
Abstrakt 

Cílem mé práce bylo popsat trofické vztahy ve společenstvech ryb v antropogenně ovlivněném říčním 

prostředí. Dosavadní studie naznačují, že v prostředí antropogenně ovlivněných řek převládají na 

prostředí nespecializované, eurytopní druhy ryb nad druhy reofilními. Reofilní druhy ryb mají složitější 

životní cyklus zahrnující například specifické nároky na habitat, složitější migrační strategie, vyžadují 

specifický třecí substrát a jsou obvykle i potravně více specializované než druhy eurytopní. Naopak 

eurytopní druhy bez specifických nároků na prostředí se dokáží lépe adaptovat na podmínky 

antropogenně ovlivněného prostředí řek, ve kterých následně převládají nad druhy reofilními. Ve své 

práci jsem chtěla ověřit předpoklad, že eurytopní, méně specializované druhy ryb budou mít širší 

trofickou niku a budou se nacházet na vyšší trofické pozici než druhy reofilní, což je může dále 

zvýhodňovat v kompetici s reofilními druhy. Ve své práci jsem vyhodnotila šířku izotopové niky (SEAc, 

TA), trofickou pozici (TP) a překryv trofických nik u těchto ekologických skupin ryb pomocí stabilních 

izotopů 15N a 13C a softwaru SIBER (Stable Isotopes Bayesian Ellipses in R). Výsledky naznačují, že 

eurytopní druhy ryb mají širší trofickou niku než druhy reofilní (Adj. p < 0.05), předpoklad, že mají 

eurytopní vyšší trofickou pozici se nepotvrdil. Vyšší trofická pozice rheofilních druhů ryb (Adj. p < 0.05)  

naznačuje schopnost reofilních druhů využívat jiné potravní zdroje a tudíž i určitou míru trofické 

plasticity v přítomnosti eurytopních druhů. Zjištěný překryv trofických nik reofilních a eurytopních 

druhů naznačuje potravní kompetici, ale zároveň i využití podobných habitatů. Nejširší plochy 

izotopových nik byly zjištěny na lokalitách s vyšší diverzitou habitatů a naopak, což naznačuje, že na 

lokalitách, kde dochází k homogenizaci říčních habitatů nezbývá prostor pro rozrůznění trofických nik 

a může docházet k zesílení mezidruhové kompetice. Ochrana reofilních druhů ryb by tak měla 

směřovat zejména k obnově přirozených habitatů říčního prostředí. 
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