
  

 

22. marec – Svetový deň VODY 
 

Každoročne si 22. marca pripomíname Svetový deň vody. Tento deň bol vyhlásený Valným 

zhromaždením OSN v roku 1993, s cieľom upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je 

nenahraditeľná a je základnou podmienkou pre život na Zemi. Tvorí viac ako dve tretiny zemského povrchu. 

Je neodmysliteľnou zložkou živočíšnych a rastlinných organizmov, je prostredím, v ktorom prebiehajú 

všetky životne dôležité chemické reakcie.  

Zodpovedajúca kvalita vody je prvoradou podmienkou prítomnosti ichtyofauny. Veď najväčším 

nebezpečím pre ichtyofaunu sú havárijné znečistenia vody a ďalší rad zásahov do prirodzených biotopov. Aj 

z tohto dôvodu starostlivosť o kvalitu vody a pravidelné každoročné zarybňovanie sa javí v dnešných 

podmienkach ako nevyhnutné, poukazujúc na dôležitú bioindikačnú funkciu rýb a vodných živočíchov pri 

čistote vodného ekosystému. 

  Dovoľte mi, aby som v krátkosti 

zhrnul, z pohľadu rybára, dôležitú funkciu 

vody – ako životného prostredia rýb. 

Veľká skupina prirodzených biotopov, v 

ktorých sa ryby vyskytujú relatívne 

nezávisle od vôle človeka, sú vodné toky. 

 Pre každý typ vodného toku sú 

charakteristické iné podmienky v jeho 

jednotlivých úsekoch. Špecifické 

podmienky limitujú zloženie a kusovú 

početnosť rýb, ktoré v jednotlivých úsekoch 

žijú. Horné partie, neďaleko prameňov 

obyčajne obývajú krátkoveké ryby, verné 

po celý život jednému stanovišťu. Naproti tomu, v dolných úsekoch prevládajú dlhoveké ryby, žijúce v 

kŕdľoch (výnimkou potvrdzujúcou pravidlo sú iba dravce), ktoré stanovište menia v závislosti od potravných 

podmienok. Rozdielne zloženia ichtyofauny sú základom rozdelenia na tzv."rybie pásma", pomenované 

podľa typických druhov rýb. V roku 1871 český zoológ Antonín Frič na základe výskytu jednotlivých 

druhov rýb vyčlenil a pomenoval tri pásma - pásmo pstruhové, pásmo mrenové a pásmo pleskáčové. Po 

doplnení tejto klasifikácie o pásmo lipňové sa toto rozdelenie ujalo a v rybárstve sa používa dodnes. 

 Prechod z jedného pásma do druhého je pozvoľný, hranica sa nedá presne určiť a postupne sa mení.  

Pre účely športového rybárstva sa naše vody ďalej rozdeľujú na 2 typy :  

• vody pstruhové (spravidla zahŕňajú pásmo pstruhové a lipňové)  

• vody mimopstruhové (obyčajne sú to pásma mrenové a pleskáčové). 

 

1.Pstruhové pásmo - typické pstruhové pásma 

sú horské bystriny, potoky horských a 

podhorských oblastí s chladnou a výborne 

prekysličenou vodou. Pôvodné pstruhové pásma 

sa vyskytujú iba v nadmorských výškach nad 

500 m, kde priemerná ročná teplota nepresahuje 

7°C (napríklad riečka Belá). Charakteristickou 

rybou tohoto pásma je pstruh potočný. 

Vedľajšie druhy sú : sivoň americký, pstruh 

dúhový a lipeň tymianový.  



  

 

K sprievodným druhom pstruhového pásma patria hlaváče (oba druhy), čerebľa a slíž. V čase svojho neresu, 

vystupuje do spodných partií pstruhového pásma i hlavátka.  

Početnosť a biomasa rýb v horných úsekoch pstruhového pásma je veľmi nízka (v najvyšších polohách v 

oblasti prameňov dokonca nulová), no v nižších, úživnejších partiách s menším spádom je to až 10.000 

jedincov o celkovej hmotnosti 500 kg v prepočte na jeden hektár. 

 

2.Lipňové pásmo - nasleduje po pstruhovom a zahŕňa horné úseky tokov so širším korytom (10-15m), 

hlbšou vodou a miernejším spádom. S lipňovými pásmami sa stretávame najčastejšie v nadmorských 

výškach od 400 do 600 m, kde sa priemerná ročná teplota vzduchu pohybuje okolo 8°C (horný úsek rieky 

Váh, Orava, dolný úsek Revúcej, Rajčianky).Typickou rybou tohoto pásma je lipeň tymianový, ďalej pstruh 

potočný, pstruh dúhový, mieň, podustva a jalec hlavatý. V dolných úsekoch mrena a aj hlavátka. Z 

vedľajších druhov je to hrúz, jalec maloústy a belica. Sprievodnou rybou je tu napr. šťuka. Početnosť a 

biomasa rýb v tomto pásme dosahuje niekoľko tisíc kusov o celkovej hmotnosti cca 500 - 600 kg na jeden 

hektár. 

 

3. Mrenové pásmo - je charakteristické pre stredné úseky riek v oblasti stredohoria a v prechodoch do nížin 

(stredný úsek Váhu, dolný úsek Oravy, Turca a pod.). 

Pre toto pásmo je typická veľmi pestrá ichtyofauna, ale 

vždy s prevahou reofilných rýb. Charakteristicými 

rybami sú okrem mreny aj podustva, nosáľ, jalec 

hlavatý, mieň, šťuka, hlavátka; v dolných častiach aj 

ostriež, úhor, zubáč a boleň. Početnosť a biomasa rýb 

mrenového pásma dosahuje hodnoty niekoľko tisíc 

kusov o celkovej hmotnosti až 1.000 kg. 

 

 

4.Pleskáčové pásmo - toto pásmo vytvárajú 

veľké rieky v svojich dolných úsekoch (rieka 

Morava, Tisa, Váh). Ichtyofauna je najbohatšia 

zo všetkých pásiem. Charakteristickými 

rybami sú predovšetkým zástupcovia 

kaprovitých - ako pleskáč vysoký a tuponosý, 

kapor, karas, plotica, lieň, boleň atď. Z 

dravých druhov najmä - sumec, zubáč a šťuka. 

Početnosť rýb v tomto pásme dosahuje 

niekoľko tisíc jedincov a biomasa často viac 

ako 1.000 kilogramov na jeden hektár pri 

produkcii až 400 kg na 1 hektár za rok. 

 

 Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispievajú k ochrane vody ako 

podmienky existencie všetkého živého na našej planéte.  
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