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RYB_09 – Regulace chovu polodivokých kachen
Kategorie opatření: RYB
Nositel opatření: Jihočeský kraj
Typová priorita: 1
Časová náročnost: nízká - střední
Nadřazená opatření: GEN_03, (RYB_01)

Typ opatření: SPR
Zdroj financování: Připravenost: připraveno
Stupeň zajištění financí: Podřazená opatření: RYB_11

Popis opatření:
Chov vodní drůbeže, včetně tzv. polodivokých (PD) kachen, je velmi významným zdrojem fosforu pro
rybniční ekosystém: 1 kachna či husa při 4 měsících pobytu na rybníce vyprodukuje 0,06-0,15 kg P.
Většina chovů domestikované („bílé“) vodní drůbeže probíhá z důvodu ochrany proti ptačí chřipce
v halách. Oproti tomu z mysliveckých statistik chovu a odstřelu vyplývá, že v chovné sezóně (duben září / říjen) se na rybnících pouze v Jihočeském kraji vyskytuje každý rok více než sto tisíc kusů
polodivokých kachen.
Z těchto čísel vyplývá, že pouze na území Jihočeského kraje hovoříme o teoretické emisi fosforu přímo
do vodního prostředí ve výši 6,5 – 16,3 tun fosforu pouze od polodivokých kachen.
Je zřejmé, že chov PD kachen na rybnících je třeba podrobit kontrole a regulatornímu zásahu (zejména
na úrovni myslivecké legislativy), který by u chovu PD kachen měl spočívat zejména v omezení počtu
vysazovaných kusů na hektar vodní plochy. Další podmínkou efektivity opatření je existence vyhlášky
upravující poměry v akvakultuře, jak ji požaduje Vodní zákon (254/2001Sb.) § 39.

Očekávané přínosy:
-

Zvýšení povědomí o prostorovém rozložení chovu PD kachen
Potenciální vliv na snížení fosforové zátěže povrchových vod a souběžně i snížení
kontaminace olovem

Realizovatelnost opatření:
Realizovatelnost opatření může být ztížena zejména kvůli odporu na straně hospodařících subjektů a
na ně navázaných struktur. Důvodem může být vysoký ekonomický přínosu provozovaného
„sportovního“ (nebo spíše placeného rekreačního) lovu a významné sociálních aspekty.
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Náklady na realizaci:
Nejsou vyčísleny

Efektivita opatření s ohledem na snížení vnosů fosforu:
Efektivita opatření není vyčíslena.

