
Jedním z takových míst je i Heřmanický
rybník (obr. 3) v severovýchodní části
Ostravy v katastrální části Heřmanice,
na pomezí okresů Ostrava a Karviná. Ryb-
ník byl založen v 16. stol., v druhé po lo -
vině 60. let 20. stol. však prošel úpravami
a začal být využíván jako akumulační
a dávkovací nádrž slaných důlních vod.
Do ní byly řízeně napouštěny silně mi -
neralizované vody z karbonských vrstev
za plavující důlní prostory a po smíšení
s ryb niční vodou (přičemž docházelo ke
snižování objemu solí) byla voda vypouš -
těna do řeky Odry. Na dně nádrže byl pro
usnadnění směšování vod vybudován ka -
nál. Plocha rybníka činí cca 116 ha a do -
pro vázejí ho rozsáhlé porosty rákosí.  Prů -
měrná hloubka činí 69 cm, maximální
hloubka byla stanovena na 225 cm. Dno
pokrývá hlinitá gyttja (tmavá bahnitá usa-
zenina stojatých vod s organickými zbyt-
ky) a různě mocná vrstva sapropelového
bahna (která vzniká rozkladem odumře-
lých vod ních organismů v anaerobních
podmínkách).

Celá lokalita rybníka je po letech inten-
zivní důlní činnosti v okolí poddolována.
To vede k poklesům, které se projevují ne -

jen v samotném rybníku, ale také v jeho
okolí, přičemž dochází k zaplavování půdy.
Kvůli poklesům dna je rybník neslovitel-
ný. I přes hornickou a průmyslovou mi -
nulost je rybník a okolí cennou a vyhledá -
vanou ornitologickou lokalitou, rovněž
slouží ke sportovnímu rybolovu. Voda v ná -
drži je charakterizována jako eutrofní, čili
silně úživná.

K čerpání slaných vod dochází i po
skončení důlní činnosti. I když salinita
vody v rybníce od dob intenzivní těžby po -
klesla (v době výzkumu byla zazname nána
maximální hodnota celkové koncen trace
solí 2,63 mg/l; pro srovnání salinita např.
Baltského moře kolísá od 60 do 150 mg/l),
stále jde o atypickou vodní plochu. Zvý-
šená koncentrace solí byla příle žitostí
k dlouhodobějšímu sledování jejího vlivu
na vodní živočichy, v tomto případě na zá -
stupce zooplanktonu – perlooček (Clado-
cera) a lasturnatek (Ostracoda). Lze tedy
očekávat neobvyklé složení zooplanktonu?

Perloočky
Perloočky, náležející do podkmene korýšů
(Crustacea), hrají důležitou roli v potrav-
ním řetězci jako konzumenti fytoplankto-

nu, ale také jako potrava pro jiné organis-
my, především pro ryby. I když existují
perloočky s vyhraněnými ná roky na pro-
středí, většinu běžných druhů lze pova-
žovat za odolné „nezmary“, kteří dovedou
celkem spokojeně žít i ve znečištěných
vodách. Ve vodách s organickým znečiš -
tě ním se totiž daří řasám a sinicím – tedy
potravě perlooček.

K odběru vzorků perlooček byl zvolen
odběrný válec pro kvantitativní a plank-
tonní síťka pro kvalitativní vzorky. Odbě-
ry bohužel komplikovala skutečnost, že
se musely z bezpečnostních důvodů pro-
vádět pouze ze břehu či z ry bářských lávek
(rybník patřil pod důlní správu a přístup
do volné vody nebyl povolen). Ze tří od běr -
ných míst, navržených tak, aby za chy ti la
co nejširší charakteristiky rybníka, jsme
odebíraly měsíčně celkem 36 vzorků. Kva-
litativní vzorky sloužily k za zna me nání
jednotlivých druhů, kvantitativní pro sle-
dování změn charakteristik společenstva
v prů běhu roku.

Během výzkumu v r. 2003 a 2004 jsme
na loka litě zjistily celkem 11 druhů perlo-
oček (v ČR známo kolem 90 druhů). Ze
zástupců obývajících litorální pásmo to
byly Alona rectangula, Pleuroxus trigonel-
lus a Simoce phalus vetulus (obr. 5, tento
druh bývá většinou zavěšen na rostli-
nách), z druhů plovoucích u hladiny Bos-
mina longirostris, Cerio da phnia qua dran -
gula, Daphnia pu licaria, D. magna (obr. 1),
Chydorus spha ericus (obr. 2), Leydigia
leydigii, Moina micrura (obr. 7), Scapho-
leberis mucronata a ne specifikovaný hyb-
rid rodu Daphnia tvořící v letních měsících
na hlavě přilbu. Všechny zjištěné druhy
lze označit jako běžné, mnohé z nich se
snadno přizpůsobí i znečištěným vodám.
V r. 2006, kdy byla dodatečně v rámci dal-
šího vý zku mu zkoumána vý pusť z rybníka,
jsme na víc zaznamenaly druh Megafenes -
tra aurita, v minulosti u nás uváděný jako
vzácný a ojedinělý (Šrámek-Hušek 1969),
v současnosti ale známý z více lokalit.
Nej vyšší po četnosti jedinců dosahoval
velmi drobný druh Bosmina longirostris,
což svědčí o po měrně vysokém osazení
rybníka kaprovitými rybami, které vyvíje-
jí predační tlak na větší druhy perlooček,
zejména rodu Daphnia. Drobná Bosmina
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Perloočky a lasturnatky
Heřmanického rybníka 
aneb náhled do slaných vod 
ostravsko-karvinského regionu

Ostravsko-karvinský region je znám především svou hornickou minulostí, s je -
jímiž pozůstatky se dodnes můžeme setkat na mnoha místech. Nejen antropo-
genně utvářená krajina, ale také četné ekologické zátěže jako následek důlní
a průmyslové činnosti přetrvaly dodnes. Proto zde můžeme nalézt ojedinělé bio-
topy, které dokazují, že se příroda dokáže vypořádat s lecčím a mnohé druhy
osidlují i místa na první pohled nehostinná.

1 Perloočka Daphnia magna. 
Foto A. Petrusek
2 Perloočka Chydorus sphaericus. 
Foto P. J. Juračka



totiž často projde žaberními filtry ryb ne -
zkonzumována.

Oživení vod se zvýšenou salinitou zále-
ží na míře schopnosti osmoregulace. U zá -
stupců řádu Cladocera se můžeme setkat
se širokou škálou této schopnosti, což jim
umožňuje žít v rozmanitých podmínkách.
V ČR nalezneme vodní nádrže se zvýše-
nou salinitou, avšak nijak drasticky – pro-
to zde žijí běžné perloočky s širokou při-
způsobivostí ekologickým podmínkám
prostředí. Výzkumy z jiných nádrží s vý -
razně vyšší koncentrací solí ukazují, že
kromě druhů halofilních (slanomilných)
jsou zde schopny žít druhy běžné i jinde
v ČR. V slaných jezerech ve Španělsku (se
salinitou vyšší než 6 mg/l) byl nalezen
druh Daphnia magna, v mírně slaných
vodách např. Alona rectangula či Cerio-
daphnia reticulata (Boronat 2001).

Lasturnatky
Poněkud méně známými a ne tak popu-
lárními zástupci drobných vodních bez -
obratlých jsou lasturnatky. Tito vodní ko -
rýši mají nečlánkované tělo o velikosti
okolo 1 mm uzavřené ve dvouchlopňové
schránce (obr. 6), podobně jako mlži. Popr-
vé se lasturnatky na Zemi objevily v prvo-
horách, ale na rozdíl např. od trilobitů pře-
žily až do dnešní doby a osídlily téměř
celý vodní svět. Zástupci této skupiny žijí
ve všech typech sladkých vod, v moři a do-
konce i ve vlhkém mechu, v mikrotůňkách
v bá zích listů bromélií nebo v horkých
pramenech, kde teplota vody dosahuje
hodnot 40–55 oC.

Celkem je známo více než 5 600 recent-
ních a asi 40 000 fo silních druhů. V Evro-
pě žije více než 175 druhů lasturnatek,
v České republice jich bylo doposud za -
znamenáno 82 ve všech typech stojatých
i tekoucích vod. 

Lasturnatky žijí většinou na dně. Sub-
strát dna využívají jako zdroj potravy
i jako místo úkrytu. Některé druhy žijí pří-
mo v substrátu, jiné po něm pomalu lezou,
další se naučily rychle pohybovat nebo je
evoluce obdarovala dlouhými brvami, kte-
ré jim umožňují dobře a po měrně rychle
plavat. Existují i parazitické formy, které
se přiživují na tělech jiných druhů korýšů,
mnohoštětinatých i žraloků.

Obecně lze říci, že lasturnatky hrají ve
vodních ekosystémech významnou roli
svým zapojením do potravních řetězců.

Živí se bakteriemi, rozsivkami, nálevní-
ky, houbami a jinými drobnými bezobrat-
lými (např. klanonožci), které mohou najít
na dně vodních biotopů. Podílejí se na
regulaci řas a na rozkladu organické hmo-
ty. Samy se zároveň stávají podkladem pro
růst různých řas a jsou zdrojem potravy
pro mladé ryby nebo larvy vodních brou-
ků z čeledi Hydrophi lidae.

Jelikož mnohé druhy jsou velmi citlivé
na podmínky prostředí, lze druhové slo-
žení lasturnatek považovat za indikátor
pomalé a dlouhodobé změny kvality vody
i charakteru dna (Kantorek 1992).

Pro odběry vzorků lasturnatek jsme
zvolily odtokový kanál, který vede vodu
z Heřmanického rybníka do Vrbické struž-
ky. Vzorky se odebíraly ze dna jednou
měsíčně od května do září pomocí plasto-
vého cedníku a planktonní síťky a byly
konzervovány 80% lihem, aby se lastur-
natky ve svých schránkách úplně neuza-
vřely. Zavřená schránka jde totiž otevřít
velmi obtížně. Vyžaduje to jistou zručnost,
dobré oči a velkou trpělivost. Otvírá se
pod binokulární lupou po mocí preparač-
ních jehel a nesmí při tom být poškozena,
jelikož je to jeden z hlavních určovacích
znaků. Při určování lasturnatek hrají roli
také pohlavní orgány, přítomnost a tvar
furky (vidličky k čištění těla), smyslové
paličky, brvy na tykadlech.

V Heřmanickém rybníce jsme nalezly
celkem čtyři druhy lasturnatek: Potamo-
cypris unicaudata, Cypridopsis aculeata,
C. vidua a Physocypria kraepelini. Druhy
Cypridopsis vidua a P. kraepelini mají
kosmopolitní rozšíření a do káží se při-
způsobit různým životním  podmínkám.
Potamocypris unicaudata a C. aculeata
jsou charakteristické pro středně slané
(mezohalinní) vody, přičemž nejbližší
další výskyt druhu C. aculeata se uvádí
z Polska (Kantorek 1992).

Zvláštní překvapení se tedy v Heřma -
nic kém rybníku nekonalo, na druhou stra-
nu může srdce milovníka přírody potěšit
fakt, že rybník obětovaný k napouštění
slaných vod vše překonal a poskytuje
poměrně pestrou nabídku perlooček a lze
v něm najít i lasturnatky.
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3 Heřmanický rybník
4 Kvůli poddolování Heřmanického
rybníka bylo možné vzorky odebírat 
jen z hráze a rybářských lávek.
5 Perloočka Simocephalus vetulus
6 Lasturnatky mají nečlánkované 
tělo o velikosti okolo 1 mm uzavřené 
ve dvouchlopňové schránce. 
Foto M. Valová
7 Perloočka Moina micrura.
Snímky V. Kubačákové, není-li uvedeno
jinak
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