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Přírodní poměry
V jižních Čechách se v rovinaté krajině severozápadně od Českých Budějovic nachází Významné ptačí území Českobudějovické rybníky, ve kterém se rozkládá téměř
50 různě velkých rybníků. Největším je téměř čtyřsethektarový Bezdrev, mezi další
rozlohou významné rybníky patří Volešek, Vlhlavský, Blatec a soustava Vrbenských
rybníků. Zbývající části území pokrývají kromě rozptýlených lidských sídel pole
a louky, lesy se vyskytují jen okrajově. Na hrázích rybníků tvoří významný biotop stará
dubová stromořadí.

Zbudovský rybník nacházející se v severní části území nedaleko Dívčic patří rozlohou mezi středně
velké rybníky.
Foto: P. Bürger

Českobudějovické rybníky se rozkládají v oblasti, jejímž geologickým podkladem jsou
vrstvy křídových a terciérních sedimentů.
Nejhlubší vrstvy horninového podloží jsou
tvořeny 200–300 m mocnými pískovci a jílovci klikovského souvrství překrytými uloženinami mydlovarského souvrství z jílů a písků. Půdní pokryv je tvořen převážně pseudoglejemi. Z hlediska geomorfologického členění náleží území do Českobudějovické
pánve. Rovinatý až mírně zvlněný reliéf se
vyznačuje minimální výškovou členitostí,
nejvyšší a nejnižší bod území se nacházejí
v rozmezí 375–426 m n. m.
Rybníky vytvářejí v oblasti charakteristický
krajinný ráz, zaujímají téměř čtvrtinu z celkové rozlohy území. Na Soudném (Bezdrevském) potoce se nachází nejrozlehlejší rybník Bezdrev se severně přiléhajícím Zlivským
rybníkem. Do Bezdreva přitéká ze západu
také Pištínský potok, na kterém v západní
části leží rybníky Vlhlavský, Štičí, Žabinec
a Knížecí. Severně od nich se nachází rybník
Volešek. V jižní části území se v blízkosti

Dehtářského potoka rozkládají rybníky Vyšatov, Starohaklovský, Starý Houženský,
Dasenský a skupina tzv. Vrbenských rybníků
(Černiš, Starý Vrbenský, Nový Vrbenský
a Domin). V nejsevernější části území leží
u Dívčic skupina rybníků s největším Blatcem.
Na východ od něj se rozkládá rybník Velké
Nákří a jižněji leží Zbudovský rybník. Celé
území náleží do povodí Vltavy, která protéká
v těsné blízkosti jihovýchodní hranice území.
Klimaticky je území řazeno do mírně teplé
oblasti, přičemž jde o jednu z nejteplejších
částí jižních Čech. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje kolem 600 mm s maximem
srážek v květnu až srpnu. V oblasti převažují západní větry, pro zimní období jsou typické teplotní inverze s nízkými teplotami.
Původními porosty v území byly lužní lesy
a acidofilní doubravy, které se zde dnes
vyskytují již ojediněle. V současné vegetaci
území převažují zejména zemědělské kultury, vzácnější druhy mokřadních a vodních
rostlin však zůstaly zachovány ve výtopách
některých rybníků.
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Proměny krajiny

Pohled na Munický rybník zachycený v 80. letech 20. století.

Jižní Čechy byly osídleny již v období středního paleolitu, přeměna krajiny spojená s mýcením lesů a lesní pastvou však nastala až
v období asi 5000 let př. n. l. Od konce pozdní doby kamenné jsou již patrné známky
trvalejšího osídlení spojeného s orbou a pastevectvím. Přeměna posledních zbytků původních lesů v kulturní krajinu byla dokončena ve 13. století za období vlády posledních
Přemyslovců.
V této době se v kraji již nacházela řada rybníků, i když důvodem jejich vzniku nebyl
vždy pouze chov ryb, ale také odvodnění
bažinaté krajiny. Vzrůstající zájem o kapry,
kteří byli tehdy velmi ceněni na panských
stolech i před štikami a lososy, podporoval
další zakládání rybníků. Na konci 14. století
byla v jižních Čechách celková rozloha rybníků přibližně o polovinu větší než dnes.
Zlatý věk jihočeského rybníkářství nastal ve
druhé polovině 15. století, kdy na základě
nových chovatelských poznatků byly zakládány soustavy různě velkých rybníků (pro
výtěr, odchov plůdku, produkci násady až
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Foto: archiv J. Andresky

po produkční rybníky). V tomto období vznikla i většina současných rybníků nacházejících se na území navržené ptačí oblasti.
Město České Budějovice získalo královské
povolení zakládat na svých pozemcích ryb-

Rybník Blatec v 60. letech 20. století před melioračními úpravami.
Foto: J. Formánek

níky v roce 1457 a již v roce 1460 začala
výstavba rybníka Černiš. První ucelenou
rybniční soustavu v jižních Čechách vytvořil
významný hlubocký feudál Vilém z Pernštejna. Jejím hlavním rybníkem byl Bezdrev,
založený již dříve, který ale Vilém roku 1492
podstatně rozšířil. Do začátku 16. století pak
byly vybudovány tehdejšími primitivními stavebními prostředky neuvěřitelné desítky tisíc
rybníků. Po silném rozvoji rybníkářství
v oblasti Třeboňska na panství Rožmberků
dochází na konci 16. století i k vybudování
silných městských rybničních hospodářství.
Celková rozloha rybníků v jižních Čechách
byla tehdy čtyřikrát větší než dnes.
S nástupem 17. století začíná úpadek rybníkářství způsobený třicetiletou válkou. Z ekonomických důvodů i nedostatku pracovních
sil rybníky zpustly, často byly přeměněny na
pole a louky. Zlatá éra jihočeského rybníkářství skončila. K částečné obnově dochází až
na přelomu 19. a 20. století díky osvíceným
rybářským buditelům v čele s Josefem Šustou. Nikdy již ale nebylo obnoveno jihočeské

Ruční meliorace rybníka v roce 1938.

rybníkářství v původním rozsahu. Přesto
dnes rybníky významně ovlivňují krajinný
ráz a ekologickou stabilitu jižních Čech.

Vysekávání rákosu za použití vodní sekačky.
Foto: archiv J. Andresky

Foto: archiv J. Andresky
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Ochrana území
Přestože je větší část významného ptačího území zemědělsky využívanou krajinou, téměř
čtvrtinu jeho rozlohy zaujímají rybníky, v jejichž blízkosti se na několika místech zachovala
hodnotná přírodní stanoviště. Nejvýznamnější lokality se vzácnými druhy rostlin a živočichů
jsou chráněna jako maloplošná zvláště chráněná území (PR Mokřiny u Vomáčků, PP Velký
Karasín, PR Vrbenské rybníky) a evropsky významné lokality (EVL Vrbenské rybníky).
Od roku 2002 je Významné ptačí území Českobudějovické rybníky navrženou ptačí oblastí
soustavy Natura 2000.
Přírodní rezervace Mokřiny u Vomáčků
(61,5 ha)
Niva Soudného (Bezdrevského) potoka se
severozápadní částí Zlivského rybníka zahrnuje souvislé území rákosin a přirozených
vlhkých luk. Území je v podstatě posledním
zbytkem známých Zbudovských blat. Mezi
významné druhy rostlin patří hrachor bahenní (Lathyrus palustris), violka slatinná (Viola
stagnina) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Rezervace se vyznačuje pestrým
druhovým složením vážek, v komplexu terestrických rákosin byly nalezeny vzácné
druhy brouků. Lokalita je hnízdištěm početné vodní a mokřadní avifauny.

Přírodní památka Velký Karasín
(9,8 ha)
Jihozápadně od obce Vlhlavy se nachází
menší eutrofní rybník Velký Karasín, jehož
část s litorálními porosty rákosin a přilehlými
vlhkými ostřicovými loukami jsou chráněným
územím. Ze vzácnějších druhů rostlin se zde
objevuje např. žluťucha lesklá (Thalictrum
lucidum) a hadí mord nízký (Scorzonera
humilis). Na lokalitě bylo zaznamenáno 20
druhů vážek včetně celoevropsky ohrožené
šídlatky hnědé (Sympetra fusca). Rybník
a jeho bezprostřední okolí je významným
hnízdištěm a tahovou zastávkou vodních
a mokřadních druhů ptáků.

PR Mokřiny u Vomáčků zahrnuje polopřirozená i přirozená luční společenstva s výskytem vzácné
mokřadní vegetace.
Foto: archiv AOPK ČR střediska České Budějovice
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Přírodní rezervace Vrbenské rybníky
(245,8 ha)
Soustava čtyř středně velkých rybníků
s navazujícími lučními a lesními plochami
včetně rozsáhlého porostu původních mokřadních olšin se nachází při severozápadním okraji Českých Budějovic. Ve všech společenstvech se zde vyskytuje řada vzácných
druhů rostlin, na rybnících např. kotvice plovoucí (Trapa natans), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) a stolístek přeslenatý
(Myriophyllum verticillatum). Na vlhkých loukách rostou prstnatec májový (Dactylorhiza
majalis), všivec ladní (Pedicularis sylvatica)
a ocún jesenní (Colchicum autumnale).
V mokřadních olšinách je pozoruhodná
početná populace kapradě hřebenité (Dryopteris cristata). Na prosluněných místech
dubových hrází rostou vzácné teplomilné
druhy hub. Rezervace je proslulá bohatou
faunou motýlů, bylo zde zaznamenáno více
než 900 druhů, přičemž některé se zde
vyskytují na jediném místě v ČR. Ojedinělé
Natura 2000 je soustava lokalit chránících ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště na území Evropské unie. Tvoří jí ptačí oblasti
a evropsky významné lokality, území vyhlášená
podle dvou hlavních právních předpisů na
ochranu přírody v EU:
Směrnice o ochraně volně žijících ptáků
(zkráceně směrnice o ptácích)
Směrnice o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin (zkráceně směrnice o stanovištích)

·
·

Ptačí oblasti (Special Protection Areas, SPAs)
se vyhlašují pro druhy vyjmenované v příloze I
směrnice o ptácích a pravidelně se vyskytující
stěhovavé druhy, které nejsou v příloze I uvedeny. Nejsou zvláště chráněnými územími. Zřizuje
je vláda nařízeními, které neobsahují zákazy,
ale mohou stanovit činnosti vyžadující souhlas
orgánu ochrany přírody. V ČR bylo dosud vyhlášeno 39 ze 41 navržených ptačích oblastí.
Posledními, pro něž nebylo schváleno vládní nařízení, jsou Českobudějovické rybníky a Dehtář.
Evropsky významné lokality (Sites of Community Importance, SCIs) jsou místa chránící přírodní stanoviště vyjmenovaná v příloze I nebo

V PR a EVL Vrbenské rybníky je jedinečný
rozsáhlý komplex mokřadních olšin rozkládající
se u rybníka Černiš.
Foto: P. Bürger

výskyty byly zjištěny i u brouků a dalších
druhů hmyzu. Rezervace je významným
hnízdištěm vodních a mokřadních ptáků.
stanoviště druhů rostlin a živočichů z přílohy II
směrnice o stanovištích. Národní seznam 879
evropsky významných lokalit ve dvou biogeografických oblastech (panonská, kontinentální) stanovila vláda ČR nařízením. Evropská komise
vyhodnotila počet lokalit za nedostatečný a požaduje seznam doplnit. V panonské biogeografické oblasti již byly lokality doplněny, pro kontinentální oblast je doplněný seznam připraven ke
schválení vládou.
Významná ptačí území (Important Bird Areas,
IBAs) se vyhlašují v rámci stejnojmenného programu mezinárodního sdružení nevládních organizací na ochranu ptactva BirdLife International.
Cílem programu je vymezit a chránit síť lokalit,
významných jako hnízdiště, zimoviště a tahové
zastávky ohrožených druhů ptáků. Území se
určují podle standardních vědeckých kritérií, použitelných na třech úrovních – celosvětové, evropské a Evropské unie. Kritéria pro EU byla Evropským soudním dvorem uznána jako kritéria vhodná pro určování ptačích oblastí soustavy Natura
2000. Národní seznamy významných ptačích
území používá Evropská komise jako podklad
pro posouzení, zda členský stát svou povinnost
vyhlásit ptačí oblasti splnil dostatečně.

7

Navržená ptačí oblast
Významné ptačí území Českobudějovické rybníky o rozloze 6 362 ha je současně navrženou ptačí oblastí, která byla v roce 2002 začleněna do návrhu 41 ptačích oblastí soustavy Natura 2000 v České republice. Ptačí oblast je navržena k ochraně hnízdních populací
kvakoše nočního, rybáka obecného, slavíka modráčka a dále jako letní až podzimní shromaždiště husy velké a jarní tahová zastávka kopřivky obecné. Zmíněné druhy zde z hlediska početnosti dlouhodobě splňují stanovená kritéria pro vyhlášení ptačí oblasti. Přestože
byla v roce 2004 většina navržených ptačích oblastí vyhlášena, Českobudějovické rybníky
a Dehtář zůstávají posledními ptačími oblastmi, které nařízením vlády nebyly vymezeny.
Slavík modráček (Luscinia svecica)
se vyskytuje v oblasti na několika lokalitách
především v porostech rákosu s roztroušenými vrbami na okrajích rybníků. Na hnízdiště přilétá v průběhu března a v dubnu. Hnízdo si staví na zemi v hustém trsu rákosu
nebo v keři. Živí se převážně hmyzem, který
sbírá většinou na holé zemi pod křovitými
vrbami nebo v terestrických rákosinách. Slavík modráček je teritoriální druh, proto jeho
hnízdní hustota na vhodných lokalitách není
na rozdíl od koloniálních druhů příliš vysoká.
V jižních Čechách začal hnízdit teprve v 80.
letech 20. století, velikost současné populace v oblasti Českobudějovických rybníků je
odhadována na 30–50 párů.

Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
hnízdí v oblasti Českobudějovických rybníků
v několika koloniích (rybníky Starohaklovský,
Nový Vrbenský, Zlivský aj.) v křovinách na
rybničních ostrůvcích. Poloha některých
kolonií se může měnit podle místních podmínek na hnízdištích. Pokud jsou ostrůvky s koloniemi příliš rozplavovány, kvakoši se přemísťují na vhodnější lokality. Potravu, nejčastěji drobné ryby, loví kvakoši v blízkosti kolonie nebo širším okolí v závislosti na stávající
potravní nabídce. Po vyhnízdění se v červenci a srpnu rozletují do vzdáleného okolí,
odkud později táhnou na africká zimoviště.
Populace v území v posledních letech mírně
vzrostla, v roce 2007 zde hnízdilo 264 párů.

Zpěv slavíka modráčka lze zaslechnout nejčastěji v dubnu z rákosin na okrajích rybníků.
Foto: T. Bělka
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Rybák obecný (Sterna hirundo)
je tažným druhem, který v České
republice pravidelně hnízdí pouze
v jižních Čechách a na jižní a severní Moravě. V oblasti Českobudějovických rybníků hnízdí v několika koloniích (rybníky Bezdrev,
Vyšatov aj.) výhradně na rybničních ostrůvcích s nízkou bylinnou
vegetací. Zpravidla jde o malé ostrůvky, které nedosahují vysoko
nad hladinu rybníka a jsou využívány ke hnízdění také racky
chechtavými. Pokud jsou ostrovy
větší a výše nad hladinou, mají
tendenci zarůstat dřevinami a pro
hnízdění rybáků nejsou vhodné.
Na vhodných nízkých ostrovech
bývají rybáci v průběhu hnízdění Kvakoš noční je koloniálním druhem hnízdícím na křovinách
ohroženi vzestupem vodní hladiny rybničních ostrůvků.
Foto: J. Bohdal
rybníka a zaplavením snůšek.
Počet hnízdících párů v jednotlivých letech značně kolísá. V posledních letech zde hnízdilo
40–70 párů, v roce 2007 však byl zaznamenán neobvyklý počet 145 hnízdících párů. Rybáci loví drobné rybky na rybnících v širším okolí kolonie. Brzy po vyvedení mláďat, zpravidla
v srpnu, hnízdní oblast opouštějí.

Rybák obecný potřebuje ke hnízdění nízké ostrůvky nezarůstající křovinnou vegetací.
Foto: J. Bohdal
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Pro husy velké jsou Českobudějovické rybníky významným letním a podzimním shromaždištěm.
Foto: J. Ševčík

Husa velká (Anser anser)
přilétá na hnízdiště již v průběhu února
a v březnu začíná hnízdit. Hnízdění probíhá
v litorálních porostech a na rybničních ostrůvcích, které jsou zpravidla porostlé dřevinami. Po vylíhnutí mláďat rodiny s housaty
vyžadují v blízkosti rybníka přítomnost lučních porostů, na nichž se mohou pást. Po
dosažení vzletnosti se v červnu mladí i dospělí ptáci zdržují společně na větších shromaždištích, kde probíhá pelichání. Následně
Kopřivka obecná (Anas strepera)
je tažným druhem zimujícím ve Středomoří. V oblasti Českobudějovických
rybníků hnízdí, významné jsou ale
především počty protahujících ptáků
v období jarního průtahu. V dubnu se
zde zastavují ptáci táhnoucí dále do
severovýchodní Evropy. Kopřivky v té
době již protahují spárované v málo
soudružných hejnech, která čítají
desítky, maximálně stovky jedinců.
Početnost na jednotlivých rybnících je
dána především potravními podmínkami, zejména množstvím vodních
bezobratlých živočichů. Na Českobudějovicku početnost kopřivky v posledních letech klesá u protahujících
i hnízdících ptáků.
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se přemísťují na letní shromaždiště, která
jsou zpravidla na větších rybnících, odkud
létají do širšího okolí za potravou, velmi
často na strniště po žních. Na podzim na
jihočeská shromaždiště postupně přitahují
husy z dalších hnízdních oblastí. Počty shromažďujících se hus na Českobudějovicku
v té době dosahují až několika tisíc jedinců.
Nejvýznamnější shromaždiště jsou na Dehtáři, Zlivském a Zbudovském rybníce.

Kopřivka obecná se na Českobudějovicku vyskytuje nejpočetněji za jarního tahu.
Foto: J. Bohdal

Ornitologický význam
V oblasti Českobudějovických rybníků jsou
vhodné podmínky zejména pro výskyt vodních a mokřadních druhů ptáků, početné
zastoupení zde mají ale i druhy hnízdící v zemědělské krajině a v blízkosti lidských sídel.
V území bylo dosud zaznamenáno 213
druhů, z toho 117 jako hnízdících. Vedle
zmíněných kritériových druhů navržené
ptačí oblasti zde hnízdí dalších 15 druhů přílohy I směrnice o ptácích a jiné zvláště chráněné druhy.
Z hlediska avifauny ČR jsou Českobudějovické rybníky v současnosti jediným pravidelným hnízdištěm volavky stříbřité (Egretta
garzetta) a kolpíka bílého (Platalea leucorodia) v České republice. Oba druhy zde mění
svá hnízdiště v závislosti na zarůstání hnízdních ostrůvků a stávajících potravních podmínkách na rybnících v jednotlivých letech.
Podle příležitostného snížení hladiny rybníků
a zamokření okolních luk dochází v území
také ke změnám v hnízdění několika druhů
bahňáků včetně vzácného tenkozobce opačného (Recurvirostra avosetta) a výjimečně
i pisily čáponohé (Himantopus himantopus).
Na Vrbenských rybnících se nachází jedna
z největších jihočeských kolonií racka chechtavého (Larus ridibundus) a lokalita je současně hnízdištěm potápky černokrké (Podi-

Volavka stříbřitá je na Českobudějovických rybnících vzácně, ale pravidelně hnízdícím druhem.
Foto: J. Bohdal

ceps nigricollis). Českobudějovické rybníky
jsou též pravidelně hnízdištěm zrzohlávky
rudozobé (Netta rufina). Ojediněle zde hnízdí
i orel mořský (Haliaeetus albicilla), pro kterého je však oblast významná především jako
zimoviště.
Ve starých dubech na hrázích se hojně
vyskytují dutiny, které jsou vedle běžných
dutinových druhů hnízdištěm početné populace lejska bělokrkého (Ficedula albicollis)
a několika desítek párů strakapouda prostředního (Dendrocopos medius).

Kolpík bílý hnízdí v posledních letech na Českobudějovicku pravidelně v počtu 3–5 párů.
Foto: J. Bohdal
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Fauna a flóra
Českobudějovické rybníky jsou významnou oblastí především pro vodní a mokřadní druhy
fauny a flóry. Nalezneme zde i takové druhy, které se na jiných místech České republiky
nevyskytují nebo je jejich další rozšíření velmi vzácné.
Z obratlovců lze kromě ptáků v území za- žlutého (Iris pseudacorus). Na vlhkých loustihnout řadu druhů savců vázaných svým kách dále rostou např. kyprej obecný (Lytvýskytem na vodní a mokřadní stanoviště. hrum salicaria) a některé druhy orchidejí.
Patří mezi ně např. rejsec vodní (Neomys Vodní vegetace je na některých rybnících
fodiens) a rejsec černý (Neomys anomalus), zastoupena vzácnými a ohroženými druhy
hraboš mokřadní (Microtus agrestis) a v řa- rdestů (Potamogeton sp.). Z teplomilných
dě rákosin také myška drobná (Micromys hub se na hrázích rybníků vyskytují např.
minutus). Na několika místech zde žije vydra hřib královský (Boletus regius) a hřib přívěsříční (Lutra lutra).
katý (Boletus appendiculatus) a jiné druhy,
Početná fauna bezobratlých je pozoruhodná jež zde s duby vytvářejí mykorhizy.
především výskytem více druhů
vzácných brouků a motýlů. Pro druh
vodomila Helophorus obscurus a drtníka olšového (Xyleborus pfeili) jsou
Vrbenské rybníky jedinou lokalitou
výskytu v Čechách. Z motýlů nebyla
jinde na území Čech zastižena rákosnice ostřicová (Phragmitiphila nexa).
Dokonce jediná lokalita výskytu
v rámci celé ČR zde byla zjištěna pro
druh trávníčka Elachista pomerana
a mola Tinea steueri.
Flóra oblasti je význačná především
výskytem mokřadních druhů, velmi
početné je zde zastoupení kosatce Myška drobná žije v rozsáhlých rákosinách rybníků.
Foto: J. Bohdal

Prstnatec májový roste na
vlhkých loukách.
Foto: D. Turoňová
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Kapraď hřebenitá se vyskytuje
v mokřadních olšinách.
Foto: D. Turoňová

Rákosnice ostřicová nebyla na
jiném místě v Čechách zjištěna.
Foto: K. Spitzer

Ohrožení
Přestože se kritériové druhy navržené ptačí
oblasti nacházejí z hlediska početnosti prozatím v příznivém stavu, je nezbytné jejich
ochraně věnovat dostatečnou pozornost.
Pro kvakoše nočního a rybáka obecného je
klíčové zachování stabilních podmínek na
hnízdních ostrůvcích. Pokud jsou ostrůvky
s koloniemi kvakošů rozplavovány, kvakoši
je opouštějí a přesouvají se na jiná hnízdiště. Rybák obecný hnízdí na nižších ostrůvcích s řídkou bylinnou vegetací. Zánik jeho
hnízdišť může způsobovat též postupné
rozplavování hnízdních ostrůvků a manipulace s vodní hladinou v době hnízdění. Slavík modráček je závislý na zachování litorálních porostů. Pro shromažďující se husy
velké může riziko představovat nadměrné
vyrušování lovem, pokud by probíhal současně na více shromaždištích.
Posláním navržené ptačí oblasti je zajištění
vyhovujících podmínek pro kritériové druhy
a jejich udržení v dlouhodobě příznivém
stavu. To však neznamená, že by v území
nemělo být umožněno další hospodaření, ať
již rybniční, zemědělské či myslivecké.
Ochranné podmínky jsou navrhovány

pouze v nejnutnějším rozsahu, významný
vliv na dosavadní způsoby hospodaření se
nepředpokládá. Stav biotopů klíčových pro
předmětné druhy byl po léta formován
zejména způsobem rybničního hospodaření
na zdejších rybnících – pro udržení tohoto
stavu je tedy zásadní nikoli jeho omezení,
ale naopak zachování. Skloubení zájmů
hospodařících subjektů a ochrany přírody je
tedy realizovatelné.
V souvislosti se vstupem do EU bylo v ČR
doposud vyhlášeno 39 z 41 navržených
ptačích oblastí soustavy Natura 2000. Pro
navržené ptačí oblasti Českobudějovické
rybníky a Dehtář však stále nebyla mezi
rezorty MŽP a MZe nalezena shoda o konečné podobě vládního nařízení. Správnost
vymezení navržené ptačí oblasti Českobudějovické rybníky z hlediska odborných kritérií byla potvrzena i nezávislou odbornou
studií. Schválení vládních nařízení navržených ptačích oblastí Českobudějovické rybníky a Dehtář by proto mělo být hlavní prioritou vlády ČR v rámci naplňování cílů soustavy Natura 2000.

Skloubení hospodářské činnosti s ochranou přírody je jedním z cílů soustavy Natura 2000.
Foto: J. Ševčík
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Monitoring, výzkum a propagace

Vrbenské rybníky u Českých Budějovic jsou častým místem konání exkurzí pro ornitology i širší
veřejnost.
Foto: D. Schovánek

Početná a druhově pestrá avifauna Českobudějovických rybníků je již dlouho předmětem zájmu mnoha profesionálních i amatérských ornitologů. Snadná dostupnost území
z Českých Budějovic se sídlem řady vědeckých institucí (Akademie věd ČR, Jihočeská
univerzita, Jihočeské muzeum) i poloha
terénní stanice ČSO u rybníka Blatec umožňují v území provádět ornitologické a další
přírodovědné výzkumy a faunistická pozorování. Nejpodrobnější údaje o avifauně Českobudějovických rybníků lze pravděpodobně
nalézt v archivu Jihočeského ornitologického klubu – pobočce ČSO, jehož činnost
v území probíhá již od roku 1969.
Pro monitoring významného ptačího území
byla založena z řad členů České společnosti ornitologické a zaměstnanců Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR patronátní skupina. Její členové pravidelně monitorují
podle jednotné metodiky nejen pět kritériových druhů navržené ptačí oblasti, ale i další
druhy přílohy I směrnice o ptácích vyskytující se v území (volavka stříbřitá, kolpík bílý,
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orel mořský, moták pochop, chřástal kropenatý, chřástal malý, strakapoud prostřední,
lejsek bělokrký). Patronátní skupina také
monitoruje stav klíčových hnízdních biotopů
a sleduje investiční záměry a zásahy v krajině, které by mohly mít negativní dopad na
hnízdící druhy ptáků.
Význam navržené ptačí oblasti je umocněn
i její velkou návštěvností, zejména v oblasti
přiléhající přímo k Českým Budějovicím. Vysoká návštěvnost území s sebou přináší nejen některé problémy, ale poskytuje i jedinečné možnosti pro aktivity v rámci ekologické
výchovy. Členové patronátní skupiny proto
organizují pro veřejnost na řadě míst nejrůznější akce – od pravidelných vycházek organizovaných ČSO (Vítání ptačího zpěvu, Festival
ptactva) až po jednorázové výchovné a propagační exkurze a přednášky. Činnost patronátní skupiny je také spojena s vydáváním
informačních tiskovin o avifauně Českobudějovických rybníků a provozem webových stránek (http://web.telecom.cz/muzeumcb/jok).

Českobudějovické rybníky,
the Important Bird Area of the Year 2009
The Czech Society for Ornithology has published an Important Bird Area of the Year brochure since 2003 as part of an annual campaign
aimed at highlighting the importance of a particular area and often also at highlighting the
threats posed to the birds and their habitats.
The majority of Important Bird Areas (IBAs) in
the Czech Republic were designated Special
Protection Areas (SPAs) of the Natura 2000
network. However, the Českobudějovické rybníky IBA still remains one of the proposed SPAs
that have not been designated yet, in spite of
the fact that the proposal for designation was
submitted as early as 2002.
The Českobudějovické rybníky IBA covers an
area of 6,362 ha and is situated in Southern
Bohemia north-west of České Budějovice, with
three quarters of the area being covered by
almost 50 ponds. Bezdrev is the largest pond
(400 ha), followed by Volešek, Vlhlavský, Blatec
and the Vrbenské rybníky pond system. The
rest of the area is covered by human settlements, fields and meadows. Forests are a marginal feature; oak alleys however, are a typical
biotope found on the dykes of ponds.
Pond building has a long tradition in the Českobudějovicko region, with the greatest expansion
of the craft in the second half of the 15th century. After the establishment of several large
pond systems and many other small ponds,
the total area of the ponds in the region was
four times larger than today.
Three small-scale protected areas (Mokřiny
u Vomáčků Nature Reserve, Velký Karasín
Nature Monument, Vrbenské rybníky Nature
Reserve) have already been designated in the
area with the aim of protecting the best-preserved and most valuable water and wetland biotopes. The Vrbenské rybníky area is also included in the Natura 2000 network as a Site of
Community Importance.
The proposed Českobudějovické rybníky SPA
should be designated for the protection of breeding populations of the Black-crowned Night
Heron (Nycticorax nycticorax), Common Tern
(Sterna hirundo), and White-spotted Bluethroat
(Luscinia svecica) and also as a summer and
autumn congregation of the Greylag Goose
(Anser anser) and a spring migration stopover
of the Gadwall (Anas strepera). It is also the

only regular breeding site of the Little Egret
(Egretta garzetta) and the Eurasian Spoonbill
(Platalea leucorodia) in the Czech Republic.
In some years, the area also serves as an
important wintering site of the White-tailed Sea
Eagle (Haliaeetus albicilla). In total, 213 bird
species have been recorded in the area, including 117 breeding species.
The area also hosts many rare plant and animal species bound to water and wetland biotopes. As for invertebrates, Phragmitiphila nexa
a rare butterfly is found there as well as many
other species of invertebrates, for which Českobudějovické rybníky IBA is the only locality in
the Czech Republic. As for wetland plants, the
Yellow Iris (Iris pseudacorus) is quite abundant.
The Water Chesnut (Trapa natans) is a rare
aquatic plant that is also quite common in the
area. Many rare termophillic mushroom species are found in oak alleys on pond dykes.
Since the Českobudějovické rybníky IBA has
not yet been designated as a Special Protection Area of the Natura 2000 network, adequate
protection of the criteria bird species and their
biotopes has not been ensured. Even though
the criteria species are in a favorable state,
focus on their protection is essential. The Blackcrowned Night Heron and Common Tern require stable conditions at breeding islets. The
White-spotted Bluethroat is dependent on the
preservation of the littoral. Excessive disturbance by hunting, if carried out simultaneously at
several sites in the area, is a limiting factor for
the Greylag Goose congregations. Meeting
these conditions is not in conflict with the
management of the area. One of the goals of
the Natura 2000 network is finding viable connections between nature conservation with
other human activities.
Regular monitoring of the five criteria species
and several other Annex I species is carried out
in cooperation with the local caretaker group
of the Czech Society for Ornithology and
employees of the Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech
Republic. The local caretaker group also focuses on the monitoring of the state of breeding
biotopes and organizes excursions as well as
educational and awareness-raising activities for
the wider public.

ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ
Česká společnost ornitologická (ČSO) je dobrovolné sdružení zájemců o pozorování, ochranu a výzkum ptáků. Působí od roku 1926 na území celé České republiky, kde zastupuje BirdLife International
– celosvětové sdružení nevládních organizací zaměřené na ochranu ptactva a jejich prostředí.
ČSO realizuje vlastní i mezinárodní projekty spojené s výzkumem a ochranou ptáků, pořádá akce pro své
členy i nejširší veřejnost a prostřednictvím dalších kampaní popularizuje a propaguje ochranu ptactva.
Mezi nejvýznamnější dlouhodobé programy ČSO patří Významná ptačí území (Important Bird Areas,
IBAs) zaměřený na ochranu celosvětové sítě ornitologicky významných lokalit. Odborná kritéria pro
jejich vymezení byla převzata EU pro vytvoření návrhů ptačích oblastí soustavy Natura 2000, který
v České republice připravila ČSO ve spolupráci s AOPK ČR.
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