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Výzkumná zpráva – ověření výskytu a monitoring populací vážek významných 
z hlediska  Evropského společenství 

 

Vážka jasnoskvrnná -  Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) 
 

Rybníky Truhlí čky – CZ0533315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadavatel: AOPK ČR 

Zpracovatel: RNDr. Bohuslav Mocek 

Lokalita: CZ0533315 – rybníky Truhlíčky 
  

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 ve dnech 10.6., 17.6. a 21.6. 2005, vždy v poledních hodinách za příznivého počasí pro 
aktivitu imag (jasno, teplota cca 25°C, 17.6 a 21.6. až 28°C)). Bylo prováděno zjišťování imag a 
exuvií při pochůzce na okrajích rybníčků a litorárním pásmu po celém obvodu rybníka za použití 
vysokých holínek.  

Pro účely průzkumu cílového druhu byly registrována imag vážek odděleně na 3 částech.   
1. Severní rybníček  a okolní mokřadní louky 
2. Jižní rybníček  
3. Terénní deprese na západním břehu jižního rybníčka a přilehlé mokřadní louky 
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 k ověření determinace a pro dokumentační účely byly odebrány 2 exempláře 2 druhů 
vážek.    

Fotodokumentace stanovišť  byla pořízena fotoaparátem CANON EOS 300D digital  
Podrobný přehled všech nálezů z lokality 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 1997 a 2000. Determinace a názvosloví   jsou podle ASKEWA 
(1988).  
 
2. Charakter lokality 

Jedná se o dva mělké lesní rybníčky cca 800 m jižně od obce Křičeň a pomáčené louky v jejich 
bezprostředním okolí.  Rybníky jsou napájeny srážkovou vodou, vzájemně jsou propojeny bahnitým 
příkopem procházejícím podmáčenou loukou zarostlou náletovými lužními dřevinami.   

Jižně položený rybník je slouží k chovu ryb, vodní plocha je volná, s malými ostrůvky makrofyt 
v mělčích částech, na okrajích s porosty orobince. Břehy jsou obklopeny lesem, na severní a jižní 
straně hlavně lužními břehovými porosty, východně borovo-dubovým lesem.  

Severní rybníček je v současné době je téměř vyschlý, voda je soustředěna pouze v na malé 
ploše u hráze, ostatní plocha původního rybníka je zarostlá orobincem, část porostu je vysekána. 
Vodní plocha je cca 1 m pod linii hráze, dosahuje hloubky nejvýše 0,5 m a je zarostlá hustě 
porostem lakušníku (Batrachium sp.). Na západní a severní straně nádrže navazují na orobincové 
porosty rákosiny a ostřicové louky. Na a východním břehu je vzrostlý les, ve velké části u břehu 
tvořený olší, osikou, vrbami s keřovým patrem, kde převažuje krušina olšová. Na hrázi rostou lužní 
dřeviny (olše, vrba, jasan). Většina zbývající plochy severního rybníka je po většinu dne zastíněná.  

 Součásti území jsou postupně zazemňované a vegetací zarůstající prohlubně na východním 
břehu jižně položeného rybníka. Deprese mají až 30 cm mocné rašelinné podloží, v době průzkumu 
byly téměř vyschlé, zarostlé žebrovicí (Hottonia sp.). Jsou zastíněny středně vzrostlou keřovou 
vegetací z náletových dřevin, hlavně jde o vrbu jívu (Salix capraea), krušinu olšovou (Frangula 
alnus).  V roce 2000 byly i v letních měsících dosti vodnaté a méně zarostlé.  
 
3. Aktuální výskyt cílových druhů na lokalitě zjištěný autorem 
Výskyt cílového druhu L. pectoralis nebyl průzkumem v roce 2005 potvrzen. Málo početná 
populace byla v minulosti pozorována v roce 2000 u zarostlých depresí na západní straně jižního 
rybníčku (Mocek observ.). V té době však byly stanovištní podmínky pro výskyt L. pectoralis 
vhodnější. 
 
4. Charakter společenstva vážek 

Inventarizace Odonat na lokalitě Truhlíčky byla prováděna autorem i v minulosti (26.6. 
1997 a 11.6.2000), tato data jsou zahrnuta do tabulky ve formátu EXCEL v příloze.  
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Následující přehled zjištěných druhů je řazen abecedně podle latinských názvů: 
 
Aeschna isosceles (Müller, 1767) 
Anax imperator Leach, 1815 
Brachytron pratense (Müller, 1764) 
Coenagrion puella (Linnaeus,1758) 
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) 
Erythromma najas (Hansemann, 1823) 
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 
Libellula depressa Linnaeus, 1758 
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier,1840) 
Orthetrum cancellatum (Linneus, 1758) 
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 
Somatochlora metallica (Van der Linden, 1825) 
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) 
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) 
 

Na sledované lokalitě bylo zjištěno celkem 16 druhů vážek (včetně dřívějších nálezů), z toho 11 
v době průzkumu v roce 2005. Jde o druhy obývající stojaté eutrofní stojaté vody s širokým lemem 
rostlin. V roce 2000 byla zjištěna na jižním rybníčku silná populace šídla červeného (Aeshna 
isosceles) a šídla lučního (Brachytron pratense) (u obou druhů desítky imag), v roce 2005 nebyly 
tyto druhy zjištěny.  
 
5. Údaje dalších autorů (publikované i nepublikované) z této lokality 

O cílovém druhu jsou autorovy známa další pozorování imag z roku 2000 J. Rejlem, bývalým 
pracovníkem AOPK Pardubice (pers. comm.). Z ostatních druhů dokumentovaných na lokalitě byly 
publikovány údaje o 2 druzích (MOCEK 1999). Charakteristika společenstva vážek lokality 
Truhlíčky byla písemně zpracována pro potřeby AOPK Pardubice v souvislosti se záměrem obnovy 
rybníků (MOCEK 2001). (viz příloha 2) 
 
6. Hodnocení stanoviště cílového druhu na lokalitě 

Lesní rybníčky s bahenní vegetací by mohly splňovat stanovištní nároky druhu Leucorrhinia 
pectoralis pouze částečně. V současnosti neodpovídá možnostem výskytu jižní rybník, kde je 
provozován chov ryb. Severní rybníček je z větší části bez vody. Za vhodná stanoviště pro výskyt 
vážky jasnoskvrnné lze označit rašelinné deprese na západní straně jižního rybníka. Pro trvalý 
výskyt druhu by však bylo nutná jejich obnova a údržba.  
 
7. Případné zaznamenané negativní vlivy 

Vzhledem k tomu, že autor lokalitu zná z předchozích let, lze porovnat vývoj stanovišť vážek 
v posledních 5 letech. V tomto období zde došlo k podstatným negativním změnám, které 
pravděpodobně vedly k vymizení cílového druhu i druhovému ochuzení fauny vážek. Jde především 
o obnovení chovu ryb na jižním rybníce. Důsledkem hospodářského využívání jižního rybníka je 
udržování výšky jeho vodní hladiny na úkor severního rybníka, který slouží jako rezerva vody 
v době sucha. Celý systém je závislý na srážkové vodě a v posledních letech má deficit.  

Zavodnělé deprese, které byly pro výskyt vážky jasnoskvrnné  nejvhodnější vysychají, zarůstají 
vegetací a zazemňují se.  

 
8. Perspektiva populace na lokalitě 

Podle pozorování v době průzkumu i údajů, které jsou k dispozici z minulosti se na lokalitě 
vyskytovala malá populace (cca 5- 10 ex. imag v roce 2000). V současnosti nebyla přítomnost druhu 
na lokalitě potvrzena. Stanoviště se změnila a neodpovídají nárokům druhu. Možnost vytvoření 
stabilní populace v budoucnu je dle mého názoru sporná.  
 



 4 

 
 
9. Návrhy na management a další ochranná opatření 
Vhodná stanoviště pro výskyt druhu L. pectoralis jsou plošně malá, do značné míry závislá na 
sezónních srážkových  úhrnech.  Situaci by mohlo možná zlepšit i prohloubení tůní (část 3) a jejich 
údržba. Doporučuji monitorovat cílový druh po dobu 2-3 let a podle jeho výsledku navrhnout další 
postup.     
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