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Metodou lineární byl na třech liniích (500 x 100 m, tj. celkem 15 ha) proveden 
kvantitativní výzkum hnízdní ornitocenózy v národní přírodní rezervaci 
Bohdanečský rybník a rybník Matka v okrese Pardubice. Výzkum byl proveden 
jednak v letech 1974-1979 (SKLENÁŘ 1982) a opakovaně na stejných liniích 
v letech 1998-1999.
Byl zaznamenán výrazný pokles celkové denzity z hodnoty 161,5 párů/10 ha v 
letech 1974-1979 na hodnotu 69 párů/10 ha v letech 1998-1999, přičemž počet 
zjištěných druhů se snížil ze 78 na 48. Procentuální zastoupení druhů vázaných 
na mokřadní biotopy se snížilo z 56 % na 13 % především ve prospěch pěvců 
(nárůst z 26,5 % na 81 %). Procentuální zastoupení druhů terestrických stanovišť 
vzrostlo z 35 % na 64,5 %.
Uvedený negativní vývoj ornitocenózy v průběhu dvaceti let je způsoben 
nevhodným rybničním hospodařením a absencí ochranářského managementu v 
chráněném území.

1. Úvod
Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka je chráněným územím 

od roku 1951. Rozkládá se přibližně 10 km severozápadně od Pardubic v nadmořské 
výšce 218-221 metrů. Jedná se o rybník z tzv. Pernštejnské soustavy vybudované 
koncem 15. století. Na ploše cca 250 ha je zastoupena jak vodní hladina (1/2 plochy), 
tak rákosové porosty a pobřežní vegetace (blíže viz např. PROCHÁZKA a SKLENÁŘ 
1970, KOPECKÁ a ZÁRUBOVÁ-PRAUSOVÁ 2000). Prostřednictvím Opatovického 
kanálu je napájen vodou z Labe, takže i kvalita vody v rybníku je závislá do značné míry 
na čistotě labské vody pod Hradcem Králové. Od svého vyhlášení prodělala rezervace 
řadu negativních zásahů (necitlivé vyhrnutí, odvodnění podmáčených luk sousedících 
s rybníkem, zřízení kachňárny, intenzifikace rybničního hospodaření), které spolu s 
absencí původního obhospodařování vedly k postupné změně charakteru vegetace na 
březích rybníka i v rybníce samotném (ZÁRUBOVÁ-PRAUSOVÁ 2000). Přestože NPR 
Bohdanečský rybník zůstal do současnosti významnou ornitologickou lokalitou, druhová 
skladba ornitocenózy se změnila a řada druhů ptáků, jejichž hnízdění zde bylo důvodem 
k vyhlášení rezervace, se již nevyskytuje.

Z mnoha prací zabývajících se avifaunou této lokality je třeba citovat především 
komplexnější práce KABELÁČE (1904), MUSÍLKA (1946), SVOBODY (1965), 
ŠTANCLA (1958 a 1973), PROCHÁZKY a SKLENÁRE (1970), SKLENÁŘE (1982) 
a LEMBERKA (1997).
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2. Metodika
Pro kvantitativní srovnání ornitocenóz rezervace bylo využito srovnání s výsledky 

SKLENÁRE (1982), který zde do té doby poprvé použil kvantitativní metody výzkumu 
- metodu lineární. V letech 1974-1979 Sklenář sčítal ptáky na třech liniích dlouhých 500 
metrů, přičemž registroval pozorování do 50 metrů na obě strany linie. Přestože se nejedná 
o nejpřesnější a nejvhodnější metodu, použil jsem ji na stejných liniích i já především pro 
možnost kvantifikovaně srovnat výsledky a stav po 20 letech. 

Kvantitativní data byla tedy získána metodou lineární (3 linie 500 m dlouhé, sčítáno 
v pruhu 100 m širokém - celkem tedy na ploše 15 ha) v letech 1998 a 1999 a to vždy 4 x 
v hnízdní sezóně (květen-červen), přičemž shodně se Sklenářem byly počítány pro každý 
rok vždy nejvyšší zjištěné hodnoty ze všech sčítání. Pro srovnání výsledků Sklenáře (z 
let 1974-1979) a mých (1998-1999) byly použity aritmetické průměry hodnot ze všech 
let výzkumů.

V mapce je zakreslena lokalizace zmíněných tří linií s uvedením přibližného složení 
vegetace na příslušné ploše v roce 1999.

Obr. 1: Lokalizace sčítacích linií v NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka s uvedením 
přibližné struktury vegetace na jednotlivých liniích.
Fig. 1: Localisation of figure lines in „Bohdanečský and Matka fishponds National Nature Reserve.
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Mimoto byl v letech 1998 - 1999 proveden odhad celkového počtu hnízdících párů 
vybraných druhů ptáků metodou přímého odečtu z pozorovatelny na Polákově poloostrově 
a to 1 x týdně v hnízdním období (květen - červen). Rovněž takto získané výsledky byly 
zprůměrovány a porovnány s výsledky SKLENÁŘE (1982).

Výzkum byl ukončen v r. 1999, protože od tohoto roku začala Agentura ochrany 
přírody a krajiny realizovat v lokalitě managementové zásahy, které by jeho výsledky 
jistě ovlivnily. Po ukončení všech terénních úprav v NPR Bohdanečský rybník a rybník 
Matka by bylo vhodné výzkum zopakovat a zjistit tak mj. efektivnost provedených 
managementových zásahů.

3. Výsledky a diskuse
Jak je zřejmé z tab. 1 celková denzita ornitocenózy dosahuje v letech 1998-1999 

pouhých 43 % stavu z let 1974-1979. Přestože jsou výsledky výrazně ovlivněny mj. 
početností hnízdní kolonie racka chechtavého (v letech 1974-1979 až 3500 hnízdících 
párů, v roce 1998 nehnízdil, v roce 1999 cca 280 hnízdících párů), úbytek je způsoben 
především vymizením resp. snížením početnosti některých vodních druhů ptáků (viz 
Obr.1). To je zřejmé zejména z početnosti v celé NPR (Tab. 3).

Tab. 1: Výsledky průměrné denzity (páry/10 ha) jednotlivých druhů ptáků v letech 1974-
1979 a 1998-1999.
Tab. 1: Average density (pairs/10 ha) of particular birds species in 1974-1979 and 1998-1999.



162



163



164

Obr. 2: Procentuální zastoupení jednotlivých taxonomických skupin ptáků - srovnání 
výsledků Sklenáře (1982) z let 1974-1979 a vlastních výsledků z let 1998-1999.
Fig. 2: Proportional representation of particular taxonomic bird groups - comparison of results from 
1974-1979 (SKLENÁŘ 1982) and from 1998-1999 (self results).

V odhadech počtu hnízdících párů v celé NPR došlo k poklesu zjištěných hnízdících 
druhů z 91 na 67, kvantitativní výsledky jsou ovlivněny především vymizením resp. 
zásadním snížením početnosti kolonie racka chechtavého. Přestože lze tyto výsledky 
jen těžko přesněji kvantifikovat, je z nich naprosto zřejmé, že korespondují s výsledky 
kvantitativního sčítání na třech liniích - úbytek druhů vázaných na mokřadní stanoviště, 
především potápek, vrubozobých a krátkokřídlých.

Mimo druhů, které z rezervace vymizely, byly zjištěny jako hnízdící následující nové 
druhy: volavka popelavá, husa velká, bukač velký a slavík modráček středoevropský.

K příčinám výše uvedených změn ve struktuře ornitocenózy NPR Bohdanečský 
rybník a rybník Matka patří:

- intenzifikace hospodářského využívání rybníka (nadměrné hnojení, nevhodná 
rybí obsádka, neustálená hladina v době hnízdění, provoz kachní farmy - t.č. zrušena)

- nevhodné hospodářské využívání dříve podmáčených luk lemujících rybník 
(meliorace, rozorání a přeměna na polní kultury)

- absence ochranářského managementu (sukcesní změny biotopů, zarůstání 
mokrých luk nálety, zazemňování rákosin a možnost přístupu predátorů k hnízdům atd.)*/

- obecný trend  změn početnosti u některých druhů (např. potápky, lyska černá, 
racek chechtavý, rákosník velký aj.).

*/  Od r. 1999 probíhá v lokalitě management řízený AOPK Pardubice - kosení lučních a rákosových 
porostů, likvidace náletových dřevin, revitalizace rybníka Matka, vybudování tůní v SZ zátoce 
Bohdanečského rybníka atd. (ZÁRUBOVÁ-PRAUSOVÁ et al. 2000).
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Tab. 3: Odhad počtu hnízdících párů některých druhů ptáků v celé NPR Bohdanečský 
rybník a rybník Matka.
Tab. 3: Valuation of nesting pairs number of some bird species in „Bohdanečský and Matka fishponds 
National Nature Reserve“.

4. Summary
Quantitative research of nesting ornithocenose was carry by line method (three lines 500x100 

m, 15 ha total) in „Bohdanečský and Matka fishponds National Nature Reserve“ in Pardubice district 
(Eastern Bohemia). Research was realized in 1974-1979 (SKLENÁŘ 1982) and revision in 1998-1999.

The total density values droped from 161,5 pairs/10 ha in 1974-1979 to 69 pairs/10 ha in 1998-
1999, the number of investigated species reduced from 78 to 48. Part of wetlands species reduced 
from 56 % to 13 %, part of passerines increased from 26,5 % to 81 %. Part of terrestrial species 
increased from 35 % to 64,5 %.

Investigated negative development of ornithocenosis during twenty years was made with 
inappropriate fish management and absention of nature managering protection in „Bohdanečský and 
Matka fishponds National Nature Reserve“.
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