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RYBY

Igor Kokavec

Ryby ako bioindikátory

Ryby sú veľmi dôležitými zložkami vodných biotopov. Najmä kvôli svojej veľkosti a vidi-
teľnosti boli používané na posudzovanie zdravia vodných ekosystémov už v dávnej minu-
losti. Jazerá, rieky a moria s početným a druhovo rozmanitým spoločenstvom rýb (ichty-
ocenózou) indikujú zdravé životné prostredie pre všetky organizmy. Zloženie a štruktúra 
ichtyocenózy môže reflektovať rôzne vplyvy zapríčinené či už ľudskou činnosťou alebo 
prirodzenými (napr. sezónnymi) zmenami, počasím a pod. V ideálnych prípadoch sa tieto 
(zväčša negatívne) vplyvy prejavia v menej vážnych formách a to zmenou štruktúry spolo-
čenstva alebo početnosti populácie niektorých druhov, v extrémnych prípadoch dochádza 
k masívnemu úhynu rýb vplyvom vysokej kontaminácie vôd toxickými látkami, nízkym 
obsahom kyslíka, či postupnému znižovaniu početnosti spojenej so stratou optimálnych 
podmienok alebo vhodných neresísk. 

Štruktúra ichtyofauny vodných útvarov môže pomerne presne a predvídateľne odzrkad-
ľovať takmer všetky typy antropogénnych zásahov vrátane eutrofizácie, acidifikácie, che-
mického znečistenia, regulácie tokov, priečnych stavieb, fragmentácie, tiež nadmerného 
lovu alebo introdukcie nepôvodných druhov. 

Ryby ako bioindikátory v sebe pri posudzovaní zdravia vodných tokov spájajú niekoľko 
výhod (podľa Barbour et al. 1999):
• ryby sú dobrými indikátormi dlhodobejších (niekoľko rokov) vplyvov a širokého 

spektra podmienok prostredia, pretože sa aktívne pohybujú a majú relatívne dlhý 
životný cyklus,

• ryby stoja na vrchole potravového reťazca vo väčšine vodných útvarov a sú konzu-
mované ľuďmi, čo sú dôležité faktory pre hodnotenie ekologického stavu vyjadrujú-
ceho znečistenie,

• migrujúce druhy rýb sú indikátormi konektivity alebo fragmentácie vodných tokov,
• spoločenstvo rýb vo všeobecnosti zahŕňa druhy, ktoré reprezentujú rozličné potra-

vové typy, ktoré majú tendenciu akumulovať vplyvy nižších trofických úrovní a eko-
logických procesov,

• štruktúra ichtyofauny je odrazom komplexného zdravia vodného prostredia z časo-
vého a priestorového hľadiska,

• ryby je pomerne ľahké odloviť a určiť do druhu, či zmerať priamo v teréne a násled-
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ne vypustiť späť do vody nepoškodené,
• biológia, environmentálne požiadavky, životné cykly a informácie o distribúcii rýb 

sú dobre známe a dostupné,
• migrácie a iné pohyby rýb môžu pri bioindikácii predstavovať problém, podobne 

ako aj nasádzanie a nadmerný rybolov.

Väčšina tradičných bioindikačných metód bola založená na zmenách v priestorovom zlo-
žení (distribúcii) rýb pozdĺž vodného toku rozčleneného na riečne zóny. V súčasnosti bolo 
za účelom hodnotenia zdravia vodných útvarov vytvorených niekoľko metrík, ktoré po-
užívajú kvantitatívne aspekty štruktúry spoločenstva rýb, ich zdravia a správania sa ako 
miery environmentálnych podmienok vodných biotopov.

Rámcová smernica o vode (RSV) zaraďuje ryby do kategórie biologických prvkov kvali-
ty. Na základe štruktúry spoločenstva rýb je možné odvodiť ekologický stav povrchových 
vôd v zmysle implementácie a uplatňovania RSV. Cieľom výskumu ichtyofauny je podať čo 
najpresnejší opis druhovej diverzity, abundancie a vekovej štruktúry populácie rýb v kon-
krétnom úseku vodného toku.

Pre dosiahnutie presných a porovnateľných výsledkov je rozhodujúcim predpokladom 
používanie štandardizovaných metód odberu, spracovania a vyhodnotenia materiálu. Po 
prijatí RSV bolo úlohou členských krajín vypracovať, otestovať a zaviesť do praxe metódu, 
ktorá by dokázala vyhodnotiť ekologický stav tečúcich vôd na základe stavu ichtyofauny. 
Medzi takéto metódy patrí ukazovateľ EFI (European Fish Index) a jeho prepracovaná 
verzia EFI+. Na Slovensku sa používanie indexu EFI stretlo s viacerými problémami a in-
dex EFI+ nebol aplikovateľný. Preto sa začalo s vývojom ukazovateľa, ktorý mal potenciál 
presnejšie odrážať ekologický stav vodných tokov na Slovensku vzhľadom na osobitné 
prírodné, historické a kultúrne špecifiká. FIS (Fish Index of Slovakia) porovnáva údaje zis-
tené pri terénnom prieskume s referenčným (modelovým) spoločenstvom jedného z 23 
typov tokov na Slovensku.

Obr. 78: Vľavo – lov rýb elektrickým agregátom pri terénnom prieskume, vpravo – určovanie a meranie rýb. 
Foto: Michaela Partlová a Igor Kokavec.
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Na výpočet ukazovateľa FIS sa využívajú nasledujúce metriky zoradené podľa ekologic-
kých vlastností druhov (Kováč, 2010):

Metrika Ekologická vlastnosť

1. Relatívna denzita bentických druhov
afinita k habitatu

2. Relatívna denzita reofilných druhov

3. Relatívna denzita litofilných druhov
nároky počas reprodukcie

4. Relatívna denzita fytofilných druhov

5. Relatívna denzita insektivorných druhov
potravné nároky

6. Relatívna denzita piscivorných druhov

7. Relatívna denzita potamodromných druhov migračná vlastnosť

8. Relatívna abundancia lososovitých druhov taxonomická príslušnosť

9. Relatívna denzita inváznych druhov invázny potenciál

10. Index ekvitability vlastnosť spoločenstva

Štruktúra spoločenstva rýb sa používa aj na klasifikáciu rôznych typov stojatých vôd. Ich-
tyocenóza stojatých vôd reflektuje ich morfológiu, trofický status, teplotnú a kyslíkovú 
stratifikáciu a stupeň rozvoja pobrežnej zóny. 

Životné prostredie rýb

Ryby možno z hľadiska ich adaptácií a ekologických nárokov na vplyv a pôsobenie rozpus-
tených solí vo vode (salinita) rozdeliť do nasledujúcich skupín:

I. Morské ryby – žijú a rozmnožujú sa v slanej vode a nedokážu prežiť v sladkej a bra-
kickej vode, pokiaľ nemajú vyvinuté osmoregulačné mechanizmy,

II. Sladkovodné ryby – trvalo žijú v sladkej vode, v brakickej alebo morskej vode sa 
nevyskytujú,

III. Diadrómne ryby – vyvíjajú sa a rastú buď v morskej vode a dospelé jedince migrujú 
do sladkej vody alebo opačne,

IV. Ryby brakických vôd – žijú v málo slaných vodách morí v blízkosti ústí riek, prí-
padne v poloslaných okrajových moriach (Baltické more) alebo vnútrozemských 
moriach (Kaspické more). Sú medzi nimi stále, nemigrujúce druhy, ale aj potamod-

rómne (poloťažné) druhy. Mnohé sladkovodné druhy rýb majú populácie žijúce aj 

v brakickej vode, ktoré v čase rozmnožovania migrujú proti prúdu riek na väčšie 

vzdialenosti.

Sladkovodné druhy môžeme podľa preferovaného typu biotopu rozdeliť do nasledovných 
skupín (Holčík & Hensel 1972):
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1.  reofilné druhy – žijúce prevažne v tečúcich vodách, napr. pstruh potočný (Salmo 

trutta fario), mrena severná (Barbus barbus), nosáľ sťahovavý (Vimba vimba), hlavá-
če (Cottus), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) a pod.,

2.  limnofilné druhy – žijúce prevažne v stojatých vodách, napr. karas zlatistý (Caras-
sius carassius), sumec veľký (Silurus glanis), slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus) 
a pod.,

3.  eurytopné druhy – žijúce v rozmanitých typoch vôd napr. kapor rybničný (Cyprinus 
carpio), úhor európsky (Anguilla anguilla), šťuka severná (Esox lucius), a pod.

Habitat

Zloženie ichtyocenózy vodných biotopov sa v mnohých prípadoch posudzuje aj na základe 
funkčných rolí jednotlivých druhov. Ekologická funkcia určitého druhu je synonymom pre 
ekologickú niku, ktorá zahŕňa potravu, trofickú pozíciu (v potravovom reťazci), environ-
mentálne a mikrohabitatové požiadavky. Charakterizovaním a meraním zložiek a veľkostí 
ník ich môžeme porovnávať medzi druhmi. Zmeny v zložení a veľkosti druhových ník tak 
môžu odzrkadľovať rôzne vplyvy.

Habitat ako dynamický priestor definovaný fyzikálnymi a chemickými premennými je dô-
ležitou súčasťou ekologickej niky. Výber habitatu je založený na špecifických požiadavkách 
druhov. Ryby sa v riečnom systéme vyskytujú v rôznej výške od dna (vertikálne členenie) 

Obr. 79: Horský potok je vhodným habitatom pre obmedzený počet druhov. Okrem pstruha potočného sa tu 
môžeme stretnúť s hlaváčom pásoplutvým, prípadne čerebľou pestrou. Foto: Igor Kokavec
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a vzdialenosti od brehu (laterálne členenie) (Welcomme, 1985):

I.  Ryby perejí (rýchlo tečúcich úsekov)

a) adaptované na život v turbulentne prúdiacej vode,

b) žijúce medzi skalami.

II. Ryby tíšin (pomaly tečúcich úsekov)

a) žijúce v blízkosti hladiny, menších rozmerov, strieborne sfarbených s vrchnými (dor-
zálnymi) ústami,

b) žijúce v strede vodného stĺpca, s väčším prúdnicovým telom, strieborným sfarbením 
a koncovými (terminálnymi) ústami,

c) žijúce v blízkosti dna s nevýraznou farbou tela, vyklenutým chrbtom a spodnými 
(ventrálnymi) ústami.

III.  Ryby záplavových území (inundácií)

a) žijúce len v zaplavenom území,

b) žijúce v zaplavenom území alebo v rieke,

c) žijúce len v rieke,

d) žijúce v močiaroch s vyvinutým pomocným dýchaním,

e) príležitostne žijúce v močiaroch bez pomocného dýchania.

Výber habitatu je dynamická vlastnosť, ktorá podlieha určitým zmenám v závislosti od 
veku, veľkosti, pohlavia, reprodukčnej zdatnosti, geografickej polohy a environmentál-
nych podmienok. Distribúcia druhov rýb v smere od prameňa po ústie podlieha gradientu 
abiotických faktorov. Rieku tak možno v pozdĺžnom (longitudinálnom) profile rozdeliť na 
rybie pásma, ktoré v určitých prípadoch môžu zodpovedať riečnym zónam, prípadne rádu 
toku.

Rybie pásma nesú názvy podľa charakteristických druhov rýb žijúcich v daných pod-
mienkach vzhľadom na ich ekologické nároky (sklon dna, rýchlosť prúdu, šírka a hĺbka 
koryta, teplota, obsah kyslíka a veľkosť a štruktúra sedimentu). Poznáme štyri typy rybích 
pásiem vodných tokov od prameňa po ústie (Huet, 1959):

I. Pstruhové pásmo: rýchle turbulentné prúdenie; bohato okysličená, chladná a čis-

tá voda (max. 10 – 16°C); balvany, skaly, hrubý štrk na dne; šírka koryta do 10 m; 

takmer žiadna vegetácia okrem machov; zodpovedá zóne horského potoka a pod-

horského potoka; ryby morfologicky a behaviorálne adaptované na život v rýchlo 

tečúcej vode; pstruh potočný (Salmo trutta fario), hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilo-

pus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus)

II. Lipňové pásmo: striedanie rýchlych prúdov (perejí) a dlhších tíšin; väčšia hĺbka-
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Obr. 80: Pstruhový potok Ipoltica. Foto: Igor Kokavec 

Obr. 81: Lipňový úsek rieky Poprad. Foto: Daniel Gruľa
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koryta; voda dobre okysličená, čistá, chladná (max 18°C); okruhliaky, štrk, piesok; 

šírka koryta silne varíruje (10 – 50 m); objavujú sa vláknité riasy; zodpovedá pre-

chodu medzi podhorským potokom a podhorskou riekou; ryby pstruhového pásma 

s lipňom tymiánovým; (Thymallus thymallus), jalcom hlavatým (Squalius cephalus), 

podustvou severnou (Chondrostoma nasus), hlavný predátor hlavátka podunajská 

(Hucho hucho)

III. Mrenové pásmo: silné prúdy striedajú hlboké tíšiny; voda mierne zakalená, tep-

lota značne varíruje (max. do 20°C); dno štrkovité až piesčité, v tíšinách bahnité; 

meandrovitý tok spôsobený podmývaním brehov; objavujú sa makrofyty; zodpove-

dá spodnému úseku podhorskej rieky a prechodu do nížinnej rieky; ryby lipňového 

pásma a časť rýb pleskáčového pásma, charakteristická ryba mrena severná (Barbus 

barbus) a ďalšie reofilné kaprovité ryby napr. nosáľ sťahovavý (Vimba vimba), iné 

kaprovité ryby, predátori – šťuka severná (Esox lucius) a ostriež zelenkavý (Perca 

fluviatilis).

IV. Pleskáčové pásmo: pomaly tečúce, meandrovité, tvoria systémy ramien a kanálov; 

značná hĺbka, vysoká turbidita (zákal); v lete veľmi teplé (max 24°C) s poklesom 

kyslíka; obsah kyslíka vyšší pri hladine; dno štrkopieskové až bahnité; pri brehoch 

a v plytčinách riasy a makrofyty, rozvoj planktónu; zodpovedá nížinnej rieke; lim-

nofilné ryby mrenového pásma, charakteristické pleskáče (Abramis), kapor rybnič-

ný (Cyprinus carpio), lieň sliznatý (Tinca tinca), plotica červenooká (Rutilus rutilus) 

a pod., dravé ryby predchádzajúceho pásma a zubáče (Sander), sumec veľký (Silurus 

glanis).

V závislosti od typu rybieho pásma pozorujeme zmenu populácií dravých rýb z chladno-
milných druhov a relatívne nízkej diverzity v horných úsekoch k teplomilným druhom 
a vyššej diverzite v dolnom úseku. Väčšina predátorov horných úsekov je zoobentofág-
nych (pstruh potočný, hlaváč pásoplutvý). V stredných úsekoch k nim pribúdajú rybožravé 
druhy (šťuka severná, hlavátka podunajská) a v dolných úsekoch nachádzame navyše aj 
plankónožravé druhy (pleskáče), ktoré reflektujú podmienky stojatých vôd.

Pstruhové pásmo je kvôli malej šírke a nízkym prietokom relatívne mimo ohrozenia ľud-
skou činnosťou, až v lipňovom pásme dochádza v našich podmienkach k silnému antro-
pogénnemu tlaku. Určiť presné hranice rybích pásiem sa nedá jednoznačne stanoviť, na-
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Obr. 82: Mrenový charakter rieky Slatina. Foto: Igor Kokavec

Obr. 83: Pleskáčové pásmo rieky Slatina pri vstupe do VN Môťová. Foto: Igor Kokavec



117

koľko sa parametre toku nemenia náhle, ale plynule a dochádza k vzájomnému prelínaniu 
jednotlivých pásiem. Menšie vodné toky v horskej a podhorskej zóne nemusia vo svojom 
priebehu nikdy dosiahnuť ani nasledujúce lipňové pásmo a ich charakter je až do ústia 
inej rieky čisto pstruhový. Iným príkladom je Malý Dunaj, ktorý má od svojho začiatku už 
mrenový charakter. So všetkými štyrmi pásmami sa preto môžeme stretnúť len vo väčších 
riekach ako Váh a Hron. 

Priehrady a malé vodné elektrárne narúšajú tento prirodzený priebeh vodných tokov 
a spôsobujú, že na krátkom úseku nad priehradou vznikne napr. uprostred pstruhového 
toku vzdutie (zdrž) s pomaly prúdiacou vodou charakteru pleskáčového pásma, čo má 
značný vplyv nielen na ichtyocenózu toku (viac v kapitole Antropogénne vplyvy na spolo-
čenstvá rýb).

Substrát je kritickou zložkou habitatov, nakoľko predstavuje úkryt pred prúdom, posky-
tuje potravu a je miestom pre neres. Väčšina sladkovodných rýb si vyberá na neres hrub-
ší kamenný substrát vo vyššie položených úsekoch, ktorý poskytuje ikrám ochranu pred 
predátormi a dostatok kyslíka (viac v kapitole Rozmnožovanie rýb).

Ichtyocenóza stojatých vôd je závislá najmä na ich morfologickej štruktúre. V stojatých 

Obr. 84: Schematické znázornenie zmien ekologických vlastností spoločenstva rýb jednotlivých riečnych 
úsekov podľa Teórie riečneho kontinua. Upravené podľa Vanotte et al. 1980
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vodách sú hlavnými faktormi hĺbka a veľkosť jazera, ktoré determinujú ďalšie abiotické 
podmienky. Jackson & Harvey (1993) neobjavili žiadnu koreláciu medzi spoločenstvom 
rýb a chemizmom vody pri výskume 40 jazier v Kanade. Veľké, hlboké jazerá sa odlišovali 
od plytkých jazier vyššou druhovou pestrosťou najmä chladnomilných druhov rýb (tep-
lotná stratifikácia). 

Stojaté vody poskytujú nasledovné typy habitatov (Wooton, 1992):

I. plytká, litorálna zóna na okraji stojatých vôd; býva dobre okysličená a charakteris-

tické sú sezónne výkyvy teplôt (epilimnion);

II. pelagická zóna nad termoklínou je podobná predchádzajúcej zóne, avšak bez vply-

vu substrátu a makrovegetácie;

III. pelagická zóna pod temoklínou s chladnou vodou (hypolimnion);

IV. bentická zóna chránená pred vplyvmi počasia a teplotnými zmenami, je tu riziko 

hypoxie.

Ryby a abiotické faktory vodného prostredia
Ryby obývajú určitý vyhradený geografický priestor. Pre niektoré druhy môže byť ten-
to priestor pomerne rozsiahly (morské ryby napr. tuniak), iné ryby sa môžu vyskytovať 
len na malom území (endemické sladkovodné druhy ostrovov ako Nový Zéland (cca 40 
druhov) alebo Hawaii (cca 30 % z celkového počtu)). Pri evolúcii druhov zohrávajú vý-
znamnú rolu fyzické bariéry. Či už nepreniknuteľný vodopád, extrémne silný prúd ale-
bo more zabezpečili genetickú izoláciu populácií a umožnili špecializáciu a vznik nových 
druhov. Kombináciou evolúcie, izolácie a rôznych biogeografických podmienok (tzv. hete-
rogenitou prostredia), najmä ekosystémov sladkých vôd, vznikla pravdepodobne väčšina 
z približne 14000 sladkovodných druhov čo je takmer 43 % z celkového počtu druhov 

Obr. 85: MVE s pleskáčovým charakterom toku nad (vľavo) a pod (vpravo) priehradou. Pôvodný charakter 
mrenového pásma nadobúda až vo väčšej vzdialenosti. Foto: Igor Kokavec
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rýb na Zemi. Zaujímavé je, že z celkovo 515 čeľadí len deväť zahŕňa viac ako 400 druhov, 
z ktorých je sladkovodných až 66 % (Nelson, 2006). Výsledkom týchto procesov je pestrá 
paleta rôznych funkčných tvarov (morfologických adaptácií), životných cyklov, správania, 
fyziologických adaptácií a ekologických interakcií.

Sladkovodné ryby žijú v dynamických fyzikálnych aj chemických podmienkach, ktoré zo-
hrávajú významnú rolu pri ich distribúcii a abundancii. Vodné toky sú v zmysle teórie 
riečneho kontinua (Vanotte et al. 1980) systémom, v ktorom sa abiotické podmienky me-
nia plynule (kontinuálne) v smere od prameňa po ústie. Plynulé zmeny fyzikálnych a čias-
točne aj chemických parametrov vyvolávajú u vodných organizmov rôznu odozvu a môžu 
pôsobiť pozitívne alebo negatívne. V harmónii s meniacimi sa životnými podmienkami 
dochádza teda k plynulej výmene druhov v spoločenstve v závislosti od ich ekologických 
nárokov.

Množstvo rozpusteného kyslíka, teplota vody, rýchlosť prúdu a substrát na dne sú najdô-
ležitejšími a zároveň limitujúcimi faktormi tečúcich vôd, ktorým sa organizmy (aj ryby) 
museli prispôsobiť. Niektorým druhom rýb sa darí v širokej variabilite environmentál-
nych podmienok a predstavujú úspešné, široko rozšírené druhy (napr. u nás jalec hlavatý), 
iné druhy sú schopné rozmnožovať sa len v úzkych, špecifických podmienkach (napr. úhor 
európsky). Vo všeobecnosti, prostredie, ktoré sa vyznačuje extrémnymi alebo naopak chu-
dobnými hodnotami limitujúcich faktorov umožňuje výskyt nízkeho počtu druhov, zatiaľ 
čo prostredie s komplexnejším zložením podporuje širokú diverzitu druhov.

Kyslík (O2)

Kyslík sa do vody sa dostáva: 1. difúziou z atmosférického vzduchu, pričom jeho rozpust-
nosť a koncentrácia závisia od atmosférického tlaku, salinity, prúdenia a teploty vody, 2. 
fotosyntézou zelených rias a vodných rastlín. Žiabre rýb a príslušné adaptácie súvisiace 
s dýchaním zabezpečujú efektívne využívanie aj minimálnej koncentrácie kyslíka vo vode. 
Ryby môžeme z hľadiska náročnosti na obsah kyslíka vo vode rozdeliť na druhy vyžadu-
júce (Krno 2009):

a) vysokú koncentráciu kyslíka – polyoxybiontné (˃7 mg/l) – žijú v rýchlo tečúcich úse-

koch horských a podhorských tokov a riek, napr. pstruh potočný (Salmo trutta fario), 

hlaváče (Cottus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus), lipeň tymiánový (Thymallus thy-

mallus), podustva severná (Chondrostoma nasus),

b) strednú koncentráciu kyslíka – mezooxybiontné (2–7 mg/l) – žijú v mierne tečúcich 

podhorských a nížinných úsekoch a niektoré v stojatých vodách, napr. pleskáče (Abra-

mis), plotica červenooká (Rutilus rutilus), ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis), hrebe-

načky (Gymnocephalus),
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c) nízku koncentráciu kyslíka – oligooxybiontné (˂2 mg/l) – v nížinných riekach, ra-

menách a stojatých vodách, napr. kapor rybničný (Cyprinus carpio), karasy (Carassius), 

lieň sliznatý (Tinca tinca).

Sladkovodné útvary ako mŕtve ramená, močiare, prípadne nížinné vodné toky môžu 
v kombinácii s vysokou teplotou vody a bakteriálnou činnosťou (rozkladné procesy) za-
príčiniť hypoxické (veľmi nízka koncentrácia kyslíka) až anoxické (bez kyslíka) podmien-
ky a spôsobiť úhyn rýb. 

Niektoré druhy rýb, napr. gupka dúhová (Poecilia reticulata), sú na nedostatok kyslíka 
vo vode morfologicky prispôsobené dorzoventrálne sploštenou hlavou a malými, vrchne 
orientovanými ústami. Pomocou týchto adaptácii dokážu efektívne dýchať z povrchovej, 
na kyslík bohatej vrstvy vody.

Ryby so zvyšujúcou sa teplotou prostredia zvyšujú aj svoju metabolickú aktivitu, a v ko-
nečnom dôsledku aj spotrebu kyslíka. Pretože koncentrácia kyslíka sa vo vode so stúpajú-
cou teplotou znižuje, prostredie s vysokou teplotou spôsobuje väčšine rybám stres a práve 
tento druh stresu pravdepodobne podnietil evolúciu vo vývoji dýchania atmosférického 
vzduchu. Štruktúrne adaptácie pre príjem atmosférického kyslíka sú však u rýb značne 
rozdielne. Väčšina vzduch dýchajúcich rýb potrebuje na zadržanie vzduchu dutinu. Táto 
dutina mohla vzniknúť modifikáciou existujúceho orgánu alebo vznikom novej štruktúry.

Orgány, ktorými ryby prijímajú vzdušný kyslík rozdeľujeme do 3 kategórií (Graham 1997): 

1. deriváty tráviacej rúry (pľúca, plynový mechúr, žalúdok, črevo),

2. modifikácie súčastí hlavy a hltanu (žiabre, ústa, hltan, operkulum),

3. existujúce dýchacie orgány (koža, žiabre).

Všetky druhy rýb dýchajúce atmosférický vzduch majú zachovanú funkciu žiabier a kože 
pre príjem kyslíka z vody. Preto väčšina rýb patrí do skupiny rýb dýchajúcich atmosférický 
kyslík fakultatívne, ktoré prídavné dýchacie štruktúry používajú v prípadoch zníženej 
koncentrácie O2 vo vode. Ryby dýchajúce vzduch obligátne bez prístupu k vzdušnému 
kyslíku zahynú. Do tejto skupiny patria niektoré dvojdyšníky (Dipnotetrapodomorpha), 
napr. bahník americký (Lepidosiren paradoxa) a niektoré lúčoplutvovce ako arapaima veľ-
ká (Arapaima gigas).

Z našich druhov rýb sa s dýchaním atmosférického vzduchu stretávame u blatniaka tma-
vého (Umbra krameri) (plynový mechúr), úhora európskeho (Anguilla anguilla) (koža + 
plynový mechúr), číka európskeho (Misgurnus fossilis) a slíža severného (Barbatula bar-
batula) (sliznicou čreva) (podľa Graham 1997). 

Karas zlatistý (Carassius carassius), podobne aj karas striebristý (Carassius auratus) sú vý-
borne adaptované na hypoxické a anoxické podmienky najmä vďaka účinnému anaerób-



121

nemu metabolizmu, pričom dĺžka prežitia závisí od teploty prostredia. Tolerancia anoxie 
u C. carassius pri 16°C bola niekoľko hodín a pri 5°C takmer 2 mesiace (Blažka 1958).

V hlbokých jazerách a priehradách hrá dôležitú úlohu teplotná stratifikácia. S hĺbkou sa 
znižuje nielen teplota, ale aj koncentrácia kyslíka v závislosti od ročného obdobia. V mier-
nom geografickom pásme a vyšších nadmorských výškach sú limitujúce dve situácie: 1. 
zníženie koncentrácie kyslíka v plytkých vodách s vysokou mierou mikrobiálneho rozkla-
du vodnej vegetácie v letnom období, 2. zníženie koncentrácie kyslíka a zvýšenie koncen-
trácie toxických látok (metán, sírovodík) následkom rozkladných procesov pod vrstvou 
ľadu na hladine v zimnom období. Problém s úhynom rýb v zime sa rieši pílením ľadu. Cez 
vypílené otvory tak môžu unikať toxické plyny a do vody sa dostáva kyslík z ovzdušia.

Teplota

Ryby sa zaraďujú medzi studenokrvné živočíchy, čo nie je správny termín označujúci ich 
teplotu tela. Teplota tela rýb (a ich aktivita) závisí od teploty okolitého prostredia (ekto-
termné, poikilotermné), ktorá sa môže pohybovať v rozmedzí 3 – 45°C. Je to spôsobe-
né tým, že voda, ktorá omýva žiabre nezabezpečuje len výmenu dýchacích plynov, ale aj 
odovzdáva svoju teplotu krvi, ktorá následne prúdi do tela ryby, kde ešte môže dôjsť k jej 
ohriatiu o 0,6 – 1°C. 

Okrem toho poznáme u veľkých, aktívne plávajúcich morských rýb (tuniak, marlin, mečúň 
a pravdepodobne aj manta dvojrohá) tzv. heterotermiu. Okysličená krv zo žiabier pre-
chádza orgánom, ktorý si svoju teplotu vyrába (obsahuje termogeneračné tkanivo) napr. 
pohybové svalstvo, črevo, mozog alebo oči, a dochádza k jej ohriatiu. Teplota tela je o nie-
koľko stupňov vyššia ako okolitá voda a zostáva u týchto druhov relatívne stabilná aj pri 

Obr. 86: Kapry sa počas teplých jesenných dní vyhrievajú pri hladine. Foto: Igor Kokavec
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migrácii z teplejšej povrchovej vody do hlbších a chladnejších častí.

Teplota vodných telies v našej zemepisnej šírke varíruje nielen v priebehu roka, ale aj vply-
vom striedania dňa a noci, v závislosti od geografickej polohy, okolitej vegetácie a vstupu 
spodných vôd. Teplota (a od nej závislá koncentrácia rozpusteného kyslíka) významne 
ovplyvňuje pozdĺžnu distribúciu rýb vo vodných tokoch.

Vo všeobecnosti sa teplotná tolerancia jednotlivých druhov rýb pohybuje v pomerne ma-
lých intervaloch a nižšie teploty bývajú lepšie znášané ako vyššie. Horná hranica, za kto-
rou nastáva smrť, je pre naše druhy rýb maximálne 37°C a dolná minimálne 0,3°C. 

V riekach a jazerách mierneho pásma rozlišujeme dve skupiny rýb (Wooton 1994): I. 
chladnomilné:

• neznesú vyššiu teplotu ako 25°C,

•  dokážu sa aktívne kŕmiť aj pri teplote ˂ 10°C.

II. teplomilné:

•  tolerujú teploty do 30°C,

•  len tolerantnejšie druhy dokážu prijímať potravu pri teplote ˂ 10°C.

Rôznorodosť životného prostredia vodných ekosystémov má za následok adaptácie nie-
ktorých druhov rýb na extrémne teplotné podmienky. Sladkovodný druh z radu kaprozúb-
kotvarých (Cyprinodontiformes) Cyprinodon macularius je schopný prežiť takmer 45°C 
teploty v Arizonskej púšti najmä vďaka behaviorálnej termoregulácii súvisiacej s postup-
nou aklimatizáciou. Iné druhy kaprozúbkotvarých žijú iba rok a svoje vajíčka uchovávajú 
v 15 cm hĺbke bahna, kde relatívne chránené prečkajú obdobie sucha do nasledujúceho 
obdobia dažďa. V afrických púšťach sa sezónnym suchám dokázali ryby prispôsobiť roz-
manitým spôsobom napr. africké sumce (Clariidae) sú schopné (vďaka dýchaniu atmosfé-
rického vzduchu) opustiť vysychajúce močiare a prejsť aj 200 m pri hľadaní vodnatejších 
vodných telies, alebo sa zahrabať aj niekoľko metrov do dna. Na druhej strane morské 
ryby z čeľade Notothenioidae sú adaptované na prežitie v chladných vodách Antarktí-
dy obsahom nemrznúcej zložky v krvi (glykopeptidy) a neutrálnym vztlakom, ktorý im 
umožňuje žiť vo vodnom stĺpci bez veľkého výdaja dôležitej energie.

Teplota vody je významným faktorom štartujúcim množstva druhov u rýb obdobie ťahu 
na neres a rozmnožovania a vplýva aj na inkubačnú dobu vyvíjajúcich sa zárodkov (pri 
vyššej teplote sa čas do vyliahnutia plôdika skracuje). Okrem toho od teploty vody závisí 
aj potravná aktivita rýb, látková premena a celkový zdravotný stav.

Na jeseň, keď sa teplota vody znižuje, zvyšujú ryby potravnú aktivitu a pripravujú si ener-
getické zásoby na obdobie zimnej letargie. V priebehu zimy mnohé druhy migrujú do hl-
bokých a pokojných úsekov a zdržujú sa pri dne. Pohyb, príjem potravy a ostatné metabo-
lické procesy obmedzia na minimum, avšak potrebujú určitý príjem kyslíka. Takéto úseky, 
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kde ryby každoročne zimujú sú vyhlásené za zimoviská, označujú sa tabuľami a platí tam 
zákaz lovu rýb (napr. Váh v Piešťanoch, Hron vo Zvolene a pod.).

Svetlo

Vrodenou zložkou správania sa rýb je fotoreakcia, ktorá je významná najmä v období bez-
prostredne po vyliahnutí. Vyliahnuté zárodky fytofilných alebo pelagických druhov rýb 
sa orientujú smerom k svetlu (pozitívna fototaxia, fotokinetická reakcia), čo je adaptácia 
zabezpečujúca ochranu pred predátormi a výber miesta s najvýhodnejšími podmienkami 
pre dýchanie. Naopak, vyliahnuté zárodky ostrakofilných a litofilných rýb, tiež napr. mie-
ňa sladkovodného, sumca západného, pichľavky sinej a pod. aktívne vyhľadávajú úkryty 
(negatívna fototaxia, fotokinetická reakcia). U väčšiny druhov sa v neskoršom období ich 
reakcia na svetlo mení dočasne alebo trvale. 

Striedanie dňa a noci súvisiace so zmenou intenzity slnečného svetla má výrazný efekt na 
biológiu rýb a priamo ovplyvňuje ich aktivitu. Ryby môžeme na základe vzťahu ku svetlu 
rozdeliť na (Helfman 1986):
a) diurnálne (denné, svetlomilné) ryby, ktoré prijímajú potravu najmä cez deň, napr. šťu-

ka severná (Esox lucius), hrúzy (Gobio),

b) nokturnálne (nočné, svetloplaché) ryby, ktoré zháňajú potravu prevažne v noci, napr. 

úhor európsky (Anguilla anguilla), niektoré sumcovité (Siluridae),

c) diurnálne aj nokturnálne druhy rýb, ktoré prijímajú potravu periodicky cez deň 

aj v noci napr. slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus), pstruhy (Salmo), kapor rybničný 

(Cyprinus carpio),

d) krepuskulárne (súmračné, svetloplaché) ryby, ktoré sú aktívne najmä počas východu 

a západu slnka, napr. zubáč veľko-

ústy (Sander lucioperca),

e) bez zjavnej periodicity, 

napr. murény (Muraenidae), mak-

rely a tuniaky (Scombridae).

Nočné ryby (napr. sumčeky) majú 
vzhľadom k pomeru tela veľmi 
malé oči a pri vyhľadávaní potravy 
sa spoliehajú na iné zmysly (fúzy, 
bočná čiara). Druhy rýb žijúce tr-
valo v tme ako tetra slepá (Astya-
nax mexicanus) stratili schopnosť Obr. 87: Sumček čierny – detail hlavy s 8 fúzami. Foto: Igor 

Kokavec



124

vidieť. Pozorujeme u nej viacero morfologických a behaviorálnych adaptácií napr. zväč-
šenie a zvýšenie počtu hlavových neuromastov, zväčšenie čeľustí, zvýšenie počtu chuťo-
vých receptorov, mierny uhol medzi telom a substrátom, ktoré im pomáhajú prekonávať 
prekážky a vyhľadávať potravu na dne v úplnej tme. Zubáče majú špeciálne adaptovanú 
sietnicu na lov v slabých svetelných podmienkach (za súmraku a v noci). Tapetum lucidum 
je vrstva sietnice, ktorá odrážaním svetla a následnou adsorpciou tyčinkami zvyšuje jej 
citlivosť.

Ďalšie adaptácie súvisiace s distribúciou svetla pod hladinou zohrávajú dôležitú úlohu pri 
maskovaní rýb. Rovnomerná redukcia svetla s hĺbkou a rovnomerné vertikálne zoslabo-
vanie sú primárne faktory, ktoré majú vplyv na sfarbenie rýb spolu s kamuflážnymi stra-
tégiami, kde zohráva úlohu okolité prostredie.

Neviditeľnosť rýb môže byť podporená tromi mechanizmami: kontrastným sfarbením, 
striebornými bokmi a priehľadnosťou. Kontrastné sfarbenie tela rýb sa mení z tmavého 
na chrbte k bledému na bruchu, čo je v protiklade s distribúciou svetla vo vode. Rušiaci 
efekt zapríčiňuje, že ryba pri pohľade zvrchu splýva s tmavým sfarbením dna a pri pohľa-
de zospodu splýva so svetlom z oblohy. Strieborné boky pôsobia vo vode ako zrkadlo 
a odrážajú svetlo rovnakej intenzity ako okolité prostredie. Patria sem početné a komerč-

Obr. 88: Hlaváč pásoplutvý je dobre prispôsobený mramorovaným sfarbením tela okolitému prostrediu. 
Foto: Igor Kokavec



125

ne dôležité druhy napr. makrely, tuniaky, sardinky a zo sladkovodných belička európska 
alebo boleň dravý. Relatívna priehľadnosť robí z niektorých druhov rýb žijúcich vo veľmi 
čistých vodách v blízkosti hladiny majstrov v maskovaní napr. sumec sklovitý (Kryptop-
terus bicirrhis) a niektoré tetry (Characidae). Okrem toho sa u väčšiny rýb v larválnom 
a juvenilnom štádiu vyskytuje priehľadnosť a ich pigmentácia sa vyvinie neskôr.

Rýchlosť prúdu a hustota vody

Voda je asi 800 krát hustejšia a 50 krát viskóznejšia ako vzduch, a pohyb v nej si vyžaduje 
oveľa väčší výdaj energie, navyše, kapacita kyslíka vo vode je o 95 % nižšia ako vo vzduchu 
(cca 1 %). Odpor vody pozostáva z dvoch zložiek: 1. viskózny odpor – trenie medzi telom 
ryby a vodou ovplyvňované hladkosťou a veľkosťou povrchu a tvarom tela, tvarom plutiev 
a produkciou slizu, nezávisí od rýchlosti, 2. inerciálny odpor – tlak vody zapríčinený jej 
pohybom, ktorý narastá s rýchlosťou a je spojený najmä s tvarom tela rýb. 

Základným vrodeným správaním rýb v podmienkach tečúcich vôd je ich tendencia plá-
vať a orientovať sa proti prúdu vody (pozitívna reotaxia). To im umožňuje pohybovať sa 
v prostredí a vyberať si optimálne zóny zodpovedajúce ich ekologickým nárokom počas 
rôznych etáp životného cyklu. 

Medzi najlepších plavcov spomedzi rýb patria druhy prispôsobené životu v tečúcich vo-
dách a dravé ryby a torpédovitým tvarom tela oválneho prierezu s mohutným svalstvom 
chvostovej plutvy. Najrýchlejšou našou rybou je pstruh potočný dosahujúci krátkodobo 
rýchlosť až 5 m/s, nasleduje jalec maloústy (2,4 m/s) a šťuka severná (2,1 m/s), tiež hla-
vátka podunajská a mrena severná.

Geografické a abiotické podmienky významne ovplyvňujú distribúciu druhov rýb 

medzi riečnymi systémami a ich morfologické adaptácie, preto je vhodné rozlišovať medzi 

dvomi hlavnými riečnymi spoločenstvami (Welcomme 1985):

I.  spoločenstvo horskej a podhorskej zóny (ritrál, ˃ 200 m.n.m.): ryby s prúdnicovi-
tým tvarom tela, mierne vyklenutým chrbtom a splošteným bruchom, napr. pstruhy 
(Salmo) a hlaváče (Cottus),

II.  spoločenstvo nížinnej zóny (potamál, ˂ 200 m.n.m.) (Wooton 1992):

a) prúdnicovitý tvar, mierne laterálne sploštený, prispôsobený na takmer neustále plá-
vanie, napr. plotica červenooká (Rutilus rutilus),

b)  krátke telo, veľmi sploštené s väčšími párovými plutvami pre lepšiu manévrovateľ-
nosť a zrýchlenie, napr. pleskáče (Abramis),

c)  predĺžený tvar tela pre rýchlu akceleráciu, napr. šťuka severná (Esox lucius),

d)  dorzolaterálne sploštenie tela u sumcov, napr. sumec veľký (Silurus glanis) žijúcich 
v blízkosti dna,



126

e)  predĺžené, štíhle telo, napr. úhor európsky (Anguilla anguilla).

Osobitnou kategóriou sú spoločenstvá stojatých vôd (Wooton et al. 1992):

1. v blízkosti brehov (plytká, litorálna zóna):

i.  vysoké, laterálne sploštené telo s dobre vyvinutými prsnými a brušnými plutvami 
pre lepšiu manévrovateľnosť, napr. slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),

ii. predĺžený tvar tela pre rýchlu akceleráciu, napr. šťuka severná (Esox lucius),

2.  v otvorenej vode (pelagická zóna): ryby s prúdnicovitým tvarom tela, rovným chvos-
tovým steblom a vykrojeným chvostom, napr. sleď riečny (Alosa pseudoharengus),

3.  na dne (bentická zóna): ryby s dorzoventrálne sploštenou, širokou hlavou a predĺže-
ným telom.

Podľa tvaru, pohybu a funkcie pohybových orgánov rozdeľujeme ryby do pohybových 
(lokomočných) typov podľa toho, ktoré časti tela sa akým spôsobom a v akej miere po-
dieľajú na pohybe. Rozlišujeme viacero lokomočných typov, v tejto práci sú uvedené zák-
ladné typy bez podkategórií:

1.  prostredníctvom trupu a chvosta (úhory),

2.  prostredníctvom zadnej časti tela a chvosta (väčšina rýb),

3.  prostredníctvom plutiev (nepárové – nožovce alebo prsné – tŕňovce).

Ryby a biotické faktory vodného prostredia

V prostredí, ktoré svojimi abiotickými podmienkami vyhovuje ekologickým nárokom da-
ným druhom rýb v určitom type vodných ekosystémov, budú biotické vzťahy (interakcie) 
faktorom určujúcim distribúciu rýb v habitatoch alebo mikrohabitatoch. Biotické interak-
cie jedincov s jedincami rovnakého druhu nazývame vnútrodruhové interakcie. Inte-
rakcie s inými organizmami (od mikroorganizmov po teplokrvné stavovce) sa nazývajú 
medzidruhové interakcie. Charakter vzťahov závisí od množstva faktorov, napr. množ-
stvo druhov, s ktorými ryby zdieľajú životné prostredie, abiotické podmienky prostredia, 
veľkosť ryby a ontogenetické štádium.

Predácia

Väzba predátor – korisť medzi druhmi v spoločenstve má priame a nepriame vplyvy na 
distribúciu a veľkosť populácie koristi. Medzi priame vplyvy patrí okamžitá úmrtnosť 
alebo oddialená úmrtnosť následkom poranení. Predačný tlak spôsobuje zmeny v osídľo-
vaní habitatov a nepriamo tak ovplyvňuje rast a rozmnožovanie koristi, pretože ju núti 
opustiť prostredie s optimálnymi podmienkami. Odozva spojená s predáciou je na úrovni 
populácie zvyčajne závislá od jej hustoty a varíruje s vekom koristi. Zväčšovanie populácie 
dravcov môže kompenzovať rastúcu populáciu koristi. Naopak, zväčšovanie počtu koristi 
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znižuje riziko a vplyv predácie. Riziko predácie sa mení s veľkosťou ryby (koristi) a závisí 
tiež od hustoty dravcov, miery konzumácie potravy a pravdepodobnosti vyhnutiu sa úto-
ku. Kanibalizmus je u rýb pomerne rozšírený a poznáme dospelé druhy rýb živiace sa nie-
len nižšími štádiami (interkohortový kanibalizmus), ale aj rovnako starými jedincami (in-
trakohortový kanibalizmus). Predácia je hlavný faktor úmrtnosti ikier a lariev rýb, ktorá 
môže byť väčšia ako 99 %. U niektorých druhov gupiek sa vyvinuli antipredačné adaptácie 
v závislosti od hustoty predátorov. V lokalitách s nízkym predačným tlakom majú samčeky 
oveľa výraznejšie a farebnejšie bodky na chvostovej plutve. 

Kompetícia

Kompetícia (súperenie, konkurencia) sa objavuje pokiaľ dvaja konzumenti vyžadujú na 
uspokojenie svojich potrieb zdroj, ktorý sa vyskytuje v nedostatočnom množstve. Kompe-
títori sa v určitom prípade nemusia nikdy stretnúť, v iných prípadoch vyvoláva kompetícia 
agresívne správanie voči iným jedincom. Predmetom kompetície môže byť potrava, najvý-
hodnejšie miesto pre lov koristi, odpočinok, a úkryt pred dravcami. Keď dva rôzne druhy 
súperia o rovnakú korisť ide o allopatrickú konkurenciu, pokiaľ je rozdiel vo veľkosti kon-
zumovanej koristi alebo v mieste lovu tej istej koristi (mikrohabitate) hovoríme o sym-
patrickej konkurencii. Introdukované (a invázne) druhy rýb sú v potravnej, priestorovej 
a reprodukčnej kompetícii s prirodzenými druhmi, vytláčajú ich z pôvodných habitatov 
a spôsobujú pokles ich početnosti. 

Zubáče sa vyskytujú v rovnakých typoch vôd ako šťuky a navzájom by si mohli konku-
rovať. V ich ekológii ale existujú rozdiely, ktoré konkurenčný boj zmierňujú: 1. zatiaľ čo 
šťuky lovia viac v blízkosti brehu a porastov, zubáče uprednostňujú vodný stĺpec alebo 
dno hlbších úsekov, 2. šťuky dokážu loviť aj ryby dosahujúce takmer ich veľkosť, korisť 
zubáča nepresahuje veľkosť 10 – 15 cm.

Obr. 89: Väčšiemu ostriežovi zelenkavému sa za hlavou objavuje výraznejší hrb. Takto veľká ryba už loví 
menšie ryby, aj vlastného druhu. Foto: Igor Kokavec
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Parazitizmus

Parazitizmus je vzťah, kedy jeden organizmus využíva vo svoj prospech iný organizmus 
ako zdroj živín a energie. Zástupcovia troch čeľadí (úhory – Synapobranchidae, sumce – 
Trichomycteridae a ryby z čeľade Carapidae) sú vnútorní paraziti rýb a iných živočíchov. 
Úhor Simenchelys parasiticus sa zavŕtava do svalstva bentických rýb napr. halibuta. Niekto-
ré druhy rýb spadajú do kategórie niekde medzi parazitizmom a predáciou, napr. cichlida 
(Perissodus) sa živí šupinami svojej koristi. Parazitickým druhom mihúľ je v našich vodách 
mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi), ktorá ako dospelá parazituje na tkanive a telo-
vých tekutinách rýb.

Mutualizmus

Kompetícia, predácia a patogény znižujú možnosť úspešnej reprodukcie a zvyšujú úmrt-
nosť, avšak existuje typ vzťahu, ktorý je obojstranne prospešný. Mutualizmus je charakte-
ristický pre kôrovce a ryby, ktoré odstraňujú vonkajších parazitov z tela iných organizmov. 
Ide prevažne o morské ryby (napr. niektoré druhy z čeľade piskatcovité – Labroidae), kto-
ré sa vyznačujú charakteristickým sfarbením (tmavé, hrubšie pruhy, prípadne hrubý pruh 
pozdĺž tela), podľa ktorých ich hostitelia rozoznajú. Navyše sú kvôli svojej funkcii imúnne 
voči predácii, pretože mnohé dravce (murény, barakudy) sú ich „klientmi“.

Komenzalizmus

Komenzalizmus predstavuje vzťah, pri ktorom jeden druh (organizmus) profituje (ko-
menzál), zatiaľ čo populácia iného druhu (organizmu) nie je nijak komenzálom ovplyvne-
ná. Ryby zahrabávajúce sa do substrátu (raje, kaprovité z čeľade Catostomidae) nasledujú 
ryby, ktoré sa kŕmia bezstavovcami rozvírenými pri zahrabávaní. Podobnú stratégiu majú 
ryby sprevádzajúce mreny severné, ktoré sa kŕmia splavenými bentickými organizmami 
pri rozrušovaní dna.

Mutualizmus, komenzalizmus alebo parazitizmus?

V niektorých prípadoch je obtiažne určiť charakter vzťahov medzi dvoma organizmami, 
nakoľko sa môže meniť vzhľadom k ich veku a veľkosti.

Obr. 90: Ryby majú parazity aj spomedzi bezstavovcov. Pijavica chobotnatka pstruhová (Piscicola respirans) 
parazitujúca na lipňovi tymiánovom. Foto: Michaela Partlová
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Samička lopatky dúhovej (Rhodeus sericeus) kladie ikry prostredníctvom kladielka cez 
vyvrhovací otvor do žiabrovej komory lastúrnikov, napr. korýtok (Unionidae). Samček 
vypustí mlieč v blízkosti prijímacieho otvora a k oplodneniu dôjde vo vnútri lastúrnika. 
Oplodnené ikry sú tak chránené pred predátormi a inými nežiaducimi vplyvmi. V prípade 
mutualizmu by prospech zo vzťahu mal byť obojstranný a na oplátku by lopatky mali byť 
hostiteľmi lariev (glochídií) lastúrnikov. Viacero výskumov však potvrdilo, že glochídie 
uprednostňujú iné druhy rýb, prípadne opustia lopatky pár dní po infekcii. V posledných 
rokoch sa vzťah medzi týmito druhmi považuje za parazitický, čo podporujú nasledovné 
tvrdenia: 1. lopatky dúhové nie sú hostiteľmi lariev lastúrnikov, 2. embryá vyvíjajúce sa 
na žiabrach lastúrnikov znižujú rýchlosť ich rastu. Parazitický vzťah podporuje aj pozo-
rovanie embryí brániacich voľnej cirkulácii vody cez žiabre, čo má negatívny efekt na dý-
chanie a príjem potravy a dokonca môžu poškodzovať žiabrový epitel lastúrnikov. Embryá 
lopatiek dúhových zvyšujú príjem kyslíka lastúrnikmi, z tohto hľadiska môžeme ich vzťah 
považovať za kompetíciu (viac o lopatke dúhovej na str. 178).

Potrava rýb
Potrava zaisťuje rybám energiu pre priebeh všetkých životne dôležitých procesov a sta-
vebné látky pre ich rast. Množstvo, kvalita a druh potravy sú limitujúce faktory pre hustotu 
a štruktúru rybej osádky v jednotlivých typoch vôd. Pri vysokej hustote rýb a nedostatku 
potravy musia ryby prijímať „núdzovú“ dávku, ktorá zaistí dostatok energie pre základné 
životné funkcie, avšak nedochádza k rastu. Rast je možný až po prijatí väčšieho množstva 
potravy (produkčnej dávky).

Pre porozumenie ekologických funkcií rôznych druhov v spoločenstve bol vytvorený kon-
cept gíld. Gilda je súbor druhov, ktorý využívajú určitý environmentálny zdroj podob-
ným spôsobom a je teda založená viac na ekologickej ako taxonomickej príbuznosti (Root 
1967). Potrava je environmentálnym zdrojom, a koncept gíld klasifikuje ryby do funkč-
ných potravových skupín. 

Potravové gildy (skupiny) našich druhov rýb a mihúľ (podľa Balon 1975 a Krno 2009):

• rybožavé / ryby / šťuka severná

• zoobentofágne / makrozoobentos / lipeň tymiánový

• zooplanktónožravé / živočíšny planktón / pleskáč siný 

• nešpecializované mäsožravé / hmyz, ryby / pstruh potočný

• fytoplanktónožravé / rastlinný planktón / tolstolobik pestrý

• makrofytofágne / časti rastlín, riasy / červenica ostrobruchá

• mikrofytofágne / nárasty rias / podustva severná

• všežravé / rôzna potrava / jalec hlavatý

• parazitické / ektoparazity rýb / mihuľa potiská



130

Mnoho druhov rýb rôznych taxono-
mických skupín je však schopných pri-
spôsobiť svoj „jedálny lístok“ aktuálnej 
potravovej ponuke. Zmena potravného 
zdroja môže byť trvalá alebo dočasná 
a môže sa meniť v závislosti od veku 
ryby a času (v priebehu dňa, sezóny, 
roka a pod.). Schopnosť využívať naj-
viac dostupný (najvýhodnejší) potravo-
vý zdroj v určitom čase sa nazýva tro-
fická prispôsobivosť (Gerking 1994). 
Koncept potravných gíld sa u rýb preto 
stretáva s mnohými nevýhodami a cha-
rakterizuje preferovanú potravu dospe-
lých jedincov. 

Morfológia tela rýb (napr. orientácia 
ústneho otvoru) dokáže vypovedať 
o tom, akým spôsobom a akou potravou 
sa jednotlivé druhy živia. Podobne aj 
zmyslové systémy rýb sú prispôsobené 

environmentálnym podmienkam pri zháňaní potravy.

Príjem potravy (potravová aktivita) rýb úzko súvisí so svetlom a teplotou vody. Dravé ryby 
lovia korisť buď tak, že stoja v stĺpci alebo blízko úkrytov a čakajú kým sa k nim priblíži 
(šťuka severná, sumec veľký), alebo ju aktívne vyhľadávajú (napr. boleň dravý). Lososovi-
té ryby (pstruhy, lipne) sa živia prevažne driftom – bentickými bezstavovcami strhnutými 
prúdom, sezónne však môžu v ich potrave dominovať dospelé štádiá. Mnoho kaprovitých 
rýb sa živí aktívnym lovom bezstavovcov z dna.

Rozmanitosť zdrojov potravy viedla k diverzite potravových typov a tiež k špeciálnym 
adaptáciám na príjem semien rastlín, orechov, ovocia, kvetov, listov, suchozemského hmy-
zu alebo stavovcov. Ryba tambaqui (Colossoma macropomum), žijúca v povodí rieky Ama-
zonka, má stoličkovité (molariformné) zuby, ktorými dokáže rozdrviť tvrdé škrupiny ore-
chov. Ďalšou adaptáciou sú dlhé a jemné žiabrové paličky na zachytávanie zooplanktónu 
najmä u mladých jedincov.

Najväčšie sladkovodné ryby reprezentujú takmer všetky potravové kategórie. Veľké per-
cento najväčších rýb je rybožravých napr. paveslonos čínsky (Psephurus gladius, 500 kg) 
sumec západný (Silurus glanis, 306 kg), arapaima veľká (Arapaima gigas, 200 kg) alebo 
aligátoria ryba Atractosteus spatula (137 kg). Sumec druhu Pangasianodon gigas (350 kg) 
žijúci v rieke Mekong a vyza amuská (Huso dauricus, 1000 kg) žijúca v rieke Amur sa živia 

Obr. 91: Extrémne spodné postavenie úst jesetera 
malého je znakom, že potravu nachádza na dne. Foto: 
Ladislav Pekárik
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organickým detritom. Medzi veľké ryby môžeme zaradiť aj všežravú kaprovitú rybu Catla 
catla z Indie a rastlinožravú Colossoma macropomum. Sladkovodná raja Himantura chao-
phraya (600 kg) je zoobentofágna.

Migrácie rýb

Pojmom migrácia rozumieme smerovaný pohyb väčšiny populácie medzi dvomi rozdiel-
nymi habitatmi (Begon et al. 2006). 

Prosperitu migrujúcich druhov môžeme posudzovať na základe veľkosti ich populácie 
a úspešnosti rozmnožovania. Výhoda migrácie za vhodným substrátom a podmienkami 
na neres a vývin mladých jedincov prevažuje nad stratami energie následkom pohybu 
a predácie. 

Podľa rôznej funkcie rozlišujeme štyri typy migrácií (Northcote 1978; Lucas et al. 2001):

I.  migrácia za účelom rozmnožovania,

II.  migrácia za potravou,

III.  migrácia pri hľadaní útočiska, napr. vyhľadávanie zimoviska,

IV.  migrácia po premiestnení (po strhnutí prúdom – šťuka severná, pleskáč vysoký, po 

vysadení do nepôvodného habitatu – úhor európsky).

Na základe salinity a vyvinutých osmoregulačných mechanizmov poznáme ekologické 
skupiny rýb podľa toho, či celý život žijú v sladkej alebo morskej vode, prípadne dokážu 

Obr. 92: Pstruh potočný loviaci vodný hmyz. Foto: Igor Kokavec
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prežiť v obidvoch typoch prostredia. Migrácie môžeme podľa toho rozdeliť na (Lucas et 
al. 2001):

I. oceánodrómne – v rámci morí a oceánov; tuniaky (Thunnus), treska (Gadus murhua),

II.  potamodrómne – v rámci sladkých vôd; napr. podustva severná (Chondrostoma na-
sus), nosáľ sťahovavý (Vimba vimba), jeseter malý (Acipenser ruthenus),

III.  diadrómne – medzi sladkovodným a morským prostredím. Diadrómne druhy mô-
žeme rozdeliť podľa toho v akom prostredí sa živia a rastú a kam dospelé jedince 
migrujú za rozmnožovaním na:

a)  anadrómne – väčšinu života žijú v morskej vode, kde zháňajú potravu a rastú a ako 
dospelé jedince migrujú do sladkých vôd za rozmnožovaním. Prostredie, v ktorom sa 
anadrómne ryby živia a rastú (morská voda) sa líši od prostredia, v ktorom prebieha 
rozmnožovanie (sladká voda), napr. losos atlantický (Salmo salar), lososy Oncorhyn-
chus, jeseter ostronosý (Acipenser oxyrinchus),

b)  katadrómne – väčšinu života žijú v sladkej vode, kde zháňajú potravu a rastú a ako 
dospelé jedince migrujú do morí za rozmnožovaním. Prostredie, v ktorom sa ka-
tadrómne ryby živia a rastú (sladká voda) sa líši od prostredia, v ktorom prebieha 
rozmnožovanie (morská voda), napr. úhor európsky (Anguilla anguilla), 

c)  amfidrómne – larválne štádia migrujú po vyliahnutí zo sladkých vôd do mora, kde 
zháňajú potravu a rastú. V skoršom juvenilnom štádiu migrujú znovu do sladkých 
vôd, kde sa ďalej živia, rastú, dospievajú a rozmnožujú. Prostredie, v ktorom sa am-

Obr. 93: Podustvy migrujúce na neres. Foto: Daniel Gruľa
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fidrómne ryby živia, rastú aj rozmnožujú je rovnaké (sladká voda), napr. býčko čier-
noústy (Neogobius melanostomus). 

Horné úseky riek sú charakteristické dobrým okysličením a silným prúdom, ktorý bráni 
usadzovaniu sedimentov na dne. Tiež je tu nižšia diverzita druhov a malý počet predáto-
rov, ktoré by sa živili ikrami a larvami rýb. Kombinácia týchto faktorov je pravdepodobne 
stimulom pre migráciu mnohých riečnych druhov rýb do vyšších úsekov v období roz-
množovania. 

Tvorba kŕdľov je najmä v období rozmnožovania veľmi dôležitým aspektom. Množstvo 
rýb v kŕdli zvyšuje šance na úspešný neres z hľadiska rizika predácie, prekonávania bariér 
a ďalších negatívnych faktorov brániacich v migrácii.

Správanie je výsledkom vnútorných a vonkajších podnetov, ktoré spolu vzájomne pôsobia 
a vyvolávajú u organizmov odpoveď. Vznik a zachovanie migračného správania je pod-
necované vzájomne pôsobiacimi environmentálnymi faktormi, ktoré môžu byť vnútor-
né (endogénne) (napr. genetické faktory, hlad, samonavádzanie) a vonkajšie (exogénne) 
(svetlo, teplota vody, kvalita vody, prietok, počasie, dostupnosť potravy).

Samonavádzacia schopnosť dospelých jedincov ich naviguje do prostredia, v ktorom sa 
ako plôdik vyliahli, a ktoré poskytuje najvhodnejšie podmienky na rozmnožovanie v čase, 
keď v mieste neresu budú prítomné aj ostatné dospelé jedince. Samonavádzanie funguje 
u niektorých druhov aj spätne, z neresiska do miest, kde sa predtým vyskytovali a kde sú 
najlepšie podmienky na rast a dostatok potravy. Takéto post-reprodukčné správanie bolo 
zaznamenané napr. u mreny severnej a lipňa tymiánového. 

Rozmnožovanie rýb

Úspech jednotlivých druhov v priebehu evolúcie je založený na schopnosti prenášať gene-
tickú informáciu budúcim generáciám. Aby bol prenos génov úspešný musia sa stretnúť 
jedince rovnakého druhu oboch pohlaví, hoci niektoré druhy rýb žijú v dospelosti samo-
társky. V období rozmnožovania sa mení správanie týchto jedincov a začínajú aktívne vy-
hľadávať jedince opačného pohlavia. Zoskupenie reprodukčne aktívnych rýb vyvoláva te-
ritoriálne správanie a výber vhodného jedinca na neres. V tomto období sú ryby obzvlášť 
zraniteľné a dostupné predátorom. Niektoré druhy rýb sa po nerese starajú o potomstvo 
v rôznej miere.

Všetky u nás žijúce druhy rýb sa za normálnych okolností vyznačujú v dospelosti oddele-
ným pohlavím (gonochorizmus). Zrelé pohlavné bunky (ikry samíc a mlieč samcov) sú 
pri nerese vypustené voľne do vody, kde nastáva vonkajšie oplodnenie. Hermafroditiz-
mus je u rýb pomerne vzácny a má dve formy: 1. simultánny hermafroditizmus, kedy sú 
obidve pohlavia prítomné u jedinca; 2. sekvenčný hermafroditizmus, pri ktorom dochádza 
k postupnému striedaniu pohlaví počas života (Baruš et al. 1995). Navyše u rýb poznáme 
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partenogenetizmus – vývin ikier bez oplodnenia. Populácia karasov striebristých (Ca-
rassius auratus) je v niektorých prípadoch zložená len zo samičích jedincov. Pri nerese 
iných kaprovitých rýb sa samice karasov začnú neresiť spolu s nimi. Rozdiel je v tom, že 
spermia samca iného druhu nesplynie s ikrou karasa, ale len „aktivuje“ bunkové delenie 
a vznikajú ďalšie samice (gynogenéza). Okrem vonkajšieho oplodnenia sa u rýb (niektoré 
sumcovité, kaprozúbkovité, živorodky atď.) vyskytuje vnútorné oplodnenie. Na vnútor-
né oplodnenie sa samčekom vyvinuli rozmanité štruktúry na prenos spermií do tela sa-
mičky, napr. gonopodium.

Väčšina rýb je iteroparných tzn., že dokážu opakovane (viac ako jeden krát) prinášať 
nové potomstvo. Poznáme však aj semelparné ryby, ktoré sa rozmnožujú len raz za život 
(lososy, úhor európsky) a potom umierajú. Rozdiel je v počte rozmnožujúcich sa jedincov 
a energie, ktorú do rozmnožovania investujú, u semelparných ˃ 70 %, u iteroparných ˂ 60 
% telesných zásob.

Niektoré druhy rýb sa môžu neresiť po určitých dávkach (seriálový neres), iné vypustia 
ikry naraz (totálny neres). Samička pichľavky sinej (Gasterosteus aculeatus) je schopná 
neresiť sa až desať krát počas jednej sezóny. Každé hniezdo tak môže obsahovať ikry tvo-
riace až 20 % jej hmotnosti. Stratégia seriálového neresu spočíva v nadprodukcii ikier, čo 
je pre samičku nebezpečné, pretože počas novej produkcie dochádza k veľkému výdaju 
energie a spomaleniu až pozastaveniu rastu. Šťuka severná (Esox lucius) produkuje ikry 
len pár dní pred neresom a ďalšia znáška je možná až v nasledujúcej sezóne (o rok).

Obr. 94: Obľúbené miesta neresu kaprov a pleskáčov sú brehy pokryté hustou vegetáciou, ktoré sú na jar pri 
vyššej vodnej hladine čiastočne ponorené. Foto: Igor Kokavec



135

Ďalšou stratégiou je okrem už vyššie spomínanej tvorby kŕdľov aj množstvo ikier produ-
kovaných samicami. Toto množstvo sa pohybuje v rozmedzí niekoľko tisíc (lososy) až po 
viac ako milión (mieň sladkovodný). Vonkajšie oplodnenie a vývin jedincov so sebou nesie 
riziko a obrovské straty. Keďže sú samčie spermie aktívne len krátky čas a k oplodneniu 
dochádza voľne vo vode sú s týmto spôsobom rozmnožovania spojené veľké straty v počte 
neoplodnených ikier. Z celkového počtu nakladených ikier sa tak vyliahne len minimálny 
počet rybej mlade, ktorá je navyše ešte ohrozovaná najmä predáciou. 

Aby sa zabránilo týmto stratám začalo sa s umelým výterom rýb, na ktorý je v súčasnosti 
odkázané prežitie mnohých druhov v niektorých vodných tokoch, či nádržiach. Na oplod-
nenie ikier sa najčastejšie využíva metóda „suchého“ výteru rýb, pri ktorej sa najprv sa-
mici (ikernačke) odoberú do misky ikry jemným stláčaním brucha a následne sa pridá 
samčí mlieč (inseminácia). Po pridaní vody dôjde k oplodneniu, ikry sa premyjú a inkubu-
jú v liahňach. Prístroje na liahnutie vytvárajú ideálne podmienky pre vývoj plodov a liah-
nutie plôdika, preto je potrebné dbať predovšetkým na správnu kvalitu a teplotu vody, ako 
aj odoberať neoplodnené a kaziace sa ikry. Problémom v minulosti bolo vystihnúť zrelosť 
pohlavných buniek v rovnakom období pri rovnakých pohlaviach, čo sa v súčasnosti rieši 
podaním gonádotropného hormónu. Metóda je veľmi účinná a oplodnenosť ikier sa pohy-
buje v rozmedzí 75 – 95 %.

Obr. 95: Odlov dospelých podustiev v rieke pomocou sietí a odoberanie pohlavných buniek do pripravaných 
nádob. Foto: Daniel Gruľa
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Sekundárne pohlavné znaky sa u rýb 
prejavujú v dvoch formách: pohlavný 
dimorfizmus (rozdiel v proporciách 
tela medzi pohlaviami) a pohlavný 
dichromatizmus (rozdiel v sfarbení). 
Sexuálny dimorfizmus je u niektorých 
druhov kaprovitých pomerne slabo vidi-
teľný a samce sa dajú rozpoznať najmä 
v období trenia podľa tzv. neresových 
vyrážok, pestrejším sfarbením a štíh-
lejším tvarom tela (sezónny dimorfiz-

mus). Výrazný je pohlavný dimorfizmus u čerebli pestrej, kedy samčeka rozoznáme od 
samičky podľa prítomnosti sýtejšieho a pestrejšieho sfarbenia, tmavých škvŕn na bokoch 
tela a výraznej neresovej vyrážky. Šťuka severná a ostriež zelenkavý nemajú žiadne rozo-
znateľné pohlavné znaky. Permanentný dimorfizmus môžeme pozorovať u dospelých 
jedincov lososovitých rýb (napr. pstruhy). Samec pstruha potočného má hákovite zahnutú 
spodnú čeľusť, ktorá zasahuje až za oko. Hlava samcov je viac predĺžená ako hlava samíc. 
Samice majú hlavu vpredu viac zaoblenú, telo je širšie a nižšie s objemnejším bruchom. 
Sfarbenie samcov je tmavšie tónované a za hlavou sa u väčších jedincov objavuje hrb.

Naše druhy rýb možno rozdeliť do reprodukčných gíld podľa vyhľadávaného neresového 
substrátu a miery rodičovskej starostlivosti na (Holčík & Hensel 1972; Baruš et al. 1995; 
Krno 2009):

I. Nehniezdiče

a)  neochraňujúce ikry

•  pelagofilné– neresia sa v prúde tokov, ikra sa vyvíja unášaná prúdom, preto sa mlaď 
týchto druhov nenachádza v miestach neresu dospelých rýb, ikry obsahujú tukové 
kvapky (šabľa krivočiara, tolstolobiky, amur biely),

•  litopelagofilné – podobné adaptácie ako predošlé druhy, avšak ikry sú lepkavé len 
určitú dobu, neskôr sú unášané prúdom, larvy sú pelagické (mieň sladkovodný),

•  litofilné – zahŕňa druhy neresiace sa na kamenný substrát, kde sa vyvíjajú ikry aj 
mlaď, ikry nie sú lepkavé, larvy sú bentické (mrena severná, jalec hlavatý), 

•  fytofilné – obsahuje druhy neresiace sa na živé alebo odumreté rastliny a na dočasne 
zaplavený suchozemský porast, ikry sú silne lepkavé (kapor rybničný, karasy, čík 
európsky),

•  psamofilné – vytierajú sa na piesčitý substrát dna, ikry sú lepkavé (slíž severný, 
hrúzy,

•  indiferentné – kladú ikry na ponorené rastliny, ak nie sú prítomné tak na iné ponore-

Obr. 96: Pohlavný dimorfizmus u čerebli pestrej – 
samčeky s výrazným červeným bruškom. Foto: Daniel 
Gruľa
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né predmety, kamene a pod., príbuzné litofilnej skupine ale prítomnosťou lepkavých 
žliaz na ikrách aj fytofilnej skupine (ostriež zelenkavý, plotica červenooká).

b)  neochraňujúce ikry ale ukrývajúce neres 

•  litofily – neresia sa do štrkovitého dna, v ktorom si vopred vyhĺbia jamku (hniezdo), 
po nerese ikry prekryjú slabšou vrstvou piesku a štrku (lososovité, kolok),

•  ostrakofily – druhy ukrývajúce ikry do lastúrnikov (lopatka dúhová).

II.  Strážce – ochraňujúce ikry

a)  vyhľadávače

•  litofily – druhy vyhľadávajúce štrkovité dno, po nerese samec stráži ikry, ovieva ich 
a zbavuje sedimentu (býčkovité),

•  fytofily – neresia sa na vodné rastliny a ikry sú strážené samcami (sumec, blatniak).

b)  hniezdiče

•  indiferentné – ikry kladie na rôzny substrát v plytčinách do hniezd, samce ich strážia 
(slnečnica pestrá).

•  fytofily – neresia sa v miestach s potopenými konármi alebo ponorenými koreňmi, 
kde samec aj samica vytvoria plytké neresové jamky (zubáč veľkoústy) alebo sam-
ček buduje z rastlín hniezdo a spevňuje ho lepkavým výlučkom z obličiek (pichľavka 
siná), samce strážia ikry aj mlaď,

•  speleofily – ikry kladie samička na klenby a bočné steny menších skalných dutín, 
ikry stráži samec (hlaváč pásoplutvý).

Načasovanie neresu sa u jednotlivých radov a aj u populácií druhov žijúcich v iných loka-
litách značne líši a závisí najmä od teploty vody, prietoku a nadmorskej výšky. V zimných 
mesiacoch (december až február) sa trú miene, skoro na jar hlavátka podunajská a šťuka 

Obr. 97: Podustvy sa neresia v plytkej, rýchlo prúdiacej vode na kamenné dno. Foto: Daniel Gruľa
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severná, na prelome jar/leto sa neresí väčšina kaprovitých rýb, neskôr v máji až auguste 
napr. mrena severná a lieň sliznatý a v jesenných mesiacoch (október – november) začína 
neres pstruh potočný.

Antropogénne vplyvy na spoločenstvá rýb
Biologická diverzita sladkovodných ekosystémov zažíva väčší pokles ako je tomu u väčši-
ny suchozemských ekosystémov. Vodné organizmy sú ohrozované množstvom faktorov. 
Tie môžeme rozdeliť do piatich kategórií: degradácia habitatu, znečistenie, druhové invá-
zie, nadmerný lov a klimatické zmeny. 

Priehrady

Výstavba priehrad a jej vplyv na životné prostredie sú jednou z najvážnejších a rozsiah-
lych narušení zapríčinených človekom. Priehrady narúšajú pozdĺžnu kontinuitu riečnych 
ekosystémov a spôsobujú fragmentáciu. Rieka pod priehradou je ovplyvňovaná zmenami 
vodného režimu (prietokov), teploty, obsahu kyslíka a sedimentácie, čo narúša ekologickú 
rovnováhu, ovplyvňuje biocenózu toku a spôsobuje zmeny v jej štruktúre.

Spoločenstvo rýb môže byť výrazne ovplyvnené vplyvom prehradenia toku. Pre ryby, kto-
ré migrujú za účelom rozmnožovania sú to bariéry, ktoré im nedovoľujú prejsť na nere-
siská. Druhová diverzita nad priehradou tak môže byť v prípade druhov migrujúcich me-
dzi morom a sladkou vodou (diadrómnych) výrazne nižšia a závisí od nadmorskej výšky 
a vzdialenosti od mora. 

Vybudovaním priehrad na rieke Yangtze v Číne došlo k poklesu početnosti potamodróm-
neho jesetera Acipenser sinensis, rozdeleniu (fragmentácii) populácie jeseterakórejského 
Acipenser dabryanus a zmenšeniu populácie paveslonosa čínskeho (Psephurus gladius) 
(Dudgeon 2000). U štyroch hospodársky významných potamodrómnych druhov kapro-
vitých rýb (amur biely (Ctenopharyngodon idella), tolstolobik biely (Hypophthalmichthys 
molitrix), tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis) a amur čierny (Mylopharyngo-
don piceus)) rieky Yangtze bol zaznamenaný výrazný pokles početnosti a zmeny v dis-
tribúcii. Naopak, zvýšila sa početnosť kapra rybničného a sumca Silurus asotus (Yi et al. 
2010).

Výstavba priehrady na rieke Warta v Poľsku je príčinou lokálneho vyhynutia nosáľa sťa-
hovavého (Vimba vimba) a podustvy severnej (Chondrostoma nasus). Najviac sa vplyv 
priehrady prejavil v spodných úsekoch, kde kvôli vysokým prietokom a „preplachovaniu“ 
priehrady dochádzalo k porušovaniu substrátu dôležitého pre neres a k celkovému vymiz-
nutiu litofilných druhy rýb (Penczak et al. 1998).

Okrem toho sa veľké množstvo mladých (juvenilných) jedincov rýb pri migrácii dolu prú-
dom zahynie alebo sa zraní pri prechode priepustami alebo turbínami hydroelektrární. 
Podobne sú ohrozované dospelé úhory migrujúce do mora.
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Vybudovanie priehrady má za následok zmenu spoločenstva riečnych (lotických) bioto-
pov na spoločenstvo stojatých (lentických) vôd. V priehradách sa darí introdukovaným, 
nepôvodným druhom rýb. Pri výskume v Japonsku bol zistený negatívny vplyv priehrad 
na populáciu lososovitých a hlaváčovitých druhov a pozitívny na kaprovité a ostračkovité 
druhy rýb (Han et al. 2008).

Poulet (2007) pri štúdiu vplyvu priehrad na ichtyocenózu rieky v podhorskej zóne juho-
západného Francúzska objavil viac ako 50 % podiel introdukovaných druhov. Prirodzené 
druhy ako pstruh potočný, slíž severný, mrena severná, jalec hlavatý, čerebľa pestrá a pod. 
sa vyskytovali až vo väčšej vzdialenosti od priehrady. Nepôvodné druhy (napr. šťuka se-
verná, ostriež zelenkavý, zubáč veľkoústy, plotica červenooká, karas striebristý, kapor ryb-
ničný) boli najpočetnejšie v priehrade a najväčšia diverzita rýb bola zaznamenaná hneď 
pod priehradou. Došlo k celkovej zmene ekologických skupín z prevažne reofilných, hmy-
zožravých, pôvodných druhov na eurytopné a limnofilné, rybožravé a všežravé introduko-
vané druhy.

Bohatšie druhové zloženie a početnosť rýb pod priehradou môže byť dôsledkom preru-
šenia ich migračnej trasy pri plávaní proti prúdu v prípade nefunkčného alebo nevybudo-
vaného rybovodu.

Teplota vypúšťanej vody však môže byť v niektorých prípadoch limitujúcim faktorom, 
kedy je pod priehradou diverzita rýb najnižšia. Hlboké priehrady vypúšťajúce chladnej-
šiu vodu z hypolimnia môžu v súčinnosti s ďalšími faktormi (rýchly prietok, viac kyslíka 
a pod.) vyvolať zmenu zo spoločenstva teplomilných druhov rýb (kaprovité, ostračkovité, 

Obr. 98: MVE v Hronskej Dúbrave s vybudova-
ným rybovodom. Foto: Igor Kokavec
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ostriežovité a sumčekovité) na chladnomilné druhy (napr. hlaváčovité a pstruhy) (Quinn 
& Kwak 2003). Vypúšťanie chladnej vody narúša rozmnožovací cyklus rýb, spôsobuje 
úhyn pôvodných druhov a priaznivo vplýva na prežitie introdukovaného pstruha dúho-
vého (Helfman et al. 2009). Opačne je to pri vypúšťaní teplejšej vody z epilimnia v zóne 
podhorských potokov a riek v letnom období, čo môže mať v extrémnych prípadoch vply-
vu vyššej teploty (˃ 2°C) za následok pokles druhovej diverzity v úseku pod priehradou 
a jej postupné zvyšovanie v nižších úsekoch (Lessard & Hayes 2003). Hayes et al. (2006) 
zistili pokles početnosti pstruha potočného a sivoňa amerického pod hydroelektrárňou 
s vysokým (˃ 2°C) vplyvom na teplotu vody.

Odlesnenie

Vodné ekosystémy zahŕňajú nielen rieky alebo jazerá, kde vodné organizmy žijú, ale aj 
podzemnú vodu a okolitú krajinu. Odlesnenie za účelom využitia okolitej krajiny (poľ-
nohospodárstvo, priemysel, výstavba sídiel) a štruktúra a kvalita brehových porastov 
ovplyvňujú vodné telesá v mnohých smeroch. 

Nadmerná sedimentácia je najvážnejší dôsledok odlesňovania, ktorá spôsobuje úbytok 
populácií pôvodných druhov rýb tým, že obrusuje ich žiabrové tkanivo, znižuje tak schop-
nosť osmoregulácie a respirácie, čo sa prejavuje v spomalení rastu.

Výskumom vplyvu odlesnenia na spoločenstvo rýb v Apalačských vrchoch bol zazname-
naný pokles početnosti bentických druhov rýb na úkor zvýšenia početnosti sedimentovo-
-tolerantnejších a inváznych druhov, čo je následkom poklesu pestrosti habitatov. Celkovo 

Obr. 99: MVE vo Zvolene zabraňuje migrácii rýb 
proti prúdu. V dôsledku toho sa pod jednotlivými 
bariérami hromadia ryby, čo využívajú rybári. Tie-
to úseky sa tak stávajú neresiskom a zároveň zi-
moviskom rýb a podliehajú v tom období ochrane.



141

došlo k zníženiu početnosti litofilných druhov, ktoré neodstraňujú nánosy sedimentu zo 

svojich ikier (pstruh potočný a dúhový, čereble (Rhinichthys), hlaváč Cottus bairdi a všetky 

ostriežovité) (Jones et al. 1999).

Ďalším vplyvom odlesňovania je nedostatok hrubého organického materiálu (konáre, 

kmene a listy) ako dôležitého zdroja energie vodných ekosystémov. Okrem toho je na-

padané drevo vo vodných tokoch skôr habitatom ako potravou a jeho redukcia sa môže 

prejaviť aj v poklese druhového spektra rýb.

Posledné vplyvy, ktorý uvádzam sú zvýšenie teploty a slnečnej ultrafialovej (UV) radiácie 

redukciou zatienenia vyrúbaním brehových porastov. Holtby (1988) zaznamenal celoroč-

né zvýšenie teploty potoka Carnation Creek v Britskej Kolumbii vplyvom odlesnenia, čo 

viedlo k skoršiemu vyliahnutiu lososov kižuč (Oncorhynchus kisutch) a ich rýchlejšiemu 

rastu. Mladé lososy tak migrovali do mora skôr, čo malo za následok nižšiu mieru prežíva-

nia. Vystavenie rýb zvýšenej UV radiácii spôsobuje poškodenie kože a očí. Mladé (juvenil-

né) jedince a ikry sú na UV žiarenie veľmi citlivé a zvýšená radiácia môže byť príčinou ich 

vyššej úmrtnosti.

Obr. 100: Čiastočne odlesnený úsek rieky pod elektrickým vedením. Foto: Igor Kokavec
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Introdukcie
Nepôvodné druhy sa v procese introdukcie človekom dostali do vodných ekosystémov 
mimo svojho pôvodného areálu rozšírenia. Pokiaľ sú organizmy schopné v novom pros-
tredí zvyšovať svoju početnosť a sú potenciálnym rizikom pre prirodzene sa vyskytujúce 
druhy označujeme ich ako invázne druhy.

Ryba introdukovaná do revíru, v ktorom sa pred tým nevyskytovala, hoci je v danej krajine 
pôvodná, sa označuje termínom transplantovaný alebo translokovaný druh. Rybe, kto-
rá pochádza z inej krajiny hovoríme exotický druh.

Nepôvodné a invázne druhy sú úspešné v antropogénne narušených ekosystémoch vply-
vom straty pôvodných habitatov, fragmentácie, zmien hydrologického režimu, klimatic-
kých zmien, nadmerného lovu a znečistenia. 

Dôvodov prečo človek vypúšťa nepôvodné druhy rýb do vodných útvarov je niekoľko: 
potrava (kapor rybničný, pstruh dúhový), okrasa (karas striebristý, kapre koi), redukcia 
vegetácie (amur biely, tolstolobiky), redukcia komárov (gupka dúhová, slnečnica pestrá), 
športový rybolov (ostračka veľkoústa, pstruh dúhový), únikom z chovní (tilapia), vypuste-
ním akváriových rýb či neúmyselne (hrúzovec sieťovaný). Väčšina týchto druhov bola do 
vôd introdukovaná pre určitú funkciu, ktorú mala v ekosystéme vykonávať, avšak zároveň 
predstavuje invázne druhy, ktoré sú významným ekologickým problémom mnohých kra-
jín.

Obr. 101: Všetky úhory európske sú do našich vôd umelo nasádzané. Do povodia Dunaja však nebol in-
trodukovaný a pravdepodobne sa sem dostával z rieky Rýn buď pozemnou cestou medzi prameňmi alebo 
podzemnými priestormi. Na naše územie mohol prirodzene migrovať len povodím rieky Visly, čo dnes zne-
možňujú priečne stavby.
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Obr. 102: Pstruhy dúhové sú chované v rôznych jazierkach s prísunom čerstvej, chladnej a dobre okysličenej 
vody. Je obľúbenou konzumnou a športovou rybou avšak jeho nasádzanie do pstruhových potokov vytvára 
konkurenciu pre pôvodného pstruha potočného. Foto: Michaela Partlová

Obr. 103: Veľkosť jedincov invázneho hrúzovca sieťovaného je závislá od hustoty populácie. V habitatoch, 
ktoré čerstvo osídlili vynakladajú viac energie do rozmnožovania a dosahujú menšie rozmery. Po úspešnom 
kolonizovaní biotopu a dostatku zdrojov presmerujú energiu do rastu. Foto: Kristína Švolíková
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V Európe sa zo 134 druhov rýb až 74 zaraďuje medzi nepôvodné (exotické) druhy. Z rýb 
vyskytujúcich sa aj na Slovensku sú to napríklad tolstolobiky, amur biely, hrúzovec sieťo-
vaný, sumčeky, pstruh dúhový, sivoň americký, slnečnica pestrá a pod.

Tolstolobiky aj amury boli do našich vôd nasadené s cieľom lepšie využívať ich potravovú 
ponuku a redukovať vodnú flóru (biomeliorácia). U nás sa rozmnožovať nedokážu, v iných 
krajinách však predstavujú problém a sú zaradené medzi invázne druhy. Schopnosť amu-
rov redukovať prebujnenú vegetáciu bola užitočná, kým nezačal zbavovať rastlinstva roz-
siahle úseky vodných tokov, čím mnohé prirodzené druhy rýb stratili pôvodné neresiská. 
V súčasnosti sa vysádza do uzavretých vôd.

Za invázne druhy na území Slovenska považujeme tie, ktoré nie sú na našom území pô-
vodné, vyznačujú sa vysokým reprodukčným potenciálom a schopnosťou expandovať 
a úspešne prenikajú do prirodzených spoločenstiev. Patrí sem karas striebristý (Carassius 
auratus), hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva), sumček čierny (Ameiurus melas), 
pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus), slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus), býčkovec 
amurský (Peccottus glenii) a štyri druhy býčkov – piesočný (Neogobius fluviatilis), čier-
noústy (Neogobius melanostomus), nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus) a hlavatý 
(Neogobius kessleri).

Ekologický vplyv nepôvodných druhov na prirodzené spoločenstvo organizmov sa odo-
hráva v rôznych stupňoch biologickej organizácie (Cucherousset & Olden 2011):

I.  genetická úroveň (hybridizácie medzi pôvodným a nepôvodným druhom),

II.  úroveň jednotlivca (zmena správania, telesných proporcií, vitálnych funkcií priro-
dzených druhov),

III.  úroveň populácie (prenos chorôb a parazitov, zmenšovanie a fragmentácia populá-
cie prirodzených druhov),

IV.  úroveň spoločenstva (vyhynutie druhov, zmena pomeru druhového zloženia, zmena 
potravovej siete),

V.  úroveň ekosystému (modifikácie biochemických cyklov, toku energie, zmena pod-
mienok habitatov „inžinierskymi“ druhmi). Inžinierske druhy sú organizmy schopné 
vytvárať, meniť alebo zachovávať habitaty tým, že spôsobujú zmeny biotických aj 
abiotických podmienok, ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvňovať dostup-
nosť zdrojov pre iné organizmy.

Znečistenie
Škodlivé látky sa do vodných ekosystémov dostávajú vo forme sedimentov alebo v rozpus-
tenej podobe, úmyselne alebo neúmyselne, krátkodobo (nepravidelne) alebo dlhodobo. 
Rozlišujeme dve formy znečistenia: 

I.  organické (fenol, insekticídy, herbicídy) a anorganické (ťažké kovy, chloridy, kyanidy, 
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Obr. 104: Bodový zdroj znečistenia pochádzajúci z podniku na výrobu mliečnych výrobkov zvyšuje kyslosť 
vody a spôsobuje eutrofizáciu spodných úsekov, napriek tomu sa v týchto miestach s obľubou zdržiavajú 
nenáročné jalce hlavaté, pre ktoré je to významný zdroj potravy. Foto: Igor Kokavec

amoniak) látky ovplyvňujúce ryby priamo, 

II.  organický odpad produkovaný domácnosťami a poľnohospodárstvom ovplyvňujúci 
ryby nepriamo, jeho rozkladom baktériami a následnou deoxygenáciou.

Znečistenie vo forme kyslého dažďa spôsobuje znižovanie pH vody pod hodnotu 5,6 obsa-
hom kyselinotvorných oxidov dusíka a síry. Veľkým problémom sa kyslý dážď stáva v tých 
vodných tokoch, ktorých podložie je chudobné na vápnik a nedochádza tak k neutralizácii. 
Okrem toho kyslé prostredie vyhovuje baktériám, ktoré mobilizujú toxické kovy ako olovo 
a hliník. Najvyššia koncentrácia kyselín je v rozpustenom snehu, ktorý predstavuje pre 
ryby a iné vodné organizmy najväčšiu hrozbu. Kyslé dažde sú v Nórsku a ďalších severo-
európskych krajinách zodpovedné za vymiznutie značnej populácie lososa atlantického 
a pstruha potočného z tečúcich aj stojatých vôd (Baker & Christiansen 1991). Na základe 
pozorovaní postupnej acidifikácie jazera Lake 223 v Ontariu bolo možné stanoviť hranič-
né hodnoty pH, pri ktorých dochádza k vymiznutiu niektorých druhov rýb, napr. sivoň 
Salvelinus namaycush, 5,59; Catostomus commersonii, 5,02; čerebľa Pimephales promelas, 
5,93 a jalec Margariscus margarita, 5,09 (Wooton 1992). 
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Eutrofizácia je problémom najmä pomaly tečúcich a stojatých vôd. Zvýšenie koncentrácie 
najmä fosforečnanov a dusičnanov podporujú rast a rozvoj vodnej flóry (zooplanktónu, 
rias aj makrofýt). V súčinnosti so zvýšeným rozkladom rastlinnej hmoty vodu ochudobňu-
jú o kyslík a zvyšujú obsah sírovodíka a metánu, čo spôsobuje úhyn rýb. 

Sedimenty priehrady Zemplínska šírava a povodia Laborca sú kontaminované toxickými 
polychlórovanými bifenylmi (PCB), ktoré sa tam dostali pri výrobe vo fabrike Chemko 
Strážske v rokoch 1959 – 1984. PCB látky majú mnoho negatívnych dôsledkov na človeka 
a môžu spôsobovať o. i. napr. autoimunitné, kardiovaskulárne a nádorové ochorenia. PCB 
sa akumulujú najmä v bahnitom dne s vyšším podielom organickej hmoty ako v sedimen-
toch s prevahou piesočného substrátu. Tieto látky sa z vody a sedimentov dostávajú do tiel 
živých organizmov, kde sa zabudovávajú do tukového tkaniva. Pri hodnotení stupňa kon-
taminácie rýb vo vodách michalovského okresu boli hodnotené vzorky svaloviny štyroch 
druhov dravých (šťuka severná, zubáč veľkoústy, jalec hlavatý, pstruh potočný) a troch 
druhoch nedravých rýb (kapor rybničný, karas striebristý pleskáč vysoký). Koncentrácia 
PCB u rýb v skúmanej oblasti bola 15 (u kapra rybničného) až 220 (u šťuky severnej) 
násobne vyššia v porovnaní s priemernými hodnotami v ostatných regiónoch Slovenska. 
Podiel prekročených limitov koncentrácie PCB z odobratých vzoriek rýb presiahol 76 %, 
pričom najvyššie hodnoty boli zistené u karasa striebristého a vysoké hodnoty u šťuky 
severnej, pleskáča vysokého a zubáča veľkoústeho. Preto bola Zemplínska šírava vyhláse-
ná za revír bez privlastnenia si úlovku (chyť a pusť) a ľuďom sa neodporúča konzumovať 
ryby z tejto priehrady. Vysoké hodnoty kontaminácie sedimentov boli však namerané aj 
v rieke Laborec pod Strážskym kanálom a priamo v ňom, kde tento zákaz neplatí. Dlhodo-
bý monitoring (2002 – 2005) ukázal kolísanie obsahu PCB v jednotlivých druhoch rýb ako 
aj v sedimentoch, preto je potrebné prijať opatrenia, ktoré zabránia rozširovaniu konta-
minácie a dekontaminovať najhoršie postihnuté oblasti (Zmetáková & Šalgovičová 2006; 
Danielovič et al. 2009; Hucko & Dercová 2009).
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