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1. Úvod – faunistika vážek na NPR 
 
Fauně vážek NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka nebyla v minulosti věnována 

pozornost, proto v odborné odonatologické literatuře zcela chyběly do 80. let 20. století faunistické 
údaje z této lokality. Příležitostné autorovy sběry z let 1985-1999 z regionu (MOCEK 1999) 
zahrnovaly i údaje o 7 hojných druzích z Bohdanečského rybníka: Platycnemis pennipes,  Coenagrion 
puella, Ischnura elegans, Somatochlora metallica, Orthetrum cancellatum,  Sympetrum sanguineum, 
Sympetrum vulgatum.   

V letech 1998 - 2000 prováděl průzkum vážek J. Rejl při sledování účinnosti řízených 
ochranářských zásahů (revitalizace rybníku Matka, vybudování soustavy tůní v severozápadní zátoce), 
jejichž cílem byla mimo jiné podpora druhové diverzity vodních bezobratlých. Byl zjištěn výskyt 34 
druhů vážek (Odonata), poprvé z území východních Čech byl publikován výskyt druhů Anax 
parthenope a Sympetrum fonscolombei  (REJL 2001).  

Výše uvedené poznatky o fauně vážek jsou zahrnuty i do zoologických charakteristik MZCHÚ  
publikovaných v edici Chráněná území ČR – IV. Pardubicko (MOCEK, MIKÁT, ZÁMEČNÍK 2002) 
a jsou využity v textu naučné stezky rezervací.  

Faunistické údaje z Pardubicka, které publikoval WALDHAUSER (2002) obsahují data o 10 
z NPR Bohdanečský rybník: Lestes sponsa,  Lestes viridis, Ischnura elegans, Enallagma cyathigerum, 
Aeshna grandis, Aeshna mixta, Anax imperator, Somatochlora metallica, Sympetrum sanquineum, 
Sympetrum vulgatum. 

V druhé polovině roku  2004 byl zahájen autorem faunistický průzkum v rámci projektu 
„Inventarizace národních kategorií maloplošných chráněných území“. Výsledky za rok 2004 byly 
shrnuty v samostatné zprávě (MOCEK 2004). 
 
2. Zaměření průzkumu, vymezení částí CHÚ    

Vytipování vhodných stanovišť pro pozorování a odchyt imag v rámci NPR bylo provedeno 
již v roce 2004, zpřesnění a rozšíření o další sledované lokality bylo provedeno v roce 2005. Pro účely 
výzkumu bylo území NPR rozděleno do několika částí: 
1.Okolí hráze na západním břehu: Břehový porost tvoří vzrostlé topoly, vrby a olše, v severní části i 

duby, břízy, místy je vytvořeno  keřové patro (hlohy, svída). Hladina rybníka je zastíněná, 
břehy bez litorálů, pouze v části „Pod Smíchovem“ se  nacházejí olšiny s podrostem 
bahenních bylin (např. Iris pseuadacorus) a menší ostřicové porosty se skupinkami  keřů 
(Frangula alnus, Salix). Západně lemuje hráz kanál „Čertůvka“, v němž stav vody sezónně 
kolísá a zarůstá z větší části hustou vegetací.    

2. Severozápadní okraj NPR -  mokřad „Na Smíchově“ s přítokovým kanálem „Hlavnička: Území 
tvoří ostřicové louky, na z. a sz. ohraničené mělkým obtokovým kanálem a vyvýšenou hrází 
s porostem vzrostlých lužních dřevin, zejména topolů a vrb. Severně tvoří hranici okraj 
pomáčené olšiny, která vyplňuje severní část prostoru mezi Bohdanečským rybníkem a 
rybníkem Matka. Na jihu odděluje luční porosty od volné vodní hladiny široký lem rákosin. 
Z hlediska výskytu imag vážek jsou nejvhodnější stanoviště podél spojovacího kanálu, kde 
přecházejí bultové ostřicové porosty v mozaiku drobných sníženin s litorální vegetací (Typha, 
Juncus, Sparganium apod.). Vodní hladina spojovacího kanálu místy zarůstá emerzními a 
submerzními bylinami (Potamogeton). 

3. Nové tůně na Dobovského ostrově: Mělké uměle vybudované tůně s členitými litorály a vodní 
plochy s bohatou vodní vegetací. 

4.Rybník Matka: Mokřadní, převážně ostřicové louky na severním  a severovýchodním břehu 
obnoveného rybníka Matka. Vlastní břeh rybníka má široké litorální pásmo s porosty 
orobince, vysokých ostřic, sítiny a rákosu. Hladina zarůstá emerzní vegetací (Potamogeton, 
Batrachium). Sz. břehy rybníka Matka obklopují rákosiny, z jv. odděluje prostor luk od 
rákosin Bohdanečského rybníka pás lesa, převážně tvořeného olšinami, na sušších místech i 
borovo - dubovým porostem. Louky jsou sečeny v rámci ochranářského managementu.  

5. Mokřadní louky u Dolanské zátoky: Nejrozsáhlejší souvislý porost ostřicových luk navazující 
na rákosiny na západě a podmáčené olšiny na jihu. Místy jsou v loukách a na okraji 
rákosin vytvořeny drobné zavodnělé a bahnité deprese 
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6 Okraj rákosin a louky v jižní části a okolí výtokového kanálu (U Mlýnů): Kulturní louky, remízy a 
lesní porost mezi cestou od mlýna a jižním břehem Bohdanečského rybníka, který je porostlý 
širokým lemem rákosin.Vodní biotopy jsou nejdostupnější u výtoku ústícího do Opatovického 
kanálu  u mlýna.  

7. Polákův poloostrov: Členitý břeh byl lemován rákosinami a lužními porosty, místy byly vytvořeny 
bahnité silně zarostlé zátoky. Po úpravách v roce 2005 došlo k redukci rákosin, vlastní plocha 
poloostrova je téměř bez vegetace až k vodní hladině.    

 
 
 
 
 
Mapa NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka s vyznačením sledovaných částí  
 

 
3. Metodika a materiál 

Průzkum byl prováděn metodou pozorování a odchytu imag. Při pochůzce břehovou linií nebo 
litorálem byla prováděna registrace jednotlivých nezaměnitelných druhů a zároveň byla odhadována 
relativní četnost. Exkurze byly realizovány za příznivých podmínek pro aktivitu imag (jasno až 
polojasno, teplota 20-30°C), většinou mezi 11 a 16 hodinou letního středoevropského času. K odchytu 
imag pro účely ověření determinace nebo získání dokladového exempláře do sbírek sloužila 
monofilová entomologická síť zelené barvy o průměru 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.  Fotodokumentace byla pořízena fotoaparátem CANON EOS 300D digital.  
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4. Výsledky  
Přehled zjištěných druhů podle jednotlivých lokalit v NPR (viz výše- bod 2) s daty nálezů 

nebo pozorování, počty dokladových exemplářů a poznámkami o relativní četnosti imag,  je uveden 
v tabulce.   

Determinace, názvosloví  jsou podle ASKEWA (1988), pořadí druhů v čeledích je abecední 
(M = počet samců, F= počet samic, vše lgt. a det. B. Mocek).  
 
Tabulka nálezů a pozorování:  

 Taxon Lokalita Datum M F Metoda Pozn 
LESTIDAE 
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) rybník Matka 2004-09-02 0 1   
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) rybník Matka 2005-06-09 1 0 sběr  

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) Polákův 
poloostrov 2004-08-25 0 1   

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) nové tůně na 
s.straně 2005-07-04 1 0 sběr + 

pozorování 10-20 ex. 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) sv. břehy a 
mokřady 2005-09-02 0 0 pozorování místy do 10 ks 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) hráz a okolí 1998-08-19 0 1 individuální 
sběr  

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) rybník Matka 2004-07-05 1 1   
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) rybník Matka 2004-07-17 0 0 pozorování  
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) rybník Matka 2005-09-02 0 0 pozorování do 10 ex. 
Lestes viridis (V.d.Linden, 1825) rybník Matka 2004-09-02 1 0   
Lestes viridis (V.d.Linden, 1825) rybník Matka 2005-08-02 0 1 sběr  
Lestes viridis (V.d.Linden, 1825) rybník Matka 2004-07-05 1 1   
Sympecma fusca (V.d.Linden, 1823) rybník Matka 2004-07-17 0 0 pozorování několik ex., i doklady 
Sympecma fusca (V.d.Linden, 1823) rybník Matka 2005-06-09 1 0 sběr  
Sympecma fusca (V.d.Linden, 1823) rybník Matka 2004-09-02 0 1   
Sympecma fusca (V.d.Linden, 1823) rybník Matka 2004-07-17 1 1   
Sympecma fusca (V.d.Linden, 1823) U mlýnů 2005-08-02 0 0 pozorování 1 ex. 
PLATYCNEMIDAE 
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) U mlýnů 2005-08-02 0 0 pozorování několik ex. 
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) rybník Matka 2004-07-05 1 0   
COENAGRIONIDAE 

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) Polákův 
poloostrov 2004-08-25 1 0   

Coenagrion puella (Linné,1758) sv. břehy a 
mokřady 2005-06-21 0 0 pozorování 20-30 ex. 

Coenagrion puella (Linné,1758) rybník Matka 2005-06-21 0 0 pozorování málo ex. 
Coenagrion puella (Linné,1758) rybník Matka 2004-07-17 0 0 pozorování  
Coenagrion puella (Linné,1758) rybník Matka 2004-07-05 1 0   

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) sv. břehy a 
mokřady 2005-08-02 0 0 pozorování běžný , cca 10 - 20 ex. u 

kanálu 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) rybník Matka 2005-08-02 0 0 pozorování jednotlivě na okraji 
litorálu 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) rybník Matka 2004-07-17 0 0 pozorování hojně 
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) rybník Matka 2004-07-05 1 1   

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) sv. břehy a 
mokřady 2005-06-21 0 0 pozorování 20-30 ex. 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Polákův 
poloostrov 2004-08-29 0 0 pozorování na břehu proti hrázi 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) sv. břehy a 
mokřady 2005-09-02 0 0 pozorování místy do 10 ks 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) rybník Matka 2005-09-02 0 0 pozorování celkem málo, do 10 ex. 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) nové tůně na 
s.straně 2005-07-04 0 0 pozorování u tůní i kanálu 

Erythromma najas (Hansemann, 1823) hráz a okolí 2005-07-21 0 1 sběr  

Erythromma najas (Hansemann, 1823) nové tůně na 
s.straně 2005-07-04 0 0 pozorování několik ks 

Erythromma najas (Hansemann, 1823) rybník Matka 2004-07-05 1 0   
Erythromma najas (Hansemann, 1823) U mlýnů 2005-08-02 0 0 pozorování 2-3 ex. 
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 Taxon Lokalita Datum M F Metoda Pozn 

Erythromma najas (Hansemann, 1823) sv. břehy a 
mokřady 2005-08-02 0 0 pozorování běžný , cca 10 - 20 ex. u 

kanálu 
Erythromma najas (Hansemann, 1823) rybník Matka 2005-08-02 0 0 pozorování běžně v litorálu 
Erythromma najas (Hansemann, 1823) rybník Matka 2004-07-17 0 0 pozorování velmi hojně 

Erythromma najas (Hansemann, 1823) sv. břehy a 
mokřady 2005-06-21 0 0 pozorování cca 10 ex. 

Erythromma najas (Hansemann, 1823) rybník Matka 2005-06-21 0 0 pozorování málo ex. 
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) rybník Matka 2004-07-17 3 0   

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) rybník Matka 2004-07-17 0 0 pozorování společně s E. najas, ale 
méně hojně 

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) rybník Matka 2004-07-05 1 0   

Ischnura elegans (V.d.Linden, 1823) Polákův 
poloostrov 2004-08-29 0 0 pozorování na břehu proti hrázi 

Ischnura elegans (V.d.Linden, 1823) hráz a okolí 2005-07-21 1 0 sběr  
Ischnura elegans (V.d.Linden, 1823) rybník Matka 2004-09-02 0 0 pozorování hojně 
Ischnura elegans (V.d.Linden, 1823) rybník Matka 2004-07-17 0 0 pozorování  
Ischnura elegans (V.d.Linden, 1823) rybník Matka 2005-06-09 1 0 sběr  
Ischnura elegans (V.d.Linden, 1823) rybník Matka 2005-09-02 0 0 pozorování celkem málo, do 10 ex. 

Ischnura elegans (V.d.Linden, 1823) nové tůně na 
s.straně 2005-07-04 0 0 pozorování imaturní i vyvinuté - 

desítky 

Ischnura elegans (V.d.Linden, 1823) rybník Matka 2005-06-21 0 0 pozorování nejhojnější modré šidélko 
(více než 50 poz. ks) 

Ischnura elegans (V.d.Linden, 1823) rybník Matka 2004-07-05 1 1   

Ischnura elegans (V.d.Linden, 1823) sv. břehy a 
mokřady 2005-09-02 0 0 pozorování místy do 10 ks 

Ischnura elegans (V.d.Linden, 1823) sv. břehy a 
mokřady 2005-06-21 0 0 pozorování méně než C. puella 

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) rybník Matka 2004-07-17 1 0   
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)) hráz a okolí 2004-07-05 0 0 pozorování  

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)) sv. břehy a 
mokřady 2005-06-21 0 0 pozorování několik ex. 

AESHIDAE 

Aeshna grandis (Linné, 1758) sv. břehy a 
mokřady 2005-09-02 0 0 pozorování 5 ex. 

Aeshna grandis (Linné, 1758) rybník Matka 2004-09-02 0 0 pozorování desítky ex. 

Aeshna grandis (Linné, 1758) sv. břehy a 
mokřady 2005-08-02 0 0 pozorování několik poletujích kusů u 

kanálu 

Aeshna isolescens (Müller, 1767) nové tůně na 
s.straně 2005-07-04 0 0 pozorování 3 ex. 

Aeshna isolescens (Müller, 1767) sv. břehy a 
mokřady 2005-06-21 0 0 pozorování 1-2 ex. 

Aeshna isolescens (Müller, 1767) rybník Matka 2004-07-05 0 0 pozorování  
Aeshna mixta Latreille, 1805 rybník Matka 2004-09-02 0 0 pozorování desítky ex. 

Aeshna mixta Latreille, 1805 Polákův 
poloostrov 2004-08-29 0 0 pozorování několik desítek ex.,  

Aeshna mixta Latreille, 1805 rybník Matka 2004-09-02 1 0   

Aeshna mixta Latreille, 1805 Polákův 
poloostrov 2004-08-25 1 0  na louce u silnice 

Aeshna mixta Latreille, 1805 rybník Matka 2005-09-02 0 0 pozorování 10-20 ex., hojně 

Aeshna mixta Latreille, 1805 sv. břehy a 
mokřady 2005-09-02 0 0 pozorování 5 ex. 

Anax imperator Leach, 1815 rybník Matka 2005-08-02 0 0 pozorování 1 ex. 
Anax imperator Leach, 1815 rybník Matka 2004-07-17 0 0 pozorování 4 až 5 kusů 
Anax imperator Leach, 1815 rybník Matka 2004-07-05 0 0 pozorování 2 ex. 

Anax imperator Leach, 1815 sv. břehy a 
mokřady 2005-06-21 0 0 pozorování 1 ex. 

Anax imperator Leach, 1815 nové tůně na 
s.straně 2005-07-04 0 0 pozorování 2 ex., včetně samice 

Anax parthenope (Selys,1939) U mlýnů 2005-08-02 0 0 pozorování 1 ex. 

Anax parthenope (Selys,1939) nové tůně na 
s.straně 2005-07-04 0 0 pozorování 4 ex. 

Anax parthenope (Selys,1939) sv. břehy a 
mokřady 2004-07-05 0 0 pozorování 3 ex. 
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 Taxon Lokalita Datum M F Metoda Pozn 
CORDULIIDAE 
Cordulia aenea (Linné, 1758) rybník Matka 2004-07-05 1 0   
LIBELULLIDAE 
Crocothelmis erythraea (Brullé, 1832) rybník Matka 2004-07-05 0 0 pozorování 3 ex. 
Crocothelmis erythraea (Brullé, 1832) rybník Matka 2004-07-05 1 1   

Crocothelmis erythraea (Brullé, 1832) nové tůně na 
s.straně 2005-07-04 0 0 pozorování 5 ex. 

Crocothelmis erythraea (Brullé, 1832) rybník Matka 2004-07-17 0 0 pozorování několik desítek (10-20 
ex.) 

Libellula depressa Linné, 1758 U mlýnů 2005-08-02 0 0 pozorování 2 ex. 
Libellula quadrimaculata Linné, 1758 rybník Matka 2004-09-02 1 0   

Libellula quadrimaculata Linné, 1758 nové tůně na 
s.straně 2005-07-04 0 0 pozorování 20-30 ex. (nejhojnější z 

velkých Odonat) 
Libellula quadrimaculata Linné, 1758 rybník Matka 2004-07-05 0 1   
Orthetrum cancellatum (Linné, 1758) rybník Matka 2004-07-05 1 0   
Orthetrum cancellatum (Linné, 1758) U mlýnů 2005-08-02 0 0 pozorování 2-3 ex. 
Orthetrum cancellatum (Linné, 1758) rybník Matka 2005-06-21 0 0 pozorování několik ex. na kanálu 

Orthetrum cancellatum (Linné, 1758) sv. břehy a 
mokřady 2005-06-21 0 0 pozorování cca 10 ex. 

Orthetrum cancellatum (Linné, 1758) nové tůně na 
s.straně 2005-07-04 0 0 pozorování několik ks 

Orthetrum cancellatum (Linné, 1758) rybník Matka 2005-09-02 0 0 pozorování do 10 ex. létají u břehu 
Orthetrum cancellatum (Linné, 1758) rybník Matka 2005-08-02 0 0 pozorování cca 10 ex. 

Orthetrum cancellatum (Linné, 1758) rybník Matka 2004-07-17 0 0 pozorování desítky až stovky, 
nejhojnější druh dne 17.7. 

Orthetrum cancellatum (Linné, 1758) sv. břehy a 
mokřady 2005-08-02 0 0 pozorování několik poletujích kusů u 

kanálu 

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) rybník Matka 2004-09-02 0 0 pozorování pouze ojediněle a jen na s 
části mokřadu 

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) rybník Matka 2004-09-02 1 0   

Sympetrum flaveolum (Linné, 1758) louky u Dolan 2005-08-02 4 1 sběr + 
pozorování 

běžně na loukách (desítky 
ex.) 

Sympetrum flaveolum (Linné, 1758) rybník Matka 2004-07-17 1 0   
Sympetrum meridionale (Selys, 1841) louky u Dolan 2005-08-02 2 0 sběr cf.! 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) louky u Dolan 2005-08-13 1 0  asi více ex., nebylo 
poznat mezi S. vulgatum 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) hráz a okolí 2005-07-21 0 1 sběr cf! 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) louky u Dolan 2005-08-02 1 0 sběr + 
pozorování 

běžně na loukách (desítky 
ex.) 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) rybník Matka 2004-07-17 0 0 pozorování velmi hojně společně s S. 
vugatum 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) sv. břehy a 
mokřady 2005-09-02 0 0 pozorování desítky až stovka ks, 

nejvíce na okraji pole 
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) rybník Matka 2005-09-02 0 0 pozorování desítky až stovky 
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) rybník Matka 2004-07-17 2 0   

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) rybník Matka 2004-09-02 0 0 pozorování stovky společně s S. 
vulgatum 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Polákův 
poloostrov 2004-08-29 0 0 pozorování několik desítek ex. 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) sv. břehy a 
mokřady 2005-08-02 0 0 pozorování běžný, několik desítek ex. 

společně se S. vulgatum 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) sv. břehy a 
mokřady 2005-08-02 0 0 pozorování běžný, několik desítek ex. 

společně se S. vulgatum 
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) U mlýnů 2005-08-02 0 0 pozorování 1 ex. (vidi) 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) hráz a okolí 2005-07-21 1 0 sběr + 
pozorování několik ex. 

Sympetrum vulgatum (Linné, 1758) nové tůně na 
s.straně 2005-07-04 0 0 pozorování imaturní- desítky ex. 

Sympetrum vulgatum (Linné, 1758) rybník Matka 2004-07-05 1 0   

Sympetrum vulgatum (Linné, 1758) sv. břehy a 
mokřady 2005-06-21 0 0 pozorování imaturní – cca 20 ex. 

Sympetrum vulgatum (Linné, 1758) sv. břehy a 
mokřady 2005-09-02 0 0 pozorování desítky až stovka ks, 

nejvice na okraji pole 
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 Taxon Lokalita Datum M F Metoda Pozn 
Sympetrum vulgatum (Linné, 1758) rybník Matka 2004-07-17 0 0 pozorování  

Sympetrum vulgatum (Linné, 1758) rybník Matka 2005-08-02 0 0 pozorování 
běžný, několik desítek ex. 
společně se S. 
sanquineum 

Sympetrum vulgatum (Linné, 1758) rybník Matka 2004-09-02 0 0 pozorování stovky společně s S. 
sanquineum 

Sympetrum vulgatum (Linné, 1758) sv. břehy a 
mokřady 2005-08-02 0 0 pozorování 

běžný, několik desítek ex. 
společně se S. 
sanquineum 

Sympetrum vulgatum (Linné, 1758) rybník Matka 2005-09-02 0 0 pozorování desítky až stovky 
 
Komentář k zjištěným druhům:  
 
ŠIDLATKOVITÍ (LESTIDAE) 
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) – šídlatka brvnatá 
Na sledovaných lokalitách nebyl v letech 2004-2005 výskyt potvrzen. Vzácně, pouze jeden exemplář u rybníka 
Matka. 
 
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) – šídlatka páskovaná 
Nejhojnější druh čeledi, výskyt pozorován na všech sledovaných lokalitách. Masově (stovky exemplářů) 
v litorálech na s. břehu ryb. Matka, mokřadech na sz. březích Bohd. rybníka i v okolí obnovených tůní. Dále 
pozorován hojný výskyt na Polákově poloostrově v roce 2004 a v západní části u hráze.  
 
Lestes viridis (Van der Linden, 1825) – šídlatka velká 
Vyskytuje se hlavně v okolí sporých břehových porostů (Alnus) na jv. břehu rybníka Matka a okolo spojovacího 
kanálu mezi Bohd. rybníkem a ryb. Matka.  K zachování příznivého stavu populace tohoto druhu je nutné 
ponechávat při managementových zásazích linie a skupinky břehových porostů.  
 
Sympecma fusca (Van der Linden, 1823) – šídlatka hnědá 
Výskyt dokumentován u rybníka Matka, na okrajích mokřin a v lesních lemech, v lesním porostu  za rákosovou 
zónou na jižním břehu.  
 
ŠIDÉLKOVITÍ (PLATYCNEMIDAE) 
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) – šidélko brvonohé 
Běžný eurytopní druh, masový výskyt však nebyl pozorován. Dokumentován z rybníka Matka a v okolí mokřadů 
na sz. břehu Bohd. rybníka. Starší doklady i z okolí Zábranských rybníků.    
 
 
 
 
 
 
ŠIDÉLKOVITÍ (COENAGRIONIDAE) 
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) – šidélko kopovité 
Acidofilní druh, výskyt byl doložen na základě nálezu 1 samece od bahnité, vegeací silně zarostlé tůně v sz. části 
Polákova poloostrova. Toto stanoviště bylo při úpravách v roce 2005 zavezeno.   
 
Coenagrion puella (Linnaeus,1758) – šidélko páskované 
Obecný druh, výskyt po celém obvodu rybníka (na všech zkoumaných lokalitách). 
  
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) – šidélko kroužkované 
Běžný druh, vyskytuje se na všech zkoumaných lokalitách. 
 
Erythromma najas (Hansemann, 1823) – šidélko rudoočko 
Hojný výskyt v litorálech ryb. Matka, pozorován, v zátoce na sv. břehu Bohd. rybníka a na submerzní vegetací 
zarostlých okrajích spojovacího kanálu a u obnovených tůní. Další nálezy i na výtokovém kanálu u mlýnů.  
 
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) – šidélko znamenané 
Výskyt byl zaznamenán v litorálech rybníka Matka, kde se vyskytuje společně s E. najas,  avšak méně hojně.  
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 Ischnura elegans (Van der Linden, 1823) – šidélko větší 
V letních měsících jedno z nejhojnějších šidélek, výskyt zaznamenán všude v okolí rybníka. Masově se 
vyskytuje v litorálech na s. straně ryb. Matka, dále byl zaznamenán hojný výskyt na loukách v zátoce na sz. 
břehu Bohd. rybníka, tůní a v roce 2004 i na Polákově poloostrově. 
 
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) – šidélko malé 
Teplomilnější druh vyskytující u stojatých zarostlých vod. Výskyt zaznamenán pouze v litorálech na sev. břehu 
ryb. Matka  
 
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) – šidélko ruměnné 
Několik exemplářů registrováno u příkopu a v mokřadech v okolí z. hráze Bohd. rybníka, dále u napouštěcího 
kanálu Hlavnička.   
 
ŠÍDLOVITÍ (AESCHNIDAE) 
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) – šídlo velké 
Pozorováno 10 – 15 imág v litorálech na s. břehu ryb. Matka , vč. samic při kladení.  
 
Aeshna isosceles (Mueller, 1767) – šídlo červené 
Pozorování na sz. břehu v zátoce a u rybníka Matka a u tůní. Mediteránní druh. První údaje z východních Čech 
byly publikovány v roce 1999 (MOCEK & REJL 1999). V letech 1999 a 2000 s mírnější zimou došlo 
k evidentnímu rozšíření a zvýšení početnosti tohoto šídla ve východním Polabí. Autochtonní početná populace, 
která se na lokalitě vyvíjí byla v NPR Bohdanečský rybník zaznamenána již REJLEM (2001). Zároveň byl druh 
nalezen na mnoha dalších lokalitách – např. rybníky Truhlíčky, Na Plachtě (MOCEK & MIKÁT jr. 2001), 
Slavíkovy ostrovy (MIKÁT & MOCEK & ZÁMEČNÍK 2004).   
 
Aeschna mixta Latreille, 1805 – šídlo pestré 
Poměrně teplomilný druh, v Polabí hojný, zejména v pozdním létě a podzimních měsících. Na území NPR běžný 
druh. Výskyt byl v roce 2004 potvrzen na Polákově poloostrově, mezi ryb. Matka a Bohd. rybník (lesní cesty), 
na okrajích remízů a polí po z. a sz. hranici CHÚ, v desítkách až stovce kusů dne 2.9. na s. okraji rybníka Matka. 
 Pozorovány tandemy a kladení.  
 
Anax imperator Leach, 1815 – šídlo královské 
Běžný druh u velkých rybníků, početnost ovlivněna teritorialitou. Výskyt zaznamenán v severní části NPR, ale i 
na jižní straně (U mlýnů)  
 
Anax parthenope (Selys,1939) – šídlo hnědé 
Výskyt byl zaznamenán na několika místech NPR, nejvíce exemplářů bylo pozorováno u nových tůní a kanálu. 
Imaga létají i nad rákosinami (viz pozorování v jižní části). V rámci mapovací akce "Vážky" bylo do roku 2001 
šídlo tmavé doloženo z 10 mapových čtverců (HANEL in verb.).  V posledních 5 letech došlo k jeho šíření na 
další lokality a ve východním Polabí byl výskyt zaznamenán již na řadě lokalit.  
 
 
LESKLICOVITÍ (CORDULIIDAE) 
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) – lesklice měděná 
Běžný druh v břehových liniích spojovacího kanálu rybníka Matka a Bohd. rybník, v litorálech na severním 
břehu rybníka Matka i u tůní. 
 
Somatochlora metallica (Van der Linden, 1825)- lesklice zelenavá 
Starší autorovy nálezy, druh se pravděpodobně aktuálně v NPR vyskytuje, ale nebyl zachycen.  
 
VÁŽKOVITÍ (LIBELLULIDAE) 
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) – vážka červená 
Do roku 2000 bylo z Čech publikováno pouze několik nálezů. V posledních 5 letech došlo k výraznému 
rozšíření a z východního Polabí je druh zaznamenán na řadě lokalit. Na území NPR se tento druh rozmnožuje 
(nálezy imaturních kusů), nejvíce exemplářů bylo pozorováno u  rybníka Matka (s. břeh) a obnovených tůní.  
 
Libellula depressa Linné, 1758 – vážka ploská  
Celkem běžný druh, který žije spíše u menších typů vod. U NPR byl pozorován v okolí mlýnů u výtokového 
kanálu.  
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Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 – vážka čtyřskvrnná 
Výskyt hlavně v severní části území u rybníka Matka a zejména u obnovených tůní, kde se vyskytuje početná 
populace. 
 
Orthetrum cancellatum (Linneus, 1758) – vážka černořitná 
Letní vážka, v území NPR prakticky všude, velmi hojně v severní části ryb. Matka, kde bylo pozorováno i 
kladení. 
 
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) – vážka tmavá 
Výskyt na mokřadu na severním břehu ryb. Matka. Imaga se vyskytovala jen na omezené ploše u malých 
zamokřených depresí,  20-50m  od okraje vodní plochy rybníka. Pozorováno cca 10 imag v roce 2004, v roce 
2005 nebyl druh nalezen.  
 
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) – vážka žlutavá 
Na území běžný druh na mokřadních loukách v severní část, kde se vyskytovaly stovky jedinců společně 
s dalšími druhy rodu Sympetrum. 
 
Sympetrum meridionale (Selys, 1841) – vážka jižní 
Podobně jako např. Crococtemis erythraea nebo Anax partenope se začíná tento mediteránní druh v posledních 
letech šířit.  Nově registrovaný druh z NPR.  
 
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) – vážka obecná 
Běžný druh na celém území NPR. Společně s druhem S. sanguineum pozorovány stovky imág zejména 
v litorálech a mokřadu na s. břehu rybníka Matka, pozorováno kladení.  
 
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) – vážka rudá 
Nejhojnější druh rodu Sympetrum a jeden z nejpočetnějších druhů Odonat v NPR. Masově v červenci – začátku 
září u rybníka Matka, ale výskyt registrován hojně po celém území. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 2:  
Porovnání druhového spektra Odonat zjištěných v roce 2004 a 2005 s publikovanými údaji (REJL 
2001, WALDHASER 2002).  
 

Taxon 

R
EJL 2001  

W
A

LD
H

A
U

SER
 2002 

M
O

C
EK

 2004,5 

nově pro N
PR

 

Calopteryx virgo +  - - 

Calopteryx splendens +  - - 

Lestes viridis - + + - 

Lestes barbarus +  + - 

Lestes sponsa + + + - 

Sympecma fusca +  + - 

Platycnemis pennipes +  + - 

Pyrrhosoma nymphula +  + - 

Erythromma najas +  + - 

Erythromma viridulum -  + + 
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Coenagrion hastulatum -  + + 

Coenagrion puella +  + - 

Coenagrion pulchellum +  - - 

Enallagma cyathigerum + + + - 

Ischnura pumilio +  + - 

Ischura elegans + + + - 

Aeshna mixta + + + - 

Aeshna cyanea +  - - 

Aeshna grandis + + + - 

Aeshna isosceles +  + - 

Anax imperator + + + - 

Anax parthenope +  + - 

Brachytron pratense +  - - 

Ophiogomphus cecilia +  - - 

Cordulia aenea +  + - 

Somatochlora metallica + + + - 

Somatochlora flavomaculata +  - - 

Libellula quadrimaculata  +  + - 

Libellula depressa +  + - 

Orthetrum cancellatum +  + - 

Crocothemis erythraea -  + + 

Sympetrum striolatum +  - - 

Sympetrum vulgatum  + + + - 

Sympetrum fonscolombei  +  - - 

Sympetrum flaveolum +  + - 

Sympetrum meridionale    + + 

Sympetrum sanquineum + + + - 

Sympetrum danae +  + - 

Leucorrhinia pectoralis +  - - 

CELKEM 34 10 29 4 
 
5. Hodnocení a závěr 

Na sledované lokalitě NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka byl dosud dokumentován 
výskyt 39 druhů vážek. Vlastním výzkumem v letech 2004 a 2005 bylo zjištěno 29 druhů.  

V porovnání s publikovanými údaji (REJL 2001, WALDHAUSER 2002) nebyl potvrzen 
výskyt druhů vázaných na vodoteče: Calopteryx splendens, C. virgo, Ophiogomphus cecilia, 
jednotlivě nalezených vzácných druhů Somatochlora flavomaculata, Sympetrum fonscolobei, S. 
striolatum, Coenagrion  pulchellum, Brachytron pratense a Leucorrhinia pectoralis.  Nebyl zachycen  
jinak hojný druh Aeshna cyanea.  

Nově byly nalezeny 4 druhy: Erythromma viridulum, Coenagrion hastulatum, Crococtemis 
erythraea a Sympetrum meridionale. Druh Erythromma viridulum mohl být při předchozích 
průzkumech přehlížen, neboť se vyskytuje společně s podobným druhem E. najas a jeho početnost 
zřejmě vzrostla v souvislosti s postupným zarůstáním mělkých vod rybníka Matka lakušníkem. 
Rozšiřování na sever a úspěšný vývoj migrantů Crococtemis erythraea a Sympetrum meridionale  je 
trend zaznamenaný v posledním desetiletí, který je dáván do souvislostí s oteplováním klimatu 

Druhově nejbohatší část chráněného území představují litorální stanoviště na severním břehu 
rybníka Matka (23 druhů), mokřady a spojovací kanál na severozápadě – lokalita „Na Smíchově“ (14 
druhů) a soustava obnovených tůní na Dobovského ostrově (11 druhů).     

Druhové spektrum je typické pro eutrofní stojaté vody s širokým, druhově pestrým lemem 
rostlin a emerzní vegetací. Společenstvo vážek lze charakterizovat přibližně jako Lestes – Sympetrum 
– Aeshna mixta cenózu. Byl potvrzen vývoj některých vzácných teplomilných druhů (migrantů), což je 
projev obecnějšího trendu zaznamenaného v posledním desetiletí.  

Z hlediska výskytu vážek mají největší význam litorály s mokřadní a emerzní vegetací 
v severní části NPR a soustava obnovených tůní. Prováděný ochranářský management, spočívající 
v sečení lučních porostů a redukci rozšiřujícího se rákosu, je vhodný i pro udržování příznivých 
stanovištních podmínek vážek. Podmínkou pro zachování druhové diverzity Odonat je i absence 
velkých ryb v tůních, udržení určitého podílu vodními rostlinami nezarostlé, volné a nezastíněné vodní 
hladiny. Pro výskyt některých druhů (Lestes, Sympecma) je nutné zachovat ostrůvky dřevin  (olše, 
vrby) v blízkosti  vodní hladiny.   

Průzkum vážek na lokalitě by bylo vhodné opakovat v intervalu 2-3 let. Monitoring soustředit 
především do severní části rybníka (tůně) a na Polákův poloostrov s cílem sledovat úspěšnost 
revitalizačních a managementových zásahů. NPR je vhodným územím i pro sledování  změn 
druhového složení fauny vážek ovlivněných klimatickými podmínkami.  Průzkum imag by bylo 
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vhodné doplnit i sběrem exuvií a průzkumem larev, prozkoumat i méně přístupné části NPR (např. za 
použití loďky). 
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Obr. 1:  Tůně obnovené na Dobovského ostrově, stanoviště Odonat. 4. 7.2005. Foto B. Mocek 

 
Obr.2: Vážka čtyřskvrnná (Libelulla quadrimaculata). 20.5.2005. Foto B. Mocek 
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Seznam digitálních fotografií  
 
Název Vytvořeno Popis 
Bohdanečský 
rybník(1) 

12. května 2005 
13:04:51 

Litorály na severním břehu rybníka Matka 

Bohdanečský 
rybník(2) 

12. května 2005 
13:05:09 

Severní břeh rybníka Matka. Litorál a mokřad v jarním aspektu po 
managementu v roce 2004.  

Bohdanečský 
rybník(3) 

12. května 2005 
14:28:34 

Spojovací kanál mezi rybníkem Matka a Bohdanečským rybníkem 

Bohdanečský 
rybník(4) 

12. května 2005 
16:35:18 

Kanál na severovýchodním mokřadu "Na Smíchově",  pohled na 
obnovené tůně. 

Bohdanečský 
rybník(5) 

12. května 2005 
16:36:30 

Kanál na severovýchodním mokřadu "Na Smíchově". Břehy s 
mokřadní vegetací – rákos, sítiny, ostřice.   

Bohdanečský 
rybník(6) 

12. května 2005 
16:37:30 

Kanál na severovýchodním mokřadu "Na Smíchově" , pohled na 
obnovené tůně 

Bohdanečský 
rybník(7) 

1. června 2005 
17:00:21 

Bahnitá stanoviště na západní straně u hráze Bohdanečského rybníka.  
Iris pseuacorus   

Bohdanečský 
rybník(8) 

9. června 2005 
12:49:33 

Kanál na sevrovýchodním mokřadu "Na Smíchově" 

Bohdanečský 
rybník(9) 

4. července 2005 
15:27:09 

Obnovené tůně na Dobovského ostrově. Hladina s Potamogeton sp.  

Bohdanečský 
rybník(10) 

4. července 2005 
15:31:05 

Obnovené tůně na Dobovského ostrově. 

Bohdanečský 
rybník(11) 

4. července 2005 
15:31:56 

Obnovené tůně na Dobovského ostrově.  

Bohdanečský 
rybník(12) 

4. července 2005 
15:39:08 

Obnovené tůně na Dobovského ostrově.  

Bohdanečský 
rybník(13) 

4. července 2005 
15:49:13 

Obnovené tůně v severovýchodním části NPR (Dobovského ostrov). 

Bohdanečský 
rybník(14) 

4. července 2005 
15:49:30 

Obnovené tůně na severovýchodní straně NPR  

Bohdanečský 
rybník(15) 

2. srpna 2005 
13:06:24 

Mořadní louky u Dolan. 

Bohdanečský 
rybník(16) 

25. září 2005 
14:05:34 

Trénní úpravy na Polákově poloostrově. 

Bohdanečský 
rybník(17) 

25. září 2005 
14:07:00 

Polákův poloostrov , pohled na sever 

Bohdanečský 
rybník(18) 

25. září 2005 
14:14:48 

Polákův poloostrov. Rákosiny na východní straně . 

Bohdanečský 
rybník(19) 

25. září 2005 
14:20:51 

Zbytky zarostlých zálivů u břehů Polákova poloostrova. 

Cordulia aenea 20. května 2005 
14:51:39 

Spojovací kanál mezi Bohdanečským rybníkem a rybníkem Matka. 
20.5.2005.  

Erythromma najas 9. června 2005 
16:54:28 

Bohdanečský rybník, 9.8.2005,  mokřadní louky u rybníka Matka 

Ischnura elegans 1. června 2005 
16:20:30 

Bohdanečský rybník 1.6.2005 

Libelulla depressa  20. května 2005 
11:09:08 

Bohdanečský rybník, 20.5.2005,  severovýchodní břehy rybníka 
Matka 

Sympecma fusca 20. května 2005 
13:52:22 

Bohdanečský rybník, 205.2005,  ovipozice v litorálech u rybníka 
Matka 

 
 


