
Ekologický stav vybraných ramsarských ploch 
 z pohledu ichtyofauny 

 



Cíle 

 

• hlavním cílem výzkumu bylo získat ucelenou představu o druhovém 
složení  ichtyocenózy na konkrétních územích mokřadů mezinárodního 
významu (případně i odhad velikostí populací klíčových druhů) 

• nedílnou součástí sledování bylo zhodnocení biotických i abiotických 
podmínek stanoviště 

• zhodnocení pozitivních a negativních vlivů v území 

 



Metodika 

• pro ichtyologické průzkumy byly vybrány ramsarské plochy nivního typu s 
aktivním aluviem a biotopy vázanými na toto prostředí 

• ichtyologické průzkumy vybraných ramsarských lokalit byly zaměřeny na 
průzkum osového toku nivy a jeho přítoků, na mokřady, tůně a ramena 
vyskytující se v aluviích 

• průzkumy byly prováděny metodou elektrolovu, tůně byly dle dostupnosti 
také prolovovány zátahovou sítí nebo čeřenem 



Ichtyologické průzkumy 

• předmětem zkoumání byly populace chráněných a ohrožených druhů ryb 
typických pro aluviální stanoviště nivních ekosystémů 

• zájmové druhy: piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) , sekavec (Cobitis 
elongatoides), slunka obecná (Leucaspius delineatus), karas obecný 
(Carassius carassius) a hořavka duhová (Rhodeus sericeus) 

• hodnoceny byly také lokality s invazními druhy 

karas obecný (Carassius carassius)  

karas stříbřitý (Carassius gibelio)  

X 

- spolehlivým rozpoznávacím 
znakem je výstelka břišní dutiny, 
která je u karase stříbřitého šedá  



Ichtyologické průzkumy 

Ramsar site Počet lokalit 

RS5 Litovelské Pomoraví 30 

RS6 Poodří 30 

RS9 Mokřady dolního Podyjí 30 



• celkem zjištěno 27 druhů 

• nalezena 1 nová lokalita s populací piskoře pruhovaného (Misgurnus 
fossilis) , Dubový potok - nejsevernější výskyt v povodí Moravy (1. ověřená 
životaschopná přirozeně se rozmnožující populace v CHKO LP!) 

• nové lokality s výskytem slunky obecné (Leucaspius delineatus), karase 
obecného (Carassius carassius) a hořavky duhové (Rhodeus sericeus) 

• rozšíření znalostí o areálu výskytu mihule potoční (Lampetra planeri), 
vranky obecné (Cottus gobio), střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a 
hořavky duhové (Rhodeus sericeus) v řece Moravě a jejích přítocích na 
území Litovelského Pomoraví 

• zmapované lokality s výskytem invazního druhu karase stříbřitého 
(Carassius gibelio) 

RS Litovelské Pomoraví 



RS Litovelské Pomoraví 



RS Litovelské Pomoraví 

Dubový potok 

piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) 



RS Litovelské Pomoraví 

• je patrné, že se v samotném toku řeky Moravy a jejich přítocích rozšiřují v 
minulosti v Moravě vzácnější druhy (střevle, hořavka, ouklejka) – lze 
přisuzovat stále se zlepšující kvalitě vody v řece 

• reofilní druhy jsou zde vázány zejména na sekundárně vzniklé proudné 
úseky v podjezí  s dostatečně prokysličenou vodou (vranka, mihule) 
ačkoliv Morava na území Litovelského Pomoraví není typickým pásmem s 
výskytem těchto dvou druhů 

• je žádoucí věnovat pozornost populaci piskoře pruhovaného (rozšíření, 
stav populace, podpůrné managementy) 

• suchá období v posledních letech se negativně podepisují na stavu 
aluviálních mokřadů, tůní a slepých ramen (ztráta kontaktu s tokem, 
absence vody, akcelerace zarůstání a zazemňování těchto morfostruktur) 



RS Litovelské Pomoraví 

• průzkum vysychajících tůní je velice obtížný 



• celkem zjištěno 19 druhů 

• 2 lokality s populací piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis)  - lokality s 
návazností na ověřený výskyt druhu (systém periodicky průtočných tůní a 
kanálů) 

• nezaznamenány lokality s karasem obecným ani slunkou obecnou 

• zachyceny lokality s výskytem střevle potoční, hořavky duhové a ouklejky 
pruhované (Alburnoides bipunctatus) 

• zmapované lokality s výskytem invazního druhu karase stříbřitého 
(Carassius gibelio) a střevličky východní (Pseudorasbora parva) 

 

RS Poodří 

střevlička východní je invazním druhem schopným 
potlačovat nebo až likvidovat populace domácích druhů a 
významnou měrou škodit  také v rybníkářství. 



- hořavka duhová  (vlevo)a ouklejka 
pruhovaná jsou v Odře běžnými druhy 

RS Poodří 

ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus) soutok Odry a Ondřejnice 



RS Poodří 

Pustějovský potok - lokalita s výskytem piskoře 



RS Poodří 

Vyústění budované ČOV znečišťující  vodoteč 
biotop piskoře, přítok Pustějovského potoka. 



RS Poodří 

Periodicky průtočné tůně (napojené na 
Pustějovský potok) negativně ovlivněné 
dlouhodobým suchem. Zbytková vodní 
plocha v tůních je vystavena zvýšené 
predaci (volavka a čáp). V minulosti v 
těchto úsecích potvrzen výskyt piskoře 
(pasti na obojživelníky). Průzkum těchto 
lokalit je díky mocné vrstvě bahna 
nemožný. 



• Celkem zjištěno 20 druhů 

• 6 nepůvodních druhů z toho 5 se dá označit za invazní 

• potvrzena pouze 1 lokalita s populací piskoře pruhovaného (Misgurnus 
fossilis)  

• potvrzena pouze 1 lokalita s populací sekavce (Cobitis elongatoides) 

• nezaznamenány lokality s karasem obecným ani slunkou obecnou 

• zachyceny lokality s výskytem hořavky duhové  

• zmapované lokality s výskytem invazních druhů karase stříbřitého 
(Carassius gibelio), střevličky východní (Pseudorasbora parva), hlavačky 
mramorované (Proterorhinus marmoratus), hlaváče černoústého 
(Neogobius melanostomus) a slunečnice pestré (Lepomis gibbosus) 

 

RS Mokřady dolního Podyjí 



RS Mokřady dolního Podyjí 

sekavec (Cobitis elongatoides) 

Lokalita s výskytem sekavce - Balgovo 



• v rámci ohrožených druhů ryb lze kladně hodnotit časté zastoupení 
hořavky 

• piskoř pruhovaný, jehož zastoupení výrazně klesá a to kromě jiného i 
zazemňováním starých vodních biotopů a jejich vzájemnou izolovaností 

• bez radikálních revitalizačních zásahů podporující či simulujících 
přirozenou hydrodynamiku lužního aluvia je populace piskoře ohrožena a 
může zcela zaniknout 

• s omezováním vodního systému, daným jak technickými zásahy 
v minulosti tak i současným nárůstem teplot a sníženou vodností toků 
souvisí i úplná či dílčí absence řady rybích druhů, dříve charakteristických 
pro danou oblast (např. slunka obecná) 

 

RS Mokřady dolního Podyjí 



• významným negativním zjištěním je šíření nepůvodních druhů, jde o 
hlavačku mramorovanou a hlaváče černoústého, kteří již pronikají 
z vlastního toku Dyje do sousedního aluvia 

• dále je významný výrazný počet nálezů slunečnice pestré 

 

RS Mokřady dolního Podyjí 

hlavačka mramorovaná (Proterorhinus marmoratus) hlaváč černoústý (Neogobius melanostomus) slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus) 



Hodnocení sledovaných RS 

RAMSAR SITE STAV TREND 

RS5 Litovelské Pomoraví středně dobrý stabilizovaný 

RS6 Poodří spíše špatný degradující 

RS9 Mokřady dolního Podyjí spíše špatný degradující 



Poděkování 

• RNDr. Lukáš Merta Ph.D. 

• Ing. Karel Halačka, CSc. 

• Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D. 

 

 

Děkuji za pozornost 

RNDr. Jiří Křesina 
jiri.kresina@beleco.cz 

722948352 

 

 


