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Souhrnná práce o vážkách z území CHKO Broumovsko dosud neexistuje. Z této 
oblasti jsou známy nálezy některých vzácných druhů např. šídlatka brvnatá Lestes bar-
barus (Mocek 1998), vážka čárkovaná Leucorrhinia dubia (Mocek 1998, Kolektiv 2002), 
vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis (Kolektiv 2002), šídlo sítinové Aeshna juncea 
(autor nepubl. nález), ale druhů také běžných (Mocek 1999). V letech 2005 byl proveden 
průzkum na území NPR Adršpašsko-teplické skály v rámci inventarizačních projektů, 
jejímž zadavatelem byla AOPK a CHKO, s cílem získat podklady pro zpracování nebo 
upřesnění plánů péče (Mocek 2005).

V současné době se průzkumu odonatofauny na území CHKO věnují příležitostně 
pracovník Muzea východních Čech v Hradci Králové RNDr. Bohuslav Mocek a autor 
příspěvku.

Dne 19.7.2007 jsem s botaničkou Zemědělské vodohospodářské správy pracoviště 
Náchod (dále jen ZVHS) paní Šárkou Altovou navštívil údolí bezejmenného levostranného 
přítoku Březovského potoka (severně od železniční stanice Bohdašín, vlevo od silnice Tep-
lice nad Metují – Meziměstí, nadm. výška 485–505 m n. m., rozhraní kvadrátů středoevrop-
ského síťového mapování 5363c a 5463a), kde ZVHS nechala provést revitalizační opatření 
(vybudování 4 průtočných tůní a vymělčení bývalého vyžlabovaného koryta potoka). Pod 
poslední tůní potok vtéká do lesního porostu, kde na dně toku převládá písčité dno.

Během návštěvy lokality byl pozorován dospělec rodu Cordulegaster, kterého se na 
první tůni podařilo odchytit. Jedinec byl určen jako samec druhu páskovec kroužkovaný 
(Cordulegaster boltonii) a je uložen v autorově sbírce. K determinaci byla použita literatura 
Askew (1988) a Hanel & Zelený (2000).

Jedná se o první nález tohoto druhu na území CHKO, přestože na některých vhodných 
lokalitách byla přítomnost tohoto druhu zjišťována (Mocek in verb.). V rámci regionu 
východních Čech byl výskyt uvedeného druhu zjištěn především v jeho střední a jižní části 
(Brejcha 1990, Mocek 1998, Mocek et al. 2005). 

Při dalších odonatologických průzkumech budou jistě zjištěny další lokality tohoto 
vzácného druhu nejen na území CHKO Broumovsko ale i v jiných částech regionu východ-
ních Čech. Nález páskovce kroužkovaného v CHKO Broumovsko je zatím ojedinělým 
nálezem v severní části regionu východních Čech.
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Summary
Locality of the species Golden-ringed Dragonfly (Cordulegaster boltonii) was found 19.7.2007 

near Bohdašín (Protected Landscape Area Broumovsko).
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Obr. 1: Pohled na horní část zrevitalizovaného údolí bezejmenného levostranného přítoku 
Březovského potoka v CHKO Broumovsko. Foto J. Rejl, 19.7.2007.
Fig. 1: The upper part of the revitalization valley of the nameless left hand side stream of the Březovský 
stream in the protected landscape area Broumovsko. Photo by J. Rejl, 19.7.2007.
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