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Cíle rojekt_u5polcus_ů(např_..ř.ešenéyěd.eqke, n___ezn___áin_é 3He:_věd.epké.q4 _131iii0k.e_ Ho_třeL7y1 _ .._Ryby  představujf  vrcbolové  konzuinenty  ve vodníin  prostředf.  Izotopové  složení ryťícli  tkání  podáv;  oE'i:;z""'o -s16"""žé-nf ' "'-"  - -potravy  a zároveň  nese iíitegrovanou  informaci  o biogeocheiniclcýcli  vlastnostech  obývaných  stanovišt'.  Prováděny  budouodběíy  jedinců  běžných drtíhů í'yb v hlubokých  přehradních  nádržích  (Řfmov  na řece Malši,  Žííitice  na řece Střele) s cílem(1) rirčit,  pomocf  analýzy  stabiWcli  izotopů,  význam  biogeiuiflio  metanu jakožto  altei'nativnfho  zdroje  yihlflcu a energie  provrcholové  konzumenty  ve vodnfm  prostředf  a (2) objasnit  jak  inía  euh'ofizace  a iiíenzita  anaerobnícli  podinínek  ovlivňujíroli  biogenního  inetanu v potravnfch  sfffcli  lilubokých  přel'u'adních  nádrží.
Pravděpodobné  potenciáb'ií  přmosy projektu  pokusů  (_jak by II]Ol110 být  dosaženo pola:oku  ve vašein vědníin  oboru..iíepo jalcý příno4.by z_i.'ijj_člověk.či..zyfata mphlj í'4ít)._ iii  ii  iii  iiiiii  iiiiii  iii  iii  iiiiiii  _Studie přinese ceni'ié iiďorinace  o významu  metanoyé  cesty poh'ayním  řetězcein.""Zisk;ně  výsle'aky prol;loíib-f  znaloHt'  "' "-ekologie  hlubokýc)i  vodnícli  ekosystéinů  a i'nol'iori poinoci  zlepšit  inanageinent  přel'u'adnícli  nádržL
pru.hy a př4b1gí4.é. poqty zyířat, '3e5icbž p_o.qž.it8 se předpo1dá4á ii  ii  .  iiii  iiiii  _  iii  _

 ..._  .  "iiii  _  iiPlotice  obecná  (Rutiius  rutihrs),  160 jedinců
 Cejn  velký  (Abramžs  brama:),  160 jedinců
, Ouklej  obecná  (Aibzrrnus  alburnus'),  'l 60 jedinců

Okoun  říční (:Perca fhrviatiiis),  160 jedinců
'_,2ežd.í.k5_b.ecný (_G)nn.n.ocep.haius_ce77;nrus:)LlfJO_je.di.n,ců..............____. ........_ _' Jaké jsori  očelcávané nežádoucí  účinlcy  u zvfřat?  Jaká je nawhovaná  infra  závažnosěi? 'Jak"bŤde'se évířaty  'HaÍo'ž:eno p'o "'  "' -'' 4kpn.č,gn8..poku4q:?.. iiiiiiiii  .  .._  .  ...._  _  .  iiiii  ii

 IJedinci vybranýcli dniMi ryb budou odloveni ve vo1né"'příi:odě-ele1ctrickýín agi:;gátein"a  sft;o'iíq'ii prostředky."Ryby  É'uáo'u' -'ipo ulovenf  ihned usn'u'ceny. Z n'irtvých  těl ryb budori  v laboratoři  odebrány  vzorky  svaloviny  pro určení izotopového  složení a sluchové  kůstky  (tzv. otolity)  pro určení věku a rťisní. Studován  bude také obsali trávfcího  traktu risinrcenýc]i  ,iyb.

_Upia.tň.o.v4ní3R,(rep1ac4;pnt, re.duction.,refineinent)_. iiiiiiiii  .  iiiiiii  _  _

 'Nahrazeiiiípoužfvánfzvířat:Uveďte,pročjenuhiépoužítzvfřataapročnemohou"být"využity"a1teniativyb'ez"použití""
 " -""'.,<y5::.q:. ......_ iiiiaiiiiiiiiiiiii  ._  iiiiiliiiiiii  ____.............

 IRyby  jsou vrcholovýi'ni  koíizuinenty  vodníl'io pr;ffiŇ'éd'f IŽ'izoéo6ovÁ ';ÍonenÍ-j-eji'ch"tě'1'a 'pÓaává i'n'íegi:o'vŤnoů'í'i'i'í'oorinffici O"' "-'lbiogeochemických vlastnosteclí obývanýcl'i stanovišť. Jelikož cilem snidie je objasnit význain biogeiuiflío  metanu pro ivrcholové  konzumenty  hlubokých  vodnícli  ekosystéinů,  alternativy  bez použití  ryb nejsou  využitelné.  Studie bude  
p3ovedena na usinicenýcli 3eduicfc1i běžných diuliů iyb Pokusy na živých zvffatech ne_)sou plánovány ,..p7ne;enf..po.užíyáp_í_zvfř_at:...gy,syě'tlete,j.a3]ze.zaj.jstit_pqqžit8...c.o..ne.jme:nš.ího poč.tu_zvtř.at_.____........P1ánované počty  použitýc]'i  (tj. usi'i'u'cených) iyb  jsou  nezbytné,  ma_jí-li mft výsledky  studie přesvědčivěu"vypoyf:Áaéí"-  "' ""lliodnotu.

 I"' Š;ti'nÁ"zÍacházení' s-e'zvířaty: Vysvětléte volb'u anih':t zvfřat"a pi:oč se'v-přf6adě tohot'o-zvŤřec'io"m-ode1Íi'jeaÍíá';';j'šeÍ'néj'šfpoužiť  zblediska  vědeckýeh  cílů.

Vysvětlete obecná oBa'ďeni, která budou pň)ata.za účelem sru'žení ú_)my způsobeúe  zvffatčun_ na iniruinup'í  _ _ _ 
Studie bude provedena výln'adně na usmrcených jedincícl'i nejbě;znějších rybích druhů našicli vod. Poi'iěvadž tyto dnil'iy Iinají vysokou  reprodrikčnf  scliopnost,  nepředstavuje  odcliyt  a následné usi'nrcení  řádově  desftek  jeúíců  zvířat  riziko  prozachování  druhu.


