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1. Abstract 

This research of the seven defined wetlands in Czech republic was based on inventory 

research and summerises data results on the occurence of water insect during VII – X period 

of 2015. Ecological valence and species diversity were supporting aspects for further 

management suggestions presented in this thesis. 

Úvod 

Na sedmi vybraných lokalitách mokřadních ploch byl proveden základní inventarizační 
průzkum zaměřený na vodní hmyz. Vzorkování probíhalo v období od července do října 2015 
v rozsahu 2-3 návštěv na každé lokalitě. Vzorkováni byli adultní jedinci i larvální stádia 
kombinovanou metodou sběru. Výstupem je inventarizační seznam druhů hmyzu několika 
skupin pro toto období a jejich relativní početnost. Při doplňujícím návrhu managementu 
jednotlivých lokalit byla zohledněna druhová diverzita, ekologická valence jednotlivých 
nalezených druhů, jejich ohrožení, relativní zastoupení a prezence vývojových stádií na 
lokalitě (Odonata, Coleoptera).  
Výskyt vzácnějších či z hlediska ochrany lokality významnějších druhů je blíže lokalizován  
a jsou uvedeny okolnosti nutné pro zachování jejich výskytu. 
 
Průzkum byl prováděn na těchto lokalitách: 

Cihelna Chmeliště 

Drahňovická mokřadla 

Chvojnov 

Nad Svitákem 

Jinošovské údolí 

Mokřady Jablonné 

Šamonín 

 

2. Metodika  

Sledování vodního hmyzu probíhalo od července do září 2015. Lokality byly navšíveny 2krát 

až 3krát. Pro srovnání lokalit však byly použity poze 2 termíny. Na každé lokalitě proběhly tři 

30 minutové sběry.  Pokud bylo vodních ploch na lokalitě více, čas sběru se zachoval, ale 

roztříštil na více jak 3 sběry. 

Sběr makrozoobentosu byl zaměřen na následující skupiny hmyzu: 

2.1. Vážky (Odonata), u kterých bylo nutno zaměřit pozornost nejen na vodní prostředí, ale i 

na jeho okolí. Průzkum imág byl prováděn pomocí entomologické síťky o průměru 40 cm a 

délce hole 150 cm, případně pouhým pozorováním nezaměnitelných druhů. Odchycení 

jedinci byli determinováni a opět vypouštěni zpět do přírody. Všechny zjištěné druhy byly 

fotograficky zdokumentovány. Při sledování dospělců byla věnována pozornost i epigamnímu 

chování (tandemy, kopulace, ovipozice) a výskytu čerstvě vylíhlých imag (v tabulce značeno 
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„img“). Za úspěšné rozmnožování je považováno pouze nalezení čerstvě vylíhlého jedince 

nebo nález exuvie (v tabulce značeno „exuv“). Exuvie byly  pouze u druhů podřádu 

Anisoptera. Sběr larev byl prováděn odchytem do cedníku s oky o průměru 0,5 mm a 

průměrem 20 cm. Sběry byly prováděny po províření a scezení detritu litorálu, prohrabáním 

či prošlapáním dna, smýkáním vodních rostlin pod hladinou, promýváním detritu z hloubky 

větší jak 1 m. Při dobré viditelnosti ve vodním sloupci, v případě velké členitosti dna 

(kameny, ponořené kusy dřeva hustý porost vodních rostlin) či absenci vody (čerstvě 

vypuštěný rybník) byly prováděny individuální sběry. Nález všech stádií – dospělec, larva, 

svlečka - ideálně potvrzuje výskyt a průběh úspěšného vývojového cyklu vážek, popřípadě 

stačí jen svlečka. Determinace byla možná kromě prvních juvenilních instarů u všech 

nalezených larev podřádu Anisoptera a pouze u starších instarů larev Zygoptera, kvůli 

vyvinutí znaků. Rod Coenagrion byl v případě larev rozlišen do dvou skupin a) C. puella, C. 

pulchellum a b) C. hastulatum, C. lunulatum. 

2.2. Brouci (Colembola). U této skupiny byl průzkum zaměřen pouze na vodní prostředí a 

takzvané „pravé vodní brouky“, přesto, že někteří dospělci druhů vodních brouků žijí 

semiterestricky. Vzhledem k časové náročnosti však bylo od sledování imág mimo vodní 

prostředí upuštěno. Sběr pak probíhal stejně, jako u výše zmíněných larev vážek, vodní pasti 

pro větší druhy byly, vzhledem k frekvenci návštěv na lokalitě, také zavrhnuty. V průzkumu 

byly zohledněny druhy s výskytem larvy i dospělce potvrzující výskyt nejen náhodný. 

Určování larev nižšího instaru nastaveno do rodu, kvůli nevyvinutým znakům.  

2.3. Ploštice (Heteroptera). Jsou velmi kvantitativně bohatou skupinou ve stojatých vodách 

obecně. U této skupiny byly z inventarizace vypuštěny hladinové, všudypřítomné druhy 

(Geridae, Hydrometridae). Sběr probíhal pomocí cedníku (viz výše) a individuálními sběry 

výhradně tedy vodních druhů infrařádu Nepomorpha. 

2.4. Dvoukřídlí (Diptera). Početnou skupinou jsou dvoukřídlí, kteří žijí přisedle na kamenech, 

dřevě, rostlinách či v mase detritu , někteří i dobře plavou a mohou tvořit i složku 

zooplanktonu. Sběr byl prováděn cedníkem, promýváním detritu, smýkáním a individuálním 

sběrem z povrchů. Dostupná technika však neumožnila přesnější určení většiny jedinců do 

druhů. K rozpoznání mikroznaků nutných k přesné determinaci by bylo zapotřebí mikroskopu 

s velkým zvětšením, popřípadě genetické analýzy.  

2.5. Jepice (Ephemeroptera), jsou všudypřítomnou a hojně zastoupenou skupinou, kde sběr 

probíhal obdobně, hlavně smýkáním ponořených rostlin, těsně nad povrchem dna a cezením 

vodního sloupce. Ve stojatých vodách však není diverzita jepic obecně příliš velká. 

2.6. Chrostíci (Trichoptera), kde byl proveden individuální sběr, dále smýkání vodních rostlin 

a jemné tažení cedníku při dně. Často byly nacházeny pouze schránky larev, v méně 

případech kukly. Schránky v některých případech stačí k určení, často je ale nezbytné doplnit 

znaky na jedinci, který schránku nosí. Bezschránkaté druhy nebyly pozorovány. 
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2.7. Střechatky (Megaloptera). V této skupině byl pozorován jediný a velmi častý druh Sialis 

lutaria. Sběr byl prováděn opět cedníkem a larvy byly nacházeny výhradně v jemném detritu 

dna. 

Veškerý materiál byl pořízen za slunného dne s mírným větrem, v rozmezí od 10:00 do 17:00 

hodin a teplotami nad 15 stupňů s přihlédnutím k nejpravděpodobnějšímu času na výskyt 

létajících imág vážek. Z cedníku byli vybíráni jednotliví jedinci měkkou entomologickou 

pinzetou na bílou misku s čistou vodou a následně převedeny do lahvičky, kvůli maximální 

eliminaci detritu ve vzorku. Fixace probíhala ihned po odebrání vzorku 65% roztokem 

formalínu a a vzorek řádně popsán štítkem. Po převozu byly vzorky uchovávány v chladu 

okolo 3 stupňů Celsia. Poté určeny pomocí literatury (viz Použitá literatura) a přístupných 

elektronických klíčů. Vzorky byly determinovány pod binolupou se zvětšením až 80krát. 

Determinace proběhla dle dostupné tuzemské a světové literatury jednotlivých skupin 

vodního hmyzu, popřípadě potvrzena elektronickými klíči dostupných na internetu.  
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3. Popis a charakteristika lokalit, přímé pozorování: 

3.1. Chvojnov 

k.ú. Milíčov u Jihlavy, Dušejov, okres Jihlava 
Prameništní svahové rašeliniště, částečně degradované, s bohatými mechovými společenstvy 
(přírodní rezervace) a navazující meliorované (postupně revitalizované) louky podél 
Jedlovského potoka, 1 km západně od Dušejova. 
Průzkum na ploše cca 24 ha. 

 

- Nejjižnější část s nově vybudovanou mozaikou různě velkých tůní (2014) s různě 

velkou hloubkou (od 5 cm vysýchavé, do 1,5 m stálé tůně) a různě svažitými břehy. 

S porosty ostřic, sítin, orobince, rákosu, žabníku jitrocelového a dalších bylin 

přecházející v rozsáhlejší mokřad. Zastínění je u menších tůní (do 25m2) úměrné výšce 

okolního porostu (rákosu a orobince). Voda čistá, bez zákalu. 

- Tůňka blízko strouhy s potokem pod vývěrem pramene - obrůstá orobinec, výskyt 

všivce bahenního a bublinatky obecné. Zastínění úměrné výšce porostu orobince. 

Voda čistá, bez zákalu. Silně prorůstá vodními rostlinami, vodní sloupec do 1,5 m 

s rychle se svažujícím profilem. 

- Větší nádrž s písčitým podkladem a hloubkou do 2,5 m, do poloviny hustě zarostlá 

orobincem. Poměrně rychle se svažující severní část s volnou vodou a jižní 

přecházející v postupný mokřad. Zastínění částečné ze západní strany vzrostlým 

jehličnatým lesem. Voda čistá, bez zákalu. 
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- Mokřady a rašeliniště s občasnými tůněmi v severní a severozápadní části. Zde 

probíhal pouze odchyt imág vážek. 

3.2. Nad Svitákem 

k.ú. Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava 
Komplex vlhkých a rašelinných luk se zbytky přechodových rašelinišť podél Milíčovského 
potoka (především na jeho pravém břehu) nad rybníkem Sviták, cca 750 m východně od 
Milíčova. Podstatná část je tvořena mozaikou vlhkých pcháčových luk a vysokobylinnými 
lady. V nivě potoka je vyvinuta vegetace nevápnitých mechových slatinišť a přechodových 
rašelinišť. Na sušších místech tato společenstva přecházejí k podhorským typům mezofilních 
ovsíkových luk a podhorských smilkových trávníků. Významně jsou zastoupeny i mokřadní 
vrbiny. 
Průzkum na ploše cca 2 ha. Zkoumané území tvoří veškeré tůně v oblasti s doplněním lovu 
imág vážek na celém území PR. 
 

 
- Východo západní pás soustavy mělkých tůní (do 0,5 m, u části tůní bylo v období 

sucha pozorováno částečné nebo úplné vyschnutí) v silně podmáčeném území PR. 

Tůně s vysokou vrstvou jemného sedimentu, částečně rašelinného charakteru (boření 

v okrajové části tůní až do 0,5 m sedimentu), s rychle se zahlubujícím charakterem.  

Výška vodního sloupce je však velmi malá, jednotky až desítky centimetrů. Litorální 

zóna je tvořena prostupujícícmi rostlinami do mělkých částí tůní, poměrně hustě 

prorůstají některé tůně přesličky, některé jsou zas porostlé a zastíněné rdestem 

zplývavým či úplně zastíněné v kombinaci s vrstvou okřehku. Jsou obrůstány 

skřípinou, sítinou, ostřicemi, travami, pcháči, tužebníky a dalšími typy bylin snášející 
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velké zamokření. Vzhledem k velikosti tůní je zastínění úměrné porostu na hladině a 

výšce okolních trav. Voda čirá až silně zakalená v případě zastínění. 

3.3. Cihelna Chmeliště  
 
k.ú. Chmeliště, okres Kutná Hora 
Bývalá cihelna s několika jezírky, porosty křovin, rákosinami a jen sporadicky zarostlými 
svahy těžební jámy + navazující úhor 0,5 km severovýchodně od vsi Chmeliště. plocha cca 3,5 

ha, z čehož cca 0,5 ha tvoří vodní plochy. 

 

 

- Severní nádrž s jemným jílovito organickým sedimentem velké mocnosti (boření 

v centrální části do 0,5 m sedimentu).  Ze severní hranice lemován vzrostlými 

listnatými stromy, východní a západní část lemují vzrostlé nálety bříz. Nádrž je ze 

západní strany obrostlá hustě orobincem a rákosem, v litorální zóně je přítomen 

hustý porost vodních makrofyt (dominantně řečanka přímořská (C2) – nutno potvrdit 

specialistou!). Voda s výrazným jílovitým zákalem. V nádrži se vyskytují ryby, a to 

okoun a menší druhy býložravých ryb (potvrzen lín obecný). Velké kusy jsou 

pravděpodobně odlovovány místními obyvateli. U nádrže byla pozorována ondatra 

pyžmová i pobytové nory. Vyskytuje se zde poměrně silná populace škeble rybničné. 

- Východí nádrž byla při první návštěvě zastižena v době teplotních rekordů ve zcela 

vyschlém stavu (viz foto). V nejnižších bodech nádrže byly nalézány desítky až stovky  

škeblí rybničných různého stáří, kterým bylo sucho a horko osudné. Další zkoumání 

bylo tedy z hlediska průzkumu vodního hmyzu zbytečné. Při druhé návštěvě se objevil 
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malý mokřad z dešťové vody avšak s nulovými nálezy. Nádrž je ze severu ohraničena 

vzrostlými stromy a z východu vysokým břehem s nálety, západní hranici porůstá 

hustě rákos s orobincem, zastínění je tedy částečné vzhledem k velikosti samotné 

vodní pochy.  

- Jižní nádrž má téměř po celém obvodu strmé břehy a je lemována vzrostlým 

porostem keřů náletů a vzrostlými stromy. Litorální zóna je velmi chudá, místy do 

vody prostupují orobince. Pod nakloněnými stromy se hromadí napadané větvě a 

listí. Podloží je jinak jílovité, až jemně písčité, hloubka do 1,5 m. Voda je s jílovitým 

zákalem a jistá je opět přítomnost ryb, hlavně mladých línů, pravděpodobně 

vysazených místními rekreačními rybáři, které s vyschnutím nedalekého mokřadu 

umíraly po desítkách (viz foto). Zastínění je vzhledem k rozloze vodní plochy částečné. 

3.4. Mokřady Jablonné 

k.ú. Česká Ves v Podještědí, okres Liberec 
Původně zanedbaná rákosina a mokřad s lužním lesem jižně od zámečku Nový Falkenburk na 
okraji města Jablonné v Podještědí. V roce 2012 zde bylo vybudováno 8 tůní. 
Průzkum na ploše cca 4,5 ha, z čehož cca 0,8 ha tvoří vodní plochy. 
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- Západojižní nádrž je rozsáhlá a mělká (do 0,5 m) s bohatou litorální zónou, velmi 

pozvolna přecházející v mokřad. Dominuje orobinec v příbřeží, vodní ponořená 

makrofyta místy přítomna (rdest vzplývavý,..). Voda čirá bez zákalu Severozápadní 

tůň nepřístupná kvůli hustému porostu rákosu a popadaným stromům. Zastínění 

značné. 

- Východní nádrž s hloubkou do 1,5m s pozvolnými břehy definovanými vzrostlými 

porosty rákosu. Ponořená vodní makrofyta přítomna místy v mělčích částech nádrže. 

Jílovito bahnitý charakter dna však s malou mocností detritu (do 0,1 m) značící 

nedávný vznik tůní. 

- Východní tůně s proměnlivou hloubkou a velikostí s pozvolnými břehy. Litorál tvoří 

řídce rákos, trávy, vodní makrofyta přítomna místy nebo masově. Voda čirá až mírně 

zakalená. Zastínění většiny tůní není značné, výjimkou je tůň pod velkou vrbou, kde je 

výrazné zastínění permanentní. Většina tůní s prokázaným masovým výskytem 

střevličky východní. 

3.5. Šamonín 

k.ú. Brtnice, okres Jihlava 
Dvě tůně, vybudované v letech 2010-11 nad rybníkem Šamonín v nivě říčky Brtnice 
severně od Brtnice. 
Průzkum na ploše cca 0,5 ha, z čehož většinu tvoří vodní plocha. 

 

- Soustava 2 tůní u extenzivního a mělkého rybníka Šamonín na skřípinové louce 

propojených úzkým a mělkým kanálem. Částečně jsou tůně segmentovány hustými 
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porosty orobince a rákosu, které zastiňují větší část volné vodní plochy. Břehy mají 

pozvolný až rychle se svažující charakter, v nejjižnější části tůně je hustý porost 

rdestu, který pokrývá téměř celou vodní hladinu. V nejjižnější části je také voda se 

silným zákalem, mírně rezavá až okrová, v dalších částech tůní na sever je voda jen 

s mírným zákalem. Hloubka se pohybuje v jižní části do 1,5 m, v severnější části jsou 

tůně mělčí, do 0,2 m. Podklad je s jemným bahnitým podkladem poměrně velké 

mocnosti (boření do 0,4 m). Významná přítomnost invazní ryby střevličky východní, 

která se nachází masově ve všech částech soustavy. 

 
3.6. Drahňovická mokřadla 
 
k.ú. Drahňovice, okres Benešov 
Rozsáhlý komplex mokřadních luk v údolí Křešického potoka severovýchodně od Drahňovic s 
několika tůněmi, vybudovanými zde v roce 2004. 
Plocha cca 9 ha, z čehož vodní plochy ovšem tvoří pouze cca 10 a. 
 

 
 

- Rozrtoušené tůně různých velikostí s mírně svažitými břehy, často obehnány vysokým 

porostem rákosu nebo orobince, někde však tůně s volnými břehy. Vodní ponořená 

makrofyta přítomna v dobře osvětlených částech příbřežní zóny. Do menších tůní bez 

rákosu zasahují trávy a další byliny. Tůně jsou zastíněné částečně v závislosti na výšce 

a hustotě okolního porostu rákosu a orobince. Některé tůně jsou v zastínění 

vzrostlých stromů, převážně vrb a olší. Voda čistá, bez zákalu. Podloží z jemného 
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sedimentu, u větších tůní větší mocnosti (boření do 0,4 m), u menších nebylo boření 

příliš výrazné. Některé tůně s nepočetným výskytem střevličky východní. 

3.7. Jinošovské údolí  

k.ú. Vlašim, okres Benešov 
Údolí potoka Orlina a jeho přítoků s 9 rybníky, vlhkými loukami, břehovými porosty a 
olšinami jižně od Vlašimi. 
Průzkum na ploše cca 18 ha, z čehož cca 4,5 ha tvoří vodní plochy.  
Průzkum vodního hmyzu v nádržích Punčoška a Orlinská nádrž již z časových důvodů nebyl 
proveden.  

 

- Kaskáda východozápadní rybochovné soustavy s převahou extenzivního hospodaření se 

snahou vyvážené a pestré rybí obsádky s řízeným výlovem. 

- První rozsáhlou nádrží je Galilejský rybník lemovaný vzrostlými stromy lužních druhů. 

Rybník je v poměru ke svému rozsahu velmi mělký po celé své ploše, průměrná 

hloubka do 1 m. Podloží tvořeno jemným organickým sedimentem bez významného 

boření (do 0,3 m). Voda čistá, bez zákalu, s hustým porostem ponořených vodních 

makrofyt, zejména masově vodního moru kanadského a stolístku klasnatého, 

lakušníku. Do čtvrtiny plochy rybníka zasahuje hustý porost orobince a rákosu. 

- Vápenský rybník je rozlohou největší z kaskády, v době pozorování byl však zhruba do 

poloviny vypuštěn. Zanořené rostliny příbřežní zóny tedy chybí nebo jsou značně 

daleko od vody (rákos, orobinec). Zastínění v tomto případě minimální, vzrostlé 

stromy se nachází při hranici nádrže. Podloží s jemným  sedimentem bez výrazného 

boření a místy velmi hustým porostem růžkatce ostnitého. Profil je velmi mírně 
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svažující ke stavidlu, kde je hloubka odhadem 2 m. Průměrná hloubka se ale 

pohybuje kolem 0,5 m. Voda čistá, bez zákalu. 

- Rybník Kačák je rekreační nádrží s kamenitou hrází, ke které se zvolna svažuje. 

Průměrná hloubka je ale odhadem do 1,3 m. U hráze je podloží jemné až písčité, 

k přítoku pak mocnost jemného sedimentu významně narůstá. Litorál zde zcela chybí 

až na pás vysoké rákosiny. Zastínění minimální, voda je s mírným zákalem. 

- Rybník Jírovec je zaměřen na extenzivní hospodaření s pestrou rybí obsádkou, která 

se pravidelně vylovuje. Příbřežní zóny jsou částečně lemovány orobincem, který tak 

tvoří litorální zónu. Místy se vyskytují porosty kožovitých a trnitých vodních makrofyt 

odolávající rybímu žíru. Voda mírně zakalená. Zastínění minimální, na celé ploše 

jemný sediment poměrně velké mocnosti. Průměrná hloubka kolem 1,5 m. 

- Rybník Utopenec je těsně olemován vzrostlými stromy, porostem rákosu a orobince, 

zastínění vodní plochy je poměrně značné. Litorál je tvořen porosty rákosu, jinak je 

litorál chudý zejména díky rychle se svažujícím břehům. Voda lehce zakalená. Podloží 

z jemného sedimentu bez významného boření. 
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4. Výsledky pozorování 

Poznámka na úvod: Vzhledem ke krátké časové periodě a technickým omezením při 

určování některých druhů vodního hmyzu (vynechána preparace a zkoumání mikroznaků 

vyžadující zvětšení víc jak 80 krát a genetická analýza) je tento přehled pouze orientačním 

materiálem doplňující ucelenější kvalitativní a kvantitativní průzkum lokalit. Prosím, aby tato 

skutečnost byla brána na vědomí. 

Následující tabulka (Tab. 1) shrnuje pozorování 86 druhů jednotlivých vybraných skupin 

vodního hmyzu s jejich poměrnou početností v jednotlichých lokalitách. K vybraným 

skupinám jsou doplněny Hebauerovy kategorie ekologických charakteristik a jejich 

bioindikační význam. Uvedena byla kategorie ohrožení podle červeného seznamu. 

Zvýrazněny jsou druhy, ke kterým bylo přihlíženo v rámci návrhu managementu na 

lokalitě. 

Hebauerovy kategorie ekologických charakteristik použité v tabulce: 

ac acidofilní (druhy osidlující převážně kyselé vody) 

dt detritofilní (druhy preferující vody s velkým množstvím rozkládajících se organických látek, 

tj. tlející listí, zbytky ostřic apod.) 

eu euryekní (druhy s širokou ekologickou valencí bez vyhraněných nároků na biotop) 

si silikofilní (druhy vyhledávající mělčí prohřáté vody s písčitým nebo štěrkovitým dnem) 

 

- pro Odanata doplněno st stagnikolní (druh osidlující různé typy stojatých vod) a tf 

termofilní (vyhledávající prosluněné a teplé vody) 

 

Bioindikační výzanm druhů 

 

Skupina R: tzv. reliktní druhy s nejužší ekologickou valencí. Jedná se o většinou vzácné až 

velmi vzácné druhy obývající výhradně přirozené biotopy, které jsou v podmínkách střední 

Evropy ohrožovány lidskými zásahy. 

Skupina A: tzv. adaptabilní druhy s širší ekologickou valencí. Osidlují přirozené nebo 

přirozenému stavu blízké habitaty, které nejsou v podmínkách střední Evropy silně ohroženy. 

Skupina E: eurytopní druhy, které mají zpravidla pouze omezené nároky na charakter a 

kvalitu prostředí, a druhy, které mají s ohledem na kvalitu biotopu nízkou výpovědní 

hodnotu. 

 

Červený seznam využívá následujících kategorií ohrožení druhů, z toho v tabulce: 

 

CR kriticky ohrožený druh 

EN ohrožený druh 

VU zranitelný druh 

NT téměř ohrožený druh. 
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Tab. 1 : 

 
 

 

 

řád skupina rod/ druh Šamonín Cihelna chmeliště Chvojnov jinošovské údolí Nad svitákem Drahňovická mokřadla Mokřady Jablonné

30.8. , 27.9. 2.8., 3.10. 26.7. , 29.8. 9.8., 7.10. 26.7. , 29.8. 16.8. , 1.11. 13.9. , 4.10.

Odonata Zygoptera

Conegarion puella cf. 

pullchelum eu/eu E/E - /VU 17 1 36 21 12 +1img 1+ 3 img (puella) 46

Conegarion scitulum st, tf R CR 2

Enalgma cyathygerum st E 6 48+2 img 5img 3 img 5 3 +3 img

Erytroma najas st R 5 33 3

Erytroma viridullum st, tf R NT 2 15 img

Chalcolestes viridis st R 2 + 2img 2 img

Ischnura elegans eu E 5+1 img 1+ 2 img

Ischnura pumilio eu E 20 2 1

Lestes dryas st R VU 14 img 2 img

Lestes sponsa st E 5 img 4img

Platycnemis penipes eu E 18 1

Pyrrhsoma nymphula eu E 2 3 2

Sympecma fusca st R NT 2

Anisoptera Aeschna cynea eu E 2 2 3 1+1 img 8+7img+18exuv 4+ 2juv+1 img + 1 exuv

Aeschna grandis eu E 2 img 2exuv

Aeschna mixta st E 1 img 2exuv

Anaciaeschna isoceles st R VU 1

Anax imperator st E 1+1 img 4 +1 exuv 2

Cordulia anea sr E 5

Libelulla depressa eu E 28 1 21 + 5 exuv 5

Libelulla qadrimaculata st E 1

Orthelum cancellatum st E 6+1 img 6 2+ 3juv

Sotmatochlora metalica eu E 1

Sympetrum sanguineum eu E 6 img+1exuv 1 img 3 img 4 img

Sympetrum striolatum eu E NT 2 img 1 img 1 img 11exuv

 Sympetrum vulgatum eu E 1 img 3 img 4 img 3 img 2 img 7 img

Coleoptera Gyrinidae Gyrinus substriatus eu E 4 7

Haliplidae Halipus spp. 6 1 5 6 25 8

Noteridae Noterus clavicornis eu E 4 4 1

Noterus crassicornis ac E 1 1lar 4 2

Ditiscidae Acilius sulcatus eu E 1lar 1

Agabus guttatus eu E 1 2 4 1

Agabus nebulosus si E 1

Agabus sp. 1 4 9

Colymbetes cf. striatus ac R CR 2lar

Colymbetes fuscus eu E 1

Ditisdidae spp. 1 lar juv 1lar juv 1 lar, juv

Graphoderus bilineatus dt R CR 1lar

Graptodytes pictus eu E 2 1 3

Hydroglyphus geminus eu E 2 lar

Hydroporus spp. 4

Hygrotus impressopunctatus eu E 1 5

Hyphydrus ovatus eu E 1+3lar 8 3

Ilibius ater dt E 4lar 2lar 1lar

Ilibius fenestratus eu E 2lar

Ilibius gutiger dt E 1

Ilibius sp. 3lar 1 lar 2+1 lar 4 lar

Lacophylus minutus eu E 1 2 4 3

Porhydrus lineatus dt A 1

Anacena lutescens eu E 2

Hydrophilidae Coleostoma orbiculare dt, eu E 1

Enochrus melanocephalus dt, eu A 1

Helochales obsculus dt, eu E 1 1 1

Hydrobius fuscipes dt, eu E 1 1

Lacobius sp. 1

Heteroptera Cymatia coleoptrata eu E 7 13

Gerris lacustris eu E

Iliocoris cimicoides eu E 1 4 1 2 4 4

Micronecta sp. eu E 9

Nepa cinerea eu E 1 2

Notonecta glauca eu E 1 1 2 2 2 5 2

Plea minutisima eu E 10+1 juv 5 1 9

Ranatra linearis eu E 2 1 1

 Sigara dorsalis cf. striata eu E 8 1 2 9 6 9

Corixa punctata eu E 1 2 3

Ephemeroptera Cloeon dipterum eu E 69 72 29 90 82 81 105

Caenis robusta E 20 1 1 3

Ephemera vugata/ danica E 4 13

Sialis lutaria eu E 5 1 5

Megaloptera Phryganea sp. 1 2 7+ 1img

Trichoptera čeleď: Beraeidae spp. 1+2(genera B. minutus) 8 3

čeleď: Limnephylidae 2 1 2

Limnephylus flavicornis eu A 1

Triaenodes bicolor eu A 2

Athripsodes spp. 3

Brachycentris sp. 1

Molanna sp. 1

čeleď Mycetophilidae 1 (asi opad)

Diptera Anopheles sp. 1 1 3 5 4

řád Chironomidae 9 2 3 7

 Ceratopogonidae 3 1

Chaoborus sp. 1 13 2 17

Odontomyia ornata eu A VU 1 8

Stratiomyidae 1 2 2

Berris sp. 1

Culex sp. 4 1 3

Tabanidae 4

Počet taxonů 87 18 36 43 40 21 31 39
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5. Zhodnocení a návrhy managementu 

 

Chvojnov 

Zjištěno 43 taxonů.  

Tůně v nejjižnější části (Obr.1), vytvořené teprve v roce 2014, jsou díky rozsáhlému 

území, množství a variabilitě vodních prostředí obydleny již mnoha druhy živočichů a 

zejména vodním hmyzem. Různě hluboké a rozměrné tůně mohou tvořit stabilní 

prostředí i dynamický biotop pro různé druhy s odlišnými biotopovými nároky. Hlubší 

tůně pak mohou sloužit jako refugium pro živočichy v období sucha. Skladba a 

diverzita vodního hmyzu napovídá o relativní čistotě vody v tůních a rozmanité 

nabídce stanovišť a úkrytů. Nově vybudované tůně jsou osídleny druhy převážně 

typickými pro raná sukcesní stádia (Enallagma cyathigerum, Coenagrion puella cf 

pulchellum). Skladbu vodních prostředí doplňují tůně s chráněnou bublinatkou a 

všivcem s bohatým vodním porostem (Obr. 2) i hlubší nádrž s písčitým podložím 

(Obr.3). Bohatý litorál mělkých břehů i otevřená vodní hladina s minimálním 

zastíněním slibují vhodné stanoviště i pro vážky Sympecma fusca (NT), Lestes dryas 

(VU, pozorovány v tandemech), Erythromma viridulum (NT, pozorovány v 

tandemech) nebo termofilní Coenagrion scitulum, uvedené v Červeném seznamu 

pod stupněm „kriticky ohrožený druh“ (CR). Nově vybudované prostředí mělkých tůní 

v jižní části území prospívá také vodním broukům, kterým vyhovují prosluněné, čisté 

až dystrofické vody s bohatým litorálem.  

- Nutno do budoucna řízeně a pravidelně regulovat porosty agresivního rákosu a 

orobince a zabránit tak většímu zastínění vodní plochy, zárůstu a zazemění. 

Vždy ale část starého porostu na podzim zanechat kvůli přezimujícím 

jedincům, možno využít i pro zimování obojživelníků, kteří se zde hojně 

vyskytují (skokani, čolci). V oblasti nebyly nalezeny žádné druhy vázané na 

rašeliniště. Důvodem může být plošné prorůstání rákosem, zde je tedy 

pravidelná regulace doporučena také. Nutno však vyvarování se plošných a 

jednorázových managementových úprav (kosení). Vždy je vhodné nechat část 

porostu bez zásahu kvůli kontinuitě a pestrosti prostředí pro některé druhy 

hmyzu, obojživelníky a ptáky. 
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Obr. 1 – pohled na část vybudovaných tůní v jižní části 

Obr. 2 – tůň s porosty bublinatky obecné a všivce bahenního částečně zarostlá rákosem  
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Obr. 3 – hlubší nádrž s písčitým dnem 

 

Nad Svitákem 

Zjištěno 21 taxonů. 

Pás tůní byl v době pozorování zachycen při částečném nebo úplném vysychání (Obr. 

4), přestože okolní louka byla silně podmáčená a nestabilní. Na vině je silné 

zazemnění tůní, kdy vodní sloupec při plném stavu dosahuje jen pár centimetrů. Ve 

východní části se nachází jediné dvě tůňe s hlubší vodou, kde vyschnutí 

pravděpodobně nehrozí (Obr. 6). V mělkých nestíněných tůních (Obr. 5) byl nalezen 

masový výskyt exuvií běžné vážky ploské Libellula depresa, pravděpodobně 

napadaných do vody při kosení louky. Kvůli silnému zastínění vodní vegetací dalších 

tůní vzniká pod hladinou anoxické prostředí, dokladem je i výskyt planktonních korýšů 

červeného zbarvení, který takto posiluje svou schopnost vázat kyslík. Takovéto 

podmínky jsou pro většinu vodního hmyzu nevhodné. Některý vodní hmyz může 

zastíněné tůně použít jako dočasné stanoviště při migraci mezi metapopulacemi, 

z hlediska vývoje je však biotop nevyhovující. Pro vodní hmyz se zdají být nezastíněné 

mělké tůně prorůstající přesličkou vhodnějším stanovištěm. Vyskytují se zde však 

druhy pionýrské a bez nároku na bohatý litorál, jako vážka ploská, šidélka skupiny C. 

pulchellum - puella nebo hojný výskyt jepic Cleon dipterum a několika druhů 
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dvoukřídlých. Pro teplé tůně je typicky přítomná ploštice Corixa punctata. Biodiverzita 

je však celkově poměrně nízká. 

- Návrh managementu pro podporu vodního hmyzu je založen na prohloubení 

několika tůní jako prevence suchých roků, zároveň intenzivní a časné kosení 

míst v příbřežní oblasti. Prosvětlení a fragmentace podpoří litorální zónu a 

nejen pro posílení různorodosti porstředí, ale také kvůli úkrytům před 

obojživelníky, kterým se v prohřátých tůních daří (čolci, skokani). Pro diskuzi je 

zanechán návrh propojení blízkých a různě hlubokých tůní kvůli možné migraci 

živočichů v období sucha, stejně tak zanoření hromady neolistěných větví 

částečně vyčnívající z vody pro podporu různorodosti prostředí chudého dna 

tůní. 

 

Obr. 4 – vysychající zazeměná tůň s chudým litorálem  
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Obr. 5 – tůně s prorůstající přesličkou a s masovým výskytem vážky ploské 

Obr. 6 – hlubší tůň v západní části, prozatím bez ohrožení vyschnutím 
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Cihelna Chmeliště 

Zjištěno 36 taxonů 

Poměrně pestrá biodiverzita druhů vážek, avšak žádní významní specialisté nebyli 

zjištěni v soustavě nádrží v areálu bývalé cihelny. Výskyt rybího plůdku, zakalená voda 

a obecně chudý litorál potvrzuje také relativní nepočetnost jejich zástupců. Pro vodní 

hmyz nežádoucí zarybnění jasně ovlivňuje jejich složení a početnost na lokalitě. 

Přesto bylo zjištěno poměrně velké množství druhů, převážně pionýrských a 

odolných. Vyskytují se převážně druhy vyhledávající jemný substrát a chudý litorál, 

jako hrabavé jepice Sialus lutaria, Caenis robusta a druhy vážek jako Ischnura pumilio. 

Okolní vzrostlé olše a vrby vyhledává Chalcolestes viridis, zarybnění dobře snáší vážka 

Orthetrum cancellatum a šidélko Platycnemis pennipes, které se na lokalitě vyskytuje 

masově. Mělká tůň s výskytem bublinatky byla v době pozorování vysychající, 

s hojným výskytem mladých línů obecných (Obr. 8), které jinak dobře snáší nízký 

obsah kyslíku ve vodě. 

- V době pozorování došlo k úplnému vyschnutí jedné z nádrží a úhynu 

veškerého života (včetně ryb a bohužel i početné populace škeble rybničné), 

paradoxně však vyschnutí může zpřístupnit dno rostlinám, které při opětovné 

záplavě vytvoří pestré dno. Vyschnutí lze využít k zahloubení některých depresí 

k prevenci úplného vyschnutí tůně. Ve střední nádrži (Obr. 7) se vyskytují vodní 

makrofyta, kterým kolísání hladiny a zakalení příliš neprospívá, stále ale tvoří 

významné prostředí a úkryt zejména pro druhy hmyzu. Podporou prostředí by 

mohly být místně zmírněné svahy s holými prosvětlenými plážemi a alespoň 

částečné odzemění v nádrži. 

- Proti zastínění a pro prosvětlení okolního prostředí je doporučena pravidelná 

regulace náletových dřevin a rákosových porostů v okolí malých tůní. 
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Obr. 7 – nádrž s vodními makrofyta, při další návštěvě do poloviny vyschlá 

 

Obr. 8 – zarybněná a rákosem zarostlá vysychající tůň s výskytem bublinatky 
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Obr. 9 – škeble rybničná ve vyschlé nádrži 

 

Mokřady Jablonné  

 

Zjištěno 39 taxonů. 

Navzdory tomu, že byly tůně a nádrže vytvořeny poměrně nedávno, obývají tuto 

lokalitu již mnoho druhů typické pro raná sukcesní stádia v početném zastoupení. 

Typicky šidélka skupiny C. puella-pulchellum s masovým výskytem, dále jepice, 

ploštice a poměrně bohatá škála vodních brouků. Lokalita nabízí pestrá stanoviště 

tůní s pestrým dnem a bohatým litorálem přecházející místy v mokřad (Obr. 10). 

Menší tůně jsou však ohroženy střevličkou východní, která se v nich vyskytuje ve 

velkém množství. Prozatím ale pestrost dna a bohatý litorál dává dostatek úkrytu 

pro vodní hmyz a chrání tak před žírem invazní ryby. V době pozorování proběhl 

managementový zásah - regulace příbřežních porostů rákosu a orobince. 

Prosvětlení v okolí nádrží vodním bezobratlím jedině prospívá. Poměrně pevné 

dno a mírné svahy usnadňují růst litorálu v pestrém složení.  
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- Pro podporu vodního hmyzu postačí zachovat probíhající managementový 

plán, monitorovat a redukovat porosty rákosu a orobince, zachovat otevřené 

pláže a mýtit nálety dřevin. 

 

Obr. 10 – západní mělká tůň s plážemi a bohatým litorálem 
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Obr. 11 – tato nádrž je však na výskyt vodního hmyzu velmi chudá, litorál tvořen převážně 

rákosem 

 

Obr. 12 – samice šídla Aeschna cynea, běžný druh bez významných nároků na stanoviště 
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Šamonín 

Zjištěno 18 taxonů. 

Chudá biodiverzita a malý počet zástupců vodního hmyzu značí nevhodné 

podmínky pro život této skupiny živočichů. Na lokalitě se v době pozorování 

vyskytovaly pouze masově jepice druhu Cleon dipterum, dále dospělí zástupci 

vodních brouků, vodní ploštice a několik běžných šidélek. Pro vodní brouky zjevně 

lokalita slouží jako dočasné stanoviště při migraci, pro vývoj larev je však 

nevhodná. Tůně trpí velkou mírou zastínění jak hustým porostem orobince a 

rákosu v jižní tůni, tak porostem rdestu, který pokrývá téměř celou hladinu (Obr. 

14). Dále je v celé soustavě přemnožena střevlička východní, která devastuje vodní 

bezobratlé (Obr. 13). Vyhřáté mělké vody jí vyhovují dokonale. 

- Navrhované úpravy spočívají v rozšíření, odbahnění tůní a jejich fragmentaci. 

Rozšířením je myšleno zmírnění břehů, místy s úplným stržením drnu pro vznik 

nových stanovišť. Proti střevličce je boj nesnadný a vzhledem k nedalekému 

potoku (odkud se sem pravděpodobně dostala) snad i výhledově zbytečný. 

Vytvořením dostatku úkrytů pro vodní bezobratlé je však možno její působení 

alespoň zmírnit.  

- Dále je doporučena zásadní regulace porostu orobince a rákosu na minimum a 

prosvětlení příbřežních oblastí ideálně těžší technikou.  

- Občasné pojezdy těžkou technikou v oblasti mezi tůněmi mohou zároveň 

vytvořit vhodná efemerní stanoviště pro řadu brouků a dalších živočichů. 

- Pro podporu rozmanitosti dna je ponechán návrh částečně ponořeného 

„mrtvého“ dřeva, například odlistěného stromu. 
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Obr. 13 – živolovné pasti na střevličku nemohou 

zcela soutěžit s reprodukčními schopnostmi invazní ryby, zároveň se do nich chytají 

velcí brouci 

 

Obr. 14 – zastínění vodní plochy větší z tůní porostem rdestu zplývavého 
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Drahňovická mokřadla 

Zjištěno 31 taxonů. 

Částečně zazeměným, mělkým tůním menších rozměrů dominuje rozsáhlá a hluboká 

tůň ve střední části (Obr. 15), kde bylo nalezeno masové množství exuvií vážek 

Aeshna cynea, A. Grandis, A. Mixta a Sympetrum striolatum, což jsou druhy, jejichž 

larvy žijí v nepatrné hloubce na vodních rostlinách. Porosty orobince lemující tuto tůň 

jim tedy zajišťují vhodný habitat. Šídlatka Lestes dryas preferuje zarostlé mělké tůně 

v pokročilém stádiu sukcese nebo naopak pionýrská stanoviště (v Červeném seznamu 

ji najdeme s označením VU). Ostatním malým tůním však z hlediska vodního hmyzu 

hustý lem orobince, zdá se, příliš neprospívá. Vysýchavost menších tůní není pro 

dlouhodobý larvální vývoj některých druhů vhodná. V otevřených tůních s bohatým 

dnem a litorálem bylo zaznamenáno velké množství druhů larev i dospělců vodních 

brouků. Ve dvou tůních byl potvrzen výskyt střevličky východní (Obr. 16), která může 

mít vliv na složení místní biocenózy. 

- Pestrá nabídka stanovišť zajišťuje nabídku pro velké množství druhů, je ovšem 

třeba pravidelně redukovat a kontrolovat zárůst orobincem. Doporučena je 

obnova pláží u zaroslých tůní ideálně stržením drnu. 

Obr. 15 – hluboká tůn v centrální části 
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Obr. 16 – potvrzený výskyt střevličky však ne hojný a jen v některých tůních 

 

Jinošovské údolí 

Zaznamenáno 40 taxonů. 

Velké různorodé plochy a šetrné hospodaření zajišťují pestý výběr stanovišť. 

Přítomnost vodních rostlin různých druhů pomáhá chránit vodní hmyz před žírem rybí 

obsádky. Hladinové porosty a prohřáté vody jsou vhodným biotopem pro šidélko 

Erythromma viridulum, které je biotopovým specialistou (NT) a Erythromma najas, 

které se zde vyskytovalo masově i vážky Anaciaeshna isosceles (VU), které 

vyhledávají kombinaci zanořených porostů rákosu, orobince a hladinových makrofyt 

(Obr. 17).  

V nádrži Kačák téměř chybí litorální zóna (Obr. 18), možnost úkrytů tak poskytuje 

pouze kamenná hráz. Silné zakalení od větších ryb a koupajících se návštěvníků 

v sezóně podmínkám vhodným pro vývoj hmyzu jistě nepomáhá. Potvrzuje tak i velmi 

chudé vzorky. Rybník Jírovec je na biodiverzitu chudší, zajímavé jsou však nálezy z pár 

metrů vzdálené několikametové tůňky s hlubší vodou a silně prorostlou ponořenými 

vodními rostlinami, kde byla nalezena během krátké chvíle poměrně pestrá a 

zajímavá biocenóza vodních bezobratlích, jako několik druhů potápníků, např. larvy 
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Colymbetes cf. striatus (který je však nutno doložit dalšími nálezy) se statusem CR – 

kriticky ohrožený druh. Vyhledává oligotrofní, spíše lesní tůně. Tůň je obsazena 

obojživelníky (kuňka, skokan, čolek), díky pestrosti litorálu je však i vodní hymz pestře 

zasoupen. Poslední sledovaný rybník v soustavě Utopenec osidlovaly běžné druhy bez 

výrazné početnosti a zajímavější skladby. 

- Management na rybnících vychází z pravidelné kontroly rybí obsádky 

s pravidelnými výlovy. Vypouštění rybníka však musí být velmi krátké pro 

zachování alespoň části vodního života. Jako významné se ukázaly malé tůně 

v okolí nádrží, které dobře doplňují biodiverzitní mozaiku zejména o vodní 

brouky a další druhy na toto prostředí vázané. 

- Pro diskuzi je ponechán význam rybníku Kačák, kde je  při minimálních 

úkrytových možnostech pro vodní hmyz vliv rybí obsádky a člověka značně 

limitující. 

 

Obr. 17 – nádrže s hustým porostem vodních makrofyt po celé vodní ploše 
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Obr. 18 – rybník Kačák s minimální možností úkrytů pro vodní hmyz 
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