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Vyhodnocení stavu a 
trendů vybraných druhů 
vodních ptáků v ČR 



Sčítání hnízdních populací vodních ptáků 

• mapování: květen – červen 

• příprava nového zadávacího 

modulu avif.birds.cz 



• 50 lidí na více než 150 lokalitách 

• z toho 45 v území Natura 2000 a 13 v rámci Ramsarských 

lokalit 



Vyhodnocení stavu dle příloh Dohody AEWA 

a Bonnské úmluvy (CMS) 

• v ČR 364 přirozeně se vyskytujících druhů, 216 hnízdí 

• z toho 142 vodních, 62 hnízdí = 29% ptáků hnízdících v ČR 

 Řády: vrubozobí, potáplice, trubkonosí, veslonozí, brodiví, 

 plameňáci, potápky, krátkokřídlí a dlouhokřídlí 

• ze 254 AEWA a 171 CMS druhů bylo 168 zaznamenáno v 

ČR, 61 hnízdí 

• + tetřívek obecný, ledňáček říční a slavík modráček 

tundrový 

• nejvíce ubývajícími skupinami jsou polní a vodní ptáci 
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Trend vývoje početnosti 

1985 – 2016 



Vzestupný trend 
Husa velká 

Husice nilská 

Husice liščí 

Kopřivka obecná 

Zrzohlávka rudozobá 

Hohol severní 

Morčák velký 

Volavka stříbřitá 

Čáp černý 

Kolpík bílý 

 

 

Volavka popelavá 

Kvakoš noční 

Bukáček malý 

Chřástal vodní 

Chřástal kropenatý 

Chřástal malý 

Chřástal polní 

Jeřáb popelavý 

Pisila čáponohá 

Tenkozobec opačný 

Vodouš kropenatý 

Rybák obecný 

Racek černohlavý 

Racek bělohlavý 

 

 



Klesající trend 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kormorán velký 

Volavka červená 

Rybák černý 

Racek chechtavý 

 

 

 

Břehouš černoocasý 

Pisík obecný 

Vodouš rudonohý 

Bekasina otavní 

Čejka chocholatá 

Koliha velká 

 

 

Kachna divoká 

Čírka obecná 

Čírka modrá 

Lžičák pestrý 

Polák velký 

Polák chocholačka 

Potápka černokrká 

Potápka malá 

Potápka roháč 

Lyska černá 

Slípka zelenonohá 
 

 



Luční bahňáci 

 

Čejka chocholatá Břehouš černoocasý Vodouš rudonohý 

Bekasina otavní 
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Čírka modrá Lžičák pestrý Potápka malá 

Potápka černokrká 



Nejistý trend 
Labuť velká 

Husice rezavá 

Hvízdák eurasijský 

Ostralka štíhlá 

Polák malý 

Volavka bílá 

Bukač velký 

Potápka rudokrká 

Kulík hnědý 

Rybák malý 

Rybák bahenní 

Racek středomořský 

 

 

Stabilní trend 
Čáp bílý 

Kulík říční 

Sluka lesní 

Racek bouřní 

 

 



Rašeliniště 

 

Slavík modráček 

tundrový 

Tetřívek obecný 



Rašeliniště 

 

• Změny početností ptáků vázaných na rašeliniště jsou často vyvolány změnami 
odehrávajícími se mimo tento biotop (klimatická změna, rostoucí nebo 
klesající trend v celém areálu rozšíření). 

• Pro některé druhy (tetřívek, bekasina otavní) se po úbytku vhodných biotopů 
v ostatní krajině rašeliniště stávají významnými lokalitami pro jejich prožívání. 

• I pozitivní vliv realizace revitalizačních opatření v některých případech nestačí 
vyrovnat degradaci způsobenou dřívějším odvodněním a nevhodným 
zalesňováním. 

STABILNÍ 

Bekasina otavní Jeřáb popelavý 



Říční nivy 

 

• Klíčovým je zachování přirozeného hydrologického režimu řek 
(jarní povodně) a odstranění dřívějších necitlivých zásahů do 
toků (snižování hladiny spodní vody, odříznutí některých 
periodicky průtočných ramen a tůní). 

• Negativní vliv na populace ptáků má nízká heterogenita lesů, 
nadměrná těžba dřeva a především úbytek starých lesních 
porostů. 

 

Ledňáček říční 

Kulík říční STABILNÍ STABILNÍ 



• V 80. letech došlo k prudkému poklesu početnosti většiny 
druhů kachen a dalších druhů vázaných na rybníky a jejich 
okolí, který trvá v podstatě až do současnosti 

 - Konec 70. let – intenzifikace hospodaření: zvýšené přísuny hnojiv, splachy ze 
scelených polí, zvyšování rybích obsádek 

 - 80. léta – odbahňování = likvidace litorálních porostů, oddělování rybníků 
od okolní krajiny, další zvyšování rybí obsádky 

 - Změny v okolní krajině – sekané a pasené louky navazující na rybníky 
přestaly být využívány = zarůstání náletovými dřevinami (původní biotopy pro 
břehouše, vodouše rudonohého, čejku, bekasinu, čírku obecnou, čírku 
modrou, lžičáka pestrého…) 

 - Úbytek měkké litorální vegetace (zblochan, orobinec), ostřicových stoliček  

 - Úbytek kolonií racka chechtavého 

Rybníky 

 



Rybníky 

Rok 

2010 

Rok 

1952 



Rybníky 

 

1973 - 1977  4000 - 8000 párů  

2015  cca 50 párů 

2001 - 2003   300 - 600 párů 

Potápka černokrká 



• Dva nezávažnější faktory: potravní konkurence s vysokými 
rybími obsádkami a ztráta hnízdního biotopu 

Rybníky 



• Změna průhlednosti vody v dekádách od 1.4. do 20.6. v 
rybnících s kapří obsádkou (n = 10) a bez kapří obsádky (n = 7) 
na Třeboňsku v r. 1998 (J. Cepák). 

Rybníky 



Osvěta 



• magnetické záložky    
s motivy vodních ptáků 



• speciální číslo našeho 
časopisu Ptačí svět 
3/2015 

 



• Výukový program pro ZŠ a SŠ 

Má adresa: Mokřad 



• Prezentace „Ptáci a mokřady“  



• metodika pro učitele a 2 pracovní listy 
pro žáky 



• demonstrační hra „Potápka versus kapři“ 



www.birdlife.cz/mokrady 

Propagační a výukové materiály 



Vycházky ke Světovému 
dni mokřadů 

• 3. ročník 
• 615 lidí, z toho 130 dětí 

 



Rok 2016: 

• 2. Ročník 

•  461 rybníků 

 

Měření průhlednosti vody 



Komunikační 

strategie pro vodní 

a mokřadní druhy 

ptáků v ČR 

 



Struktura komunikační strategie: 
 

1. Hlavní cíle komunikační strategie 

2. Klíčová sdělení 

3. Komunikační prostředky 

4. Implementace komunikační strategie pro vodní a 
mokřadní druhy ptáků 

5. Hodnocení úspěšnosti implementace komunikační 
strategie 

 

 



Hlavní cíle komunikační strategie: 

• zvýšit povědomí a úroveň vědomostí společnosti o jednotlivých druzích 
vodních a mokřadních druhů ptáků, jejich nárocích, životním prostředí, 
problémech, se kterými se potýkají, a možnostech jejich řešení 

• tlumočit přímé propojení dobrého statusu ochrany vodních a mokřadních 
druhů ptáků a jejich biotopů s kvalitou života lidí v přímé návaznosti na 
probíhající klimatickou změnu 

• podnítit k aktivitě na soukromé i odborné úrovni – nabídnout možnosti 
zapojit se do ochrany mokřadů pro všechny cílové skupiny 

• zabezpečit stálou informovanost veřejnosti o problematice ochrany 
vodních a mokřadních druhů ptáků 

• podporovat vytvoření legislativních podmínek a možností získávání 
finančních zdrojů pro zlepšení stavu ochrany vodních a mokřadních druhů 
ptáků 

 



Plány do budoucnosti 

• Sčítání hnízdních populací vodních ptáků 

• Vyhodnocování trendů 

• Naplňování komunikační strategie 

• Vzdělávací aktivity – nejen ke Světovému 

dni mokřadů 

• Terénní projekty 

• Spolupráce s rybáři 

• a další 



slabeyova@birdlife.cz 

+420 777 330 710 

Ďakujem za pozornosť! 


