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VEK A RAST V ŠTRBSKOM PLESE AKLIMATIZOVANÉHO XANTORICKÉHO JALCA
TMAVÉHO (LEUCISCUSIDUS ABERR. ORFUS)
Eugeniusz K. Balon a Rudolf Žitňan

Nasadením xantorickej formy jalca tmavého do tatranského jazera vo výške 1350 m
n.m. bol nezámerne uskutočnený zaujímavý prírodný experiment. Typický limnofiIný a
fytofilný druh nížinných vôd sa takto dostal do poľadovcového kamenistého jazera, ktoré
iba čosi cez polovicu roku má rozmrznutú hladinu. Napriek tomu sa táto ryba v tomto
jazere aklimatizovala a pravidelne sa rozmnožuje.
Dyk (1958) predpokladá, že sa xantorický jalec tmavý do Štrbského plesa dostal
vysadením niekoľkých dospelých rýb z juhočeských rybníkov v prvých rokoch po druhej
svetovej vojne. Nič b
 ližšieho ani o pôvode ani o čase vysadenia nie je známe. Keďže
limnologická charakteristika Štrbského plesa, niektoré ekologické zvláštnosti jeho rybieho
spoločenstva a parazitofauna tamojších rýb je dostatočne zachytená v prácach Dyka
(1956, 1958), K a š ť á k a a Ži t ň a n a (1960), dovolíme si upustiť od opakovania týchto
údajov. Môžeme hneď p
 ristúpiť k predmetu našej štúdie - k analýze veku a rastu xantorického jalca tmavého v neprirodzenom prostredí vysokohorského jazera v porovnaní s rastom tohto druhu v prirodzených miestach jeho výskytu.
Teoretický a najmä praktický význam rastových štúdií, ktoré sme u nás začali pred
10 rokmi (B a Ion 1953, 1953 a), je dnes už všeobecne uznávaný. V mnohých prácach
bola rozpracovaná metodika týchto štúdií a zákonitosti rastu rozličných druhov rýb. Pokiaľ
ide o jalca tmavého, doterajšie poznatky sú zahrnuté v práci B a I o n a (1962). Aj keď od
uverejnenia prvej konkrétnej metodickej práce o spätnom vypočítaní rastu rýb zo šupín za
predchádzajúce roky života uplynulo vyše 50 rokov (L e a 1910) a u nás máme za sebou
prvých 10 rokov intenzívnej práce v tomto smere, rybám tatranského národného parku sa
zatiaľ nevenovala patričná pozornosť.
Materiál a metodika
Jalce tmavé zo Štrbského plesa získal druhý z nás v dňoch 11.-21. 7. 1956 v čase
zberu materiálu pre helmintologické štúdie. Merali sme dĺžku tela, vážili, anatomicky určovali pohlavie a odobrali tri reprezentačné šupiny z ľavého boku tela nad stredom análnej
plutvy z prvého radu pod bočnou čiarou. Po očistení boli šupiny montované nasucho
medzi dve podložné sklíčka.
Spätné výpočty rastu sa dosiahli z kaudálneho polomeru šupín logaritmickou metódou (obr. 1.) podľa už skôr uverejneného spôsobu (B a Ion 1955, 1962 a). Tak isto ďalšie
spracovanie sa robilo podľa koncepcie uverejnenej v posledných štúdiách (B a I o n 1962
b, 1963). Celkom sme mali k dispozícii 76 exemplárov xantorického jalca tmavého zo
Štrbského plesa, z toho 36 samíc a 40 samcov. Je pozoruhodné, že aj v tejto aklimatizova-

nej, homogénnej, do monotypického prostredia uzavretej populácie je individuálna
variabilita rastu dosť veľká. Pokladáme preto za účelné priložiť a
 j individuálne hodnoty
rastu (tab. l).

Obr. 1. Logaritmický diagram vzťahu dĺžky tela (v mm na ordináte) a kaudálneho polomeru reprezentačných šupín (v dielcoch okulárneho mikrometra na abscise) xantorických
jalcov tmavých, aklimatizovaných v Štrbskom plese

Výsledky
V sledovanom materiáli sú ryby III. až XII. vekovej skupiny, teda s ohľadom na
dátum odlovov ryby, vyliahnuté v rokoch 1953 až 1944. Taký vysoký vek je zatiaľ známy
len z niektorých fínskych vôd najväčší dosiaľ známy vek 14 rokov uvádza S e g e r s t r å l
e (1933) zo Sarvlax, 13 rokov z Borga a B r o f e I d t (1917) z vôd pri Längelmävesi.
Dvanásťročné ryby sú už známe len zo strednej Volgy (S v e t o v i d o v a 1949). V iných
vodách, teda aj u nás v Dyji (H o c h m a n 1956) a v Dunaji (B a Ion 1962) neboli nájdené
staršie ako 9-ročné ryby. V sledovanom materiáli je najviac rýb V. vekovej skupiny, čo je
zavinené pravdepodobne výhodnými klimatickými podmienkami pre rozmnožovanie a
vývoj mlade v roku 1951.
Samice aj samce jalca tmavého v Štrbskom plese rastú rovnako (tab. 2), kým v
prirodzených vodách rastú samce oveľa rýchlejšie. Niektoré jedince zo Štrbského plesa
rastú rýchlejšie (tab. 1) než mnohé exempláre z dunajských vôd (B a I o n 1962, tab. 5).
V celkovom priemere (tab. 3) podľa absolútnych hodnôt najmä v prvých rokoch života
rastú jalce z plesa pomalšie, ako jalce z Dunaja, od šiesteho roku ich rast je takmer
rovnaký. To isté platí aj pre absolútne prírastky (tab. 4). Váha rýb zo Štrbského plesa
ostáva pri tej istej dížke po celý život nižšia než váha rýb z Dunaja, aj keď so vzrastajúcou
dížkou sa tento rozdiel neustále zmenšuje (obr. 2).

Obr. 2. Logantmický diagram vzťahu dĺžky tela (v mm na ordináte) a váhy (na abscise)
pre xantorických jalcov tmavých zo Štrbského plesa (plná čiara) a jalcov tmavých z Dunaja (prerušovaná čiara)

Teraz niekoľko viet k relatívnym hodnotám rastu. Podľa charakteristiky rastu u Xan-

torického jalca tmavého aklimatizovaného v Štrbskom plese trvá juvenilná perióda do 6.
roku života. To znamená, že masove sa prvý raz táto populácia neresí v šiestom roku
života. Adultívna perióda trvá len od 6. do 8. roku, potom nasleduje už perióda senektívna
(tab. 4). V literatúre nájdeme zatiaľ podobnú situáciu len u jalcov tmavých z Borga (S e g e
r s t r å le 1933), ktoré však pohlavne dospievajú ešte o rok neskoršie (B a Ion 1962, tab.
12). Priemerná charakteristika rastu v juvenilnej perióde je u sledovaných jalcov 3,88,
v adultívnej perióde 2,53 a v senektívnej 1,08.
Podľa "ukazovateľa rýchlosti rastu populácie" (B a I o n 1960, 1963) rastie jalec
tmavý zo Štrbského plesa oveľa rýchlejšie než mnohé populácie z prirodzených vôd (tab.
5). Z 13 doteraz spracovaných populácií je sledovaná populácia na 8. mieste pokiaľ ide o
intenzitu rastu.

Diskusia a záver
Keď p
 orovnávame rýchlosť rastu, t. j. rybou dosiahnuté rozmery a najvyšší vek (B
a I o n 1962, tab. 10), natíska sa nám záver, že mortalita nie je ohraničená vekom, ale
rozmermi ryby. Zistenie všeobecnej platnosti tohto poznatku pre ryby bolo by závažným
objavom. Preto treba tejto otázke v ďalších štúdiách venovať zvýšenú pozornosť.
Podľa hodnôt zistených v tejto práci, musíme vysadenie xantorického jalca tmavého do Štrbského plesa umiestiť do obdobia druhej svetovej vojny a tzv. Slovenského
štátu; preto ani predpokladaný pôvod z juhočeských rybníkov nemusí byť pravdivý. Naše
najstaršie exempláre (1 samec a 1 samica) pochádzajú z neresu v roku 1944 (tab. 2).
Keď prijmeme názor, že tu boli vysadené už dospelé ryby z rybníkov, teda minimálne
trojročné, musel byť rast v rybníku za prvé tri roky života značne väčší, ako rast rýb v
plese. Keďže pri našich najstarších exemplároch to tak nie je, ide tu už zrejme o ryby,
vyliahnuté v plese. Vypustenie jalcov do Štrbského plesa sa muselo diať už pred .rokom
1944.

Obr. 4. Šupina xantorického jalca tmavého zo Štrbského plesa v VIII. vekovej skupine;
dížka tela. 384 mm, váha 1150 g, <3, II-s 40, lll, 172, 223, 271, 315, 345, 370 mm

Podľa charakteru biotopu sme predpokladali, že rast v Štrbskom plese aklimatizovaného jalca tmavého musí byť mimoriadne pomalý. Ukázalo sa však, že v skutočnosti
rast tohto jalca je rýchlejší ako rast mnohých normálne exploatovaných populácií, najmä
pokiaľ i de o niektoré fínske vody (Sarvlax, Längelmävesi, Pellinge, Borgä) a rieky
Sovietskeho sväzu (Vach, Stredná Volga, Ylič). Len v jazerách (Ilmeň, Kamyš-Samarské,
M. Tarangul) a v južných riekach ako Dunaj a jeho prítoky je rast populácii jalca tmavého
rýchlejší. Vyplýva to z toho, že xantorický jalec tmavý sa v nezvyklom poľadovcovom
vysokohorskom jazere dobre aklimatizoval a zrejme má dostatok potravy, keď si zachoval
pomerne dobrý rast. Znáša pritom dobre aj lososovité druhy tohto umelého rybieho spoločenstva.
Zdá sa, že aj u jalca tmavého sa tu prejavila vysoká prispôsobovacia schopnosť
druhov podčeľade Leuciscinae. Táto podčeľaď je najviac rozčlenená do rôznych ekologických skupín (B a l o n 1962 c), pričom fytofilné druhy tu často používajú náhradný, pre
litofilné druhy charakteristický substrát na odloženie ikier. U iných podčeľadí kaprovitých,

ktoré sú väčšinou oveľa viac monotypické, takáta prispôsobovacia schopnasť nebola
pozorovaná.

Štrbské pleso nemá povrchového odtoku ani stálych prítokov. Preto by bez ľudského zásahu ostalo dodnes bez rýb. Naproti tomu Popradské pleso so stálym prítokom a
odtokom Ľadovéha potoka bolo prirodzenou cestou osídlené autochtónnou formou
pstruha, ktorá tu vytvorila čiernobodkovanú jazernú morfu, čoho si všimol už K o r n h u b
e r (1863). Ak by sme chceli dôsledne obhajavať nutnosť rekonštrukcie prirodzeného
stavu ichtyofauny v TANAP-e, bolo by potrebné Štrbské pleso vyrybniť. V tom prípade
treba vytráviť j azero (B o n n, H o l b e r t 1961) niektorým z piscicidov (Noxfish, Toxaphen
). Z vedeckého a ochranárskeho hľadiska by sme mohli takýto postup pokladať z a správny. V prípade Štrbského plesa, ktoré tvorí izolovanú nádrž, môžeme navrhnúť aj druhé
riešenie. Keďže ide o pleso turisticky najviac exponované a tým aj značne negatívne
ovplyvňované, možno ryby zatiaľ v ňom ponechať. Nesúhlasíme však s názorom D y k a
(1958) o nasadzovaní a regulácii odlovu lososovitých rýb a postupnej likvidácii xantorického jalca tmavého (ktorá, mimochodom, navrhovaným spôsobom nie je celkom možná). Ak
sa rozhodneme v plese ponechať lososovité ryby (aj sivone), môžeme tam pokojne
ponechať aj jalce tmavé, lebo - prirodzene - ani prvé ani druhé do plesa nepatria. Okrem
toho jalcovi tmavému sa tu darí oveľa lepšie ako pstruhom, o čom si bližšie povieme v
nasledujúcej práci o raste pstruha v Štrbskom plese. Navrhujeme preto ponechať ryby

v Štrbskom plese s tým, že doň sa nebudú viac nijaké vpúšťať a nijaké viac odlovovať.
Sme preto len za prírodný experiment, za možnosť jeho vedeckého sledovania a teoretický výskum.
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AGE AND GROWTH OF THE XANTHORIC IDE ACCLIMATIZED IN ŠTRBA LAKE
(LEUCISCUS IDUS ABERR. ORFUS)
By Eugeniusz K. Balon and Rudolf Žitňan
Summary

The authors of this paper analyzed the age and growth of the ide (Leuciscus idusJ
in the non-natural medium in a high-mountain lake and made comparison with the growth
of the same species in the natural environments of its occurence. There were 76
specimens at their disposal to study. From the caudal ·radius of the scales they carried out
retrograde calculations of the growths by the logarithmic.
In the material under investigation they found specimens of an extraordinarily high
age, attaining as much as 12 years, viz. specimen s hatched as early as in 1944. Most
frequently were represented specimens hatched in 1951. Females and males exhibited
the same ratio of growth. Some individuals found in Štrba Lake grow more rapidly, than
many specimens in the Danube area waters. Judging by the characteristic growth the
juvenile period lasts up to the 6th year of life; in this year for the first time the populations
are spanning. The adult period lasts merely from the 6th to the 8th year; then follows the
senective period. According to "The index of growth velocity of the population" the
acclimatized Leuciscus idu s in Štrba Lake shows a much better growth than many
populations in their natural waters (Table 5).
The stocking of these fishes in Štrba Lake must have taken place - judging by their
ascertained age - before the year 1944. Having regard to their relatively satiscfactory
growth the acclimatization may be considered successful. This quite corresponds to the
considerable adaptability of ·species of the Leuciscinae subfamily.
At the end two alternate reconstruction schemes of the Štrba Lake fish population
are being considered. Since the lake lacks an out flow it would, without human activities
remain fishless. Therefore carrying out consistent reconstruction of the natural conditions,
it would be necessary to deprive the lake of fish by poisoning it with piscicides. As,
however , the lake is most attractive from the touristic point of view and tourism exercises
a great influence on it, another solution can be taken into consideration, i. e. to leave the
existing fish population as it is, without any interference ,as a natural experiment,
significant for theoretical studies of acclimatization, and ensure its scientific documentation.
ВОЗРАСТ И РОСТ АККЛИМАТИЗИРОВАННОГО В ШТРБСКОМ ГОРНОМ ОЗЕРЕ
КСАНТОРИЧЕСКОГО ЯЗЯ (LEUCISCUS IDUS ABERR. ORPUS)
Еугениус К. Балон, u Рудольф ЖUТНЯН,
Резюме
B этой работе авторы разбирают возраст и рост ксанторичеcкoгo язя
в неестественной для него среде выcokoгopнoгo озера, сравнивая его рост
с ростом того же видa в природных местах его местообитания. В их
распоряжении было 76 экземпляров, по которым они производили обратное
вычисление роста из каудального радиуса чешуи логарифмическим методом.
В исследуемом материале были найдены рыбы чрезвычано высокого
возраста - даже 12-летние; это значит вылупившиеся в 1944 году. Больше всего,
однако, были 5-летние рыбы 1951 года. Самки и самцы растут одинаково.
Нeкоторые особи из Штрбского горного озера растут быстрее, чем многие
экземпляры из дунайсних вод. По характеpе роста продолжается здесь
ювенильный период до 6-го года их жизни; в этом возрасте эта популяция первый
раз откладывает uкpy адyльmuвный период продолжается oт 6-го до 8-го года,
потом следует период сенективный. Согласно "пoказателю быстрого роста
популяции" растет акклиматизированный нсанторический язь в Штрбсном
горном озере значительно лучше многих популяций из природных вод (смотри
табл. 5).
Посадка этих язей в Штрбское горное озеро должна была быть проведена,

согласно установленному возрасту, перед 1944 годом. Принимая во внимание его
сравнительно хороший рост, мы можем считать эту акклимaштизацию
успейшной. Возможно, что это связано с большой способностыо приспособляться
y подсемейства Leucisciпae. Нэнонец, предполагались две альтернативы
регулирования рыбей посадки в Штрбском горном озере. Так как это горное озеро
не имеет оттока, то без вмешательства человека оно, очевидно, осталось бы
без рыб. Поэтому при последовательной рekoнструкции естественного
состояния было бы нужно это горное озеро избавить от рыб вытравливанием
piscidaтi. Но так как речь идет о горном озере, имеющем большое значение для
туризма, влияние ноторого значительно сказывается, можно принять в соображение и другие решение: оставить здесь существующую рыбью посадку без
какого либо влияния, как природный эксперимент, важный для теоретичесного
исследования акклиматизации и обеспечить его научную документацию.
ALTER UND WACHSTUM DES IM ŠTRBA-SEE AKKLIMATISIERTEN XANTHORISCHEN
ALANDS (LEUCISCUS IDUS ABERR. ORF US)
Eugeniusz K. Balon und Rudolf Žitňan
Zusammenfassung
Die Verfasser analysieren in dieser Studie das Alter und das Wachstum des Alands in der
unnatüirlichen Umgebung des Hochgebirgssees im Vergleich zu dem Wachstum dieser Art
an der natüirlichen Gewässern, an denen er vorkommt. Sie hatten 76 Exemplare zur
Verfügung, von denen sie rückschreitende Berechnungen des Wachstums vom kaudalen
Halbmesser der Schuppen mittels logarithmischer Methode durchführten. Bei dem durchforschten Material fanden sie Fische ungewähnlich hohen Alters - bis zu zwölf Jahren, d.
h. Fische, die im Jahre 1944 ausgeschlüpft waren. Am meisten sind jedoch fünfjährige
Fische des Jahrgangs 1951 vertreten. Weibchen und Männchen wachsen gleichermaßen.
Einige Exemplare aus dem Štrba-See wachsen schneller als viele Exemplare in den
Donaugewässern. Nach der Charakteristik des Wachstums dauert die juvenile Periode bis
zum 6. Lebensjahr; in diesem Jahr leicht diese Population zum ersten Mal massenhaft.
Die adultive Periode dauert vom 6. bis zum 8. Jahr, dann folgt die senektive Periode. Nach
dem "Zeiger der Wachstlimgesehwindigkeit der Population" wächst der akklimatisierte
Aland im Štrba-See beträchtlich besser als viele Papulationen aus natürlichen Gewässern
(Tab. 5).
Das Einsetzen dieses Alands in den Štrba-See mußte dem festgestellten Alter nach
vor dem Jahre 1944 erfolgt sein. In Anbetracht seines verhältnismäßig guten Wachstums
können wir diese Akklimatisation als erfolgreich halten. Dies hängt wahrscheinlich mit der
großen Anpassungsfähigkeit der Arten der Famiie der Leuciscinae zusammen. Sehließlich
werden zwei Regulationsalternativen der Fiseheinsetzung im Štrba-See erwogen. Da
dieser Bergsee ohne Abfluß ist, wurde er ohne menschlisches Eingreifen fischlos bleiben.
Man müßte deshalb bei der konsequenten Rekonstruktion des Naturzustandes des
Bergsees den Fischbestand vernichten. Da es sich hier jedoch um einen Bergsee
handelte, der für die Touristik am stärksten exponiert und deshalb auch stark beeinflußt ist,
kann man auch eine zweite Lasung in Erwägung ziehen. Man kannte den hier existierenden Fisehbestand ohne jedwede Beeinflussung als Begriff eines natürlichen Experiments,
das für das theoretische Studium der Akklimatisation bedeutungsvoll ist, lassen und mam
mußte dabei die wissenschattliche Dokumentation gewämleisten.
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