
Abstrakt 

 

PREFERENCE MIKROHABITATU RYBÍCH DRUHŮ V PROSTŘEDÍ MALÝCH 

VODNÍCH TOKŮ 

 

Práce hodnotí stanovištní preference vybraných druhů ryb v prostředí malých vodních toků. 

Výzkum probíhal na třech lokalitách v CHKO Křivoklátsko (horní a dolní část potoka Úpoř a 

potok Klíčava) v letech 2004-2006. Na vytyčených stálých profilech byly sledovány  

parametry jako je průměrná rychlost proudění, průměrná hloubka, přítomnost úkrytů, šíře 

toku, pokryvnost jednotlivých typů substrátů, aj.. Tyto úseky pak byly opakovaně v průběhu 

tří let (vždy od dubna do října) prolovovány pomocí elektrického agregátu, přičemž se 

podařilo odlovit více než 10 000 ryb. Vztahy mezi druhy a prostředím byly analyzovány na 

dvou úrovních. U všech druhů byla testována jejich preference k různým 60m dlouhým 

úsekům toku, u drobných bentických druhů, vranky obecné (Cottus gobio) a mřenky 

mramorované (Barbatula barbatula), u nichž nedochází k nápadným změnám stanoviště 

během provádění odlovu, byly vyhodnocovány i preference k třímetrovým částem toku. 

Vztahy mezi jednotlivými druhy a vztahy mezi druhy a stanovištěm byly analyzovány pomocí 

nepřímých i přímých mnohorozměrných lineárních metod (PCA, RDA) v programu Canoco 

for Windows 4.5. Prověřen byl i vliv ročního období na abundance druhů, změny abundance 

druhů v jednotlivých letech i vliv predace velkými pstruhy obecnými (Salmo trutta m. fario). 

Objem dat umožňoval porovnání preferencí stanoviště u jednotlivých velikostních skupin 

vranky obecné, pstruha obecného a střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a u vranky obecné a 

mřenky mramorované umožňoval prověřit rozdíly v preferencích mikrohabitatu mezi ročními 

obdobími. 

 Byl zjištěn podstatný vliv času na abundance druhů, vliv predace většími pstruhy lze 

potvrdit pouze u střevle potoční pod 55 mm. Pstruzi délek nad 90 mm vyhledávají především 

hlubší úseky s menší rychlostí proudění a vysokým výskytem kořenových systémů stromů. 

Podobným chováním se na lokalitách vyznačují i jelec tloušť (Squalius cephalus), okoun říční 

(Perca fluviatilis) a jelec proudník (Leuciscus leuciscus). Pstruzi do 90 mm s výskytem 

starších jedinců nad 90mm příliš korelováni nejsou, na jedné z lokalit se projevila preference 

úseků s menší průměrnou hloubkou a menším výskytem kořenových systémů stromů. Střevle 

se přednostně vyskytovaly v užších částech toku, ostatní parametry nebyly významné. 

Mřenky preferovaly úseky s vyšší rychlostí proudění, spíše menší průměrnou hloubkou a 

s menším výskytem kořenů. Nejpodrobněji byly studovány preference mikrohabitatů u 

vranky. U tohoto druhu se projevoval nárůst abundance směrem k dolním částem lokalit, 

který může být mimo jiné způsoben nepříznivým vlivem výše položených rybníků. Menší 

jedinci vranek (do 55 mm) byli nalézáni v spíše mělčích úsecích než dospělci, všechny 

velikostní skupiny obývaly proudnější úseky. Na lokalitě s velkým množstvím kamenitého 

substrátu se preference mikrohabitatu v různých ročních obdobích příliš neměnily. Všechny 

velikostní skupiny zde upřednostňovaly úzké části úseků, největší vranky (nad 75 mm) 

vyhledávaly skalní substrát. Na lokalitě, kde byl kamenitý substrát vzácnější, lze pozorovat 
značný rozdíl ve stanovištních preferencích mezi jarním obdobím a zbytkem roku. V létě a na 

podzim jsou preference určitého mikrohabitatu poměrně nízké, na jaře v souvislosti se třením 

vranky vyhledávají kamenitý substrát. Vzhledem k vnitrodruhové kompetici jsou v jeho 

zabírání nejúspěšnější největší jedinci. Zdá se, že na této lokalitě před obdobím tření dochází i 

k delším migracím. 

 

 


