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– PP Boušovka
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Datum staženı́: 22.05.2023
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Výzkumná zpráva – ověření výskytu a monitoring populací vážek významných 
z hlediska  Evropského společenství 

 

Vážka jasnoskvrnná -  Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 
 

Přírodní památka Boušovka – CZ0533296 
 

 
 
 

 
 
 
 
Zadavatel: AOPK ČR 

Zpracovatel: RNDr. Bohuslav Mocek 

Lokalita: CZ0533296 – PP Boušovka 

Cílové druhy vážek na lokalitě:  Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 

Období sledování: 2005 
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1. Stručný popis provedeného výzkumu 
 
Průzkum lokality zaměřený na cílový druh vážku jasnoskvrnnou (Leucorrhinia pectoralis)   

byl proveden 23.6. 2005 od 11 do 15 hodin a opakovaně 25.6. od 14 do 16 hodin LSČ. Po oba dny 
bylo vhodné počasí pro aktivitu imag (jasno, teplota cca 25°C). Zjišťování druhu bylo prováděno 
pozorováním imag při pochůzce v litorárním pásmu po celém obvodu rybníka za použití vysokých 
holínek. V jednotlivých částech lokality byl výskyt imag  registrován odděleně, avšak pro 
zpracování zprávy nebylo území podrobněji členěno, vzhledem k jeho malé rozloze a téměř 
rovnoměrnému výskytu imag vážky jasnoskvrnné. Kromě cílového druhu byl  sledován i výskyt 
ostatních druhů vážek.  K odchytu imag pro účely ověření determinace nebo získání dokladového 
exempláře do sbírek sloužila  monofilová entomologická síť zelené barvy o průměru rámu 50 cm. Po 
ověření determinace byla imaga na místě vypuštěna, v případě nutnosti doložení byla konzervována  
75% etylalkoholem s denaturační příměsí 1% lékařského benzínu (lihobenzín). Doklady jsou 
uloženy v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.  Pro dokumentační účely byl odebrán jeden 
samec cílového druhu a 5 exemplářů dalších 4 druhů vážek.    

Fodokumentace stanovišť  byla pořízena fotoaparátem CANON EOS 300D digital  
Podrobný přehled všech nálezů z lokality Boušovka pro účely třídění dat nebo je přiložen 

v elektronické podobě v doporučené tabulce v programu EXCEL. V této databázi  jsou zahrnuty i 
dřívější sběry zpracovatele z let 1991 a 2001. Determinace a názvosloví   jsou podle ASKEWA 
(1988).  
 
2. Charakter lokality 

Lesní rybníček napájený srážkovými vodami a drobnými lesními potůčky a stružkami. Hladina 
je z větší části zarostlá vodní a bahenní vegetací. Vodní makrofyta tvoří růžová forma leknínu bílého 
(Nymphaea alba), která sem byla v minulosti vysázena a byla hlavním důvodem k vyhlášení 
chráněného území, dále stulík žlutý (Nuphar luteum), rdesty (Potamogeton sp.), v mělčích partiích 
bublinatka  jižní (Utricularia australis). Kromě nejhlubších úseků na severní straně u hráze lemuje 
hladinu různě široký porost orobince úzkolistého (Typha angustifolia),  na něj pak navazují trsy 
vysokých ostřic s dominantní Carex gracilis.  Maximální hloubka rybníka je asi 2 m. Kromě 
severního břehu, který tvoří hráz s lesní komunikací jsou po obvodu rybníka vytvořeny mělké 
poměrně členité litorály bohatě zarostlé bahenními rostlinami, jako např. sítinou (Juncus sp.), 
ostřicemi (Carex sp.). Břehové porosty tvoří převážně olše, v rašeliništi na jv. břehu rostou skupinky 
břízy (Betula sp.) a borovic lesních (Pinus silvestris). Keřové patro je vyvinuto pouze místy a tvoří 
jej hlavně krušina olšovitá (Frangula alnus). Zejména jihovýchodní a východní břehy jsou 
zrašelinělé, s četnými drobnými tůňkami a zavodnělými depresemi s porosty  rašeliníku (Sphagnum 
sp.),   suchopýru (Eriophorum sp.) a trsů ostřic (Carex).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plánek PP 
Boušovka  
- celá lokalita je 
považována pro 
účely průzkumu 
cílového druhu za 1 
úsek 
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3. Aktuální výskyt cílových druhů na lokalitě zjištěný autorem 
Výskyt imag L. pectoralis byl zjištěn na j. a jv. břehu v litorálu, dále bylo registrováno několik 
ex.mezi orobincem na jz. cípu. Celkem bylo po obě realizované exkurze registrováno asi po 10 
exemplářích. Imaga byla za pěkného počasí aktivní a poletovala mezi vegetací.   
 
4. Charakter společenstva vážek 

Kromě PP Boušovka, která  byla orientačně 23.6.2005 inventarizována také fauna Odonat 
blízkého Starého rybníka, neboť bezprostředně navazuje na zkoumanou lokalitu. Inventarizace 
Odonat na lokalitách ve Slavické oboře byla prováděna autorem i v minulosti (zejména 20.8. 1999, 
28.6 2001).  
Přehled zjištěných druhů na obou lokalitách je uvedena v tabulce (druhy jsou řazeny abecedně podle 
latinských názvů): 
 

Druh 
PP 

Boušovka 
Starý 
rybník 

Aeshna grandis +  
Aeshna juncea +  
Aeshna mixta  + 
Anax imperator + + 
Coenagrion hastulatum +  
Coenagrion puella + + 
Cordulia aenea +  
Enallagma cyathigeum + + 
Erythromma najas  + 
Ischnura elegans + + 
Ischnura pumilio  + 
Lestes barbarus  + 
Lestes dryas +  
Lestes sponsa + + 
Libelulla depressa + + 
Libelulla quadrimaculata +  
Leucorrhinia pectoralis +  
Orthetrum cancellatum  + 
Platycnemis pennipes  + 
Pyrrhosoma nymphula +  
Sympetrum danae  + 
Symopetrum flaveolum  + 
Sympetrum saguineum  + 
Sympetrum vulgatum + + 
Počet druhů 15 16 
 
Na sledované lokalitě PP Boušovka bylo zjištěno celkem 15 druhů vážek (včetně dřívějších 
nálezů), z toho 10 v době průzkumu v roce 2005. Jde o druhy obývající stojaté mezotrofní 
až rašelinná stanoviště s pobřežní a submerzní vegetací. Z acidofilních (tyrfofilních) druhů 
byly na lokalitě zjištěny kromě vážky jasnoskvrnné (Leuocorrhinia pectoralis), šidélko 
kopovité (Coenagrion hastulatum) a šídlo sítinové (Aeshna juncea). Pro silně zarostlé 
eutrofní lokality  jsou typické šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula), lesklice měděná 
(Cordulia aenea)  a vážka čtyřskvrnná (Libelulla quadrimaculata).  

Starý rybník je chovný rybník s rybí osádkou, vhodná stanoviště pro vývoj vážek jsou v mělkém nezastíněném a 
prohřátém litoráním pásmu na západním břehu. Fauna vážek Starého rybníka je typická pro eutrofní až mezotrofní stojaté 
vody, acidofilní druhy se  zde nevyskytují (chybí rašelinné biotopy). Byly zachyceny teplomilnější druhy např. Lestes 
barbarus. Ischnura pumilio.  Pro výskyt druhu L. pectoralis není v současnosti tento rybník v blízkosti PP Boušovka  
perspektivní.  
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5. Údaje dalších autorů (publikované i nepublikované) z této lokality 
O cílovém druhu je znám od jiných autorů doklad (imago) F. Bárty ze 14.5. 2000, který je 

uložen v lihových sbírkách Muzea východmích Čech v Hradci Králové (zahrnuto do tabulky). 
Z ostatních druhů dokumentovaných na lokalitě byly publikovány údaje o 5 druzích (MOCEK 1995, 
1999). Výskyt druhu Aeshna juncea byl publikován na základě autorova nálezu z roku 1999 
v charakteristice fauny lokality Boušovka v pulikaci Chráněná zemí ČR – Pardubicko (BÁRTA 
2002) 
 
6. Hodnocení stanoviště cílového druhu na lokalitě 

Lesní rybníček s rašelinnými břehy, bohahou submerzní a bažinnou vegetací splňuje stanovištní 
nároky druhu Leucorrhinia pectoralis. Vhodná stanoviště pro výskyt výskyt vážky jasnoskvrnné se 
nacházejí především v úseku od severovýchodního přes jižní po západní břeh. Zde jsou vytvořeny 
zálivy přecházející v členité litorály a bažinaté světliny  s bohatými porosty rašeliníku, ostřic a 
orobince. Méně vhodná je severní část u hráze, kde je větší výška vodního sloupce, méně bahenní 
vegetace, hladina je více zastíněna a vyskytují se zde drobné ryby (karas, lín), které do mělkých 
litorálů pronikají obtížněji.  
 
7. Případné zaznamenané negativní vlivy 

V době průzkumu (2005) nebyly zaznamenány negativní vlivy, které by ohrozily populaci 
cílového druhu.   

Potenciální ohrožení: Rybník je napájen jen z drobných lesních stružek a dešťovými srážkami a 
proto potenciální ohrožení představuje vysychání mělkých litorálů, případně větší části rybníka 
v extremně suchých obdobích, což bylo již autorem zaznamenáno v roce 1992.  Negativní změnu 
vodního režimu může způsobit i odvodňování okolních lesních porostů melioračními rýhami a 
příkopy.   
 
8. Perspektiva populace na lokalitě 

Na lokalitě se vyskytuje životaschopná populace cílového druhu. Podle pozorování v době 
průzkumu i údajů, které jsou k dispozici z minulosti jde o stabilní výskyt. Lokalita 
odpovídá stanovištním nárokům druhu a nebyly zaznamenány negativní vlivy ohrožující cílový druh 
a jeho stanoviště. 
 
9. Návrhy na management a další ochranná opatření 
Specielní management není nutný, pouze řešení havarijních stavů (viz výše).  
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