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PRÍSPEVOK K POZNANIU ICHTYOFAUNY PRAMENNEJ
OBLASTI RIEKY POPRAD
Eugeniusz K. Balon
Úvod
Sústavný ichtyofaunistický výskum Popradu na území Tatranského národného
parku sa doteraz neurobil a robí veľkú medzeru v poznaní ichtyofauny Slovenska. Veľa
riek aj z menej významných území sa už najmä v posledných rokoch spracovalo, ale
Poprad ako celok ostával ustavične bokom napriek tomu, že je jedinou riekou baltického
úmoria prameniacou na území Slovenska. Niekoľko doterajších štúdií sa zaoberá
vybranými problémami (D y k 1940, 1955, 1956, 1956a, 1957, 1957a, Kašťák a Žitňan
1960), novšie Weisz, Kux (1959) a Kux, Weisz (1960) sledujú ichtyofaunu dolnej časti
Popradu v podtatranskej kotline, mimo územia Tatranského národného parku.
Hlavným cieľom našej práce bolo preto doplniť skoršie údaje a začať podrobné
štúdie o rozšírení a prenikaní rýb v horských potokoch a riekach pomocou najnovších, na
tento cieľ použiteľných metód - elektrického agregátu a akvalungu. Pramenná oblasť
Popradu so zarybnenými vysokohorskými bystrinami a jazerami je ideálnym objektom pre
takéto štúdie. Mohli sme sa tu venovať nielen pozdĺžnemu rozšíreniu rýb, ale aj ich
vertikálnemu výskytu v jazerách. Prvé sústavnejšie použitie týchto metód vo
vysokohorských podmienkach malo, pravda, početné nedostatky, napriek tomu veríme, že
touto prácou prispejeme nielen k výskumu Tatranského národného parku, ale aj najnovšie
organizovanému výskumu fauny karpatského oblúka. Biotaxonomickým a ekologickým
otázkam bude venovaná osobitná práca.
Terénne práce v pramennej oblasti Popradu sme uskutočnili v dňoch 9. až 15. júla
1962. Za pomoc pri organizovaní tohto výskumu ďakujem prom. biológovi J. Hol č í k o v i;
aj ďalším spolupracovníkom - inž. A. K i r k o v i a A. K á l l o v i - tiež vrele ďakujem za
obetavú pomoc v ťažkom teréne. Tak isto ďakujem plávajúcim potápačom bratislavského
Sväzarmu, najma prom. lekárovi I. Čechovi, G. Lapšanskému, J. Horáčkovi, M. Dérerovi,
W. I l e č k o v e j, V. T i c h é m u, prom. lekárovi M. Tv r d o ň o v i a ďalším piatim za
účasť a pomoc, dalej inž. F. H a v I e n o v i, C. Sc., a mojej manželke, promovanej
biologičke Tatiane B a l o n o v e j za prečítanie a cenné pripomienky k rukopisu.
Metodika výskumu
1. Spôsob získavania materiálu a jeho spracovanie
Pre lov rýb sme použili dva elektrické agregáty so štvortaktným (obr. 1) a dvojtaktným
(obr. 2) benzínovým motorom, na jednosmerný prúd (200-300 V, 0,2-0,5 A). Pohyb s
anódou bol zabezpečený dvoma 150 m kábelmi. Pre malú vodivosť vody na horných
lokalitách sú ryby šokované len veľmi slabo a ulovenie v značnej miere záviselo od
šikovnosti lovca s podberákom, ktorý zachytil ryby pri bleskurýchlom úniku. Ampérmeter
agregátu tu ukazuje často menej ako 0,1 A. Postupne na nižších lokalitách naše agregáty
šokujú stále viac, v silne vodivej vode Malého Popradu a znečisteného Popradu pod
Svitom ukazoval ampérmeter až 0,8 A.
Na lokality nad Popradským plesom a na niekolko dalších neprístupných lokalít bolo
potrebné dopraviť agregát vlastnými ľudskými silami. Pri tom sa osvedčil vačší dvojtaktný
agregát na bantamových kolieskach, ktoré umožnili jeho ťahanie dokonca i po kamenistej

ceste smerom na Rysy na začiatok Mengusovskej doliny. Len vo zvlášť nepriechodných
miestach sme museli agregát prenášať. Lov prebiehal proti prúdu vody spravidla po
odvinutí jedného 150 m kábla. Pracovník, ktorý obsluhoval motor agregátu, súčasne po
začatí lovu navíjal kábel tak, ako lovci postupovali. Na konci kábla anódy postupoval
hlavný lovec so špeciálnym šokujúcim podberákom s vypínačom, ktorý po pustení
prerušoval dodávku elektrického prúdu (dôležité ochranné zariadenie pri páde do vody).
Ulovené ryby odovzdával lovcovi s podberákom, postupujúcemu spolu s ním, alebo
priamo do nádoby s vodou nesenou tretím lovcom. Katóda bola uložená vždy do riečišťa
blízko agregátu. Po skončení lovu na úseku pod agregátom, pokračovali sme v love nad
agregátom. Takto bol podľa miestnych pomerov zlovovaný úsek toku dlhý 150- 300 m.
Ulovené ryby boli hned na mieste lovu zaživa fixované 4-6% formalínom a z každej
lokality v osobitných polystyrénových sáčkoch ukladané do špeciálnej vaničky. Okrem toho
ryby z Popradského plesa sa získavali lovom na udicu, pričom tu brali skoro výlučne na
bryndzu. Na túto nezvyklú návnadu (ktorú nám prezradil vedúci tamojšieho hotela inž. V.
Šimo, za čo mu aj na tomto mieste ďakujem) bolo možné za krátky čas uloviť veľa
pstruhov. Okrem toho sme tu lovili aj do dvoch žiabroviek z paličkovaného silónu 15 a 20
m dlhých, 1,5 m vysokých, s velkosťou ôk 4 X 4 cm. Takto sme však ulovili len niekoľko
exemplárov.
Získaný materiál bol po determinácii a katalogizácii uložený v 70% alkohole v
depozitár- nych zbierkach Laboratória rybárstva v Bratislave a je ďalej spracúvaný.
2. Sledovanie vertikálneho výskytu pstruhov v jazere pomocou plávajúcich
potápačov
Okrem priameho overenia existencie rýb v plesách a v ich rôznych častiach, v
podstate tu išlo najma o konkrétne zistenie, do akej hĺbky ryby v plese dochádzajú. Za tým
účelom sme použili jednozásobníkové až dvojzásobníkové 7-litrové akvalungy s
jednostupňovým reduktorom československej výroby, suché celogumové obleky vlastnej
výroby a kapilárové hĺbkomery (obr. 3, 4). Zásobníky akvalungov sme plnili vzduchom na
brehu jazera z veľkých, vyše 40 I vysokotlakových oceľových fliaš privezených z Bratislavy
(Balon 1961). Kedže existovala možnosť vysadenia rýb do Hincovho plesa, overili sme si
jeho bezrybosť niekoľkými zostupmi do hĺbky 30 m dňa 12. 7. 1962. Zostupy v
Popradskom plese, kde o stave ichtyofauny sme boli dobre informovaní z práce D y k a
(1960), sa urobili v niekoľkých sériách organizovaných tak, aby sa získal pokiaľ možno
najvernejší obraz výskytu rýb v tej ktorej hĺbke. Žiaľ, pre nedokonalosť výstroja na dlhší
pobyt v takej chladnej vode zostupy nedosiahli plánovaný počet a nie všetky prebiehali
organizovane tak, aby priniesli hľadané výsledky. Preto ďalej beriem do úvahy len
osobitné zostupy organizované za zmieneným cieľom. Každý plávajúci potápač, vybavený
suchým oblekom s kuklou, rukavicami, maskou, plutvami, akvalungom, náramkovým
hlbkomerom a tabuľkou z plexiskla, s ceruzkou na zapisovanie, zostupoval z gumového
člna alebo brehu smerom do najhlbšej časti jazera. Po dosiahnutí najvačšej hĺbky plával
podľa zaisťovacieho lana späť a pracovníkovi v gumenom čIne hlásil, v akej hĺbke videI
ryby. Takto nezávisle zostupovali rôzni potápači, čím bola zabezpečená objektivita ich
hlásení (všetko bolo veľmi uľahčené výskytom len jedného druhu). Okrem toho sme urobili
vlek na zaisťovacom lane v určitej hĺbke jazera.

Rozšírenie rýb v pramennej obIasti rieky Poprad
Za pramene Popradu možeme pokladať vody troch glaciálnych amfiteátrov, v
ktorých ležia jazerá: Hincovo (1945, 8 m n. m., 53,4 m najväčšia hĺbka), Ľadové (1924, 8¹
m n. m., 10,2 m) a malé Žabie (1918, 8 m n. m., 13 m). Z nich vytekajúce rovnomenné
potoky tvoria hlavný vodný zdroj budúceho Popradu. Žabí potok ústi do Hincovho potoka
vo výške 1540 m a Ľadový potok do prietočného Popradského jazera vo výške 1494 m.
Od výtoku z Popradského plesa pokračuje Ľadový potok (v tomto úseku skôr nazývaný
potok Krupá) súbežne s Hincovým potokom až do vzájomného sútoku na kóte 1302,5 m.
Odtiaľ už ako Poprad pokračujú juhovýchodným smerom do podtatranskej kotliny,
priberajúc po ceste menšie i vačšie prítoky. Pri Štôle, na dolnej hranici lesov, vytvára v
kužeľoch fluvioglaciálnych naplavenín početné rozvetvenia a bočné ramená.
V Hincovom plese, ktoré za nášho tunajšieho pobytu (12. -13. 7. 1962) len práve
rozmrzlo (pri brehoch plávali ešte veľké kryhy) , ako som už povedal, ryby zistené neboli.
To isté možno predpokladať o Ľadovom a Žabom plese. Klimatické pomery tu
pravdepodobne vylučujú život rýb aj v prípade umelého nasadenia - prirodzené
preniknutie cez vodopády je nemožné.
Na prvej oblovovanej lokalite Hincovho potoka na začiatku Mengusovskej doliny
(obr. 5) po jednohodinovom love na 300 m úseku sa nenašla nijaká ryba (13. 7. 1962). Na
nasledujúcej lokalite (12. 7. 1962, dĺžka lovu 1 hodina) nad ústím Žabieho potoka, pod
svahom veľkými balvanmi posiateho a snehovými pol'ami lemovaného koryta,
prebiehajúceho hustou neprístupnou kosodrevinou, boli šokované dva pstruhy, ktoré však
skôr, ako mohli byť podobraté, strhol prudký prúd vodopádov (obr. 6).V Ľadovom potoku
(10. 7. 1962, dĺžka lovu 2,5 hodiny) od ústia do Popradského jazera sa vyskytuje pstruh v
Zlomiskovej doline až do výšky 1525 m n. m., asi 300 m od jazera (obr. 1).
Môžeme predpokladať, pravda, ak nám to dovolí najmä malý nepreukázateľný
počet 15. zostupov (tab. 1) pod hladinu Popradského jazera (obr. 7), že pstruhy sa tu
zdržujú hlavne v príbrežných nehlbokých častiach a nezostupujú hlbšie než 5 metrov. V
hlbších miestach plesa sa totiž na dne vytvorila vysoká vrstva rjedkeho čierneho bahna.
Pojde asi o splašky z chaty a nového horského hotela, které sú osobitným potrubím pod
hladinou vypúšťané ďalej od brehu priamo do hlbšej partie jazera. Najma znížený
kyslíkový režim nedovol'uje asi pstruhom pobyt v týchto častiach. Preto aj využitie
potravných bentických organizmov rybami musí byť dnes obmedzené len na plytké partie
okolo brehu. Pstruhy vačších rozmerov pozorované neboli. Ani Dyk (1960) veľké ryby
nepozoroval. Na ďalších, nižšie položených, lokalitách 4 až 9 (tab. 2, obr. 82) sa
vyskytovalo už oveľa viac pstruhov, pritom sa objavuje stále viac juvenilných exemplárov,
ktoré hore celkom chýbajú. Koryto riečky je stále husto posiate veľkými balvanmi a
hrubým štrkom, smerom na dol po prúde však pribúdajú malé piesčité nánosy.
Ďalšia lokalita na konci dlhého toku Popradu lesným pásmom pred zmiernením
spádu pri senníkoch nad Štôlou (14. 7. 1962, dĺžka lovu 45 min.), v hlavnom prúde toku,
ktorý sa začína rozvetvovať, hostí už veľa hlaváčov pásoplútvych a rôzne ročníky
pstruhov. V ústí malého bočného ramena bol ulovený tohoročiak hlavátky. Nižšie, v
hlavnom koryte Popradu nad Mengusovcami (14. 7. 1962, 1 hod. 20 min.), sa zdržujú
veľké pstruhy a hlaváče, v ramenách a piesčitých zátokách juvenilné pstruhy, ,hlaváče a
čereble (obr. 10). Vo Svite (15. 7. 1962, 25 min.) od cesty nad železničný most sa
vyskytuje v Poprade už 5 druhov rýb: z doterajších Salmo trutta m. fario, Cottus
poecilopus a naviac Thymallus thymallus, Salmo gairdneri irideus a Noemacheilus
barbatulus. Tento úsek rieky je súčasťou rybárskej rezervácie vyššie položenej pstruhovej
liahne.
¹ Všetky nadmorské výšky, uvádzané v tejto práci, sú podľa nových máp generálneho štábu: čs. ľudovej
armády 1:25 000 z roku 1958, teda najnovšieho mapovania. Výškové údaje v prácach Dyka (1957, 1960)
nie sú správne (rozdiel u Popradského plesa robí napr. 19 m) a boli asi výsledkom použitia nepresných
máp 1:75 000 s chybnými údajmi starého mapovania, opraveného len čiastočne v roku 1932.

Vplyv liahne sa tu veľmi výrazne prejavil v nadmernom množstve športovo cenných
druhov rýb a v mizivom množstve druhov, ktoré slúžia pstruhom za potravu (tab. 2).
Čerebľa, ktorá sa dokonca vyskytuje vyššie, v tomto úseku nájdená nebola.
Obr.1. Lov štvortaktným malým agregátom pri hornej hranici výskytu pstruhov v Ľadovom
potoku.

² Dĺžku prelovovaného úseku udávajú pri všetkých spomínaných lokalitách hodnoty nadmorských výšok v
tabuľke 2. Čas lovu na lokalite 4 - 10.7. 1962, 1,5 hod., 5 - 12.7. 1962, 45 min. (obr. 9); 6 - 11.7.1962,1,5
hod.; 7 - 11. 7. 1962, 1 hod.; 8 - 11. 7.1962,1,5 hod.; 9 - 14. 7. 1962, 50 min.

Obr.2. Oprava dvojtaktného agregátu na bantamových kolieskach nad Hincovým potokom
pri Popradskom jazere.

V Malom Poprade nad ústím (15. 7. 1952, 30 min.) neďaleko od poslednej lokality sa
okrem pstruha, čereble, lipňa, hlaváča pásoplútveho a slíža vyskytovali i ammocety
mihule, teda tie isté druhy, aké na tom istom mieste v septembri 1959 zistili Kux a Weisz
(1960), avšak v inom početnom pomere. Na poslednej lokalite, pod Svitom, kde už

Poprad (obr. 11) tečie meandrovite lúkami Popradskej kotliny (15. 7. 1962, 10 min.), v sivej
kalnej vode s nánosmi na štrkovitom dne so silným sírovodíkovým zápachom, sa neulovili
žiadne ryby. Tento úsek je vytrávený odpadovými vodami tovární vo Svite.
Obr. 3. Z príprav na potápanie v Popradskom jazere. V pozadí na hladine jazera korky
žiabrovky

Ak si teraz horné hranice výskytu jednotlivých druhov dáme do súvisu so
spádovými pomermi úsekov bystrín (tab. 3) zistíme, že najväčší spád, ktorý tu pstruhy
ešte osídľujú, je nad ústím Žabieho potoka (133,3 ‰). V Ľadovom potoku nad jazerom

osídľujú úsek so spádom 96,9‰ . Je pozoruhodné aj to, že sa tu zdržiavajú len adultívne
exempláre, juvenilné jedince sa začínajú vyskytovať v bočných tichších prúdoch pri spáde
90-70 ‰, hlavný prúd ovládnu len pod 60 ‰ spádu. Pravda, veľa záleží od
morfologického tvaru riečišťa, ktoré tu vytvára pri tom istom spáde nielen súvislú bystrinu,
ale častejšie kaskádovité tiché a perejovité úseky.Prvé hlaváče pásoplútve sme zistili v
úseku so spádom 23,7 ‰, ostatné zistené druhy ešte nižšie v úseku s relatívnym spádom
17 ‰.
Podľa kritérií, ktoré som už skôr zdôvodnil (B a I o n 1959, 1960) môžeme
pramennú oblasť z ichtyobiologického hľadiska rozdeliť na horskú zónu s pramenným
úsekom bez rýb, ktorý sa zhruba kryje s pásmom alpínskym a pásmom kosodreviny.
Obr.4. Pred prvým zostupom pod hladinu Popradského jazera na stanovišti 1

Obr.5 Hincov potok zo skalného stupňa nad začiatkom Mengusovskej doliny

Spodnú časť tejto zóny môžeme nazvať osídleným úsekom. Žije tu výlučne pstruh. Tento
úsek prebieha horným i dolným reglom tatranských lesov (obr. 8). Na dolnej hranici lesov
prechádza Poprad do podhorskej zóny, kde v prechodnej oblasti nad Svitom sa začínajú
vyskytovať ďalšie druhy rýb, najprv Cottus poecilopus, neskôr Phoxinus phoxinus,
Noemacheilus barbatulus a z kruhoústych Lampetra sp. Spolu s nimi sa dnes vyskytujú
Hucho hucho, Thymallus thymallus a Salmo gairdneri irideus. Sú to však druhy
neautochtónne, introdukované najmä v posledných rokoch umele z liahne vo Svite.

Z hľadiska ekologických skupín (B a I o n 1962) horskú zónu osídľuje jediná
litofilná forma schovávajúca ikru - Salmo trutta m. fario. V prechodnom úseku podhorskej
zóny sa už vyskytuje ochraňujúci litofilný Cottus poecilopus, neochraňujúca litofilná
Phoxinus phoxinus a psamofilný Noemacheilus barbatulus. Kruhoústa Lampetra sp. a
neautochtónne ďalšie druhy sú všetko schovávajúce litofilné formy (tab. 2).
V pramennej oblasti Popradu žije dnes 1 kruhoústa mihuľa a 6 druhov litofilných rýb
a jediný ďalší druh psamofilný. Početné zastúpenie jednotlivých druhovo pravda s prihliadnutím na nedokonalosť pre tento účel použitej metódy, je zachytený v tab.2. Z toho vidíme,
že prevládajúcim druhom ešte aj v začiatku podhorskej zóny ostáva stále pstruh, ktorý sa
striedavo delí o prvenstvo s hlaváčom. Abundancia rýb je tu, pravda, neprirodzene ovplyvnená hospodárením športových rybárov a ich liahňou. O histórii rozšírenia rýb a o vzťahu k
ďalšiemu úseku rieky pozri nasledujúcu kapitolu.
Obr.6. Lov pod svahom Žabieho potoka na najvyššej lokalite výskytu pstruha

Diskusia
Najstaršie zverejnené doklady rýb z rieky Poprad sa ešte donedávna zachovali v Maďarskom
prírodovednom múzeu v Budapešti, odkial Mi h á l y i (1954) po preurčení zaznamenal: Lampetra danfordi
(pred rokom 1847, leg. Rainer. 2 adultívne zvieratá). Salmo trutta m. fario (1847, leg. Rainer, 3 exempI.;
1857, leg. ?, 1), Thymallus thymallus (pred 1854, leg. Petényi, 2; 1865, leg. Kubinyi, 1), Leuciscus
cephalus (1873, leg. Xántus, 1), Phoxinus phoxinus (Blatnica, ?, pred
1855, leg. Petényi, 4),
Chondrostoma nasus (1837 ?,leg. ? na lístku pri rybe je ako zberateľ uvedený Petényi, Kárali vo svojom
katalógu uvádza Rainera, 1), Barbus meridionalis petényi (1873, leg. Xántus, 1), Misgurnus fossilis (1847 ?,
leg. Rainer, 4), Anguilla anguilla (pred 1879, leg. Petényi alebo Rainer, pozri hore, 1; podľa poznámky v
inventári bez zachovaného exemplára 1873, leg. Xántus), Cottus gobio (1847, leg. Rainer, 4), Cottus
poecilopus (1873, leg. Xántus, 5; 1847, leg. Rainer, 1; pred 1854, leg. Petényi, 5).
Kux a Weisz (1960), ktorí sledovali úsek Popradu od Svitu až po čs. státne hranice, našli okrem nami
zistených druhov, s výnimkou Salmo gairdneri irideus, pri Spišských Matejovciach naviac Leuciscus
cephalus, Gobio gobio, Barbus meridionalis petényi, Alburnus alburnus, Barbus barbus a Alburnoides
bipunctatus. V Poprade pri Kežmarku ešte Leuciscus leuciscus a Cottus gobio, pri Podolínci Chondrostoma
nasus a pri Starej Ľubovni Rutilus rutilus. Od Svitu po Kežmarok nachádzali tiež larvy mihúľ, ktoré
jednoznačne určujú ako Lampetra planeri. Keďže na určenie našich mihúľ podľa lariev nateraz nie sú kľúče,
dovoľujem si pochybovať o správnosti tejto determinácie. V tomto prípade aj určenie Mi h á I y i h o (1954)
bude asi nesprávne (ako uvádza, pôvodne boli označené ako L. fluviatilis). Je totiž pravdepodobné, že tu
bude žiť Lampetra mariae, ktorú z toho istého povodia popísali nedávno O I i v a a H e n s e I (1952).

Podľa uvedeného druhového zloženia možeme predpokladať, že doklady M i h á l y
i h o (1.c.) boli získané nie z pramennej oblasti Popradu, ale z ďalšieho priebehu
podtatranskou kotlinou. Novšie K u x o m a We i s z o m (1960) tu neboli potvrdené
nálezy Misgurnus fossilis a Anguilla anguilla, poslední však zistili naviac Gobio gobio,
Alburnus alburnus, Barbus barbus, Alburnoides bipunctatus, Leuciscus leuciscus, Rutilus
rutilus, Noemacheilus barbatulus a preukázateľné neautochtónnu a len v poslednom čase
vysadenú Hucho hucho. Thymallus thymallus, ktorého som v pramennej oblasti pokladal
za nepôvodný vysadený prvok, mohol byť - a ako o tom svedčí údaj M i h á l y i h o - asi aj
bol pôvodnou rybou dolnej časti podhorskej zóny.
Okrem ďalších zástupcov už spomenutých ekologických skupín v pramennej
oblasti zistili K u x a W e i s z v sledovanej časti podhorskej zóny tri druhy (Rutilus
rutilus, Leuciscus leuciscus, Alburnus alburnus) patriace do skupiny. neochraňujúcich
fytofilných rýb, ktoré mohli preniknúť do tejto oblasti v novšom čase vďaka postupnej
agradácii rieky.
K o r n h u b e r o v á (1863) zmienka o údajnom výskyte Gasterosteus aculeatus v
Poprade sa doteraz nepotvrdila. Podstatné zmeny rybích spoločenstiev v podhorskej
zóne, ich nevyváženosť a preniknutie fytofilných rýb treba tiež pripísať na vrub ľudskej
činnosti. Preto treba zabezpečovať ochranu autochtónnych rybích populácií predovšetkým
pred neuváženou činnosťou človeka (M i l l e r 1961).
Vráťme sa však znovu k našej pramennej oblasti. V poslednom čase vďaka
H u e t o v i (1949, 1950, 1954, 1959) mnohí autori venujú pozornosť relatívnym
spádovým pomerom, v rozmedziach ktorých príslušné hlavné druhy rýb žijú. Pre pstruhov
udáva homú hranicu spádu v belgických riekach H u e t na 50 ‰, pre riečku Horokiwi na
Novom Zélande udáva A l l e n (1951) 5,2 ‰, S t a r m a ch (1956) pre Rábu 33,6‰,
pre Wislu 80‰ a pre Rudawu 16 ‰, Balon (1959) pre Lučinu 83 ‰ a Olzu 80 ‰,
najnovšie T i m m e r m a n s (1961) pre Blanche udáva 11,7 ‰ (pramenný tok Olzy s
vyšším spádom ako 80‰ a Lučiny so spádom 270‰ som našiel bez rýb). Hodnoty
zistené v pramennej oblasti Popradu značne prevyšujú tieto doteraz zistené hranice. Ústie
Žabieho potoka je nielen najvyššou u nás doteraz zistenou lokalitou výskytu pstruha a rýb
vóbec (1560 m n. m.), ale súčasne aj vysokohorskou bystrinou s vodopádmi o najväčšom
spáde 133,3 ‰, ktorú ešte ryba obýva. Ľadový potok nad Popradským plesom s hornou
hranicou výskytu pstruha na kóte 1525 m n. m. so spádom 96,9 ‰ je druhou takouto
lokalitou. V prvom prípade nad uvedenou kótou sa dvíha svah so spádom až 247,3 ‰ a v
Ľadovom potoku skalný stupeň so spádom 229,8 ‰. Prekonanie takýchto vodopádov je
už pre pstruha absolútne nemožné. S t a r m a ch o m (1956) stanovená horná hranica
výskytu pstruha v karpatských riekach nemá preto všeobecnú platnosť.

Obr.7. Batymetrický náčrtok Popradského jazera s vyznačenými miestami (čísla v krúžkoch) a smeru zostupov (šípky) plávajúcich potápačov, polohou žiabroviek (bodkované
čiary) a stanového tábora potápačov (A). Upravené podľa D y k a (1960) zo Sedlmayera
(1928)
V južných Karpatoch V a s i l i u a P o p e s c u (1942) získali pstruhy z výšky 1730 m n.
m. (Carbunele pri Hunedoare). Salmo gairdneri sa však vo svojej domovine v Mexiku
vyskytuje až vo výške 2591-2743 m (Arroyo Dulces Nombres), 2438 m (Arroyo Los
Padres) i 2286 m (Arroyo Casa Quemada, Needham a Gard 1959; Arroyo Soldado,
Needham 1955). Preto sa zdá, že nadmorskú výšku a hornú hranicu výskytu pstruhov
určujú spádové pomery a geomorfologické zvláštnosti rieky z jednej strany, z druhej strany
zasa zemepisná poloha a s tým spojený teplotný režim vôd. 3 Podrobné poznanie týchto
faktorov má mimoriadny význam pre stanovenie vhodných vysokohorských lokalít
pstruhov, možnosti ktorých sa v tomto ohľade dosiaľ nedocenili.
Pokiaľ ide o otázku autochtónnosti tunajších pstruhov, pokúšal sa túto otázku
objasniť už D y k (1960), ktorý napriek zhrnutým dokazom o nasádzaní pstruhov
rozličného pôvodu do Popradského jazera zastáva názor o prirodzenom pôvode týchto
rýb. Tento názor podporuje aj údaj K o r n h u b e r a (1863), ktorý píše doslova toto:
"Unter den Forellen sind in der Popper und ihren Zuflũssen aus der Tatra solche mit
vorherrschend schwarzen Punkten zu unterscheiden, die vorzugsweise in den Alpenseen,
wie im Poppersee, sich finden, (Salmo alpinus Bloch) *
³ Napríklad pre jednu zo spomínaných mexických lokalít, Arroyo Los Padres, vo výške ± 8000 ft (2438 m)
udávajú Ne e d h a m a G a r d teplotu vody 11. 8. 1953 až 14,5 °C zatiaľ čo D y k (1940) nameral vo
výtoku z Popradského plesa vo výške 1493 m dňa 16. 7. 1938 len 6,2-7,0 °C a v Hincovom potoku 18. 7.
1938 vo výške 1490 m (upravené podIa nových máp 1 :25000 z roku 1958) 8 °C. Mexická lokalita v
západnej častí pohoria Sierra Madre však leží v subtropickom pásme pri obratníku Raka (24° sev. šírky),
kým naše Tatry priblizne na 49° sev. šírky.

und solche mít rothen Punkten oder Flecken, welche letztere entweder aut silberfarbigem
oder aber aut schwärzlichem, auch achgrauen Grunde stehen. (Salmo jario L.) * Diese
kommen weiter abwärts in der Popper, temer im Leibitzer -, im Butsdorter - Wasser und in
anderen Seitenbächen vor.” 4 Keďže vysádzanie pstruhov v tom čase je nepravdepodobné, autochtónnosť vtedajšej populácie je temer istá. Nevieme však, do akej miery táto
pôvodná populácia bola vychytaná a do akej miery sa prípadne zmiešala s vysadenými
rybami.
Zo všetkých týchto údajov pokúsim sa vyvodiť pravdepodobnú hypotézu o pôvode
a rozšírení sa tunajších pstruhov. História vývoja prariek a ich fauny je zatiaľ, pravda, málo
známa a veľa z toho, čo ďalej v diskusii rozvádzam, sa môže zdať nepodloženým a
problematickým. Nazdávam sa však, že ak z určitého počtu nahromadených údajov
môžeme vysloviť nejaký ucelený uzáver, je našou povinnosťou napriek obavám z omylu
upozorniť naň - i keď len pre informáciu ďalších bádateľov ...
Pramenná oblasť Popradu sa začala formovať v erozívnych údoliach preglaciálnych potokov. V pleistocéne, ľadových dobách a najmä v rozlične teplých
interglaciáloch a interštadiáloch pôsobí ľadovcová erózia, modelujúca v hlavnej miere
dnešné kary a údolia. Po tretej viselskej dobe ľadovej a najmä koncom pleistocénu
(15 000 rokov pred n.l.) ľadovce stále ustupujú. V postglaciálnom optime 6000-2000 rokov
p. n. l. sa strácajú ich posledné zvyšky a obnažujú najhornejšie plochy subglaciálneho
reliéfu. V amfiteátrovitých karoch v hlboko vyerodovaných kotloch vznikli plesá: Hincove,
Žabie, Ľadové a nižšie Popradské v panve za bočnou morénou Mengusovského splazu.
Pod amfiteátrom Veľkého Hincovho plesa uzatvára skalný stupeň Mengusovskú dolinu,
podobný skalný stupeň pod amfiteátrom Ľadového plesa uzatvára Zlomiskovú dolinu. Z
týchto skalných stupňov sa v početných vodopádoch rútia Hincov potok a Ľadový potok.
Tieto dva potoky tečú žIabom Mengusovsko-zlomiskového ľadovca, najväčšieho vo Vysokých Tatrách. Do tohto hlavného žIabu Hincovho potoka prudkým svahom ústi Žabí
potok a celý rad visutých malých bočných údolí s vodopádmi potokov-vlásočníc stáleho či
periodického charakteru. Tieto prudké bystriny odnášajú čiastočne nánosy morén, stálou
erozívnou činnosťou sú postupne zarovnávané strmé bočné svahy žľabov a dodnes
prebiehajúcou agradáciou sa rieka snaží získať rovnováhu (P a s s e n d o r f e r 1955;
Fa b i j a n o w s k i 1955; L u k ni š 1956). Prapstruh morský migrujúci v tom čase
poludníkovými údoliami glaciálnych prariek predlžuje stále svoju púť z mora na neresiská
za ustupujúcimi ľadovcami a nakoniec nachádza výhodné padmienky neresu v riečkach
podtatranskej kotliny.
Časť juvenilných rýb, namiesto splývania do mora, ostáva až do dospelosti a
odneresenia v oblasti neresísk a postupne stále väčšia časť populácie vytvára
sladkovodnú morfu. Táto morfa začína vykonávať neresové migrácie do stále vyšších
polôh, prinútená zhoršujúcimi sa podmienkami v oblasti fluvioglaciálnych náplav a stále sa
tu zmenšujúcim spádom. Postupne sa na jednej strane táto horská časť populácie
Tak isto názory o pôvodnosti pstruhov v Popradskom plese podporuje ešte skorší údaj G r o s s i n g e r o v
(1794). Ale jeho domnienka, že vyziabnuté pstruhy tučnejú, ak sa dostanú v čase povodní z rodného plesa
do Popradu s výdatnejšou potravou, čoho ukazovateIom sú čierne bodky na ich tele, je z hladiska dnešných
našich znalostí naivne žartovná. Podobné sú iné názory, svedčiace o opačnom chápaní vzťahu medzi
morským a potočným pstruhom. Pre neprístupnosť originálu a zvláštnosť jeho formulácií dovolím si uviesť
príslušný odsek doslovne: "In lacubus Carpatici tractus, quos in Liptouia nativa lingua P I e s o nominant.
insipidae aquae nul/os alunt pisces, si demas lacum Ryb e = p I e s o dictum uersus Poloniam; huic insunt
Trutae, & Auratae ingrati saporis, utpote emaciatae; quare a Polonis in meliores aquas immittuntur. ut
pinguescant: existimant aliqui, Trutas in lacu natali emaciari, sed si lacus nubifragio, vel imbribus accrescat.
pisces inde in Popradum. aliosque amnes erumpunt. ubi escam nacti pinguiores efficiuntur: indicium
pinguedinis nigrae sunt maculae, quae in pinguioribus ferme euanescunt." (Str. 120-121.) Ako svedčia údaje
na inom mieste knihy (str. 109), veľké morské pstruhy tiahnúce do Dunajca a Popradu pakladá za lososy.
Neskôr R e i s i n g e r (1830) dokonca píše, že Salmo salar "e mari Baltico per Vistulam in Popradum
ascendere feTtur" a Salmo trutta vraj va Váhu a Orave žije (str. 34 a 36).
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Obr. 8. Schematická mapka pramennej oblasti Popradu, spádových pomerov,
sledovaných lokalít, zisteného výskytu rýb a rozdelenia na zóny a úseky

adaptuje na stále väčší spád, na druhej strane však aj tu sa neustálou eróziou spád
zmenšuje. Nakoniec prenikajú tieto pstruhy Krupou do Popradského plesa a ďalej až na
dnešné pravdepodobne konečné stanovištia pod skalnými stupňami a svahmi. Toto
podporujú výsledky experimentov S k r o c h o w s k e j (1953), ktorá medziiným zistila, že
z rybničného chovu pa vypustení do rieky už ,,trocie trzeciego pokolenia sq rybami
najbardziej przywiqzanymi do jednego miejsca pobytu, pstrqgi potokowe wykazujq
najsilniejszy reotaktyzm dodatni ... “

Obr. 9. Lov v Hincovom potoku v hornej časti lokality 5. Začiatok výskytu juvenilných
pstruhov

Asi podobne bolo pstruhom osídlené jediné jazero s jeho autochtónnym výskytom
- Morské oko na severnej strane Tatier (G i e y s z t a r 1955). K o r n h u b e r o v údaj
o dvoch farebných formách pstruha v Poprade môže byť dôkazom anadromickej a
štacionárnej formy, aleba jazernej formy, ktorá sa v tom čase vytvorila v Popradskom
plese, pretože dnešné základné sfarbenie takýchto foriem súhlasí s jeha opisom. Toto
preniknutie pstruhov na dnešné stanovištia môžeme zhruba lokalizovať do nasledujúceho chladnejšieho obdobia 3000 rokov pred n. l. až· 300 rokov n. l., v ktorom sa tiež
sformavali lesné porasty Tatier v dnešnom zložení.

Obr. 10. Lov v lenitickom ramene Popradu pri Mengusovciach s kŕdľami čereblí

Túto koncepciu úplne podporujú názory B e r g a (1935, 1937, 1948) o pôvode pstruhov.
Aj keď za ich vzdialeného predka uznáva sladkovodnú formu (R o u n s e f e l l 1962),5
bezprostredným prapredkom je forma morská, z ktorej vzniká anadromicky pstruh a z
neho sa odštepuje neotenická sladkovodná forma. B e r g (1948) podopiera pritom svoje
názory bohatým faktickým materiálom, jeho vývody sú celkom presvedčivé.
"Since all salmanids spawn in fresh water (presumably their ancestral home) , the anadromous habit may
have evolved gradually from population pressure and a higher of fish feeding in the sea." (Str. 235.)
5

Obr. 11. Pokusný lov va vytrávenom úseku Popradu pod Svitom

Napriek tomu, že aj dnes sa nájdu v tomto ohľade nepresvedčení autori (K a j 1962),
nové faktické zistenia (S k r o c h o w s k a 1953; Ż a r n e c k i 1958) vždy skôr podporujú Bergove· závery. Konečne veľmi pekné vysvetlenie pôvodu a rožšírenia lososov a
pstruhov napísal Š m i d t (1947, str. 285 -292). Opisuje práve skoršiu etapu preniknutia
týchto rýb z oceánov, na ktorú vierohodne nadväzuje nami opísaná história pôvodu
pstruhov pramennej oblasti Popradu. M o t t l e y (1934) zase vyslovuje hypotézu, že
prapredok pstruhov sa v glaciále rozštiepil na pacifickú a atlantickú skupinu, z ktorej prvá
dala evolučný začiatok Oncorhynchus, druhá Salmo.
Zaujímavý je pritom vzťah atlantického pstruha (Salmo trutta trutta) k čiernomorskému (Salmo trutta labrax). Zdá sa, že posledný v historickej dobe nevykonával
nikdy také dlhé migrácie ako atlantický a možno, že dávnejšie ani nevchádzal na neres
do menších prítokov Dunaja. Nemohli z neho preto vzniknúť neotenické formy a pstruhy
potočné čiernomorského systému - môžu mať iný pôvod. Pre veľkú vzájomnú podobnosť
by som najskôr pripúšťal za spoločného predka atlantickú formu, od ktorej ostali
izolované po vytvorení (vari v pleistocéne) dnešného rozvodia atlantickočiernomorského. V takomto prípade je snáď názor B ă n ă r e s c u´ a (1957) správny,
ked čiernomorského pstruha považuje za samostatný druh Salmo labrax. Môže byť
reliktom podobného pôvodu ako stredomorský Salmo trutta macrostigma (B e r g 1932) a
možno aj jadranský Salmo (J a n k o v i ć 1961) či Salmothymus (H a d ž i š č e 1961,
1961a). Treba však hľadať dôkazy na overenie tejto hmlistej domnienky.
O tom, že morské pstruhy ešte aj v nedávnej dobe tiahli do Popradu až po úpätie
Tatier, sú početné záznamy. H e r m a n (1887) dokonca uvádza, že pri Kežmarku im
hovorili "Klammlachs". Dnes je normálny ťah (Z ar n e c k i 1936; K o Id e r 1958) týchto
rýb značne obmedzený priehradami pod Nowym Sączem v Czchowie i Rožnowie,
ojedinelé exempláre sa však nájdu aj dnes, najma v Dunajci (F e r i a n c 1948). Preto sa
zdá, že k dnešnej výraznej diferenciácii pstruha morského a jeho neotenickej sladkovodnej formy prispela tu v podstatnej rniere ľudská činnost. V opačnom prípade by tu bolo
možné vari ešte dnes pozorovať procesy prechodu časti morskej populácie na sladkovodnú a naopak.

Obr. 12. Vlečenie plávajúceho potápača pod hladinou Popradského plesa

Záver
Ako z uvedeného vyplýva, pramenná oblasť Popradu a jej populácie pstruhov sú
vyznamným vedeckým objektom pre štúdium postglaciálneho vývoja foriem Salmo trutta.
Preto treba podporiť závery D y k a (1960) o ochrane pstruhov Popradského plesa. Treba
len ešte viac zdôrazniť nevyhnutnosť úplne chrániť ichtyofaunu pramennej oblasti Popradu

od prameňov po Mengusovce spolu s jej abiotickým a biotickým prostredím života.
Sledovanie ďalšieho prirodzeného vývoja nerušených populácií tunajších pstruhov môže
priniesť v budúcnosti ďalšie cenné vedecké aj hospodárske poznatky. Stálym
nasadzovaním cudzích rýb je neprípustné rušiť tunajšie autochtónne populácie pstruha
adaptované dlhým historickým vývojom na vysokohorské podmienky a mimoriadne
spádové pomery. Preto nemožno súhlasiť s D y k o v ý m i (1957), s ochranou prírody
nezlučiteInými závermi, a treba uznať za správnu pripomienku redakcie Zoologických
listov k tejto jeho práci (str. 364).
Vzhľadom na veľmi nízku početnosť potočných populácií pstruha v celej horskej
zóne Popradu je potrebné vylúčiť a prísne dodržiavať akýkoľvek odlov rýb. Až do
odvolania po kontrole stavu za niekoIko rokov treba to isté zabezpečiť populácii
Popradského plesa (Štrbskému plesu sme venovali osobitný príspevok v tomto sborníku Balon, Žitňan 1964).
Okrem toho aj z hygienických a etických dôvodov treba bezodkladne vyriešiť
kanalizáciu a odtok všetkých splašiek z Popradskej chaty a hotela. Na nepriaznivý stav
odtoku splašiek z chaty upozorňovali už hydrografovia za výskumu v rokoch 1928 -1929.
Po vybudovaní veľkého hotela a za dnešnej obrovskej frekvencie sa táto situácia stala
priam hrozivou. Dnešný stav, keď všetko ide potrubím do hlbín jazera, je nezlučiteľný s
poslaním Tatranského národného parku (za bezveterného rána som niekoľkokrát v čase
nášho pobytu pozoroval nad ústím potrubia na hladine plesa mliečny kalný kruh z
mydlovej a toaletnej vody). Treba nielen zastaviť ďalší rast vrstvy riedkeho čierneho bahna
na dne jazera, pozorovaného potápačmi 6 , ale urobiť opatrenia na jeho odstránenie.
Na začiatku podhorskej zóny Popradu treba vylúčiť vysádzanie rýb z liahne vo
Svite, keďže dnešný stav vedie k vytváraniu nevyvážených populácií rýb, ktoré môžu
vážne ohroziť prirodzený vývoj a prenikanie autochtónnych druhov potokmi južných
svahov Tatier. Najlepšie by bolo vytvoriť až po Svit ochranné pásmo so zákazom
nasádzania i lovu rýb. Treba pomýšIať na zahrnutie horskej zóny pramennej oblasti
Popradu do úplnej rezervácie pre jej mimoriadny vedecký význam.
Po nevyhnutnej likvidácii škodlivých odpadových vôd tovární vo Svite treba rybárske
obhospodarovanie Popradu v ďalšej časti podhorskej zóny na území ČSSR usmerňovať
tak, aby nebolo narušované druhové zloženie autochtónnych populácií a ich rovnováha.
Vysádzanie hlavátky do Popradu, keďže ide o svojvoľnú aklimatizáciu nového druhu, je
protizákonné, z ochranárskeho hľadiska neprípustné a hospodársky neúčelné.
Z Laboratória rybárstva v Bratislave
Rukopis došiel: 27. 3. 1963
Adresa autora: Eugeniusz K. Balon, C. Sc., Bratislava, Železná Studienka 806
6

Dodatočne (30. 7. 1963), keď som získal dokonalejší výstroj (mokrý oblek non-terfoam Voit a i.), mal som
možnosť sám, voľne, bez zabezpečovacieho lana, niekoľkými smermi preplávať Popradské pleso a prezrieť
väčšiu plochu usadenín na dne. Povrch tohto riedkeho bahna je sivý,. miestami so svetlejším
mramorovaním a tmavými fľakmi. Zvíruje sa menej ľahko než usadeniny napr. na dne plytkého ( 1,5 m
hlbokého) Kolového plesa, kde už pri plávaní asi 0,5-1 m nad dnom sme plútvami zvírovali tmavé mračná
jemného sivého prachu a drviny splavených hornín. V najhlbších častiach Popradského plesa tvorí bahno
súvislý rovný povrch, čo samo osebe svedčí o jeho hrúbke. Dno Kolového plesa je posiate nielen rozlične
veľkými balvanmi, z ktorých najväčšie vyčnievajú miestami až nad hladinu, ale aj drobnými skalnými
úlomkami. Veľké Hincovo pleso, v ktorom sme tento raz zostúpili až do hĺbky 38 m (pozri Baudiss, Práca,
roč. 18. č. 198, z 20. 8. 1963) má tiež celé doteraz prezreté dno posiate balvanmi a skalnými úlomkami,
nezanesenými bahnom. Okrem toho priezračnosť vody v Popradskom plese je nielen malá, ale nerovnaká;
z priezračnej vody pri povrchu (viditelnosť 3 m) som vplával v hĺbke 5-10 m do kalného mračna a po jeho
prerazení som znova vplával do čistej vody pod 10 m. V priezračnosti vody boli badateľné rozdiely v
rozličných častiach jazera a to nielen vertikálne, ale aj horizontálne. V neporovnateľne čistejšej vode
(viditelnosť 20-40 m) Kolového, Hincovho, ale aj Štrbského plesa som nič podobné nepozoroval. Bolo by na
čase za pomoci plávajúcich potápačov urobiť podrobný fyzikálnochemický výskum jednotlivých plies.
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СТАТЬЯ ОБ ИХТИОФАУНЕ В ОБЛАСТИ ИСТОКОВ РЕКИ ПОПРАД
Евгениус К. Балоп
Резюме
В работе описывается наличие и распространение рыб в области истоков рeки
Попрад по исследованию электрическим агрегатом и вертикальное нахождение рыб
в Попрадском горном озере, установленное специальным аппаратом "аквалунгом".
Форель здесь поднимается в устье Жабьего потока на высоту 1560 м над уровнем
моря со склоном 133,3 ‰, в Лядовом потоне на высоту 1525 м над уровнем моря со
снлоном 96,6 ‰ Это наивысшие до настоящего времени известные высоты и склоны
появления форели у нас. В Попрадском горном озере форель не опускается ниже 5ти метров под уровень воды (табл. 1). Тольно на нижней границе пояса лесов при
снлоне 23,7 ‰ начинает появляться новый вид Cottus poecilopus; еще ниже при
склоне 17‰ -ocтальные виды области истоков р. Попрад (табл. 2). Вся эта
исследуемая область делится на харантерные зоны и участки согласно нахождению
рыб и условиям склона. Кроме этого автор упоминает о экологичесних группах и
густоте живущих здесь рыб. На основании историчесних данных, геоморфологичесной истории исследуемой области и установленного местонапождения
рыб, автор говорит о характеристине происхождения, первобытности и истории
развития здешней популяции форели. Наконец он говорит о значении и способах
охраны ихтиофауны в области иcтоков р. Попрад.

A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE ICHTYOFAUNA IN THE
WATERHEAD AREA OF THE POPRAD RIVER
By Eugeniusz K. Balon
Summary
The paper describes the occurence and distribution of fish in the waterhead region
of the Poprad River as ascertained by research with an electric aggregate, and the
vertical occurence of fish in Lake Poprad determined by aqualung. At the estuary of Žabí
potok the trout in the Poprad River ascends to 15ô0 m above sea-Ievel where the riverbed
is slanting 133,3 ‰ and in Ľadový potok to 1525 m above sea-Ievel where the riverbed is
slanting'96,9 ‰. These are the greatest heights and declines where trout occurs in this
country, In Poprad Lake trout does not descend more that 5 meters under the water
surface (Tab, 1), It ls only at the lower forest tree-line, sloping 23,7‰, where another
species, Cottus poecilopus begins to occur at still lower elevations with slapes af 17 ‰
other species of the waterhead area of the Poprad River make their appearance (Tab, 2).
The whole indicated region is further divided according to the occurence of fish species
and sloping conditions into characteristic zones and divisions.
In addition to the aforesaid the author mentions ecological groups and frequency of
the fish that can be found in these waters. Basing an historical data, geomorphological
history of the indicated region and verified occurence of the fish species he tries to draw a
characteristic of the origin, autochtony and history of development of the local trout
population. Finally he discusses the significance and methods of conservation of the
ichtyafauna in the waterhead region of the Poprad River.

BEITRAG ZUR KENNTNIS DER ICHTHYOFAUNA DES QUELLGEBIETS
DES POPRAD
Eugeniusz K. Balon
Zusammenfassung
In der Arbeit ist das Vorkommen und die Verbreitung von Fischen im Quellgebiet
des Poprad nach der Erforsehung mit dem elektrischen Aggregat und das vertikale
Vorkommen der Fische im Poprad-See durch Aqualung festgestellt. Die Forelle wandert
hier in der Mändung des Baches Žabí potok bis zu einer Höhe von 1560 m über dem
Meeresspiegel bei einem Gefalle von 133,3 ‰ hoch, im Bach ľadový potok wandert sie bis
zu einer Höhe von 1525 m über dem Meeresspiegel bei einem Gefalle von 96,9 ‰ hoch.
Dies sind die größten bisher bekannten Höhen und Gefälle in denen bei uns dle Forelle
vorkommt. lm Poprad-See geht die Forelle nicht tiefer als 5 m unter den Wasserspiegel
(Tab. 1). Erst an der unteren Grenze der Waldzone beginnt eine weitere Ar.t Cottus
poecilopus hei einem Gefälle von 23,7‰ vorzukommen; noch tiefer kommen die äbrigen
Arten des Quellgebiets des Poprad (Tab. 2) bei einem Gefälle von 17 ‰ vor. Dieses ganze
beobachtete Gebiet ist weiter nach dem Fischvorkommen und dem Gefälleverhältnis in
charakteristische Zonen und Abschnitte geteilt (Abb. 2).
Der Verfasser erwähnt außerdem die öikologischen Gruppen und dle Abundanz der
hier lebenden Fische. Auf Grund historischer Angaben, der geomorphologischen
Geschichte des durchforschten Gebiets und nach dem festgestellten Fischvorkommen
versucht er den charakteristichen Ursprung, die autochthone Entwicklung und die
Geschichte der hiesigen Forellenpopulationen zu erforschen. Abschließend spricht er von
der Bedeutung und der Art des Schutzes der Ichthyofauna im Quellgebiet des Poprad.

