
Ekologický stav vybraných ramsarských ploch  
z pohledu odonatofauny 

 



Metodika a cíle práce 

• hlavním cílem výzkumu bylo získat ucelenou představu o druhovém složení 
vážek (Odonata) na konkrétních územích mokřadů mezinárodního 
významu (případně i odhad velikostí populací klíčových druhů) 

• nedílnou součástí sledování bylo zhodnocení biotických i abiotických 
podmínek stanoviště 

• zhodnocení pozitivních a negativních vlivů v území 

 

• metodika sběru dat  - sledování larev 

 - sledování imag 

 - sledování exuvií 



•

 

Ramsar site Zkoumané lokality 

RS1 Šumavská rašeliniště 15 

RS2 Třeboňské rybníky 15 

RS3 Novozámecký a Břehyňský rybník  3 

RS4 Lednické rybníky  6 

RS5 Litovelské Pomoraví 9 

RS6 Poodří  9 

RS7 Krkonošská rašeliniště  3 

RS8 Třeboňská rašeliniště  6 

RS9 Mokřady dolního Podyjí 15 

RS10 Mokřady Liběchovky a Pšovky  3 

RS12 Krušnohorská rašeliniště  15 

RS13 Horní Jizera  3 

RS14 Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa 9 





Rybniční lokality 

Do skupiny RS, kde hlavním mokřadním biotopem jsou rybníky, řadíme tyto lokality mokřadů 
mezinárodního významu: 
 
- Lednické rybníky 
- Novozámecký a Břehyňský rybník 
- Třeboňské rybníky 
 

 

RS Třeboňské rybníky - Rybník Hliníř RS Lednické rybníky - Zámecký rybník 



Rybniční lokality 
- významné druhy 
 

 

Šídlo tmavé (Anax parthenope) 

Šídélko lesklé (Nehalennia speciosa) 

 
Vážka tmavoskvrnná (Leucorrhinia rubicunda) 

 
Šídlo sítinové (Aeshna juncea) 



Rybniční lokality 
RS Lednické rybníky 
- zjištěno 18 druhů (historicky je z území Dolního Podyjí známo 44 druhů vážek (Uvíra et al. 1999) 
- samotné rybníky nejsou pro vážky atraktivní 
- v území chybí bohatě zarostlé mělké zóny a zejména pak navazující biotopy tůní a mělkých 
mokřadů nepřístupných pro ryby 

 
RS Novozámecký a Břehyňský rybník 
- zjištěno 35 druhů (historicky bylo v lokalitě nalezeno 39 druhů) 
- nevhodná manipulace s vodou na rybnících (zejména dlouhodobé vypuštění), případně 
nevhodná obsádka ryb 
- u Novozámeckého rybníka byly vyhloubeny umělé tůně, které napomohly zvýšení diverzity a 
početnosti řady významných druhů.  

 
RS Třeboňské rybníky 
- zjištěno 32 druhů  
- u většiny rybníků chybí mělké bohatě zarostlé zóny, vysokým obsádkám ryb 
- navazující mokřadní biotopy, pokud se u rybníků vyskytují, byly v roce 2015 kvůli extrémnímu 
suchu často vyschlé. 
- u některých rybníků (NPP Vizír, NRR Velký a Malý Tisý), byla zaznamenána opatření na podporu 
litorálních zón a jsou zde vybudovány tůně na podporu vodních organizmů 



Rybniční lokality 

- rybniční lokality jsou z pohledu diverzity vážek významné zejména díky biotopům 
mělčin, tůní, rašelinných okrajů apod. 
 

- samotné rybníky však v důsledku rybničního hospodaření hostí většinou populace 
několika běžných druhů vážek 
 

- výjimkou jsou některé rybníky s členitými litorály, významným podílem mělkých zón 
a zejména se systémem hospodaření umožňujícím rozvoj zooplanktonu (plůdkové 
rybníky apod.) 
 

- potenciál těchto území však naznačují zejména některé menší rybníky v území 
Třeboňské rybníky, pokud se podaří zajistit citlivější systém hospodaření, případně 
je okolí rybníků vhodně doplněno o mokřadní a drobné vodní plochy 
 

 

 



Rašeliniště 
Do skupiny RS, kde dominuje biotop rašelinišť a slatinišť řadíme následující RS: 
 
- Krušnohorská rašeliniště  
- Šumavská rašeliniště  
- Horní Jizera 
- Krkonošská rašeliniště 
- Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa 
- Třeboňská rašeliniště 

 

RS Šumavská rašeliniště – Modrava 
 

RS Třeboňská rašeliniště - lesní rašeliniště - Červené blato  



Rašeliniště 
-  významné druhy 

 

Šídlo rašelinné (Aeshna subarctica) 

Lesklice horská (Somatochlora alpestris) 

Šídlo horské (Aeshna caerulea) Vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia) 



Rašeliniště 
RS Krušnohorská rašeliniště  
- zjištěno 20 druhů vážek (nalezeny byly všechny typické tyrfobiontní a tyrfofilní druhy z území 
známé) 
- suchý rok 2015, vysychání drobnéých tůní = redukce počtu míst vhodných k rozmnožování vážek 
- odvodnění a s ním spojené vysychání řady lokalit je nejvýznamnějším zaznamenaným 
negativním vlivem v tomto území 
- vysychání je spojeno i s nástupem lesa a tím zastíněním lokalit, což značně snižuje jejich 
vhodnost pro rozmnožování vážek 
- na některých lokalitách došlo k přehražení odvodňovacích struh, což napomáhá zadržení vody a 
vytváří plochy vhodné pro vývoj vážek 
 

RS Šumavská rašeliniště  
- zjištěno 30 druhů vážek (potvrzeny byly všechny významné tyrfofilní a tyrfobiontní druhy z území 
známé) 
- na rozdíl od Krušnohorských rašelinišť nebyla rašeliniště na Šumavě významněji ovlivněna 
suchem 

 
RS Horní Jizera 
- zjištěno 12 druhů (do roku 2015 bylo v území zjištěno 20 druhů vážek) 
- vybudovány přehrážky na lokalitě Klugeho louka , které budou vhodné pro místní významné 
druhy 



Rašeliniště 
RS Krkonošská rašeliniště 
- zjištěno 7 druhů (historicky známo 15 druhů) 
- potvrzeny byly především všechny horské a tyrfofilní druhy  
- negativní vlivy nezjištěny 
 
RS Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa 
- zjištěno 29 druhů 
- ovlivnění výsledků extrémním suchem 
- ddalším negativním vlivem je zarůstání zejména vrchovišť lesem 
- v některých lokalitách jsou zřízeny umělé tůně a přehrážky, pro podporu vodních 
organizmů, které jsou využívány i vážkami 
- sledované rybníky nejsou hospodářsky využívány a nemají obsádky, nebo jsou obsádky 
limitovány přírodními podmínkami, což je příznivé 
 
RS Třeboňská rašeliniště 
- zjištěno 34 druhů (historicky uváděno v území 48 druhů) 
- většina ploch zarůstá dřevinami 
- na vhodných místech vybudovány tůně, které významně podporují výskyt vážek 

v jednotlivých lokalitách 



Rašeliniště 

- rašelinné lokality RS jsou typické zejména tyrfofilními a tyrfobiontními druhy. 
Jedinečný je výskyt šídla horského (Aeshna caerulea), které bylo v ČR zjištěno 
pouze v RS (Krokonošská rašeliniště, Šumavská rašeliniště, Horní Jizera) 

- většina rašelinišť je dotčena předchozí těžbou, spojenou s odvodňováním lokalit 
- revitalizace rašelinišť převážně spočívající v zadržení odtékající vody přehražením 

struh probíhá na řadě lokalit 
- v některých RS jsou pro podporu vodních organizmů také uměle budovány tůně 



Toky a jejich nivy 

Do skupiny RS, kde osu tvoří vodní tok a na něj navazující mokřady v nivě toku řadíme: 
 
- Mokřady dolního Podyjí 
- Litovelské Pomoraví 
- Mokřady Liběchovky a Pšovky 
- Poodří 
 

 

RS Odra – soutok Ondřejnice a Odry 
 

RS Litovelské Pomoraví  - Morava 



Toky a jejich nivy 
- významné druhy 
 

 

Klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes) 

Klínatka vidlitá 
(Onychogomphus forcipatus) 

Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) 

  
Páskovec kroužkovaný  
(Cordulegaster boltonii) 



Toky a jejich nivy 
RS Mokřady dolního Podyjí 

- zjištěno 31 druhů (historicky z území známo 44 druhů) 

- tři reofilní druhy z čeledi Gomphidae 

- rizikovými faktory jsou změny biotopů – přímá likvidace biotopů, odvodňování, 
změny hydrologického režimu, intenzivní rybochovné aktivity, vyhrnování bahna, 
popř. znečištění vody chemickými látkami 

RS Litovelské Pomoraví 

- zjištěno 35 druhů (historicky z území známo 45 druhů) 

- nevhodné obsádky ryb v rybnících i dalších vodních plochách, zastínění břehů  

RS Mokřady Liběchovky a Pšovky 

- zjištěno 22 druhů 

- na některých místech této RS byly vybudovány umělé tůně, které obohatily 
odonatofaunu území o několik stagnikolních druhů 

RS Poodří 

-zjištěno 33 druhů (v Poodří uvádí Dolný a Mižičová (2011) 45 druhů vážek) 

- průzkum ovlivněn extrémním suchem v roce 2015 

 



Toky a jejich nivy 

- tato RS jsou území s největší diverzitou stanovišť 
- zahrnují vodní toky a bohatou škálu vod stojatých od poříčních tůní po umělé 

nádrže různého charakteru 



Hodnocení sledovaných RS 
RAMSAR SITE STAV TREND 

RS1 Šumavská rašeliniště středně dobrý stabilizovaný 

RS2 Třeboňské rybníky spíše špatný degradující 

RS3 Novozámecký a Břehyňský rybník  středně dobrý degradující 

RS4 Lednické rybníky  špatný degradující 

RS5 Litovelské Pomoraví středně dobrý stabilizovaný 

RS6 Poodří  středně dobrý stabilizovaný 

RS7 Krkonošská rašeliniště  dobrý stabilizovaný 

RS8 Třeboňská rašeliniště  středně dobrý stabilizovaný 

RS9 Mokřady dolního Podyjí středně dobrý degradující 

RS10 Mokřady Liběchovky a Pšovky  středně dobrý degradující 

RS12 Krušnohorská rašeliniště  středně dobrý degradující 

RS13 Horní Jizera  středně dobrý stabilizovaný 

RS14 Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa středně dobrý degradující 
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