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Úvod 
 

V rámci této studie bylo vybráno 5 ornitologicky významnějších mokřadních lokalit v okrese Havlíčkův Brod 

v kraji Vysočina, kde byl proveden podrobný ornitologický průzkum hnízdících ptáků v letech 2009 a 2010. 

Vzhledem k nepřístupnosti části lokalit a skrytému či nočnímu způsobu života některých druhů byl využit 

i akustický průzkum lokalit pomocí zvukových záznamníků. 
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Metodika 
 

Zájmovými lokalitami byly rybníky s okolními porosty. Jednalo se o ryb. Bazanovec (k. ú. Bartoušov), 

ryb. Doležalův (k. ú. Šachotín), ryb. Stínka (k. ú. Nejepín), ryb. Termesivské (k. ú. Termesivy) a ryb. Zdislavický 

(k. ú. Zdislavice u Herálce). 

U lokalit byly vymapovány jednotlivé typy biotopů dle Katalogu biotopů České republiky (CHYTRÝ et al. 2001), 

které jsou stručně popsány. Pro informaci byly doplněny i údaje o výskytu vzácnějších druhů rostlin, a to jak 

zjištěných při návštěvách lokalit v letech 2009 - 2010, tak u vybraných druhů i dostupné historické údaje, které 

jsou uvedeny samostatně. U historických údajů je vždy uveden autor nálezu a zároveň je zde uvedena zkratka 

MVJ v případě, že se jedná o údaj z kartotéky Muzea Vysočiny v Jihlavě (RŮŽIČKA et al. 1968-2010). Tyto údaje 

jsou důležité zejména s ohledem na návrh případné ochranářské péče o lokalitu. Seznam rostlinných druhů je 

řazen v abecedním pořadí. Použitá nomenklatura a české názvosloví vychází z Klíče ke květeně České republiky 

(KUBÁT et al. 2002). Podrobný popis lokalit je uveden u každé z nich samostatně ve výsledcích. 

 

Ornitologický průzkum lokalit v letech 2009 a 2010 byl prováděn v následujících třech úrovních a pro každou 

z nich je uvedena použitá metodika sledování. 

A) Redukovaná metoda mapování hnízdních okrsků 

Pozorovatel pomalu prochází celou lokalitou s občasnými zastávkami a zaznamenává všechny ptáky zjištěné 

vizuálně i akusticky, zakresluje jejich polohu do plánku a u každého zaznamenává jeho aktivitu (zpěv, lov…). 

Pozorování probíhá od svítání do 9 hod. SEČ, kdy je aktivita ptáků největší, a to za vhodného počasí (bez 

silnějšího větru a bez srážek). Proběhly minimálně 3 kontroly během hnízdní sezóny (1x v roce 2009 a 2x v roce 

2010). Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů a jejich početnost na lokalitě. 

B) 12 hodinový bodový akustický monitoring 

Akustický monitoring prováděný metodou SAVICKÉHO (2008), která spočívá v nahrávání pomocí zvukových 

záznamníků a následné analýze v programu AM Services. Touto metodou lze podchytit i skrytě žijící a noční 

druhy, které se na lokalitě akusticky projevují. V tomto případě byl monitoring zaměřen na večerní, celonoční a 

ranní dobu. Podmínkou metody je vhodné počasí (bez silnějšího větru a bez srážek). Výsledkem je přehled 

zaznamenaných druhů. Celkem bylo na zájmových lokalitách nahráno a následně analyzováno 1 224 hodin 

zvukového záznamu. 

C) Orientační kontrola 

Návštěva lokality v libovolném čase, při které jsou zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u druhů 

vzácnějších též jejich počty. Byla prováděna zejména při instalování a sběru zvukových záznamníků. 

 

Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: 

A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb.: 
§§§  - kriticky ohrožený 
§§ - silně ohrožený 
§ - ohrožený 
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B) Označení kategorií ohrožených druhů ptáků podle červeného seznamu (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): 
CR   - kriticky ohrožený 
EN   - ohrožený 
VU   - zranitelný 
NT   - téměř ohrožený 
LC   - málo dotčený 

 
C) Označení kategorií ohrožených druhů rostlin podle červeného seznamu (PROCHÁZKA 2001): 

C1  - kriticky ohrožený 
C2  - silně ohrožený 
C3  - ohrožený 
C4  - vyžadující další pozornost 

 
D) Označení lokálně vzácnějších nebo pozoruhodnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými 
druhy ani v červeném seznamu: 

○  - lokálně významný 
 

E) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et 
KUNSTMÜLLER 2008): 

!!!  - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost 
!!  - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost 
!  - hnízdiště zasluhující pozornost 

 
 

Řazení druhů ptáků bylo zachováno podle metodického doporučení pro faunistické výzkumy v České 

společnosti ornitologické (HUDEC 1993). České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). 

Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1983, 1984, HUDEC et ŠŤASTNÝ 

2005). 

 

Výsledky 
 

Podrobné výsledky s popisy biotopů, přehledy avifauny lokalit a fotodokumentace jsou uvedeny pro každou 

lokalitu v samostatných přílohách. 

 

Tab.: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období. 

2009-2010 1991-2010 
Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště 
 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

počet 
párů/ha 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

Bazanovec 49 38 7,0 74 59 
Doležalův 38 31 7,7 70 61 
Stínka 46 33 9,7 46 33 
Termesivské 58 45 14,6 75 60 
Zdislavický 63 44 5,0 77 57 
Celkem 99 72  116 87 
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Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Bazanovec 0 6 9 15 0 4 7 4 15 2 11 8 21 
Doležalův 0 3 2 5 0 0 6 3 9 0 8 7 15 
Stínka 1 4 5 10 0 2 6 5 13 2 10 8 20 
Termesivské 1 8 11 20 1 5 9 7 22 4 14 13 31 
Zdislavický 1 10 7 18 2 2 13 5 22 4 17 12 33 
Celkem 3 17 15 35 3 7 20 10 40 10 26 19 55 

 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Bazanovec 1 12 15 28 3 8 17 7 35 8 25 12 45 
Doležalův 3 13 13 29 4 6 16 7 33 8 23 14 45 
Stínka 1 4 5 10 0 2 6 5 13 2 10 8 20 
Termesivské 4 14 14 32 6 6 16 8 36 7 25 16 48 
Zdislavický 2 11 13 26 3 2 17 8 30 5 23 16 44 
Celkem 8 20 21 49 9 10 25 11 55 19 33 19 71 
 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Bazanovec 0 3 6 9 0 3 5 1 9 1 7 7 15 
Doležalův 0 1 3 4 0 1 5 1 7 0 7 6 13 
Stínka 0 4 3 7 0 2 5 2 9 1 7 6 14 
Termesivské 1 5 8 14 1 4 7 3 15 4 9 11 24 
Zdislavický 0 5 5 10 1 2 10 1 14 1 13 8 22 
Celkem 1 10 11 22 2 6 15 3 26 5 9 14 38 
 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Bazanovec 1 8 11 20 3 7 13 3 26 7 18 11 36 
Doležalův 3 9 12 24 4 6 14 3 27 7 19 12 38 
Stínka 0 4 3 7 0 2 5 2 9 1 7 6 14 
Termesivské 4 9 11 24 6 5 13 3 27 7 19 13 39 
Zdislavický 1 6 10 17 2 2 14 3 21 2 18 12 32 
Celkem 6 13 16 35 8 9 19 4 40 14 25 14 53 
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Graf: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v letech 2009-2010. 
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Graf: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště 
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Graf: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v letech 2009-2010. 
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Graf: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokality jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 
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Graf: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných na sledovaných lokalitách v hnízdním období. 
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Poděkování 
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Krajem Vysočina, za což děkujeme. Za poskytnutí floristických údajů k lokalitám děkujeme Ing. Luďku Čechovi. 

Za zpřístupnění floristických dat z kartotéky Muzea Vysočiny v Jihlavě děkujeme Mgr. Jiřímu Juřičkovi. 

Za doplnění avifaunistických dat děkujeme Ing. Václavu Hlaváčovi a Petře Hlaváčové. 

 

 

Závěr 
 

V hnízdním období v letech 2009 a 2010 bylo na zájmových lokalitách zaznamenáno celkem 99 druhů ptáků, 

z nichž je 35 druhů zvláště chráněných, a to 3 kriticky ohrožené (§§§), 17 silně ohrožených (§§) a 15 ohrožených 

(§). Z pohledu důležitosti ochrany hnízdišť ptáků na Vysočině si lokality aktuálně zasluhují mimořádně vysokou 

pozornost (!!!) pro 10 druhů, zvýšenou pozornost (!!) pro 26 druhů a pozornost (!) pro 19 druhů. 

Nejvýznamnějšími druhy, u nichž byl výskyt klasifikován minimálně jako možné hnízdění, byly aktuálně zjištěny 

bukáček malý (Ixobrychus minutus), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), pisík obecný (Actitis hypoleucos), 

slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) a rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola). 

Ze sledovaných lokalit Havlíčkobrodska byly v letech 2009 a 2010 nejvýznamějším hnízdištěm Termesivské 

rybníky následované Zdislavickým rybníkem. 

V hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010) bylo na zájmových lokalitách zaznamenáno celkem 

116 druhů ptáků, z nichž je 49 zvláště chráněných, a to 8 kriticky ohrožených (§§§), 20 silně ohrožených (§§) 

a 21 ohrožených (§). Z pohledu důležitosti ochrany hnízdišť ptáků na Vysočině si lokality zasluhují mimořádně 

vysokou pozornost (!!!) pro 19 druhů, zvýšenou pozornost (!!) pro 33 druhů a pozornost (!) pro 19 druhů. 

Ze sledovaných lokalit Havlíčkobrodska byly v letech 1991-2010 nejvýznamějším hnízdištěm Termesivské 

rybníky následované Doležalovým rybníkem. 
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Příloha 1: Biotopy a ptáci rybníka Bazanovec (k. ú. B artoušov) 
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A) Popis lokality 

Rybník Bazanovec (též Lipka) se nachází v Pohledské pahorkatině asi 4 km jihovýchodně od Havlíčkova Brodu 

a asi 700 m jihozápadně od Bartoušova. Celková rozhloha studované lokality je 7,1 ha a leží v nadmořské výšce 

427 - 432 m v mapovacím kvadrátu 6459. Fytogeograficky spadá do oblasti Hornosázavské pahorkatiny. Rybník 

je napájen vodou z přítoku říčky Šlapanky, v jejíž nivě na pravém břehu se rozprostírá. Litorální pás je vyvinut 

po 2/3 obvodu rybníka v úzkém pruhu, na který navazují podmáčené louky s dominantními druhy ostřic. 

Nachází se zde velmi početná populace bazanovce kytkokvětého (Lysimachia thyrsiflora). Součástí lokality je 

na jejím severovýchodním okraji další menší rybník či spíše velká tůň, nazvěme ji třeba Bazanoveček. Lokalitu 

lemuje niva Šlapanky s jejími břehovými porosty dřevin, rozvolněné listnaté lesy, louky a pastviny. 

 

 

Obr.: Zájmová lokalita se nachází jihozápadně od Bartoušova. 
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B) Vegeta ční charakteristika  

Obr.: Vymezení jednotlivých typů biotopů. 

 

1) Biotop M1.1 (Rákosiny eutrofních stojatých vod). 

1a) Stanoviště s dominantním orobincem širolistým (Typha latifolia). 

1b) Stanoviště s dominantním rákosem obecným (Phragmites australis), který doprovázejí trsy orobince 

širolistého (Typha latifolia), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). 

1c) Stanoviště s dominantním zevarem vzpřímeným (Sparganium erectum) [○]. Ojediněle se vyskytuje žabník 

jitrocelový (Alisma plantago-aquatica). 

2) Biotop M1.7 (Vegetace vysokých ostřic). 

2a) Stanoviště s dominantní chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea). 

2b) Stanoviště s dominantní ostřicí zobánkatou (Carex rostrata), kterou doprovázejí ostřice měchýřkatá (Carex 

vesicaria), ostřice ježatá (Carex echinata), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) [○], přeslička poříční 

(Equisetum fluviatile), bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora) [§§, C3], vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), 
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vrbovka bahenní (Epilobium palustre) [C4], šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata), sítina rozkladitá (Juncus 

effusus), blatouch bahenní (Caltha palustris). 

2c) Stanoviště s dominantní ostřicí zobánkatou (Carex rostrata), kterou doprovázejí ostřice měchýřkatá (Carex 

vesicaria), ostřice ježatá (Carex echinata), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) [○]. Druhově bohaté 

bylinné patro je nahrazeno zevarem vzpřímeným (Sparganium erectum) [○] a chrasticí rákosovitou (Phalaris 

arundinacea). 

2d) Stanoviště s dominantní ostřicí štíhlou (Carex acuta), kterou doprovázejí ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), 

orobinec širolistý (Typha latifolia), sítina rozkladitá (Juncus effusus), svízel bahenní (Galium palustre). 

2e) Stanoviště s dominantní ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria), kterou doprovázejí ostřice obecná (Carex 

nigra), ostřice ježatá (Carex echinata), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) [○] a dále bazanovec 

kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora) [§§, C3], přeslička bahenní (Equisetum palustre) [○], zábělník bahenní 

(Potentilla palustris) [C4], krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa), rdesno obojživelé (Persicaria amphibia), ostřice 

prodloužená (Carex elongata), štírovník bažinný (Lotus uliginosum) [○]. 

3) Biotop T1.6 (Vlhká tužebníková lada): dominantní je tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) a vrbina obecná 

(Lysimachia vulgaris), které doprovázejí skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), třtina 

šedavá (Calamagrostis canescens), pcháč bahenní (Cirsium palustre), sítina klubkatá (Juncus conglomeratus), 

metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), z ostřic, o. měchýřkatá (Carex vesicaria), o. obecná (Carex nigra), 

o. zobánkatá (Carex rostrata), o. zaječí (Carex ovalis). 

4) Stanoviště zastoupené druhy biotopu M1.6 (Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů), tj. ostřice nedošáchor 

(Carex pseudocyperus) [C4], rozpuk jízlivý (Cicuta virosa) [C2] a druhy biotopu M1.3 (Eutrofní vegetace bahnitých 

substrátů), tj. skřípina kořenující (Scirpus radicans) [C2]. 

5) Stanoviště tvořené jezírkem uprostřed porostu mladých olší lepkavých (Alnus glutinosa) a krušin olšových 

(Frangula alnus) nejlépe charakterizuje biotop V3 (Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní). Dominantním 

druhem je ostřice zobánkatá (Carex rostrata), při břehu či bultovitě uprostřed jezírka ostřice prodloužená (Carex 

elongata), bublinatka jižní (Utricularia australis) [C3], rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius) [C2]. Na březích a 

v nejbližším okolí roste sítina rozkladitá (Juncus effusus), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans), ostřice šedavá 

(Carex canescens), lilek potměchuť (Solanum dulcamara), violka bahenní (Viola palustris) [○], bazanovec 

kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora) [§§, C3], orobinec širolistý (Typha latifolia), jedná se o druhy blízké biotopu L1 

(Mokřadní olšiny). 

6) Biotop X7 (Ruderální bylinná vegetace mimo sídla): stanovišti dominuje zejména kopřiva dvoudomá (Urtica 

dioica), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), které doplňují svízel přítula (Galium aparine), pcháč oset 

(Cirsium arvense), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), ostrůvky ostřice štíhlé (Carex acuta) a dále řepík 

lékařský (Agrimonia eupatoria), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), lilek potměchuť (Solanum 

dulcamara), psárka luční (Alopecurus pratensis). 

7) Biotop K1 (Mokřadní vrbiny). Stromové i keřové vrbiny s dominantní vrbou křehkou (Salix fragilis), v podrostu 

doplněnou vrbou ušatou (Salix aurita) a vrbou popelavou (Salix cinerea).  

8) Stanoviště, které by se dalo charakterizovat biotopem L1 (Mokřadní olšiny), s dominantní dřevinou olší 

lepkavou (Alnus glutinosa). Bylinné patro je chudé, jelikož zarůstá rákosem obecným (Phragmites australis). 

9) Stanoviště, které tvoří přechod mezi biotopem L1 (Mokřadní olšiny) a biotopem T1.6 (Vlhká tužebníková lada). 

Keřové patro je zastoupeno mladými olšemi lepkavými (Alnus glutinosa) a krušinou olšovou (Frangula alnus). 

Byliné patro charakterizují tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), skřípina 

lesní (Scirpus sylvaticus), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), třtina šedavá (Calamagrostis canescens), pcháč bahenní 

(Cirsium palustre), sítina rozkladitá (Juncus effusus), sítina klubkatá (Juncus conglomeratus), ostřice měchýřkatá 

(Carex vesicaria), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice zaječí (Carex ovalis). 

10) Biotop V1 (Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod) je reprezentován závitkou 

mnohokořennou (Spirodela polyrhiza), okřehkem menším (Lemna minor) a lakušníkem vodním (Batrachium aquatile). 
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C) Významn ější druhy rostlin   

Druhy zvláště chráněné: 
bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora) - §§,C3  

Další druhy z červeného seznamu: 
bublinatka jižní (Utricularia australis) - C4a 
ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus) - C4a 
rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius) - C2 
rozpuk jízlivý (Cicuta virosa) - C2 
skřípina kořenující (Scirpus radicans) - C3 
vrbovka bahenní (Epilobium palustre) - C4a 
zábělník bahenní (Potentilla palustris) - C4a 

Ostatní lokálně významné druhy: 
přeslička bahenní (Equisetum palustre) - ○ 
suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) - ○ 
štírovník bažinný (Lotus uliginosum) - ○ 
violka bahenní (Viola palustris) - ○ 
zevar vzpřímený (Sparganium erectum) - ○ 

Historické záznamy: 
bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora) - §§,C3; L. Čech (1993) in litt.  
bublinatka jižní (Utricularia australis) - C4a; L. Čech (1993) in litt. 
sítina níťovitá (Juncus filiformis) - ○; L. Čech (1993) in litt. 
suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) - ○; L. Čech (1993) in litt. 
zábělník bahenní (Potentilla palustris) - C4a; L. Čech (1993) in litt. 
zevar vzpřímený (Sparganium erectum) - ○; L. Čech (1993) in litt. 
vrbovka bahenní (Epilobium palustre) - C4a; L. Čech (1993) in litt. 
violka bahenní (Viola palustris) - ○; L. Čech (1993) in litt. 
 

D) Avifauna  

Vedle mapování hnízdních okrsků v ranních hodinách bylo na lokalitě instalováno celkem 15 zvukových 

záznamníků (7 v roce 2009 a 8 v roce 2010), které dohromady nahrály během 16 dní v měsících dubnu až 

červenci celkem 221 hodin zvukového záznamu, který byl vyhodnocen. 

Tabulka shrnuje získané výsledky a uvádí maximální počet zjištěných párů (respektive zpívajících/volajících 

samců či maximální počet jednoho pohlaví) daného druhu na lokalitě v letech 2009 - 2010 a z toho vypočítanou 

průměrnou hnízdní hustotu párů na 1 ha lokality. Zároveň je zde u mokřadních a vzácnějších ptáků doplněn 

zjištěný hnízdní výskyt v letech 1991 - 1999 a 2000 - 2008. Symbolem "L" jsou označeny druhy využívající 

lokalitu pouze jako loviště a symbolem "O" druhy zjištěné pouze v bezprostředním okolí či na přeletech. 

Podrobná data a komentáře jsou uvedena u vybraných druhů v následujícím přehledu. 
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 POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES)     

§,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) x x 1 0,14 
§,EN,!!! Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)  x   

 VESLONOZÍ (PELECANIFORMES)     
§,VU,!!! Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)   L  

 BRODIVÍ (CICONIIFORMES)     

NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) L L L  
§§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) L L   
§,NT,!! Čáp bílý (Ciconia ciconia)   L  



 15

O
ch

ra
n

a 
a 

o
h

ro
že

n
í 

Taxon 

19
91

 -
 1

99
9 

20
00

 -
 2

00
8 

20
09

 -
 2

01
0 

H
n

. h
u

st
o

ta
 

 VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES)     
VU,!! Labuť velká (Cygnus olor) x x 1 0,14 

EN,!!! Husa velká (Anser anser)  x   
§,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera) x x 1 0,14 
§,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca) x x   
○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) x x 4 0,56 

§§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula) x x   
§§,CR,!!! Lžičák pestrý (Anas clypeata)  x   
○,! Polák velký (Aythya ferina) x x   
○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula) x x   

 DRAVCI (ACCIPITRIFORMES)     
§,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus) x x 1 0,14 
 Káně lesní (Buteo buteo)   O  

 SOKOLI (FALCONIFORMES)     
§§,EN,!! Ostříž lesní (Falco subbuteo) L L L  

 HRABAVÍ (GALLIFORMES)     

§§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) O  O  
 Bažant obecný (Phasianus colchicus)   O  

 KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES)     

§§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus) x x 4 0,56 
§§,EN,!!! Chřástal kropenatý (Porzana porzana) x x   
§§,VU,!! Chřástal polní (Crex crex) x x   
NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) x x   

○,! Lyska černá (Fulica atra) x x 1 0,14 

 DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES)     
VU,!! Kulík říční (Charadrius dubius) x x   

VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) x x   
§§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago) x x 1 0,14 
§§,EN,!!! Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) x    
VU,!!! Racek chechtavý (Larus ridibundus) x    

 MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES)     
 Holub hřivnáč (Columba palumbus)   O  

○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) x  1 0,14 

 KUKAČKY (CUCULUFORMES)     

○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus)   1 0,14 

 SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES)     

§§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis) L L L  

 ŠPLHAVCI (PICIFORMES)     
VU,!! Žluna šedá (Picus canus)  x   
LC,! Žluna zelená (Picus viridis) x x   

LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) L L   
 Strakapoud velký (Dendrocopos major)   1 0,14 

 PĚVCI (PASSERIFORMES)     

§,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)  L L  
NT Jiřička obecná (Delichon urbica)  L   
LC,! Linduška luční (Anthus pratensis) x x 1 0,14 
 Konipas bílý (Motacilla alba)  x 1 0,14 

 Červenka obecná (Erithacus rubecula)   1 0,14 
§§,EN,!!! Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula)  x 1 0,14 
§,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) x  1 0,14 
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 Kos černý (Turdus merula)   1 0,14 
 Drozd kvíčala (Turdus pilaris)   1 0,14 

 Drozd zpěvný (Turdus philomelos)   1 0,14 
○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) x x 1 0,14 

○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) x x 3 0,42 
§,EN,!! Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) x x 1 0,14 

 Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) x x 2 0,28 
 Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) x x 1 0,14 
○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) x x   
 Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)   1 0,14 

 Pěnice slavíková (Sylvia borin)   1 0,14 
 Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)   2 0,28 
 Budníček menší (Phylloscopus collybita)   1 0,14 
 Budníček větší (Phylloscopus trochilus)   1 0,14 

 Sýkora lužní (Parus montanus)   1 0,14 
 Sýkora modřinka (Parus caeruleus)   1 0,14 
 Sýkora koňadra (Parus major)   1 0,14 
 Brhlík lesní (Sitta europaea)   O  

§,NT,!! Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) x x   
§,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) x x 1 0,14 
§,VU,!! Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)  x   
 Sojka obecná (Garrulus glandarius)   1 0,14 

§,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax)  O   
 Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)   1 0,14 
 Zvonek zelený (Carduelis chloris)   1 0,14 
§,VU,!! Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) x    

 Strnad obecný (Emberiza citrinella)   1 0,14 
 Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) x x 3 0,42 
§§§,VU,!! Strnad luční (Miliaria calandra) x x   

 Celkem v hnízdní době včetně nejbližšího okolí a přeletů    49  
 Celkem hnízdící na lokalitě (možné až prokázané hnízdění)   38 7,04 

 

 

E) Významn ější druhy pták ů 

Přehled shrnuje data a komentáře k hnízdnímu výskytu vybraných druhů v letech 2009 a 2010. 
Hvězdička u počtu jedinců či data zjištění značí akustický záznam. 

 
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) - §,VU,!! 

- 1 vol. ex.* 30.7.2009 
- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; na lokalitě možné hnízdění, ale na Bazanovci nejsou kvůli 

intenzivnímu rybářskému hospodaření nyní vhodné podmínky 

Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) - §,VU,!!! 
- 1 ex. 8.7.2009  
- hnízdí na stromech, na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště  

Volavka popelavá (Ardea cinerea) - NT,!! 
- 2009: 3.7.*, 3 ex. 8.7., 29.7.*, 30.7.*; 2010: 1 ex. 25.5., 1 ex. 20.6., 2 ex. 8.7.  
- hnízdí zejména na stromech, méně často v rákosinách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 
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Čáp bílý (Ciconia ciconia) - §,NT,!! 
- 1 ex. 27.4.2010 
- hnízdí převážně na lidských stavbách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště  

Labuť velká (Cygnus olor) - VU,!! 
- 1 p. vodí 4 ml. 8.7.2009 (Bazanoveček), 1 ad. 25.5.2010, 1 p. 8.7.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Kopřivka obecná (Anas strepera) - §,VU,!! 
- 1 p. 25.5.2010 (Bazanoveček) 
- hnízdí zejména v břehové vegetaci; na lokalitě možné hnízdění 

Moták pochop (Circus aeruginosus) - §,VU,!! 
- 2009: 1 M 2.7.; 2010: 1 p. 20.4., 1 F 21.4., 1 p. 27.4., 1 M 24.5., 1 p. 18.6., hn. s 5 ml. 20.6., 1 F 8.7. 
- hnízdí převážně v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Ostříž lesní (Falco subbuteo) - §§,EN,!! 
- 1 ex. 20.4.2010 
- hnízdí na stromech ve starých hnízdech jiných dravců či krkavcovitých; na lokalitě nehnízdí, jedná se 

o loviště  

Křepelka polní (Coturnix coturnix) - §§,NT,! 
- 1 vol. M* na louce v bezprostředním okolí 30.7.2009 
- stepní a lesostepní druh hnízdící u nás nejčastěji v zemědělských kulturách; lokalita je pro ni zřejmě již 

moc podmáčená, ale může ji využívat jako loviště  

Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - §§,VU,!! 
- 1 vol. M* 19.4.2010, 4-5 vol. M 27.4.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Lyska černá (Fulica atra) - ○,! 
- 1 vol. ex.* 30.7.2009 
- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; na lokalitě možné hnízdění, ale na Bazanovci nejsou kvůli 

intenzivnímu rybářskému hospodaření nyní vhodné podmínky 

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) - §§,EN,!! 
- 1 mekající M 25.5.2010 
- charakteristickým hnízdním prostředím jsou mokré louky; na lokalitě možné hnízdění 

Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - ○ 
- 1 vol. M* 19.6.2010 
- s oblibou vyhledává drobné lesíky, liniové pásy dřevin či okraje lesů; na lokalitě možné hnízdění 

Kukačka obecná (Cuculus canorus) - ○,! 
- 1 vol. M 27.4.2010, 1 vol. M 24.5.2010, 1 vol. M 8.7.2010 
- hnízdíní parazit; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Ledňáček říční (Alcedo atthis) - §§,VU,!! 
- 1 ex. 24.5.2010 
- hnízdí v okolí ve stržených březích Šlapanky 

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - §,LC 
- 7 ex. 21.4.2010, 1 ex. 18.6.2010, 11 ex. 8.7.2010 
- během hnízdní doby poletují ptáci lovící hmyz nad lokalitou; na lokalitě nehnízdí 

Linduška luční (Anthus pratensis) - LC,! 
- 1 zp. M* 19. a 20.6.2010 
- charakteristickým hnízdním prostředím jsou vlhké louky; na lokalitě možné hnízdění 

Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) - §§,EN,!!! 
- 2010: 1 zp. M 11.4. (V.Hlaváč), 1 zp. M 18.4. (V.Hlaváč), 1 zp. M* 19.4., 1 zp. M* 20.4., 1 zp. M* 21.4. 
- hnízdí na mokřadech nejrůznějšího typu od rákosin až po mokřadní vrbiny, druh se v ČR šíří, ale na 

Vysočině bývá v hnízdním období zaznamenáván stále jen vzácně; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 
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Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) - §,LC,! 
- 1 zp. M* 20. a 21.4.2010 
- preferuje nekosené travnaté porosty s roztroušenými keři, častější je na vlhkých loukách, hnízdí 

v hustém travním porostu na zemi; nejen pro tento druh je žádoucí nekosit celé plochy, ale 
ponechávat i části nesečené; na lokalitě možné hnízdění 

Cvrčilka zelená (Locustella naevia) - ○,! 
- vždy 1 zp. M - 2009: 2.7.*, 29.7.*, 30.7.*; 2010: 24.5.*, 25.5., 18.6.*, 19.6.*, 20.6.* 
- typickým biotopem jsou vlhké louky s vysokým bylinným pokryvem a roztroušenými keři, 

při souvislejším zarůstání ploch dřevinami z nich mizí, hnízdo staví při zemi v husté rostlinné spleti 
nebo uvnitř keře; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) - ○ 
- 2009: 2 zp. M 2.7., 3.7.*; 2010: 2 zp. M 24.5.*, 3 zp. M 25.5., 1 zp. M 18.6.*, 19.6.*, 1 zp. M 8.7. 
- oproti předchozímu druhu se nevyhýbá ani zarostlým plochám, a proto je v současné krajině častější, 

hnízdo staví v husté rostlinné spleti nad zemí; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) - §,EN,!! 
- vždy 1 zp. M - 2010: 24.5.*, 25.5.*, 18.6.*, 19.6.* 
- charakteristickým hnízdním prostředím jsou rákosiny; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) - §,NT,! 
- 1 varující M 8.7.2009 
- charakteristický druh křovin; na lokalitě možné hnízdění 

 
 

Nejvýznamnější údaje z let 1991 - 2008 (I.Kunstmüller) 
 
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) [§,EN,!!!] - 1 ex. 2.6.2003, 2 p. 7.4.2004 
Husa velká (Anser anser) [EN,!!!] - 2 ex. 4.5.2000 
Čírka obecná (Anas crecca) [§,CR,!!] - 2 M 10.5.1995, 1 M 27.6.1995, 1 p. 22.4.1999, 1 M 26.5.1999, 1 ex. 

24.8.1999, 1 M 22.5.2001, 1 M 1.6.2001, 1 p. 8.5.2002, 1 M 2.6.2003, 1 p. 7.4.2004, 1 M 24.5.2004 
Čírka modrá (Anas querquedula) [§§,CR,!!] - 1 p. 8.5.1998, 1 M 20.5.1998, 1 p. s 5 ml. 26.6.1998, 2 p. 29.3.2000, 

2 p. 4.5.2000, 1 M 15.5.2000, 1 M 1.6.2001, 1 M 17.6.2001, 1 M 14.4.2003, 1 M 12.5.2003, 2 M 2.6.2003, 
1 M 4.5.2006, 1 M 12.3.2007, 1 M 14.5.2007 

Lžičák pestrý (Anas clypeata) [§§,CR,!!!] - 1 M 14.4.2003 
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) [§§,EN,!!!] - 1 vol. M 10.5.1995, 2 vol. M 29.5.1995, 1 vol. M 26.6.1998, 

1 vol. M 4.5.2000, 1 vol. M 15.5.2000, 1 vol. M 2.5.2001, 1 vol. M 3.5.2001, 1 vol. M 17.6.2001, 1 vol. M 
31.7.2001, 2 vol. M 12.6.2002, 1 vol. M 1.7.2002, 1 vol. M 12.5.2003, 1 vol. M 2.6.2003, 1 vol. M 24.6.2004, 
1 vol. M 10.5.2005, 1 vol. M 26.5.2005, 1 vol. M 16.6.2005 

Chřástal polní (Crex crex) [§§,VU,!!] - 1 vol. M 12.6.2002 
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) [§§,EN,!!!] - 1 tokající p. 3.5.1997, 1 vol. ex. 2.7.1998, 2 ex. 29.3.2000 
Racek chechtavý (Larus ridibundus) [VU,!!!] - hn. kolonie: cca 100 p. 24.4.1991, cca 100 p. 6.5. a 27.5.1992, 

cca 100 p. 2.5. a 22.6.1993, 10 ex. 18.5.1994, 6 ex. 8.5.1998, 3 ex. 20.5.1998, 7 ex. 29.3.2000 
Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) [§§,EN,!!!] - 1 zp. M 8.6.2000, 1 zp. M 2.5. a 

3.5.2001, 1 p. krmí vyvedená ml. 30.6.2001 (1. prokázané hnízdění na Havlíčkobrodsku), 1 zp. M 2.6.2003 
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) [§,NT,!!] - 1 zp. M 24.6.1993, 1 ex. 15.5.2000, 1 p. + hnízdo 8.6. a 

29.6.2000 
Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) [§,VU,!!] - 1 zp. M 24.6.1993 
Strnad luční (Miliaria calandra) [§§§,VU,!!] - 1 zp. M 6.6.1998, 1 zp. M 26.5.1999, 2 zp. M 15.5.2000, 1 zp. M 

8.6.2000, 1 zp. M 2.5. a 3.5.2001, 2 zp. M 22.5.2001 
 

 



 19

F) Péče o lokalitu  
 

Z hlediska ptáků je žádoucí péči o lokalitu směrovat tak, aby zde byl dostatek potravy, zejména bezobratlých, 

a to jak ve vodě, tak na mokrých loukách, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. 

Druhové složení a početnost vodních ptáků je závislá na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. 

Z ornitologického hlediska by bylo optimální ponechání rybníka bez rybářského hospodaření, což je 

pravděpodobně nereálné. Ideální by bylo zavedení velmi šetrného rybářského hospodaření s využitím přirozené 

produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajišění 

maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. 

Vzhledem k absenci obdobné náhradní lokality v okolí je nežádoucí častější vypouštění rybníka v době 

rozmnožování vodních ptáků. Částečné letnění rybníka je možné jednou za více let, které zároveň poslouží 

k rozvoji případné vzácnější vegetace obnažených den. V takovém případě však nazačít napouštět rybník dokud 

nevyhnízdí druhy obnažených den, neboť by došlo jak k vyplavení jejich hnízd, tak i hnízd založených v suchých 

litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. 

V případě odbahňování rybníka nezasahovat do litorálů, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný 

sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. 

Na rybnících bez rybářského hospodaření je zapotřebí sledovat vývoj místních rybích populací, aby nedocházelo 

k přemnožení nežádoucích druhů ryb, jejichž nadměrný vyžírací tlak by se projevil úbytkem žádoucí struktury 

zooplanktonu, bentosu a likvidací vývojových stádií obojživelníků, případně zakalením vody, a tím pádem i 

nedostatkem a nedostupností potravy pro vodní ptáky. 

Lokalitě a jejímu okolí by prospělo co největší prosvětlení odstraňováním vzrostlých a náletových dřevin. 

Zarůstajících ploch je v okolí dostatek, tudíž druhy vázané na dřevinné porosty tam mají bohaté příležitosti 

k hnízdění. I řada druhů hnízdících na stromech využívá otevřené plochy jako svá loviště. Dřevinami nezarostlé 

mokřady jsou dnes čím dál tím vzácnější. Proto by se měly v porostech navazujících na rybník upřednostnit 

prosvětlené plochy se solitérními keři oproti souvislému dřevinnému zápoji. 

Nesečené plochy jsou pro ptáky atraktivnější než plochy intenzivně sečené, ideální je však mozaika 

neobhospodařovaných a sečených či pasených plošek. Rozhodně by se neměly kosit všechny travnaté porosty 

zároveň v jednom termínu. I v případě zavedení kosení je žádoucí ponechání částí travních porostů nesečených 

a nepasených, což lze v jednotlivých letech obměňovat. Pro zachování biodiverzity lokality je nutné vzhledem 

k šíření ruderální vegetace do botanicky cenných ploch s mozaikovitou sečí začít co nejdříve. 

V olšině a v okrajových částech na přechodech k lesu by bylo vhodné ponechávat staré stromy na dožití a 

odumřelou dřevní hmotu na ploše. 

Ornitologicky nejcennější jsou plochy litorálů a mokřadní louky. Při jakýchkoliv zásazích je nutné věnovat 

zvláštní pozornost botanicky cennému a plošně velmi malému stanovišti č. 4. 
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G) Shrnutí  
 
Tab.: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných na sledované lokalitě v hnízdním období. 

2009-2010 1991-2010 
Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště 
 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

počet 
párů/ha 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

Bazanovec 49 38 7 74 59 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště i 

loviště, zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Bazanovec 0 6 9 15 0 4 7 4 15 2 11 8 21 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště i 

loviště, zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Bazanovec 1 12 15 28 3 8 17 7 35 8 25 12 45 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Bazanovec 0 3 6 9 0 3 5 1 9 1 7 7 15 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Bazanovec 1 8 11 20 3 7 13 3 26 7 18 11 36 
 

 

Bazanovce je ornitologicky významnou mokřadní lokalitou, jejíž mimořádný význam poklesl po zániku racčí 

kolonie a zavedení intenzivního rybářského hospodaření. Po roce 1990 bylo na lokalitě a v jejím 

bezprostředním okolí zaznamenáno v hnízdním období 74 druhů ptáků. V hnízdním období v letech 2009 

a 2010 zde bylo zaznamenáno 49 druhů ptáků, přičemž 38 druhů využívalo lokalitu jako své hnízdiště (možné až 

prokázané hnízdění) a hnízdní hustota dosahovala 7,04 párů na hektar lokality. Nejvýznamnějšími druhy, 

u nichž byl výskyt klasifikován minimálně jako možné hnízdění, byly aktuálně zjištěny chřástal vodní (Rallus 

aquaticus), bekasina otavní (Gallinago gallinago) a slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica 

cyanecula). Bazanovec je zároveň významnou botanickou (minimálně 1 zvláště chráněný druh rostliny a dalších 

7 z červeného seznamu) a batrachologickou lokalitou. 
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H) Fotodokumentace 
 

Intenzivně sečená louka přechází v biotopy vysokých ostřic v pohledu od jihovýchodu 
 

 
 

Staré sloupy od elektrického vedení využívají některé druhy ptáků jako své posedy 
 

 



 22

Mokřadní louka s bohatou populací bazanovce kytkokvětého (Lysimachia thyrsiflora) 
 

 
 
 

Mokřadní louka s  dominantní přesličkou poříční (Equisetum fluviatile) 
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Solitéry mladých olší na mokřadní louce 
 

 
 
 

Tužebníková lada zarůstající olšemi 
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Na ostřicové louky navazuje rákosina s olšinou 
 

 
 
 

Rákosina při pohledu od severovýchodu 
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Porost vrby křehké (Salix fragilis) v severozápadní části 
 

 
 
 

Porosty vysokých ostřic zarůstají rákosem 
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Pás mezi Bazanovcem a Bazanovečkem zarůstající nálety dřevin na jaře 
 

 
 
 

a uprostřed léta 
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Litorální pás je po obvodu 2/3 rybníka (Sparganium erectum, Typha latifolia) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 28

Vytvořená tůň nejen pro obojživelníky 
 

 
 
 

Bazanoveček 
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Prosvětlený pás vznikl při pokládání potrubí a je udržován odstraňováním náletových dřevin 
 

 
 
 

Charakteristické bulty s ostřicí prodlouženou (Carex elongata) na Bazanovečku 
 

 
 
 



 30

 Bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora)      Vrbovka bahenní (Epilobium palustre) 
 

    
 
 
 

  Ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus)          Skřípina kořenující (Scirpus radicans) 
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Rozpuk jízlivý (Cicuta virosa) 
 

 
 
 

                           Hnízdo vosíků                          Maskovaný zvukový záznamník na orobinci 
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Pár labutí velkých (Cygnus olor) s mláďaty na Bazanovečku 
 

 
 
 

Mláďata motáka pochopa (Circus aeruginosus) na hnízdě v rákosině 
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Příloha 2: Biotopy a ptáci Doležalova rybníka (k. ú. Šachotín) 
 



 34

A) Popis lokality   

Doležalův rybník se nachází v Pohledské pahorkatině asi 8 km jihovýchodně od Havlíčkova Brodu a asi 600 m 

severně od Šachotína. Celková rozhloha studované lokality je 6,2 ha a leží v nadmořské výšce 497 - 498 m 

v mapovacím kvadrátu 6460. Fytogeograficky spadá do oblasti Hornosázavské pahorkatiny. Jedná se o největší 

rybník z kaskády trojice rybníků západně od silnice Šachotín – Přibyslav. Litorální vegetaci dominuje rákos, dále 

zde najdeme soubor relativně zachovalých vodních i mokřadních biotopů se značnou druhovou pestrostí 

a výskytem ohrožených druhů. Blízké okolí je z jedné poloviny tvořeno intenzivně obhospodařovanými poli a 

loukami, z druhé poloviny přechází v středně staré smrkové monokultury. Hráz rybníka je porostlá staršími 

listnatými dřevinami (jasan ztepilý, topol osika). 

 

Obr.: Zájmová lokalita se nachází severně od Šachotína. 

 

 



 35

B) Vegeta ční charakteristika   

Obr.: Vymezení jednotlivých typů biotopů. 

 

1) Biotop M1.1 (Rákosiny eutrofních stojatých vod): dominantní je rákos obecný (Phragmites australis). 

1a) Stanoviště s dominantním zblochanem vodním (Glyceria maxima), v okrajových částech s violkou bahenní 

(Viola palustris) [○] a pryskyřníkem plaménkem (Ranunculus flamula). 

2) Biotop V1 (Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod): při březích a 

v zátočinách se roztroušeně nacházejí rdesno obojživelné (Persicaria amphibia), závitka mnohokořenná 

(Spirodela polyrhiza) a okřehek menší (Lemna minor). V jihovýchodní části se nachází početná populace 

chráněného leknínu bělostného (Nymphae candida) [§§,C1]. V minulých letech byl zaznamenán výskyt trhutky 

plovoucí (Riccia fluitans). 

2a) Biotop V1 až V2 (na přechodu mezi mezotrofními a mělkými stojatými vodami): dominantní bublinatku jižní 

(Urticularia australis) [C4] doplňuje žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), šípatka střelovitá (Sagittaria 

sagittifolia) [○], hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata).  

3) Biotop R2.3 (Přechodová rašeliniště): dominantní je rašeliník (Sphagnum sp.), bylinné patro tvoří zejména 

suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) [○], ostřice zobánkatá (Carex rostrata), o. měchýřkatá 

(C. vesicaria), o. šedavá (C. canescens), zábělník bahenní (Potentilla palustris) [C4], šišák vroubkovaný 

(Scutellaria galericulata), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris). 

4) Biotop T1.5 (Vlhké pcháčové louky): vyznačuje se značnou druhovou pestrostí. Kostru tvoří druhy ostřic 

(Carex), o. obecná (C. nigra), o. prosová (C. panicea), o. zobánkatá (C. rostrata), o. měchýřkatá (C. vesicaria), 

o. šedavá (C. canescens), dále početná populace starčku potočního (Tephroseris crispa) [C4], pryskyřník 

plamének (Ranunculus flamula), svízel bahenní (Galium palustre), pcháč bahenní (Cirsium palustre), štírovník 

bažinný (Lotus uliginosus), sítina niťovitá (Juncus filiformis) [○], blatouch bahenní (Caltha palustris), v sušší části 

psárka luční (Alopecurus pratensis). 
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4a) Drobné přechodové lemy s dominantní skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus) doprovázené vrbinou obecnou 

(Lysimachia vulgaris), šišákem vroubkovaným (Scutellaria galericulata), zábělníkem bahenním (Potentilla 

palustris) [C4]. 

4b) Biotop, který tvoří přechod mezi biotopem T1.5 (Vlhké pcháčové louky) a biotopem M1.7 (Vegetace 

vysokých ostřic) s ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria), vrbinou penízkolistou (Lysimachia numularia), 

pryskyřníkem plaménkem (Ranunculus flamula), zábělníkem bahenním (Potentilla palustris) [C4] a vzácnějším 

rozrazilem štítkovitým (Veronica scutellata) [C4]. Oba biotopy se mozaikovitě prolínají. 

5) Biotop M1.7 (Vegetace vysokých ostřic):  

5a) Dominantní ostřici měchýřkatou (Carex vesicaria) doprovázejí kyprej vrbice (Lythrum salicaria), přeslička 

poříční (Equisetum fluviatile), sítina rozkladitá (Juncus effusus). 

5b) Dominantní ostřici zobánkatou (Carex rostrata) doprovázejí kyprej vrbice (Lythrum salicaria), sítina 

rozkladitá (Juncus effusus). 

5c) Dominantní třtinu šedavou (Calamagrostis canescens) doprovázejí šišák vroubkovaný (Scutellaria 

galericulata), sítina rozkladitá (Juncus effusus), karbinec evropský (Lycopus europeus). 

6) Biotop X7 (Ruderální bylinná vegetace mimo sídla): dominantní kopřivu dvoudomou (Urtica dioica) doplňuje 

svízel přítula (Galium aparine), pcháč oset (Cirsium arvense), jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum). 

NC = leknín bělostný (Nymphae candida) [§§,C1] 

 

C) Významn ější druhy rostlin   

Druhy zvláště chráněné: 
leknín bělostný (Nymphae candida) - §§,C1 

Další druhy z červeného seznamu: 
bublinatka jižní (Urticularia australis) - C4a 
rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata) - C4a 
starček potoční (Tephroseris crispa) - C4a 
zábělník bahenní (Potentilla palustris) - C4a 

Ostatní lokálně významné druhy: 
sítina níťovitá (Juncus filiformis) - ○ 
šípatka střelovitá (Sagittaria sagittifolia) - ○ 
štírovník bažinný (Lotus uliginosus) - ○ 
suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) - ○ 
violka bahenní (Viola palustris) - ○ 

Historické záznamy: 
bahnička mokřadní (Eleocharis palustris) - ○; L. Čech (1993) in litt. 
bublinatka jižní (Urticularia australis) - C4a; L. Čech (1993, 2000) in litt. 
jetel kaštanový (Trifolium spadiceum) - C3; L. Čech (1993, 2000) in litt. 
kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) - C4a; L. Čech (2000, 2007) in litt. 
leknín bělostný (Nymphae candida) - §§,C1; J. Špinar (2003) in litt., L. Čech (2007) in litt. 
ostřice přioblá (Carex diandra) - C2; L. Čech (2007) in litt. 
rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata) - C4a; L. Čech (1993) in litt. 
sítina níťovitá (Juncus filiformis) - ○; L. Čech (2007) in litt. 
starček potoční (Tephroseris crispa) - C4a; L. Čech (2000) in litt. 
suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) - ○; L. Čech (1993, 2000) in litt. 
tajnička rýžovitá (Leersia oryzoides) - C3; L. Čech (2000) in litt. 
vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) - §,C3; J. Špinar (2003) in litt., L. Čech (2007) in litt. 
violka bahenní (Viola palustris) - ○; L. Čech (1993, 2000) in litt. 
vrbovka bahenní (Epilobium palustre) - C4a; L. Čech (1993) in litt. 
zábělník bahenní (Potentilla palustris) - C4a; L. Čech (2000) in litt. 
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D) Avifauna  

Vedle mapování hnízdních okrsků v ranních hodinách bylo na lokalitě instalováno celkem 13 zvukových 

záznamníků (8 v roce 2009 a 5 v roce 2010), které dohromady nahrály během 15 dní v měsících dubnu až 

červenci celkem 204 hodin zvukového záznamu, který byl vyhodnocen. 

Tabulka shrnuje získané výsledky a uvádí maximální počet zjištěných párů (respektive zpívajících/volajících 

samců či maximální počet jednoho pohlaví) daného druhu na lokalitě v letech 2009 - 2010 a z toho vypočítanou 

průměrnou hnízdní hustotu párů na 1 ha lokality. Zároveň je zde u mokřadních a vzácnějších ptáků doplněn 

zjištěný hnízdní výskyt v letech 1991 - 1999 a 2000 - 2008. Symbolem "L" jsou označeny druhy využívající 
lokalitu pouze jako loviště a symbolem "O" druhy zjištěné pouze v bezprostředním okolí či na přeletech. 

Podrobná data a komentáře jsou uvedena u vybraných druhů v následujícím přehledu. 
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 POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES)     

§,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) x x 3 0,48 
§,VU,!! Potápka roháč (Podiceps cristatus) x x   

§,EN,!!! Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)  x   

 BRODIVÍ (CICONIIFORMES)     
§§,!!! Volavka bílá (Egretta alba)  L   

NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) L L L  
§§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) L L L  
§,NT,!! Čáp bílý (Ciconia ciconia)  L   

 VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES)     

§,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera)  x   
§,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca)  x   
○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) x x 2 0,32 
§§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula) x x   

○,! Polák velký (Aythya ferina) x x 2 0,32 
○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula) x x 1 0,16 

 DRAVCI (ACCIPITRIFORMES)     

§,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus) x x 1 0,16 
 Káně lesní (Buteo buteo)   O  

 HRABAVÍ (GALLIFORMES)     

§,NT,! Koroptev polní (Perdix perdix) x    
§§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) O  O  

 KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES)     
§§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus) x x 2 0,32 

§§,EN,!!! Chřástal kropenatý (Porzana porzana) x    
§§,VU,!! Chřástal polní (Crex crex) O    
NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) x x 1 0,16 
○,! Lyska černá (Fulica atra) x x 2 0,32 

 DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES)     
VU,!! Kulík říční (Charadrius dubius) x x 1 0,16 
VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) x x O  

§§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago) x    
§§§,CR,!!! Břehouš černoocasý (Limosa limosa) x x   
§§§,CR,!!! Vodouš rudonohý (Tringa totanus)  x   
§§,EN,!!! Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)  x   

§§,EN,!!! Pisík obecný (Actitis hypoleucos) x    
VU,!!! Racek chechtavý (Larus ridibundus)  x   
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 MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES)     

 Holub hřivnáč (Columba palumbus)   O  

 ŠPLHAVCI (PICIFORMES)     
§§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla)  x   

LC,! Žluna zelená (Picus viridis) x x   
 Strakapoud velký (Dendrocopos major) x  O  
VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor) x x   

 PĚVCI (PASSERIFORMES)     

LC,! Linduška luční (Anthus pratensis) x x   
○,! Konipas horský (Motacilla cinerea)  x   
 Konipas bílý (Motacilla alba) x x 1 0,16 
 Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)   1 0,16 

§,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) x x   
§,VU,! Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) x    
 Kos černý (Turdus merula)   2 0,32 
 Drozd kvíčala (Turdus pilaris)   1 0,16 

 Drozd zpěvný (Turdus philomelos)   1 0,16 
○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) x x 1 0,16 

○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) x    
§,EN,!! Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)  x   

 Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) x x 3 0,48 
 Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) x x   
○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) x x 2 0,32 
§§,VU,!! Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)  x   

 Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)   1 0,16 
 Budníček menší (Phylloscopus collybita)   3 0,48 
 Budníček větší (Phylloscopus trochilus)   2 0,32 
 Sýkora lužní (Parus montanus)   1 0,16 

 Sýkora uhelníček (Parus ater)   1 0,16 
 Sýkora modřinka (Parus caeruleus)   1 0,16 
 Sýkora koňadra (Parus major)   1 0,16 
§,NT,!! Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) x x   

§§,LC,!! Žluva hajní (Oriolus oriolus) x    
§,VU,!! Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) x x   
 Sojka obecná (Garrulus glandarius)   1 0,16 
 Straka obecná (Pica pica)   1 0,16 

NT,! Vrána šedá (Corvus cornix)  L   
 Špaček obecný (Sturnus vulgaris)   1  
 Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)   3 0,48 
 Zvonek zelený (Carduelis chloris)   1 0,16 

 Strnad obecný (Emberiza citrinella)   2 0,32 
 Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) x x 3 0,48 
§§§,VU,!! Strnad luční (Miliaria calandra)  x   

 Celkem v hnízdní době včetně nejbližšího okolí a přeletů    38  
 Celkem hnízdící na lokalitě (možné až prokázané hnízdění)   31 7,74 
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E) Významn ější druhy pták ů 

Přehled shrnuje data a komentáře k hnízdnímu výskytu vybraných druhů v letech 2009 a 2010. 
Hvězdička u počtu jedinců či data zjištění značí akustický záznam. 

 
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) - §,VU,!! 

- 1 vol. p. 19.4.2010, 1 ex. 20.4.2010, 1 vol. ex.* 20.6.2010, 3 p. 28.6.2010 
- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; hnízdění na lokalitě je pravděpodobné 

Volavka popelavá (Ardea cinerea) - NT,!! 
- 6 ex. 2.7.2009, vol. ex.* 3.7.2009, vol. ex.* 29. a 30.7.2009, vol. ex.* 18.6.2010, 2 ex. 28.6.2010 
- hnízdí zejména na stromech, méně často v rákosinách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Čáp černý (Ciconia nigra) - §§,VU,!! 
- 1 ex. 28.6.2010 
- hnízdí na stromech uprostřed lesů; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Polák velký (Aythya ferina) - ○,! 
- 2 M 28.6.2010 
- hnízdo staví nejčastěji na vodní hladině v litorálech; na lokalitě možné hnízdění 

Polák chocholačka (Aythya fuligula) - ○,! 
- 1 F 8.7.2010 
- hnízdí na zemi v břehové vegetaci; na lokalitě možné hnízdění 

Moták pochop (Circus aeruginosus) - §,VU,!! 
- 1 M 2.7.2009, 1 M, 1 F 19.4.2010, 1 M 20.4.2010, 1 M 21.4.2010, 1 p. 28.6.2010, 1 F 8.7.2010 
- hnízdí převážně v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Křepelka polní (Coturnix coturnix) - §§,NT,! 
- 1 vol. M* na louce v bezprostředním okolí 30.7.2009 
- stepní a lesostepní druh hnízdící u nás nejčastěji v zemědělských kulturách; hnízdí v okolí  

Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - §§,VU,!! 
- 2010: 1 vol. M* 19.4., 1 vol. M* 20.4., 1 vol. M* 25.5., 2 vol. M 28.6., 1 vol. M 8.7. 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) - NT,!! 
- 1 vol. M 24.5.2010, 1 vol. M* 19. 6.2010, 1 vol. M* 20.6.2010, 1 vol. M 8.7.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Lyska černá (Fulica atra) - ○,! 
- 2010: vol. ex. 19.4., 2 ex. 20.4., vol. ex. 21.4., vol. ex.* 25.5., vol. ex. 18.6., vol. ex.* 19.6., 

vol. ex.* 20.6., 2 p. 28.6., 2 p. vodí 4 a 2 ml. 8.7. 
- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Kulík říční (Charadrius dubius) - VU,!! 
- 1 varující ex. 2.7.2009, 1 vol. ex.* 3.7.2009 
- hnízdní na obnažených dnech či polích s řídkou vegetací; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) - VU,!! 
- 2010: vol. ex.* 20.4., 1 vol. ex. 21.4., 7 ex. (poletují, někteří varují, kukuřičné pole a posečená louka 

s kalužemi v okolí) 18.6., vol. ex.* 19.6., 5 ex. 20.6. 
- hnízdní na obnažených dnech či polích a loukách; pravděpodobné hnízdění v okolí lokality 

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) - §,LC,! 
- 1 p. krmí vyvedená ml. 28.6.2010 
- preferuje nekosené travnaté porosty s roztroušenými keři, častější je na vlhkých loukách, hnízdí 

v hustém travním porostu na zemi; nejen pro tento druh je žádoucí nekosit celé plochy, ale 
ponechávat i části nesečené; na lokalitě prokázané hnízdění 

Cvrčilka zelená (Locustella naevia) - ○,! 
- 1 zp. M* 2. a 3.7.2009 
- typickým biotopem jsou vlhké louky s vysokým bylinným pokryvem a roztroušenými keři, při 

souvislejším zarůstání ploch dřevinami z nich mizí, hnízdo staví při zemi v husté rostlinné spleti nebo 
uvnitř keře; na lokalitě možné hnízdění 
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Nejvýznamnější údaje z let 1991 - 2008 (I.Kunstmüller) 
 
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) [§,EN,!!!] - 1 ex. 15.5.2000, 2 ex. 29.6.2000 
Volavka bílá (Egretta alba) [§§,!!!] - 2 ex. 8.5.2003 
Čírka obecná (Anas crecca) [§,CR,!!] - 1 p. 22.5.2001 
Čírka modrá (Anas querquedula) [§§,CR,!!] - 2 M, 2 F 17.4.1991, 1 p. 26.4.1991, 1 M 2.6.1992, 2 M, 1 F 2.4.2002 
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) [§§,EN,!!!] - 1 vol. M 18.6.1991 
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) [§§,EN,!!] - 1 mekající M 17.4.1992, 2 ex. 6.5.1992, 3 ex. (tok) 2.5.1993 
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) [§§§,CR,!!!] - 2 ex. 7.5.1996, 2 ex. 8.5.2003 
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) [§§§,CR,!!!] - 1 ex. 2.5.2002 
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) [§§,EN,!!!] - 2 ex. 5.4.2001, 2 ex. 2.4.2002, 2 ex. 30.3.2004 
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) [§§,EN,!!!] - 2 ex. 2.5.1993, 1 ex. 8.5.1998 
Racek chechtavý (Larus ridibundus) [VU,!!!] - 5 ex. 23.4.1995, 2 ex. 1.4.2003 
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) [§,EN,!!] - 2 zp. M 15.5.2000, 1 zp. M 29.6.2000, 1 zp. M 22.5.2001 
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) [§§,VU,!!] - 2 zp. M 15.5.2000, 1 zp. M 29.6.2000, 1 zp. M 

17.6.2001, 2 zp. M 24.5.2004, 1 zp. M 24.6.2004 
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) [§,NT,!!] - 1 p. 20.5.1998, 1 ex. 15.5.2000 
Žluva hajní (Oriolus oriolus) [§§,LC,!!] - 1 zp. M 2.6.1992 
Strnad luční (Miliaria calandra) [§§§,VU,!!] - 1 zp. 11.6.2000, 1 zp. M 22.5.2001, 1 zp. M 17.6.2001 
 

 

F) Péče o lokalitu  
 

Z hlediska ptáků je žádoucí péči o lokalitu směrovat tak, aby zde byl dostatek potravy, zejména bezobratlých, 

a to jak ve vodě, tak na rašelinných loukách, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. 

Druhové složení a početnost vodních ptáků je závislá na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. 

Z ornitologického hlediska by bylo optimální ponechání rybníka bez rybářského hospodaření, což je 

pravděpodobně nereálné. Ideální by bylo zavedení velmi šetrného rybářského hospodaření s využitím přirozené 

produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajišění 

maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. 

Vzhledem k absenci obdobné náhradní lokality v okolí je nežádoucí častější vypouštění rybníka v době 

rozmnožování vodních ptáků. Částečné letnění rybníka je možné jednou za více let, které zároveň poslouží 

k rozvoji případné vzácnější vegetace obnažených den. V takovém případě však nazačít napouštět rybník dokud 

nevyhnízdí druhy obnažených den, neboť by došlo jak k vyplavení jejich hnízd, tak i hnízd založených v suchých 

litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. 

V případě odbahňování rybníka nezasahovat do litorálů, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný 

sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. 

Na rybnících bez rybářského hospodaření je zapotřebí sledovat vývoj místních rybích populací, aby nedocházelo 

k přemnožení nežádoucích druhů ryb, jejichž nadměrný vyžírací tlak by se projevil úbytkem žádoucí struktury 

zooplanktonu, bentosu a likvidací vývojových stádií obojživelníků, případně zakalením vody, a tím pádem i 

nedostatkem a nedostupností potravy pro vodní ptáky. 

Lokalitě by prospělo co největší prosvětlení odstraňováním vzrostlých a náletových dřevin v okolí mokřadu. 

Zarůstajících ploch je v okolí dostatek, tudíž druhy vázané na dřevinné porosty tam mají bohaté příležitosti 

k hnízdění. I řada druhů hnízdících na stromech využívá otevřené plochy jako svá loviště. Dřevinami nezarostlé 

mokřady jsou dnes čím dál tím vzácnější. Proto by se měly v porostech navazujících na rybník upřednostňovat 

prosvětlené plochy se solitérními keři oproti souvislému dřevinnému zápoji. 
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Nesečené plochy jsou pro ptáky atraktivnější než plochy intenzivně sečené, ideální je však mozaika 

neobhospodařovaných a sečených či pasených plošek. Rozhodně by se neměly kosit všechny travnaté porosty 

zároveň v jednom termínu. I v případě zavedení kosení rašelinné louky je žádoucí ponechání částí porostů 

nesečených, což lze v jednotlivých letech obměňovat. Pro zachování biodiverzity lokality je nutné vzhledem 

k šíření rákosiny do botanicky cenných ploch s mozaikovitou sečí začít co nejdříve. 

V olšině a v okrajových částech na přechodech k lesu by bylo vhodné ponechávat staré stromy na dožití a 

odumřelou dřevní hmotu na ploše. 

Ornitologicky nejcennější jsou plochy litorálů. Při jakýchkoliv zásazích je nutné věnovat zvláštní pozornost 

botanicky cennému a plošně malému stanovišti s výskytem leknínů bělostných. 

 

G) Shrnutí  
 
Tab.: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných na sledované lokalitě v hnízdním období. 

2009-2010 1991-2010 
Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště 
 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

počet 
párů/ha 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

Doležalův 38 31 7,7 70 61 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště i 

loviště, zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Doležalův 0 3 2 5 0 0 6 3 9 0 8 7 15 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště i 

loviště, zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Doležalův 3 13 13 29 4 6 16 7 33 8 23 14 45 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Doležalův 0 1 3 4 0 1 5 1 7 0 7 6 13 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Doležalův 3 9 12 24 4 6 14 3 27 7 19 12 38 
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Doležalův rybník je z dlouhodobého hlediska ornitologicky mimořádně významnou mokřadní lokalitou, jejíž 

význam se nepodařilo potvrdit, což bylo zapříčiněno kompletním vypuštěním rybníka v roce 2009, kdy 

probíhala oprava hráze. Po roce 1990 bylo na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí zaznamenáno v hnízdním 

období 70 druhů ptáků. V hnízdním období v letech 2009 a 2010 zde bylo zaznamenáno 38 druhů ptáků, 

přičemž 31 druhů využívalo lokalitu jako své hnízdiště (možné až prokázané hnízdění) a hnízdní hustota 

dosahovala 7,7 párů na hektar lokality. Nejvýznamnějším hnízdícím druhem byl aktuálně zjištěn chřástal vodní 

(Rallus aquaticus). Doležalův rybník je zároveň významnou botanickou (minimálně 2 zvláště chráněný druh 

rostliny a dalších 9 z červeného seznamu) a batrachologickou lokalitou. 
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H) Fotodokumentace 

 
Pohled z jihu na souvislý porost rákosu obecného (Phragmites australis) na protějším břehu 

 

 
 

Jižní břeh je otevřený do volné krajiny 
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Vypuštěný rybník při pohledu od hráze 
 

 
 
 

Jižní břeh vypuštěného rybníka 
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Rákosina v přítokové části s porostem leknínu bělostného (Nymphae candida) 
 

 
 
 

Porost rákosu obecného (Phragmites australis) 
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Silně podmáčené rozvolněné porosty ostřic na rozhraní rákosiny 
 

 
 
 

Porost ostřice měchýřkaté (Catex vesicaria) zarůstající rákosem 
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Porosty vysokých ostřic na přechodu do keřovitých vrb a podmáčené olšiny 
 

 
 
 

Degradující přechodové rašeliniště 
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Pohled od jihovýchodu 
 

 
 
 

Rozvolněný okraj jinak nepropustné bariéry rákosiny 
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Jihovýchodní část lokality 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 50

Plochy zarůstající náletovými dřevinami  
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Rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata) 
 

 
 
 
  Šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata)   Žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica) 
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Šípatka střelovitá (Sagittaria sagittifolia) 
 

 
 
 

Bublinatka jižní (Utricularia australis) 
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Škeble na dně vypuštěného rybníka 
 

 
 
 

Maskovaný zvukový záznamník 
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Příloha 3: Biotopy a ptáci rybníka Stínka (k. ú. Neje pín) 
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A) Popis lokality  

Rybník Stínka se nachází v Chotěbořské pahorkatině asi 13 km severně od Havlíčkova Brodu a asi 1,2 km jižně 

od Nejepína. Celková rozhloha studované lokality je 6 ha a leží v nadmořské výšce 511 - 515 m v mapovacím 

kvadrátu 6259. Fytogeograficky spadá do oblasti Hornosázavské pahorkatiny. Rozlohou menší rybník je asi 

z třetiny obklopen smrkovým lesem, zbývající části navazují na pastviny. Litorální pásmo je bohatě vyvinuto 

v přítokové části a přechází v pcháčové až zrašelinělé louky. Hráz porůstá jednostranná alej starých dubů. 

 

Obr.: Zájmová lokalita se nachází jižně od Nejepína. 
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B) Vegeta ční charakteristika   

Obr.: Vymezení jednotlivých typů biotopů. 

 

 

1) Biotop M1.1 (Rákosiny eutrofních stojatých vod). 

1a) Stanoviště s dominantním orobincem širolistým (Typha latifolia). 

1b) Stanoviště s dominantním orobincem úzkolistým (Typha angustifolia) [○]. 

1c) Stanoviště s dominantním rákosem obecným (Phragmites australis). 

2) Biotop M1.3 (Eutrofní vegetace bahnitých substrátů) je zastoupen skřípinou kořenující (Scirpus radicans) [C2]. 
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3) Biotop M1.7 (Vegetace vysokých ostřic). 

3a) Stanoviště s dominantní chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea). Přesněji je tento biotop řazen již 

do kategorie X7 (Ruderální bylinná vegetace mimo sídla). 

3b) Stanoviště s dominantní ostřicí štíhlou (Carex acuta), kterou doplňuje ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria). 

3c) Stanoviště s dominantními druhy ostřic, o. zobánkatá (Carex rostrata), o. měchýřkatá (Carex vesicaria), 

o. štíhlá (Carex acuta), o. obecná (Carex nigra), o. bledavá (Carex palescens), o. prosová (Carex panicea), o. rusá 

(Carex flava) [○], o. skloněná (Carex demisa) [○], o. šedá (Carex canescens) a dále je doplňují svízel bahenní 

(Galium palustre), pryskyřník plamének (Ranunculus flamula), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), šišák 

vroubkovaný (Scutellaria galericulata). 

4) Biotop T1.5 (Vlhké pcháčové louky): stanoviště se vyznačuje značnou druhovou pestrostí. Najdeme zde 

ostřici obecnou (Carex nigra), ostřici bledavou (Carex palescens), ostřici kulkonosnou (Carex pilulifera), ostřici 

prosovou (Carex panicea) a dále pryskyřník plamének (Ranunculus flamula), svízel bahenní (Galium palustre), 

pcháč bahenní (Cirsium palustre), sítinu klubkatou (Juncus conglomeratus), sítinu rozkladitou (Juncus effusus), 

kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), kostřavu červenou (Festuca rubra), kyprej vrbici (Lythrum salicaria) 

a několik jedinců všivce lesního (Pedicularis sylvatica) [§§,C3], rozrazilu štítkovitého (Veronica scutellata) [C4].  

5) Biotop T1.6 (Vlhká tužebníková lada) 

5a) Stanoviště s dominantní skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus) doplněnou tužebníkem jilmovým (Filipendula 

ulmaria). 

5b) Stanoviště s dominantní skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria), ostřicí 

obecnou (Carex nigra) a dále s čistcem bahenním (Stachys palustris), rdesnem obojživelným (Persicaria 

amphibia), sítinou rozkladitou (Juncus effusus), zevarem vzpřímeným (Sparganium erectum). 

5c) Stanoviště s dominantní vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris), medyňkem vlnatým (Holcus lanatus), 

třtinou šedavou (Calamagrostis canescens) a dále s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), šišákem 

vroubkovaným (Scutellaria galericulata), kyprejem vrbicí (Lythrum salicaria), metlicí trsnatou (Deschampsia 

cespitosa), děhelem lesním (Angelica sylvestris), olešníkem kmínolistým (Selinum carvifolia) [○]. 

6) Biotop R2.3 (Přechodová rašeliniště): dominantní je rašeliník (Sphagnum sp.), bylinné patro tvoří zejména 

suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) [○], ostřice obecná (Carex nigra), zábělník bahenní (Potentilla 

palustris) [C4], šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata), svízel bahenní (Galium palustre), vrbina hajní 

(Lysimachia nemorum), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), děhel lesní (Angelica sylvestris). 

7) Biotop T1.9 (Střídavě vlhké bezkolencové louky): s dominantním bezkolencem rákosovitým (Molinia 

arundinacea), metlicí trsnatou (Deschampsia cespitosa), ostřicí obecnou (Carex nigra), ostřicí prosovou (Carex 

panicea), mochnou nátržníkem (Potentilla erecta), krvavcem totenem (Sanguisorba officinalis). 

8) Biotop L1 (Mokřadní olšiny): dominantní dřevinou je olše lepkavá (Alnus glutinosa), v bylinném patře 

s řeřišnicí hořkou (Cardamine amara), vrbinou obecnou (Lysimachia vulgaris), blatouchem bahenním (Caltha 

palustris), ostřicí šedavou (Carex canescens), pryskyřníkem plaménkem (Ranunculus flamula), děhelem lesním 

(Angelica sylvestris), violkou bahenní (Viola palustris) [○], svízelem bahenním (Galium palustre), ptačincem 

bahenním (Stellaria palustris) [C3], olešníkem kmínolistým (Selinum carvifolia) [○]. Olšiny při levém břehu 

rybníka rovněž spadají do tohoto biotopu.  

9) Biotop V1 (Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod) reprezentují rdest 

kadeřavý (Potamogeton crispus), okřehek menší (Lemna minor), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia). 
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C) Významn ější druhy rostlin   

Druhy zvláště chráněné: 
všivec lesní (Pedicularis sylvatica) - §§,C3 

Další druhy z červeného seznamu: 
ptačinec bahenní (Stellaria palustris) - C3 
rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata) - C4a 
skřípina kořenující (Scirpus radicans) - C2 
zábělník bahenní (Potentilla palustris) - C4a 

Ostatní lokálně významné druhy: 
olešník kmínolistý (Selinum carvifolia) - ○ 
orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) - ○ 
ostřice rusá (Carex flava) - ○ 

 ostřice skloněná (Carex demissa) - ○ 
suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) - ○ 
violka bahenní (Viola palustris) - ○ 
zevar vzpřímený (Sparganium erectum) - ○ 

Historické záznamy:  
hladýš pruský (Laserpitium pruthenicum) - §§,C3; L. Čech (1996) in litt. et MVJ 
violka bahenní (Viola palustris) - ○; L. Čech (1994) in litt. 

 
 

D) Avifauna  

Vedle mapování hnízdních okrsků v ranních hodinách bylo na lokalitě instalováno celkem 13 zvukových 

záznamníků (7 v roce 2009 a 6 v roce 2010), které dohromady nahrály během 23 dní v měsících dubnu až 

červenci celkem 193 hodin zvukového záznamu, který byl vyhodnocen. 

Tabulka shrnuje získané výsledky a uvádí maximální počet zjištěných párů (respektive zpívajících/volajících 

samců či maximální počet jednoho pohlaví) daného druhu na lokalitě v letech 2009 - 2010 a z toho vypočítanou 

průměrnou hnízdní hustotu párů na 1 ha lokality. Zároveň je zde u mokřadních a vzácnějších ptáků doplněn 

zjištěný hnízdní výskyt v letech 1991 - 1999 a 2000 - 2008. Symbolem "L" jsou označeny druhy využívající 

lokalitu pouze jako loviště a symbolem "O" druhy zjištěné pouze v bezprostředním okolí či na přeletech. 

Podrobná data a komentáře jsou uvedena u vybraných druhů v následujícím přehledu. 
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 POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES)     
§,VU,!! Potápka roháč (Podiceps cristatus)   1 0,17 

 BRODIVÍ (CICONIIFORMES)     
NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea)  L L  
§,NT,!! Čáp bílý (Ciconia ciconia)   L  

 VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES)     
VU,!! Labuť velká (Cygnus olor)  x 1 0,17 
○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos)   8 1,33 
○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula)   4 0,67 

 DRAVCI (ACCIPITRIFORMES)     
§,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus)   1 0,17 
 Káně lesní (Buteo buteo)   O  

§§§,!!! Orlovec říční (Pandion haliaetus)   L  
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 KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES)     

NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)   2 0,33 
○,! Lyska černá (Fulica atra)   1 0,17 

 DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES)     

VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)   O  
§§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago)   1 0,17 
§§,EN,!!! Pisík obecný (Actitis hypoleucos)   1 0,17 

 MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES)     

 Holub hřivnáč (Columba palumbus)   O  

 ŠPLHAVCI (PICIFORMES)     
§§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla)   1 0,17 

 Strakapoud velký (Dendrocopos major)   1 0,17 

 PĚVCI (PASSERIFORMES)     
 Skřivan polní (Alauda arvensis)   O  

§,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)   L  

○ Linduška lesní (Anthus trivialis)   O  
LC,! Linduška luční (Anthus pratensis)   O  
 Konipas bílý (Motacilla alba)   1 0,17 

 Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)   1 0,17 
 Červenka obecná (Erithacus rubecula)   2 0,33 
 Kos černý (Turdus merula)   2 0,33 
 Drozd kvíčala (Turdus pilaris)   1 0,17 

 Drozd zpěvný (Turdus philomelos)   2 0,33 
○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia)   1 0,17 
 Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus)   2 0,33 
○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)   2 0,33 

§§,VU,!! Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)   1 0,17 
 Pěnice slavíková (Sylvia borin)   1 0,17 
 Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)   3 0,50 
 Budníček menší (Phylloscopus collybita)   2 0,33 

 Budníček větší (Phylloscopus trochilus)   2 0,33 
 Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus)   O  
 Sýkora lužní (Parus montanus)   1 0,17 
 Sýkora koňadra (Parus major)   1 0,17 

 Brhlík lesní (Sitta europaea)   1 0,17 
§,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio)   1 0,17 
 Sojka obecná (Garrulus glandarius)   O  
NT,! Vrána šedá (Corvus cornix)   L  

 Špaček obecný (Sturnus vulgaris)   1 0,17 
 Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)   3 0,50 
 Strnad obecný (Emberiza citrinella)   2 0,33 
 Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)   3 0,50 

 Celkem v hnízdní době včetně nejbližšího okolí a přeletů    46  
 Celkem hnízdící na lokalitě (možné až prokázané hnízdění)   33 9,67 
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E) Významn ější druhy pták ů 

Přehled shrnuje data a komentáře k hnízdnímu výskytu vybraných druhů v letech 2009 a 2010. 
Hvězdička u počtu jedinců či data zjištění značí akustický záznam. 

 
Potápka roháč (Podiceps cristatus) - §,VU,!! 

- 1 ad. 2.7.2010 
- hnízdo staví na vodní hladině; na lokalitě možné hnízdění 

Volavka popelavá (Ardea cinerea) - NT,!! 
- vol. ex.* 12.7.2009, 2 ex. 21.7.2009, vol. ex.* 29.7.2009, vol. ex.* 27.6.2010, 3 ex. 2.7.2010 
- hnízdí zejména na stromech, méně často v rákosinách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Čáp bílý (Ciconia ciconia) - §,NT,!! 
- 1 ex. 21.7.2009 
- hnízdí převážně na lidských stavbách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště  

Labuť velká (Cygnus olor) - VU,!! 
- 1 p. 30.3.2009, 1 p. vodí 3 ml. (hnědá) 21.7.2009, vol. M* 25.4.2010, 1 ad. 23.5.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Polák chocholačka (Aythya fuligula) - ○,! 
- 1 p. 23.5.2010, 3 M, 1 F 22.6.2010, 4 M, 2 F 2.7.2010, F vodí 7 ml. 6.7.2010 
- hnízdí na zemi v břehové vegetaci; na lokalitě prokázané hnízdění 

Moták pochop (Circus aeruginosus) - §,VU,!! 
- 2009: 1 M 21.7., vol. ex.* 30.7. 
- 2010: 1 M, 1 F 24.4., vol. ex.* 25.4., 1 p. 5.5., 1 hn. p. (4 vej.) 23.5., 1 M 25.5., 1 p. krmí ml. na hn. 

22.6., vol. ex.* 23.6.2010, 1 p. 2.7., 1 p. s vyved. ml. (poletují v porostech) 6.7. 
- hnízdí převážně v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Orlovec říční (Pandion haliaetus) - §§§,!!! 
- 1 ex. přelet 30.3.2009 
- přelet na jarním tahu; potencionální loviště 

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) - NT,!! 
- 1 vol. M 24.4.2010, 1 vol. M* 25.4.2010, 2 vol. M 5.5.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Lyska černá (Fulica atra) - ○,! 
- 2010: vol. ex.* 25.4., vol. ex.* 27.4, 1 ad. 5.5., vol. ex.* 24.5, vol. ex.* 25.5. 
- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) - VU,!! 
- 1 vol. ad. 24.4.2010 (okolní pastvina), 1 vol. ad. 5.5.2010 (okolní pastvina) 
- hnízdní na obnažených dnech či polích a loukách; pravděpodobné hnízdění v okolí lokality 

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) - §§,EN,!! 
- 1 mekající M 30.3.2009 
- charakteristickým hnízdním prostředím jsou mokré louky; na lokalitě možné hnízdění 

Pisík obecný (Actitis hypoleucos) - §§,EN,!!! 
- 1 ad. 5.5.2010 
- hnízdí na náplavech u vodních toků, obnažených dnech rybníků či holé půdě bez vegetace v jejich 

okolí; na lokalitě možné hnízdění 
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) - §§,VU,!! 

- 1 vol. M* 25.4.2010 
- dutinový druh, který si ale neumí dutinu sám vydlabat; na lokalitě možné hnízdění 

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - §,LC 
- maximální počet zjištěn 3 ex. 5.5.2010 

- během hnízdní doby poletují ptáci lovící hmyz nad lokalitou; na lokalitě nehnízdí 

Linduška lesní (Anthus trivialis) - ○ 
- 1 zp. M 5.5.2010 (okolní okraj les) 
- pro hnízdění vyhledává prosvětlené lesy, lesní okraje, paseky a lesostepní stanoviště, hnízdí na zemi; 

možné hnízdění na okraji lokality či v blízkém okolí 
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Linduška luční (Anthus pratensis) - LC,! 
- 1 zp. M 22.6.2010 (okolní pastvina), 1 zp. M 6.7.2010 (okolní pastvina) 
- charakteristickým hnízdním prostředím jsou vlhké louky; pravděbodobné hnízdění v okolí 

Cvrčilka zelená (Locustella naevia) - ○,! 
- 2010: vždy 1 zp. M 5.5., 24.5.*, 22.6.*, 23.6.*, 24.6.*, 25.6.*, 28.6.* 
- typickým biotopem jsou vlhké louky s vysokým bylinným pokryvem a roztroušenými keři, při 

souvislejším zarůstání ploch dřevinami z nich mizí, hnízdo staví při zemi v husté rostlinné spleti nebo 
uvnitř keře; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) - §§,VU,!! 
- 1 zp. M 2.7.2010 
- hnízdo si splétá na stonky rákosu; na lokalitě možné hnízdění 

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) - §,NT,! 
- 1 M 22.6.2010 (okolní pastvina), 1 M 2.7.2010 (okolní pastvina), vyvedená rodinka 6.7.2010 
- charakteristický druh křovin; na lokalitě prokázané hnízdění 

Vrána (Corvus sp.) - NT,! 
- vol. ex.* 25.4.2010 
- hnízdo si staví na stromě; na lokalitě nehnízdí, potenciální loviště 

 
 

F) Péče o lokalitu  
 

Z hlediska ptáků je žádoucí péči o lokalitu směrovat tak, aby zde byl dostatek potravy, zejména bezobratlých, 

a to jak ve vodě, tak na mokrých loukách, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. 

Druhové složení a početnost vodních ptáků je závislá na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. 

Z ornitologického hlediska by bylo optimální ponechání rybníka bez rybářského hospodaření, což je 

pravděpodobně nereálné. Ideální by bylo zavedení velmi šetrného rybářského hospodaření s využitím přirozené 

produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajišění 

maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. 

Vzhledem k absenci obdobné náhradní lokality v okolí je nežádoucí častější vypouštění rybníka v době 

rozmnožování vodních ptáků. Částečné letnění rybníka je možné jednou za více let, které zároveň poslouží 

k rozvoji případné vzácnější vegetace obnažených den. V takovém případě však nazačít napouštět rybník dokud 

nevyhnízdí druhy obnažených den, neboť by došlo jak k vyplavení jejich hnízd, tak i hnízd založených v suchých 

litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. 

V případě odbahňování rybníka nezasahovat do litorálů, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný 

sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. 

Na rybnících bez rybářského hospodaření je zapotřebí sledovat vývoj místních rybích populací, aby nedocházelo 

k přemnožení nežádoucích druhů ryb, jejichž nadměrný vyžírací tlak by se projevil úbytkem žádoucí struktury 

zooplanktonu, bentosu a likvidací vývojových stádií obojživelníků, případně zakalením vody, a tím pádem i 

nedostatkem a nedostupností potravy pro vodní ptáky. 

Na lokalitě bylo provedeno nežádoucí zalesnění smrkem ztepilým. Naopak lokalitě a jejímu okolí by prospělo co 

největší prosvětlení odstraňováním vzrostlých a náletových dřevin. Zarůstajících ploch je v okolí dostatek, tudíž 

druhy vázané na dřevinné porosty tam mají bohaté příležitosti k hnízdění. I řada druhů hnízdících na stromech 

využívá otevřené plochy jako svá loviště. Dřevinami nezarostlé mokřady jsou dnes čím dál tím vzácnější. Proto 

by se měly v porostech navazujících na rybník upřednostnit prosvětlené plochy se solitérními keři oproti 

souvislému dřevinnému zápoji. 
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Nesečené plochy jsou pro ptáky atraktivnější než plochy intenzivně sečené, ideální je však mozaika 

neobhospodařovaných a sečených či pasených plošek. Rozhodně by se neměly kosit všechny travnaté porosty 

zároveň v jednom termínu. I v případě zavedení kosení je žádoucí ponechání částí travních porostů nesečených 

a nepasených, což lze v jednotlivých letech obměňovat.  

V okrajových částech na přechodech k lesu je vhodné ponechávat staré stromy na dožití a odumřelou dřevní 

hmotu na ploše. 

Ornitologicky nejcennější jsou plochy litorálů. Při jakýchkoliv zásazích je nutné věnovat zvláštní pozornost 

botanicky cennému a plošně velmi malému stanovišti č. 2 se skřípinou kořenující a malé ploše s výskytem všivce 

lesního na stanovišti č. 4. 

 

G) Shrnutí  
 
Tab.: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných na sledované lokalitě v hnízdním období. 

2009-2010 1991-2010 
Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště 
 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

počet 
párů/ha 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

Stínka 46 33 9,7 46 33 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Stínka 1 4 5 10 0 2 6 5 13 2 10 8 20 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Stínka 1 4 5 10 0 2 6 5 13 2 10 8 20 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Stínka 0 4 3 7 0 2 5 2 9 1 7 6 14 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Stínka 0 4 3 7 0 2 5 2 9 1 7 6 14 
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Stínka je ornitologicky významnou mokřadní lokalitou. Po roce 1990 bylo na lokalitě a v jejím bezprostředním 

okolí zaznamenáno v hnízdním období 46 druhů ptáků. V hnízdním období v letech 2009 a 2010 zde bylo 

zaznamenáno 46 druhů ptáků, přičemž 33 druhů využívalo lokalitu jako své hnízdiště (možné až prokázané 

hnízdění) a hnízdní hustota dosahovala 9,7 párů na hektar lokality. Nejvýznamnějšími druhy, u nichž byl výskyt 

klasifikován minimálně jako možné hnízdění, byly aktuálně zjištěny bekasina otavní (Gallinago gallinago), pisík 

obecný (Actitis hypoleucos) a rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus). Stínka je zároveň významnou 

botanickou lokalitou (minimálně 1 zvláště chráněný druh rostliny a další 4 z červeného seznamu). 
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H) Fotodokumentace 

Pohled na hráz s alejí starých dubů 
 

 
 
 

Loňské výhony rákosu obecného (Phragmites australis) 
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Mozaika litorálů v přítokové části rybníka 
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V pozadí pás rákosu obecného (Phragmites australis),  
v popředí loňské výhony orobince úzkolistého (Typha angustifolia) 

 

 
 
 

V pozadí ostrůvky orobince úzkolistého (Typha angustifolia),  
v popředí orobince širolistého (Typha latifolia) 
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Východní břeh řídce porůstá bříza a vysázený pás smrku 
 

 
 
 

Mokřadní louky v jižním cípu lokality v předjaří 
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Vlhká lada nad rybníkem zarůstající keři 
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Vlhká pcháčová louka v jižním cípu lokality 
 

 
 
 

Podmáčené louky přecházející v pastvinu při pohledu od rybníka 
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Podmáčené louky na jihovýchodním okraji lokality s dominantními druhy ostřic  
navazující na pastvinu při pohledu k rybníku 

 

 
 
 

Podmáčené louky přecházející v pastvinu 
 

 
 



 71

Nevhodná výsadba smrků na jihovýchodním okraji rybníka 
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Odtok z rybníka s obtočným kanálem 
 

 
 

 
          Odvodňovací kanál na mokřadu                                    Krmiště na hrázi 
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Západní a jižní břeh rybníka 
 

      
 
 
 

Alej starých dubů na hrázi, na jaře a v létě 
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         Olšina pod hrází s porosty bledulí                       Bledule jarní (Leucojum vernum) 
  

     
 
 
 

Doupné olše a jejich pahýly na západním břehu rybníka 
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Silně podmáčený fragment olšiny a padlými kmeny 
 

     
 
 
 

         Orobinec širolistý (Typha latifolia)              Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea)  
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         Všivec lesní (Pedicularis sylvatica)                 Zábělník bahenní (Potentilla palustris)  
 

     
 
 
 
      Skřípina kořenující (Scirpus radicans)                   Pár labutí velkých (Cygnus olor) 
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Příloha 4: Biotopy a ptáci Termesivských rybník ů (k. ú. Termesivy) 
 



 78

A) Popis lokality  

Termesivské rybníky se nacházejí v Pohledské pahorkatině na východním okraji Havlíčkova Brodu asi 200 m 

severně od Termesiv. Celková rozhloha studované lokality je 7 ha a leží v nadmořské výšce 416 - 443 m 

v mapovacím kvadrátu 6359. Fytogeograficky spadá do oblasti Hornosázavské pahorkatiny. Jedná se o kaskádu 

devíti na sebe navazujících rybníčků. Litorálnímu pásmu dominuje rákos obecný (Phragmites australis) 

s ostrůvky orobince širolistého (Typha latifolia). Navazující břehové porosty jsou zarostlé ruderální vegetací, 

kterou doplňují vzrostlé křoviny – hloh (Crataegus sp.), líska obecná (Corylus avellana), vrba jíva (Salix caprea). 

Bezprostřední okolí tvoří intenzivně obhospodařovaná pole. 

 

Obr.: Zájmová lokalita se nachází severně od Termesiv. 
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B) Vegeta ční charakteristika  

 

Obr.: Vymezení jednotlivých typů biotopů. 

 

 

 

1) Biotop M1.1 (Rákosiny eutrofních stojatých vod): dominantní je rákos obecný (Phragmites australis), 

na okrajích či s ostrůvky orobince širolistého (Typha latifolia). 

1a) Biotop M1.1 (Rákosiny eutrofních stojatých vod): s mozaikovitým výskytem zevaru vzpřímeného 

(Sparganium erectum) [○]. 

2) Biotop M1.7 (Vegetace vysokých ostřic): dominantní je chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), 

2a) doplněná přesličkou poříční (Equisetum fluviatile), přesličkou bahenní (Equisetum palustre) [○], vrbinou 

obecnou (Lysimachia vulgaris), kyprejem vrbicí (Lythrum salicaria), zblochanem vzplývavým (Gylceria fluitans) 

a v jižním cípu se skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus). 

3) Biotop V1 (Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod): je reprezentován 

závitkou mnohokořennou (Spirodela polyrhiza) a okřehkem menším (Lemna minor), ojediněle (rybník 8 a 9 

odshora) se vyskytuje rdest kadeřavý (Potamogeton crispus). 

4) Biotop X7 (Ruderální bylinná vegetace mimo sídla): dominantní je třtina rákosovitá (Calamagrostis epigeios), 

kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), srha říznačka (Dactylis glomerata), jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum) 

a dále svízel přítula (Galium aparine), pcháč oset (Cirsium arvense), bolševník obecný (Heracleum sphondylium), 

kostival lékařský (Symphytum officinale), štětka lesní (Dipsacus fulonum), kakost lesní (Geranium sylvaticum). 

Západní břehy často zarůstá rákos obecný (Phragmites australis), který se šíří z vodních porostů. Ojediněle se 

vyskytuje divizna malokvětá (Verbascum thapsus), vrbka úzkolistá (Chamerion angustifolium), knotovka bílá 

(Melandrium album). 

 



 80

C) Významn ější druhy rostlin   

Lokálně významné druhy: 
přeslička bahenní (Equisetum palustre) - ○ 
zevar vzpřímený (Sparganium erectum) - ○ 

 

 

D) Avifauna  

Vedle mapování hnízdních okrsků v ranních hodinách bylo na lokalitě instalováno celkem 26 zvukových 

záznamníků (12 v roce 2009 a 14 v roce 2010), které dohromady nahrály během 13 dní v měsících dubnu až 

červenci celkem 383 hodin zvukového záznamu, který byl vyhodnocen. 

Tabulka shrnuje získané výsledky a uvádí maximální počet zjištěných párů (respektive zpívajících/volajících 

samců či maximální počet jednoho pohlaví) daného druhu na lokalitě v letech 2009 - 2010 a z toho vypočítanou 

průměrnou hnízdní hustotu párů na 1 ha lokality. Zároveň je zde u mokřadních a vzácnějších ptáků doplněn 

zjištěný hnízdní výskyt v letech 1991 - 1999 a 2000 - 2008. Symbolem "L" jsou označeny druhy využívající 

lokalitu pouze jako loviště a symbolem "O" druhy zjištěné pouze v bezprostředním okolí či na přeletech. 

Podrobná data a komentáře jsou uvedena u vybraných druhů v následujícím přehledu. 
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 POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES)     

§,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) x x   

 BRODIVÍ (CICONIIFORMES)     

§§§,CR,!!! Bukač velký (Botaurus stellaris)  x   
§§§,CR,!!! Bukáček malý (Ixobrychus minutus)   1 0,14 
NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) L L L  
§§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra)  L L  

§,NT,!! Čáp bílý (Ciconia ciconia)   L  

 VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES)     
VU,!! Labuť velká (Cygnus olor) x x 1 0,14 

§,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera) x x 2 0,28 
§,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca) x x   
○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) x x 8 1,13 
§§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula) x x   

§§,CR,!!! Lžičák pestrý (Anas clypeata) x    
○,! Polák velký (Aythya ferina) x x   
○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula) x x 4 0,56 

 DRAVCI (ACCIPITRIFORMES)     

§,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus) x x 1 0,14 
§§,EN,!! Moták lužní (Circus pygargus)   1 0,14 
§§,VU,!! Krahujec obecný (Accipiter nisus)   L  

 Káně lesní (Buteo buteo)   O  

 SOKOLI (FALCONIFORMES)     
 Poštolka obecná (Falco tinnunculus)   L  
§§,EN,!! Ostříž lesní (Falco subbuteo)   L  

 HRABAVÍ (GALLIFORMES)     
§,NT,! Koroptev polní (Perdix perdix) x x 1 0,14 
§§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) O O   

 Bažant obecný (Phasianus colchicus)   3 0,42 



 81

O
ch

ra
n

a 
a 

o
h

ro
že

n
í 

Taxon 

19
91

 -
 1

99
9 

20
00

 -
 2

00
8 

20
09

 -
 2

01
0 

H
n

. h
u

st
o

ta
 

 KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES)     

§§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus) x x 2 0,28 
§§§,CR,!!! Chřástal malý (Porzana parva)  x   
§§,VU,!! Chřástal polní (Crex crex) O    
NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) x x 2 0,28 

○,! Lyska černá (Fulica atra) x x 3 0,42 

 DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES)     
VU,!! Kulík říční (Charadrius dubius) x x   

VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) x x   
§§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago) x x   
§§,EN,!!! Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)   1 0,14 

 KUKAČKY (CUCULUFORMES)     

○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus)  x 1 0,14 

 SVIŠŤOUNI (APODIFORMES)     
§,! Rorýs obecný (Apus apus)   L  

 ŠPLHAVCI (PICIFORMES)     
LC,! Žluna zelená (Picus viridis) x x   
 Strakapoud velký (Dendrocopos major) x x 1 0,14 

VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor)  x   

 PĚVCI (PASSERIFORMES)     
 Skřivan polní (Alauda arvensis)   O  
§,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)  L L  

NT Jiřička obecná (Delichon urbica)   L  
LC,! Linduška luční (Anthus pratensis) x x 3 0,42 
 Konipas bílý (Motacilla alba)  x 1 0,14 
 Pěvuška modrá (Prunella modularis)   2 0,28 

§§,EN,!!! Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula)  x 1 0,14 
§,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) x x 1 0,14 
§,VU,! Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)   1 0,14 
 Kos černý (Turdus merula)   2 0,28 

 Drozd kvíčala (Turdus pilaris)   1 0,14 
○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) x x 2 0,28 

○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) x x 4 0,56 
§,EN,!! Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) x x 2 0,28 

 Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola)   1 0,14 
 Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) x x 8 1,13 
 Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) x x 6 0,85 
○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) x x 3 0,42 

§§,VU,!! Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus)  x 4 0,56 
 Pěnice slavíková (Sylvia borin)   4 0,56 
 Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)   2 0,28 
 Budníček menší (Phylloscopus collybita)   1 0,14 

 Sýkora modřinka (Parus caeruleus)   1 0,14 
 Sýkora koňadra (Parus major)   2 0,28 
§§,LC,!! Žluva hajní (Oriolus oriolus) x x   
§,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) x x 1 0,14 

§,VU,!! Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) x x   
NT,! Vrána šedá (Corvus cornix)   L  
 Špaček obecný (Sturnus vulgaris)   1  
LC Vrabec polní (Passer montanus)   L  
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 Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)   2 0,28 

 Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)   1 0,14 
 Zvonek zelený (Carduelis chloris)   1 0,14 
 Stehlík obecný (Carduelis carduelis)   1 0,14 
§,VU,!! Hýl rudý (Carpodacus erythrinus)   1 0,14 

 Strnad obecný (Emberiza citrinella)   2 0,28 
 Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) x x 11 1,55 
§§§,VU,!! Strnad luční (Miliaria calandra) x x   

 Celkem v hnízdní době včetně nejbližšího okolí a přeletů    58  
 Celkem hnízdící na lokalitě (možné až prokázané hnízdění)   45 14,6 

 

 

E) Významn ější druhy pták ů 

Přehled shrnuje data a komentáře k hnízdnímu výskytu vybraných druhů v letech 2009 a 2010. 
Hvězdička u počtu jedinců či data zjištění značí akustický záznam, římská číslice pořadové číslo rybníka směrem 
od shora dolů. 

 
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) - §§§,CR,!!! 

- 1 vol. M* (IV) 29. a 30.7.2009 
- hnízdí v rozsáhlejších rákosinách; na lokalitě možné hnízdění 

Volavka popelavá (Ardea cinerea) - NT,!! 
- vol. ex.* 13.7.2009, 3 ex. 21.7.2009, vol. ex.* 30.7.2009, vol. ex.* 23.5.2010, 1 ex. 18.6.2010 
- hnízdí zejména na stromech, méně často v rákosinách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Čáp černý (Ciconia nigra) - §§,VU,!! 
- 1 ex. 16.5.2009 
- hnízdí na stromech uprostřed lesů; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Čáp bílý (Ciconia ciconia) - §,NT,!! 
- 2 ex. 16.5.2009, 1 ex. (I) 23.5.2010 
- hnízdí převážně na lidských stavbách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Labuť velká (Cygnus olor) - VU,!! 
- 2009: 1 imm. 3.6.; 2010: 1 p. 7.4., 1 p. 20.4., 1 p. (VI) 21.4., 1 hn. p. 27.4., 1 hn. p. 21.5., 1 ad. (VIII) 

23.5., 1 ad. (VIII) 25.5., 1 hn. p. 28.5., 1 p. vodí 5 ml. (III: 4 hnědá, 1 bílé) 18.6., 1 p. vodí 5 ml. (III) 8.7. 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Kopřivka obecná (Anas strepera) - §,VU,!! 
- 1 M 21.5.2010, 1 M (III), 1 p. (V) 23.5.2010, 1 vol. M* (V) 24.5.2010, 1 M (III) 25.5.2010 
- hnízdí zejména v břehové vegetaci; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Polák chocholačka (Aythya fuligula) - ○,! 
- 1 p. (VIII) 23.5.2010, 4 p. 28.5.2010, 3 M, 1 F (VIII) 18.6.2010, 1 M (VIII) 8.7.2010 
- hnízdí na zemi v břehové vegetaci; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Moták pochop (Circus aeruginosus) - §,VU,!! 
- 1 p. 16.5.2009, 1 p. 3.6.2009, 1 p. 28.6.2009, vol. ex.* 20.4.2010, 1 F (III) 21.4.2010, 1 p. 27.4.2010, 

1 p. 28.5.2010. 
- hnízdí převážně v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Moták lužní (Circus pygargus) - §§,EN,!! 
- 1 p. 16.5.2009 
- hnízdí na zemi v polích, loukách, na mokřadech i ruderálech; na lokalitě možné hnízdění 



 83

Krahujec obecný (Accipiter nisus) - §§,VU,!! 
- 1 ex. loví špačky (V) 18.6.2010 
- hnízdí na stromech; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště  

Ostříž lesní (Falco subbuteo) - §§,EN,!! 

- 1 ex. 16.5.2009 
- hnízdí na stromech ve starých hnízdech jiných dravců či krkavcovitých; na lokalitě nehnízdí, jedná se 

o loviště  

Koroptev polní (Perdix perdix) - §,NT,! 
- 1 p. 3.6.2009, 1 p. vodí ml. 28.6.2009 
- hnízdí na zemi ve vegetaci; na lokalitě prokázané hnízdění 

Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - §§,VU,!! 
- 2 vol. M 16.5.2009, 2 vol. M 28.6.2009, 2 vol. M 28.5.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) - NT,!! 
- 2 p. 28.5.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě možné hnízdění 

Lyska černá (Fulica atra) - ○,! 
- vol ex.* (II, IV) 19.4.2010, 1 ad. (VI) 21.4.2010, 1 ad. 27.4.2010, 2 p. 21.5.2010, 1 ad. (II), 1 ad. (III), 

1 ad. (IV) 23.5.2010, 1 ad. (II) 18.6.2010, 1 juv. (III) 8.7.2010 
- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) - §§,EN,!!! 
- 2 ex. (VIII) 21.4.2010 
- hnízdí na dřevinách ve starých hnízdech drozdovitých ptáků; na lokalitě možné hnízdění 

Kukačka obecná (Cuculus canorus) - ○,! 
- 1 ex. přelet (I.) 23.5.2010, 1 vol. M* 24.5.2010 
- hnízdíní parazit; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Rorýs obecný (Apus apus) - §,! 
- maximální počet zjištěn 13 ex. 18.6.2010 

- během hnízdní doby poletují ptáci lovící hmyz nad lokalitou; na lokalitě nehnízdí 

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - §,LC 
- maximální počet zjištěn 25 ex. 21.4.2010 

- během hnízdní doby poletují ptáci lovící hmyz nad lokalitou; na lokalitě nehnízdí 

Jiřička obecná (Delichon urbica) - NT 
- 1 ex. 18.6.2010 

- během hnízdní doby poletují ptáci lovící hmyz nad lokalitou; na lokalitě nehnízdí 

Linduška luční (Anthus pratensis) - LC,! 
- zp. M 3.6. a 28.6.2009 
- charakteristickým hnízdním prostředím jsou vlhké louky; na lokalitě možné hnízdění 

Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) - §§,EN,!!! 
- 1 zp. M 3.6.2009 
- hnízdí na mokřadech nejrůznějšího typu od rákosin až po mokřadní vrbiny, druh se v ČR šíří, ale 

na Vysočině bývá v hnízdním období zaznamenáván stále jen vzácně; na lokalitě možné hnízdění 

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) - §,LC,! 
- 1 zp. M 20.4.2010 

- preferuje nekosené travnaté porosty s roztroušenými keři, častější je na vlhkých loukách, hnízdí 
v hustém travním porostu na zemi; nejen pro tento druh je žádoucí nekosit celé plochy, ale 
ponechávat i části nesečené; na lokalitě možné hnízdění 

Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) - §,VU,! 
- 1 M 16.5.2009, 1 p. krmí vyvedená ml. 28.6.2009 
- preferuje nekosené travnaté porosty, častější je na sušších loukách, hnízdí v hustém travním porostu 

na zemi; nejen pro tento druh je žádoucí nekosit celé plochy, ale ponechávat i části nesečené; 
na lokalitě prokázané hnízdění 
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Cvrčilka zelená (Locustella naevia) - ○,! 
- 1 zp. M (III) 23.5.2010, 2 zp. M (III) 25.5.2010 
- typickým biotopem jsou vlhké louky s vysokým bylinným pokryvem a roztroušenými keři, při 

souvislejším zarůstání ploch dřevinami z nich mizí, hnízdo staví při zemi v husté rostlinné spleti nebo 
uvnitř keře; na lokalitě možné hnízdění 

Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) - ○ 
- 1 zp. M 16.5.2009, 2 zp. M 3.6.2009, 2 zp. M 28.6.2009, zp. M* (VI, VII) 12.7.2009, zp. M* (II, VI, VIII, 

IX) 13.7.2009, 1 zp. M (IV), zp. M* (V) 23.5.2010, 1 zp. M (III), 1 zp. M (IV) 25.5.2010, 1 zp. M (II) 
18.6.2010 

- oproti předchozímu druhu se nevyhýbá ani zarostlým plochám, a proto je v současné krajině častější, 
hnízdo staví v husté rostlinné spleti nad zemí; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) - §,EN,!! 
- 1 zp. M 16.5.2009, 1 zp. M 3.6.2009, 2 zp. M 21.5.2010 
- charakteristickým hnízdním prostředím jsou rákosiny; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) - ○,!!! 
- 1 zp. M 16.5.2009, 1 zp. M 20.4.2010 
- hnízdní nejčastěji na zemi v ostřicových porostech, jedná se o jednoho z nejvzácnějších evropskcýh 

druhů; na lokalitě možné hnízdění, ale může se jednat o opozdilce na tahu 

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) - §§,VU,!! 
- 2009: 1 zp. M 16.5., 1 zp. M 3.6., 1 zp. M 28.6., zp. M* (IV, V) 12.7., zp. M* (III) 13.7.  
- 2010: 1 zp. M 21.5., 1 zp. M (III), 1 zp. M (V), 1 zp. M (VI) 23.5., zp. M* (V) 24.5., 1 zp. M (II), 

1 zp. M (III), 1 zp. M (V), 1 zp. M (VII) 25.5., 1 zp. M 28.5., 1 ex. (V) 8.7.  
- hnízdo si splétá na stonky rákosu; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) - §,NT,! 
- 1 p. 3.6.2009, 1 p. 28.6.2009, 1 F (II) 25.5.2010 
- charakteristický druh křovin; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Vrána (Corvus sp.) - NT,! 
- vol. ex.* 13.7.2009, vol. ex.* 30.7.2009, vol. ex.* 20.4.2010 
- hnízdo si staví na stromě; na lokalitě nehnízdí, potenciální loviště 

Vrabec polní (Passer montanus) - LC 
- hejnko cca 30 ex. (II) 8.7.2010 
- hnízdí zejména v křovinách; na lokalitě možné hnízdění 

Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) - §,VU,!! 
- 1 zp. M (IX) 18.6.2010, 1 zp. M 29.6.2010 [Václav Hlaváč] 
- hnízdí na keřích; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 
 
 

Nejvýznamnější údaje z let 1991 - 2008 (I.Kunstmüller) 
 
Bukač velký (Botaurus stellaris) [§§§,CR,!!!] - 1 vol. M 3.4.2008 
Čírka obecná (Anas crecca) [§,CR,!!] - 2 p. 30.3.1998, 1 p. 15.4.1998, 1 M 11.6.1998, 1 p. 4.5.2000, 

1 M 9.7.2000, 1 p. 2.4.2001, 1 p. 3.5.2001, 3 p. 29.4.2004 
Čírka modrá (Anas querquedula) [§§,CR,!!] - 3 M 22.4.1999, 1 M 21.5.1999, 1 M 9.6.2000, 1 M 2.4.2001 
Lžičák pestrý (Anas clypeata) [§§,CR,!!!] - 11 M, 14 F 30.3.1998, 12 p. 12.4.1998 
Chřástal malý (Porzana parva) [§§§,CR,!!!] - 1 vol. M 4.5.2000, 1 vol. M 9.6.2000 
Chřástal polní (Crex crex) [§§,VU,!!] - na okolních polích 2 vol. M 31.5.1995, 1 vol. M 21.5.1999 
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) [§§,EN,!!] - 2 mekající M 22.5.1998, 4 ex. 4.5.2000, 1 ex. 9.6.2000 
Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) [§§,EN,!!!] - 1 zp. M 4.5.2000, 2 zp. M 18.4.2005, 

1 M kroužkován 27.3.2007 
Žluva hajní (Oriolus oriolus) [§§,LC,!!] - 1 zp. M 21.5.1999, 1 zp. M 9.6.2000 
Strnad luční (Miliaria calandra) [§§§,VU,!!] - 4 zp. M 22.5.1998, 2 zp. M 22.4.1999, 3-4 zp. M 21.5.1999, 

3 zp. M 4.5.2000, 2 zp. M 9.6.2000, 1 zp. M 3.5.2001 
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F) Péče o lokalitu  
 

Z hlediska ptáků je žádoucí péči o lokalitu směrovat tak, aby zde byl dostatek potravy, zejména bezobratlých, 

a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. 

Druhové složení a početnost vodních ptáků je závislá na způsobu rybářského hospodaření na rybnících. 

Z ornitologického hlediska by bylo optimální ponechání rybníků bez rybářského hospodaření, což je 

pravděpodobně nereálné. Ideální by bylo zavedení velmi šetrného rybářského hospodaření s využitím přirozené 

produkce a zachováním ekologických funkcí rybníků pro široké spektrum vodních organismů při zajišění 

maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. 

Vzhledem k absenci obdobné náhradní lokality v okolí je nežádoucí častější vypouštění všech rybníků v kaskádě 

zároveň v době rozmnožování vodních ptáků. Letnění rybníků, které zároveň poslouží k rozvoji případné 

vzácnější vegetace obnažených den, by bylo ideální v jednotlivých letech střídat vždy na jednom až dvou z nich. 

Letněné rybníky nazačít napouštět dokud nevyhnízdí druhy obnažených den, neboť by došlo jak k vyplavení 

jejich hnízd, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní 

hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníků nezasahovat do litorálů, vytvářet 

mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. 

Na rybnících bez rybářského hospodaření je zapotřebí sledovat vývoj místních rybích populací, aby nedocházelo 

k přemnožení nežádoucích druhů ryb, jejichž nadměrný vyžírací tlak by se projevil úbytkem žádoucí struktury 

zooplanktonu, bentosu a likvidací vývojových stádií obojživelníků, případně zakalením vody, a tím pádem i 

nedostatkem a nedostupností potravy pro vodní ptáky. 

Lokalitě a jejímu okolí by prospělo vytvoření lučních pásů kolem rybníků. Okolí rybníků by bylo vhodné 

ponechávat prosvětlené bez vzrostlých dřevin a souvislých keřových porostů. Dřevinami nezarostlé rybníky jsou 

pro vodní ptáky atraktivnější. Proto by se měly v porostech navazujících na rybník upřednostňovat prosvětlené 

plochy se solitérními keři oproti souvislému dřevinnému zápoji. 

Ornitologicky nejcennější jsou plochy litorálů. Botanicky je lokalita nevýznamná. 
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G) Shrnutí  
 
Tab.: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných na sledované lokalitě v hnízdním období. 

2009-2010 1991-2010 
Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště 
 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

počet 
párů/ha 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

Termesivské 58 45 14,6 75 60 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Termesivské 1 8 11 20 1 5 9 7 22 4 14 13 31 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Termesivské 4 14 14 32 6 6 16 8 36 7 25 16 48 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Termesivské 1 5 8 14 1 4 7 3 15 4 9 11 24 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Termesivské 4 9 11 24 6 5 13 3 27 7 19 13 39 
 

 

Termesivské rybníky jsou ornitologicky mimořádně významnou mokřadní lokalitou, jejíž význam během let 

postupně klesá se vrzůstající intenzitou rybářského hospodaření. Po roce 1990 bylo na lokalitě a v jejím 

bezprostředním okolí zaznamenáno v hnízdním období 75 druhů ptáků. V hnízdním období v letech 2009 

a 2010 zde bylo zaznamenáno 58 druhů ptáků, přičemž 45 druhů využívalo lokalitu jako své hnízdiště (možné až 

prokázané hnízdění) a hnízdní hustota dosahovala 14,6 párů na hektar lokality. Nejvýznamnějšími druhy, 

u nichž byl výskyt klasifikován minimálně jako možné hnízdění, byly aktuálně zjištěny bukáček malý (Ixobrychus 

minutus), moták lužní (Circus pygargus), chřástal vodní (Rallus aquaticus), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), 

slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula), rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola), 

rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) a hýl rudý (Carpodacus erythrinus). Termesivské rybníky jsou ze 

sledovaných lokalit Havlíčkobrodska v rámci této studie z hlediska počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků 

ornitologicky nejvýznamnější lokalitou, a to jak krátkodobě (v posledních 2 letech), tak i dlouhodobě 

(v podledních 20 letech). Zároveň se jedná o lokalitu s nejvyšší zjištěnou hnízdní hustotou. 
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H) Fotodokumentace 

Rybník I. 
Nemá žádné litorály, je lemován topolem černým (Populus niger), navazují pole 
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Rybník II.  
Litorál tvoří rákos obecný (Phragmites australis), na březích je ruderální vegetace 
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Rybník III. 
Litorál tvoří rákos obecný (Phragmites australis), na březích je ruderální vegetace 
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Rybník IV. 
Litorál tvoří rákos obecný (Phragmites australis), na březích je ruderální vegetace 
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Rybník V. 
Litorál tvoří rákos obecný (Phragmites australis), na březích je ruderální vegetace 
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Rybník VI. 
Litorál tvoří rákos obecný (Phragmites australis), na březích je ruderální vegetace 
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Rybník VII. 
Litorál tvoří rákos obecný (Phragmites australis), na březích je ruderální vegetace 
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Rybník VIII. 
Litorální pás tvoří porosty chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea)  

a porosty vysokých ostřic, na březích je ruderální vegetace 
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Rybník IX. 
Litorálu dominují vysoké ostřice, které zarůstají ruderální vegetací 
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Příloha 5: Biotopy a ptáci Zdislavického rybníka 
(k. ú. Zdislavice u Herálce) 
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A) Popis lokality  

Zdislavický rybník se nachází na hranicích Melechovské vrchoviny a Herálecké pahorkatiny asi 12 km 

jihozápadně od Havlíčkova Brodu a asi 500 m severně od Zdislavic u Herálce u chatové osady Splav. Celková 

rozhloha studované lokality je 14,9 ha a leží v nadmořské výšce 539 - 544 m v mapovacím kvadrátu 6458. 

Fytogeograficky spadá do oblasti Českomoravské vrchoviny. Hrázi rybníka dominují starší břízy bělokoré (Betula 

pendula). Severozápadní břeh lemuje rozsáhlá podmáčená olšina s navazujícími smrkovými lesy. Jihovýchodní 

břeh lemuje úzký pás mladých olší lepkavých (Alnus glutinosa). V přítokové části je bohatě vyvinuto litorální 

pásmo přecházející ve vlhké pcháčové louky. V blízkém okolí se nachází chatové osady. 

 

Obr.: Zájmová lokalita se nachází severně od Zdislavic. 
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B) Vegeta ční charakteristika  

Obr.: Vymezení jednotlivých typů biotopů - severní část lokality. 

 

1) Biotop M1.1 (Rákosiny eutrofních stojatých vod). 

1a) Stanoviště s dominantním orobincem širolistým (Typha latifolia). 

1b) Stanoviště s dominantním orobincem úzkolistým (Typha angustifolia) [○]. 

1c) Stanoviště s dominantním rákosem obecným (Phragmites australis). 

1d) Stanoviště s dominantním zblochanem vodním (Glyceria maxima). 

1e) Stanoviště s dominantním puškvorcem obecným (Acorus calamus) [○]. 

2) Biotop M1.7 (Vegetace vysokých ostřic). 

2a) Stanoviště s dominantní chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea). Přesněji je tento biotop řazen již 

do kategorie X7 (Ruderální bylinná vegetace mimo sídla). 

2b) Stanoviště s dominantní třtinou šedavou (Calamagrostis canescens). 

2c) Stanoviště s dominantní ostřicí štíhlou (Carex acuta), kterou doplňuje ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria). 

3) Biotop T1.6 (Vlhká tužebníková lada): dominantní je tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), který doplňuje 

vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), svízel bahenní (Galium palustre), šišák 
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vroubkovaný (Scutellaria galericulata), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), třtina šedavá (Calamagrostis 

canescens), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia), pcháč bahenní (Cirsium palustre), sítina rozkladitá (Juncus 

effusus). V rozvolněnějších porostech s ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria) lze nalézt i zábělník bahenní 

(Potentilla palustre) [C4], štírovník bažinný (Lotus uliginosus) [○]. 

3a) Druhově chudé stanoviště s dominantním tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), který doplňuje třtina 

šedavá (Calamagrostis canescens) a vrbina obecná (Lysimachia vulgaris). 

Obr.: Vymezení jednotlivých typů biotopů - jižní část lokality. 

 

4) Biotop R2.2 (Nevápnitá mechová slatiniště): kostru tvoří druhy ostřic, o. obecná (Carex nigra), o. šedavá 

(Carex canescens), o. prosová (Carex panicea), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) [○] a dále 

zábělník bahenní (Potentilla palustris) [C4], sítina rozkladitá (Juncus effusus), svízel bahenní (Galium palustre), 

pryskyřník plamének (Ranunculus flamula). Ve sníženinách a vlhčích částech stanoviště lze nalézt vachtu 

trojlistou (Menyantes trifoliata) [§,C3], přesličku poříční (Equisetum fluviatile), kozlík dvoudomý (Valeriana 

dioica) [C4]. Významně je zastoupeno i mechové patro s druhy rašeliníků (Sphagnum sp.). Mozaikovitě se 

objevují druhy biotopu T1.6 (Vlhká tužebníková lada), jsou to především tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), 

vrbina obecná (Lysimachia vulgaris).  

5) Biotop R2.3 (Přechodová rašeliniště): dominantní je rašeliník (Sphagnum sp.), bylinné patro tvoří zejména 

suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) [○], ostřice zobánkatá (Carex rostrata), ostřice obecná (Carex 
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nigra), ostřice šedavá (Carex canescens), zábělník bahenní (Potentilla palustris) [C4], šišák vroubkovaný 

(Scutellaria galericulata), svízel bahenní (Galium palustre), violka bahenní (Viola palustris) [○], vrbina obecná 

(Lysimachia vulgaris). Při okraji nalezen jedinec vrby pětimužné (Salix pentandra) [○]. 

6) Biotop L1 (Mokřadní olšiny): dominantní dřevinou je olše lepkavá (Alnus glutinosa) v bylinném patře 

doprovázena řeřišnicí hořkou (Cardamine amara), škardou bahenní (Crepis paludosa), vrbinou obecnou 

(Lysimachia vulgaris), přesličkou poříční (Equisetum fluviatile), přesličkou bahenní (Equisetum palustre) [○], 

zblochanem vodním (Glyceria maxima), blatouchem bahenním (Caltha palustris), ostřicí šedavou (Carex 

canescens), pryskyřníkem plaménkem (Ranunculus flamula), starčkem potočním (Tephroseris crispa) [C4], 

zábělníkem bahenním (Potentilla palustris) [C4]. Olšiny na levém břehu rybníka rovněž spadají do tohoto 

biotopu. Ve světlých okrajích se nacházejí bohaté populace hadího mordu nízkého (Scorzonera humilis) [C4]. 

7) Biotop X5 (Intenzivně obhospodařované louky): s dominantními kulturními travami, psárkou luční 

(Alopecurus pratensis), medyňkem vlnatým (Holcus lanatus), psinečkem výběžkatým (Agrostis stolonifera), 

kostřavou luční (Festuca pratensis). Dále je doprovází pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), pampeliška 

lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia), svízel bílý (Galium album s.l.), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata). 

Ve vlhčích okrajích nalezen starček vodní (Senecio aquaticus). 

8) Biotop X7 (Ruderální bylinná vegetace mimo sídla): dominantní je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), srha 

říznačka (Dactylis glomerata), třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), konopice pýřitá (Galeopsis pubescens), 

ve vlhčích místech s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), pcháčem bahenním (Cirsium palustre). 

9) Biotop V1 (Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod): je reprezentován 

závitkou mnohokořennou (Spirodela polyrhiza) a okřehkem menším (Lemna minor). 

 

C) Významn ější druhy rostlin   

Druhy zvláště chráněné: 
vachta trojlistá (Menyantes trifoliata) - §,C3 

Další druhy z červeného seznamu: 
hadí mord nízký (Scorzonera humilis) - C4a 
kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) - C4a 
starček potoční (Tephroseris crispa) - C4a 
zábělník bahenní (Potentilla palustris) - C4a 

Ostatní lokálně významné druhy: 
přeslička bahenní (Equisetum palustre) - ○ 
puškvorec obecný (Acorus calamus) - ○ 
suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) - ○ 
škarda bahenní (Crepis paludosa) - ○ 
štírovník bažinný (Lotus uliginosus) - ○ 
violka bahenní (Viola palustris) - ○ 

Historické záznamy: 
kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) - C4a; L. Čech (2004) in litt. 
kruštík širolistý (Epipactis helleborine) - C4a; L. Čech (2004) in litt. 
ostřice přioblá (Carex diandra) - C2; L. Čech (2004) in MVJ 
rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata) - C4a; L. Čech (2004) in litt. 
řeřišnice zubatá (Cardamine dentata) - C2; L. Čech (2004) in litt. 
sítina níťovitá (Juncus filiformis) - ○; L. Čech (2004) in litt. 
starček potoční (Tephroseris crispa) - C4a; L. Čech (2004) in litt. 
suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) - ○; L. Čech (2004) in litt. 
vachta trojlistá (Menyantes trifoliata) - §,C3; L. Čech (2004) in litt. 
violka bahenní (Viola palustris) - ○; L. Čech (2004) in litt. 
vrba pětimužná (Salix pentandra) - ○; L. Čech (2004) in litt. 
vrbovka bahenní (Epilobium palustre) - C4a; L. Čech (2004) in litt. 
zábělník bahenní (Potentilla palustris) - C4a; L. Čech (2004) in litt. 
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D) Avifauna  

Vedle mapování hnízdních okrsků v ranních hodinách bylo na lokalitě instalováno celkem 15 zvukových 

záznamníků (9 v roce 2009 a 6 v roce 2010), které dohromady nahrály během 18 dní v měsících dubnu až 

červenci celkem 207 hodin zvukového záznamu, který byl vyhodnocen. 

Tabulka shrnuje získané výsledky a uvádí maximální počet zjištěných párů (respektive zpívajících/volajících 

samců či maximální počet jednoho pohlaví) daného druhu na lokalitě v letech 2009 - 2010 a z toho vypočítanou 

průměrnou hnízdní hustotu párů na 1 ha lokality. Zároveň je zde u mokřadních a vzácnějších ptáků doplněn 

zjištěný hnízdní výskyt v letech 1991 - 1999 a 2000 - 2008. Symbolem "L" jsou označeny druhy využívající 

lokalitu pouze jako loviště a symbolem "O" druhy zjištěné pouze v bezprostředním okolí či na přeletech. 

Podrobná data a komentáře jsou uvedena u vybraných druhů v následujícím přehledu. 
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 POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES)     

§,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) x x 1 0,07 
§,VU,!! Potápka roháč (Podiceps cristatus) x x 1 0,07 

 BRODIVÍ (CICONIIFORMES)     

§§,!!! Volavka bílá (Egretta alba)   L  
NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) L L L  
§§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) L L L  
§,NT,!! Čáp bílý (Ciconia ciconia) L    

 VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES)     
VU,!! Labuť velká (Cygnus olor) x x 1 0,07 
§,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera) x x 3 0,20 

§,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca)  x   
○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) x x 4 0,27 
§§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula) x  1 0,07 
○,! Polák velký (Aythya ferina) x    

○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula) x x 4 0,27 

 DRAVCI (ACCIPITRIFORMES)     
§§§,CR,!!! Orel mořský (Haliaeetus albicilla)   L  
§,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus) x x 2 0,13 

§§,VU,!! Krahujec obecný (Accipiter nisus)   L  
 Káně lesní (Buteo buteo)   L  

 HRABAVÍ (GALLIFORMES)     

§§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix)   O  
 KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES)     
§§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus)  x 1 0,07 
§§,VU,!! Chřástal polní (Crex crex)   1 0,07 

NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) x x 1 0,07 
○,! Lyska černá (Fulica atra) x x 3 0,20 

 DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES)     

VU,!!! Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)   L  
VU,!! Kulík říční (Charadrius dubius)  x 1 0,07 
VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) x    
§§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago) x  1 0,07 

§,VU,!! Sluka lesní (Scolopax rusticola) x  1 0,07 
§§,EN,!!! Pisík obecný (Actitis hypoleucos)   1 0,07 
VU,!!! Racek chechtavý (Larus ridibundus)  x   



 102 

O
ch

ra
n

a 
a 

o
h

ro
že

n
í 

Taxon 

19
91

 -
 1

99
9 

20
00

 -
 2

00
8 

20
09

 -
 2

01
0 

H
n

. h
u

st
o

ta
 

 MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES)   O  

 Holub hřivnáč (Columba palumbus)   O  

 KUKAČKY (CUCULUFORMES)     
○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus)   1 0,07 

 SVIŠŤOUNI (APODIFORMES)     
§,! Rorýs obecný (Apus apus)   L  

 ŠPLHAVCI (PICIFORMES)     

§§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla) x    
LC,! Žluna zelená (Picus viridis) x  1 0,07 
LC,!! Datel černý (Dryocopus martius)   O  
 Strakapoud velký (Dendrocopos major)   1 0,07 

VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor)   1 0,07 

 PĚVCI (PASSERIFORMES)     
§,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)   L  

○ Linduška lesní (Anthus trivialis) x    
LC,! Linduška luční (Anthus pratensis) x x   
○,! Konipas horský (Motacilla cinerea) x x 1 0,07 
 Konipas bílý (Motacilla alba) x x 1 0,07 

 Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)   1 0,07 
 Červenka obecná (Erithacus rubecula)   O  
§,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) x x   
 Kos černý (Turdus merula)   1 0,07 

 Drozd kvíčala (Turdus pilaris)   1 0,07 
 Drozd zpěvný (Turdus philomelos)   1 0,07 
○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) x x 2 0,13 

○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) x x   

 Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) x x 2 0,13 
 Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) x x 2 0,13 
○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)  x 4 0,27 
 Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)   3 0,20 

 Pěnice slavíková (Sylvia borin)   1 0,07 
 Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)   3 0,20 
 Budníček menší (Phylloscopus collybita)   3 0,20 
 Budníček větší (Phylloscopus trochilus)   2 0,13 

 Králíček obecný (Regulus regulus)   O  
 Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus)   O  
§,LC Lejsek šedý (Muscicapa striata) x    
 Sýkora lužní (Parus montanus)   1 0,07 

 Sýkora modřinka (Parus caeruleus)   2 0,13 
 Sýkora koňadra (Parus major)   1 0,07 
 Brhlík lesní (Sitta europaea)   1 0,07 
 Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)   1 0,07 

§,NT,!! Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)  x   
§,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) x    
 Sojka obecná (Garrulus glandarius)   O  
§§,NT,! Kavka obecná (Corvus monedula)   O  

NT,! Vrána černá (Corvus corone)   L  
 Špaček obecný (Sturnus vulgaris)   2 0,13 
 Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)   2 0,13 
 Křivka obecná (Loxia curvirostra)   O  
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 Strnad obecný (Emberiza citrinella)   2 0,13 

 Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) x x 3 0,20 
§§§,VU,!! Strnad luční (Miliaria calandra)  x   

 Celkem v hnízdní době včetně nejbližšího okolí a přeletů    63  
 Celkem hnízdící na lokalitě (možné až prokázané hnízdění)   44 4,97 

 

 

E) Významn ější druhy pták ů 

Přehled shrnuje data a komentáře k hnízdnímu výskytu vybraných druhů v letech 2009 a 2010. 
Hvězdička u počtu jedinců či data zjištění značí akustický záznam. 

 
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) - §,VU,!! 

- 1 vol. ex.* 21.4.2010 
- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; na lokalitě možné hnízdění 

Potápka roháč (Podiceps cristatus) - §,VU,!! 
- vol. ex.* 13.7.2009, 1 p. vodí 2 ml. 21.7.2009, 1 ad. 22.5.2010, 1 p. s 5 ml. 6.7.2010, 1 hn. p. (4 vej.) + 

5 juv. 14.7.2010 
- hnízdo staví na vodní hladině; na lokalitě prokázané hnízdění 

Volavka bílá (Egretta alba) - §§,!!! 
- 1 ex. 21.7.2009, 1 ex. 19.4.2010, 1 ex. 21.4.2010 
- hnízdí v rozsáhlých rákosinách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Volavka popelavá (Ardea cinerea) - NT,!! 
- vol. ex.* 12.7.2009, 2 ex. 21.7.2009, 18 ex. 19.4.2010, vol. ex.* 20.4.2010, 3 ex. 21.4.2010, 

1 ex. 22.5.2010, 2 ex. 14.7.2010 
- hnízdí zejména na stromech, méně často v rákosinách; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Čáp černý (Ciconia nigra) - §§,VU,!! 
- 1 ex. 21.7.2009, 1 ex. 19.4.2010, 1 ex. krouží 6.7.2010 
- hnízdí na stromech uprostřed lesů; na lokalitě nehnízdí, jedná se o loviště 

Labuť velká (Cygnus olor) - VU,!! 
- 1 ad. 21.7.2009, 1 hn. p. 19.4.2010, 1 p. 22.5.2010, 1 hn. p. 25.5.2010, 1 ad. sedí na prázdném hn. 

14.7.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Kopřivka obecná (Anas strepera) - §,VU,!! 
- 1 F 21.7.2009, 3 F 6.7.2010 
- hnízdí zejména v břehové vegetaci; na lokalitě možné hnízdění 

Čírka modrá (Anas querquedula) - §§,CR,!! 
- 2 M, 1 F 19.4.2010 
- hnízdí na loukách a v břehové vegetaci; na lokalitě možné hnízdění 

Polák chocholačka (Aythya fuligula) - ○,! 
- 1 F 21.7.2009, 4 M, 1 F 6.7.2010 
- hnízdí na zemi v břehové vegetaci; na lokalitě možné hnízdění 

Orel mořský (Haliaeetus albicilla) - §§§,CR,!!! 
- 1 subad. ex. (přelet) 19.4.2010 
- hnízdí na stromech; na lokalitě nehnízdí, jedná se o potenciální loviště 

Moták pochop (Circus aeruginosus) - §,VU,!! 
- vol. ex.* 13.7.2009, 1 p. 19.4.2010, 1 F 21.4.2010, 1 M, 1 F vylétla z hn. 22.5.2010, 1 F 6.7.2010, 

2 poletující ml. u hn. 14.7.2010 
- hnízdí převážně v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 
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Krahujec obecný (Accipiter nisus) - §§,VU,!! 
- 1 ex. 19.4.2010 
- hnízdí na stromech; hnízdění je možné v okolí lokality 

Křepelka polní (Coturnix coturnix) - §§,NT,! 
- vol. M* (okolní pole) 30.7.2009 
- stepní a lesostepní druh hnízdící u nás nejčastěji v zemědělských kulturách; hnízdí na okolních polích  

Chřástal vodní (Rallus aquaticus) - §§,VU,!! 
- 1 vol. M* 12.7. a 30.7.2009, 1 vol. M 14.7.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Chřástal polní (Crex crex) - §§,VU,!! 
- 1 vol. M* 12. a 13.7.2009 
- hnízdí na polích a loukách; na lokalitě možné hnízdění 

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) - NT,!! 
- 1 vol. M* 13.7.2009, 1 vol. M 22.5.2010, 1 ad. 25.5.2010 
- hnízdí v litorálech; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Lyska černá (Fulica atra) - ○,! 
- 7 ad. 19.4.2010, vol. ex.* 20.4.2010, vol. ex. 21.4.2010, 1 ad. 22.5.2010, 1 ad. 25.5.2010, 1 p. vodí 

min. 3 ml. + 2 ad. 6.7.2010, 2 p. vodí min. 3 a 3 ml. 14.7.2010 
- hnízdo staví na vodní hladině v litorálech; na lokalitě prokázané hnízdění 

Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) - VU,!!! 
- 2 ex. 19.4.2010 (pod hrází na upuštěném ryb. Kachlička) 
- hnízdí na dně vypuštěných rybníků, hnízdění na Vysočině dosud neprokázáno; loviště v okolí 

Kulík říční (Charadrius dubius) - VU,!! 
- 1 ex. (ryb. Zdislavický), 1 ex. (ryb. Kachlička) 19.4.2010, vol. ex.* 20.4.2010 (ryb. Kachlička) 
- hnízdní na obnažených dnech či polích s řídkou vegetací; na lokalitě možné hnízdění 

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) - §§,EN,!! 
- 1 mekající M* 13.7.2009 
- charakteristickým hnízdním prostředím jsou mokré louky; na lokalitě možné hnízdění 

Sluka lesní (Scolopax rusticola) - §,VU,!! 
- 1 vol. M* 13.7.2009 
- pro hnízdění preferuje listnaté a smíšené lesy nedaleko podmáčených míst s křovitým porostem; 

možné hnízdění v okolí lokality, otevřené plochy využívá jako tokaniště 

Pisík obecný (Actitis hypoleucos) - §§,EN,!!! 
- 1 ex. 19.4.2010 
- hnízdí na náplavech u vodních toků, obnažených dnech rybníků či holé půdě bez vegetace v jejich 

okolí; na lokalitě možné hnízdění 
Kukačka obecná (Cuculus canorus) - ○,! 

- 1 vol. M* 24.5.2010 
- hnízdíní parazit; na lokalitě možné hnízdění 

Rorýs obecný (Apus apus) - §,! 
- maximální počet zjištěn 1 ex. 21.7.2009 

- během hnízdní doby poletují ptáci lovící hmyz nad lokalitou; na lokalitě nehnízdí 

Žluna zelená (Picus viridis) - LC,! 
- 1 vol. M* 30.7.2009 
- dutinový druh, který si umí dutinu vydlabat sám; na lokalitě možné hnízdění 

Strakapoud malý (Dendrocopos minor) - VU,!! 
- 1 p. 21.4.2010 
- dutinový druh, který si umí dutinu vydlabat sám; na lokalitě možné hnízdění 

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) - §,LC 
- během hnízdní doby poletují ptáci lovící hmyz nad lokalitou; na lokalitě nehnízdí 
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Cvrčilka zelená (Locustella naevia) - ○,! 
- 1 zp. M 25.5.2010, 1 zp. M 14.7.2010 
- typickým biotopem jsou vlhké louky s vysokým bylinným pokryvem a roztroušenými keři, při 

souvislejším zarůstání ploch dřevinami z nich mizí, hnízdo staví při zemi v husté rostlinné spleti nebo 
uvnitř keře; na lokalitě pravděpodobné hnízdění 

Kavka obecná (Corvus monedula) - §§,NT,! 
- 21 ex. (přelet) 14.7.2010 
- hnízdí na budovách a již jen vzácně v dutinách stromů; na lokalitě nehnízdí 

Vrána černá (Corvus corone) - NT,! 
- 1 vol. ex. 19.4.2010, 1 vol. ex. 21.4.2010 
- hnízdo si staví na stromě; na lokalitě nehnízdí, loviště 
 
 

Nejvýznamnější údaje z let 1991 - 2008 (I.Kunstmüller) 
 
Čírka obecná (Anas crecca) [§,CR,!!] - 1 p. 14.6.2001 
Čírka modrá (Anas querquedula) [§§,CR,!!] - 1 p. 4.5.1999 
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) [§§,EN,!!] - 2 p. (tok) 23.4.1992, 2-3 p. (tok) 26.5.1994, 3 p. (tok) 

12.4.1995, 2 mekající M 1.6.1995 
Sluka lesní (Scolopax rusticola) [§,VU,!!] - 1 ex. 30.4.1991 
Racek chechtavý (Larus ridibundus) [VU,!!!] - 8 ex. 16.4.2006 
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) [§,NT,!!] - 1 p. + hnízdo 30.6.2002 
Strnad luční (Miliaria calandra) [§§§,VU,!!] - 1 zp. M 18.6.2000 
 

 

F) Péče o lokalitu  
 

Z hlediska ptáků je žádoucí péči o lokalitu směrovat tak, aby zde byl dostatek potravy, zejména bezobratlých, 

a to jak ve vodě, tak na mokrých loukách, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. 

Druhové složení a početnost vodních ptáků je závislá na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. 

Z ornitologického hlediska by bylo optimální ponechání rybníka bez rybářského hospodaření, což je 

pravděpodobně nereálné. Ideální by bylo zavedení velmi šetrného rybářského hospodaření s využitím přirozené 

produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajišění 

maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. 

Vzhledem k absenci obdobné náhradní lokality v okolí je nežádoucí častější vypouštění rybníka v době 

rozmnožování vodních ptáků. Částečné letnění rybníka je možné jednou za více let, které zároveň poslouží 

k rozvoji případné vzácnější vegetace obnažených den. V takovém případě však nazačít napouštět rybník dokud 

nevyhnízdí druhy obnažených den, neboť by došlo jak k vyplavení jejich hnízd, tak i hnízd založených v suchých 

litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. 

V případě odbahňování rybníka nezasahovat do litorálů, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný 

sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. 

Na rybnících bez rybářského hospodaření je zapotřebí sledovat vývoj místních rybích populací, aby nedocházelo 

k přemnožení nežádoucích druhů ryb, jejichž nadměrný vyžírací tlak by se projevil úbytkem žádoucí struktury 

zooplanktonu, bentosu a likvidací vývojových stádií obojživelníků, případně zakalením vody, a tím pádem i 

nedostatkem a nedostupností potravy pro vodní ptáky. 

Mokřad nad rybníkem je žádoucí udržovat co nejvíce prosvětlený jen se soliterními keři, tedy odstraňovat 

nálety dřevin a zamezovat šíření lesa do ploch mokřadu. 



 106 

Nesečené plochy jsou pro ptáky atraktivnější než plochy intenzivně sečené, ideální je však mozaika 

neobhospodařovaných a sečených či pasených plošek. Rozhodně by se neměly kosit všechny travnaté porosty 

zároveň v jednom termínu. I v případě zavedení kosení je žádoucí ponechání částí travních porostů nesečených 

a nepasených, což lze v jednotlivých letech obměňovat. Pro zachování biodiverzity lokality je nutné vzhledem 

k šíření expanzních druhů do botanicky cenných ploch s mozaikovitou sečí začít co nejdříve. 

V okrajových částech na přechodech k lesu by bylo vhodné ponechávat staré stromy na dožití a odumřelou 

dřevní hmotu na ploše. 

Ornitologicky nejcennější jsou plochy litorálů (chřástal vodní) a otevřené plochy mokrých luk (bekasina otavní, 

chřástal polní). Při jakýchkoliv zásazích je nutné věnovat zvláštní pozornost ceným rašelinným biotopům 

na stanovištích č. 4 a 5. 

 

G) Shrnutí  
 
Tab.: Celkové počty všech druhů ptáků zaznamenaných na sledované lokalitě v hnízdním období. 

2009-2010 1991-2010 
Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště Hnízdiště 
i loviště 

Hnízdiště 
 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

počet 
párů/ha 

počet 
druhů 

počet 
druhů 

Zdislavický 63 44 5 77 57 

 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Zdislavický 1 10 7 18 2 2 13 5 22 4 17 12 33 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště 

i loviště, zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Zdislavický 2 11 13 26 3 2 17 8 30 5 23 16 44 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v letech 2009-2010. 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Zdislavický 0 5 5 10 1 2 10 1 14 1 13 8 22 
 

Tab.: Souhrnný přehled počtu chráněných a ohrožených druhů ptáků, kteří využívali lokalitu jako svá hnízdiště, 

zaznamenaných v hnízdním období v posledních 20 letech (1991-2010). 

 §§§ §§ § ∑(§§§-§) CR EN VU NT ∑(CR-NT) !!! !! ! ∑(!!!-!) 
Zdislavický 1 6 10 17 2 2 14 3 21 2 18 12 32 
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Zdislavický rybník je ornitologicky mimořádně významnou mokřadní lokalitou. Po roce 1990 bylo na lokalitě a 

v jejím bezprostředním okolí zaznamenáno v hnízdním období 77 druhů ptáků. V hnízdním období v letech 

2009 a 2010 zde bylo zaznamenáno 63 druhů ptáků, přičemž 44 druhů využívalo lokalitu jako své hnízdiště 

(možné až prokázané hnízdění), avšak hnízdní hustota dosahovala jen 5 párů na hektar lokality. 

Nejvýznamnějšími druhy, u nichž byl výskyt klasifikován minimálně jako možné hnízdění, byly aktuálně zjištěny 

čírka modrá (Anas querquedula), chřástal vodní (Rallus aquaticus), chřástal polní (Crex crex), bekasina otavní 

(Gallinago gallinago), sluka lesní (Scolopax rusticola) a pisík obecný (Actitis hypoleucos). Zdislavický rybník je ze 

sledovaných lokalit Havlíčkobrodska v rámci této studie lokalitou s nejvyšším počtem všech zjištěných druhů 

ptáků, a to jak krátkodobě (v posledních 2 letech), tak i dlouhodobě (v podledních 20 letech). Zároveň je 

významnou botanickou lokalitou (minimálně 1 zvláště chráněný druh rostliny a dalších 9 z červeného seznamu). 
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H) Fotodokumentace 

 
Rybník s ostrůvky orobinců a rákosu dává dostatek příležitostí k hnízdění vodních ptáků 
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Rákos obecný (Phragmites australis) 
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Orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) 
 

 
 
 

Orobinec širolistý (Typha latifolia) 
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Ostrůvek s polehlým rákosem 
 

 
 

 
Pás litorálu na severozápadním břehu přechází v podmáčenou olšinu 

 

 
 
 



 112 

Přítok lemují neobhospodařované mokřady 
 

 
 

 
Stromové a keřové vrby uprostřed podmáčených luk v jihozápadním cípu lokality 

 

 
 
 



 113 

Intenzivně sečené louky lemují tužebníková lada a porosty s chrasticí rákosovitou 
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Přechodové rašeliniště zarůstající porosty s třtinou šedavou (Calamagrostis canescens) 
a rákosem obecným (Phragmites australis) 

 

 
 
 

Druhově bohatá pcháčová louka na okraji sečených hospodářských luk 
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                     Vlhká pcháčová louka                                                 Přítok 
 

     
 
 

Přechodové rašeliniště se suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium) 
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Vrba pětimužná (Salix pentandra) 
 

 
 
 

Kuklík potoční (Geum rivale) 
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Zábělník bahenní (Potentilla palustris) 
 

 
 
 
 

     Hadí mord nízký  (Scorzonera humilis)                Srnče v porostu tužebníku jilmového 
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Instalovaný zvukový záznamník a ornitologický průzkum lokality 
 

      
 
 
 

Pár labutí velkých (Cygnus olor) a jejich hnízdo 
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Hnízdo potápky roháče (Podiceps cristatus) a rákosníka obecného (Acrocephalus palustris) 
 

     
 
 

Mládě motáka pochopa (Circus aeruginosus) 
 

 
 


