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Dokumentace vybraných mokřadů na Jindřichohradecku 
 

A) Niva Hamerského potoka nad rybníkem Vajgar 

 Mokřad s olšinou se nachází nad levým břehem Hamerského potoka v jeho zamokřené 
nivě nad ústím Hamerského potoka do rybníka Vajgar. Lokalita náleží k městu Jindřichův 
Hradec. 
 Botanické sledování (závěry viz níže) jsme prováděli během léta 2003 a rovněž jsme 
ho doplnili v průběhu roku 2004.  

Klasifikace biotopů je vypracovaná na základě Katalogu biotopů ČR (Chytrý, Kučera, 
Kočí, 2001) 
 Jednou z převažujících travin je třtina šedavá (Calamagrostis canescens), která má 
tendenci zarůstat neudržované (nekosené) plochy. Hojně se vyskytují různé druhy hlavně 
vysokých ostřic, které přecházejí v porosty skřípiny lesní (Scirpus sylvaticus) a tužebníku 
jilmového (Filipendula ulmaria). Narušené části mokřadu zarůstá třtina křovištní 
(Calamagrostis epigeios) a kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Neudržované plochy začínají 
zarůstat dřeviny, uplatňuje se převážně olše z okolního olšového porostu a bříza.  
 Na území celého mokřadu se vyskytují chráněné druhy rostlin - hojně bazanovec 
kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora), na přechodovém rašeliništi vachta trojlistá (Menyanthes 

trifoliata), v sousedním mokřadu se vyskytuje rovněž prstnatec májový (Dactylorhiza 

majalis) a historicky zaznamenána ostřice bažinná (Carex limosa) (již několik let 
nepotvrzeno). 
 Z živočichů je udáván výskyt skokana krátkonohého (Rana lessonae). 
 Plocha mokřadu přešla letos z velké části do pronájmu Občanského sdružení 
„Hamerský potok“ (označeno na mapě viz příloha 3). OS pokračovalo s kosením na lokalitě 
již dříve koseného přechodového rašeliniště, na bezkolencové louce s přechodem ke smilkové 
louce a na mokřadní vegetaci na ploše pod touto loukou. Naše sdružení realizovalo na ploše 
mokřadu vybudování tůně pro obojživelníky a vodní bezobratlé. (viz mapa příloha 3). 
 Jednotlivé typy porostů na sledovaném území by bylo možno zhruba rozdělit na 
následující typy biotopů, přičemž jednotlivé biotopy spolu vytvářejí na mnoha místech 
mozaikovitou strukturu (viz mapa příloha 1): 

1. Mokřadní olšiny 

 Zhruba polovinu mapovaného území pokrývají různověké mokřadní olšiny. 
Převažující dřevinou je olše lepkavá (Alnus glutinosa) ojediněle s příměsí dalších dřevin – 
bříza pýřitá (Betula pendula), vrba popelavá (Salix cinerea), krušina olšová (Frangula alnus), 
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Příměs dřevin je možno pozorovat hlavně v okrajích olšiny při 
přechodu v přechodová rašeliniště. Tomu odpovídá i bylinné patro s vyšším zastoupením 
rašeliníku (Sphagnum spp.). 

Mikroreliéf olšiny je tvořen v celé ploše vyvýšeninami a vodou zaplněnými 
sníženinami s odpovídající vegetací.   

Bylinné patro je tvořeno bahenními rostlinami a acidofilními mechy.  
Z vyšších cévnatých rostlin je zde především možno nalézt tyto druhy: blatouch 

bahenní (Caltha palustris), smldník bahenní (Peucedanum palustre), violka bahenní (Viola 

palustris), lilek potměchuť (Solanum dulcamara), karbinec evropský (Lycopus europaeus), 
tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), přeslička poříční (Equisetum fluviatile), netýkavka 
nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), pcháč bahenní (Cirsium palustre), vrbina obecná 
(Lysimachia vulgaris), bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora), kyprej vrbice 
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(Lythrum salicaria), rozpuk jízlivý (Cicuta virosa), z trav ostřice třeslicovitá (Carex 

brizoides), třtina šedavá (Calamagrostis canescens) a další. 
 Kapradiny jsou zastoupeny druhy: kapraď osténkatá (Dryoptherix carthusiana) a 
papratka samičí (Athyrium filix-femina). 

Management: Zachování vodního režimu, tj. bránění případnému odvodňování 
s následnou výsadbou smrku jako v lokalitě v těsném sousedství. Vzhledem k blízkosti 
lidských sídel ochrana před vznikem černých skládek (olšinou vede úzká cesta), vhodné 
občasné vyčištění od odpadků.  
  

2. Přechodová rašeliniště 

 Rašeliniště pokryté ostřicovo - rašeliníkovou vegetací.  
 Malá plocha, zastíněné stanoviště, pozvolný přechod do mokřadních olšin a 
tužebníkového lada.  
 Je zde možno nalézt tyto rostlinné druhy: smldník bahenní (Peucedanum palustre), 
zábělník bahenní (Potentilla palustris), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), bazanovec 
kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora), rašeliníky (Sphagnum spp.), přeslička poříční 
(Equisetum fluviatile), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), vachta trojlistá 
(Menyanthes trifoliata), violka bahení (Viola palustris), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice 
ježatá (Carex echinata), ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria) a další. Historicky zaznamenán 
výskyt ostřice bažinné (Carex limosa), nyní nedoloženo (viz. úvod).  
 Upozorňuji na oproti loňskému roku letos menší výskyt vachty trojlisté (Menyanthes 

trifoliata). Toto je však nutné příští rok prověřit znovu. 
Managemenet: Kosení jednou ročně v pozdním létě, kácení náletových dřevin. 

 

3. Střídavě vlhká bezkolencová louka  

Leží na okraji mokřadu. 
 Hojně se vyskytuje metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa), místy smilka tuhá 
(Nardus stricta), což je druh charakteristický pro okraje rašelinišť. Mírně degradovaná vlhká 
louka, možný přechod k louce smilkové.. 
 Bezkolenec chybí. Na střídavě vlhkých bezkolencových loukách se běžně vyskytují 
druhy vlhkých luk a druhy smilkových trávníků. Dominantní zastoupení travin: metlice 
trsnatá (Deschampsia caespitosa), medyněk vlnatý (Holcus lanatus), kostřava luční (Festuca 

pratensis), kostřava ovčí (Festuca ovina), smilka tuhá (Nardus stricta). V okraji louky sítina 
rozkladitá (Juncus effusus), ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria).  
 Z dalších rostlinných druhů se roztroušeně vyskytuje: třezalka skvrnitá (Hypericum 

maculatum), smolnička obecná (Steris viscaria), řebříček obecný (Achillea millefolium), 
kontryhel (Alchemilla spp.), pcháč bahenní (Cirsium palustre), mochna nátržník (Potentilla 

erecta), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), 
rozrazil lékařský (Veronica officinalis), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia). 
 Na dolní hranici louky ostřice zobánkatá (Carex rostrata). 
 Louka je již minimálně tři roky kosena.  

Management: Pravidelné kosení jednou ročně. 

4. Vlhké pcháčové louky 

Vyskytuje se ve spodní části mokřadu, nejblíže korytu Hamerského potoka. 
S tužebníkovým ladem na mnoha místech vytváří mozaiku.  

Vlhká až mokrá louka s dominantními travinami a širolistými bylinami. Trvale vysoká 
hladina podzemní vody, kopečkovitý mikroreliéf. Jedná se o typ s dominující skřípinou lesní 
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(Scirpus sylvaticus), který vzniká na opuštěných nebo jen občas kosených vlhkých loukách. 
Zároveň se vyskytují vysoké ostřice.  

Některé druhy sem pronikají z okolních biotopů. Z vyšších rostlin je možno nalézt: 
smldník bahenní (Peucedanum palustre), bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora), 
zábělník bahenní (Potentilla palustris), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), pcháč 
bahenní (Cirsium palustre), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis). 

Ve severozápadním cípu přechází ve více degradovaný mokřad s vyšším podílem 
kopřivy dvoudomé (Urtica dioica). 

Tato mokřadní louka je kosena. V jejím východním cípu byla letos vybudována tůň 
pro obojživelníky a vodní bezobratlé (viz příloha 3). 

Management: Pravidelné kosení (jednou až dvakrát ročně), prevence zarůstání 
vysokými širolistými bylinami a dřevinami. Zabránit možnému umělému odvodňování. 
 

5. Vlhká tužebníková lada 

Mozaikovitě se vyskytuje na celém území mokřadu, místy tvoří souvislé větší plochy. 
Vzhledem k tomu, že vysokobylinná vegetace vzniká obvykle z vlhkých pcháčových luk 
ponechaných ladem, tvoří na většině míst přechod k vlhkým pcháčovým loukám. 

Zapojené porosty širolistých bylin vyššího vzrůstu. Zde je dominantní v porostu 
tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) a vrbina obecná (Lysimachia vulgaris). Lysimachia 

vulgaris je druh převládající na živinami chudších  a kyselejších půdách. 
Z dalších druhů se vyskytuje: sítina rozkladitá (Juncus effusus), pcháč bahenní 

(Cirsium palustre), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), ostřice měchýřkatá (Carex 

vesicaria). 
Management: Ponechání přirozenému vývoji, na vybraných místech kosení. 

   
 

6. Ostatní mokré louky 

 Plocha mezi levým břehem Hamerského potoka a ostatním mapovaným územím je 
tvořena mokřadem, na kterém se mozaikovitě vyskytují různé druhy porostů jak v závislosti 
na hladině spodní vody, tak i z hlediska obsahu živin. Mokřad není kosený. Toto území již 
není podrobně mapováno, pouze zde na doplnění uvádíme, že se jedná z části o porost mírně 
degradovaný s větším podílem ruderální vegetace, jako jsou kopřiva dvoudomá (Urtica 

dioica) a třtina křovištní (Calamagrostis epigeios). Současně jsou zde velké plochy 
ostřicového porostu s vysokými ostřicemi. Vyrůstají zde dřeviny – hlavně olše lepkavá (Alnus 

glutinosa) a bříza bělokorá (Betula pendula). Na celé ploše se mozaikovitě vyskytují i druhy 
z okolních mořadních biotopů – tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), skřípina lesní 
(Scirpus sylvaticus), pcháč bahenní (Cirsium palustre), smldník bahenní (Peucedanum 

palustre), violka bahenní (Viola palustris), rašeliníky (Sphagnum spp.) (poslední tři 
jmenované druhy hlavně v blízkostí dřevin).  

Management: Ponechání přirozenému vývoji, kdy pravděpodobně dojde k zarostení 
olší. 
 

B) Rašelinná louka u Terezína 

 Louka leží na hlavním evropském rozvodí Labe-Dunaj. V rozporu s názvem našeho 
občanského sdružení však není odvodňována do povodí Labe přes Hamerský potok ale voda z 
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ní odtéká do Bolíkovského potoka a Dyje v povodí Dunaje. Plochy leží v okrese Jindřichův 
Hradec, v obvodu obce Kunžak, katastrální území Mosty, část Terezín.  
 Jde o dříve pravidelně kosené rašelinné louky as. Angelico-Cirsietum alpestris. Jejich 
obhospodařování bylo ukončeno cca v 60. letech 20. století s nástupem kolektivizace 
zemědělské výroby. Díky minimálním splachům a také díky tomu, že osídlení Terezína se 
omezilo na dlouhou dobu pouze na rekreační využívání, docházelo jen k pomalé degradaci 
luk eutrofizací. Hůře postiženy jsou části plochy ležící bezprostředně v kontaktu se zástavbou. 
Díky extrémním klimatickým a vodním poměrům a malé úživnosti lokality naštěstí nebylo 
příliš rychlé ani jejich zarůstání dřevinami. Proto se na nich dochovalo poměrně zajímavé 
luční společenstvo až do konce 20. století. Na konci 90. let 20. století byla zahájena údržba 
části těchto luk pravidelným kosením. 
 Botanické zhodnocení je uvedeno v rukopisu T.Kučery, 2000. Výsledky návštěv řady 
botaniků shrnul  P. Doležal (2000) v Seznamu rostlinných taxonů.  P. Doležal také provedl 
inventarizaci obojživelníků a plazů tohoto území a provedl i podrobné mapování biotopů této 
oblasti pro soustavu NATURA 2000. K dispozici jsou také ornitologické údaje P. Doležala  a 
O. Kankrlíka.  
 Při průzkumech prováděných na konci 20. století byl zaznamenán i výskyt raka 
říčního. Výsledky lepidopterologického průzkumu jsou publikovány v práci KRAMPL et 
LEVÝ, 1974: Příspěvek k poznání fauny čeledi Noctuidae jižních Čech. - Sborník 
Jihočeského muzea, 14, České Budějovice: 113-127. 
 Krajinářské hodnocení širšího okolí lokality provedl I. Vorel v roce 2001. 
 Části lokality jsou součástí registrovaného významného krajinného prvku „Náhorní 
planina s balvanitými ostrůvky a vegetací Terezín - Nový Svět“. 
 Jak je zřejmé, území je poměrně dobře prozkoumáno a existuje z něj řada údajů. Proto 
jsme nový průzkum omezili pouze na některé skupiny bezobratlých živočichů, především 
vážky. Zahájen byl i průzkum rovnokřídlých této lokality. Zatím byl pouze proveden sběr 
několika exemplářů a tento průzkum nemá zatím žádný výstup. 
 Dále bylo provedeno zhodnocení botanické především s ohledem na stanovení 
optimálního dalšího managementu daného území a byly shlédnuty některé navazující plochy 
potenciálně vhodné k další údržbě. V průběhu botanického hodnocení byly nalezeny tři 
zvláště chráněné druhy v dosavadních botanických inventarizacích neuvedené. Jedná se o 
bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora), rosnatku okrouhlolistou (Drosera 

rotundifolia) a ďáblík bahenní (Calla palustris). Zatímco bazanovec kytkokvětý je na lokalitě 
jistě původní a byl pouze přehlédnut, protože roste na jejím okraji, další dva druhy jsou z 
výsadeb, které občas živelně provádí místní lesníci. Naštěstí materiál pro výsadby pochází z 
blízkých lokalit, takže je možno ho pokládat za původní. Oba vysazené druhy jsou zatím 
omezeny na jedinou plošku. Rosnatka byla vysazena na východním okraji plochy a ďáblík 
roste v soukromém rybníčku jihovýchodně od zájmové plochy.  
 U tohoto rybníčku byl také zjištěn výskyt vydry říční (Lutra lutra). Výskyt 
obojživelníků nebyl znovu detailně sledován, přesto byl na loukách znovu potvrzen výskyt 
skokana ostronosého (Rana arvalis) a v drobných vodních plochách skokan krátkonohý 
(Rana lessonae). 
 Jako vhodné plochy pro další péči byly vytipovány jednak další plochy rašelinných luk 
v této lokalitě, jednak dvě na ně navazující plochy různého charakteru: 

a) Smilkové louky svazu Violion caninae západně od rašelinných luk 

Louky porůstající poměrně strmý svah západně od rašelinných luk. Jedná se o 
smilkovou louku typickou pro okolí Kunžatecka s poměrně zachovalou druhovou skladbou.  

Dále je uveden seznam vyšších rostlin zjištěných na této lokalitě: psineček obecný 
(Agrostis capillaris), řebříček obecný (Achillea milefolium), kontryhel (Alchemilla spp.), 
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ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), vřes obecný 
(Calluna vulgaris), zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia), ostřice zaječí (Carex 

ovalis), ostřice bledavá (Carex pallescens), ostřice prosová (Carex panicea), pupava 
bezlodyžná (Carlina acaulis), srha laločnatá (Dactylis glomerata), metlice trsnatá 
(Deschampsia caespitosa), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), kostřava ovčí (Festuca 

ovina agg.), svízel (Galium sp.), medyněk měkký (Holcus mollis), třezalka skvrnitá 
(Hypericum maculatum), chrastavec rolní (Knautia arvensis), smilka tuhá (Nardus stricta), 
bojínek luční ( Phleum pratense), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), jitrocel kopinatý 
(Plantago lanceolata), mochna nátržník (Potentilla erecta), pryskyřník plazivý (Ranunculus 

repens), šťovík kyselý (Rumex acetosa), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), brusnice 
borůvka (Vaccinium myrtillus), rozrazil lékařský (Veronica officinalis). 

management: Louka je bohužel již cca deset let nekosená, což by mohlo vést k její 
degradaci - zarůstání Holcus mollis. Proto by bylo vhodné do budoucna zajistit její občasné 
kosení. 

b) Okraj lesní cesty 

Další zajímavou plochou v okolí je okraj lesní cesty na jižním okraji sledovaného 
území. Tady byla před necelými deseti lety vytvořena plocha pro skládkování dřeva. Ta je 
nyní porůstána vegetací asociace Calluno-Vaccinietum. Místy dominují mechorosty, zejména 
ploníky (Polytrichum sp.) a lišejníky Cladonia sp., aj. V bylinném patře je hojně zastoupena 
místy plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum). Na podobných stanovištích v poměrně 
blízkém okolí byly zaznamenány populace plavuníků (Diphasiastrum spp.). Podle práce 
PAVLÍČKO a PROCHÁZKA , 1998 „Příspěvek ke studiu populací plavuníků Diphasiastrum 

sp.“ se jedná o plochu potenciálně vhodnou pro vznik nové populace plavuníků.  
management: Vyžaduje pouze minimální management - zejména odstranění části 

náletu dřevin (především SM) a případně občasné narušování povrchu. Plocha by byla 
udržována v souladu se zkušenostmi výše uvedených autorů o „poloumělém“  založení nové 
populace plavuníků v lokalitě Nové údolí - Stožec na Šumavě. 

Inventarizace vážek 

 Níže uvedený seznam shrnuje výsledky několika návštěv lokality provedených v 
letech 1996-2004. 
 Seznam zjištěných druhů: Lestes sponsa - šidlatka páskovaná 

Lestes dryas – šidlatka tmavá 
Lestes viridis – šidlatka velká 
Coenagrion puella - šidélko páskované 
Coenagrion hastulatum - šidélko kopovité 
Enallagma cyathigerum - šidélko kroužkované 
Aeshna cyanea - šídlo modré 
Aeshna grandis – šídlo velké 
Libellula quadrimaculata - vážka čtyřskvrnná 
Libellula depresa- vážka ploská 
Sympetrum danae - vážka tmavá 
Sympetrum sanguineum - vážka rudá 

 
 

C) Rašeliniště Malá Zvůle 

Jde o pobřežní mokřady rybníka Polom (Malá Zvůle) - jednak vlhkou louku svazu 
Calthion u přítoku rybníka Polom, jednak o přechodové rašeliniště na jeho jižním břehu. 
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Jedná se o pramennou oblast potoka Chlum, který se vlévá do Hamerského potoka. Plochy 
leží v okrese Jindřichův Hradec, ve správním obvodu Obce Kunžak, katastrálním území 
Mosty. 

Plochy byly stejně jako veškeré mokřadní luční plochy v dané oblasti asi do 50. let 20. 
století využívány jako jednosečné louky. V období kolektivizace (cca 60. léta) se od jejich 
obhospodařování ustoupilo. Plocha byla v druhé polovině 80. let navržena k ochraně jako 
zvláště chráněné území. Ochrana území nebyla dosud pro nesouhlas vlastníků zřízena, 
uvažuje se o registraci jako významný krajinný prvek. V roce 1989 bylo provedeno ČSOP 
jednorázové odstranění dřevin z lokality. V dalším managementu však nebylo pokračováno, 
takže zásah ve svých důsledcích vedl ke zmlazení křovin a jejich dalšímu nástupu. V době, 
kdy přibližně čtvrtina rašeliniště byla souvisle zarostlá křovinami - červenec 1995, skupinka 
nadšenců provedla opětovné odstranění křovin. Také bylo zahájeno kosení zmíněné vlhké 
louky. Od té doby je prováděn soustavný management plochy. Zásahy jsou prováděny s 
vědomím a souhlasem vlastníků pozemků. 
 Lokalita byla několikrát navštívena botaniky. Jsou známy botanické údaje o výskytu 
významných rostlin z období 2. poloviny 80. let (v době, kdy bylo území navrženo ke zvláštní 
ochraně). Novější výsledky byly publikovány v roce 2001 v práci autorů Dvořáková K., 
Boublík K., 2001: Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt 
vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) ve dnech 16.-18.6.2000. Při 
srovnání těchto údajů lze zjistit, že v území již nebyly z významných druhů nalezeny 
suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) a  bařička bahenní (Triglochin palustre). V roce 
2000 nebyla potvrzena ani rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), podařilo se ji však 
znovu objevit P. Doležalovi v roce 2001.  

Vzhledem k tomu, že botanické poměry lokality jsou již poměrně dobře známé a v 
průběhu sledování v roce 2004 nebyl nalezen žádný nový význačný rostlinný druh, nebyl 
zpracován nový inventarizační seznam makrofyt. Botanický průzkum se zaměřil především na 
sledování vlivu dosavadního managementu lokality na její stav.  Při prohlídce lokality bylo  
konstatováno, že razantní zásahy posledních dvou let (odstranění křovin včetně vykopání a 
vytrhání jejich kořenů) se projevily na lokalitě příznivě, především zvýšením počtu rostlin 
rosnatky okrouhlolisté. Zajímavá je i vysoká plodnost klikvy. Příjemným zjištěním je 
poměrně hojný výskyt vřeckovýtrusné houby pravděpodobně rodu pazoubek (Geoglossum). 
Definitivní určení provádí odborník. Většina hub tohoto rodu je ohrožená, protože jsou 
vázány na zachovalá stanoviště a jsou velice citlivé k zemědělským zásahům. 
 Také byl v letošním roce zpracován seznam dosud zjištěných vážek předmětné 
lokality a seznam zjištěných obojživelníků. Obě tyto skupiny budou i nadále sledovány. 
Příležitostně byl zaznamenán i výskyt dalších obratlovců. Z plazů je to ještěrka živorodá 
(Zootoca vivipara), ze savců kromě vydry říční (Lutra lutra), poměrně hojné v této rybničnaté 
oblasti, byl zaznamenán i typický druh myšovitých - myška drobná (Micromys minutus). 

management: Dosavadní management této plochy je vyhovující. Vhodné by bylo 
zajistit mykologický průzkum a pokračovat ve sledování bezobratlých i obratlovců. Další 
botanická sledování by měla být zaměřena především na vyhodnocování dalšího vlivu 
managementu na rostlinná společenstva. 
 Mokřadní společenstva jsou však ohrožena havarijním stavem hráze rybníka Polom. 
Budeme proto jednat s vlastníkem rybníka o její opravě a seznámíme ho s možnostmi jejího 
financování. 
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Inventarizace obojživelníků a vážek 

Seznam zjištěných druhů obojživelníků: Rana lessonae -  skokan krátkonohý  
       Rana temporaria -  skokan hnědý  

      Bufo bufo - ropucha obecná 
Seznam zjištěných druhů vážek:     Lestes sponsa - šidlatka páskovaná 

Coenagrion puella - šidélko páskované 
Coenagrion hastulatum - šidélko kopovité 
Enallagma cyathigerum - šidélko kroužkované 
Erythromma najas - šidélko rudoočko 
Aeshna cyanea - šídlo modré 
Anax imperator - šídlo královské 
Libellula quadrimaculata - vážka čtyřskvrnná 
Sympetrum danae - vážka tmavá 
Sympetrum flaveolum - vážka žlutavá 
Sympetrum sanguineum - vážka rudá 

 

Seznam příloh 

příloha 1 –  Mapa biotopů v nivě Hamerského potoka nad rybníkem Vajgar, měřítko 1:5 000 
příloha 2 – Mapová příloha Terezín - zmenšená katastrální mapa 1:2880 se zakreslenými 
plochami  
příloha 3 – Mapa nivy Hamerského potoka nad rybníkem Vajgar s vyznačením činnosti 
občanského sdružení 
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Příloha 1: Mapa biotopů v nivě Hamerského potoka nad 
rybníkem Vajgar, měřítko 1:5 000 

 

Legenda: 

mapové značky: 

 

biotopy (čísla odpovídají popisu v textu): 
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Příloha 2: Mapová příloha Terezín - zmenšená katastrální 
mapa 1:2880 se zakreslenými plochami  
 

 

Legenda:
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Příloha 3: Mapa nivy Hamerského potoka nad rybníkem 
Vajgar s vyznačením činnosti občanského sdružení 
 

 

Legenda: 

mapové značky: 

 

činnost občanského sdružení v nivě Hamerského potoka nad rybníkem 
Vajgar: 

 
 


