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1. TROCHA EKOLOGIE ÚVODEM
Mělká jezera mohou existovat ve dvou stavech, a to jako ekosystém litorální nebo pelagický.
Litorální ekosystém (litorál = příbřeží) se vyznačuje bohatým výskytem ponořené vodní vegetace,
průhlednou vodou bez sinic a řídkou rybí obsádkou, kterou ovládají dravé ryby, obvykle štika a
okoun.
Pelagický ekosystém (pelagiál = volná voda) je typický hustou rybí obsádkou především kaprovitých
ryb (plotice, perlín, cejn...), nízkou průhledností vody, zvýšenou přítomností sinic tvořících vodní
květy. Ponořené vodní rostliny zde nerostou, protože nemají pod vodou dostatek světla.
Základními protihráči jsou vodní rostliny a ryby. Rostliny živiny vážou, tedy je sinicím odebírají,
zatímco ryby živiny naopak recyklují, čímž je sinicím zpřístupňují. Rostliny také vytvářejí stanoviště
dravcům (proto jsou štiky a okouni pruhovaní – mají maskovací zbarvení), a navíc jim čistí vodu tím,
že z vodního sloupce vychytávají částečky, které ji kalí. Dravé ryby tak získávají oproti své kořisti
výhodu maskování a v čiré vodě svoji kořist také mnohem lépe vidí. Za to se rostlinám odměňují drží na uzdě početnost kaprovitých ryb, které by jinak uvolňováním živin do vody způsobily rozvoj
sinic a mikroskopických řas. Vzniklý zákal by znemožnil vodním rostlinám život...
Jednoduše řečeno: Bez vodních rostlin nemůže být v mělkých jezerech krásně průhledná voda. Platí
to i opačně: Nemůže být mělké jezero s průzračnou vodou, aby je nekolonizovaly vodní rostliny.
Přitom vodní vegetace má přirozenou tendenci úplně zarůst celé jezero.
V severských mělkých jezerech brzdí rozvoj porostů vodních rostlin nejen extrémní nedostatek živin
ve vodě i sedimentu, ale také klima – jezera jsou půl roku zamrzlá a pod zasněženým ledem je tma,
v níž rostliny špatně přežívají. V našich podmínkách má ponořená vegetace relativní dostatek živin
(rostliny jsou velmi skromné) a často i dobře přezimuje, takže dokáže zarůst celé jezero. Proto také u
nás kromě horských oblastí žádná mělká jezera nejsou – rozvoj rostlin je už kdysi dávno přeměnil
v mokřady. Máme sice hodně rybníků, ale to jsou umělé ekosystémy, o které se člověk musí
soustavně starat. Obvykle je vysazováním kaprů udržuje ve výše zmíněném pelagickém stavu a navíc
je i vypouští a vegetaci nechává vymrznout. Jinak by se rybníky staly opět mokřady, z nichž původně
byly člověkem vytvářeny.

Závěr:
1. V mělkých jezerech a rybnících může být čistá voda pouze za přítomnosti rostlin.
2. V našich podmínkách je nezbytné porosty vodní vegetace nějak regulovat.

2. SITUACE VELKÉHO BOLEVECKÉHO RYBNÍKA
Velký bolevecký rybník prodělal léčebnou kůru, která ho měla převést z pelagického do litorálního
typu ekosystému. Byla systematicky regulována rybí obsádka, vysazovány vodní rostliny a
postupným dávkováním sloučenin hliníku byl fosfor, klíčová živina pro celý ekosystém, odstraňován
do sedimentu a zde pevně vázán.
V roce 2008 (třetí rok realizace projektu) došlo k přeměně typu ekosystému. Ta byla méně
intenzivními zásahy v letech 2009-2010 upevňována, aby se vytvořily potřebné rovnováhy a
ekosystém se už nevracel zpátky. Biomasa kaprů, plotic a cejnů poklesla zhruba o 95 %, obsah živin
se snížil na třetinu, průhlednost vody se zvýšila téměř na trojnásobek a biomasa fytoplanktonu se
snížila zhruba o 80 % (obr 1). Počet buněk hygienicky rizikových sinic poklesl skoro stokrát (obr. 2).
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Obr. 1: Velký bolevecký rybník – vývoj kvality vody: 2006 – začátek projektu, 2008 – změna typu ekosystému,
2011 expanze vodní vegetace. Chlorofyl a – biomasa fytoplanktonu, P celkový – koncentrace
nejdůležitější živiny, fosforu. Červeně orámované sloupce – doba trvání projektu.
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Obr 2: Velký bolevecký rybník. Vlevo: Graf vývoje početnosti hygienicky rizikových sinic v průběhu projektu.
Výsledky Krajské hygienické stanice (KHS). Vpravo: Červenec 2008 – sinic je sice málo, ale po
nafoukání větrem ke břehu jsou v průhledné vodě velmi dobře patrné.

V roce 2011 propukla neočekávaně intenzivní expanze vodních rostlin. Jejich rozvoj byl v letech
2009-2010 i v podmínkách průhledné vody bržděn nadávkovanými sloučeninami hliníku, které
pevně držely v sedimentu všechen využitelný fosfor. Proti vazebné síle hliníku ale soustavně
pracovaly jemné kořínky rostlin, zejména vodního moru, které se naopak vytrvale snažily rozpustit
fosfor, který ještě ve sloučeninách s hliníkem vázán nebyl, aby ho mohly využít pro svůj růst. Navíc
postupně prorůstaly do hloubky 30-40 cm, kam působení hliníku většinou nezasáhlo. Jakkoli se
vodní rostliny chovaly v prvních letech velmi „přátelsky“ a pomalu vytvářely pouze - z pohledu
kvality vody naprosto ideální - koberce při dně, chystaly se v podstatě k zásadní expanzi do celého
vodního sloupce. Určit spolehlivě čas a intenzitu rozvoje vodních rostlin je v zásadě nemožné, takže
ani nelze včas reagovat přípravou vhodného protiopatření.
Závěr:
Expanze vodních rostlin byla logickým důsledkem zlepšující se kvality vody v rybníce, ovšem
předpovědět dostatečně spolehlivě, kdy a v jaké míře k ní dojde, nebylo možné.
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3. REGULACE BIOMASY VODNÍCH ROSTLIN
Ve světě
S nadměrným rozvojem vodních rostlin se člověk potýká na celém světě. K regulaci jsou využívány
prostředky biologické (např. ryby tilapie, kapr a amur, dále kapustňáci, kapybary, vodní buvoli, malí
brouci ze skupiny nosatců...), chemické (široká škála herbicidů) a mechanické (od ručních prostředků
po obrovské kombajny). Pro nás jsou nejdůležitější zkušenosti z obdobných klimatických oblastí,
tedy z Evropy a Severní Ameriky. Přitom je třeba rozlišit, zda jde pouze o zprůchodnění
zavlažovacích kanálů či nádrží nebo o udržování dobrého ekologického stavu v čistých jezerech, kde
je důležitý i aspekt rekreačního využití.
V oblasti biologických metod se v poslední době upouští od vysazování býložravého amura a testuje
se využití rostlinožravého hmyzu (Kanada, USA). Použití herbicidů ve vodním prostředí je už buď
úplně zakázáno (Kanada, USA), nebo silně omezováno (evropské státy). Rozvoj zaznamenávají
metody mechanického odstraňování vodní vegetace, kde je stále lépe rozpracováváno i další využití
rostlinné biomasy (kompostování, mulčování, zaorávání na zemědělské půdě, přímé zkrmování a
různé úpravy na krmiva, výroba bioplynu).
U nás
V České republice je zavedenou praxí vysekávání rákosu či orobincových porostů, např. s využitím
plavidla ESO X5 (obr. 3). Ponořená vegetace je na rybnících likvidována výhradně zahuštěním rybí
obsádky (kapři zničí rostliny mechanicky, navíc zákal způsobený rytím vezme vegetaci světlo). Naše
legislativa připouští v chovných rybnících i aplikaci herbicidů. Použito může být i cílené zimování
(např. rybník Břehyně nad Máchovým jezerem), kdy některé druhy rostlin vymrznou. Běžnou
součástí rybích obsádek našich stojatých vod bývá i býložravý amur bílý, který je běžně používán
k omezování přítomnosti vodních rostlin – obvykle tam, kde možnost zvýšení úživnosti vody je
žádoucí (chovné vody). Zkušenosti s mechanickou regulací ponořené vegetace u nás v zásadě nejsou.

Obr. 3: Vyžínací loď ESO X5 české konstrukce je vhodná pro regulaci tzv. tvrdých porostů (rákos), na
ponořenou vegetaci se nehodí. Foto z testování na Šídlovském rybníce v červnu 2009.
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Šídlovský a Třemošenský rybník
Oba rybníky mají po snížení rybí obsádky v posledních letech zároveň se zvýšením průhlednosti
vody také tendenci k zarůstání ponořenou vegetací, zejména stolístkem klasnatým. Od roku 2009
jsou k regulaci stolístku používány dvě podvodní kosy (obr. 4) a vodní hrábě (obr. 5).

Obr. 4: Podvodní kosy výrobce Reedman Services, Ltd. Žací lišty délky 1,5 m jsou poháněné elektromotorem,
kosit lze až ve hloubce 1,8 m. Přes kosy je položena konstrukce na připevnění plastových hrábí.

Obr. 5: Plastové vodní hrábě k dopravování usečené biomasy ke břehu.

Oba rybníky je možné i přes obecný nedostatek přitékající vody v případě potřeby vypustit a rybí
obsádku slovit. Proto je možné proti vodním rostlinám využívat i aktivity kaprů, případně amurů.
Zkušenosti z posledních let 2010-2011 ze Šídlovského rybníka ukazují, že už poměrně nízká rybí
obsádka znamená značné zhoršení průhlednosti vody. Proto po výlovu na podzim 2012, případně
2013, bude opět držena rybí obsádka řídká a rostliny budou regulovány především mechanicky.
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Třemošenský rybník s trvale nízkou rybí obsádkou se v době zahájení kosení (2009) vyznačoval
bohatou vodní vegetací, přičemž porosty rostlin byly patrovité: Do výšky několik cm nade dno
vyrůstal úpor peprný, výše parožnatky (10-30 cm), nad ně zasahoval rdest tupolistý (40-70 cm) a až
ke hladině dosahoval stolístek klasnatý (obr. 6). Tím, že byly koseny nejrychleji rostoucí a nejvyšší
rostliny (stolístek), byly vytvářeny dobré světelné podmínky pro růst nejnižšího vegetačního patra,
které má velmi dobrý vliv na kvalitu vody. Tento systém celkem dobře fungoval a bude v něm
pokračováno. Kosení se ale musí opakovat 3x-4x za jednu sezónu.
Rostlinná biomasa sklízená z obou rybníků byla odvážena ke kompostování.
Pokud bude k dispozici výkonnější zařízení ke sklízení rostlin na Velkém rybníce (viz dále), bude
využíváno také na ostatních rybnících soustavy.

Parožnatka
Stolístek

Rdest

Rdest
Úpor peprný

Obr. 6: Třemošenský rybník – patrovitost vodní vegetace.

Velký bolevecký rybník - zkušenosti
Porosty vodního moru intenzivně rostly po celou vegetační sezónu (obr. 7), takže zhruba od začátku
srpna už představovaly zásadní problém pro jachtaře i pro plavce. Nejvyšší a nejhustší porosty se
vytvořily zhruba v pásu hloubek 1,5-2,2 m. V místech s nízkým rekreačním tlakem začínaly husté
porosty už ve hloubce několika desítek cm. Vodní mor byl prorůstán i vysokými rostlinami stolístku
a nižší patro tvořily parožnatky (obr.8).
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Obr. 7: Velký bolevecký rybník – výška porostů vodního moru koncem srpna 2011 (hnědé číslice 20-50-100
cm) zakreslená do batymetrické mapy rybníka (černé číslice – hloubka vody v cm).

Obr. 8: Velký bolevecký rybník – interiér porostu vodního moru (vlevo) s podrostem parožnatek (vpravo).
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V roce 2011 bylo využíváno k omezování vodní vegetace stejných podvodních kos jako na rybníce
Třemošenském a Šídlovském. V hustých a vysoce provázaných porostech vodního moru ale usečená
biomasa obalila držáky kos v takové míře, že po několika metrech nebyla další jízda lodi možná.
Přesto byly pokoseny alespoň plochy, na kterých byl sledován růst a proces zmlazování vodních
rostlin, aby mohla být přijata adekvátní opatření pro další sezónu. Bylo testováno několik dalších
způsobů sklízení rostlinné biomasy, ovšem u žádného z nich se nepotvrdilo, že by se mohl uplatnit
při udržování tak velké plochy, jakou rostliny na Velkém rybníce zaujímaly.
Závěr:
V současnosti jsou k dispozici prostředky schopné zvládnout regulaci ponořené vegetace na
menších plochách (Šídlovský a Třemošenský rybník), ale nikoli v rozsahu Velkého rybníka.

Velký bolevecký rybník – řešení na další období
Je třeba zdůraznit, že cílem není totální velkoplošná likvidace vodní vegetace, protože bychom se
zbavili důležitého prvku udržujícího velmi dobrou jakost vody. Je potřebné pouze vhodně regulovat
rozsah porostů vodních rostlin. Možností je několik a ve světě je s nimi řada zkušeností. Jedná se o:
•

•

Herbicidy jsou sice snadno aplikovatelné, ale mají zásadní nevýhody:
∼
Živiny uvolněné po úhynu vegetace by znamenaly zřetelné zhoršení jakosti vody;
∼
herbicidem by byly zasaženy i druhy vzácnější a cenné pro kvalitu vody i ekologický stav.
Rostlinožravý hmyz se již v bolevecké rybniční soustavě vyskytuje, a to v celém potřebném
druhovém spektru. Přítomnost larev i dospělců byla podpořena tím, že byla v rámci korekce
složení rybí obsádky potlačena populace perlína ostrobřichého. Mladší vývojová stádia perlína se
totiž s oblibou živí právě hmyzem na vodních rostlinách, což třeba malí okouni nedokážou. Tak
se vodní hmyz zbavil svého úhlavního nepřítele. Žírem na stolístku se uplatňovaly larvy brouků
z čeledi nosatcovitých, dále housenky drobných motýlků vílenek a také larvy jednoho druhu
pakomárů. Na vodním moru se koncem roku 2011 hromadně objevily housenky jiného druhu
vílenek, které způsobily rozsáhlé požerky blízko u hladiny. Obr. 9.
Jakkoli je téma biologického boje atraktivní a intenzivně se jím zabýváme, zřejmě zůstane
rostlinožravý hmyz zatím pomocníkem sice vítaným, ale s významem spíše okrajovým.
Vílenka

Vílenka

Obr. 9: Vodní mor poškozený žírem housenek vílenky (2011).

Nosatec napadající stolístek
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•

Ryby - amur bílý. Tato býložravá ryba je sice mezi rybáři velmi populární, ovšem její použití
v ekosystému, jakým Velký bolevecký rybník je, by s sebou neslo zásadní rizika:
∼
Amur s exkrementy vrací živiny zpět do vody, kde jsou k dispozici sinicím;
∼
amur spásá vegetaci selektivně, takže jsou jednak ohroženy druhy cenné pro kvalitu vody a
ekologický stav rybníka a jednak ponechává potravně neoblíbené druhy, které pak v uvolněném
prostoru rychle expandují (stolístek!) a musí být pak regulovány jinými prostředky;
∼
amur by likvidoval vegetaci zejména v klidných místech rybníka, kde to ale není tolik třeba,
zatímco rušným částem, kde je regulace rostlin prioritní, by se spíše vyhýbal;
∼
amur velkou část vegetace pouze vytrhá, což znamená zvýšené nároky na údržbu pláží, kde by
se větrem nahnaná biomasa rozkládala – tím mizí i iluze, že amur je „zadarmo“.

•

Aplikace chemických látek – hlinitých koagulantů lze použít pro omezení přístupnosti živin pro
růst rostlin, což se na Velkém boleveckém rybníce osvědčilo v letech 2009-2010. Pro další
systematické používání je třeba vzít v úvahu i negativní stránky:
∼
Došlo by k postupné změně chemismu vody (např. obohacení chloridy a sírany), což by mělo
negativní důsledky pro další vývoj rybničního ekosystému;
∼
množství koagulantu by muselo být poměrně velké, cca 50 t ročně, což by včetně aplikace
představovalo položku každoročně kolem 2 mil Kč.

•

Mechanické odstraňování biomasy. Tento postup je sice poměrně pracný, ale také je výhodný
z řady důvodů:
∼
Je možné provést potřebné načasování podle růstu a rozvoje vodní vegetace;
∼
lze zacílit na aktuálně nejdůležitější oblasti rybníka a upravit operativně podmínky pro
rekreaci tam, kde bude právě nejvíce třeba;
∼
lze určovat intenzitu zásahu tak, aby nebyla narušena ekologická rovnováha a ohrožena
stabilita kvality vody;
∼
je možné vynechat ze zásahu oblasti s výskytem vzácných a ekologicky cenných druhů;
∼
odstraňováním biomasy dojde k odstraňování velmi významného podílu živin z ekosystému,
což je velmi důležité pro stabilitu celého ekosystému v podmínkách intenzivní rekreace.

Závěr:
Z postupů, které připadají v úvahu, je vzhledem k charakteru lokality Velkého rybníka
jednoznačně nejvhodnější mechanická regulace vodní vegetace.

Prostředky využitelné v podmínkách Velkého rybníka pro mechanickou regulaci rostlin
Ve světě jsou pro péči o vegetaci jezer, plavebních kanálů a městských vodních ploch nejčastěji
používány žací lodě označované jako harvestery (kombajny). Harvestery jsou bytelná plavidla pro
provoz v mělké vodě, která jsou vybavena žací lištou tvaru širokého U, jejíž poloha je regulována
hydraulicky. Harvester vegetaci nejen seče, ale rovnou i vytahuje na palubu, kde biomasu hromadí.
Při naplnění nákladního prostoru připluje ke břehu, kde biomasu vyloží zapnutím opačného chodu
dopravníkových pásů, které předtím biomasu nakládaly. Tato plavidla jsou koncipována tak, aby
byla plně provozovatelná jedním pracovníkem. Příklad harvesteru je na obr. 10.
Je zřejmé, že pokud bude cílem zachovat ve Velkém rybníce i nadále čistou a průhlednou vodu, která
je zásadní podmínkou kvalitní rekreace, a zároveň udržet dobrý ekologický stav rybníka, řešením je
vhodný typ harvesteru. Důležité je zvolit typ, který umožňuje kosení do hloubky alespoň 1,8 m,
protože rostliny kosené v takové hloubce pomaleji regenerují. Také kapacita harvesteru musí
odpovídat velikosti Velkého rybníka, aby bylo možné s rezervou rybník průběžně udržovat. A od
věci není ani preference evropského výrobce kvůli servisu zařízení.
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Obr. 10: Jako příklad je uveden harvester německé firmy Berky, který v Anglii provozuje firma Sconsa.

Harvestery je možné pozorovat při práci např. na internetových adresách:
http://www.youtube.com/watch?v=C-3Y6os49yg
http://www.youtube.com/watch?v=S39nfG4ngNU&feature=related
http://www.aquaticcontrol.co.uk/weedharvesters.htm

Patrně nejbližším místem, kde je podobný typ harvesteru používán, je bavorské město Norimberk,
kde je realizován projekt revitalizace jezera Wöhrder See. Podrobněji na internetových adresách:
http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nuernberg-region/volle-kraft-voraus-fur-den-wohrder-see1.1320369
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/molly-maht-die-algen-nieder-bootstaufe-am-wohrder-see1.1397583?offset=0&article=1.1399510#ancTitle

Harvestery jsou v současnosti používány po celém světě, včetně tropických oblastí. V Evropě jde
zejména o Anglii, Skotsko, Dánsko, Holandsko, Německo a také o severské státy, kde je ale
pozornost zaměřena více na kontrolu tvrdých porostů (rákos). V České republice ani na Slovensku
zatím žádné podobné plavidlo nepracuje. Jedno až dvě operují v Polsku a jedno také v Maďarsku a
v Bělorusku (Minsk).
Rada města Plzně schválila na svém únorovém zasedání záměr Správy veřejného statku města Plzně
pořídit pro údržbu Velkého rybníka jednu vyžínací loď typu harvester. Toto rozhodnutí znamenalo
zahájení přípravy výběrového řízení a všech souvisejících kroků. Pokud bude celé řízení probíhat
standardním způsobem a za předpokladu, že dodací lhůta harvesteru se pohybuje u jednotlivých
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výrobců mezi třemi až čtyřmi měsíci po doručení závazné objednávky, lze odhadnout, že by se nové
plavidlo mohlo zapojit do kosení nejdříve v srpnu 2012. To znamená, že během celé první poloviny
vegetační sezóny bude muset být vodní vegetace omezována pouze podstatně méně účinnými
prostředky, např. podvodními kosami. Proto budou ve spolupráci se správci rekreační oblasti
vymezeny (a vybójkovány) prostory, kde bude reálné zajistit přijatelné podmínky pro plavce i se
stávajícím vybavením. Aby bylo možné úkol zvládnout, bude muset ve vymezených prostorech začít
regulace porostů vodního moru již na jaře. Rekreační využití celé plochy rybníka jak plavci tak
jachtaři bude možné až po nasazení harvesteru.
Sklízením vodní vegetace bude průběžně získáváno velké množství biomasy – odhadem několik set
m3 čerstvého objemu. Tento materiál je pro vysoký obsah živin, dobrou rozložitelnost a absenci
jakýchkoli znečišťujících látek a semen plevelů vhodný ke kompostování, případně k mulčování.
Plavidla typu harvester jsou na trhu k dispozici v širokých cenových relacích. Cena kvalitního stroje,
který by odpovídal podmínkám Velkého rybníka, se může hrubým odhadem pohybovat do 4 mil. Kč.
Je třeba tedy odpovědět na otázku, zda je takovou investici možné považovat za efektivně
vynaloženou. V této souvislosti je nezbytné vzít v úvahu:
•

Jedná se o zajištění udržitelnosti celkově několikanásobně nákladnějšího projektu, který se
značnou rezervou dosáhl vytčeného cíle, tedy výrazného zlepšení kvality vody pro všestranné
aktivity rekreačně nejdůležitější plzeňské lokality.

•

Jednorázové investiční náklady ušetří provozní náklady v dalších letech, kdy bude plavidlo
používáno.

•

Jedná se o údržbu poměrně velké vodní plochy (údržba městské vodní zeleně), aby mohla sloužit
široké veřejnosti. Údržba srovnatelně velkého území na suché zemi (park, lesopark) znamená
srovnatelné náklady.

•

Pravděpodobně bude možné harvester nabízet i dalším subjektům k ekologicky šetrné údržbě
ekosystémů stojatých vod.

Ve srovnání s nákladností údržby jiných rekreačních areálů v České republice a také v porovnání
s přístupem uplatňovaným ve vyspělých evropských státech lze jednoznačně konstatovat, že pořízení
plavidla typu harvester je zcela adekvátním krokem v zajištění péče o kvalitní rekreaci na Velkém
boleveckém rybníce, případně i na dalších rybnících této soustavy.

Závěr:
Pro zajištění mechanické regulace vodní vegetace v soustavě boleveckých rybníků je optimální
využít vhodného typu tzv. harvesteru (kombajnu). O jeho pořízení již Rada města Plzně
rozhodla.
Do srpna 2012 bude ještě nezbytné zajistit regulaci porostů vodních rostlin stávajícími
prostředky, a proto bude pro plavce a jachtaře k dispozici pouze část plochy rybníka.

Informace o projektu zlepšení kvality vody Velkého boleveckého rybníka lze získat i na webových
stránkách Správy veřejného statku města Plzně:
http://www.svsmp.cz/rybniky-a-vodni-toky/
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STRUČNÝ SOUHRN:

Rozvoj vodních rostlin ve Velkém boleveckém rybníce je logickým důsledkem
zlepšení kvality vody, zejména výrazného zvýšení její průhlednosti.
Vodní rostliny ale zároveň garantují stabilně velmi dobrou jakost vody, které by jinak
nemohlo být dosaženo.
Pro udržení plné rekreační využitelnosti této lokality jak plavci, tak např. jachtaři, a
zároveň i pro zachování stávajícího dobrého ekologického stavu je nezbytné
efektivně regulovat biomasu ponořené vodní vegetace, a to mechanickým sklízením.
Ostatní metody, například nasazení amura bílého či použití herbicidů, nelze
v podmínkách Velkého rybníka doporučit.
K účelu mechanické regulace vodních rostlin je vhodné plavidlo typu harvester, které
je nutné nově pořídit, protože v České republice zatím žádné není k dispozici.
Rada města Plzně již o nákupu harvesteru rozhodla, ovšem k jeho zapojení do akce
dojde zřejmě až v srpnu 2012. Do té doby budou moci být udržovány pouze
rekreačně nejexponovanější lokality.
Využití harvesterů je poměrně běžně praktikováno ři péči o mělká jezera nejen ve
světě, ale také ve vyspělých evropských státech, jakými jsou například Anglie,
Skotsko, Německo, Dánsko, Holandsko a další.
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