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Cílem projektů  je monitoring  migrační průchodnosti  rybích přechodů  (uvedených  níže)  pro  vodní  živočichy.  Cílem  studií
je ověřit zda daný realizovaný RP odpovídá požadavkům metodiky,,Biologické  hodnocení  rybích  přechodů"  (Musil,  J, a
kol.,  2020)  a je plně  využívám  k migraci  na základě  biologických  potřeb  místních  vodních  organismů.
Lokality  RP:

1)  Jizera,  Vilémov

2) Rolava,  Nové  Roli

3)  Šporka,  Skalice  u České  Lípy

4) Kamenice,  Tanvald

5)  Smědá,  Frýdlant

Pravděpodobné  potenciální  přfnosy  projektu  pokusů  (iak by mohlo být dosaženo pokroku  ve vašem vědním oboru  

Biologický monitoring je jedinou možnou metodou ověření funkčnosti RP v reálu. Zí:ÍÍ:a;'é"'výňl;dky"'bŮaou"'vyuŤÍty";řÍ"""""""""'i
hodnocení funkčnosti daného RP, ale také při následné realizaci RP v budoucnu. Funkční migrační zprůchodnění říčn'í sítě iČRje základním kamenein pro vyváženou funkci vodnďch ekosystémů. i
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Drqhy a přigžný po.ěty zvířat, 3e3schž použití se předpokládá . . . . ii
1)  jizera,  Vilémov

Počet  500  ks

Použité druhy ryb pstruh potoční  (Salmo trutta  fario},  vranka obecná (Cottus gobio}

2) Rolava,  Nové  Roli

Počet:  56 ks

Použité druhy ryb: pstruh potoční (Salmo trutta  fario),  jelec tloušť  (Squalius cephalus}, jelec  proudník  (Leuciscus
leuciscus),  parma  obecná  (Barbus  barbus},  v případě  potřeby  bude  doplněno  plotiď  obecnou  (Rutilus  rutilus'),

bolenem dravým (Aspius aspius), okounem říčním (Perca fluviatilis)

3) šporka,  Skalice  u České  Lípy

Počet:  28 ks

Použité druhy ryb: pstruh potoční  (Sa/mo trutta  fario},  jelec tloušť  (Squalius cephalus'),  jelec proudník  (Leucjscus
leuciscus)

4)  Kamenice,  Tanvald

Počet:  600  ks

Použité druhy ryb: pstruh potoční  (Salmo trutta  fario),  vranka obecná (Cottus gobio), jelec  tloušť  (Squalius
cephalus)

5)  Smědá,  Frýdlant

Počet:  300  ks

Použité druhy ryb: pstruh potoční (Sa1mo trutta fario), vranka obecná (Cottus gobio), jelec tloušť lSqualius Icephalus},  lipan  podhorní  (Thymallus  thymallus)

Jaké  jsou  očekávané  nežádoucí  účinky  u zvířat?  Jaká  je  navrhovaná  míra  závažnosti?  Jak  bude  se zvířaty  naloženo  po
skončení  po:su'7

Nejsou  předpok]ádány  žádné  nežádoucí  účinky.  Mffa  závažnosti  pokusu  je  mírná.  Ryby  budou  po  ukončení  pokusu  
ponechány  ve volné  přírodě  na svém  přirozeném  stanovišti.


