POZVÁ N KA

Základy rybníkářského hospodaření
na drobných vodních plochách

					Zdravé město Dačice Vás zve na seminář, který se koná

					dne 15. září 2017, 9:00 – 15:00 h
					

sál 3D kina v Kulturním domě Beseda v Dačicích

PROGRAM:
8:30 – 9:00
Registrace
9:00 – 9:10
Úvodní slovo starosta města Dačice Ing. Karel Macků
9:10 – 11:00 I. Blok přednášek přednášející: RNDr. Richard Faina
• Vliv povodí, hydrologických a morfologických ukazatelů na kvalitu vody (např. zdržení vody, průtočnost, objem vody, zastínění rybníků
dřevinami), produktivitu rybníka a skladbu rybí obsádky.
• Seznámení s praktickým využíváním základních fyzikálních, hydrochemických a hydrobiologických ukazatelů v souvislosti s udržením
příznivé kvality vody a dobrého zdravotního stavu rybích obsádek.
• Zásady extenzivního a tzv. polointenzivního hospodaření (vápnění, hnojení, přikrmování, aplikace nízkých dávek fosforu na zlepšení
kyslíkového režimu) v souladu s legislativou (vodní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, veterinární zákon). Vliv stagnace vody
v nádrži na změnu hydrochemických a hydrobiologických ukazatelů.
• Přirozená potravní základna v rybnících. Zkvalitnění její skladby (např. využití obtoku, dokonalé slovitelnosti rybníků, letní odlovy aj.),
způsoby její kontroly a udržení.
• Odhad stavu rybí obsádky dle struktury zooplanktonu.
• Tvorba nežádoucích projevů rybniční biocenózy (např. okřehek, nadměrné zárosty vodní makrovegetace, vodní květ sinic, nové
druhy sinic a jejich vliv na zdravotní stav obsádek, masové přemnožení zooplanktonu nebo planktonofágních ryb, absence
zooplanktonu, zoobentosu, využití dravých a býložravých druhů ryb).
Možnost průběžné diskuse nebo dotazů ze strany posluchačů. Konzultace aktuálních problémů na rybnících s komentářem přednášejících.
11:00 – 12:00
12:00 – 14:45

Přestávka na oběd
II. Blok - přednáška v terénu přednášející: RNDr. Richard Faina

• Praktické provedení kontrolního sledování a jeho vyhodnocení na rybnících v terénu
14:45 – 15:00

Závěrečná diskuse, ukončení semináře

POKYNY K REGISTRACI NA SEMINÁŘ
Účast na semináři je zdarma. Registrace účastníků je nutná z důvodu kapacity sálu (max. 80 osob), doporučujeme tedy včasnou rezervaci!
Registraci můžete provést nejpozději do 8. 9. 2017, a to e-mailem na zdravemesto@dacice.cz nebo na tel. č. 384 401 286, 702 003 956.
Těšíme se na setkání s Vámi.

www.dacice.cz
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