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Ochranářský plán péče lokality Mokřady Jablonné 

(vytvořeno v rámci projektu „OCHRANA NAŠICH 

NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ - MOKŘADŮ A STEPÍ - 

PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ“)  
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1. Název lokality: Mokřady Jablonné 

1.2. Lokalizace 

Umístění: jihozápadní okraj města Jablonné v Podještědí, u zámku Nový Falkenburk, cca 

27 km od Liberce, okres Liberec 

  GPS: 50°45'47.50"N, 14°45'20.31"E 

  Odkaz na mapy.cz: http://mapy.cz/s/8xJd 

Slovní vymezení hranic dle mapy: Lokalita pozemkového spolku je z východu ohraničena 

Heřmanickým potokem, který se následně vlévá do Panenského potoku, jež dále lokalitu 

ohraničuje, až k aleji pyramidálních dubů, kudy hranice pozemku prochází až téměř k silnici 

do Valtinova. Z jihu je hranice tvořena rigolem – bývalým náhonem. V lužním lese tvoří hranici 

zbytek druhého náhonu. Ze severní strany pak zámkem Nový Falkenburk a ze západu tvoří 

hranici březové stromořadí a klín soutoku vedlejšího ramene Heřmanického potoka 

s Panenským potokem. 
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1.3. Údaje o jednotlivých pozemcích 

Katastrální 

území: 

číslo 

parcely 

číslo Listu 

vlastnictví 

výměra 

(m2) 
druh pozemku skutečná funkce ochrana právní vztah 

Jablonné v 

Podještědí 868 1070 20245m2 ostatní plocha lužní les není vlastník 

Česká Ves v 

Podještědí 1036/2 865 11797m2 ostatní plocha podmáčená louka 

lokální 

biocentrum vlastník 

Česká Ves v 

Podještědí 1040 865 5245m2 ostatní plocha podmáčená louka 

lokální 

biocentrum vlastník 

Česká Ves v 

Podještědí 1043/1 865 13351m2 ostatní plocha podmáčená louka 

lokální 

biocentrum vlastník 

Česká Ves v 

Podještědí 1043/2 865 326m2 ostatní plocha podmáčená louka 

lokální 

biocentrum vlastník 

Česká Ves v 

Podještědí 1045 865 7744m2 ostatní plocha podmáčená louka 

lokální 

biocentrum vlastník 

Česká Ves v 

Podještědí 1044   568m2 ostatní plocha ostatní komunikace 

lokální 

biocentrum vlastník 
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Česká Ves v 

Podještědí 1036/3   664m2 vodní plocha 

koryto vodního toku 

umělé 

lokální 

biocentrum vlastník 

Česká Ves v 

Podještědí 1070   691m2 vodní plocha 

koryto vodního toku 

umělé 

lokální 

biocentrum vlastník 

 

2. CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

2.1. Přírodní poměry 

Tato rozsáhlá a poměrně členitá lokalita zahrnuje komplex dlouhodobě neudržovaných nivních 

luk při Panenském potoce, v blízkosti jeho soutoku s Heřmanickým potokem. Lokaklitu 

charakterizuje rovinatý terén s nadmořskou výškou 302-306 m, nachází se na podloží 

kvartérních sedimentů, s víceméně hydromorfně ovlivněnými půdami převážně typu 

fluvizemního gleje, místy i se stagnující vodou. Jde o území v dávnější minulosti ovlivněné 

periodickými záplavami, jejichž frekvence a rozsah se ale snížily po vybudování soustavy 

rybníků na obou výše zmíněných tocích a dále po zásadní regulaci Panenského potoka a 

některých jeho přítoků kolem roku 1950. Niva byla odlesněná již ve středověku, od 16. století 

byla obhospodařovaná jako zázemí sousedního zámku Nový Falkenburg. V polovině 18. století 

se v severní části území nacházel souvislý stromový porost – snad lesopark, v pozdější době se 

porosty dřevin omezovaly jen na úzké a nesouvislé břehové doprovody vodotečí a na 

stromořadí podél cest. Většina nivy byla využívána jako vlhká louka, případně pastvina. Tak 

tomu bylo i po roce 1945, kdy byl zámek zestátněn, později sloužil vzdělávacím účelům a 

nakonec jako dětský domov. V SZ části území se tehdy nacházel výběh dobytka, což mělo mj. 

za důsledek eutrofizaci půdního prostředí. Jižní část území přestala být nejpozději v 70. letech 

hospodářsky udržována a vytvořily se zde víceméně souvislé plochy pionýrského lužního lesa 

(olšiny s navazujícími plášti keřových vrb), místy přerušené zpustlými zbytky dřívějších luk. 

V severní části území se extenzivní zemědělské využití udrželo zřejmě až do 80. let, i zde ale 

později došlo k opuštění pozemků, hluboké degradaci dřívějších nivních luk a na nejvíce 

zamokřených plochách expandoval rákos obecný (Phragmites australis). 

Fytogeograficky náleží zájmová lokalita do obvodu Českomoravské mezofytikum, okresu 53. 

Podještědí a podokresu b) Ploučnické Podještědí, s určitou vazbou na podokres a) Českolipská 

kotlina. Druhově chudá květena širšího území má submontánní a suboceánické ladění, místy se 

vyskytují zajímavější druhy vodních a mokřadních biotopů.  

 
2.1.1. Geologie a reliéf 

Lokalita se nachází v oblasti kvartérních nivních sedimentů (hlína, písek, štěrk). 

2.1.2. Hydrologické poměry 

Lokalita spadá do oblasti středně vodné, s dobrou retenční schopností s vyrovnaným odtokem 

a s vysokým koeficientem odtoku. 

Zájmové území je součástí hydrologického pořadí č. 1-14-03-019. Nachází se na obou březích 

Panenského potoka, v jeho staničení cca 15,6 – 15,9 km. Panenský potok je ve správě Povodí 

Ohře, s. p. 

Lokalita se nachází v nivě, v těsné blízkosti soutoku Panenského a Heřmanického potoka. Oba 

toky vytvářejí a zejména v minulosti vytvářely členitou síť ramen, náhonů a odvodňovacích 

kanálů.  

Převážná část ploch je součástí stanoveného záplavového území pro rozliv Q100. V oblasti byla 

vymezena aktivní zóna ve smyslu § 66 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Plocha na pravém 

břehu Panenského potoka je zaplavována již pětiletou vodou. 

Záplavové území bylo stanoveno pro rozliv Q5, Q20 a Q100 pro km 3,888 – 26,711 Panenského 

potoka rozhodnutím krajského úřadu Libereckého kraje dne 29. 11. 2004 
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stanovené záplavové území Q100 (modrá plocha) a aktivní zóna (žlutý obrys): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Vymezení biotopů 

Krajinný typ – území patří ke krajinnému typu 5M2 

Typ krajiny podle využití území – jde o typ lesozemědělská krajina 

Typ sídelní krajiny – krajina pozdní středověké kolonizace 

Typ krajiny podle reliéfu – krajina vrchovin Hercynica 

2.1.4. Flóra (včetně hub) 

V zájmovém území bylo dosud zaznamenáno přibližně 250 taxonů cévnatých rostlin. (Při 

aktuálním průzkumu to bylo 236 taxonů za celé území, z toho 206 v severní a 135 v jižní části 

území. Tyto počty nelze považovat za definitivní, neboť některé taxony byly zřejmě 

přehlédnuty a také proto, že květena území, zejména v prostoru tůní, je dosud vývojově nezralá 

a podléhá rychlým změnám.) 

Úplný výčet zjištěných druhů, včetně doplňujících informací, je obsažen v samostatném 

botanickém průzkumu. Zde jsou prezentovány jen vybrané významnější druhy. Oproti r. 2008 

došlo k výraznému zvýšení počtu ohrožených druhů zahrnutých do červeného seznamu ze 3 na 

14, a to převážně zásluhou vybudování tůní v severní části území. Ve třech případech (ďáblík 

bahenní, kosatec sibiřský, leknín) jde ale o druhy do území uměle zavedené, u několika dalších 

druhů nelze vyloučit, že se zde vyskytovaly již v r. 2008, případně jde o nejednoznačnou 

determinaci. Bez ohledu na tyto možné nepřesnosti je však zjevné, že se diverzita květeny 

v severní části území významně zvýšila a rozšířily se sem i četné ochranářsky významnější 

druhy vodních a mokřadních biotopů. Za nejvýznamnější lze označit rdest tupolistý 

(Potamogeton obtusifolius) a vrbinu kytkokvětou (Lysimachia thyrsiflora), což jsou druhy, 

které se na blízkých rybnících v současnosti zřejmě nevyskytují. Pozoruhodný je i bohatý 

výskyt parožnatek v některých tůních, přestože se pravděpodobně ve všech případech jedná o 

relativně běžný druh Nitella flexilis. Lze očekávat, že tůně a jejich pobřeží budou 



6 

 

v následujících letech osidlovány dalšími zajímavými rostlinami a populace některých rostlin 

již v území rozšířených se budou konsolidovat.  

 

Tabulka 1: Přehled významnějších druhů rostlin 

vědecké jméno české jméno čs zchd komentář 

Calla palustris ďáblík bahenní C3 §3 vysazený, aktuálně nezvěstný 

druh, autochtonní výskyty u 

mlýnského a Markvartického 

rybníka v širším okolí území 

Carex elongata ostřice prodloužená   v mokřadní olšině místy 

Carex paniculata ostřice latnatá C4a  v jižní části území maloplošně 

Eleocharis mamillata subsp. 

mamillata 

bahnička 

bradavkatá pravá 

C4a  v litorálu některých tůní hojně 

Epilobium obscurum vrbovka tmavá C3  v litorálu tůní řídce 

Epilobium palustre vrbovka bahenní C4a  ve vlhké části nivní louky roztr. 

Galium elongatum svízel prodloužený C4a  v mokřadní olšině na J území, 

přechodné formy též kolem tůní 

Iris pseudacorus kosatec žlutý   v litorálu tůní místy 

Iris sibirica kosatec sibiřský C3 §2 pouze jako vysazený druh, při 

severním břehu největší tůně a 

v nivní louce; na nedaleké 

pastvině (mimo území) 

autochtonní výskyt 

Juncus acutiflorus sítina ostrokvětá C3  kolem tůní zatím jen 

maloplošně 

Lysimachia thyrsiflora vrbina kytkokvětá C3 §2 zatím jen ojedinělé rostliny 

Nymphaea cf. candida leknín bělostný C1b §2 vysazené rostliny nejasné 

taxonomické příslušnosti 

Potamogeton crispus rdest kadeřavý   v malé tůni na SV vzácně 

Potamogeton natans rdest vzplývavý   na hladině více tůní nesouvisle 

Potamogeton obtusifolius rdest tupolistý C3  v litorálu JZ tůně maloplošně 

Potamogeton pusillus agg. rdest maličký   v několika tůních dosti hojně, ± 

vše Potamogeton berchtoldii  

Sparganium emersum zevar jednoduchý   malá tůň na SV 

Sparganium erectum zevar vzpřímený   menší porosty v několika tůních 

Sparganium natans zevar nejmenší C2b §2 nejednoznačné nálezy mladých 

rostlin 

Valeriana excelsa  

subsp. sambucifolia 

kozlík výběžkatý 

bezolistý 

C4a  řídce u vodních toků v jižní 

části území 

Veronica scutellata rozrazil štítkovitý C4a  při J. břehu JZ tůně maloplošně 

 

Vymezení a popis dílčích ploch 

Podrobný popis vegetace v členění na dílčí plochy (lokality) je obsažen v aktuálním botanickém 

průzkumu, kde je zařazen i popis stavu z r. 2008. Zde je uvedena pouze základní charakteristika 

vegetace dílčích ploch, s pouze příležitostnými zmínkami o floristickém složení porostů. 

1) Násep cesty před budovou zámku, alej jírovců a stinné nitrofilní lemy. 

2) Největší tůň, hladina volná, jen se sporadickými makrofyty, v březích úzký rákosový lem a 

houštiny keřových vrb, návazně fragmenty vlhkých luk. Na SV drobná stinná tůň se zajímavou 

květenou. 
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3 + 4) Stromové a keřové doprovody výtoku umělého koryta výtoku z Mlýnského rybníka, 

fragmenty potočního luhu. 

5) Soustava pěti různě velkých mělkých tůní na místě zpustlé nivní louky. Pionýrská vegetace 

vodních makrofyt, jejíž vývoj byl usměrňován regulačními zásahy (kosení litorálních porostů, 

vytrhávání orobince). V březích floristicky různorodé porosty vlhkomilných rostlin, na JV 

zbytky degradovaných luk s expanzí rákosu, chrastice, tužebníku aj. 

6 + 7) Nesouvislé porosty mladých stromů a keřů podél umělého vodního toku (kanálu) 

tvořícího spojku mezi západním výtokem z Mlýnského rybníka a Panenským potokem. Oproti 

r. 2008 značně prořídlé v důsledku kácení a postupného úhynu olše šedé. Návazně fragmenty 

tužebníkových lad a podobných typů vegetace. 

8) Zpustlá nivní louka, z velké části s expanzí ostřice třeslicovité, jinde s psárkou luční a pýrem, 

na menší ploše i skřípinová a tužebníková lada, na JZ expanze chrastice rákosovité. Okrajově 

šíření náletových dřevin, na JV nedávné stromové výsadby. Porost v současnosti sečený, zatím 

ale bez výraznějšího zlepšení druhové skladby. 

9) Volně zapojený porost náletových dřevin (stromů i keřů) – iniciální stádium lužního lesa. 

10) Zámecká cesta s alejí pyramidálních dubů, vedená po náspu nad potoční nivou. Původní 

výsadby z r. 1901, postupně dožívající a nedávno doplněné novými výsadbami stejného druhu. 

11) Zpustlé a druhotně zamokřené louky v SZ části území, dříve výběh dobytka. Plocha zatím 

bez managementu (bezzásahové území), s větší tůní, na níž navazují souvislé porosty rákosu. 

Na východě zapojené houštiny vrby popelavé. 

12) Velká tůň s dobře vyvinutým mělkým litorálem a s poměrně kvalitní květenou, zatím 

botanicky nejcennější ze všech tůní. V březích sečené porosty ostřic, sítin a vlhkomilných bylin. 

13) Úzká linie pionýrských dřevin podél odvodňovacího příkopu, na SZ souvislejší seskupení 

dřevin s nitrofilním podrostem. 

14) Degradovaná nivní louka u cesty, na jihu přechází do tužebníkových lad a posléze vrbových 

houštin sledujících umělý tok (kanál). Floristicky nezajímavý porost, letos po dlouhé době 

poprvé sečený. 

15) Volně zapojené houštiny vysokých keřů (zejména vrby popelavé) s menším podílem 

stromové složky (zejména olší), v mezerách nitrofilní vlhká lada. 

16) Zpustlá nivní louka s ostřicí třeslicovitou, psárkou luční, pýrem a nitrofilními bylinami, 

podél vodotečí nesouvisle olše, vrby a topoly. 

17) Zámecká cesta, pokračování lokality 10 při levém břehu Panenského potoka. Převážně 

mladé výsadby pyramidálních dubů, návazně v nivě stinná nitrofilní lada. (K této dílčí ploše je 

zde připojena i plocha č. 24 vylišená při botanickém průzkumu v r. 2008.) 

18) Souvislejší porost sukcesní olšiny při levém břehu relativně přirozené vodoteče mající dnes 

spíše charakter slepého ramene, místy s ± stojatou vodou. Nerovnoměrně volně zapojený porost 

olše lepkavé s menší příměsí olše šedé, v keřovém patru nesouvisle se střemchou, případně 

bezem černým. Terén z velké části silně zamokřený, místy s povrchově stojící vodou – porost 

zčásti charakteru pionýrské mokřadní olšiny, dosud však fytocenologicky málo vyhraněný.  

19) Zbytkové podmáčené světliny pod elektrovodem, postupně zarůstající keřovými vrbami a 

olší. Nevelké porosty ostřicových a tužebníkových lad. 

20) Degradovaná nivní louka, na JV přecházející do mezofilnějších poloh. Převážně druhově 

chudé porosty, letos po dlouhé době poprvé sečené. 

21) Vlhká sukcesní olšina, víceméně zapojená. Na JV v sušším vyvýšeném terénu 

s antropogenními tvary (navážky, snad i zbořeniště, skládky odpadu) nesouvislé porosty 

pionýrských dřevin s nitrofilním bylinným podrostem. 

22) Nerovnoměrně zamokřená světlina s pokročilými degradačními stádii nivních luk – 

floristicky různorodé porosty s převažující ostřicí třeslicovitou, chrasticí rákosovitou, 

tužebníkem jilmovým atd., s malým ochranářským významem. 
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23) Okrajově navazující sukcesní olšiny, zčásti v silně zamokřeném terénu, s ± umělými 

vodními toky, částečně charakteru stojatých vod. Porosty různého charakteru, dílem 

antropogenně ovlivněné, ve vlastním zájmovém území pouze jejich lemy s vrbovými plášti a 

zamokřenými světlinami. 

 

Biotopy 

V zájmovém území lze v současnosti rozlišit především následující přírodní biotopy: 

V1F, V1G  – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod. Většinou 

jen nesouvislé porosty rdestů (Potamogeton sp.) a dalších rostlin v mělkých tůních. Alespoň 

fragmentární výskyt ve všech tůních, zatím ale jen v malých a značně řídkých porostech. 

Reprezentativnost: průměrná. 

V4A – Makrofytní vegetace vodních toků. V zájmovém území se jedná především o nesouvislé 

porosty hvězdoše háčkatého (Callitriche hamulata) v Panenském potoce. Pod příbuzný biotop 

V4B lze zahrnout ± přirozené vodoteče bez významnějšího výskytu vodních makrofyt. Jedná 

se o „náhon“ v jižní části území, který je zřejmě pozůstatkem jednoho z původních toků, 

dotčeným pouze místními úpravami. Reprezentativnost: průměrná. 

V5 – Vegetace parožnatek. Souvislé porosty menších druhů (Nitella flexilis aff.) v mělkých 

tůních. Výskyt v několika nádržích, v porostech o velikosti jednotek až desítek metrů 

čtverečních. Reprezentativnost: průměrná až vynikající. 

M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod. Břehové linie tůní a navazující podmáčené půdy 

širšího litorálu, případně též mokřiny v jižní části území. Jedná se o porosty s dominantním 

rákosem (Phragmites australis), orobincem širolistým (Typha latifolia), maloplošně i 

zblochanem vodním (Glyceria maxima) a zevarem vzpřímeným (Sparganium erectum). 

Porosty orobince byly téměř zlikvidovány v rámci regulačního managementu. 

Reprezentativnost: průměrná. 

M1.3 – Eutrofní vegetace bahnitých substrátů. Plošně omezené porosty v litorálu tůní, většinou 

s dominancí bahničky bradavkaté (Eleocharis mamillata), dále s žabníkem jitrocelovým 

(Alisma plantago-aquatica), hvězdošem jarním (Callitriche palustris agg.) a zblochanem 

vzplývavým (Glyceria fluitans). Reprezentativnost: průměrná. 

M1.7 – Vegetace vysokých ostřic. Porosty s dominancí ostřice štíhlé (Carex acuta), o. 

zobánkaté (C. rostrata), o. měchýřkaté (C. vesicaria), o. latnaté (C. paniculata), třtiny šedavé 

(Calamagrostis canescens) a chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea), často jen maloplošně 

vyvinuté nebo v kombinaci s jinými biotopy. Výskyt v řadě různě velkých porostů v litorálu 

tůní a ve vlhčích částech degradovaných nivních luk po celém území. Reprezentativnost: 

průměrná. 

T1.4 – Aluviální psárkové louky. Degradační stádia s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides), 

psárkou luční (Alopecurus pratensis), pýrem plazivým (Elytrigia repens) a nitrofilními 

bylinami, přechody k vlhkým pcháčovým loukám (T1.5). Jeden z nejvíce rozšířených biotopů 

v území (cca 20 % plochy), ale ve velmi nízké kvalitě. Reprezentativnost: nedostatečná. 

T1.5 – Vlhké pcháčové louky. V území prakticky jen fragmenty na přechodu k jiným biotopům, 

zejména aluviálním psárkovým loukám a vlhkým tužebníkovým ladům. Patří sem zejména 

porosty se skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus). Reprezentativnost: nedostatečná. 

T1.6 – Vlhká tužebníková lada. Většinou málo vyhraněné porosty s tužebníkem jilmovým 

(Filipendula ulmaria) vystupující spíše maloplošně v mozaice s jiným biotopy. 

Reprezentativnost: průměrná. 

T1.9 – Vegetace vlhkých narušovaných půd. Druhově bohaté porosty s hojnými sítinami 

(Juncus articulatus, J. effusus, J. acutiflorus), často bez výrazné dominanty. Jsou rozšířeny 

v širším litorálu tůní, kde jsou podmíněny sečením a zčásti i sešlapem. Reprezentativnost: 

průměrná. 
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K1 – Mokřadní vrbiny. Víceméně zapojené porosty keřových vrb, většinou vrby popelavé 

(Salix cinerea), někdy s příměsí dřevin stromového vzrůstu, zvl. olší. Výskyt v malých 

hloučcích i na větších plochách, v severní i jižní části území. Jeden z nejčastějších biotopů 

v území. Reprezentativnost: vynikající. Výskyt na 10-15 % plochy. 

L1 – Mokřadní olšiny. Nejvlhčí části sukcesních olšin v jižní části území. Fytocenologicky 

méně vyhraněné porosty na přechodu k lužním lesům. Reprezentativnost: průměrná.  

L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy. Mladé, nerovnoměrně zapojené porosty s výraznou 

převahou olše lepkavé, v podrostu s častou střemchou. Vývojově mladé formace s málo 

vyhraněným bylinným patrem. Výskyt na větších plochách v jižní části území, v mozaice 

s mokřadními lady. Fragmentárně i v severní části území. Plošně nejvíce rozšířený biotop, 

spolu s mokřadními olšinami výskyt na 40-50 % plochy. Reprezentativnost: průměrná. 

 

V zájmovém území byl proveden základní botanický průzkum v r. 2008, další, poněkud 

podrobnější průzkum, následoval v r. 2015 poté, co v severní části území byla vybudována 

soustava mělkých tůní a byla zahájena obnova degradovaných travních porostů pravidelným 

sečením. Botanické šetření probíhalo v r. 2015 po celou vegetační sezónu a jeho výsledky lze 

tak považovat za relativně úplné a reprezentativní. 

 

2.1.5. Fauna 

Společenstva vodních bezobratlých 

Celkem bylo zjištěno 175 taxonů. Termín taxon je použit úmyslně, protože ne vždy bylo možné 

určovat na druhovou úroveň. Proto jsou v seznamu taxonů vedle sebe různé taxonomické 

úrovně. V seznamu je také dodržena systematická posloupnost, avšak v různých úrovních. 

Vychází především z rozdělení užívaném v praktické hydrobiologii. V druhovém seznamu 

(tab. 1) jsou uvedena čísla tůní a tok, ve kterých byl taxon zjištěn. Pokud je v seznamu uvedena 

zkratka juv., jednalo se o raná vývojová stádia, která je obtížné nebo nemožné určit. 

V následujícím textu jsou komentovány jednotlivé skupiny a případně významné nalezené 

druhy. Jsou použity i české názvy organismů, přestože nejsou obvykle uváděny a v případě 

použití mohou být zavádějící. 

Porifera – houby a Bryozoa – mechovky 

Tyto skupiny jsou systematicky značně rozdílné, jejich ekologie je však velmi podobná. Proto 

jsou zde uváděny společně. Kolonie těchto organismů se vyskytují často společně. Byly 

zaznamenány hlavně v Panenském potoce na spodní straně větších volných kamenů. V tůních 

na větších kusech odumřelého dřeva. Spolehlivá determinace je možná pouze v případě, že jsou 

přítomny rozmnožovací útvary (gemule v případě hub a statoblasty v případě mechovek). 

Všechny nalezené druhy jsou běžné a vyznačují se podobnou ekologií. Narůstají na pevných 

podkladech ve stojatých a mírně tekoucích vodách. Spongilla lacustris – houba rybniční, 

Plumatella emarginata – mechovka vykrojená a P. repens – mechovka plazivá jsou 

nejběžnějšími druhy u nás. Paludicella articulata – keřnatenka bahenní netvoří statoblasty, ale 

typicky se větvící kolonie s kyjovitým tvarem jednotlivých jedinců. Cristatella mucedo – 

mechovka hadovitá tvoří hadovité kolonie schopné aktivního pohybu. Nejčastěji se vyskytuje 

na vodních rostlinách.  

  

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id25470/
http://www.biolib.cz/cz/taxon/id25472/
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Cnidaria – žahavci 

Dva druhy Hydra oligactis – nezmar podélník a Hydra vulgaris – nezmar obecný. Lze je běžně 

najít na vodních rostlinách nebo na pevném substrátu. Nezmar podélník je nejběžnějším druhem 

u nás. 

Turbellaria – ploštěnky 

Jediný druh Polycelis nigra – ploštěnka černá. Vyskytuje se ve stojatých i tekoucích často 

organicky znečištěných vodách. 

Rotifera – vířníci 

Uvedeno je šest rodů nalezených v planktonních vzorcích. Fauna vířníků bude však mnohem 

větší. Této skupině nebyla věnována zvláštní pozornost. Pro sběr a determinaci jsou třeba 

speciální metody.   

Oligochaeta – máloštětinatci 

Tyto organismy preferují především organický sediment. Eiseniella tetraedra – žížala 

obojživelná je jediný vodní druh žížaly u nás. Dosahuje velikosti až 50 mm. Osidluje břehovou 

část nebo dno vod, častěji tekoucích. Lze jí určit i pouhým okem, podle čtvercovitého průřezu 

zadní části těla. Hojné jsou druhy čeledi Naididae, které osidlují hlavně vodní rostliny a vláknité 

řasy. Tito máloštětinatci mají často vyvinuté oči. Nejsnáze určitelným druhem je Stylaria 

lacustris – naidka chobotnatá, typická dlouhým chobotkem. 

Hirudinida – pijavice 

Nalezené druhy indikují obvykle organicky znečištěné vody. Erpobdella octoculata – 

hltanovka bahenní a Helobdella stagnalis – chobotnatka štítkatá jsou nejhojnějšími druhy 

pijavic.  

Výjimkou je druh Theromyzon tessulatum. Tento druh parazituje v nosní dutině vodních ptáků. 

Číhá na vodních rostlinách na hostitele a zaleze do nosní dutiny. Zde se nasytí a opět hostitele 

opustí. Bývá často přenesen na dlouhé vzdálenosti. Tělo může být velké až 35 mm, má obvykle 

zelenou barvu. Nenasycení jedinci mají rosolovitý charakter.  

Mollusca – měkkýši 

Bivalvia – mlži 

Druhy Sphaerium corneum – okružanka rohovitá a Pisidium casertanum – hrachovka obecná 

jsou velmi běžné, vyskytují se v tekoucích i stojatých vodách a snáší organické znečištění. 

Často vytvářejí v sedimentu velmi početné populace. 

Gastropoda – plži 

Všechny nalezené druhy jsou běžné a vyskytují se ve stojatých i pomalu tekoucích vodách. 

Typickými zástupci zarostlých stojatých vod jsou Planorbarius corneus – okružák ploský a 

Anisus vortex – svinutec zploštělý. Tekoucí vody více preferuje Radix labiata – uchatka 

toulavá.   

Druhy Physella acuta – levatka ostrá a Ferrisia fragilis – člunka pravohrotá jsou nepůvodní a 

pochází ze Severní Ameriky, odkud byly zavlečeny s akvarijními rostlinami.  
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Araneida – pavouci 

Druh Argyroneta aquatica  - vodouch stříbřitý je typický pro stojaté vody s dostatečným 

množstvím vodní vegetace. 

Acarina – roztoči 

Velmi běžné a obvykle přehlížené organismy v tekoucích i stojatých vodách. Bylo nalezeno 10 

rodů. Druhová determinace nebyla zatím provedena. Vyžaduje speciální fixaci a tvorbu 

trvalých preparátů. Pro pozorování jsou vhodné rody Hydrachna a Hydrodroma. Vyskytují se 

ve stojatých vodách v litorálu a v planktonu. Jsou patrné jako pohyblivé červené kuličky o 

velikosti 1 – 4 mm. Všechny druhy vodních roztočů mají poměrně složitý vývoj. Larvální stádia 

jsou parazitická. Dospělci jsou draví, s výjimkou rodu Hydrachna. 

Crustacea – korýši 

V planktonu dominují Cladocera – perloočky a Copepoda – klanonožci. Vzhledem k tomu, že 

tůně jsou velmi mladé, dá se očekávat dynamický vývoj planktonních společenstev korýšů. Pro 

pozorování jsou vhodné velké druhy perlooček Daphnia longispina – hrotnatka průhledná a 

Simocephalus vetulus – věšenka obecná. 

Z klanonožců je typický druh Eudiaptomus gracilis - vznášivka ztepilá. 

Na většině lokalit se vyskytují druhy skupiny Ostracoda – lasturnatky. Jejich determinace je 

velice složitá. Podle odhadu na základě morfologických znaků se zde vyskytuje minimálně 10 

druhů. 

Z bentických korýšů byl nalezen druh Asellus aquaticus – beruška vodní. Tento druh žije 

v organicky znečištěných vodách. V tekoucích vodách je typickým indikátorem eutrofizace. 

Ephemeroptera - jepice  

Druhy Baetis vernus a Ephemerella ignita jsou typickými zástupci eutrofizovaných toků. Druh 

Cloeon dipterum se vyskytuje ve stojatých a pomalu tekoucích vodách na ponořené vegetaci. 

Druh Caenis horaria žije na dně mělkých stojatých vod.  

Všechny zmíněné druhy vytvářejí na lokalitách silné populace. 

Heteroptera – ploštice 

Největší počet druhů i nejvyšší abundance mají druhy z čeledi Corixidae. Jsou to velmi mobilní 

organismy, které mohou velice snadno migrovat. Hojně se vyskytuje klešťanka – Sigara scotti  

a výrazný je velký druh Corixa punctata – klešťanka velká. Jsou to typičtí zástupci nektonu. 

Stejně jako Notonecta glauca – znakoplavka obecná. 

Z malých druhů ploštic se hojně vyskytuje Plea minutissima – člunovka obecná. 

Z typicky bentických ploštic byl nalezen druh Ranatra linearis – jehlanka válcovitá. 

Megaloptera – střechatky 

Nalezen druh Sialis lutaria – střechatka obecná. Dravé larvy jsou typickými obyvateli bentosu 

stojatých i pomalu tekoucích vod. 
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Trichoptera – chrostíci 

Druhy Trianodes bicolor a Holocentropus picicornis jsou typickými obyvateli stojatých vod 

s vegetací. Druhy rodu Limnephilus se bohužel nepodařilo určit, protože larvy nebyly 

dostatečně vyvinuté. V případě většího rozvoje rostlin v tůních lze očekávat zvýšení početnosti 

larev chrostíků rodu Limnephilus. 

Ecnomus tenellus se často chová jako pionýrský druh stojatých vod.  

Ostatní nalezené druhy preferují spíše mírně až silně eutrofizované tekoucí vody. 

Lepidoptera – motýli 

Nalezeny dva druhy, které mají vodní housenky Elophila nyphaeata – vílenka leknínová a 

Cataclysta lemnata – vílenka okřehková. Žijí na vodních rostlinách ve stojatých vodách. 

Druhová determinace larválních stádií je velmi náročná a ne zcela spolehlivá.  

Diptera – dvoukřídlí 

Tento řád je v seznamu rozdělen podle obvyklé hydrobiologické praxe na skupiny 

Chironomidae – pakomárovití, Simuliidae – muchničkovití a Diptera ostatní. Determinace na 

druhovou úroveň na základě larev je u řady druhů obtížná, často i nemožná. 

Chironomidae – pakomárovití 

Většina zaznamenaných taxonů má poměrně širokou ekologickou valenci. Pouze druhy 

Tanypus vilipennis a Anatopynia plumipes jsou vázané na stojaté vody.  

Simuliidae – muchničkovití 

Druhy z této čeledi jsou vázané na tekoucí vody.  Všechny tři zaznamenané druhy preferují 

eutrofizované toky. 

Z ostatních druhů dvoukřídlého hmyzu je významný Chaoborus obscuripes. Tento druh koretry 

je typický pro mladé stojaté vody. V některých tůních vytváří masové populace. 

Z hygienického hlediska je významné malé zastoupení larev komárů. Bylo nalezeno pouze 

několik larev rodu Anopheles.  

Coleoptera – brouci 

Z větších druhů vodních brouků byl zaznamenán druh Hydrochara caraboides. Z dalších pak 

larvální stádia rodů Dytiscus, Ilybius a Acilius. 

V Panenském potoce jsou pak běžné druhy Elmis aenea a Limnius volckmari. 

Přehled všech zjištěných taxonů je uveden v tabulce 1. 

Závěr a zhodnocení lokalit 

Celkový počet druhů bude výrazně vyšší, než je počet uvedený v předešlé kapitole. Navíc lze 

předpokládat další vývoj společenstev zejména v tůních.  

Heřmanický potok  - v místě odběru je spíše přechodem mezi tekoucí a stojatou vodou. Tomu 

také odpovídá společenstvo, ve kterém převažují druhy ze stojatých vod. Diverzitu zvyšuje 

zejména přítomnost vegetace. 
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Panenský potok - má nevhodnou úpravu dna dlážděním. Celkově vykazuje známky 

eutrofizace na přechodu mezi beta-mezosaprobitou a alfa-mezosaprobitou. Biota osidluje 

především silné porosty submerzních rostlin rodu Callitriche – hvězdoš. Na pevné úpravě dna 

pod porostem hvězdoše je silný porost mechu Octodiceras fontanum.  

Z hlediska hodnocení ekologického stavu je potok v těchto místech ve stavu středním až 

poškozeném. Na toku lze demonstrovat zcela nevhodný způsob technické úpravy, který zamezí 

komunikaci s hlubšími vrstvami dna a zmenší počet habitatů. Tím se omezí fungování toku 

v krajině a sníží se diverzita a samočistící schopnost toku. 

Tůně jsou zatím velmi mladé a jejich vývoj bude pravděpodobně dynamicky pokračovat.  

Tůň č. 1 se jeví stabilní díky silnému porostu rákosu, který tůň po obvodu prakticky uzavírá. 

Postupem času bude porost rákosu zabírat stále větší plochu a bude docházet k zazemnění a 

přeměně na mokřad. Je na zvážení, jestli je cílem demonstrovat přirozenou sukcesi nebo 

zachovat vodní plochu.  

Tůň č. 2 – je velmi nestabilní. Lze očekávat dynamický vývoj. Pro diverzitu bude výhodný 

rozvoj vodních rostlin. Ten, jak se zdá, je dobře nastartovaný. Vliv bude mít i případná rybí 

obsádka. Ta se v tůních vyskytne díky přenosu jiker vodními ptáky, nebo aktivním vysazením 

místními obyvateli. K čemuž ostatně již dochází (ústní informace).  

Tůň č. 3 působí jako mělký rybník. Na společenstvu vodních bezobratlých je patrný predační 

tlak rybí obsádky. Tento stav pravděpodobně nebude možné změnit. Lze jej ponechat bez 

zásahu, nebo uvažovat o řízené rybí obsádce. V letním období je možné zde sledovat vegetační 

zákal tvořený planktonními rozsivkami a obrněnkami, který je běžný pro nádrže s vyšším 

množstvím živin a malým množstvím filtrátorů. 

Tůň č. 4 je zastíněná a dno je pokryto silnou vrstvou listové hmoty. Zde bude za několik let 

možné pozorovat přirozený proces zazemnění. Tato tůň má výrazně jiný charakter, než ostatní. 

Je to způsobeno především velkým množstvím napadané listové hmoty a velkým zastíněním. 

Tůně č. 5 a 8 se zatím chovají spíše jako periodické. V tůni č. 5 stojí za pozornost silný porost 

řasy rodu Chara.  

Tůně č. 6 a 7 zůstávají mělké s jílovitohlinitým dnem.  

Společenstvo organismů se bude v tůních č. 5 – 8 velmi dynamicky měnit v závislosti na 

sukcesi a klimatických podmínkách. Výhodou těchto tůní je, že přestože se zde rybí obsádka 

objevuje, tak se zde trvale neudrží. V letech jako rok 2015 uhyne díky vysoké teplotě a 

nedostatku kyslíku, jinak uhyne při zamrznutí. Další vliv na tyto tůně mohou mít případné 

povodňové stavy, které by mohly společenstva v tůních zcela změnit. Tento stav je však třeba 

považovat za přirozený.    

V roce 2015 bylo společenstvo tůní č. 7 a 8 ovlivněno nadměrným rozvojem vláknitých řas. 

S tímto jevem nelze nic dělat. Závisí na klimatických a trofických podmínkách. Mechanické 

odstranění masy řas (které bylo použito), je jediným schůdným způsobem částečné eliminace 

tohoto vlivu. Tůň č. 8 je velmi malá a mělká. V případě hydrologicky chudých let v kombinaci 

s tvorbou silné rostlinné biomasy hrozí její brzký zánik.   

Společenstvo vodních bezobratlých se bude v tůních vyvíjet podle množství submersních 

rostlin, vláknitých řas a vrstvy organického sedimentu. Zjednodušeně lze říci, že přítomnost 

cévnatých rostlin diverzitu zvyšuje, přítomnost vláknitých řas a vrstva organického sedimentu 



14 

 

diverzitu snižuje. Diverzita společenstva v tůních je poměrně malá. To umožňuje větší 

abundance některých druhů. 

Pro tůně je v tomto stádiu významné společenstvo nektonu. Tedy druhů aktivně se pohybujících 

ve vodním sloupci. Zde je tvořeno především plošticemi, v menší míře brouky a vývojovými 

stádii obou skupin.    

V jarním období byl v tůních zaznamenán výskyt velkého množství pulců žab a čolků a rybího 

plůdku. V tůních č. 1 – 3 hrozí trvalé zarybnění. 

Zajímavostí byl masový výskyt až 3 mm velkého červovitého nálevníka (Ciliata) druhu 

Spirostomum ambiguum v tůni č. 7 v letním období. 

Tabulka č. 1 Přehled taxonů vodních bezobratlých. 

Taxon Číslo tůně Potok 

Porifera - houby 

Spongilla lacustris     Panenský p. 

Cnidaria - žahavci 

Hydra oligactis     Panenský p. 

Hydra vulgaris 2,3,5     

Turbellaria - ploštěnky 

Polycelis nigra   Heřmanický p. Panenský p. 

Rotifera - vířníci 

Asplanchna priodonta cf. 2,3     

Hexarthra mira 2,3     

Keratella cochlearis 2,3     

Keratella quadrata 2,3     

Polyatrhra dolichoptera cf. 2,3     

Polyatrhra major 2,3     

Polyatrhra vulgaris cf. 2,3     

Synchaeta sp. 2,3     

Oligochaeta - máloštětinatci 

Eiseniella tetraedra 1,4     

Chaetogaster diaphanus 3,4     

Lumbriculus variegatus 1,2,4,6,7,8 Heřmanický p. Panenský p. 

Nais communis     Panenský p. 

Nais pseudoobtusa     Panenský p. 

Nais simplex 1     

Ophidonais serpentina 3   Panenský p. 

Pristina foreli     Panenský p. 

Slavina appendiculata 2   Panenský p. 

Stylaria lacustris 1,2,3,4 Heřmanický p.   

Hirudinida - pijavice 

Erpobdella nigricollis     Panenský p. 

Erpobdella octoculata 5,8 Heřmanický p. Panenský p. 

Glossiphonia complanata   Heřmanický p.   

Glossiphonia nebulosa   Heřmanický p.   

Helobdella stagnalis 2,3,4,6,7 Heřmanický p. Panenský p. 

Theromyzon tessulatum 2,5,6,8     

Mollusca - měkkýši 

Anisus vortex 2,4 Heřmanický p. Panenský p. 

Ferrisia fragilis 1     

Galba truncatula   Heřmanický p.   

Gyraulus albus 3,4,6,7 Heřmanický p. Panenský p. 

Hippeutis complanatus 2     

Physa fontinalis     Panenský p. 

Physella acuta 2,3,6,8     

Pisidium casertanum     Panenský p. 
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Planorbarius corneus 7     

Planorbis planorbis 1,4 Heřmanický p.   

Radix labiata   Heřmanický p.   

Sphaerium corneum     Panenský p. 

Araneida - pavouci 

Argyroneta aquatica 2,4,6     

Acarina - roztoči 

Hydrodroma sp. tůně     

Hydrachna sp. tůně     

Limnesia sp. tůně     

Piona sp. tůně     

Arrenurus sp. tůně     

Brachypoda sp. tůně     

Lebertia sp.     Panenský p. 

Aturus sp.     Panenský p. 

Hygrobates sp.     Panenský p. 

Sperchon sp.     Panenský p. 

Crustacea - korýši 

Alonella exigua 1,3     

Asellus aquaticus 1,2,3,4 Heřmanický p. Panenský p. 

Bosmina longirostris 3,4,7     

Ceriodaphnia megops 3,7     

Ceriodaphnia quadrangula 3     

Cyclopidae juv. 1,2,3,4,7     

Daphnia longispina 1,2,3,4,5,7     

Eucyclops serrulatus 3     

Eudiaptomus gracilis 4,7     

Chydorus sphaericus 1,2,7     

Megacyclops gigas 3     

Paracyclops fimbriatus 2     

Pleuroxus adunctus 1     

Polyphemus pediculus 3     

Scapholeberis mucronata 3,7     

Simocephalus vetulus 1,2,3,4,5,7,8 Heřmanický p.   

Ostracoda g. 1,2,3,4,5,7,8   Panenský p. 

Ephemeroptera - jepice 

Baetis fuscatus     Panenský p. 

Baetis vernus     Panenský p. 

Caenis horaria 1,2,3,4,5,6,7,8     

Caenis rivulorum 5     

Cloeon dipterum s.l. 1,2,3,4,5,6,7,8     

Ephemerella ignita     Panenský p. 

Odonata - vážky 

Aeschna cyanea 4,5     

Aeschna sp. 8     

Coenagrion puella 2,4,8     

Cordulia aenea 3,5,7     

Ischnura elegans 4,5,7     

Lestes sp. 4     

Platycnemis pennipes 4     

Sympecma paedisca 1,2     

Sympetrum  sanguineum cf. 1,5,8     

Heteroptera - ploštice 

Callicorixa praeusta 8     

Corixa affinis 2     

Corixa punctata 1,7,8     

Corixidae juv. 2,5,7,8     

Cymatia coleoptrata 1,2,5,6     

Gerris asper 4,7     

Hesperocorixa castanea 4,5,7,8     
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Hesperocorixa sahlbergi 4,8     

Ilyocorris cimicoides 1,2,3,7     

Micronecta sp. 6,7     

Notonecta glauca 1,2,7     

Notonecta juv. 1,2,5,6,7,8 Heřmanický p.   

Plea minutissima 1,2,3,5,6,7,8     

Ranatra linearis 5,6     

Sigara lateralis 7     

Sigara scotti 1,2,4,5,6,7,8     

Megaloptera - střechatky 

Sialis lutaria 4,5     

Trichoptera - chrostíci 

Agraylea sp. 6     

Athripsodes bilineatus     Panenský p. 

Athripsodes cinereus     Panenský p. 

Ecnomus tenellus 3     

Goera pilosa     Panenský p. 

Halesus tesselatus     Panenský p. 

Holocentropus piciccornis 1,2,3,4     

Hydropsyche angustipennis     Panenský p. 

Hydropsyche pellucidula     Panenský p. 

Hydropsyche siltalai     Panenský p. 

Hydroptila sp.     Panenský p. 

Limnephilus sp. 1,4 Heřmanický p. Panenský p. 

Neureclipsis bimaculata     Panenský p. 

Oecetis furva 1,2     

Oecetis lacustris 2,3,4     

Polycentropus flavomaculatus     Panenský p. 

Rhyacophila nubila     Panenský p. 

Triaenodes bicolor 2,3,4,6,8     

Lepidoptera - motýli 

Cataclysta lemnata 6,7     

Elophila nymphaeata cf. 6,7     

Diptera - dvoukřídlí 

Anopheles sp. 1,5,6     

Ceratopogonidae g. 2,3,4   Panenský p. 

Ephydridae juv. 8     

Helius sp. 1     

Chaoborus obscuripes 1,2,3,4,7,8     

Limnophora riparia     Panenský p. 

Oxycera sp. 1,2,5     

Tipula sp.     Panenský p. 

Diptera (Chironomidae) - dvoukřídlí (pakomárovití) 

Ablabesmyia sp. 1,3,4     

Anatopynia plumipes 3,7     

Cladotanytarsus mancus 8 Heřmanický p.   

Endochironomus sp. 1,2,3,4,5,6,7     

Chironomus plumosus 5     

Chironomus sp. 1 Heřmanický p.   

Macropelopia sp.     Panenský p. 

Micropsectra sp.     Panenský p. 

Microtendipes pedelus/chloris gr. 3 Heřmanický p.   

Nanocladius bicolor     Panenský p. 

Paratendipes albimanus gr.   Heřmanický p.   

Polypedilum convictum 1,4,5,6     

Polypedilum pedestre 5,7     

Polypedilum sp.     Panenský p. 

Potthastia longimanna     Panenský p. 

Procladius sp. 1,4,5,6,7     

Psectrocladius (Allopsectrocladius) sp. 3,6     
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Psectrocladius (Psectrocladius) psilopterus 8     

Psectrocladius (Psectrocladius) sordidelus gr. 1,3,5     

Tanypus vilipennis   Heřmanický p.   

Tanytarsus sp. 4     

Thienemannimyia sp.     Panenský p. 

Tvetenia verralli     Panenský p. 

Diptera (Simuliidae) - dvoukřídlí (muchničkovití) 

Simulium angustipes     Panenský p. 

Simulium paramorsitans     Panenský p. 

Simulium vernum     Panenský p. 

Coleoptera - brouci 

Acilius juv. 7     

Dytiscus sp. 5,6,7     

Elmis aenea     Panenský p. 

Elmis juv.     Panenský p. 

Enochrus sp. 1,4,5     

Gyrinus sp. 4,8     

Haliplus sp. 1,3,4,5,8 Heřmanický p.   

Helophorus aequalis   Heřmanický p.   

Helophorus sp. 4     

Hydrochara caraboides 4     

Hydroporus juv.   Heřmanický p.   

Hygrotus inaequalis 3     

Hyphydrus ovatus 4 Heřmanický p.   

Ilybius sp. 4     

Laccophilus hyalinus 2,5     

Limnius volckmari     Panenský p. 

Orectochillus villosus     Panenský p. 

Bryozoa - mechovky 

Cristatella mucedo     Panenský p. 

Paludicella articuata     Panenský p. 

Plumatella emarginata     Panenský p. 

Plumatella repens 1   Panenský p. 

Plumatella sp. 7     

 

 

Vodní brouci čeledí: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae,  

Dytiscidae a Heteroceridae 

Pro potřeby zhodnocení lokality a bioindikace jsou druhy zařazeny podle svých ekologických 

preferencí. Rozdělení středoevropských druhů na ekologické typy vychází z prací CUPPENA 

(1986) a HEBAUERA (1976) a je aktualizované podle BOUKALA et al. (2007) následovně: 

cr – krenofilní (druhy vyhledávající prameny, prameniště, pramennou stružku); 

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

látek, tj. tlející listí, zbytky ostřic apod.); 

et – eutrofilní (druhy preferující eutrofizované vody); 

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

ha – halofilní (druhy vyhledávající biotopy se zvýšeným obsahem solí); 

hg – hygrofilní (druhy vývojem vázané na vodní biotopy); 

li – limnofilní (druhy preferující větší vodní nádrže); 

le – lentické (druhy obývající lentické biotopy – stojatou vodu v širším slova smyslu); 

lo – lotické (druhy obývající lotické biotopy – tekoucí vodu v širším slova smyslu); 

re – reofilní (druhy vyhledávající biotopy s proudící vodou); 

rh – ritrální (druhy osídlující horní část toku); 
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ri – ripikolní (druhy obývající břehy); 

si – silikofilní (druhy vyhledávající vody s písčitým nebo štěrkovitým dnem); 

sq – semiakvatický (druh obývající ekoton na rozhraní vody a souše); 

ty – tyrfofilní (druhy obývající slatinné a rašelinné vody; tato kategorie zahrnuje i druhy 

striktně vázané na rašeliniště, někdy označované jako tyrfobiontní); 

tr – termofilní (druhy vyhledávající teplé a prosluněné vodní biotopy); 

ty – tyrfofilní (druhy obývající slatinné a rašelinné vody); 

 

Zjištěné druhy čeledi Dytiscidae a Noteridae jsou zařazeny do tří bioindikačních skupin podle 

ŠŤASTNÉHO (1999) a BOUKALA et al. (2007). Hlavní kritéria pro zařazení druhu do skupiny jsou 

vázanost k typu vodní nádrže a šíře ekologické valence druhu. Při zařazování druhů do skupin 

byly zohledňovány nejen ekologické nároky imag, ale především larev. Druhy čeledi 

Heteroceridae, Haliplidae a Gyrinidae jsou zařazeny do tří bioindikačních skupin, 

vycházejících také z práce BOUKALA et al. (2007). 

R – druhy reliktní a stenoekní, druhy s boreomontánním rozšířením v rámci střední Evropy, 

druhy vázané na přirozené ekosystémy a stanoviště, tj. především reofilní, tyrfobiontní a 

krenofilní druhy. 

A – adaptabilní druhy s širší ekologickou valencí osídlující přirozená nebo i druhotná 

stanoviště s přirozeným vodním režimem a chemismem. Patří sem často druhy detritofilní, 

silikofilní, tyrfofilní a acidofilní. 

E – euryekní, do této kategorie jsou zahrnuty druhy osídlující různé vodní biotopy, často 

s velmi rozdílnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi a biotopy antropogenně zasažené. 

 

Výsledky 

Celkem bylo v mokřadech u Jablonného v roce 2015 (v období duben až srpen) zjištěno 29 

druhů hydradephágních brouků (Gyrinidae 1, Haliplidae 1, Noteridae 2, Dytiscidae 24 a 

Heteroceridae 1). Přehled všech zjištěných druhů, jejich výskyt a ekologická charakteristika 

druhů jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tab. 2: Přehled zjištěných druhů vodních brouků 

Taxon Ekologická charakteristika Bioindikační skupina 

COLEOPTERA   

Heteroceridae   

Heterocerus fenestratus (THUNBERG, 1784) sq E 

Gyrinidae   

Gyrinus substriatus STEPHENS, 1828 eu E 

Haliplidae   

Haliplus ruficollis (DE GEER, 1774) eu/et E 

Noteridae   

Noterus clavicornis (DE GEER, 1774) li/dt E 

Noterus crassicornis (O. F. MÜLLER, 1776) dt E 

Dytiscidae   

Acilius sulcatus (LINNAEUS, 1758) eu E 

Agabus bipustulatus (LINNAEUS, 1767) eu E 

Agabus sturmii (GYLLENHAL, 1808) eu E 

Agabus undulatus (SCHRANK, 1776) eu/dt E 

Colymbetes fuscus (LINNAEUS, 1758) eu/dt E 

Dytiscus marginalis LINNAEUS, 1758 larva eu E 

Graphoderus cinereus (LINNAEUS 1758) dt A 
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Graptodytes pictus (FABRICIUS, 1787) dt E 

Hydaticus seminiger (DE GEER, 1774) eu E 

Hydroglyphus geminus (FABRICIUS, 1781) eu/si/tr E 

Hydroporus angustatus STURM, 1835 eu E 

Hydroporus incognitus SHARP, 1869 ac E 

Hydrovatus cuspidatus (KUNZE, 1818) dt A 

Hygrotus impressopunctatus (SCHALLER, 1783) eu E 

Hygrotus inaequalis (FABRICIUS, 1776) eu/et E 

Hyphydrus ovatus (LINNAEUS, 1761) eu E 

Ilybius ater (DE GEER, 1774) eu/dt E 

Ilybius fenestratus (FABRICIUS, 1781) eu E 

Ilybius fuliginosus (FABRICIUS, 1792) eu E 

Ilybius guttiger (GYLLENHAL, 1808) dt E 

Laccophilus minutus (LINNAEUS, 1758) eu E 

Rhantus exsoletus (FORSTER, 1771) eu E 

Rhantus grapii (GYLLENHAL, 1808) dt A 

Rhantus suturalis (MACLEAY, 1825) eu E 

 

Vyhodnocení  

Z tabulky 3 je patrné, že na všech mokřadních biotopech dominují druhy v kategorii E. To 

svědčí o značném antropogenním narušení celé lokality. Výskyt druhů skupiny A (adaptabilní 

druhy) je málo významný, jedná se o druhy s vyššími ekologickými nároky, které jsou však 

schopné přežívat i v méně vhodných biotopech. Nebyl zjištěn ani jeden druh z kategorie R. 

Během průzkumu nebyl zjištěn žádný druh vodních brouků vedený v Červeném seznamu 

(Farkač et al. 2005). 

Tab. 3: Zastoupení jednotlivých bioindikačních skupin  

bioindikační skupina R A E 

 0 3 26 

 

Z výše uvedeného přehledu druhů vodních brouků a jejich ekologických nároků (Tab. 2) 

vyplývá, že ve zkoumaném území (podle charakteru jednotlivých habitatů) mají výrazné 

zastoupení euryekní druhy (20 druhů) s širokou ekologickou valencí, které lze nalézt ve většině 

typech stojatých vod. Velmi specifickou bioindikačně významnou skupinou vodních brouků ve 

zkoumaných mokřadech jsou detritofilní druhy, dříve označované jako iliofilní (10 druhů). Tyto 

druhy většinou preferují habitaty s vrstvou tlejícího detritu, listí či zbytků ostřic. Z této skupiny 

byly na území mokřadů zjištěny vzácné druhy jako např. Graphoderus cinereus, Hydaticus 

seminiger a Hydrovatus cuspidatus. V mokřadech jsou ojediněle zastoupeny další ekologické 

skupiny, které však nemají vzhledem k malému množství druhů význam pro ekologické 

hodnocení lokality, viz Tab. 2. 

Komentář k významným druhům 

Hydrovatus cuspidatus (KUNZE, 1818) – druh se vyskytuje v ČR jen na několika lokalitách, 

pravidelně bývá nalézán pouze na jižní Moravě, z Čech je znám dosud ze dvou lokalit, a to na 

Českobudějovicku a na Frýdlantsku. Na zkoumaných mokřadech u Jablonného byl nalézán 

pravidelně v jarním a letním období, jedná se o třetí známou lokalitu v Čechách. V ČR osídluje 

nezastíněné nádrže s přirozeným chemismem a nízkou eutrofizací. 
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Graphoderus cinereus (Linnaeus 1758) – v ČR se vyskytuje na celém území, ale velmi lokálně. 

Preferuje bohatě zarostlé nádrže s dlouhým vývojem, často s mocnou vrstvou tlejícího listí na 

dně. Bioindikačně významný druh. 

Závěr a doporučení 

Na zkoumané mokřadní lokalitě u Jablonného v P. bylo v průběhu jara a léta 2015 zjištěno 

celkem 29 druhů vodních masožravých brouků.  

Přestože nebylo zjištěno příliš bohaté a ekologicky vyhraněné společenstvo vodních brouků, 

představuje území mokřadů zajímavou a pestrou kolekci vodních habitatů a má do budoucna 

velký potenciál stát se významným refugiem pro vodní bezobratlé živočichy. 

V roce 2015 byly mokřady výjimečnou lokalitou, především v místech s nově založenými 

tůněmi s hlinitopísčitým dnem. Tyto tůně představují nové biotopy, otevřené pro pionýrské 

druhy. Ve sledovaném roce 2015 však zůstaly prakticky sterilní z pohledu výskytu vodních 

brouků. Důvodem je zřejmě absence těchto druhů v širokém okolí mokřadů, a proto nedošlo ke 

kolonizaci nově vzniklého prostředí. Podobné biotopy, například v Polabí, bývají osídlovány 

během několika týdnů. 

Cennými partiemi mokřadů jsou starší části tůní s dlouhým vývojem, silnou vrstvou detritu a 

spadaného listí, které byly osídlovány především detritofilními druhy.  

Pokud by se podařilo v mokřadech udržet biotopovou pestrost, dá se předpokládat výskyt 

druhů, které z naší krajiny mizí vlivem degradace vodních biotopů a hlavně silné eutrofizaci 

vod.  

Doporučení pro management mokřadů: 

– zachovat biotopovou pestrost 

– zamezit nadměrnému přemnožení býložravých ryb,  

– ponechat rybí obsádku přirozenému vývoji, nevysazovat nepůvodní druhy ryb, 

– nepřihnojovat dno a nekrmit ryby či vodní ptáky zbytky chleba, 

– zabránit rybářům, aby používali jednotlivé tůně jako chovné, 

– nevyhrnovat bahno na břehy, 

– ponechat části břehů bez trávního drnu a další vegetace, jen jako hlinitopísčité plochy 

– výrazně neomezovat rozvoj litorální vegetace, 

– nesekat trávu na březích až těsně k vodě, 

– pokusit se maximálně omezit výskyt kachen divokých (při přemnožení představuje kachna 

divoká zásadní problém pro vodní bezobratlé). 

 

Střevlíkovití a drabčíkovití brouci 

(Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) 
 

 

Nomenklatura střevlíkovitých a drabčíkovitých brouků je převzata z prací LÖBL & SMETANA 

(2003, 2004). Pro lepší přehlednost jsou druhy v rámci jednotlivých skupin řazeny abecedně. 

Významné druhy jsou zvýrazněny tučným písmem. Dokladové exempláře vypreparované na 

sucho jsou uloženy ve sbírce Severočeského muzea v Liberci. 
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Detailní rozmístění zemních pastí 

Přední tůň (č. 5) : vlhká loučka pod velkou vrbou na sv. břehu (1 ks), mokřad na břehu (1 ks). 

Niva Panenského potoka: pod vrbou ve vlhké louce (1 ks), břeh potoka (louka) ve východní 

části (1 ks), břeh potoka (olšina) v západní části (1ks).  

Pozn.: ZP byly často poškozené nebo zcela zničené v důsledku sečení pozemků.  

Bioindikace 

Každý druh střevlíka je zařazen do bioindikační skupiny podle HŮRKY et al. (1996): 

R – reliktní: druhy s nejužší ekologickou valencí, mající v současnosti namnoze charakter 

reliktů. Jedná se většinou o vzácné a ohrožené druhy přirozených, nepříliš poškozených 

ekosystémů. 

A – adaptabilní: druhy osídlující více nebo méně přirozené nebo přirozenému stavu blízké 

habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti 

původních ploch. 

E – eurytopní: druhy, které nemají často žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, 

druhy nestabilních, měnících se biotopů, stejně jako druhy, obývající silně antropogenně 

ovlivněnou a poškozenou krajinu. 

Každý druh drabčíka je zařazen do bioindikační skupiny podle BOHÁČE et al. (2007):  

R1 – relikty I. řádu: zahrnuje druhy biotopů nejméně ovlivněných činností člověka. Jedná se 

především o druhy s arktoalpinním, boreoalpinním a boreomontánním rozšířením, dále druhy 

charakteristické pro rašeliniště (tyrfobionti a tyrfofilové), druhy vyskytující se jen v původních 

lesních porostech apod. 

R2 – relikty II. řádu: zahrnuje druhy stanovišť středně ovlivněných činností člověka, většinou 

druhy kulturních lesů, ale i druhy neregulovaných a původnějších břehů toků. 

E – expanzívní: reprezentuje druhy odlesněných stanovišť silně ovlivněných činností člověka. 

 

Hodnocení biotopů a lokality podle stupně antropogenního ovlivnění  

Pro zvýšení objektivity hodnocení jednotlivých biotopů/stanovišť (příp. lokality jako celku) lze 

stanovit tzv. stupeň antropogenního ovlivnění, a to na základě vyhodnocení procentuálního 

zastoupení bioindikačních skupin v získaných vzorcích. Klasifikace antropogenního ovlivnění 

resp. zachovalosti biotopů podle zastoupení druhů jednotlivých bioindikačních skupin ve 

vzorcích je uvedena podle MORAVCE et al. (2006). Jako podklad byl autory použit návrh 

TÁBORSKÉHO & ČECHURY (2002), kteří porovnávají relativní zastoupení bioindikačně 

významnějších druhů skupin R/RI a A/RII se zastoupením bioindikačně méně významných 

druhů skupiny E. Pokud ve vzorku výrazněji převažují druhy skupin R/RI a A/RII, jedná se o 

stanoviště slabě ovlivněné až neovlivněné. Pokud ve vzorku výrazněji převažují druhy skupiny 

E, jedná se o stanoviště silně ovlivněné až degradované. Více či méně vyrovnané zastoupení 

druhů skupin R/RI+A/RII a E svědčí o tom, že se jedná o stanoviště (průměrně) ovlivněné. 

Návrh klasifikace se řídil především snahou o co největší jednoduchost a tím i snadnou 

použitelnost, což ovšem na druhé straně s sebou přináší mnoho závažných nedostatků, které je 

nezbytné teprve vyřešit. Klasifikaci je proto nutné pokládat za provizorní. 

I 0–29,9 %  – biotop (lokalita) velmi silně ovlivněný až degradovaný 
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II 30–39,9 %  – biotop (lokalita) velmi silně ovlivněný 

III 40–49,9 %  – biotop (lokalita) silně ovlivněný 

IV 50–59,9 %  – biotop (lokalita) ovlivněný 

V 60–69,9 %  – biotop (lokalita) slabě ovlivněný 

VI 70–79,9 %  – biotop (lokalita) velmi slabě ovlivněný 

VII 80–100 %  – biotop (lokalita) velmi slabě ovlivněný až neovlivněný (klimax) 

Výsledky 

Přehled všech zjištěných druhů je uveden v tabulce 4. 

Tab. 4: Přehled zjištěných druhů čeledí Carabidae a Staphylinidae 
Významné druhy jsou zvýrazněny tučným písmem. 

BS = bioindikační skupina 

ČS = kategorie z Červeného seznamu ČR (FARKAČ et al. 2005): EN – ohrožený druh, VU = zranitelný druh 

Druh 

BS ČS 
CARABIDAE   

Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783) A  
Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825) A  

Agonum afrum (Duftschmid, 1812) A  

Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) A  
Agonum gracile Sturm, 1824 A  

Agonum micans (Nicolai, 1822) A  
Agonum thoreyi Dejean, 1828 A  

Agonum versutum Sturm, 1824 A  

Agonum viduum (Panzer, 1796) A  
Amara aenea (De Geer, 1774) E  

Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) E  
Amara convexior Stephens, 1828 E  

Amara familiaris (Duftschmid, 1812) E  
Amara lunicollis Schioedte, 1837 A  

Badister dilatatus (Chaudoir, 1837) A  

Badister lacertosus Sturm, 1815 A  
Bembidion articulatum (Panzer, 1796) E  

Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 A  
Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) A  

Bembidion bruxellense Wesmael, 1835 A  

Bembidion dentellum (Thunberg, 1787) A  
Bembidion doris (Panzer, 1796) A  

Bembidion lunulatum (Geoffroy, 1785) A  
Bembidion mannerheimii C. R. Sahlberg, 1827 A  

Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) A  
Bembidion tetracolum Say, 1823 E  

Bembidion varium (Olivier, 1795) E  

Blemus discus (Fabricius, 1792) A  
Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 A  

Carabus granulatus Linnaeus, 1758 E  
Carabus hortensis Linnaeus, 1758 A  

Carabus nemoralis O. F. Müller, 1764 A  

Clivina fossor (Linnaeus, 1758) E  
Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758) A  

Demetrias monostigma Samouelle, 1819 A  
Dromius agilis (Fabricius, 1787) A  

Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) A  

Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 A  
Harpalus latus (Linnaeus, 1758) A  

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) E  
Nebria brevicollis (Fabricius, 1792) A  
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Odacantha melanura (Linnaeus, 1767) A  
Oodes helopioides (Fabricius, 1792) A  

Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758) A  

Paranchus albipes (Fabricius, 1796) A  
Platynus assimilis (Paykull, 1790) A  

Poecilus versicolor (Sturm, 1824) E  
Pterostichus diligens (Sturm, 1824) A  

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) E  

Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) A  
Pterostichus niger (Schaller, 1783)  A  

Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) E  
Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) A  

Pterostichus rhaeticus Heer, 1837 A  
Pterostichus strenuus (Panzer, 1796) E  

Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) A  

Stomis pumicatus (Panzer, 1796) A  
Tachys bistriatus (Duftschmid, 1812) A  

Trechus obtusus Erichson, 1837 E  
Trechus pulchellus Putzeys, 1846 A  

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) E  

Trechus secalis (Paykull, 1790) A  
Trechus splendens Gemminger et Harold, 1868 A  

   
STAPHYLINIDAE   

Aleochara ruficornis Gravenhorst, 1802 R2  
Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) E  

Erichsonius cinerascens (Gravenhorst, 1802) R2  

Habrocerus capillaricornis (Gravenhorst, 1806) R2  

Hygronoma dimidiata (Gravenhorst, 1806) R1 VU 

Lathrobium fulvipenne Gravenhorst, 1806 E  
Ocypus nitens (Schrank, 1781) E  

Olophrum assimile (Paykull, 1800) R2  

Omalium rivulare (Paykull, 1789) E  
Othius punctulatus (Goeze, 1777) R2  

Paederus riparius (Linnaeus, 1758) R2  
Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802) R2  

Philonthus fumarius (Gravenhorst, 1806) R2  
Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal, 1810) R2  

Quedius fuliginosus (Gravenhorst, 1802) R2  

Quedius maurorufus (Gravenhorst, 1806) R2  

Rugilus angustatus (Geoffroy, 1785) R2  

Rugilus rufipes Germar, 1836 E  
Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827) R2  

Staphylinus erythropterus Linnaeus, 1758 R2  

Stenus bimaculatus Gyllenhal, 1810 E  
Stenus boops Ljungh, 1810 E  

Stenus cicindeloides (Schaller, 1783) R2  
Stenus juno (Paykull, 1789) E  

Tachinus rufipes (De Geer, 1774) E  

Tachyporus transversalis Gravenhorst, 1806 R1 EN 

Tasgius melanarius (Heer, 1839) E  

Zyras humeralis (Gravenhorst, 1802) R2  
   

Celkem druhů                                                       91 

  Z toho Carabidae                                                  63 

  Z toho Staphylinidae                                            28 
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Zhodnocení výsledků a diskuse 

Druhové spektrum 

Průzkumem bylo na lokalitě zjištěno celkem 63 druhů střevlíkovitých. Zjištěný počet 

střevlíkovitých brouků představuje 12 % z celkového počtu 518 druhů evidovaných v České 

republice (FARKAČ et al. 2005), což je hodnota, která zkoumané území řadí mezi 

carabidologicky středně bohaté. Dále se podařilo dosud determinovat 28 druhů drabčíkovitých, 

což představuje odhadem zhruba polovinu druhů zaznamenaných během průzkumu.  

Zjištěné druhové spektrum lze rozdělit do tří základních ekologických skupin: 

(a) druhy hygrofilní, obývající podmáčené biotopy, zejména zarostlé břehy vodních nádrží a 

toků, mokřady apod. Tyto druhy tvoří zhruba 65 % všech determinovaných druhů. 

Carabidae: Acupalpus flavicollis, Agonum afrum, A. fuliginosum, A. gracile, A. micans, A. 

thoreyi, A. versutum, A. viduum, Badister dilatatus, B. lacertosus, Bembidion articulatum, B. 

assimile, B. biguttatum, B. bruxellense, B. dentellum, B. doris, B. lunulatum, B. mannerheimii, 

B. octomaculatum, B. tetracolum, B. varium, Carabus granulatus, Clivina fossor, Demetrias 

monostigma, Elaphrus cupreus, Harpalus latus, Odacantha melanura, Oodes helopioides, 

Panagaeus cruxmajor, Paranchus albipes, Platynus assimilis, Pterostichus diligens, P. minor, 

P. nigrita, P. rhaeticus, P. strenuus, Stenolophus mixtus, Stomis pumicatus, Tachys bistriatus, 

Trechus obtusus, T. secalis, T. splendens. 

Staphylinidae: Erichsonius cinerascens, Hygronoma dimidiata, Lathrobium fulvipenne, 

Olophrum assimile, Paederus riparius, Philonthus fumarius, Ph. quisquiliarius, Quedius 

fuliginosus, Q. maurorufus, Rugilus angustatus, Scopaeus laevigatus, Staphylinus 

erythropterus, Stenus bimaculatus, S. boops, S. cicindeloides, S. juno, Tachyporus 

transversalis. 

 (b) druhy více méně lesní, vyskytující se ale i mimo les v zastíněných biotopech. V území se 

vyskytují ve zbytcích lužního lesa a v břehových porostech podél potoků. Tvoří pouze 14 % 

všech determinovaných druhů.  

Carabidae: Abax parallelepipedus, Amara lunicollis, Carabus coriaceus, C. hortensis, C. 

nemoralis, Cychrus caraboides, Nebria brevicollis, Pterostichus niger, P. oblongopunctatus, 

Trechus pulchellus. 

Staphylinidae: Habrocerus capillaricornis, Othius punctulatus, Philonthus decorus. 

(c) druhy arborikolní, žijící v korunách a pod kůrou stromů. Zjištěny byly pouze dva druhy rodu 

Dromius, tvořící 2 % determinovaných druhů. 

(d) druhy se speciální bionomií, žijící v blízkosti hnízd mravenců, v norách zemních savců 

apod. K těmto druhům se řadí střevlík Blemus discus a drabčíci Aleochara ruficornis a Zyras 

humeralis. Celkem tvoří 3 % determinovaných druhů. 

 

(e) druhy eurytopní, bez zvláštních nároků na charakter a kvalitu prostředí, které obývají i 

okolní, antropogenně silně ovlivněná stanoviště. Tyto zbývající druhy představují z celkového 

množství determinovaných druhů přibližně 15 %.    

Carabidae: Amara aenea, A. bifrons, A. convexior, A. familiaris, Loricera pilicornis, Poecilus 

versicolor, Pterostichus melanarius, Trechus quadristriatus. 

Staphylinidae: Drusilla canaliculata, Ocypus nitens, Omalium rivulare, Rugilus rufipes, 

Tachinus rufipes, Tasgius melanarius. 
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Z uvedeného rozdělení druhového spektra podle preference biotopů je zřejmé, že většina 

zjištěných druhů je hygrofilních, což odpovídá charakteru zkoumaného území. Lesní druhy jsou 

zastoupeny zejména ve zbytku lužního lesa a v břehových porostech podél Panenského potoka.  

Bioindikace 

Z celkového počtu zjištěných a determinovaných druhů jsou 2 (2,2 %) zařazeny do bioindikační 

skupiny R1, 63 (69,2 %) do biondikační skupiny A/R2 a 26 (28,6 %) druhů do bioindikační 

skupiny E. Podíl bioindikačně významnějších druhů skupin R1 a A/R2 tvoří 71,4 %, 

zkoumanou lokalitu lze tedy podle zastoupení bioindikačních skupin hodnotit stupněm VII, 

tedy jako lokalitu antropologicky velmi slabě ovlivněnou. Tento výsledek je ale zčásti relativní, 

neboť lokalita je tvořena převážně vodními a mokřadními habitaty a naprostá většina 

hygrofilních druhů je řazena do bioindikačni kategorie A/R2 (adaptabilní druhy resp. relikty II. 

řádu). Výskyt dvou reliktních druhů drabčíků patřících do bioindikační kategorie R1 (relikty I. 

řádu) ale naopak příznivé hodnocení lokality podporuje.     

Významné druhy  

Za významné druhy jsou považovány všechny druhy zařazené v Červeném seznamu 

ohrožených druhů bezobratlých ČR (FARKAČ et al. 2005), dále všechny druhy bioindikační 

skupiny R/R1 a vzácné a stanovištně specializovanější druhy skupin A/R2.  

Z celkového množství 91 zjištěných a determinovaných druhů střevlíkovitých a drabčíkovitých 

brouků je 5 druhů (1 druh střevlíka a 4 druhy drabčíků) považováno za významné a jsou 

podrobněji komentovány níže. Z těchto pěti druhů jsou dva druhy drabčíků zařazeny 

v Červeném seznamu: Hygronoma dimidiata v kategorii zranitelné (VU) a Tachyporus 

transversalis v kategorii ohrožené (EN).  

Zbývající významné druhy (střevlík Blemus discus a drabčíci Aleochara ruficornis a Rugilus 

angustatus) patří ke vzácnějším nebo málo nalézaným obyvatelům zachovalých stanovišť, 

nejsou však ohrožené.  

Komentář k významným druhům 

Pokud není uvedeno jinak, tak částečně upravené a doplněné charakteristiky střevlíků jsou 

převzaté z HŮRKY (1996). Charakteristiky drabčíků jsou originální nebo je odkaz na zdroj 

uveden přímo u dotyčného druhu. Pokud není uvedeno jinak, údaje o hojnosti se vždy vztahují 

k území Čech. 

Blemus discus (Fabricius, 1792) 

21.7.-27.8.2015, 1 ex. v zemní pasti.  

Ojedinělý, jen lokálně hojnější druh vlhkých stanovišť, indiferentní k zastínění: louky, 

rostlinami porostlé břehy vod, zejména v norách savců; nížiny až podhůří. Skrytě žijící druh, 

jehož přítomnost na lokalitě se nejlépe prokazuje odchytem na světelný zdroj nebo při 

povodních. 

Aleochara ruficornis Gravenhorst, 1802  

9.5.–18.6.2015, 1 ex., 18.6.–21.7.2015, 1 ex., vše v zemních pastech. 

Nehojný, adaptabilní (R2) druh, žijící skrytě pod hluboko zapadlými kameny a v norách 

drobných savců od nížin do hor. Bez použití zemních pastí je jeho přítomnost na lokalitě jen 

obtížně prokazatelná. 
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Hygronoma dimidiata (Gravenhorst, 1806) 

5.5.2015, 1 ex. vyšlapán z mokřiny u zadní velké tůně. 

Ojedinělý reliktní (R1) a hygrofilní druh. V Červeném seznamu řazený do kategorie VU 

(zranitelný). 

Rugilus angustatus (Geoffroy, 1785) 

6.5.2015, 5 ex. v prosevu hromad vytrhaného orobince u malé tůně. 

Vzácný, jen lokálně hojnější druh aluvií vodních toků.  

Tachyporus transversalis Gravenhorst, 1806 

5.5.2015, 1 ex. vyšlapán z mokřiny u zadní velké tůně. 

Vzácnější reliktní (R1) tyrfofil žijící především na rašeliništích a na vlhkých loukách, často v 

rašeliníku nebo v jiných druzích mechů, také v detritu, listí apod. V Červeném seznamu zařazen 

v kategorii ohrožený (EN). 

 

Závěr a návrh managementových opatření 

Ze zjištěného druhového spektra je zřejmé, že zde chybí řada cennějších hygrofilních druhů, 

které se vyskytují v rozsáhlejších a především kontinuálních mokřadech, rákosinách a březích 

rybníků v regionu. To je způsobeno především krátkou existencí tůní, během které se zde sice 

vytvořila vhodná mokřadní stanoviště, ale dosud nebyla osídlena druhově rozmanitější faunou. 

Svoji roli hraje i „parkový“ management v okolí vodních ploch, zejména časté sečení nebo 

vytrhávání některých porostů mokřadních rostlin a také značný pohyb lidí v okolí nádrží 

spojený se silným sešlapem břehů.  

Nebyla zvláště hodnocena fauna břehů jednotlivých tůní, neboť to není účelné. Stanoviště jsou 

velice podobná, nacházejí se v těsné blízkosti, naprostá většina zde žijících druhů je okřídlená 

a během sezóny se přesunuje na mikrobiotopy v rámci celé lokality tam, kde nalezne nejlepší 

podmínky.  

Je pravděpodobné, že během dalších let existence těchto uměle vytvořených tůní a přilehlých 

mokřadů se zde stabilizuje společenstvo terestrických skupin brouků, zejména hygrofilních 

druhů střevlíkovitých a drabčíkovitých, s vyšším počtem cennějších druhů.  

Z hlediska managementu by bylo vhodné ponechat některé plochy mokřadů a vlhkých luk 

nějakou dobu bez zásahu, aby mohly být osídleny druhově bohatší faunou. Na některých 

úsecích břehů by bylo vhodné během vegetačního období silně omezit jejich sešlapávání, které 

je zde v současné době značné (běžný provoz místních obyvatel, skupinové exkurze, 

managementová opatření, stavba povalových chodníků apod.). 
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Denní motýli  

(Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperoidea) 
 

Metodika  

Průzkum denních motýlů (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) byl prováděn v období 

celé vegetační sezóny (od dubna do října) v rámci jedenácti exkurzí, které byly uskutečněny 

v termínech 16.4., 5.5., 6.5., 9.5., 18.5., 18.6., 22.6., 23.6., 7.7., 21.7. a 27.8.2015. Průzkum se 

soustředil na všechny biotopy nacházející se na lokalitě, ale zejména na luční stanoviště a 

porosty kvetoucích bylin. 

Snadno rozpoznatelné druhy byly určovány přímo v terénu, aniž byly loveny, ostatní byly 

odchyceny klasickou entomologickou sítí o průměru 40 cm. Odchycení motýli byli po 

determinaci vypuštěni s výjimkou několika druhů, které determinoval specialista Ing. Petr 

Heřman a od nichž byl zpreparován dokladový exemplář. Nomenklatura a charakteristiky 

významných druhů jsou převzaty z BENEŠ & KONVIČKA (2016). U denních motýlů je obecně 

vžité české názvosloví, proto jsou česká jména jednotlivých druhů přednostně používána i v 

této zprávě.  

Přehled všech zjištěných druhů je uveden v tabulce 5. 

Tab. 5: Přehled zjištěných druhů denních motýlů 

ZCH = kategorie podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.: SO = silně ohrožený druh 

EVD = evropsky významný druh dle přílohy II a IV Směrnice 92/43/EEC o stanovištích  

Významné druhy jsou zvýrazněny tučným písmem. 
 

Druh ZCH EVD 

PAPILIONOIDEA   

Běláskovití (Pieridae)   
bělásek řepkový (Pieris napi)   

bělásek řepový (Pieris rapae)   
bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines)   

bělásek zelný (Pieris brassicae)   
žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni)   

   

Modráskovití (Lycaenidae)   

ohniváček černočárný (Lycaena dispar) SO EVD 

   
Babočkovití (Nymphalidae)   

babočka admirál (Vanessa atalanta)   

babočka kopřivová (Aglais urticae)   
babočka paví oko (Inachis io)   

babočka síťkovaná (Araschnia levana)    
okáč bojínkový (Melanargia galathea)   

okáč luční (Maniola jurtina)   

okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus)   
okáč prosíčkový (Aphantopus hyperantus)   

perleťovec kopřivový (Brenthis ino)   
   

HESPERIOIDEA   
Soumračníkovití (Hesperiidae)   

soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola)   

soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus)   
soumračník rezavý (Ochlodes sylvanus)   

   
Celkem druhů: 18   
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Zhodnocení výsledků a diskuse 

Průzkumem bylo ve sledovaném území zjištěno 18 druhů denních a ve dne létajících motýlů, 

z nichž ohniváček černočárný je chráněný evropskou legislativou (evropsky významný druh) 

resp. národní legislativou (silně ohrožený druh). Soumračník černohnědý je dosud neohrožený, 

ale v Čechách lokální a vzácný druh, perleťovec kopřivový je lokální druh vlhkých 

podhorských a horských luk. Ostatní druhy patří dosud k hojným, všeobecně rozšířeným 

druhům denních motýlů. 

Komentář k významným druhům 

Za významné jsou považovány druhy zvláště chráněné evropskou i národní legislativou, druhy 

zařazené v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých ČR (FARKAČ et al. 2005) a dále 

stanovištně specializovanější, lokální a vzácnější druhy.  

Ohniváček černočárný (Lycaena dispar) 

Evropsky významný druh, který je chráněný i českou legislativou v kategorii silně ohrožených 

druhů. V minulosti žil v Čechách na jihu a jihovýchodě území, kde vymizel v první polovině 

20. století. Na Moravě byl ještě na počátku 20. století považován za velkou vzácnost, omezenou 

na jih území. Zhruba od poloviny 20. století začal expandovat na sever a v současnosti žije již 

na celé Moravě kromě vysokých poloh. V Čechách byl znovu nalezen roku 1991, po roce 2000 

je známo několik nálezů z jižních Čech a byl zjištěn pravidelný výskyt v okolí České Třebové 

a ve Frýdlantském výběžku. V posledních letech se dále rozšířil do téměř celých východních 

Čech, v roce 2012 osídlil dokonce jižní svahy Krkonoš a jižní části Vysočiny. V jižních 

Čechách se již vyskytuje pravidelně a zcela nově pronikl z východu i do středních Čech a ze 

severu na Liberecko, Šluknovsko a Ústecko. Živnými rostlinami jsou širokolisté šťovíky 

(Rumex spp.), zejména š. tupolistý (R. obtusifolius), š. kadeřavý (R. crispus) a š. koňský (R. 

hydrolapathum). Masivní expanze motýla ve střední Evropě i nadále pokračuje. V současné 

době jde o expanzivní hygrofilní druh, který je na mnoha vlhkých lokalitách, často ruderálního 

charakteru, hojný. Z uvedeného důvodu se aktuálně nejedná o druh ohrožený.  

Perleťovec kopřivový (Brenthis ino) 

Rozšíření perleťovce kopřivového v Čechách (i v celé střední Evropě) doznalo v průběhu 20. 

století značných změn a v posledních desetiletích tento druh osídlil rozsáhlá území jižních, 

jihovýchodních i severních Čech, kde v minulosti výskyt zaznamenán nebyl. Obývá mokré a 

bažinaté louky s bohatým porostem bylin, zarostlé břehy podél potoků a řek, okolí rybníků a 

pramenišť, zvláště v pahorkatinách a podhůří. Hlavní živnou rostlinou je tužebník jilmový 

(Filipendula ulmaria), ale i mochna nátržník (Potentilla erecta), mochna bahenní (Potentilla 

palustris), krvavec toten (Sanguisorba officinalis) nebo udatna lesní (Aruncus vulgaris). Druhu 

zjevně prospěl obecný trend zanedbávání a neobhospodařování vlhkých luk a bezlesých ploch 

po roce 1990 a zanášení drenáží velkorysých meliorací ze 70. a 80. let 20. století. Tento vývoj 

má za následek nástup porostů s jeho živnou rostlinou, tužebníkem jilmovým. Mnohé vlhké 

louky v horských a podhorských oblastech jsou ovšem v současné době opět koseny (např. v 

zájmu ochrany orchidejí). Celoplošné a opakované kosení může populace perleťovce 

kopřivového značně poškodit. Proto se na všech takových lokalitách doporučuje mozaikovité 

sečení s ponecháním okrajů a pruhů či ploch vyšší vegetace. 
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Soumračník černohnědý (Heteropterus morpheus) 

Hygrofilní a xerotermofilní druh, obývající jednak podmáčené nekosené louky (severní Čechy), 

jednak sprašové stepi, váté písky, vinice, lesostepi (jv. Morava). Druh není ohrožený, protože 

zejména na Moravě v posledních dekádách expanduje podobně jako ohniváček černočárný. 

V Čechách je jeho výskyt omezen jen na Českolipsko a Šluknovský výběžek. Živnými 

rostlinami jsou širokolisté traviny, především bezkolenec modrý (Molinia caerulea) a třtina 

šedavá (Calamagrostis canescens). Tento druh se v posledních dvaceti letech šíří, osídluje 

opuštěné ruderalizované aluviální louky a také nové vytvořené biotopy jako jsou okolí umělých 

vodních ploch, štěrkovny a pískovny. Takové populace mohou být zničeny nevhodnou 

rekultivací a zástavbou průmyslovými zónami. Jako vhodný management na lokalitách výskytu 

se doporučuje mozaikovité sečení. 

 

Závěr a návrh managementových opatření 

Na lokalitě byl zaznamenán výskyt osmnácti druhů denních motýlů. Přestože tři druhy lze 

považovat za významné, vyskytující se pouze lokálně, jde o druhy, které v posledních 

desetiletích expandují a žádný z nich nepatří v současné době v České republice k přímo 

ohroženým. Jeden druh, ohniváček černočárný, je zvláště chráněný evropskou i národní 

legislativou.  

Pokud jde o management vlhkých luk, na které jsou všechny významné druhy vázány, 

nejvhodnějším způsobem údržby umožňující přežívání populací motýlů, je mozaikovitá seč, 

tedy střídání ploch nesečených, sečených jednou ročně a sečených dvakrát ročně. Tento 

navržený postup vychází z biologie jednotlivých druhů. Jako příklad poslouží nastínění vývoje 

perleťovce kopřivového. Jak již bylo uvedeno výše, hlavní živnou rostlinou housenek tohoto 

motýla je tužebník jilmový. Vývoj je jednogenerační, tzn., že v jednom roce se vylíhne a 

rozmnožuje se pouze jedna generace dospělců (červen až červenec). Vajíčka jsou kladena 

jednotlivě na spodní stranu listů, také housenky žijí jednotlivě, vzrostlé přezimují. Žír housenek 

tedy probíhá na rostlinách až do konce vegetační doby, poté housenky zimují v zemi pod 

rostlinami. Na jaře vylézají opět na rostlinu, kde se kuklí, kukly jsou zavěšeny na spodu listů a 

v červnu se z nich vylíhne motýl a vše se opakuje. Z uvedeného cyklu je zřejmé, že posečení 

porostu živných rostlin ve vegetační době neumožní dokončení vývoje housenek. Dalším, pro 

housenky fatálním faktorem, je současný způsob sečení. Ač bývá často současný management 

lučních stanovišť v zájmu ochrany přírody nazýván kosením, ve skutečnosti nemá s tímto 

termínem nic společného. Používají se většinou strunové sekačky, které porost rozřežou na 

drobnou drť společně s bezobratlými živočichy a jejich vývojovými stádii. Při tradičním kosení 

luk kosou k sušení sena byly rostliny posečeny u země a bezobratlí včetně housenek motýlů se 

mohly přesunout na jinou, neposečenou část pozemku se živnými rostlinami. 

Z výše nastíněného životního cyklu perleťovce kopřivového je zřejmé, že pro udržení populace 

nejen tohoto druhu na lokalitě je třeba upravit management lokality směrem k mozaikovitému 

sečení. Tento způsob péče o pozemky je příznivý i pro další významné druhy motýlů a další 

býložravé skupiny hmyzu. Kvetoucí pásy bylin poskytují také důležitý zdroj potravy hmyzu, 

jehož dospělci se živí nektarem a pylem, včetně dospělců motýlů.   
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Vodní hmyz – Kateřina Landová 
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Odonatologický průzkum  

Předmětem průzkumu vážek je mokřad mezi zámkem Nový Falkenburg a tokem Heřmanického 

a Panenského potoka na jihozápadním okraji města Jablonné v Podještědí. V široké nivě 

Panenského potoka bylo v zimě 2012/2013 vyhloubeno 8 tůní různé velikosti, tvaru a hloubky, 

největší tůň má plochu necelých 0,5 ha, další tři mezi 500 a 1500 m2, zbývající tůně řádově 

desítky m2. Průměrná hloubka tůní je přibližně 0,75 – 1 m, břehy pozvolné, v litorání vegetaci 

dominuje rákos a orobinec širokolistý, který je v pozdním létě kosen a z lokality odstraňován. 

Plocha mokřadu není zastíněná, jen se solitérními stromy a keři, pouze severní okraj je tvořen 

souvislým pláštěm stromů. V minulosti bylo území tvořeno silně degradovanými vlhkými 

loukami s dominantním rákosem a orobincem.  
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Metodika: Na lokalitě byly uskutečněny návštěvy ve dnech 31.7.2013, 27.6.2014, 16.7.2014, 

6.8.2014, 12.8.2014, 16.8.2014, 4.9.2014, 3.10.2014. Imága byla individuálně vyhledávána a 

odlovena do entomologické síťky, popř. jen pozorována, a po pořízení fotodokumentace byla 

vypuštěna zpět. Exuvie byly sbírány individuálně z litorální vegetace, larvy byly loveny pomocí 

kuchyňského cedníku prosíváním substrátu dna nebo z ponořených částí rostlin. Jasně 

determinovatelné larvy byly určeny na místě a vypuštěny zpět, některé byly určovány doma 

pomocí binokulární lupy a poté vypuštěny zpět, několik larev (obtížně určitelné larvy rodu 

Ischnura) bylo dochováno v laboratorních podmínkách až do stádia dospělce pro ověření 

správnosti determinace. Nálezová data byla uložena on-line do nálezové databáze AOPK ČR 

(http://ndop.nature.cz/). Terminologie byla použita podle číselníku nálezové databáze. 

Výsledky:  Na lokalitě bylo zjištěno 20 druhů vážek.  

Aeshna cyanea (imago, larvy), Aeshna grandis (imago), Aeshna mixta (imago, exuvie), Anax 

imperator (imago, larvy), Coenagrion puella (imago), Enallagma cyathigerum (imago), 

Erythromma najas (imago), Ischnura elegans (imago, larvy), Ischnura pumilio (imago, larvy), 

Lestes dryas (imago), Lestes sponsa (imago), Lestes viridis (imago), Libellula depressa 

(imago), Libellula quadrimaculata (imago, larvy), Orthetrum cancellatum (imago, larvy), 

Platycnemis pennipes (imago), Somatochlora metallica (imago), Sympecma fusca (imago), 

Sympetrum sanguineum (imago, exuvie,), Sympetrum vulgatum (imago, exuvie). 

Převládají eurytopní druhy eutrofních nebo mezotrofních vod, bez specifických stanovištních 

požadavků, většinou široce rozšířené. Tyto druhy byly na lokalitě dominantní (zejména 

Ischnura elegans, Coenagrion puella, Orthetrum cancellatum, Sympetrum sanguineum). Další 

skupinou jsou pionýrské druhy ranně sukcesních stanovišť. Pozornost si zasluhuje především 

šidélko menší Ischnura pumilio, které vyžaduje částečně holé břehy. Jedná se o vzácnější druh 

v rámci ČR. Mezi dalšími nálezy si pozornost zasluhují především Lestes dryas (druh 

semiterestrických biotopů), Sympecma fusca a Erythromma najas (vyžadující přítomnost 

makrofytní vegetace). Žádný ze zanamenaných druhů nepatří mezi zvláště chráněné. Lestes 

dryas je zařazen mezi druhy červeného seznamu v kategorii zranitelný (vulnerable). 

Závěr:  Spektrum nalezených druhů odpovídá charakteru biotopu – ranně sukcesní vodní 

biotopy v silně eutrofním prostředí. Počet zjištěných druhů je poměrně vysoký a znamená 24% 

druhů ČR. Překvapující proto není absence druhů vázaných na rašeliništní biotopy nebo 

oligotrofní vody. Prováděný management lokality (kosení, vytrhávání orobince, odstraňování 

biomasy) i jeho načasování (pozdní léto, podzim) je z hlediska životních nároků vážek 

optimální. Tato opatření mohou podmínit v budoucnu i vznik jiných mikrohabitatů (lokální 

ostřicové porosty, porosty bahničky), na které jsou vázány i stanovištně náročné vzácnější 

druhy. Lokalita je velmi vhodná pro sledování sukcese nejen biotopu, ale i zoocenóz vážek – 

nejpestřejší druhové spektrum bývá na biotopu přibližně 5 let po jeho vytvoření. 

Největším potenciálním rizikem je živelné vysazení ryb. Důležité je zachovat vodní nádrže bez 

ryb (nebezpečný je zejména karas stříbřitý, kapr, býložravé druhy), které se negativně projevují 

přímým požíráním larev, degradací litorálu a dna, vyžíráním zooplanktonu a tím změnou 

ekologických poměrů v nádržích. Vzhledem k charakteru území jako příměstské rekreační 

zóny nelze opomenout ani estetickou stránku zarybněných tůní, které by se vyznačovaly kalnou 

vodou bez litorální vegetace. 

http://ndop.nature.cz/
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Lze předpokládat, že dojde k rychlému zarůstání břehů náletovými dřevinami, které by stínily 

a opadem nepříznivě ovlivňovaly chemismus vody a celkovou ekologii nádrží. Vedly by také 

k rychlejšímu zazemňování nádrží. Proto je vhodné dřeviny v blízkosti břehů vyřezávat. 

V případě zazemnění tůní je vhodné přistoupit k jejich obnově v okamžiku, kdy přestávají plnit 

svou funkci jako vodní biotop. Vhodné je obnovovat tůně postupně, čímž bude dosaženo velké 

diverzity biotopů na celé lokalitě. Přínosné by bylo vybudování dalších tůní, např. v klínu mezi 

Heřmanickým a Panenským potokem (Waldhauser, 2014). 

 

Obratlovci (Vertebrata) 

Přehled zjištěných druhů 

Zjištěné druhy jsou uvedeny v tabulce 6. U druhů zvláště chráněných (označeny §) podle 

zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky 395/92 Sb. je doplněn údaj o kategorii 

ochrany, ve které jsou uvedeny. Dále u druhů zařazených do Červeného seznamu (PLESNÍK 

et al. 2003) je uvedena kategorie, do které byl druh zařazen. 

 

Tab. 6: Přehled zjištěných druhů obratlovců 

Zkratky stupňů ohrožení: 

CR - taxon kriticky ohrožený (Critically Endangered) 

EN -  taxon ohrožený (Endangered) 

VU - taxon zranitelný (Vulnerable) 

LR - taxon méně ohrožený (Least Endangered) 

CD - taxon závislý na ochraně (Conservation Dependent) 

NT - taxon téměř ohrožený (Near Threatened) 

LC - taxon málo dotčený (Least Concern) 

DD - taxon, o němž nejsou dostatečné údaje (Data Deficient) 

Významné druhy (zvláště chráněné a uvedené v Červeném seznamu) jsou zvýrazněny tučně.  

 

České jméno Vědecké jméno § ČS poznámka 

RYBY PISCES    

štika obecná Esox lucius    

lín obecný Tinca tinca    

plotice obecná Rutilus rutilus    

     

OBOJŽIVELNÍCI AMPHIBIA    

čolek obecný Lissotriton vulgaris SO NT  

ropucha obecná Bufo bufo O NT  

rosnička zelená Hyla arborea SO NT  

skokan štíhlý Rana dalmatina SO NT  

skokan hnědý Rana temporaria  NT  

skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus KO NT  

     

PLAZI REPTILIA    

slepýš křehký Anguis fragilis SO LC  

ještěrka živorodá Zootoca vivipara SO NT  

ještěrka obecná Lacerta agilis SO NT  

užovka obojková Natrix natrix O LC  

zmije obecná Vipera berus KO VU  

     

PTÁCI AVES    

potápka malá Tachybaptus ruficollis O VU  

čáp bílý Ciconia ciconia O NT zálet za potravou 

volavka popelavá Ardea cinerea  NT zálet za potravou 
kachna divoká Anas platyrhynchos    



36 

 

kopřivka obecná Anas strepera O VU  
polák chocholačka Aythia fuligula    

polák velký Aythia ferina    

chřástal vodní Rallus aquaticus SO VU  
lyska černá Fulica atra    

slípka zelenonohá Gallinula chloropus  NT  

moták pochop Circus aeruginosus O VU zálet za potravou 

poštolka obecná Falco tinnunculus   zálet za potravou 

holub hřivnáč Columba palumbus    
hrdlička zahradní Streptopelia decaocto    

kukačka obecná Cuculus canorus    

ledňáček říční Alcedo atthis SO VU zálet za potravou 

strakapoud velký Dendrocopos major    

žluna zelená Picus viridis  LC  

konipas horský Motacilla cinerea    

střízlík obecný Troglodytes troglodytes    
pěvuška modrá Prunella modularis    

červenka obecná Erithacus rubecula    
drozd zpěvný Turdus philomelos    

drozd kvíčala Turdus pilaris    

kos černý Turdus merula    
budníček menší Phylloscopus collybita    

budníček větší Phylloscopus trochilus    
cvrčilka zelená Locustella naevia    

cvrčilka říční Locustella fluviatilis    
rákosník zpěvný Acrocephalus palustris    

rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus    

rákosník velký Acrocephalus arundinaceus SO VU  
pěnice černohlavá Sylvia atricapilla    

pěnice pokřovní Sylvia curruca    
pěnice slavíková Sylvia borin    

sýkora koňadra Parus major    

sýkora modřinka Parus caeruleus    
sýkora babka Poecile palustris    

mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus    
šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris    

brhlík lesní Sitta europaea    
špaček obecný Sturnus vulgaris    

žluva hajní Oriolus oriolus SO LC  

sojka obecná Garrulus glandarius    
pěnkava obecná Fringilla coelebs    

zvonek zelený Carduelis chloris    
stehlík obecný Carduelis carduelis   zálet za potravou 

dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes    

strnad rákosní Emberiza schoeniclus    
strnad obecný Emberiza citrinella    

     
SAVCI MAMMALIA    

rejsek obecný Sorex araneus    
krtek obecný Talpa europaea    

norník rudý Clethrionomys glareolus    

hraboš mokřadní Microtus agrestis    
myšice křovinná Apodemus sylvaticus    

ondatra pižmová Ondatra zibethicus    
nutrie  Myocastor coypus    

srnec obecný Capreolus capreolus    

 

Komentář ke vzácnějším a ohroženým druhům 
Všichni obojživelníci byli zjištěni v nově vybudovaných tůních a v jejich okolí. Již záhy po 

jejich vybudování zde byla zjištěna silná populace čolka obecného a také skokana 

skřehotavého. Oba hnědí skokani jsou málo početní, stejně jako ropucha obecná, která má 

silnou vazbu na místo narození a je tedy ve výběru lokalit velmi konzervativní a potrvá několik 
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let, než zdejší populace posílí. Rosnička obecná byla nalezena v jediném exempláři v tůni č. 1. 

a také v tomto případě zřejmě platí, že lokalitu ještě nestihla osídlit. Pro všechny výše uvedené 

druhy platí dvě hrozby, jednak přítomnost ryb v tůních jakožto predátorů zejména larválních 

stádií obojživelníků, a nebo naopak hrozba zazemňování menších tůní v budoucnosti. 

 

Pro plazy je lokalita velmi vhodná zejména proto, že zde je pestrá mozaika mikrohabitatů, která 

nabízí dostatek potravy i úkrytů.  

 

Vybudování nových tůní výrazně pozměnilo složení ptačího společenstva oproti stavu z roku 

2008 (PUDIL 2008). Přibyly druhy vázané na vodu (kopřivka obecná, polák velký, polák 

chocholačka, lyska černá, potápka malá, chřástal vodní atd.), naopak zjištěni nebyli 

z významnějších druhů strakapoud malý a žluna šedá a to přesto, že oba druhy byly v roce 2008 

zjištěny v olšině, jejíž stav se výrazně nezměnil. Jednoznačně se ukazuje rozdíl mezi tůněmi 

s průhlednou vodou a dostatečnou nabídkou potravy ve srovnání s přerybněnými rybníky bez 

potravy dostupné pro ptáky. 

 

Závěr a návrh managementových opatření 

Vybudované tůně se rychle staly místem rozmnožování řady druhů obojživelníků. Velké tůně 

jsou také útočištěm mnoha ohrožených druhů ptáků, protože nabízejí jak úkrytové možnosti, 

tak dostupnou potravu. Přesto má lokalita několik rizik jak pro ptáky, tak pro obojživelníky. Ve 

velkých tůních bylo zjištěno několik druhů ryb, které se tam dostaly zřejmě za pomoci ptáků 

nebo sem byly vypuštěny lidmi. Hrozí riziko, že ryby budou predovat obojživelníky a stanou 

se potravními konkurenty ptáků i obojživelníků. V případě menších tůní sice nehrozí trvalý 

výskyt ryb, ale v některých případech může dojít k relativně rychlému zazemnění.  

Pro management lokality je důležité omezování početnosti ryb. Nabízí se občasné prolovy 

větších tůní, ale reliéf dna a jejich členitost neumožňuje efektivní prolovení sítí nebo za pomoci 

agregátu. Jako částečné řešení může fungovat vyšší obsádka dravých ryb, negativem je však 

predace obojživelníků dravými rybami v okamžiku, kdy omezí populaci rybí kořisti. Nicméně 

se to jeví jako nevhodnější opatření za situace, kdy obojživelníci mají možnost se rozmnožovat 

i v sousedních tůních bez rizika predace. 

 

 

2.2. Ekologické souvislosti 

2.2.1. Velikost 

Lokalita zaujímá rozlohu cca 5,9 ha. Sledované území je dostatečně velké pro zachování plošně 

nejvýznamnějších biotopů v území, tj. mělkých stojatých vod, aluviálních luk a olšin. To však 

platí pouze za předpokladu, že tyto biotopy budou mít vysokou zachovalost a bude jim 

věnována přiměřená péče. V současnosti tomu tak ještě není, neboť: 

a) biotop mělkých stojatých vod (tůní) je velmi mladý, s dosud nevyzrálou biotou, jejíž sukcese 

je narušována opakovanými, byť dobře míněnými regulačními zásahy.  

b) biotop aluviálních luk je výrazně negativně ovlivněn předchozí dlouhodobou absencí 

hospodářské péče a v dřívější době snad i málo šetrnými formami hospodaření (stání dobytka, 

hnojení, výsevy kulturních trav). Porosty se dnes většinou nacházejí ve stavu, kdy by 

přísnějšími mapovateli nebyly ani považovány za přírodní biotop. 

c) biotop lužních, případně mokřadních olšin je vývojově mladý a dosud málo konsolidovaný, 

chybí v něm řada diagnostických druhů. Určitým rizikem do budoucna může být chřadnutí olše, 

které se zatím projevuje především u olše šedé, která ve většině porostů má jen slabé zastoupení. 

Z hlediska existence významnějších druhů rostlin je na hodnocení brzo, neboť cennější druhy 

se teprve nedávno rozšířily na nově vytvořený biotop tůní a jejich populace jsou dosud jen malé, 
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nestabilizované. Není tedy vůbec vyloučeno, že tyto druhy záhy vymizí. V tůních lze nicméně 

předpokládat trvalejší výskyt alespoň běžnějších druhů vodních rostlin, jako je rdest vzplývavý 

(Potamogeton natans) či rdest maličký (P. pusillus agg.). (Višňák, 2015) 

 

2.2.2. Reprezentativnost (zachovalost) fyziotypů/biotopů 

Reprezentativnost fyziotypů (biotopů) lokality hodnotíme zatím z hlediska charakteru 

botanické složky jako průměrnou, přesto má velký význam v charakteru příměstské krajiny 

v této části města. 

2.2.3. Obnovitelnost fyziotypů/biotopů a druhových populací 

O obnovitelnosti lze hovořit především v případě nivních luk (přechody biotopů T1.4 a T1.5), 

neboť tento biotop byl v území velkoplošně rozšířen po celou kulturní fázi vývoje a zásadně 

degradoval (až na hranici faktického zániku) teprve v průběhu několika posledních desetiletí. 

Za současné situace lze považovat biotop nivních luk za „obtížně obnovitelný“ jednak z důvodu 

neuspokojivé struktury a floristického složení porostů, dále i proto, že v blízkém okolí chybí 

botanicky kvalitní porosty, které by mohly posloužit jako východisko regenerace. Relativně 

příznivého stavu lze ale snad dosáhnout při pravidelném sečení v horizontu cca 10 let. (Višňák, 

2015) 

2.3. Právní souvislosti 

2.3.1 Ochrana přírody a krajiny 

ÚSES – téměř celá zámecká plocha je v územním plánu obce Jablonné v Podještědí vymezená 

jako lokální biocentrum č. 1139. Panenský potok je vymezen jako součást lokálního 

biokoridoru č. 1139/1188. „Lužní plocha“ leží mimo vymezený územní systém ekologické 

stability. 

územní plán: 
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Biocentrum – je skladebnou částí ÚSES, která je, nebo má být tvořena ekologicky významným 

segmentem krajiny, který svojí velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje trvalou 

existenci druhů i společenstev přirozeného genofondu krajiny. 

Biokoridor – je skladebnou částí ÚSES, která je, nebo cílově má být tvořena ekologicky 

významným segmentem krajiny, který propojuje biocentra a umožňuje a podporuje migraci, 

šíření a vzájemné kontakty organismů. 

Ochrana památek – Centrální dubová alej je chráněná jako nemovitá kulturní památka. Je 

vedena pod rejstříkovým číslem 3384, jako součást objektu zámek Nový Falkenburk.  

2.3.2. Územně plánovací dokumentace a další právní vztahy k lokalitě 

 

2.4. Socio-ekonomické poměry - využívání území a jeho okolí, ovlivňující lokalitu, 

v minulosti a současnosti 

2.4.1. Ochrana přírody 

Na lokalitě jsou podporovány mokřadní biotopy a na ně vázaní živočichové a rostliny. 

Zvýšení biodiverzity – Realizací biocentra bude zvýšena stanovištní pestrost a ekologická 

stabilita lokality. Místo se stane významným zdrojem biodiverzity s předpokládaným výskytem 

chráněných druhů rostlina živočichů a s možností šíření těchto druhů do okolí. 

 

2.4.2. Zemědělství 

Dotčené pozemky nejsou součástí zemědělského půdního fondu. 

 

2.4.3. Lesnictví 

Dotčené pozemky nejsou evidovány jako pozemky uřčené k plnění funkce lesa. 

Olšový luh se ponechává samovolnému vývoji. 

 

2.4.4. Rekreace a sport 

Rekreační využití – ze zanedbaného území se stane atraktivní lokalita pro každodenní rekreaci 

obyvatel Jablonného, pro maminky s dětmi, důchodce, mládež, děti z přilehlého dětského 

domova aj. Vzhledem k tomu, že na okraj pozemku vede také turistická značka, realizace 

projektu bude mít kladný efekt i na turisty a návštěvníky obce. 

 

2.4.5. Myslivost a rybářství 

Ani myslivectví ani rybářství na lokalitě není žádoucí.  

 

2.4.6. Těžba nerostných surovin 

Na lokalitě je umístěn 60 m hluboký hydrogeologický vrt – schován v „ještěrkovníku“. 

 

2.4.7. Využití vody 

Tůně, vodní toky, ČOV 

 

2.4.8. Výchovné a vzdělávací využití 
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Územím je vedena naučná stezka, která informuje o jednotlivých biotopech, rostlinných druzích 

apod. Výhodou lokality je vysoká rozmanitost na malém území, a tedy i možnost poskytnout 

návštěvníkům informace o různých stanovištích, jejich vývoji a osídlení. 

 

Na lokalitě existuje interaktivní naučná stezka o ekosystémových službách. 

Na lokalitě jsou botanické monitorovací plochy.  

Lokalita se pravidelně využívá pro vzdělávací, výukové a výchovné badatelské programy se 

zaměřením na užitečnost mokřadů a vodní bezobratlé živočichy.  

 

2.4.9. Další využití 

 Hezké místo pro potencionální natáčení záběrů do filmů. 

 Příklad dobré praxe – vzorový příklad šetrné turistiky a zóny příměstské rekreace pro 

další obce, organizace a občany. Úspěšně realizovaný projekt tohoto formátu bude 

signálem pro veřejnost, že podpora podobných projektů má smysl.  

 Čmelák o. s. zde pravidelně od roku 2013 organizuje osvětové akce pro veřejnost, 

spojené s přírodovědným výkladem či ukázkovou prací jednotlivých specialistů v 

terénu – demonstrace druhů či jejich odborného sběru, kroužkování apod. Po roce 

2013 zde byly instalovány informační panely.  V roce 2015 bylo v prostoru soutoku 

Panenského a Heřmanického potoka instalováno několik herních prvků pro děti, které 

vysvětlují ekosystémové služby mokřadů. Jedná se o magnetickou tabuli „Teplotní 

rozdíly v krajině“, „Jak zmírnit povodně“. 

Byla vybudována pozorovací mola. Herní prvky, naučná stezka i mola jsou však 

opakovaně atakovány vandaly.  
 

2.5. Možné konflikty zájmů 

V lokalitě je nutno skloubit ochranu (podporu) biodiverzity, zachování rázu „divočiny“ a jeho 

rekreační a osvětové využití (se zajištěním bezpečnosti návštěvníků). V zájmu zajištění 

potřebného klidu a prostoru živočichům se pokusíme omezit pohyb a hlasový projev 

návštěvníků. 

Konflikt zájmů se může též projevit mezi ochranou divokých živočichů a místními pejskaři, či 

mezi rekreačním a osvětovým využitím lokality a pejskaři, kteří si po svým psech neuklízí 

exkrementy. 

Může dojít k rozporům v nárocích na ochranu rostlin a živočichů 

 

3. CÍLE A OPATŘENÍ 

3.1. Dlouhodobé cíle ochranářského plánu 

Zvýšení a udržení biodiverzity – realizací biocentra bude zvýšena stanovištní pestrost 

a ekologická stabilita lokality. Místo se stane významným zdrojem biodiverzity 

s předpokládaným výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů a s možností šíření těchto 

druhů do okolí. 

Rekreační využití – ze zanedbaného území se stala atraktivní lokalita pro každodenní 

rekreaci obyvatel Jablonného, pro maminky s dětmi, důchodce, mládež, děti z přilehlého 

dětského domova aj. Vzhledem k tomu, že přes lokalitu vede také turistická značka, je zde 

kladný efekt i na turistiku a zvýšení návštěvnosti obce. 
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Ekovýchovně naučný a osvětový význam - v území je vedena naučná stezka, která 

informuje o jednotlivých biotopech, rostlinných druzích apod. Výhodou lokality je vysoká 

rozmanitost na malém území, a tedy i možnost poskytnout návštěvníkům informace o různých 

stanovištích, jejich vývoji a osídlení. 

 

Občanský a komunitní – zapojení obyvatel do plánování i některých jednoduchých 

realizačních částí je vnímáno jako klíč k dlouhodobé udržitelnosti projektu a jako prostředek 

k rozvoji občanské angažovanosti a komunitní sounáležitosti. 

 

• Zachovat a případně zvýšit biodiverzitu lokality.  

• Udržet vodní plochy vytrháváním orobince.  

• Zajistit optimální využití lokality pro rekreační a vzdělávací aktivity při nenarušení 

ekologických a estetických hodnot území. 

 • Část lokality zachovat jako klidovou, s minimem zásahů a rekreačních aktivit.  

• Zainteresovat místní obyvatelé do péče o lokalitu. 

 

3.2. Modifikující faktory a jejich zhodnocení 

 Zarybnění vodních ploch invazivní střevličkou a dalšími rybami. 

Je nutné na jaře nasadit rychlenou štiku (tzn. štika o velikosti 2-3 cm). POZOR: lze 

sehnat jen časně z jara. (Candáta ne - je náročný na kyslík- v letních měsících by 

nepřežil.) 

Zárůst vodních ploch orobincem širolistým - orobinec alias doutník je rostlina 

rostoucí ve vodě až do hloubky cca 1 metru, a tak způsobuje zarůstání volné vodní 

plochy. V důsledku každoročního odumírání nadzemní (tedy nad sedimentem rostoucí) 

části rostlin vzniká značné množství detritu (mrtvé organické hmoty), který se usazuje 

na dně a vede k dalšímu snížení vodního sloupce až k postupnému zazemnění tůní. Proto 

je nutné jeho vytrhávání z vody i s kořenem. Toto vytrhávání je nejefektivnější 

v prvních dvou až třech letech po vyhloubení tůní. Spolu s postupným oživováním tůní 

obojživelníky a vodními bezobratlými živočichy je potřeba posouvat dobu vytrhávání 

až na dobu, kdy jejich odstraňováním nebude docházet i k likvidaci těchto druhů, tedy 

nejlépe s ním počkat až na podzim (září a později). Na druhou stranu je dobré včas 

ostříhat palice se semeny. Mimo vodní plochu sekat. 

 Kazivost vody: Je třeba u vody ponechávat litorál (je třeba myslet na to při vytrhávání 

orobince). 

 Napadení olší - Phytophthora alni - nebezpečný invazní parazit, se kterým si zatím 

nevíme příliš rady. 

 Enormní míra vandalismu – instalovali jsme fotopasti na lokalitu. 

 Omezenost finančních zdrojů pro provádění managementu – provádění managementů 

na lokalitě je vázané na krajinotvorné dotační tituly - potenciálním rizikem je ukončení 

těchto programů. Řešením je hledání dalších finančních zdrojů a využití dobrovolnické 

práce.  
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3.3. Operativní cíle ochranářského plánu 

1. Zajistit klidový režim na přinejmenším polovině plochy lokality.  

2. Zajistit optimální podmínky pro přežití populací vzácnějších druhů rostlin.  

3. Zajistit optimální podmínky pro přežití vzácnějších druhů hub.  

4. Cílenými zásahy zvýšit diverzitu dřevin v lokalitě. 

5. Udržet hladinu vodních ploch v minimální výšce 20 cm pod okolním povrchem.  

6. Zpomalit eutrofizaci jezírek č. 1, 2, 3 a 4.  

7. Eliminovat nežádoucí invazivní druhy rostlin. 

8. Zajistit průchodnost hlavních cest (viz obr. 12) a bezpečnost návětěvníků na nich.  

9. Vhodné plochy využívat pro interaktivní formy výuky, pro exkurze a přírodovědné 

vycházky i pro přiměřené rekreační aktivity místních obyvatel.  

10. Zamezit vzniku černých skládek na lokalitě.  

11. Eliminovat negativní vliv sousední silnice a komerční zóny.  

12. Zajistit integritu ochrany celé lokality.  

13. Pokračovat v bio-monitoringu lokality. 

 

3.4. Navrhovaná opatření s určeným termínem, náklady a zodpovědností za 

realizaci 

Území je vegetačně různorodé a proto vyžaduje diferencovaný management. Ten lze rámcově 

vztáhnout na tři hlavní typy biotopů: 

A) Tůně a jejich pobřeží. Dosud uplatňovaný regulační management, spočívající zejména 

v potlačování expanze orobince širolistého jeho vytrháváním, případně sečením, je nutné 

přehodnotit. Jsou pro to tři hlavní důvody: (i) při opakovaných zásazích v litorálu jsou nejen 

redukovány nežádoucí dominanty, ale i druhy žádoucí a ochranářsky významné, to se možná 

týká ještě více živočichů (obojživelníků, bezobratlých) než rostlin; (ii) hrozba nadměrného 

rozšíření orobince je přeceňována, přinejmenším u největších tůní v horizontu několika let 

nehrozí, že by orobincem zcela zarostly, tato možnost připadá v úvahu jen v mělkých vodách 

do hloubky 1 metru, a ani zde nedojde k vzniku monocenóz – u mělkých tůní mělo být již při 

jejich projektování počítáno s tím, že víceméně zarostou a pokud toto nebylo žádoucí, mělo být 

zvoleno vhodné technické řešení, jako je podložení dna fólií s překrytím vrstvou hrubého písku 

či štěrku; (iii) vytrhávání orobince či jiných nežádoucích rostlin je časově velmi náročné a 

vyžaduje opakované zásahy, přitom jde o zásah velmi nestandardní, odporující tradičním 

způsobům hospodaření i prosté logice.  

Doporučuji proto ponechat bez zásahů litorál alespoň u největších tůní, u menších lze 

pokračovat ve vytrhávání, pokud je zájmem udržet volnou hladinu. Vnější litorál je vhodné 

udržovat sečením v ročním až tříletém intervalu, v případě potřeby je možné kosit i vnitřní 

litorál. Z botanického hlediska je zde bezzásahovost spíše škodlivá, potlačení dominance 

rákosu (nikoliv nutně jeho úplná eliminace) zde bude mít jednoznačně příznivý efekt. Vhodnost 

zásahu je ale nutno posoudit i z hlediska zoologického – v případě hnízdění významných druhů 

ptactva může být vhodnější porosty rákosu zachovat či alespoň přistoupit k jejich dílčí redukci 

mimo hnízdní období.  

B) Nivní louky. Největší luční plochu v severní části území je žádoucí alespoň po několik let 

kosit dvakrát ročně, poprvé v květnu až červnu a podruhé v červenci až srpnu. Tento poměrně 

intenzivní kosný režim by měl vést k potlačení nežádoucí dominanty a vytvořit prostor pro 

šíření hodnotných lučních bylin, které jsou zde zatím jen slabě zastoupeny. Po zlepšení 
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botanického složení porostů je možné přejít na jeden zásah ročně. V případě málo uspokojivých 

výsledků je možné přistoupit k zavádění chybějících druhů bylin, případně trav prostřednictvím 

soustavy malých ploch, které budou zcela zbaveny vegetace, aby do nich mohly být vysety 

vhodné „cílové“ druhy. Výběr druhů je třeba přizpůsobit stanovišti a fytochorionu, rozhodně 

není žádoucí, aby se vysévaly rostliny, které se v Podještědí přirozeně nevyskytují. Oseté 

plošky budou v prvních letech vyžadovat intenzivní péči, v dalších letech je již bude možné 

kosit ve stejném režimu, jako okolní porost. 

U dalších nivních luk, zejména v jižní části území, je třeba management přizpůsobit 

možnostem. Je třeba mít na mysli, že k výraznému zlepšení stavu porostů by byla nezbytná 

intenzivní péče (tzn. dvě seče ročně ve třech po sobě jdoucích letech nebo alespoň jedna seč 

ročně po delší nepřerušované období), což může být fyzicky i finančně náročné. V takovém 

případě je vhodné omezit se na občasné zásahy, které alespoň zastaví další degradaci luk a jejich 

zarůstání náletovými dřevinami. Ty je pak vhodné v okrajových částech luk, zejména v partiích 

s druhově bohatšími mokřadními lady, pravidelně vyřezávat.  

Další možností je samozřejmě ponechání těchto ploch samovývoji, tj. pozvolné přeměně na 

formaci lužního lesa či alespoň jeho přípravných stádií s četnými keřovými vrbami. Tyto 

formace ale nejsou v okolní krajině nijak vzácné a jsou spíše na postupu. 

C) Olšiny a vrbové křoviny. V tomto typu vegetace nejsou regulační zásahy účelné, neboť 

z hlediska složení stromového patra se porosty nacházejí blízko přirozeného stavu (jen 

v sušších polohách lze uvažovat vyšší podíl jiných dřevin, zejména dubu letního, případně lípy 

srdčité) a floristicky nevyzrálé bylinné patro nelze managementovými zásahy významněji 

pozitivně ovlivnit (Višňák, 2015).  

 

 

Souhrn nejdůležitějších managementových opatření pro všechny sledované 

skupiny fauny 

– zachovat biotopovou pestrost, mozaiku 

– minimalizovat početnost býložravých ryb v tůních 

– nevysazovat nepůvodní druhy ryb 

– nepřihnojovat dno a ani jinak nedodávat živiny (včetně přikrmování vodních ptáků) 

– nevyhrnovat bahno na břehy 

– ponechat části břehů bez trávního drnu a další vegetace, jen jako hlinitopísčité plochy 

– ponechat části břehů samovolnému vývoji, nerozrušovat vegetaci, nesešlapávat bahno 

– výrazně neomezovat rozvoj litorální vegetace 

– nadbytečnou vegetaci z tůní mechanicky odstraňovat, ale ne všude a nejlépe až na podzim 

– omezit počet sečí a sekat mozaikovitě 

– nesekat vegetaci na březích až těsně k vodě 
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Obrázek 1: Mapa 1. vojenského mapování (60. léta 18. století) 
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Obrázek 2: Mapa 2. vojenského mapování (1847-48) 
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Obrázek 3: Indikační skica stabilního katastru, k. ú. Česká Ves 
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Obrázek 4: Indikační skica stabilního katastru, k. ú. Jablonné v Podještědí 

 

 

Obrázek 5: Císařský otisk mapy stabilního katastru, k. ú. Česká Ves (1843) 
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Obrázek 6: Císařský otisk mapy stabilního katastru, k. ú. Jablonné v Podještědí (1843) 
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Obrázek 7: Toposekce 3. vojenského mapování 
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Obrázek 8: Topografická mapa 1:10 000 (1962) 
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Obrázek 9: Ortorektifikovaný archivní letecký snímek (cca 1952) 
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Obrázek 10: Ortofotomapa z r. 1999 
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Obrázek 11: Ortofotomapa z r. 2004 

 

Obrázek 12: Ortofotomapa z r. 2007 
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Obrázek 13: Ortofotomapa z r. 2010 
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Obrázek 14: Ortofotomapa z r. 2013 
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Obrázek 14: Snímek z koptery z r. 2015 

 

 

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 


