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PSTRUZI   TATRANSKÝCH    BYSTŘIN 

Václav Dyk - Sylva Dyková 

Nejvýznamnějšímu druhu ryb tatranských bystřin, pstruhu obecnému formy potoční 
(Salmo trutta  trutta  marta  tario  L i  n  n  é,  1758)  nebyla  zatím věnována  soustavnejší 
pozornost.  Již  B u ch h o l  t  z  (1899)  znal  (podIe Houdka,  1942)  dobře zarybněnost 
Popradského plesa oplývajícího pstruhy.  K o m á  r  e  k  (1931)  se  zmíňuje o  běžném 
výskytu pstruhů v tatranských vodách. Dyk (1957) publikoval poznatky o zarybnění řeky 
Belé a o horní hranici výskytu pstruhů v Ľadovém potoku a v blízkých jezerech (Štrbském 
plese 1958, Popradském plese 1960). K u x – W e i s z (1960) zkoumali složení rybí 
zvířeny v podhůří Vysokých Tater. H o l č í k  a  M i š í k zjišťovali v Popradu (1962) počty 
žaberních tyčinek. Ale podrobněji se vzhledem a životem pstruhů této význačné oblasti 
Karpat zatím nikdo nezabýval, takže chybí i nejzákladnejší poznatky o jejich systematické 
a zoogeografické príslušnosti. Zarybňovací akce schopné setřít původní ráz rybí zvířeny, 
nemohly bezpochyby u horní existenční hranice pstruha ve Vysokých Tatrách význačněji 
ovlivnit původní výskyt. Ani z polské strany nebyl tatranský pstruh v dostupné literatuře 
uceleněji zvládnut. 

Při studiu cizopasníku ryb tatranských vod (1954 -1956) a při novějším prošetřování 
současného  stavu  vod  pro  potřeby  plánování  a  rozvíjení  další  práce  v  Tatranském 
národním parku  (1962),  jsme  postupně  získali  materiál  umožňující  alespoň  rámcovou 
charakteristiku pstružích populací tatranských bystřin. 

Výhledově bude nutné prostudovat pstruhy i jiné druhy ryb ještě detailněji, neboť
jsou význačnou složkou biocenóz. V rezervaci Tatranského národního parku mohou kromě 
toho poskytnout i poznatky v jiných povodích již nedosažitelné. 

Při proměřování pstruhů nám byli nápomocni Iva D y k o v á  a  Petr  D y k. 
Barevný vzhled zkoumaných ryb zachytila hned po jejich ulovení spoluautorka této práce 
ing. S. D y k o v á. 

Materiál a jeho zpracování 

Pstruzi chytaní v červenci a srpnu na udici byli za čerstva změřeni podIe metody F. A. S m 
i t t a (viz skizzu měření), zváženi a zjištěno pohlaví. U většiny z nich byly spočteny i ža- 
berní tyčinky (pri čemž dbáno, aby neunikly ani rudimentární), nerozvětvené i rozvětvené 
ploutevní paprsky a řady šupin. Šupinové řady počítány od začátku hřbetní ploutve šikmo 
k postranní  čáře a odtud opět  šikmo (dopředu) k střední linii břicha. K počtu žaberních 
tyčinek ješte podotýkáme, že pozorným vedením sondovací jehly po oblouku bylo dbáno, 
aby jejich obtížnejší zjišťování na  čerstvém materiálu bylo pokud možno oproštěno chyb 
(jehla na rudimentárních hrbolcích nadskočí). Jen u několika kusů zjištěn i počet slepých 
pylorických  přívěsků.  Stáří  bylo  určováno  podIe  skřelových  kostí.  V  žaludku  a  střevě 
sledována pozřená potrava nebo její zbytky. V některých případech věnována pozornost 
i  stavu  gonád,  zvláště  počtu  jiker.  Nalezení  cizopasníci  byli  zpracováni  ve  zvláštním 
sdělení (1963). 



Z jednotlivých bystřin nemohly být zpracovány vetší počty pstruhů jednak pro jejich 
sporadický výskyt po živelních pohromách posledních let, (Kôprová) jednak proto, že by 
jejich odlov poškodil ochranárské zájmy Tatranského národního parku.  l  v této podobě 
dovolil však získaný materiál provést predběžnou charakteristiku populací a rozhodnout 
některé  zásadní  otázky  (napr.  příslušnost  pstruhů  k  předkům  úmoří).  Dále  umožnil 
srovnání s podrobněji prostudovanou populací Popradského plesa a Nového Štrbského 
plesa  a  to  jěště  před  vybudováním  pstruhařství  ve  Východné,  jež  bude  postupně 
násadami ovlivňovat znaky a vlastnosti pstruhů v bystřinách, jakmile bude přikročeno k 
rekonstrukci zarybnění, nebo k doplnění citelně pokleslých stavů. 

Výsledky  měření  seskupeny  do  jednotlivých  metrických  tabulek  podIe  původu 
pstruhů,  nebo  do  sdružených  tabulek  materiálu  ze  sousedících  bystřin,  z  nichž  byly 
získány jen menší počty ryb. 

Stručná charakteristika bystřin 

Tatranské bystřiny lze podIe podmínek pro pstruha prakticky rozčlenit v skupinu 

od Podbanské oblasti v povodí Váhu, v níž získán materiál v Kôprovém potoku a jeho 
teplicovém přítoku. Druhou skupinu představují vody mezi Štrbským plesem a Tatranskou 
Lomnicí, mezi nimiž jsou bystřiny s naším nejvyšším autochtonním výskytem pstruha 
(Ľadový potok nad Popradským plesem) v povodí Popradu a konečně třetí skupinu 
představují bystřiny v povodí Dunajce (Javorinská část Tater) v poměrně nižších polohách, 
v nichž byl získán materiál hlavně z Javorinky. 

Kôprová přivádějící vody z nadmořských poloh okolo 1900 m, zavalená nyní místy 
morénami tak, že její souvislý tok je v létě mnohokrát v dlouhých úsecích povrchově pře-
rušen, má sporadický výskyt pstruhů, kteří přežili živeIní pohromy, jen v nejspodnější své 
části s usazenějším dnem tvořeným velkými balvany, u poloh sestouplých k 1000 m. (Obr. 
1, 2.) Do bočních teplic jsou v posledních létech vysazováni i pstruzi z nižších poloh. V 
Mengusovském potoku získáni pstruzi až z oblasti kleče, v Ľadovém potoku pod Poprad-
ským plesem z balvanitých partií chránících je před dravými vodami (polohy okolo 1500 
m). V horním toku Popradu sestupujícím k polohám pod 1300 m byly uloveny vzorky ryb 
podél cesty Slobody, podobně ve Velkém Studeném potoku. 

V Ždiarském potoku sbírajícím vody málo nad 1000 m nadmořské výšky, byly od-
chyceni pstruzi v Ždiaru (861 m) a pod ním. 



Obr. 1. Volné, posunem balvanů ohrožené rečište Kôprové, jež pstruzi neosidlují 

Javorinka pramenící v polohách okolo 1500 m, stékající k Podspádům do poloh 
okolo 900 m, je zastíněnou, prudce tekoucí a bouřlivě se rozvodňující bystřinou. Pstruzi 
získáni mezi Podspády a státní hranicí, a to z úseku, v nich jsou místy vystřídáni takřka 
čistými pásmy sivenů (viz dokladové snímky). 

Vzhled a meristické znaky pstruhů 

Zjištěný vzhled pstruhů ukazuje jejich plastické znaky po plném zotavení ze zim- 
ního a zčásti jěště i z jarního strádání, případně u starších jedinců po vysilujícím tření v 



předchozím podzimu. Pstruzi byli sice odchyceni v různých letech po odlišném vývoji jarní 
a letní povětrnosti, pochází však všichni z července nebo srpna, takže dovolují závěry o 
letním vzhledu směrodatném i pro další odrůstání nebo rozmnožování. 

Bystřina Kôprová má v hlavním řečišti nízké, dlouze protáhlé pstruhy (obr. 3), jichž 
celkový vzhled reagoval v posledních letech na zhoršené životní podmínky, jednak divo- 
ce průtočné, nebo naopak zavalené, v souvislém toku přerušované vody, která přichází 
o unášenou potravu odlesněných svahů v obrovitých filtrech kamenných lavin a oblásko- 
vých nánosů (viz tabulka 1). Velmi názorně lze předvést div tohoto základního faktoru na 
vzhledu  a  zmasilosti  kratších,  vysokých  pstruhů  žijících  v  tůňkách  boční  teplice, 
povodněmi nedotčené, z níž zmeřeni pro srovnání 4 jedinci, pocházející bezpochyby již 
ze zarybňovacích akcí posledních let (obr. 4). 

Velmi  vzácný  výskyt  pstruha  v  Kôprové  po  katastrofálních  povodních  nedovolil 
zpracovat průkazně rozsáhlý materiál, takže upouštíme od závěru o vzhledu populace. Z 
taxonomických  znaků  zasluhuje  pozornost  počet  žaberních  tyčinek,  sledovaných  jen 
orientačne, který nepřesáhl 16, takže nelze zatím mluvit o příslušnosti populace k pstruhu 
černomorskému  Salmo  trutta  labrax  morpha  fario,  subspecii,  kterou  ohlásil  z  povodí 
Hnilce - i s všeobecnějšími závěry o slovenských pstruzích – M i š í k (1959). Zdali jsou 
pstruzi  Kôprové  potomky  vysazených  pstruhů,  kteří  potlačili  původního  pstruha 
černomorského  původu,  nelze  zatím  rozhodnout.  Zbarvení  pstruhů  z  Kôprové  velmi 
přesně kopíruje  čistotu dna i belost okolních nánosů, neboť  pigmentace je velmi chudá, 
převládá stříbřitost  celého těla,  skvrnitost  je  velmi  sporadická,  hřbet  šedozelený, boky 
namodralé, břicho žluté, na skřelích fialové velké skvrny, v hřbetní ploutvi a na okrajích 
ocasní i skvrny červené, tuková ploutvička rovněž červeně vroubena. 





Délka 30 cm a váha 250 g ukazují, že i v dravých bystřinách nad 1000 m nachází 
tatranský pstruh v úsecích méně ohrožených pohybem kamenů ješte dobré existenční 
podmínky. 

V Ľadovém potoku nad Popradským plesem žijí  pstruzi  u  své horní  existenční 
hranice Vysokých Tater okolo 1500 m nad mořem. Podobně je tomu v Mengusovském 
potoku tekoucím z klečových porostů a prostém ryb jedině v dolní povodněmi zpustošené 
části. V Studeném potoku jsou ryby vystaveny rovnež drsným podmínkám, podobně jako 
v  Bielé  vodě Kežmarské,  jež  prudkým spádem a pohybem balvanů za  mimořádných 
povodní značně omezují existenční možnosti pstruhů. 

V přehledné tabulce měření se podařilo soustředit jen menší počty dokladových 
ukázek, jež nelze detailněji vyhodnotit (tab. II). Jsou jen ucelujícím materiálem, který bude 
nutné výhledově rozšířit a porovnat s jinými bystřinami Vysokých Tater. 

Z meristických znaků stojí za zmínku opět počet žaberních tyčinek, který ze všech 
vyjmenovaných  lokalit  dokládá  vývojovou  příslušnost  pstruhu  k  baltickému  okruhu 
morského pstruha, což v přítocích, respektive mateřských bystřinách Popradu je celkem 
pochopitelné (počet jen v 1 případě dostoupil 14). Šupiny (počty jejich řad) jsou podobně 
jako u pstruhů Kôprové značně variabilní a nekryjí se s údaji v literatuře. Rovnež počty 
ploutevních paprsků zřetelně varirují. 

Kusové  váhy  pstruhů  odpovídají  rozdílům  u  jednotlivých  pohlaví,  případnému 
předchozímu tření a drsným podmínkám bystřin,  u nichž lepší  trofické podmínky mají 
jedině úseky s pevně usazenými balvany a trvale zpevněným břehem starými lesními 
porosty  (viz  Ľadový  potok  pod  plesem  a  j.),  kde  i  pro  benthickou  faunu  jsou  lepší 
existenční podmínky, takže hustěji osidluje spodinu balvanů. 

Pigmentace odpovídá charakteru dna, břehu, porostům a tomu, zdali pstruh stojí 
v otevřeném korytě, nebo pod balvany,  či vyjíždí v době zvýšené sháňky po potravě do 
mísovité prohlubně prozářené sluncem ze svého nejbližšího úkrytu (srovnej barev. tab. 
a II). Buď se setkáme se stříbritostí pstruhů, nazelenalostí, hustší či řidší skvrnitostí,
přičemž  skvrny  bývají  ješte  ovroubeny  světlejšími  dvorci.  Zvlášť  výraznou  barevnou 
adaptaci  k prostředí lze pozorovat u "zlatých", zavalitých pstruhů s velkými  červenými 
skvrnami, z balvanité usazené části Ľadového potoka (pod plesem). 



Poprad od soutoku Mengusovského a Ľadového potoka je typickou bystřinnou ríč-
kou  Vysokých Tater, stékající prudce četnými souteskami, přepady a výmoly. Žijí v něm 
protáhlí, hlavatí pstruzi (viz barev. tab. 0, nepřerůstající zpravidla délku 30 cm a váhu oko-
lo 200 g. V tabulce III. jsou zachyceny jejich proporce na materiálu dovolujícím závěry a 
srovnání, napr. s exteriérem pstruhů blízkého Nového Štrbského plesa i mateřského 
Popradského plesa v některých ukazatelích (srovnání s populací žijící převážne v stojaté 
vodě je však jen do jisté míry možné a vhodné). 

Největší délka pstruhů horního toku řeky Popradu je v průměru zřetelně vyšší 
u  samců než u samic,  ale u obou pohlaví  vyšší  nežli  u populace Popradského plesa 
(přerybněného),  kdežto  za  délkami  pstruhů  Nového  Štrbského  plesa  zustává  pozadu, 
zvláště silně u samic, což odpovídá rozdílným trofickým podmínkám (ve prospěch větší 



úživnosti tohoto plesa). 
Podobné poměry zjišťujeme při srovnávání s pstruhy obou ples u délky těla (ad.). 
Délka  hlavy  pstruhů  k  %  délky  těla  je  největší  u  pstruhů  Popradského  plesa, 

nejmenší u pstruhů Nového Štrbského plesa. Velmi zřetelné průměrné rozdíly jsou mezi 
oběma pohlavími řeky Popradu i obou ples ve prospěch větších délek hlavy u samců, jako 
známého znaku jejich pohlaví. 

Výška těla  k  %  délky těla,  vyznačující  zmasilost,  je  nejnižší  u pstruhů bystřiny, 
mírně  vyšší  u  populace Popradského plesa a  zřetelně  příznivější  v  Novém Štrbském 
plese. 

Váhy pstruhů jsou v průměru nejnižší v Popradském plese, vyšší v Popradu a dvoj- 
násob než v Popradu jsou vyšší v Novém Štrbském plese. Mezi samci a samicemi jsou 
vyšší průměrné váhy u samců Popradu a Popradského plesa, ale naopak je to u samic v 
Novém Štrbském plese. 

Počty šupin jsou u pstruhů bystřiny Popradu opět silně variabilní, na postranní  čáře 
zjištěno nejvýše 125 šupin. Počty ploutevních paprsků více odpovídají literárním údajům. 
Žaberních tyčinek nezjištěno orientačně více nežli 14 (podobne jako v ostatních bližších 
bystřinách), takže i zde je třeba přiklánět se k příslušnosti pstruhů k baltické oblasti. 

H o l č í k  a  M i š í k (1962) napočetli  u 17 pstruhů z Popradu (u něhož neudávají 
přesně úsek, z něhož materiál pocházel, ač je to v tomto případě velmi významné) 11-19 
tyčinek,  při  čemž  v  největším  počtu  případů  (4)  zjištěno  17  tyčinek.  Upozorňují  pri 
hodnocení ryb z vod jižního svahu Vihorlatu a Blatské nížiny, že vysazováním pstruhů 
z různých líhní mohlo dojít  k pomíchání puvodních populací  černomorského pstruha s 
pstruhem  baltického  úmoří.  Znaky  se  v  podobném  případě  podIe  citovaných  autorů 
překrývají a nelze hovořit  o  čistém poddruhu. Uvedená argumentace je přijatelná i pro 
některé tatranské bystřiny a jezera, zvláště pak pro toky v nižších polohách,  na úpatí 
tatranského masivu, v blízkosti nejstarších líhní, a snad i v povodích s polskými líhněmi. 

Pigmentace je výrazná, zvláště v otevřenějších partiích nebo v delších výmolech, 
kde pstruzi stojí i v osluněných místech. Základní zbarvení je zelenožluté, černé i červené 
skvrny řídce rozhozené, ale velké, světleji ovroubené, skřele nafialovělé, v hřbetní ploutvi 
a někdy i v tukové červené skvrny (srovnej s barev. tab. 1) .. 

Ždiarsky potok s dosti rozmanitým charakterem v jednotlivých úsecích má i dosti 
variabilní vzhled pstruhů, podmíněný i jejich nahromaděním v prohlubních, pod kaskáda-
mi, nebo zdržujících se přechodně v létě v jednotvárněji mělkých úsecích. Zmasilost je 
dobrá,  hlava  menší,  výška  těla  poměrne  větší  nežli  v  prudkých  bystřinách  štrbsko-
lomnické  části Tater. V meristických znacích nezjištěny - pokud menší materiál dovoluje 
tak uzavírat - výrazné, nebo pro potok osobité prvky (vi z tab. IV). Pigmentace pstruhů je 
velmi pestrá,  černé skvrny velké, řídce u hřbetu rozhozené,  červené skvrny vroubí velké 
světlé dvorce, skřele mají zelenofialové odstíny i černé skvrny, boky směrem k břichu mají 
silnou nazlátlost. 

Javorinka (a Bialka) mají v nižších partiích pstruhy přibližující se k podhorním 
a vysočinným populacím, s menší hlavou, vyšším tělem (viz bar. tab. II), dobrou zmasilostí 
a jedině u horní hranice jejich výskytu, nebo ve větších výmolech, kde se usadí společne 
více pstruhů různého stáří,  zjišťujeme i  štíhlejší  jedince vysokohorského typu.  l  maxi-
málními zjištěnými délkami k 30 cm a kusovými vahami 250 g ukazují tito pstruzi větší 
růstové možnosti,  nežli  napr.  v  kratších,  prudce se řítících bystřinách.  Vliv  otevřenější 
krajiny s větším a rozmanitejším přísunem potravy i celkově přiměrenější zarybnění jsou 
patrné i ve vzhledu pstruhů za příznivých letních měsíců. 

U ploutevních paprsků a šupinových řad pozorujeme větší vyrovnanost, jedině řady 
nad postranní a pod postranní  čarou jsou jako u jiných tatranských populací variabilní. 
Žaberních tyčinek zjišteno až 16 (tab. V). 

V  pigmentaci  lze  pozorovat  dvě  varianty,  a  to  silně  černě  skvrnitého  celkově 
nazelenalého pstruha ze zastíněnějších úseků, s menším počtem červených skvrn a 



Obr. 5. Balvany stabilizovaný a chráněný úsek Ľadového potoka pod Popradským plesem, 
osídlený typem krátkých pstruhů 

nafialovělými skřelemi a pstruhy zelenožluté s velkými, ale jen řídce rozhozenými černými 
a červenými skvrnami, ovroubenými velkými světlejšími dvorci. Skřele jsou u této varianty 
otevřených výmolů a prosluněného řečiště silně nazlátlé, s velkými  černými skvrnami a 
vzadu fialové a vroubené. V hřbetní ploutvi mají rovnež velké černé skvrny (vi z barev. tab. 
II).  l stavbou těla, i pigmentací.  se populace Javorinky a přilehlé Bialky zřetelně liší od 
pstruhů horního Popradu a ještě výrazněji od Kôprové. Patrí rovněž do okruhu pstruhů, 
kteří se vyvinuly z morských předků baltické oblasti. 

              Poměr pohlaví a dozrávání 

Pro  zjištění  zastoupení  samců  a  samic  v  populacích  odpovídajícího  plně 
skutečnosti,  by  bylo  nutné  odlovit  průkazné  počty  ryb  elektrickým  agregátem,  jehož 
použití má ovšem stížené podmínky v místech vzdálených komunikací u horní hranice 
výskytu ryb. Krom toho i povodně strhující pstruhy do nižších poloh jistě narušily původní 
složení  věkových  tříd.  Na  udici  získaní  pstruzi  poskytují  jen  jednostrannou,  hrubou 
orientaci. 

Vzhledem k tomu, že koncem léta bývá v úlovcích na udici převaha jikernaček, dychtivě 
ještě  shánějících  potravu a  že  v  sledovaných tatranských bystřinách  naopak  ulovena 
převaha samců, Ize usuzovat na určitou nerovnoměrnost v zastoupení obou pohlaví. Jak 
závažným  faktorem  je  pro  další  populační  dynamiku,  nelze  přirozeně  s  konečnou 
platností vyřešit na podkladě těchto materiálů. 



Obr. 6. Horní část Popradu pod Cestou Slobody se stanovišť pstruhů

Obr. 7. Průzračný úsek Ždiarskeho potoka, chudý na kryty pro pstruhy



Nejmenší dozrávající samec (pro nejbližší podzimní výtěr) měl délku 14,5 cm a váhu 35 g 
a pocházel ze Studeného potoka. Nejmenší jikernačka meřila 15,8 cm, váha 30 g a chy-
cena v teplicovém přítoku bystřiny Kôprové. Jikernačka 20,1 cm, 85 g z Ľadového potoka 
měla nevstřebané jikry, třela se již v předchozím roce. Ale jikernačka 21 cm dlouhá, 90 g 
těžká ze Ždiarského potoka nebyla připravena k blížícímu se podzimnímu výtěru, takže je 
zřejmé, že v prvním pohlavním vyspívání se v jednotlivých vodách populace nebo jejich 
jedinci liší. Vcelku však dozrávají pstruzi i v tatro bystřinách pri 3 - 5 X menších vahách 
než v nižších polohách. 

S výsledky Suchomelové a j. autorů nesrovnáváme pro príliš rozdílné podmínky 
prostředí, z nichž pocházely naše a jejich materiály. 

l v těchto menších materiálech zjištěna možnost vynechání tření u jikernaček príliš 
vysílených a nezotavených z minulého podzimu nebo u těch, kterým se nepodařilo vytřít 
všechny  jikry,  ani  je  do  příštího  léta  resorbovat,  popsaná  již  dříve  (D  y  k  1956). 
Nevyřešena  zůstáva  otázka,  jak  dlouho  je  schopna  jikernačka  v  drsných podmínkách 
bystřin pravidelně nebo s přestávkami se rozmnožovat,  což přirozeně souvisí i  s  jejím 
průměrným věkem, o nemž nemáme zatím dostatek údajů. 



Počty jiker zjištěny namátkově u některých samic: 

Pokud sledujeme věk jikernačky chystající se k prvnímu výtěru, je možný výjimečně 
již ve stárí 2,5 roku, u většiny až ve stáří 3,5 roku, při délkách těla blížících se 20 cm a 
tělesných vahách blízkých 100 g.   Orientačně ještě  doplňujeme,  že  samci  z  Kôprové 
dlouzí 27,1-28,5 cm, 200-230 g těžcí byli čtyři a půl roku staří, samec 21,4 cm a 100 g ze 
Ždiarského potoka tři a pulletý, jedinec 24,3 cm a 110 g čtyři a půlletý, samci z Javorinky 
21-24,8 cm a 150-160 g tři a půlletí, 22-27 cm a 120-170 g čtyř a půlletí a 1 pstruh z Javo-
rinky dlouhý 29 cm, težký 250 g byl pet a půlletý. Jeden samec z Bialky, vyšetřený na stáří, 
24,2 cm dlouhý a 140 g těžký, byl čtyř a půlletý. Odraz trofických podmínek v jednotlivých 
bystřinách je i v těchto orientačních výsledcích dobře patrný. Vzhledem k malým počtům 
ryb z některých bystřin upouštíme od srovnávání s růstem pstruhů z jiných oblastí (např. s 
Frankovou novější prací z r. 1962).

     Červencová a srpnová potrava pstruhů

V červencové a srpnové potravě pstruhů tatranských bystřin prošetřených za 
normálního stavu vody se podílí podstatně suchozemský hmyz nejrůznejších druhů, v 
menší míře i larvy hmyzu pro-dělávajícího ve vodě metamorfosu, případně i jiné složky (za 
přívalů je vydatný přísun žížal a jiných organismů vyplavených z humusu). 

V Kôprové a jejím přítoku zastiženy např. v druhé polovině srpna v žaludcích a 
střevech  pstruhů převážně  príslušníci  suchozemského  hmyzu  jako  mandelinkovitých, 
mravenců, lumků, srpic, koníků , dále jepic, larvy chrostíků, pakomárovitých, larvy jepic 
a jedna mnohonožka. Orientace pstruhů k sbírání unášeného hmyzu je zcela vyhraněna 
a jen příležitostně doplňována i lovem larev na dně. 

V Ľadovém a Mengusovském potoku nalezeni u pstruhů mravenci, chrostíčí larvy, 
drť suchozemského hmyzu a strunovci. 

V Popradu je běžný pozřený suchozemský hmyz z lesních kultur, za pošmourného 
počasí,  když je  aktivita  hmyzu ztlumena,  převládá opět  benthická  fauna,  zvláště larvy 
pošvatek (rybářic), pakomárovitých, chrostíků; ale nalezeny byly i housenky aj. 
opakovaně nalezeni pozření strunovci, larvy chrostíku, mravenci, zbytky různého hmyzu. 

Javorinka  má  pestrejší  nálezy,  neboť její  okolí  je  rozmanitější,  v  letní  potravě 
zastihneme  koníky,  mravence,  brouky,  lumky,  můry,  srpice,  housenky,  larvy  chrostíku, 
pošvatek, pakomárovitých a jedenkrát nalezena v žaludku i pozřená vosa. 

Podobný obraz je i v Bialce a ostatních bystřinách a ríčkách. 
V  celku  je  složení  letní  potravy  značně  variabilní  a  to  i  podIe  převládající 

povětrnosti, vždy se však v něm silně uplatňuje hmyz, doplňovaný konsumem kaloricky 
vydatnejších larev metamorfujících ve vodě. 



U 1 pstruha z Bílé vody Kežmarské nalezeno v žaludku 9 strunovců a drť ze sucho-
zemského hmyzu. 

Ždiarský potok se neliší v složení letní potravy pstruhů od předchozích bystřin, 



(Viz i podobné výsledky Fr a n k o v y z Beskyd, 1962; podrobnější srovnávání se pstruhy 
z výrazně odlišných nadmořských poloh, klimatických a trofických podmínek by nemělo 
praktický význam.) 

Výsledky potravních rozborů silně závisí i na denní době, v níž byl získán materiál k 
vyšetření,  i  na  současném  rozvoji  populací  hmyzu,  jejich  nových  generací,  rojení, 
odumírání, atd., takže podrobné údaje o druzích nálezů a jejich početnosti v zaživadlech 
lze pominout. O dostupnosti potravních složek rozhoduje i okolí bystřiny, její otevřenost, 
možnost srážení hmyzu na vodu převládajícími, nebo jen v některých denních dobách se 
význazněji uplatňujícími vetry, vliv chladných až mrazivých nocí na sklonku léta a všech 
abiotických  i  biotických  vlivů.  Dále  nelze  opomenout  vhodnost  stanovišť  jednotlivých 
pstruhů a vzájemnou konkurenci různě starých jedinců ve větších výmolech, hromadněji 
osídlených. 

Velmi často nacházíme v zaživadlech i pozřené jehličí, dřívka a pod. nestraviteIné 
součásti pozřené buď  s kořistí, nebo záměnou za larvu chrostíka atd. Drobné kaménky 
pocházejí obvykle z puzder pozřených larev chrostíků. 

Vcelku  je  v  letní  potravě  tatranských  pstruhů za  normálního  nebo  dokonce 
podnormálního stavu vody citelný nedostatek vetších, výživnejších složek potravy,
známých z podhůří.

                                                  Letní stanoviště pstruhů

V měsících intensivního lovení potravy a zároveň stálého nebezpečí náhlých přívalů 
po  bouřkách  a  dlouhých  deštích  vyhledávají  pstruzi  v  tatranských  bystřinách  osobitá 
stanoviště. Zcela opomíjí mělká otevřená koryta vroubená štěrkovými a balvanitými poli, 
jimiž se mohou kameny různých velikostí pohybovat valivým a ničivým způsobem. Chybí 
tím v úsecích značně dlouhých, v nichž by se nemohli trvale udržet (viz snímek Kôprové a 
Javorinky, obr. 1 a 9).  

Do  značných  výšek  jim  však  poskytují  bezpečná  stanoviště  bystřiny  zaplněné 
morénovými balvany, trvale již usazenými a nepropouštejícími mezi sebou kameny a štěrk, 
zvláště když staré stromy zpevnily i okoIní břehy (Ľadový potok pod Popradským plesem). 
V  kapsovitých  krytech,  nad nimiž  se  žene hlavní  proud,  aniž  by  pstruha nutil  bojovat 
pohybem těla  a  ploutví  proti  odplavení,  nacházejí  takřka  klidná  prostředí,  i  bezpečná 
zimovište z  něhož za nízkého stavu letní  vody vyplouvají  i  do sousedících mísovitých 
prohlubní mezi balvany, jimiž protéká hlavní proud, nebo některá jeho větev. 

Podobně  i  v  klečových  porostech  sahajících  až  k  hladině  bystřiny,  jsou  mezi 
pevnými skupinami balvanů ještě existenční podmínky pro pstruha (Mengusovský potok u 
cesty na Popradské pleso, nikoliv níže v povodněmi zpustošeném vymletém potočišti) .. 

V nižších polohách žijí někdy pstruzi v bočních teplicích, kdežto v hlavním toku je 
nenajdeme. 
           Bystřiny sestouplé z hlavních svahů mají pstruhové úseky jednak v bludišti největ-
ších, povodněmi již neovlivnitelných balvanitých částech (viz Kôprová, Velký Studený 
potok, horní tok Popradu a j.), jednak v dlouhých výmolech otevřeného řečište. Ve výmolu 
se totiž rychle láme unášivá síla vody, a to i za povodní, takže pstruh zde jenom  ustoupí 
níže, do míst, kde již není ohrožen kameny a po opadnutí vody opět vypluje k hrdlu pro-
hlubně, kde je snadnější možnost uchvácení kořisti přinášené vodou. Okolní, mezi pro-
hlubněmi se střídající mělčiny s ojedinělými balvany, zanesené oblázky, jsou zpravidla 
zcela prosté ryb (viz např. Javorinku). Uvedené poznatky mají značný dosah pro posuzo-
vání stupně zarybněnosti a možností jeho stupňování. 
          V některých úsecích využívají pstruzi i hluboce podemletých břehu, klidnejších míst 
za kmeny stromů připlavených povodněmi nebo zřícených z podemletého břehu. 

V Javorinské části Tater (Bialka, Javorinka) nacházejí zvlášť bezpečná stanoviště 
i pod strmými stěnami některého břehu, po nemž není možné ani chodit bez nebezpečí . 















zřícení (obr. 10). 
Zčásti  nachází  pstruh  stanovište  i  v  blízkosti  protipovodňových  stěn,  kládami 

opevněných břehů, u jezů a přepadů lámajících vymýlavou silu vody, pod mosty a pod. 
vodními díly. 

Srovnáme-li s dříve publikovanými přehledy o stanovištích pstruha např. v potocích 
Českomoravské  vysočiny,  nebo  v  řece  Moravě,  přizpůsobily  se  populace tatranských 
bystřin i v tomto směru osobitě drsným podmínkám. 

V dlouhých výmolech je i určité věkové rozvrstvení, nejsilnější pstruzi stojí v létě 
buď u hrdla do tůně, nebo až v její nejhlubší části, odkud vyjíždí k večeru i do proudnějších 
jejích začátků, kdežto mladší pstruzi jsou shromážděni až na konci, v místech, kde tůň 
opět mělce vybíhá k následujícím brodům (viz také Dykovu studii  o rybách řeky Belé, 
1957). 

Charakter  stanoviště  pstruha  modeluje  i  jeho  celkový  vzhled  (srovnej  dlouhého 
nízkého pstruha z Kôprové na barevné tabulce, s krátkým zavalitým a vysokým pstruhem 
z  balvanité  části  Ľadového  potoka  pod  Popradským  plesem  a  s  pstruhy  Popradu  i 
Javorinky). 



Závěr 

V práci podáváme charakteristiku populací pstruha obecného formy potoční (Salmo 
trutta trutta morpha fario L.) z 8 typických bystřin Vysokých Tater, jednak z povodí Váhu, 
jednak Popradu a Dunajce. 

Od horní existenční hranice pstruhů v nadmořských polohách 1550 m Vysokých 
Tater nebyly u nás publikovány žádné podrobnejší zprávy o typických znacích pstružích 
populací. 

Na  podkladě  průzkumu  58  ryb  se  zabýváme  některými  jejich  plastickými  a 
meristickými znaky. Orientačne řešíme podIe počtu žaberních tyčinek příslušnost pstruhů. 
bystřiny  Kôprové,  kteří  mají  blíže  k  okruhu  baltického  úmoří  než  k  potomkům 
černomořských pstruhů. 

Pstruhy jsme promeřili metodou Smittovou. 
V  metrických  tabulkách  jsme  zachytili  jednak  menší  počty  pstruhů k  první 

taxonomické  orientaci,  jednak  bohatší  materiál  z  nadmorských  výšek  okolo  1300  m 
horního Popradu. Některé znaky srovnáváme u nich se pstruhy změřenými v Popradském 
plese, poměrne přerybněném, a s pstruhy Nového Štrbského plesa, žijícími v mnohem 
príznivějších podmínkách. 

V jednotlivých sledovaných bystřinách se v menších místních variantách opakuje 
typické zbarvení pstruhů, jež je i obrazově dokumentováno. 

Výrazný vliv prostředí se nejpronikavěji manifestuje při srovnávání vzhledu pstruhů 
bystřiny Kôprové, Popradu (horního) a jeho přítoku a bystřiny ]avorinky. 

Obraz  o  pstruzích  bystřin  Vysokých  Tater  je  okrajově  doplněn  poznámkami  o 



poměru pohlaví, o dozrávání k prvnímu výtěru, dále o červencové a srpnové potravě a let- 
ních stanovištích, jež pomáhají dokreslit jejich bionomii a ekologii. 

Na  území  Tatranského  národního  parku  není  výskyt  pstruha  obecného  formy 
potoční bezpochyby již plne autochthonní a zasluhuje jako nejvýznačnejší složka biocenos 
bystřin dalších podrobnejších výzkumů. 
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ФОРЕЛЬ  ТАТРАНСКИХ  ГОРНЫХ  ПОТОКОВ 

Вацлав ДЫК - Сильва Дыкова 

Резюме 

В работе мы приводим харантеристику популяции ручьевой форели  (Salтo 
trutta trиtta тогрЬа fario L.) ню{оторых типичных пoтoкoв Высоких Татр бассейна 
реки Ваг и рек Попрада и Дунайца. 
          На основании исследования 58 рыб мы занимаемся наружным их видом и пе-
которыми анатомичеcкuми признаками и устанавливаем, что и форель горного 
патока Копрове в бассейне реки Ваг принадлежит, по ноличеству жаберных 
тычинон  к виду форели балтийсной области, а ни в кoем случае не к потомкам 
черноморcкux  Salтoпidae.  

Выше верхней границы обитания форели,  расположенной приблизительно 
на  высоте  1550  м над уровнем моря,  не  было  у  нас до  сих  пор опублиновано 
никаких сообщений о виде и признанах популяции. 

Рыбы  измерялись  методом  Имитта,Кроме  небольшого  количества, 
разработанного только ориентировочно в метрических таблицах, сравниваются 
более подробно некоторые пропорции форели верхнего течения р. Попрада (1300 
м над уровнем моря) с форелью, измеренной в Попрадском Плессе (горное озеро),  
где разведено сравнительно много рыб, и с форелью Нового Штрбского Плесса, 
живущих в ucключительно благоприятных условиях. 

В  отдельных  горных  потоках  в  определенных  вариантах  повторяется 
типичная местная  окраска  форели,  кoторая  документируется  на  рисунках  и 
фотографиях. 

Влияние среды на вид форели наиболее выразителфно проявляется при 
сравнении форели из горного потона Копрове с форелью р. Попрад,  и затем с 
форелью из р. Яворинкu. 

Представление о форели из горных потонов Высоних Татр дополнено за-
метками о соотношении полов и созревании н первому метанию uкры, а затем о 
их  uюльcкoй  u  августовской  пище  и  о  летнем  местопребывании,  которые 
дополняют некоторые части экологического профиля. 

На  территории  Татранского  национального  парка  сохранилось  до 
настоящегo времени,  главным образом,  автохтонное местонахождение форели 
ручьевого  вида.  Принимая  во  внимание,  что  форель  является  существенной 
частью  биоценоза  горных  потоков,  она  заслуживает  планированной  охраны, 
oпирающейся на самые по дробные исследования. 

     TROUTS OF THE TATRA MOUNTAINS TORRENTS 

        By Václav Dyk and Sylva Dyková 

             Summary 

The paper presents a characteristic of the common trout population, brook farm 
(Salmo trutta trutta morpha fario L.) in some typicaI High Tatra torrents, both in the river 
Váh catchment area and that in Paprad and Dunajec region. 



Basing  on  the  investigation  of  58  fish  specimens,  their  exterior  and  some 
anatomical  characters  are  dealt  with.  It  has  also  been  ascertained  that  trout  in  the 
"Kôprová" torrent in the Váh drainage area belong in respect af their gill ta the group of 
the Baltic region trout and not to the progeny af the Black Sea salmonids. 

No reports regarding trout in elevations from the upper line of their accurence at 
about  1550  m  giving  description  of  the  appearance  and  characteristics  of  their 
papulations have been published in Czechoslovakia. 

The fish were measured by the Smitt method. Beside minor data worked up in 
metric tables by way of orientation, some prapartions of the trout in the upper Poprad 
River (1,300 m elevation) were compared in detail  with the trout measured in Poprad 
Lake which is relatively thickly stocked, and with the New Štrba Lake trout which is living 
in much more favourable conditions . 

In the individual torrents typicaI local colouring of the trout is repeated in certain 
varieties, and here illustrated. 

The influence of the environment an the appearance of the trout is most markedly 
documented when comparing the "Kôprová" torrent trout with those of the Paprad River 
and also with the Javorinka trout. 

The picture ao the trout in the High Tatra torrents was marginally supplemented by 
information regarding sex ratio,  maturity for  first  milting,  July and August feeding and 
summer haunts which supplement same gaps in their ecological profile. 

On the territory  of  the Tatra National  Park there has been preserved up taday 
preponderatingly the autochtonous common trout of the brook form Owing to the trout 
being a substantial component of the torrent biocenoses it deserves planned protection 
based on the most detailed research. 

     FORELLEN DER TATRAER GEBIRGSBÄCHE 

         Václav Dyk - Sylva Dyková 

             Zusammenfassung 

Wir geben in der Arbeit die Charakteristik der Population der gemeinen Bachforelle 
(Salmo trutta trutta morpha fario  L.) einiger typischer Gebirgsbäche der Hohen Tatra u. 
zw. im Flußgebiet der Waag und im Flußgebiet des Poprad und des Dunajec. 

Auf Grund der Beobachtung an 58 Fischen befassen wir uns mit dem Exterieur 
und  einigen  meristischen  Zeichen  und  stellen  fest,  daß auch  die  ForelIen  des 
Gebirgsbaches Kôprová im Flußgebiet der Waag der Anzahl der Kiemenstäbchen nach 
zum Kreis  der  Forelle  des Ostseegebiets  gehört  und nicht  zu den Nachkommen der 
Salmoniden des Schwarzen Meeres. 

Über die obere Existenzgrenze der ForelIen in einer Höhe von ungefähr 1550 m 
wurden  bei  uns  bisher  keine  Berichte  über  das  Aussehen  und  die  Kennzeichen  der 
Population veröffentlicht. 

Die  Fische  wurden  nach  der  Smitt-Methode  gemessen.  Außer  einer  geringen 
Anzahl, die nur zur Orientation in metrischen TafeIn bearbeitet wurde, vergleichen wir 
ausführlicher einige Proportionen der ForelIen des oberen Poprad (1300 m) mit den im 
verhältnismäßig sehr fischreichen Popradsee gemessenen Forellen und mit den Forellen 
im Neuen Štrba-See (Nové Štrbské pleso), die unter viel günstigeren Bedingungen leben. 

In den einzelnen Gebirgsbächen wiederholt, sich in bestimmten Varianten die 
typische örtliche Färbung der Forellen, dies wird auch bildlich dokumentiert. 

Der  Einfluß der  Umgebung  auf  das  Aussehen  der  Forellen  zeigt  sich  am 
markantesten beim Vergleichen der Forellen des Gebirgsbaches Kôprová mit den Forellen 



des Poprad und weiters mit den Forellen der Javorinka. 
Das Bild von den Forellen der Gebirgsbäche der Hohen Tatra ist am Rande ergänzt 

mit E~kenntnissen iiber das Verhältnis der Gesahlechter zueinander und das Heranreifen 
zum ersten Laichen, iiber ihre Nahrung im Juli und August und ihre Sommerstandorte; 
diese Erkenntnisse werden durch einige Artikel äkologischen Charakter s ergänzt. 

Auf dem Gebiet des Tatra-Nationalparks erhielte sich nicht bis heute überwiegend 
daß autochthone  Vorkommen  der  Forelle  allgemeiner  Flußform.  In  Anbetracht  der 
Tatsache,  daß die  Forellle  ein  grundsätzlicher  Bestandteil  der  Biozönose  der 
Gebirgsbäche ist,  verdient  sie  einen planmäßigen Schutz,  der  sich auf  die  genaueste 
detaillierte Forschung stützt. 


