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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ ÚDAJE
O PTAČÍ OBLASTI
Ptačí oblast (PO) Rožďalovické rybníky byla vyhlášena nařízením vlády č. 606/2004
ze dne 27. října 2004. Předmětem ochrany této PO jsou populace motáka pochopa
(Circus aeruginosus) a jeřába popelavého (Grus grus) a jejich biotopy. Cílem ochrany
je zachování a obnova ekosystémů významných pro výše jmenované druhy ptáků
v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací
těchto druhů ptáků ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany.

1.1

Ptačí oblast se nalézá v krajích:

Královéhradecký, Středočeský

1.2

Dotčená katastrální území

Běchary, Brodek, Břístev, Budčeves, Činěves, Dymokury, Hasina, Cholenice,
Chotěšice, Kopidlno, Křešice u Psinic, Ledečky, Malá Strana u Chotěšic, Městec
Králové, Mlýnec u Kopidlna, Nečas, Nouzov u Dymokur, Nové Zámky, Podolí
u Rožďalovic, Psinice, Rožďalovice, Svídnice u Dymokur, Vinice u Městce Králové,
Záhornice u Městce Králové, Zámostí u Rožďalovic.
Názvy uvedené tučným písmem označují katastrální území, jejichž území je zcela pokryto územím
PO. Zdroj údajů: ČÚZK, 2010.

1.3

Výčet obcí

Běchary, Budčeves, Činěves, Dětenice, Dymokury, Cholenice, Chotěšice, Kopidlno,
Křinec, Libáň, Městec Králové, Rožďalovice, Záhornice.
Pozn.: území žádné obce není zcela pokryto územím PO. Zdroj údajů: ČÚZK, 2010.

1.4

Výměra
ha
6613,1
3246,3
3366,8
2897,1
273,1
61,7
134,9

CELKOVÁ VÝMĚRA
1) výměra lesních pozemků
2) výměra nelesních pozemků
2a) zemědělské pozemky
2b) vodní plochy, toky a mokřady
2c) zastavěná plocha
2d) ostatní plochy
Zdroj údajů: ČÚZK, 2010, ZABAGED 1:10 000.

1.5

Subjekty významné z hlediska zachování stavu PO

Ing. Tomáš Czernin, Dymokury (lesní i zemědělská půda a rybníky)
Rybářství Chlumec n. Cidlinou, a.s. (rybníky)
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Jiří Petersik (Bučický mlýn a přilehlé pozemky)
Město Rožďalovice (rybníky)

1.6

Dotčená ZCHÚ

PP Rybník Kojetín

1.7

Jiné ochranné režimy v PO

EVL Dymokursko, EVL Perna

2. ODBORNÉ A VĚCNÉ ZDŮVODNĚNÍ CÍLŮ A
ZPŮSOBŮ PÉČE
Souhrn doporučených opatření (SDO) slouží k naplnění cíle ochrany PO, tedy k zachování
populací motáka pochopa a jeřába popelavého v příznivém stavu v dlouhodobém časovém
horizontu. Za tímto účelem směřují opatření k zajištění kvalitních biotopů využívaných výše
uvedenými druhy na dostatečně velkých plochách a dále upozorňují na další faktory, které by
mohly mít negativní dopad na předmět ochrany této PO.
PO Rožďalovické rybníky je tvořena volnou soustavou rybníků malé až střední velikosti
(1,56–65,81 ha), ležících v lesnaté oblasti na rozhraní severní části okresu Nymburk
a přiléhající části okresu Jičín. Lesy jsou tvořeny převážně doubravami. Většina rybníků
je obklopena lesními porosty, což má značný vliv na složení avifauny.

2.1

Ornitologický význam

PO Rožďalovické rybníky hostí druhou největší hnízdící populaci jeřába popelavého
v České republice, čítající 2–5 párů. Kritéria pro vyhlášení PO splňuje také hnízdní
populace motáka pochopa, která čítá 11–14 párů.
V území se vyskytuje 33 druhů přílohy I směrnice o ptácích (2009/147/ES), z nichž
nejméně 20 zde hnízdí (viz také tabulka Významné hnízdící druhy). V území se dále
vyskytuje dalších 40 druhů významných pro Českou republiku, zejména druhů
zvláště chráněných. Z kriticky ohrožených je možné zmínit zejména morčáka
velkého a ostralku štíhlou, které lze pravidelně zastihnout na tahu, a dále strnada
lučního, který zde hnízdí, zdržuje se na průtahu a zimuje. Mezi další významné
druhy vázané na vodní a mokřadní biotopy patří například potápka černokrká, čírka
modrá a obecná, lžičák pestrý, chřástal vodní, vodouš kropenatý, rákosník velký,
sýkořice vousatá, cvrčilka slavíková a další.
Lokalita je také významným tahovým stanovištěm zejména vodních ptáků a dravců.
Na lokalitě se v době tahu vyskytuje 3000–4000 vodních ptáků, z dravců protahují
luňáci, motáci, ostříž lesní, orel mořský, orlovec říční. Pro protahující druhy hus tvoří
na podzim lokalita až do zámrazu vhodné prostředí jak pro odpočinek, tak
pro poskytnutí potravy na okolních polích (zejména v okolí rybníků Zrcadlo
a Nečas). Početná je husa velká, v menším počtu i husa polní a běločelá.
Z hlediska dlouhodobých změn avifauny se v posledním desetiletí obnovují stavy
u některých druhů v minulosti vymizelých (bukač velký, bukáček malý, chřástal
polní). Orel mořský nepravidelně zimuje v počtu do 4 ex., 1–2 páry pravidelně
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hnízdí. Některé druhy vymizely – např. racek chechtavý jako hnízdící druh, kriticky
poklesla hnízdní populace potápek černokrkých. Husa velká na lokalitě v posledních
letech hnízdí v počtu nejméně 10–15 párů, přičemž centrem hnízdního výskytu
zůstávají rybníky Zrcadlo a Nečas, nově byl osídlen Pilský rybník. V 90. letech
vznikla dobře prosperující kolonie volavek popelavých na Krčském rybníku a v jeho
blízkém okolí (do 30 párů).
Významné hnízdící druhy (počty párů, odhad pro r. 2010, tučně jsou označeny druhy, které
jsou předmětem ochrany PO).
Kategorie
ohrožení*

Početnost
(páry)

Bukač velký (Botaurus stellaris)

KO

0–2

rákosiny

Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

KO

1–2

rákosiny

Čáp černý (Ciconia nigra)

SO

3–4

lesní porosty s potoky

Druh

Husa velká (Anser anser)

10–15

Biotop

rybníky

Včelojed lesní (Pernis apivorus)

SO

1–3

lesní porosty

Luňák hnědý (Milvus migrans)

KO

3

lesní porosty

Luňák červený (Milvus milvus)
Moták pochop (Circus aeruginosus)

KO
O

2
11–14

lesní porosty
rákosiny

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

KO

12

vodní plochy s lesy v okolí

Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

SO

7 15

rákosiny, mokřady

Chřástal malý (Porzana parva)

KO

0–1

rákosiny, mokřady

Chřástal polní (Crex crex)

SO

0–2

Jeřáb popelavý (Grus grus)

KO

2–5

vlhké louky
rákosiny, mokřady s lesy a
loukami v okolí

Lelek lesní (Caprimulgus europaeus)

SO

13

okraje lesů, paseky

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

SO

46

strmé břehy řek a jiných
vodních ploch

13

lesní porosty

Žluna šedá (Picus canus)
Datel černý (Dryocopus martius)

10 20

lesní porosty

Strakapoud prostřední (Dendrocopos
medius)

O

48

lesní porosty

Slavík modráček (Luscinia svecica)

SO

2–5

rákosiny, vlhké louky

Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis)
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

O

50 70

lužní lesy

20–30

otevřená krajina s křovinami

* uváděny jsou kategorie zvláště chráněných druhů dle Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. v platném znění: KO
– kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený.

Významné nehnízdící druhy (počty jedinců, odhad pro r. 2010).
Druh
Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Kategorie
ohrožení*
KO

Početnost
(jedinci)
4

Biotop
rybníky, lesy

* uváděny jsou jen kategorie zvláště chráněných druhů dle Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. v platném znění:
KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený.
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2.2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany PO jsou dva ptačí druhy přílohy I směrnice o ptácích. Následující
podkapitoly přinášejí popis biologie a obecných biotopových nároků těchto druhů. V kapitole
2.3 jsou v analogickém členění popsány specifické nároky druhů v PO a stav PO z hlediska
jejich ochrany. Kapitola 3.2 pak shrnuje požadavky těchto druhů k zajištění jejich ochrany.
2.2.1 moták pochop (Circus aeruginosus)
Moták pochop je převážně tažný druh, který na svá zimoviště v jižní Evropě a Africe
odlétá v srpnu až říjnu. Na hnízdiště se vrací v březnu až dubnu.
Tento dravec si pro své hnízdění vybírá nejčastěji rozsáhlé a málo přístupné rákosové
porosty v otevřené krajině, vzácně však může zahnízdit i v obilí. V poslední době
pochopi stále častěji obsazují i netypická stanoviště, jako jsou rákosiny podél toků,
terestrické rákosiny v polích, lesní paseky apod. Zde si na zemi staví hnízdo. Je jím
mohutná hromada stébel rákosu a větví, jejíž výška je přizpůsobena pokud možno
největšímu kolísání hladiny. Začátkem května samice snáší v dvoudenních
intervalech 3–6 vajec, která od začátku pečlivě zahřívá. Ve stejných intervalech
se líhnou mláďata, proto jsou sourozenci z jednoho hnízda různě velcí. Inkubace trvá
31–38 dní. Samec samici v sezení na hnízdě nestřídá, ale po celou dobu inkubace jí
přináší potravu. V tom pokračuje i po vylíhnutí mláďat a samice donesenou kořist
porcuje a mláďata krmí. Na hnízdě mláďata tráví zhruba měsíc a půl, v nebezpečí
se rozlézají do okolního rákosí a i po dosažení vzletnosti se ještě nějaký čas do hnízda
vracejí na noc.
Menší část potravy pochopů tvoří ptáci, hlavním podílem jsou však drobní hlodavci,
ale i jiní malí savci, které pochopi loví i dlouho po setmění především na polích
v okolí hnízda. Příležitostně loví v mělčinách ryby, nebo se živí dokonce i
obojživelníky či hmyzem.
2.2.2 jeřáb popelavý (Grus grus)
Jeřábi popelaví jsou tažným, mezi hnízdícími ptáky České republiky poměrně
novým druhem. Vyskytují se u nás na několika málo místech na jižním okraji svého
hnízdního areálu. Zimují ve Středomoří a v Malé Asii. Odlet na zimoviště je poměrně
netypický, nejdříve probíhá tah severozápadním směrem do Německa
na „předshromaždiště“ a pak teprve jeřábi odlétají spolu s dalšími na jih. Jeřábi
odlétají v průběhu srpna až září, ale v poslední době jsou stále častěji
zaznamenávány i pozdější výskyty (listopad). V březnu až dubnu se vracejí
a obhajují svá hnízdiště. Létají v klínovitých formacích a ozývají se nezaměnitelnými
troubivými zvuky. Při toku předvádějí charakteristický tanec, při kterém se uklánějí
a vyskakují do výšky. Tvoří stálé páry.
Hnízdní biotop jeřábů představuje kombinace vodních ploch s rákosinami, v nichž
si ptáci stavějí hnízdo, lesních komplexů, které obklopují hnízdiště a zajišťují klid,
a kulturní zemědělské krajiny (vlhkých luk, polí poblíž vodních ploch apod.), kde
si jeřábi obstarávají potravu.
Ke hnízdění vyhledávají jeřábi zejména rybníky s rozsáhlými rákosinami, případně
jiná bažinatá území, kde si z rostlinného materiálu staví kupovitá hnízda.
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Na hnízdišti jsou velmi ostražití a citliví na jakékoliv rušení. Do svých hnízd v dubnu
až květnu snášejí obvykle 2 vejce, na kterých sedí střídavě oba rodiče zhruba
po dobu jednoho měsíce. Čerstvě vylíhnutá mláďata jsou v prvních hodinách
zranitelná, ale již 24 hodin po vylíhnutí mohou plavat a běhat. Jsou nekrmivá
a rodiče je ještě dalších 8–10 týdnů do vzletnosti vodí v okolí hnízda, ale i na větší
vzdálenosti, do okolních mokřadů a lesů. I potom se jeřábí rodina zdržuje
pohromadě. Mláďata pohlavně dospívají ve 4–6 letech.
V potravě jeřábů převažuje rostlinná složka – především zelené části rostlin, semena
včetně obilí, bobule i jiné plody, ale také hlízy a kořínky. V malém množství ji
doplňuje i hmyz, měkkýši nebo drobní obratlovci. Na tahu se jeřábi často zdržují
na polích (zejm. kukuřičných – nezoraných či obdělávaných tzv. minimalizací
bez hluboké orby, kdy jsou zbytky kukuřice pro ptáky dostupné).

2.3

Stav ptačí oblasti z hlediska předmětu ochrany

Tato kapitola podává přehled o stavu PO z hlediska jednotlivých druhů. Svým členěním
kapitola navazuje na předchozí kapitolu, která podává popis obecných nároků jednotlivých
druhů.
2.3.1 moták pochop (Circus aeruginosus)
V minulosti hnízdilo v oblasti až 24 párů, současný stav činí 11–14 párů a tento stav
je v posledních letech stabilní.
Druh v PO hnízdí v rákosinách téměř na všech rybnících, kde nebyly tyto porosty
odstraněny či narušeny. Hnízdění například zatím nebylo doloženo z Pustého
rybníka, kde rákosiny prakticky scházejí. Při hnízdění preferuje litorální rákosiny
v otevřeném terénu (tedy lokality jiného typu než jeřáb popelavý) a dává jim
přednost před rákosinami terestrickými, které jsou však v poslední době stále
častější. Hnízdění je z velké části koncentrováno na rybnících Vražda u Nouzova,
Prostřední v lokalitě Na holi u Rožďalovic, Zrcadlo, Bučice a Hasinský rybník.
Obsazeny jsou také Pilský, Lohovský a Komárovský rybník. Současný rozsah
i kvalita hnízdního biotopu motáka pochopa, litorálních porostů, je v PO je
dostačující.
Potravní stanoviště druhu se nacházejí v nejbližším okolí – na loukách a polích. Část
potravy je vyhledávána i nad rákosinami. Stav potravních biotopů je vyhovující.
2.3.2 jeřáb popelavý (Grus grus)
Počet hnízdících párů v posledních čtyřech letech kolísá mezi 2–5. Trend populace
je na lokalitě v posledních letech setrvalý.
V současnosti jsou obvyklými hnízdišti rybníky Pilský, Lohovský a Holský. PO je
obsazována od severu a v posledních letech dochází k prokazatelnému šíření
směrem na jih, kde se nacházejí další vhodné lokality (například rybník Kojetín, kde
sice hnízdění zatím prokázáno nebylo, nicméně na lokalitě byl v hnízdním období
pravidelně pozorován jeden pár). Potenciálních ploch pro výskyt tohoto druhu
je více, i když tyto nejsou zatím obsazeny (např. Komárovský rybník a další).
Potenciálně vhodné rybníky, které mohou být v daném roce využity pro hnízdění,
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musí být nejpozději do poloviny března, lépe však již na jeho začátku, na plném
stavu. Ptáci v této době hledají hnízdiště a atraktivita lokality je závislá na výši vodní
hladiny. Nevyhovují li podmínky, jeřáb popelavý lokalitu opustí. I v následujícím
období inkubace je třeba, aby se hladina daného rybníka neměnila.
Jednotlivé páry obsazují bažinatá místa s hustou vegetací (převážně rákosiny
s příměsí orobince) zejména tam, kde jsou v blízkém okolí podmáčené louky, které
jsou významným potravním biotopem. Jeřáb popelavý preferuje plochy obklopené
lesním porostem. Využívaný rybník je vždy obklopen rozvolněným listnatým lesem,
malé enklávy konifer nejsou vyloučeny.
Potravními stanovišti jsou zejména louky, obilná a kukuřičná pole po sklizni,
většinou upřednostňují volnou krajinu. Stav potravních biotopů je vyhovující.

2.4
2.4.1

Optimální způsoby využívání území ptačí oblasti
Vhodné způsoby využívání PO ve vztahu ke kvalitě biotopů

Z hlediska hnízdních nároků obou druhů předmětů ochrany je klíčové především
zachování rozlehlých porostů rákosin a vhodné nastavení vodního režimu
na rybnících tak, aby bylo omezeno kolísání vodní hladiny v hnízdním období (1. 3.–
31. 7.).
Nemělo by docházet k vyhrnování rybníků.
Rybí obsádka a s ní spojená eutrofizace rybníků není z pohledu obou druhů
předmětů ochrany zásadním faktorem, pokud se intenzita chovu ryb v budoucnu
nevymkne průměru posledních 5–10 let a neohrozí stabilitu litorálních porostů.
Pro zajištění vhodného potravního biotopu jeřába popelavého (zejm. vlhké louky
s porosty zblochanu a ostřice) je důležité jejich pravidelné kosení mimo hnízdní
dobu, které zabrání zarůstání luk nálety dřevin a případnému šíření terestrických
rákosin na jejich úkor.
Vzhledem k biotopovým preferencím jeřába popelavého je rovněž vhodné zachovat
charakter krajiny s mozaikou rákosin a luk obklopených lesními porosty
poskytujícími ptákům ochranu. Nemělo by proto docházet k holosečné těžbě
v bezprostřední blízkosti rybníků.
2.4.2

Vhodné způsoby využívání PO s přímým vlivem na jedince druhů, jež
jsou předmětem ochrany PO

Rozhodující je především minimalizace rušivých faktorů v době hnízdění.
Manipulace s vodní hladinou, zásahy do porostů i lesní těžební práce je nutné
provádět mimo hnízdní období.
Současně je vhodné snížit stavy černé zvěře, která může mít na úspěšnost hnízdění
obou předmětů ochrany negativní vliv. Je rovněž vhodné minimalizovat rušení
hnízdících ptáků intenzivním turistickým a rekreačním ruchem.
Používání rodenticidů v ptačí oblasti je nežádoucí.
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2.5
2.5.1

Aktuální stav využívání území ptačí oblasti
Aktuální stav využívání PO ve vztahu ke kvalitě biotopů

Dříve problematické vyhrnování rybníků dnes díky spolupráci a komunikaci
s hospodařícími subjekty není praktikováno.
Ačkoli v minulosti několikrát došlo k nevhodnému kolísání vodní hladiny rybníků
v hnízdním období jeřába popelavého, což mělo za následek opuštění již obsazené
lokality, v poslední době je hladina na rybnících v hnízdním období udržována
stabilní.
Dosud nebyl v oblasti prokázán, avšak ani vyhodnocován negativní vliv rybí
obsádky na rozsah litorálních porostů.
Současný rozsah i kvalita litorálních porostů v PO je dostačující, jejich vymezená část
(viz kapitola 3.2) by měla zůstat zachována bez zásahů. Vymezení vhodných
litorálních porostů by mělo být v periodě 5–10 let aktualizováno s ohledem na vývoj
stavu těchto biotopů a vývoj stavu populací druhů, které jsou předmětem ochrany.
V PO i v jejím nejbližším okolí je dostatek potravních stanovišť na orné půdě. Velká
část luk je v současnosti pravidelně kosena, avšak pokračující sukcese, zejména
na rybníku Zrcadlo nebo na loukách kolem potoku Hasina, může do budoucna
negativně ovlivnit kvalitu potravních biotopů.
V některých oblastech (okolí Pilského rybníka) v současnosti dochází k nevhodné
těžbě dřeva, kdy jsou káceny rozsáhlé plochy porostů v bezprostřední návaznosti na
hnízdiště jeřábů popelavých. Tyto změny charakteru biotopů mohou mít za následek
pokles atraktivity území pro tyto ptáky.
V současné době v souvislosti s rostoucím rekreačním využíváním oblasti sílí tlak
na změny ve využívání ploch (např. záměr vybudování golfového hřiště a wellness
centra v okolí Pilského rybníka apod.)
2.5.2

Aktuální stav využívání PO – činnost s přímým vlivem na jedince
druhů, jež jsou předmětem ochrany PO

V PO jsou poměrně vysoké stavy predátorů, zejména prasete divokého.
Intenzita turistického a rekreačního využití oblasti se zvyšuje a rušení se postupně
stává dominantním problémem zejména z hlediska zajištění ochrany jeřába
popelavého.
Není známo používání rodenticidů na loukách a rybnících v PO
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2.6

Činnosti, aktivity a jevy vyžadující realizaci ochranných opatření

Ohrožující faktor

Druh

Časová
specifikace
1.3. 31.7.

Prostorová specifikace

2.6.1. Manipulace s
vodní hladinou
rybníků
2.6.2. Změny
v plochách rákosin
2.6.3. Zarůstání luk
a šíření terestrických
rákosin
2.6.4. Vysoké stavy
černé zvěře a
dalších predátorů
2.6.5. Rušení v
hnízdní době včetně
rušení těžbou
2.6.6. Změny
biotopů nevhodnou
těžbou dřeva
2.6.7 Změny ve
využívání ploch

jeřáb popelavý,
moták pochop
jeřáb popelavý,
moták pochop
jeřáb popelavý,
moták pochop

celoročně

litorální porosty (viz mapová
příloha 5.2)
louky

vysoce
významný
středně
významný

jeřáb popelavý,
moták pochop

období
hnízdění

celoplošně

středně
významný

jeřáb popelavý,
moták pochop

období
hnízdění

okolí známých hnízdišť
(rákosin)

vysoce
významný

jeřáb popelavý

celoročně

lesy navazující na litorální
porosty

málo
významný

jeřáb popelavý,
moták pochop

celoročně

celoplošně

potenciálně
vysoce
významný

celoročně

rybníky

Významnost
faktoru
vysoce
významný

2.6.1 Manipulace s vodní hladinou rybníků

Kolísání vodní hladiny v hnízdním období může mít za následek opuštění obsazené
hnízdní lokality. V minulosti k takovému kolísání několikrát došlo, i když v poslední
době již díky spolupráci hospodařících subjektů nebylo zaznamenáno.
2.6.2 Změny v plochách rákosin

Souvislé plochy zejména litorálních rákosin jsou hnízdním biotopem obou předmětů
ochrany a jejich zachování je proto klíčovou podmínkou jejich výskytu v oblasti.
Zmenšování ploch rákosin by vedlo ke snížení možnosti výběru hnízdních biotopů,
snížení potravní nabídky, zmenšení možností úkrytu před predátory – to vše by pak
vedlo k výraznému snížení početnosti druhů předmětu ochrany v PO.
2.6.3 Zarůstání luk a šíření terestrických rákosin

Šíření terestrických rákosin může redukovat stanoviště s porosty zblochanu a ostřice
a omezovat i další lokality, které navazují na hnízdiště jeřába popelavého a jsou jeho
důležitým potravním biotopem. Ačkoli je řada luk pravidelně kosena, některé oblasti
jsou pokračující sukcesí ohroženy (konkrétně se jedná například o louky v okolí
rybníka Zrcadlo, Vražda, potoku Hasina, atd.).
2.6.4.Vysoké stavy černé zvěře a dalších predátorů

Vysoké stavy černé zvěře v ptačí oblasti jsou faktorem s přímým negativním
dopadem na úspěšnost hnízdění obou druhů. K nežádoucí koncentraci zvěře
v blízkosti některých známých hnízdišť obou druhů může docházet v důsledku
nevhodné lokalizace krmišť (v současnosti se několik krmišť nachází
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např. v blízkosti rybníků Pilský nebo Kojetín). Nově rozšířeným predátorem
v biotopech, které využívají oba druhy, je psík mývalovitý.
2.6.5. Rušení v hnízdní době včetně rušení těžbou

V budoucnosti by mohlo mít kritický význam rušení v souvislosti s rostoucím tlakem
na turistické a rekreační využití oblasti. Hnízdiště tak vzácného druhu, jako je jeřáb
popelavý, jsou populární a často navštěvovaná zájemci o birdwatching
či fotografování. Dalším příkladem činnosti, která může vést k nadměrnému rušení
hnízdících ptáků, jsou různé sportovní aktivity (např. kite surfing na rybníku
Zrcadlo atp.)
Rušení lokálně významné zejména z hlediska jeřába popelavého mohou působit
i další aktivity v území, jako je například těžba dřeva v okolí hnízdišť v hnízdní době
druhu.
2.6.6. Změny biotopů nevhodnou těžbou dřeva

Mýtní těžba v okolí hnízdišť jeřába popelavého může mít za následek, že se změní
charakter lokality a ta přestane být pro druh atraktivní, pokud se rákosové porosty,
dříve obklopené souvislými lesními porosty, otevřou a přestanou být chráněny.
Těžba a výchova porostů v okolí hnízda tak může způsobit, že rodičovský pár může
ztratit možnost vodění mláďat do lesního porostu navazujícího na litorál.
2.6.7 Změny ve využívání ploch

Byť jsou turistické a rekreační aktivity z pohledu celé PO zatím málo významným
faktorem, mohou mít s ohledem na plánované aktivity (výstavba rekreačních objektů
v obci Poušť u Jakubského rybníka, budování komerčního rekreačního areálu
na rybníku Bučice a v souvislosti s tím i likvidace mokřadů podél Hasinského potoka
od obce Hasina po Bučici a jejich přeměna na pastviny pro koně) místy až kritický
význam.

3. PLÁN OPATŘENÍ
3.1 Dlouhodobý plán opatření
Realizace níže uvedených opatření je nezbytná pro zachování jedinců a populací a obnovu
ekosystémů významných pro ptačí druhy, které jsou předmětem ochrany PO. Souhrn
doporučených opatření slouží jako podkladový materiál pro zajišťování péče o PO a výkon
státní správy příslušných orgánů ochrany přírody na území PO.

3.2 Zajištění požadavků druhů, které jsou předmětem ochrany PO
3.2.1 Stav a kolísání vodní hladiny
U všech rybníků, kde jsou vymezena současná nebo historická hnízdiště, by neměla
být výše vodní hladiny měněna o více než 20 cm v časovém úseku kratším
než 14 dnů v období od 1. března do 31. července (kromě rybníků Bílek a Nouzov,
což jsou sádkové rybníky, jejichž význam je pro oba druhy kvůli charakteru
pobřežních porostů a lokalizaci v těsné blízkosti zástavby zanedbatelný). Ideálně
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by měly být rybníky na plném stavu již před příletem jeřábů na lokalitu. Vzhledem
k obvyklému způsobu obhospodařování rybníku Nečas (komorování, postupné
napouštění) byl s hospodařícím subjektem dohodnut kompromisní postup, kdy se
předpokládá maximálně 1x za 3 roky vydání souhlasu s manipulacemi s vodní
hladinou odlišně od výše zmíněného způsobu (cílem dohody bylo výrazně neomezit
vlastníka při jeho obvyklých způsobech hospodářského využití a zároveň výrazně
neomezit populace druhů). Na rybnících, které díky svému okolí nepředstavují
vhodné hnízdiště jeřába popelavého (Zrcadlo, Vražda nebo Pustý rybník), je však
třeba počítat s možností hnízdění motáka pochopa, kterému postačí posunutí
počátku období s omezenými změnami výše vodní hladiny na 15. března.
3.2.2 Opatření pro zajištění vhodného hnízdního biotopu – litorálních rákosin
Zajištění vhodného biotopu obou druhů, které jsou předmětem ochrany PO, spočívá
v zachování rákosin (případně smíšených porostů s orobincem) na všech rybnících
v oblasti, kde ptáci historicky hnízdili. Vhodné je i zachování rákosin podél toků,
na kterých byly rybníky vybudovány (Mrlina, Stříble, Hasinský, Záhornický
a Štítarský potok). Konkrétní plochy litorálních porostů, které představují lokality
v současnosti nebo minulosti využívané motákem pochopem a jeřábem popelavým
jako hnízdní biotop, byly vymezeny v rozsahu 80,52 ha (viz mapová příloha 5.2)
a v tomto rozsahu je třeba litorální porosty zachovat. Lohovský rybník je jedinou
vodní plochou, kde byly vymezeny všechny litorální porosty. V dlouhodobé
perspektivě je nutno uvažovat na Rožďalovicku s obnovou rybniční soustavy
v rámci krajinotvorných programů – v současné době se jedná o 3 rybníky mezi
Bučicí a Hasinou. Vymezení vhodných litorálních porostů je třeba v periodě 5–10 let
aktualizovat s ohledem na vývoj stavu těchto biotopů a vývoj stavu populací motáka
pochopa a jeřába popelavého.
3.2.3 Zabránění šíření terestrických rákosin a obhospodařování luk v PO
Je vhodné pokračovat ve standardním obhospodařování luk, což je jediný možný
způsob omezování šíření terestrických rákosin. Zejména se jedná o pravidelné kosení
luk v nivě Hasinského potoka mezi Pilským rybníkem a rybníkem Hasina, v okolí
rybníka Zrcadlo, Nečas a Vražda, udržování travnatých ploch u řeky Mrliny od obce
Mlýnec po rybník Lohovský, v okolí Komárovského a Horního rybníka a v nivě
Bahenského potoka. Také by bylo vhodné podpořit střídání ploch rákosin s plochami
zblochanu a ostřic ve vhodných lokalitách (rybník Zrcadlo, Vražda, Lohovský,
Krčský a Horní rybník). Tento způsob obhospodařování významně pozitivně
ovlivňuje potravní zázemí jeřába popelavého.
Pokračující sukcese je středně významným ohrožujícím faktorem, zejména
na rybníku Vražda, v menší míře i na Pustém rybníku. V zájmu druhů by bylo
vhodné potlačit zarůstání pobřežních pásů rákosin křovinami (s ohledem na výskyt
bukáčka malého na některých lokalitách je však vhodné ponechat jednotlivé keře
vrb).
Mokřadní louky v okolí hnízdišť a okraje rákosin je třeba pravidelně kosit nejdříve
od 15. 7., na plochách mimo bezprostřední okolí hnízdních lokalit jeřába popelavého
a motáka pochopa i v dřívějších termínech.
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3.2.4 Predace černou zvěří a dalšími predátory
V konkrétních lokalitách, kde hrozí riziko ohrožení hnízd prasaty divokými, je třeba
ve spolupráci s mysliveckými sdruženími snížit jejich stavy. Je třeba dbát
na dodržování plánů lovu, popř. po dohodě s hospodařícími subjekty provádět
intenzivnější lov v lokalitách, kde dochází ke koncentraci prasat. V žádném případě
by neměla být vytvářena krmiště v blízkosti známých hnízdišť. V případě
nadměrného negativního vlivu této zvěře je nutné provádět individuální ochranu
známých hnízd za pomoci pachových preparátů. Vhodné je i omezení populace
psíka mývalovitého.
3.2.5 Omezení rušení v hnízdní době včetně rušení těžbou
Je třeba vytvořit koncepci využití území k rekreaci s cílem eliminace nadměrného
využívání některých lokalit, usměrnění pohybu návštěvníků a cíleného odklonu
od lokalit, kde hrozí nadměrné rušení ptáků.
Těžbu v blízkosti hnízdišť jeřába popelavého je třeba provádět mimo období
hnízdění.
3.2.6 Změny biotopů nevhodnou těžbou dřeva
Poblíž současných i potenciálně vhodných hnízdišť jeřába popelavého je třeba
se vyhnout těžbě holosečným způsobem.
3.2.7 Změny ve využívání ploch
Zachovat charakter a způsob využití biotopů (extenzivní zemědělské a lesnické
využití bez rozšiřování rozsahu zalesnění či zástavby, zejména je důležité důkladně
posoudit veškeré záměry na budování nových objektů jako jsou výrobní podniky,
Wellness centra apod. z hlediska dopadu na předměty ochrany PO), a to především
v blízkosti stabilních hnízdišť a pravidelně využívaných potravních stanovišť.
Na polích je vhodné ponechávání strnišť do konce září. Měly by být podporovány
plochy pícnin a obilovin v bezprostředním okolí hnízdišť.

3.3 Opatření správního charakteru
Nejsou navrhována.

3.4 Vymezení lokalit s podrobně plánovaným managementem
Lokality s podrobně plánovaným managementem nejsou vymezeny. Z plochy
rákosových porostů v PO byla nicméně vymezena část o rozloze 80,52 ha, která
představuje lokality v současnosti nebo minulosti využívané motákem pochopem
a jeřábem popelavým jako hnízdní biotop (viz kapitola 5.2 – Grafické vymezení
lokalit s podrobně plánovaným managementem). Tyto plochy by měly být
zachovány ve stávajícím rozsahu a nemělo by na nich docházet k likvidaci litorálních
porostů.
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3.5 Řešení konfliktů s jinými předměty ochrany, popř. významnými
druhy v území
Konflikty s jinými předměty ochrany nejsou zřejmé. V ptačí oblasti hnízdí také celá
řada dalších zvláště chráněných druhů ptáků, a to včetně druhů přílohy I směrnice
o ptácích, jejichž nároky mohou být do značné míry specifické a jejich naplnění tak
není pokryto opatřeními předkládanými v tomto dokumentu, navrženými
pro motáka pochopa a jeřába popelavého. Zejména úroveň eutrofizace je limitujícím
faktorem výskytu některých zvláště chráněných druhů (např. bukáčka malého,
chřástala kropenatého a chřástala malého), pro něž je tedy zásadní omezení hnojení
rybníků a přikrmování ryb, stejně tak jako vhodné nastavení rybí obsádky. Pro orla
mořského, který v ptačí oblasti hnízdí, je klíčové především omezení těžby dřeva
v bezprostřední blízkosti hnízda.
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PP = přírodní památka
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Orientační mapa ptačí oblasti
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5.2

Grafické vymezení lokalit s podrobně plánovaným
managementem

Klad listů a legenda mapových příloh
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