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Slunce zapadá poměrně rychle a na hladině jezera se odráží poslední paprsky. Rybář z etnického
kmene Inthů si již poněkolikáté stoupne na záď svého plochého člunu, tělo vykloní doleva, zatímco
pravou nohu zvedne v pravém úhlu a špičkou nohy zachytí kornoutovitou síť, kterou přidržuje pravou
rukou. Rovnováhu udržuje pomocí pádla v levé ruce. Člun se pomalu otáčí po hladině a já vím, že moc
času už nemám. Spoušť svého Lumixe jsem už zmáčkl alespoň dvacetkrát, tak snad se nějaká fotka
povede. Kdo ví, jestli ještě někdy budu mít šanci tuhle podívanou vidět znovu…
Na krátkou dvoutýdenní návštěvu Myanmaru (dříve Barmy) během letošního března jsem jel
primárně s cílem vidět a zkontrolovat terénní experiment zaměřený na sledování emisí CO2
z rýžovišť, který zde prováděl můj myanmarský doktorand Saw Min. Pěstovat rýži v našem
olomouckém skleníku se neukázalo jako úplně nejšťastnější řešení, takže jsme vymysleli, že Saw
v rámci povinné zahraniční stáže pojede domů, na experimentální pozemky své Zemědělské
univerzity v Nay-pi-taw, kde in-situ měření provede. Kromě návštěvy univerzity a krátkého přijetí u
rektora jsme rovněž naplánovali několik zastávek, které mi měly umožnit se alespoň orientačně
seznámit s velmi specifickou a zajímavou kulturou, památkami a přírodou této asijské země, která je
považována za jednu z nejchudších ekonomik světa.
Cestování po Myanmaru bylo velice intenzívní a motivované především snahou vidět
v krátkém čase pokud možno co nejvíce. Vzhledem ke vzdálenostem jednotlivých destinací však bylo
nutné se omezit na turisticky nejzajímavější lokality. Spojení mezi nimi obstarávají poměrně kvalitní
a relativně pohodlné autobusy, jejichž jedinou vadou byla klimatizace. Před tou sice každého
návštěvníka Myanmaru cestovní příručky varují, ale není nad osobní zkušenost. Ačkoliv venku bylo
35oC, v autobuse po celou dobu 15 hodinové jízdy ukazovala klimatizace mezi 13-16oC. Já i další
turisté, včetně domorodců, jsme byli zachumlaní v dece, někteří měli na hlavě šátek a objevila se i
vlněná čepice. Jenom řidič a jeho pomocník jeli celou dobu v tílku, vysmátí, neustále žvýkali betel a
během cesty byli schopni každý naplivat dvě 1,5 litrové láhve hnědé betelové tekutiny. No, jiný kraj,
jiný mrav. Ale úžasné scenérie starobylého města Bagan s mnoha tisíci nejrůznějších chrámů a stúp,
zahalených mlhou při východu slunce, pulzující atmosféra bývalého hlavního města Yangonu (dříve
Rangún) s více než 5 mil. obyvatel a návštěva 99 m vysoké Šweitigoumské pagody, či brodění se
v mangrovových porostech na pobřeží Bengálského zálivu Indického oceánu mne obohatily spoustou
fascinujících zážitků a zkušeností. Jako hydrobiolog jsem ovšem nemohl vynechat návštěvu jezera
Inle. O něm jsem dopředu věděl pouze to, že tam domorodí rybáři pádlují nohama a pěstují rajčata
na plovoucích ostrovech.

Obr. 1: Myanmar a lokalizace jezera Inle

Nejkrásnější a nejznámější jezero Myanmaru (dříve Barmy) se nachází v těsné blízkosti města
Nyaung Shwe ve státě Shan, ve východní části země (viz obr. 1). Z Yangonu se sem dostanete
autobusem za zhruba 15 hodin. Jezero se nachází v nadmořské výšce cca 870 metrů nad mořem a je
druhým největším jezerem země. Udávané rozměry jezera značně kolísají, současná délka je cca
18 km, šířka 6 km a jeho plocha v období dešťů 150 km2, během suchého období pouze 100 km2.
Rovněž hloubka vody kolísá v závislosti na srážkách – během období sucha je průměrná hloubka
vody v jezeru 2,1 m (s nejhlubším místem 3,7 m), v období dešťů se hloubka v průměru o 1,5 m
zvyšuje. Povodí jezera má plochu 3682,9 km2, do jezera pak ústí 26 toků a roční přítok činí cca
1,13 km3. Z jezera odtéká Balu Chaung River. Celá oblast jezera je domovem různých horských kmenů
(Intha, Palaung, Pa-O, Eng, Danu, Akha, Lahu a Loi), oficiálně považovaných za podskupiny Šanů, po
Barmáncích druhé nejpočetnější etnické skupině v Myanmaru, která žije především ve východní části
země. Asi nejznámějším a nejzajímavějším z těchto kmenů jsou Inthové („Synové jezera“), kteří
v počtu asi 70 000 lidí žijí ve vesnicích, zbudovaných na kůlech na pobřeží jezera a na jeho ostrovech.
Inthové pravděpodobně přišli ve 12. století z oblasti Dawei v jižním Myanmaru, mají své zvláštní
zvyky a dodnes mluví vlastním barmským dialektem. Jezero je jejich životním prostředím a poskytuje
jim živobytí. Inthové jsou dokonale přizpůsobení životu na vodní hladině, kde se věnují rybolovu a
pěstování zeleniny na plovoucích záhonech. Tkají rovněž nádherné látky z vláken lotosu (Nelumbo
sp.), vyrábí tradiční myanmarské cigarety zvané cheroots nebo se věnují výrobě stříbrných předmětů.
Většinu těchto atrakcí je možné navštívit během výletu po jezeru, který bývá spojen i s tradičním
obědem. Obejít jezero po břehu je téměř nemožné, dostat se na pevnou zem lze jedině soustavou
mnoha kanálů, po kterých domorodci jezdí na člunech. Z ptačí perspektivy vytváří tato spleť kanálů,
plovoucích ostrovů, zahrádek a domků na kůlech pozoruhodný mokřadní systém. Kolem jezera je
více než 100 buddhistických chrámů, zvaných kyaungy, a okolo 1000 stúp. Náboženská architektura
v okolí jezera i buddhistické sochy jsou silně ovlivněny šanskou kulturou.
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Obr. 2: Plovoucí zahrady místních Inthů

Obr. 3: Základem plovoucích zahrad jsou trsy vodních hyacintů
(tokozelka Eichhornia crassipes)
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Vesničané obývající okolí jezera se živí pěstováním pestré škály květin, zeleniny a ovoce po celý
rok. Rýže se pěstuje zejména v severním cípu jezera v okolí města Nyaung Shwe, hlavního
turistického centra. Mnohé z těchto plodin, zejména rajčata, se pěstují na plovoucích zahradách, které
jsou dalším unikátem jezera (obr. 2). V plovoucích zahradách se pěstují i další druhy zeleniny jako
rajčata, květák, zelí, luskoviny, lilek a různé květiny, přičemž rajčata jsou hlavní plodinou. Základem
těchto zahrad jsou trsy vodních hyacintů (Eichhornia crassipes) (obr.3), vláknitých řas a dalších
rostlin a zbytků z jezera, které farmáři přivezou na svých člunech, navrství do požadovaného tvaru a
přichytí ke dnu jezera bambusovou tyčí. Takto vytvořený ostrov se nejprve nechá srůst a stabilizovat,
dokud na povrchu nevyroste tráva. Ta se potom poseká, usuší a spálí, popel se použije pro fertilizaci
zahrádky. Navrch se nakonec nahrnou vláknité řasy společně s jemným bahnem z jezera – výsledná
vrstva může být až 1 m vysoká, přičemž jedna třetina je obvykle nad úrovní hladiny. Plovoucí
zahrádky se pohybují vertikálně se stoupající či klesající vodní hladinou, jsou proto velmi stabilní a
rezistentní k zaplavení. Společně s dalšími 3 turisty jsem měl možnost na jednu zahrádku vystoupit
z lodě, projít se po povrchu a dokonce se i lehce pohoupat – vydržela bez problémů! Neustálý přísun
živin okolní vodou a také přihnojování vláknitými řasami udržuje vysokou produktivitu těchto
zahrádek. Mezi plovoucími ostrůvky a poloostrovy takto vytvořenými je síť kanálů, která tvoří pro
Inthy hlavní dopravní trasy.
Inthové jsou však především rybáři a jejich charakteristickým rysem je pádlování nohama. Na
člunech jezdí vestoje, jednou nohou stojí na zádi a druhou mají "ovinutou" kolem vesla, resp. veslo je
provlečené mezi podkolením a nártem, což jim umožňuje veslovat nohou a mít obě ruce volné (obr.
4). Tato pozoruhodná technika pádlování nohou umožňuje veslaři lepší orientaci na jezeru
porostlého rákosím a plovoucími ostrovy (tzv. kyun myaw). Rybáři ale tuto techniku používají i k
rybolovu a práci se sítěmi, kdy udržují loď ve správné poloze a přitom mají obě ruce volné.
Kornoutovité sítě ponoří celé do vody a jednou nohou lehce přišlápnou do dna, čímž vznikne
uzavřená oblast vody, kterou poté propíchávají tyčí zakončenou obvykle trojzubcem a pokouší se
napíchnout rybu (obr. 5, 6). Nejhojnější rybou je tady Cyprinus intha, lokální kaprovitá ryba (obr. 7),
která tvoří hlavní složku jídelníčku Inthů. Jejich typickou stravou je htamin jin, směs jezerních ryb,
fermentované rýže, brambor a rajčat, servírovaná s hnapyan gyaw, čili dvakrát smaženým šanským
tofu. Tento pokrm však turisté navštěvující jezero moc rádi nemají.
Techniku pádlování nohama používají však jenom muži, ženy pádlují tradičně rukama, přičemž
sedí se zkříženýma nohama na zádi loďky. Ačkoli dieselové motory pronikají i sem, veslaři pádlující
nohama, kteří jsou si velmi dobře vědomi své přitažlivosti pro turisty, okamžité přejdou z
konvenčního veslování na nožní pohon, když uvidí člun obtěžkaný turisty s kamerami a fotoaparáty.
Kromě nožního veslování předvádí turistům místní rybáři ochotně též své rybářské náčiní – sítě
vypnuté na kostry ze dřeva a bambusu. Obvykle jednou nohou stojí na špici svého plochého člunu a
druhou nohou v pravém úhlu podpírají síť, přičemž se rukou opírají o veslo zanořené do vody (obr.
8). Někdy se sejdou dva rybáři, natočí špičky svých člunů proti sobě a synchronizovaně předvádí tuto
gymnastickou ekvilibristiku (obr. 9), za kterou se však nestydí požádat turisty o malý finanční
příspěvek.
Jezero Inle patří mezi turisticky nejvíce navštěvované destinace Maynmaru a ročně ho navštíví
tisíce turistů. Lákadlem jsou především úžasné scenérie jezera, umocněné během západů slunce a
dále unikátní kultura lokálních obyvatel – kmene Inthů. Jako výchozí bod pro pobyt u jezera Inle a
poznávání jeho okolí je ideální městečko Nyaung Shwe. Zde se můžete levně ubytovat např. v hostelu
Ostello Bello, v hotelu ve městě nebo v hotelu přímo na vodě jezera. O turisty je zde poměrně dobře
postaráno, takže i když neumíte barmsky, není problém si vybrat z různých aktivit - od poklidných
vyjížděk na lodi až po několikadenní túry po okolních horách.
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Obr. 4. Charakteristickým rysem rybářů kmene
Intha je pádlování nohama

Obr. 7: Cyprinus intha, lokální kaprovitá ryba,
která tvoří hlavní složku jídelníčku Inthů.

Obr. 5-6: Kornoutovité sítě vypnuté na
kostry ze dřeva a bambusu používají
k lovu ryb
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Obr. 8-9: Rybáři rádi pózují turistům
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Využívám nabídky v hostelu na celodenní výlet člunem po jezeru s návštěvou několika inthských
vesnic, kde mimo jiné navštívíme místní trh, provozy výrobců tradičních cigaret či tkalců látek
z vlákna lotosu. Na hlavním kanále spojující Nyaung Shwe s vlastním jezerem kotví neuvěřitelné
množství dlouhých, úzkých, dřevěných kanoí, poháněných obvykle dieselovým motorem (obr. 10).
Každá loď má obvykle 4-5 sedaček vybavených plovací vestou, vzadu u motoru pak stojí řidič. Motor
vydává příšerný zvuk, vrtule rozstřikuje vodu kolem dokola, ale lodě dosahují poměrné velké
rychlosti. Úzké lodě jsou velmi stabilní a dobře ovladatelné a umožňují proplouvat bez problémů i
těmi nejužšími kanály. Ve člunu jsme se sešli čtyři a tvoříme poměrně pestrou národnostní skupinku
– Čech, Švýcarka, Angličan a Francouz.
Nejdříve navštěvujeme místní trh, který se nachází na pevnině. Je zde možné vidět a koupit
prakticky vše od zeleniny a ovoce až po nejrůznější sošky Buddhů a příborů vyřezaných z lastur
sladkovodních mlžů. Místní obyvatelé jsou obvykle velmi příjemní a pohostinní, ale jakmile jen
trošku projevíte svůj zájem o nějaký produkt, stávají se z nich okamžitě obchodníci a nedají vám
vydechnout, dokud si něco nekoupíte. Cenu za sošku sedícího Buddhy jsem usmlouval snad na pětinu
původní ceny, ale nakonec jsem ji u dalšího trhovce koupil ještě levněji. Ten původní však za mnou
běžel až téměř ke člunu a cenu byl ochoten snížit ještě více, jen když si koupím tu jeho sošku. Pro
turisty jsou však daleko lákavější lokální trhy, kde se obchoduje přímo na vodě ze člunů – tyto trhy
se konají každý den, ale pokaždé jinde – trhy rotují po pěti různých místech okolo jezera, takže každé
z nich hostí trh každý pátý den.
Jezero Inle a jeho okolí je známé svými textilními výrobky, asi nejznámějším zdejším výrobkem
jsou tzv. šanské tašky, které nosí přes rameno spousta Barmánců. My s naším člunem vplouváme do
kolonie domků na kůlech, kde jednu textilní dílnu navštívíme. Tato je však unikátní v tom, že jako
hlavní produkt zpracovává vlákno z lotosu. Starší žena nám názorně předvádí, jak se ze stonku lotosů,
které pěstují na jezeru ve speciálních farmách, získá vlákno, které je mnohem pevnější a trvanlivější

Obr. 10: Úzké dřevěnné kanoe, poháněné dieselovým motorem určené pro turisty
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Obr. 11: Pestrobarevné látky utkané z lotosového vlákna

Obr. 12: Cheroots - tradiční barmské cigarety
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než bavlna či hedvábí bource morušového. Z vláken se tu pak tkají nádherné, ale velmi drahé látky,
které lze přímo v obchodě na vodě zakoupit (obr. 11). Cena zboží z lotosového vlákna byla cca 10x
vyšší než cena stejného zboží z hedvábí. Produkty tkané z lotosového vlákna se vyrábí pouze na
jezeru Inle – typickým výrobkem je roucho či šaty ve stylu Buddhy, zvané kya thingahn.
Další zastávkou je výrobna cigaret. Cheroots jsou tradiční barmské cigarety, které jsou mezi
obyvateli velmi populární a byly oblíbené již v dobách britské koloniální vlády, jak dokládá např.
George Orwell ve své knize „Barmese days“ (česky Barmské dny). Tyto cigarety mají zpravidla
válcovitý tvar a vyrábějí se v různých velikostech (obr. 12). Název pochází z francouzského slova
cheroute, odvozeného z tamilského curuttu/churuttu/shuruttu, což značí „rulička tabáku“. Cheroots
se vyrábějí s oběma konci zastřiženými, a protože se nezužují, jejich rolování je mechanické a tedy i
levné. Základem pro balení cigaret jsou sušené listy listy kordie (Cordia myxa) z čeledi brutnákovití
(Boraginaceae), do kterých se roluje náplň z různých podílů nadrceného tabáku a sušeného dřeva.
Jeden konec cigarety je volný pro zapálení, druhý konec obaluje filtr ze sušené slupky z kukuřice.
Výroba cigaret patří v Myanmaru mezi jedno z největších průmyslových odvětví a kordie představuje
v šanském státě jednu z hlavních tržních plodin. Na jezeru Inle můžete zakoupit cigarety s různou
příchutí – od mátové po banán, stejně tak si můžete koupit volné kusovky nebo cigarety v luxusním
balení v malované dřevěné krabičce. Kouření cigaret cheroots je v Myanmaru velmi běžné a
málokterý turista, byť nekuřák, mu odolá. Populární je zejména mezi ženami a např. v hostelu Ostello
Bello byly pro ubytované vždy volně k dispozici. Říká se, že kouření cheroots zahání komáry a v Indii
údajně zvyšovalo rezistenci proti tropickým onemocněním.
Cestou navštěvujeme ještě výrobnu kovotepců, kteří zpracovávají stříbro. To se dováží loděmi
z dolů v okolních horách. Výrobna má i svou prodejnu, kde si můžete koupit nejrůznější výrobky ze
stříbra od tepaného nádobí až po šperkové náhrdelníky a náramky. Po obědě v jednom z domků na
kůlech, který se skládal z jezerní ryby, rýže a několika misek s pikantní zeleninou, jsme měli možnost
se posadit na tradiční ploché, dřevěné čluny domorodců a projet se mezi okolními domy. Vratké čluny
nás sice lehce vyděsily, ale nakonec to dopadlo dobře a nikdo z nás se nevykoupal. Sedět se
zkříženými nohami a pádlovat sice po obědě nebylo jednoduché, ale pohled na vesnici na kůlech
z vodní hladiny byl velmi romantický (obr. 13). Návrat domů jsme si zpestřili návštěvou jednoho
z mnoha zdejších buddhistických chrámů a fotografováním místních rybářů při západu slunce.
Jakmile slunce zapadne, na jezeru se citelně ochladí. Na to jsou však řidiči lodi připraveni - z dřevěné
skříňky na dně člunu vytáhnou pro každého turistu tkanou deku. Obvykle nikdo neodmítne, protože
rychlá jízda člunu po hladině vás skutečně roztřese zimou.
Voda v jezeře v době mé návštěvy (březen 2018) byla poměrně čistá s vysokou průhledností.
Kromě trsů a rozsáhlých plovoucích ostrovů tokozelky jsem z lodě zaregistroval i husté porosty
rdestů a dalších rostlin, mezi kterými jsem sbíral nápadně velké a prázdné ulity plže ampulárky
(Pomacea cf. maculata)(obr. 14) a barevné ulity Taia sp. (Viviparidae). Rod Pomacea je v Mynamaru
nepůvodní a byl do země zavlečen v roce 1990 pravděpodobně čínskou komunitou jako zdroj obživy.
Na hojnou přítomnost plžů v jezeru Inle ukazovaly i četné shluky červeno-fialových vajíček,
nalepených na stoncích a listech tokozelky vodní (obr. 15). Ačkoliv jezero není velké, hostí celou řadu
endemických druhů - více než 20 druhů plžů a 13 druhů ryb. Některé z nich, jako např. kaprovité
ryby razbora lysá (Sawbwa resplendens), razborka červenavá (Microrasbora rubescens), razborka
barmská (Celestichthys erythromicron, Microrasbora erythromicron) a razbora oranžovopruhá
(Inlecypris auropurpurea) jsou předmětem mezinárodního obchodu s akvarijními rybami.
Jezero je habitatem pro mnoho druhů migrujících vodních ptáků a v roce 1985 bylo prohlášeno za
„Inlay Lake Wetland Sanctuary“. V roce 2003 bylo zařazeno mezi „ASEAN Heritage Parks“. UNESCO
pak zařadilo v roce 2015 jezero Inle do programu MAB (Člověk a biosféra) a od roku 2018 je jezero
evidováno v seznamu Ramsarských mokřadů. V mokřadní rezervaci žije 55 lesních a 90 mokřadních
druhů ptáků, 49 druhů ryb, 3 druhy želv, 94 druhů motýlů, 25 druhů obojživelníků a plazů a mnohé
rostlinné druhy včetně 184 druhů orchidejí a 12 druhů řas. V rezervaci by měl rovněž hnízdit
celosvětově ohrožený jeřáb Antigonin (Grus antigone).

9

Výzkum norského institutu NIVA, který probíhal na jezeře Inle v letech 2014-2015, charakterizuje
jezero jako velké, mělké uhličitanové jezero s čistou vodou. Celkem zde bylo na třech odběrových
místech zjištěno 140 planktonních druhů řas, jedná se víceméně o druhy s celosvětovou distribucí.
Biomasa řas se pohybovala od 0,44 do 1,85 mg/l a biomasa sinic, včetně nízkých abundancí
Microcystis aeruginosa, byla vždy v rozmezí poukazujícím na dobrou kvalitu vody, nicméně
koncentrace živin v jezerní vodě v letech 2014-2015 naznačují, že lze očekávat rozsáhlejší růst
fytoplanktonu a potenciálně toxických sinic. Jezero Inle je podle výše uvedené studie velmi mělké,
s čirou vodou a hloubkou vody nepřekračující 4 m. Tyto podmínky podporují silný růst vodních
makrofyt, představujících pro fytoplankton konkurenci o živiny a brání tak masovému rozvoji řas.
Odstranění vodních rostlin z jezera by pravděpodobně vedlo ke zvýšenému růstu fytoplantonu a ke
zhoršení kvality vody v jezeře. Intenzívní růst vodních makrofyt je dominantním znakem jezera Inle
a v biomase rostlin je s největší pravděpodobností vázáno velké množství dostupných živin (TP a
TN), které tak není k dispozici pro růst fytoplanktonu. Celkem zde bylo zjištěno 25 druhů vodních
makrofyt – 13 patří mezi submerzní rostliny, 6 mezi ve dně kořenující natantní rostliny, 5 druhů
lemnidů a jeden druh parožnatek. Druhová frekvence a abundance se liší sezónu od sezóny a z roku
na rok. V obou dvou letech norského výzkumu však v jezeru dominovaly Nechamandra alternifolia a
rdest Potamogeton lucens a vodní hyacint (Eichornia crassipes). Pokryvnost makrofyty, zejména
v mělkém jezeru jako je Inle, je důležitá pro udržování čiré vody. Protože přísun živin do jezera je
vysoký, klesající pokryvnost makrofyt s největší pravděpodobností povede k nárůstu biomasy
fytoplanktonu a poklesu transparence.
V posledních letech je však jezero Inle a jeho okolí vystaveno různým problémům, plynoucím z
enormního zvýšení turistického ruchu a nárůstu zemědělské produkce. Těžba dřeva a nevhodné a
neudržitelné kultivační techniky (např. žďáření) na svazích v okolí jezera jsou příčinou zvýšeného
odtoku bahna a živin do řek ústících do jezera. Celkový přísun sedimentů z povodí je odhadován na
270 000 tun/rok, v jezeru samotném sedimentuje odhadem kolem 1 % – 0,65 až 4,3 milionů m3
sedimentu za rok. Tyto nánosy
přispívají k rychlému zazemňování
jezera, živiny růst vodních makrofyt a
řas. Výsledkem je odlesňování,
sedimentace, eutrofizace, znečištění
vody a pokles hladiny vody spojený
se snižováním plochy jezera.
Zanášení jezera sedimenty ovlivnilo
rovněž rozměry jezera – z původních
23 km délky a 11 km šířky poklesla
jeho délka v roce 2006 na 11 km a
šířka na 5 km. V období od roku 1935
do 2000 plocha volné hladiny jezera
poklesla z 69,1 km2 na 46,7 km2
(ztráta 32,4%) a naopak narostla
plocha plovoucích zahrad, které se
vyskytují převážně kolem západního
Obr. 13: Domy na kůlech jsou typickým obydlím Inthů
pobřeží jezera.
Výrazný dopad na kvalitu vody v jezeře má i výše zmíněné plovoucí zemědělství (zahradničení)
provozované Inthy. Tento způsob byl zaveden počátkem šedesátých let 20. století a jeho rozvoj
přispěl k dalšímu zmenšení plochy volné vody a narušení křehkého ekosystému jezera. Používání
nadměrného množství chemických látek – živin, pesticidů a insekticidů způsobuje znečištění vody a
zvyšuje eutrofizaci. Podle starších lidí byla voda v jezeře velmi čistá a byla možné ji pít. Dnes je to
prakticky nemožné v důsledku kontaminace celou řadou chemických látek. Další příčinou
znečišťování vody jsou otevřené „latrínové systémy“ domů, barviva z textilního průmyslu, různá
rezidua z benzínových a naftových motorů člunů, využívaných domorodci pro vlastní potřebu a
zejména pro stále se zvyšující turistický ruch. Vzhledem k enormnímu turistickému zájmu o jezero
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Obr. 14: Ulity plže ampulárky (Pomacea maculata, který je v jezeru Inle nepůvodní

Obr. 15: Jeho vajíčka na listu vodního hyacintu
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Inle se zvyšuje i znečištění hlukem z jednoduchých a nijak netlumených dieslových motorů, které
pohánějí vrtule turistických člunů. Protože se sedimentací snižuje hloubka vody i rozloha jezera, vliv
znečištění narůstá a ohrožuje i místní biodiverzitu. Přímým důsledkem znečišťování a zmenšování
plochy je rapidní pokles rybích populací. Některé lokální druhy začínají být dokonce ohrožené
extinkcí. Denní úlovky rybářů stále klesají, navíc většina chycených ryb není původních, ale spíše
v 90. letech minulého století introdukovaná Tilapia. Celkem bylo v samotném jezeru, přítocích,
rybnících a mokřadech v okolí jezera zjištěno 49 druhů ryb z 10 řádů, 19 čeledí a 39 rodů. Z tohoto
počtu je 17 druhů ze 16 rodů považováno za nepůvodní.
Vodní hyacint čili tokozelka nadmutá (Eichhornia crassipes) je nepůvodní rostlina, která v jezeře
působí rovněž značné problémy. Ačkoliv byla snaha rozvoj tokozelky na jezeru eliminovat a
probíhala i veřejná školení na téma kontroly tokozelky, růst této invazívní rostliny se podařilo omezit
pouze minimálně. Vodní hyacint rychle roste, zarůstá malé potoky a kanály a pro původní druhy
vodních rostlin představuje konkurenci o živiny a dostupné světlo. Pro domorodé farmáře tokozelka
představuje na druhou stranu ideální materiál, kterým stabilizují a zpevňují své plovoucí zahrady.
Vodní hladina jezera v současnosti stále klesá a zdá se, že rychlost klesání má zvyšující se trend.
Projevem globální klimatické změny v Myanmaru bylo sucho a nedostatek srážek v roce 2009 a
následně pak zvýšená teplota a pozdější nástup monzunu v roce 2010. Důsledkem bylo, že vodní
hladina v jezeře dosáhla svého historicky nejnižšího stavu a ovlivnila jak transport po jezeře, tak i
provozování plovoucích zahrad. Před rokem 2010 plovoucí ostrovy nikdy nedosáhly dna jezera.
V létě 2010 a 2011 vzhledem k nízké hladině rostliny tvořící ostrovy zakořenily ve dně jezera a
plovoucí ostrovy tak nemohly plout po hladině. Když voda opět stoupla, rajčatové keříky těchto
ostrovů se ponořily a odumřely, což vlastníkům plovoucích zahrad způsobilo finanční ztrátu. Mnozí
Inthové se zadlužili a museli své zahrady prodat jiným farmářům. Mnozí změnili své živobytí – pokud
mají kapitál, tak si zakoupili motorové čluny a poskytují služby poutníkům a turistům. Voda jezera
Inle představuje rovněž hlavní zdroj pro hydroelektrárnu Law-pi-ta na Balu Chaung River, který
vytéká z jezera. Tato hydroelektrárna s výkonem 196 MW je největší v Myanmaru. K tomu, aby měla
maximální výkon, však vyžaduje průtok 48 m3 vody/s. V roce 1997-98 však došlo k 38% snížení
srážek a průtok poklesl na 21-30 m3 vody/s. Pokles vody v jezeru tak vyvolává nejen
environmentální problémy, ale naplňuje obavami i myanmarské ekonomy.
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