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A B S T R A K T

Tato studie se zabývá vlivem katastrofické povodně na druhové a veli-
kostní složení ryb v potravě ledňáčka říčního (Alcedo atthis) hnízdícího
na pražském toku Botiče v roce 2013. Povodně v červnu 2013 zasáhly
zejména Čechy a částečně Moravu. Rozvodněny byly vodní toky v celém
povodí Vltavy, části povodí Labe a okrajově povodí Dyje. Vliv povodně
na Botiči byl ještě umocněn živelným odpouštěním vody z Hostivařské
přehrady. Stočtyřicetiletá voda na tomto toku napáchala značné škody
na majetku a je pravděpodobné, že pozměnila i charakter a velikostní
skladbu bioty, především ryb. Tato změna by se měla přirozeně odrazit
i v potravě rybožravého ledňáčka říčního, který zde hnízdí a loví.

Analýzou vývržkových sedimentů odebraných z hnízdních nor před
a po katastrofické povodni bylo zjištěno druhové a velikostní složení po-
travy ledňáčka říčního. V hnízdním sedimentu před povodní na Botiči
v červnu 2013 byly nalezeny diagnostické kosti (kosti požerákové – ossa
pharyngea a předskřelové - praeoperculare) 689 ryb 10 druhů a 3 čeledí
(kaprovití - Cyprinidae, okounovití - Percidae, mřenkovití - Balitoridae).
Průměrná délka ryb byla 6,5 cm, průměrná hmotnost 2,6 g a index di-
verzity potravy 1,58. Po povodni byly v hnízdním sedimentu nalezeny
diagnostické kosti 511 ryb 7 druhů a 2 čeledí (kaprovití, okounovití).
Průměrná délka ryb byla 7,5 cm, hmotnost 4,1 g a index diverzity po-
travy 1,36. V potravě ledňáčka říčního po povodni bylo zaznamenáno
méně jedinců a méně druhů ryb. Ryby byly ale signifikantně větší s vyšší
hmotností.

V rámci charakteristiky pražského toku Botiče byl proveden monito-
ring hnízdních příležitostí a obsazených nor v hnízdním období konec
března – září v roce 2015. Na celém toku Botiče bylo nalezeno 11 obsa-
zených hnízdních nor, a to v rozmezí tří období (březen – duben, květen
červen, červenec – srpen), a 29 hnízdních příležitostí.

klíčová slova: ledňáček říční (Alcedo atthis), diagnostické kosti, slo-
žení potravy, hnízdní vývržkový sediment, monitoring, hnízdní příleži-
tosti, obsazenost nor, povodně





A B S T R A C T

This study examines the impact of catastrophic flood on the species com-
position and size of fish prey in the diet of kingfisher (Alcedo atthis) nest-
ing in Prague’s Botič stream in 2013. Floods in June 2013 affected mainly
Bohemia and partly Moravia. The streams across the Vltava river basin,
in part of the Elbe river basin and marginally in the Thaya river got
swollen. The effect of the flood on the Botič stream was further ampli-
fied by draining of water from the dam Hostivař. Hundred and forty
year water caused considerable damage to property and it is likely that
it also changed the character and size composition of biota, especially
fish. This change should be reflected naturally in the diet of kingfisher,
which nests and hunts here.

The species composition and size of fish prey in the diet of kingfisher
before and after the catastrophic flood was investigated from the mass
of regurgitated pellets collected from nest tunnels and chambres. In
the nesting sediment, 689 head diagnostic bones (pharyngeal bones -
ossa pharyngea and preopercual bones – praeoperculare) were found before
the flood on Botič stream in June 2013. These bones belonged to 10

fish species and 3 families (Cyprinidae, Percidae and Balitoridae). The
average length of fish was 6,5 cm, average weight 2,6 g, and the index
of food diversity was 1,58. After the flood, 511 diagnostic bones of 7

species of fish and 2 families (Cyprinidae, Percidae) were found. The
average length of fish was 7,5 cm, weight 4,1 g, and the index of food
diversity was 1,36. The diet of kingfisher after the flood comprised fewer
individuals and fewer fish species than before the flood. Moreover, the
fish were significantly larger with higher weight.

As a part of the study, nesting possibilities and nesting tunnels of
common kingfisher were monitored during the nesting season from late
March to September 2015. 11 nesting burrows and 29 nesting possibili-
ties were found on the Botič stream during the 3 periods of the nesting
season (March-April, May - June, July - August).

keywords: kingfisher (Alcedo atthis), diagnostic bones, diet of king-
fisher, composition of the diet, regurgitate pellets, nesting sediment,
monitoring, nesting possibilities, occupied tunnels, flood
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2.1.1 Botič 9
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5 závěr 35
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ostatní jeden jedinec karase stříbřitého (Carassius
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nek malý a mřenka mramorovaná. Ve vzorku po
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stříbřitého. 22

Obrázek 6 Hmotnosti jednotlivých druhů ryb v potravě
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1
Ú V O D

1.1 literární přehled

Povodně jsou přírodním jevem, jehož vliv se projevuje v přírodním
i městském prostředí a odráží se do života všech organismů (včetně
člověka; Lugeri et al., 2010). Povodně způsobují odnos materiálu (Roma-
nescu et al., 2011), živin (Pecqueur et al., 2011), vedou také ke změně
distribuce vodních živočichů (M. Čech; Kubečka et al., 2007), to se pak
odráží ve složení potravy nebo omezení úspěšnosti lovu rybožravých
predátorů (Luz-Agostinho et al., 2008) jako jsou např. volavky - Ardei-
dae, čápi - Ciconiidae, racci – Laridae, rybáci - Sternidae, kormoráni -
Phalacrocoracidae, norci - Mustelidae či vydry (Lutra lutra).

Ledňáček říční (Alcedo atthis), stejně jako např. kormorán velký (Pha-
lacrocorax carbo), je rybožravý predátor s nedokonalým trávením. Zna-
mená to, že z ulovené potravy je schopen strávit pouze měkké tkáně,
zbytek vyvrhne v podobě vývržků (Reynolds et al., 1996; P. Čech, 2007e).
Z analýzy těchto vývržků lze získat cenné kvalitativní i kvantitativní in-
formace o ulovené potravě (P. Čech, 2007e), lze tedy zjistit např. jaký
vliv měla povodeň na ichtyofaunu vodního toku. Změna ichtyofauny by
se měla přirozeně odrazit i v potravě rybožravého predátora.

Autoři Čech a Vejřík (2011) ve své studii prokázali vliv povodně
na úspěšnost lovu kormoránů. Někteří jedinci nebyli během povodně
schopni lovit vůbec, někteří lovili, ale nedokázali ulovit množství ulo-
vených ryb odpovídající denní dávce. Autoři Prigioni a kol. (2006) zase
potvrdili vliv povodně na efektivitu lovu vydry říční. Se zvyšující se tur-
biditou vody a zákalem vody se významně snížila efektivita lovu vyder
říčních. Čech a Čech (2013) se ve své studii zabývali vlivem dlouhotrva-
jící povodně na řece Blanici na potravu ledňáčka říčního. Na základě ana-
lýzy vývržkových hnízdních sedimentů ledňáčka říčního odebraných bě-
hem normálního stavu (červenec 2007) a během dlouhotrvající povodně
(rok 2009) na řece Blanici bylo zjištěno, že ryby lovené během povodně
byly výrazně delší a s větší hmotností než při normálním stavu. Také
druhy žijící u hladiny byly během dlouhotrvající povodně loveny více
a byly výrazně větší (větší délka i hmotnost; M. Čech; P. Čech, 2013).
V případě ryb žijících ve střední části vodního sloupce a bentických
druhů byly během dlouhotrvající povodně loveny ryby mírně menší
a méně vážící (M. Čech; P. Čech, 2013). Autoři Čech a Čech (2011) ve své
studii shrnuli výsledky výzkumu potravy ledňáčka říčního z celé ČR,
porovnávali vývržkové sedimenty ze 3 období – před povodní v roce
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úvod

2001 na Štěpánovském potoce, po povodni v roce 2001 (více než 500krát
zvýšený průtok) a rok po celorepublikových povodních v roce 2002

(pouze 20krát zvýšený průtok). Povodeň měla vliv na druhové složení
potravy ledňáčka, ve vzorku po povodni 2001 bylo méně druhů ryb.
Povodeň v roce 2002 byla méně ničivá a vedla naopak k nárůstu po-
čtu druhů oproti běžnému stavu před povodní (M. Čech; P. Čech, 2004;
2011).

Ledňáček říční se živí především rybí potravou (P. Čech, 2007e). Podle
dosavadních poznatků si vybírá svou kořist spíše podle velikosti než
podle druhové příslušnosti (Hallet, 1977; Reynolds et al., 1996; P. Čech,
2007e; 2011). Ledňáček preferuje malé druhy ryb (např. vranka obecná
(Cottus gobio), střevle potoční (Phoxinus phoxinus); Reynolds et al., 1996;
Cramp, 1990), loví ale také druhy větší (plotice obecná (Rutilus Rutilus),
pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)). Na Slapské přehradě ledňáček
lovil a nosil svým mlád’atům silně namnožené okouny říční (Perca flu-
viatilis) a ježdíky obecné (Gymnocephalus cernuus) i přes to, že se jedná
o ryby se silně ostnitými ploutvemi, se kterými se špatně manipuluje,
navíc pro nezkušená mlád’ata je polykání těchto ryb velmi nebezpečné
(M. Čech; P. Čech, 2011). Ledňáček je také schopen lovit mladé pstruhy
a siveny (Salvelinus), kteří jsou neobyčejně plaší a po většinu dne dobře
schovaní v proudící vodě mezi překážkami (P. Čech, 2007e). Na Cho-
týšance ledňáček lovil i mřenku mramorovanou (Barbatula barbatula),
která žije u písčitého dna (M. Čech; P. Čech, 2011), což je překvapivé,
protože studie (Raven, 1986; Vilches; R Miranda et al., 2012) uvádějí,
že ledňáček tento druh neloví. Hrouzek obecný (Gobio gobio) žijící také
u dna, který však v letních měsících protahuje v mnohačetných hejnech
volnou, téměř stojatou vodou, je vhodnou kořistí pro ledňáčka říčního.
Je pravděpodobné, že důvodem, proč jsou hrouzek a mřenka pro led-
ňáčka přitažliví, jsou jejich probleskující těla při prohrabávání písčitého
dna (P. Čech, 2007e). Ledňáček loví ryby velké od 1,5 do 12 cm, nejvhod-
nější délka ryb je 5 až 8 cm (M. Čech; P. Čech, 2011). Ledňáček, jehož
váha je okolo 40 g, je schopen ulovit i 12 cm dlouhého tlouště váží-
cího přes 20 g. Obvykle je hmotnost ulovených ryb od méně než 2 g do
10 g (M. Čech; P. Čech, 2001). Velikost kořisti je určována řadou faktorů
– tvar těla, přítomnost ostnitých ploutví a trnitých výrůstků, hmotnost,
výskyt vhodně velkých ryb atd. (Cramp, 1990; P. Čech, 2007e). Autoři
Zając a Dobrowolska (2007) se zabývali tím, jestli je výška ryb jedním
z faktorů, který má vliv na výběr potravy ledňáčkem říčním. Výsledky
této studie potvrdily hypotézu o preferenci štíhlých ryb. Ledňáček do-
káže tedy lovit a polykat různé druhy ryb, rozhodující je v teritoriu
snadná dostupnost ve větším množství a přiměřená velikost (Doucet,
1969; Hallet, 1977; Iribarren et al., 1982; Cramp, 1990; Vilches; Arizaga;
R. Miranda et al., 2013; Vilches; Arizaga; Salvo et al., 2013). Preferova-
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1.1 literární přehled

nými rybami jsou ryby kaprovité (Cyprinidae), které jsou také v potravě
ledňáčků nejpočetnější (Doucet, 1969; Hallet, 1977; Iribarren et al., 1982).

Tento rybožravý predátor dokáže lovit ryby v celém vodním sloupci
(Reynolds et al., 1996; Hallet, 1977; Campos et al., 2000; M. Čech; P. Čech,
2011; 2013). Autoři Vilches a kol. (2012) zjistili, že ledňáček preferuje
spíše pelagické druhy ryb žijící v mělké vodě vodních toků, které jsou
dostupnější než druhy bentické. Pro ochranu ledňáčka říčního je tedy
důležité zachování tohoto biotopu (Vilches; Arizaga; R. Miranda et al.,
2013; Vilches; Arizaga; Salvo et al., 2013; Vilches; R Miranda et al., 2012).

Mlád’ata ledňáčka říčního jsou krmena oběma rodiči, přestávky mezi
krmeními jsou obvykle dlouhé 20 – 30 minut, vyšší frekvence krmení
je v ranních a podvečerních hodinách (P. Čech, 2006; 2007b). V první
dny života jsou mlád’ata krmena rybami do délky 5 cm (Hallet; Doucet,
1982). Zajímavé poznatky o tom, jak rodiče krmí svá mlád’ata, publiko-
vali ve své studii autoři Porkert a Čech (2009). Byl pořízen celodenní
videozáznam zevnitř hnízda ledňáčka v období růstu mlád’at (ve stáří
10 a 19 dnů). Bylo zjištěno, že rozhodujícím faktorem pro to, které mládě
bude nakrmeno, není žadonění, ale pozice mláděte. Téměř ve všech pří-
padech bylo nakrmeno mládě, které bylo nejblíže vstupního otvoru do
hnízdní komůrky. Mlád’ata se na této pozici pravidelně střídala, takže
byla krmena rovnoměrně.

Poznatky o potravě rybožravých predátorů a pochopení interakce
dravec – kořist mohou pomoci při řešení střetu zájmů ochránců přírody
a rybářů. Tito predátoři, ale i některé jimi lovené ryby, jsou často chrá-
něni zákonem (Vilches; Arizaga; R. Miranda et al., 2013; Vilches; Ari-
zaga; Salvo et al., 2013). Rybožraví kormoráni, volavky, norci, vydry, ale
také ledňáček říční mohou způsobovat značné škody, např. v sádkách
a na chovných rybnících (P. Čech, 2007c). Jaké škody mohou ledňáčci
napáchat a jsou tyto škody tak významné? Např. publikace od autorů
Vilches a kol. (2013) zabývající se vlivem ledňáčka říčního na lososa obec-
ného (Salmo salar) na řece River Frome v Anglii nepotvrdila výrazný
vliv na populaci této ryby, možná proto, že lovil i celou řadu dalších
druhů, losos tvořil pouze 2,5% z celkové potravy ledňáčka. Pokud led-
ňáček říční nenachází dostatek potravy ve svém hnízdním teritoriu, at’
už z důvodu zakalení vody po přívalových deštích nebo v důsledku vy-
pouštění rybníků, hledá potravu i v širším okolí, kde může narazit na
chovné rybníky a sádky s vysokou koncentrací ryb, což je pro něho opti-
mální zdroj potravy. Po hnízdní sezóně se sem mohou stahovat ledňáčci
z širokého okolí. Ale vzhledem k tomu, že se populace místních led-
ňáčků stále mění v závislosti na průběhu zimy, hnízdní sezóně a díky
ubývání přirozených hnízdišt’, nejsou škody tak velké (P. Čech, 2007c).
Ledňáček může za jistých okolností způsobit nezanedbatelné ztráty na
rybách, a to v sádkových chovech nebo na menších pstruhových reví-
rech (P. Čech, 2007c; 2009). Pro minimalizaci škod způsobených v rybích
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sádkách a chovných rybnících je vhodné proti ledňáčkovi na vytypova-
ných posedech použití plašících zařízení napodobujících lovícího dravce,
případně odstranění vegetace nad vodou, která by mohla sloužit jako po-
sed (P. Čech, 2007c). Ochrana chovných ryb před kormorány se provádí
např. pomocí umělých úkrytů pro ryby (Lemmens et al., 2016).

Pokud tedy budeme znát potravní ekologii rybožravých predátorů,
především velikost lovených ryb, lze díky těmto poznatkům o jejich
potravě zvolit vhodný rybářský management, který zminimalizuje ztráty
na chovaných rybách (P. Čech, 2007c; 2007e; 2009).

V potravě ledňáčka říčního můžeme nalézt také vodní bezobratlé
(Cramp, 1990; Hallet, 1977; Reynolds et al., 1996), tedy i hmyz (vážky
- Odonáta, motýlice - Zygoptera, jepice - Ephemeroptera, střechatky -
Megaloptera, sarančata - Caelifera, kobylky - Ensifera) (Iribarren et al.,
1982). Na základě přímého pozorování a fotodokumentace v Německu
bylo potvrzeno, že ledňáček říční je schopen ulovit např. dospělého je-
dince vážky plavé (Libellula fulva) (Wildermuth; Hürten, 2016). Larvy růz-
ných druhů vážek mohou představovat podstatnou část hmyzí potravy
ledňáčka (Wildermuth; Schneider, 2014). Poznatky o hmyzí potravě led-
ňáčka říčního jsou získávány kromě analýzy vývržků také z fotogra-
fií a videozáznamů ledňáčků držících v zobáku svou kořist (Wilder-
muth; Schneider, 2014). V potravě ledňáčka byla nalezena i vývojová
stádia obojživelníků (především pulci žab (Anura); Cramp, 1990; Vacher
et al., 2004) a také měkkýši (Hallet, 1977). Ve francouzském hrabství
Geiswasser v Haut-Rhin byl dokonce spatřen ledňáček říční, jak loví
pulce blatnice skrvnité (Pelobates fuscus) (Vacher et al., 2004). Při analýze
vývržků odebraných na Losinském potoce byl učiněn zcela unikátní ná-
lez čelisti 9 cm ještěrky (Lacertinae), na řece Blanici byla nalezena larva
čolka (Triturus sp.) (M. Čech; P. Čech, 2015). Nerybí potrava tvoří méně
než 25% celkové hmotnosti kořisti (Iribarren et al., 1982). V České re-
publice tvoří nerybí potrava méně než 1% potravy, v naprosté většině
se jedná zřejmě o pouhou záměnu s rybami (larvy vážek, šídel (Ani-
soptera) a potápníků (Dytiscidae) se podobají rybám jak tvarem, tak
i chováním; M. Čech; P. Čech, 2011; 2015).

Ledňáček říční hnízdí ve svislých stěnách břehů, a to v meandrech
toků, břehových nádržích (Poprach et al., 2015), kolmých stěnách pře-
padů a výpustí rybníků, v kořenových vývratech apod. (Bunzel et al.,
1989; Cramp, 1990; Straka et al., 2007). V případě absence vhodných míst
pro hnízdění ledňáček využívá okolní toky, zářezy komunikací, skládky
zeminy apod., které mohou být vzdáleny i několik stovek metrů od
toku. Ledňáčci hnízdí jak ve volné přírodě, tak i v městském prostředí,
např. v městských parcích, těžebních objektech, rekreačních střediscích
(P. Čech, 2007b).

Hnízdní nora ledňáčka říčního je umístěna ve svislé stěně, která může
být menší než 1m2. Vletový otvor je vzdálený od vodní hladiny nejméně
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1.1 literární přehled

50 cm a od horního okraje břehu bývá obvykle do 50 cm, na konci
nory je hnízdní komůrka. Vletový otvor bývá překryt převislou vege-
tací. Nora je často umístěna nad propustnou vrstvou sedimentu nebo
pod kořeny dřevin, což zabezpečuje pevnost a stabilitu stěny. Chodba
do hnízdní komůrky je vedena pod úhlem 5°, to zabezpečuje v případě
krátkodobého zvýšení vodní hladiny rychlý odtok vody. Ledňáčci nejčas-
těji hnízdí ve stěnách z hlinitopísčitých materiálů (Bunzel et al., 1989),
byly však nalezeny i nory ve stěnách z jílovitého materiálu (Lloyd
et al., 1996) a dokonce v kamenitých stěnách. Ledňáček si nevybírá
pro stavbu svých hnízdních nor materiály nestabilní, např. písek. Délka
nory je různá, záleží na materiálu stěny a na terénu. Nora v kameni-
tých sedimentech byla dlouhá pouhých 30 cm (vletový otvor + hnízdní
komůrka), běžná délka je do 1m. Hnízdní nory jsou obsazovány opako-
vaně, někdy i desítky let. Před opětovným využitím nory ke hnízdění
ledňáčci noru vyčistí od starého vývržkového materiálu, případně od
materiálu od jiných obyvatel (P. Čech, 2007b). V norách ledňáčků se
občas zabydlí i jiný druh. Autoři Kucharski a Klosek (2009) ve své pub-
likaci popsali případ, kdy v noře ledňáčka na řece Brdy (Tucholski Park
Krajobrazowy) v severním Polsku byl objeven jedinec netopýra řasna-
tého (Myotis nattereri). Jako úkryt během celého roku nebo pro přezimo-
vání slouží neobsazené nory ledňáčků např. pro sýkoru koňadru (Parus
major), sýkoru uhelníčka (Parus ater), vrabce polního (Passer montanus),
myšici (Apodemus sp.), ze skupiny hmyzu zde byla nalezena hnízda čme-
láka zemního (Bombus terrestris) a vosy útočné (Paravespula germanica).
V norách ledňáčků byly nalezeny také zimní zásoby hlodavců – oříšky
a žaludy. Ve zhroucených norách (zůstal jen vletový otvor) bylo zazna-
menáno hnízdění červenky obecné (Erithacus rubecula), skorce vodního
(Cinclus cinclus), konipase horského (Motacilla cinerea) a střízlíka obec-
ného (Troglodates troglodytes) (P. Čech, 2007b).

Na území střední Evropy je tvořena populace ledňáčka říčního jedinci,
kteří jsou stálí (pohybují se v okruhu 50 km okolo rodiště), přelétaví
(pohybují se podle potřeb a životních podmínek v širším okolí hníz-
diště) nebo tažní (zdržují se v oblasti Středomoří nebo jihozápadního
pobřeží Atlantického oceánu; Cramp, 1990). Helbig (1987) ve své studii
publikoval výsledky pozorování ledňáčků zimujících až na Malajském
poloostrově, a to v nížinách a pobřežních oblastech tohoto poloostrova.
U sourozenců z jedné hnízdní nory může být různě rozvinut migrační
instinkt. Jedná se o přizpůsobení tohoto druhu, jak se vyrovnat s vel-
kými ztrátami, hlavně jako ochrana před „vymrznutím“ během dlou-
hých a krutých zim (P. Čech, 2007b). Mladí nevyspělí jedinci migrují
více než dospělí jedinci a samičky více než samci (Cramp, 1990).

Při mírných zimách bylo pozorováno teritoriální chování stálé části po-
pulace ledňáčka říčního na hnízdišti koncem února. V polovině března
se začínají zimující jedinci zdržovat v blízkosti hnízdních stěn, kde upra-
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vují staré nory nebo staví nory nové (Cramp, 1990; Poprach et al., 2015).
Návrat tažných ptáků v České republice probíhá během dubna (P. Čech,
2010). Začátek hnízdění (1. dekáda dubna; Poprach et al., 2015) je závislý
na klimatických podmínkách, výšce hladiny toků na obvyklých hnízdiš-
tích, případně na nízké hustotě dospělých ptáků, což vede k pozdnímu
sestavení párů. Vyvedení mlád’at 3. – 4. hnízdění může probíhat až v po-
lovině září. Prvotně jsou obsazována stálá hnízdiště a oblíbené nory
(P. Čech, 2006; 2007b). Hustota hnízdících párů je ovlivňována podmín-
kami prostředí, početnost obvykle nepřesáhne 1 – 3 páry na 10 km toku
(P. Čech, 2007b).

U ledňáčka není nijak vzácná polygamie, jeden samec souběžně
hnízdí s více samicemi, a to bud’ v rámci jedné velké hnízdní stěny,
nebo na různých lokalitách (Cramp, 1990; P. Čech, 2007b). Páření se ode-
hrává v blízkosti hnízdní nory, kladení vajec začíná za mírných zim
koncem března, případně začátkem dubna. Doba inkubace je 18 – 22 dní,
partneři se na vejcích střídají za 1 – 2 hodiny (P. Čech, 2007b). V hníz-
dech ledňáčků bylo nalezeno 2 – 8 mlád’at (M. Čech; P. Čech, 2016),
nejčastěji 6 (Cramp, 1990). Ledňáček říční během jedné hnízdní sezóny
může hnízdit až čtyřikrát (Cramp, 1990; P. Čech, 2007b).

Tato studie se zabývá vlivem katastrofické povodně, která byla
v červnu 2013 na pražském Botiči, na potravu rybožravého mikropredá-
tora ledňáčka říčního. Studií zabývajících se potravou ledňáčka říčního
už byla publikována celá řada (Hallet, 1977; Hallet; Doucet, 1982; Ra-
ven, 1986; Reynolds et al., 1996; Campos et al., 2000; Vilches; R Miranda
et al., 2012; Vilches; Arizaga; R. Miranda et al., 2013; Vilches; Arizaga;
Salvo et al., 2013; M. Čech; P. Čech, 2015), ale studií zabývajících se vli-
vem povodně na potravu ledňáčka říčního je velmi málo – (M. Čech; P.
Čech, 2004; 2013). Jedním z hlavních důvodů je zřejmě fakt, že povodeň
nelze předvídat, a tak je obtížné mít z jedné hnízdní nory (stěny), popř.
z jedné hnízdní lokality (části toku) vývržkový hnízdní sediment před
i po povodni. Povodeň nemá vliv pouze na potravu ledňáčka říčního, ale
také na jeho hnízdění. Vlivem povodně dochází k podmáčení břehů a je-
jich odtržení, tím vznikají nové vhodné hnízdní stěny pro ledňáčka (P.
Čech, 2007d). V rámci této studie byl také proveden monitoring hnízd-
ních příležitostí a obsazených hnízdních nor ledňáčka říčního na celém
toku Botiče. Na tomto toku je to zcela první monitoring ledňáčků. Zna-
lost míst hnízdění ledňáčka říčního je velmi důležitá pro jeho ochranu.
Těchto míst stále ubývá, často vlivem vodohospodářských zásahů (re-
gulace vodních toků; P. Čech, 2006). Ledňáček je chráněn zákonem č.
114/1992 Sb., v platném znění (Česká národní rada, 1992), a jeho prová-
děcí vyhláškou č. 395/1992 Sb., v platném znění (Ministerstvo životního
prostředí České Republiky, 1992), a je zařazen do seznamu zvláště chrá-
něných živočichů do kategorie silně ohrožený druh, ochrana se vztahuje
i na místa, kde hnízdí.
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1.2 řešené otázky a cíle práce

Z důvodu získání co nejvíce poznatků o životním stylu ledňáčka
říčního a s cílem zminimalizovat negativní zásahy do jeho životního
prostředí na celém území ČR vznikl v roce 1994 v rámci programu
Ochrany biodiverzity Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) program
ALCEDO. V rámci tohoto programu je každoročně zmonitorováno
v průměru 1200 km vodních toků a přilehlých vodních nádrží. Díky
účasti ve správních řízeních, biologickým průzkumům problémových
lokalit, jednáním s orgány ochrany přírody a správci toků se podařilo
zachránit řadu trvalých hnízdišt’ ledňáčka říčního. V rámci tohoto pro-
gramu jsou prováděny úpravy břehů, případně instalace umělých hnízd-
ních nor v místech, kde jsou optimální potravní podmínky pro ledňáčky.
Díky tomuto programu jsou také pomocí analýzy vývržků ledňáčků zís-
kávány informace o potravní specializaci, míře predačního tlaku a cel-
kovém působení na ichtyofaunu loviště. Na základě poznatků lovecké
strategie, kvantitativního a kvalitativního složení potravy mohla být na-
vržena řešení, jak zabránit škodám, které jsou ledňáčci schopni způsobit
v odchovnách ryb. Tato řešení respektují ochranu tohoto druhu. Vý-
sledky programu ALCEDO byly prezentovány na celostátních ochranář-
ských, ornitologických a ichtyologických konferencích. Byly vytipovány
jádrové oblasti dlouhodobého sledování ledňáčka říčního na území ČR.
Konala se také řada mezinárodních konferencí zabývajících se problema-
tikou ochrany a výzkumu ledňáčka říčního (P. Čech, 2007a).

O potravě ledňáčka říčního stále není známo vše, proto je nutné prová-
dět další výzkumy. Je třeba provádět monitoring hnízdních příležitostí
a úspěšnosti hnízdění na dalších vodních tocích, aby byla ochrana to-
hoto krásného opeřence účinná.

1.2 řešené otázky a cíle práce

Tato studie se zabývá vlivem katastrofické povodně na Botiči v červnu
2013 na potravu ledňáčka říčního. Hlavními cíli práce je analýza vývrž-
kového hnízdního sedimentu ledňáčka říčního hnízdícího na Botiči před
a po povodni z června 2013 a mapování hnízdních příležitostí a obsa-
zených hnízdních nor ledňáčka říčního na celém toku Botiče (rok 2015).
Hlavní zkoumané otázky jsou: 1) Jak se liší druhová a velikostní skladba
potravy ledňáčka říčního před a po katastrofické povodni v červnu
2013? 2) Jak se liší hmotnost ulovených ryb před a po povodni? 3) Jak
hluboko v centru Prahy ledňáček říční hnízdí a jaká jsou přírodní, po-
případě antropogenní omezení pro úspěšné hnízdění? 4) Kolik je hnízd-
ních nor a hnízdních příležitostí na celém toku Botiče?
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2
M E T O D I K A

2.1 charakteristika toku botiče

2.1.1 Botič

Botič je součástí povodí dolní Vltavy, protéká Středočeským krajem a Pra-
hou. Délka toku Botiče je 34,5 km (21 km na území Prahy). Jedná se o je-
den z nejdelších toků v Praze a o druhý největší pražský přítok Vltavy.
Celková plocha povodí Botiče je 135,79 km2. Pramení jihovýchodně od
Prahy, za obcí Čenětice (Ovčáry). Do Vltavy se vlévá na Výtoni u že-
lezničního mostu. Botič má řadu přítoků, a to: Slatinský potok, Cho-
dovecký potok, Měcholupský potok, Košíkovský potok, Hájecký potok,
Milíčovský potok, Dobrá voda, Pitkovický potok. Na toku je také něko-
lik rybníků a Hostivařská přehrada. Horní část toku je přírodní, pouze
v místech průtoku obcemi je koryto zpevněné. Střední část toku (pod
Hostivařskou přehradou) je přirozeně meandrující s řadou tůní (Přírodní
památka Meandry Botiče). Dolní část toku je souvisle upravena a zpev-
něna betonovými prefabrikáty. Botič protéká dvěma přírodními parky:
Botič - Milíčov, Hostivař - Záběhlice, protéká také Průhonickým parkem
a bývalou oborou (Rojková et al., 2013).

2.1.2 Průběh toku

Botič pramení za Čeněticemi, kterými také protéká, dále protéká obcemi
Olešky, Kocanda, pokračuje přes Průhonický park (na toku jsou tři prů-
točné rybníky – Bořín, Labeška a Podzámecký rybník). Tok dále pokra-
čuje zalesněným údolím Průhonic, meandruje přes Křeslice do Petrovic,
poté následuje úsek meandrů přes městskou část Hostivař a Záběhlice
(Přírodní památka Meandry Botiče). Dále protéká areálem Pražských
tepláren a odstavným nádražím Praha Jih. Přes michelské údolí protéká
okolo Bohdalce, poté se stáčí do Vršovic, protéká podél Gröbovky, par-
kem Folimanka, přes Ostrčilovo náměstí. Od Ostrčilova náměstí je tok
veden potrubím, které ústí do Vltavy pod železničním mostem na Vý-
toni (Obrázek 1, Příloha A – Příloha J; Rojková et al., 2013)

2.1.3 Fauna a flóra

Vodní vegetace zde není příliš bohatá, protože tok je značně po-
znamenán eutrofizací. Porosty břehů jsou tvořeny olšinami, střem-
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Obrázek 1: Povodí Botiče (zdroj: Rojková et al., 2013)

chovými jasaninami, rostou zde také vrba bílá (Salix alba), brslen
evropský (Euonymus europaeus), svída krvavá (Cornus sanguinea), jilm
vaz (Ulmus laevis), líska obecná (Corylus avellana). V Botiči můžeme
nalézt tyto druhy ryb: ouklej obecná (Alburnus alburnus), hrouzek
obecný (Gobio gobio), plotice obecná (Rutilus rutilus), perlín ostrobřichý
(Scardinius erythrophthalmus), kapr obecný (Cyprinus carpio), jelec tloušt’
(Leuciscus cephalus), jelec proudník (Leuciscus leuciscus), štika obecná
(Esox lucius). Co se týká kvality vody Botiče, je zde zvýšený obsah fosfo-
rečnanů, voda je silně znečištěna, to je způsobeno vypouštěním odpad-
ních vod z obcí na horní části toku, kde není dokončeno vybudování
kanalizace (Lesy hl. m. Prahy, 2013).

2.2 povodeň v červnu 2013

V červnu 2013 (1. a 2. června) po vydatných deštích v povodí Vltavy do-
sáhl průtok Botiče pod Hostivařskou přehradou hodnot přibližně stočty-
řicetileté vody (Obrázek 2).

V noci z 1. na 2.6.2013 došlo k extrémnímu úhrnu srážek – 100mm
za 24 hodin, to vyvolalo na Botiči průtok nad Q100 (Rojková et al., 2013).
Takto vysoký průtok byl způsoben rovněž srážkami z minulých dní,
kdy půda byla již silně nasycena vodou a také tím, že některé části ko-
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2.2 povodeň v červnu 2013

Obrázek 2: Průběh průtoků v Botiči pod vodní nádrží Hostivař a v Nuslích.
Q100 označuje stoletou vodu, je to taková povodeň, jejíž kulminační
průtok je v dlouhodobém průměru dosažen nebo překročen jednou
za 100 let (podle Českého hydrometeorologického ústavu). (Rojková
et al., 2013)

ryta toku jsou vydlážděné bez retenčních nádrží. Tato velká voda způ-
sobená extrémním úhrnem srážek byla zcela nečekaná. Na toku Botiče
je Hostivařská přehrada, která má nejen rekreační a ekologický význam,
ale také má retenční účinek. Retenční ovladatelný objem (od hladiny let-
ního stálého nadržení k maximální hladině) činí 0,535 mil. m3, další
tzv. rezervní objem (do úrovně maximální bezpečné hladiny) činí 0,603

mil.m3. Manipulace na Hostivařské přehradě probíhala tak, aby nedošlo
k přelití hráze a nedošlo k jejímu protržení, což by mělo za následek za-
plavení celého území pod přehradou, zatopení Michle, Vršovic a Nuslí.
Manipulací s odtokem se podařilo této velké katastrofě zabránit. Přesto
voda vypuštěná z Hostivařské přehrady (průtok 74,49 m3.s−1) byla nad
hodnotou (průtok Q100 = 60 m3.s−1). To způsobilo povodňovou vlnu na
úrovni přibližně stočtyřicetileté vody (Obrázek 2; Rojková et al., 2013).

2.2.1 Škody způsobené povodní v červnu 2013

Celkové škody způsobené touto povodní byly celorepublikově vyčísleny
na více než 15 miliard Kč. Nejvíce zasaženými kraji, kde rozsah škod pře-
sáhl 2 miliardy Kč, byl kraj Středočeský (4,1 miliard Kč), Hlavní město
Praha, kraj Ústecký a Jihočeský. Celková výše škod v Praze způsobených
touto červnovou povodní činila téměř 4 miliardy Kč, z toho ztráty na
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majetku hl. m. Prahy a městských částí činily 2,2 miliardy Kč a škody na
soukromém majetku činily necelé dvě miliardy Kč (Sandev et al., 2013).

Centrum Prahy bylo ochráněno protipovodňovými zábranami. Vlta-
vou byla zaplavena Hostivař, Libeň, Modřany, Zbraslav, Lahovice a Laho-
vičky, část Troje a Císařský ostrov. Značné škody napáchal Botič. Z celko-
vých 22 správních obvodů na území hl. m. Prahy bylo povodní zasaženo
18, jednalo se o škody na movitém i nemovitém majetku. Škody byly
způsobeny jak rozvodněnými toky – Vltava, Berounka, Rokytka, Botič,
tak i vzestupem spodní vody a vzedmutím vod z poškozené kanalizace.
Největší škody byly způsobeny řekou Vltavou a Berounkou. Nejvíce byla
zasažena Praha 16, Praha 7 a Praha 10. Největší škody na majetku hl. m.
Prahy byly škody na vodohospodářském majetku, na síti kanalizačních
stok, vodovodech a čistírnách odpadních vod. Značné škody vznikly na
infrastruktuře a nemovitostech, byla zatopena i značná část Zoologické
zahrady (škoda přes 52 miliónů Kč). Císařský ostrov na Vltavě byl vli-
vem povodně dokonce rozpůlen (Rojková et al., 2013).

Mezi největší škody napáchané rozvodněným Botičem patří zatopený
hotel Selský dvůr v pražské Hostivaři a také škoda na desítce aut zahra-
ničních hostů tohoto hotelu. Celková škoda činila téměř 10 miliónů Kč
(Rada hl. m. Prahy, 2013). Škoda nemusela být tak velká, kdyby nedo-
šlo k náhlému vypouštění Hostivařské přehrady, které nařídil pražský
magistrát. Po zvýšeném průtoku vody došlo k rozvodnění Botiče, což
mělo za následek zatopení hotelu do výšky dvou metrů. Majitel hotelu
podal žalobu na neznámého pachatele (Novinky.cz, 2013-06-11).

Botič dále zatopil např. park Folimanku (škoda 911 000 Kč), Dům
ochránců přírody, depo kolejových vozidel, sportovní areál Hamr, kostel
Panny Marie u Hamerského rybníka, historické jádro Hostivaře, restau-
raci Rybářská bašta (škoda 0,95 mil. Kč) atd. Vlivem povodně došlo také
k porušení opevnění koryta (hlavně vegetačního opevnění mokřadní
vegetací), které bylo použito v rámci revitalizace koryta Botiče v roce
2007 (Rojková et al., 2013).

2.2.2 Hnízdní sediment

Ledňáček říční vyvrhuje vývržky většinou na posedech, které bývají
nad vodou. Složení těchto vývržků tedy není obvykle možné analyzo-
vat (spadnou do vody). Jiné je to v období hnízdění, kdy v hnízdní
noře vyvrhují nejdříve dospělí ptáci, později jejich mlád’ata (P. Čech,
2007e). Vývržky jsou složeny z kosterních zbytků ulovených a natrá-
vených ryb (kosti, šupiny, oční čočky, otolity; M. Čech; P. Čech, 2011).
Součástí hnízdního sedimentu mohou být i zbytky uloveného hmyzu,
vývojová stádia obojživelníků a také schránky měkkýšů (Hallet, 1977;
Cramp, 1990; Vacher et al., 2004). Zejména posledně jmenované potravní
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zbytky jsou zjevně sekundární kořistí z pozřených ryb (M. Čech; P. Čech,
2015).

Podle některých specifických kostí hlavy ryb, např. kosti předskře-
lové - praeoperculare, požerákové - ossa pharyngea, čelistní - maxillare
a patrové – dentale, praemaxillare, maxillare, je možné určit počet, veli-
kost a druh ryb, které ledňáček zkonzumoval (P. Čech, 2007e). Ana-
lýza hnízdního sedimentu se používá také jako doplňující metoda pro
studium rozmanitosti ichtyofauny našich údolních nádrží, řek a po-
toků (M. Čech; P. Čech, 2001). Znalost velikosti lovených ryb umožňuje
volbu vhodného rybářského managementu (zmenšení ztrát na rybách;
P. Čech, 2007e; 2007c).

2.3 sběr dat

2.3.1 Odebírání a zpracování hnízdního sedimentu

Pro účely této studie byly odebrány hnízdní vývržkové sedimenty led-
ňáčka říčního na pražském Botiči pár dní před červnovou povodní
(30.5.2013) a po povodni (16.8.2013). Jednalo se o hnízdní noru asi 2 km
pod Hostivařskou přehradou před povodní a noru ve stejné oblasti po
povodni. Hnízdní sedimenty byly odebrány z hnízdní komůrky led-
ňáčka říčního ihned po vyhnízdění po předchozích kontrolách obsazení
nory a úspěšnosti hnízdění. Odběr materiálu byl proveden pomocí spe-
ciální odběrné lžíce (možno použít i vysavač se speciálně upraveným
nástavcem; Raven, 1986) tak, aby nedošlo k porušení hnízdní komůrky
a přístupové chodby do komůrky a bylo možné opakované používání
této nory k hnízdění ledňáčka říčního (P. Čech, 2007c).

Vývržkový sediment byl z důvodu odstranění nečistot ponořen na
48 hodin do roztoku vody s detergentem (možno použít 10 % roztok
H2O2; Raven, 1986) a následně byl promýván přes síto (0,5 mm oka).
Poté byla směs kostí a šupin vysušena při pokojové teplotě (Reynolds
et al., 1996; P. Čech, 2007c; M. Čech; P. Čech, 2011) (možné sušit i při
teplotě 105 ◦C, Raven, 1986), při vyšší teplotě by došlo k pokroucení
kostí (Čech M. ústní sdělení).

Takto získaná směs kostí a šupin byla analyzována pod binokulární
lupou při zvětšení 10x. Pro určení druhového složení potravy ledňáčka
říčního na Botiči před a po povodni v červnu 2013 byly využity kosti
požerákové a předskřelové (P. Čech, 2007b; 2009; M. Čech; P. Čech, 2011).
Podle Klíče diagnostických kostí vybraných druhů ryb ichtyofauny
ČR byly tyto kosti určeny a roztříděny podle druhu ryb (Reynolds
et al., 1996; M. Čech; Vejřík, 2011; M. Čech; P. Čech et al., 2008;
M. Čech; P. Čech, 2013). Následně byla každá kost změřena pod bino-
kulární lupou s přesností 0,1 mm (M. Čech; P. Čech et al., 2008; M. Čech;
Vejřík, 2011; M. Čech; P. Čech, 2013; 2015; 2016).
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Detailní určení nerybí složky potravy ve vzorcích před a po povodni
provedl Mgr. Daniel Vondrák, ÚŽP, PřF UK.

2.3.2 Hnízdní příležitosti a obsazené nory na Botiči

Monitoring hnízdních příležitostí a obsazených nor byl prováděn během
hnízdní sezóny, tedy od konce března do září v roce 2015 po celém
toku Botiče (34,5 km). Pomocí GPS (GARMIN GPSmap 60 CSx) byly za-
znamenány souřadnice nalezených hnízdních příležitostí a obsazených
nor, dále byla na každém místě pořízena fotografie a místo bylo řádně
popsáno. Byl zjišt’ován stav nalezených nor – obsazena, neobsazena,
hnízdní příležitost. Zjišt’ování obsazenosti nor bylo prováděno pouze
vizuálně, a to pomocí dalekohledu (CELESTRON UPCLOSE G2 10x50).
Obsazenost nor byla určena podle pobytových stop - přítomnosti vyté-
kajícího šedivého materiálu (trus a vývržky z hnízdní komůrky), občas
byl spatřen v blízkosti nory dospělý jedinec, někdy i při vlétnutí či
vylétnutí z hnízdní nory (P. Čech, 2007c).

2.4 zpracování dat

2.4.1 Hnízdní sediment

Všechny naměřené délky kostí z hnízdního sedimentu byly pře-
psány do programu Microsoft Office Excel 2010. Kosti byly spáro-
vány (jedná se o párové kosti), vždy pravé a levé kosti stejné veli-
kosti, každý pár zastupoval jednoho jedince. V případě, že kost ne-
byla spárována, byla počítána jako jeden další jedinec. Celkový počet
ryb byl tedy dán počtem spárovaných kostí a počtem nespárovaných
kostí. Následně byly délky kostí přepočítány pomocí druhově speci-
fických regresních rovnic na délku (od špičky rypce po nejzazší ko-
nec ocasní ploutve; M. Čech; P. Čech et al., 2008; M. Čech; Vejřík, 2011;
M. Čech; P. Čech, 2013) a hmotnost každé ryby (M. Čech; P. Čech, 2016).
V případě mřenky mramorované byly použity lineární regresní rovnice
pro délku ryb, které publikovali autoři Reynolds a Hinge (1996). Ná-
sledně byla data statisticky zpracována v programu R.

2.4.2 Monitoring

Fotografie všech hnízdních příležitostí a obsazených nor pořízené bě-
hem procházení toku byly upraveny v programu Picassa (Příloha K –
Příloha P). GPS souřadnice byly zaneseny do mapy pomocí programu
QGIS 2.8.1 (Příloha A – Příloha J). Jako podkladové mapy byly použity
mapy z Geoportálu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního,
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Hydroekologického informačního systému Výzkumného ústavu vodo-
hospodářského T. G. Masaryka a z Digitální báze vodohospodářských
dat (VÚV T.G.M - Odbor ochrany vod a informatiky, 2014; Zeměmě-
řičský úřad, 2010; Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka,
2016).

2.4.3 Statistické zpracování

Pro tvorbu tabulek, grafů a výpočet Shannon – Weaverova indexu diver-
zity byl použit program Microsoft Office Excel 2010. Ke statistickému
zpracování byl využit program R x 64 3.1.2. Pomocí χ2 testu byl testován
vliv povodně na početní zastoupení jednotlivých druhů ryb v potravě
ledňáčka říčního. Dále byl použit Kruskal – Wallisův test pro porovnání
délky ryb ulovených ledňáčkem před a po povodni na Botiči v červnu
2013. Tento test byl použit i pro porovnání hmotnosti ryb ulovených
před a po povodni. Rozdíly byly statisticky významné, pokud p – hod-
nota vyšla menší než 0,05 (5%) hladina významnosti.

Pro výpočet indexu diverzity byl použit Shannon – Weaverův index
diverzity:

H = −

S∑
i=1

pi lnpi pi =
ni
N

,

kde S je celkový počet druhů, ni počet jedinců i–tého druhu a N cel-
kový počet jedinců. Tento index vyjadřuje pravděpodobnost, že jedinec
náhodně vybraný ze společenstva náleží určitému druhu. Předpokladem
Shannon – Weaverova indexu diverzity je náhodný výběr jedinců z teo-
reticky neomezeného množství a přítomnost všech druhů společenstva
ve vzorku. Shannon – Weaverův index může teoreticky nabývat hodnot
od 0 při absolutní dominanci jednoho druhu až do ln S při absolutní
vyrovnanosti abundancí všech druhů. Obvykle nabývá hodnot od 1,5 až
4,5 (Diversity index, 2016).

Pro porovnání počtu druhů ulovených ledňáčkem říčním před a po po-
vodni na Botiči v červnu 2013 byl použit index podobnosti mezi dvěma
vzorky podle Sørensena (1948):

S =
2C

A+B
,

kde C je počet druhů společný oběma vzorkům, A počet druhů v prv-
ním vzorku a B počet druhů ve druhém vzorku. Tento index byl pro
srovnání použit i pro porovnání druhového složení potravy ledňáčka
říčního na Botiči a na Blanici, Štěpánovském potoce, Chotýšance, Trnavě,
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Losinském potoce, Křešickém potoce a Martinickém potoce (viz Kapi-
tola 4). Index nabývá hodnot od 0 (žádné společné druhy) do 1 (iden-
tické druhové složení; Sørensen, 1948).
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3
V Ý S L E D K Y

3.1 druhová a velikostní skladba potravy ledňáčka říč-
ního

Před povodní na Botiči v červnu 2013 byly v hnízdním sedimentu led-
ňáčka říčního nalezeny diagnostické kosti 689 ryb 10 druhů a 3 čeledí
(kaprovití - Cyprinidae, okounovití - Percidae, mřenkovití - Balitoridae;
řazeno podle četnosti). Dominantním druhem byl hrouzek obecný (Gobio
gobio) – 48,6%, následoval jelec tloušt’ (Squalius cephalus) – 15,4%, okoun
říční (Perca fluviatilis) – 12,3%, perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthal-
mus) – 10,2%, plotice obecná (Rutilus rutilus) – 6%, střevlička východní
(Pseudorasbora parva) – 3,5%, ouklej obecná (Alburnus alburnus) – 2,8%,
lín obecný (Tinca tinca) – 0,9%, cejnek malý (Abramis bjoerkna) – 0,3%,
mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) – 0,1% (Obrázek 3). Shannon
– Weaverův index diverzity pro počty ulovených ryb ledňáčkem říčním
před povodní vyšel 1,58.

Po povodni na Botiči v červnu 2013 byly v hnízdním sedimentu led-
ňáčka říčního nalezeny hlavové identifikační kosti 511 ryb 7 druhů a 2

čeledí (kaprovití, okounovití; řazeno podle četnosti). Dominantním dru-
hem byl hrouzek obecný – 53,6%, následoval okoun říční – 16,6%, plotice
obecná – 12,5%, perlín ostrobřichý – 9%, jelec tloušt’ – 6,7%, střevlička
východní – 1,4%, karas stříbřitý (Carassius auratus) – 0,2% (Obrázek 3).
Shannon – Weaverův index diverzity pro počty ulovených ryb ledňáč-
kem říčním po povodni vyšel 1,36.
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Obrázek 3: Druhové složení potravy ledňáčka říčního (Alcedo atthis) před a po
povodni na Botiči v červnu 2013. Ve vzorku před povodní jsou ve
skupině ostatní tyto druhy: ouklej obecná (Alburnus alburnus), lín
obecný (Tinca tinca), cejnek malý (Abramis bjoerkna) a mřenka mra-
morovaná (Barbatula barbatula). Ve vzorku po povodni je ve skupině
ostatní jeden jedinec karase stříbřitého (Carassius auratus).

V obou hnízdních sedimentech, tedy před i po povodni na Botiči
v červnu 2013, bylo v potravě ledňáčka říčního nalezeno 6 druhů ryb,
a to hrouzek obecný, jelec tloušt’, okoun říční, perlín ostrobřichý, plotice
obecná a střevlička východní. V sedimentu před povodní byla ouklej
obecná, lín obecný, cejnek malý a mřenka mramorovaná, tyto druhy
v sedimentu po povodni úplně chyběly. Ve vývržkovém sedimentu po
povodni byl navíc jeden druh, a to karas stříbřitý (Tabulka 1). Povo-
deň měla významný vliv na početní zastoupení jednotlivých druhů ryb
(χ20,95;5 = 43, 72, P < 0, 0001). Index podobnosti podle Sørensena pro po-
rovnání počtu druhů ulovených ledňáčkem říčním před a po povodni
na Botiči v červnu 2013 vyšel 0,71.
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Tabulka 1: Druhové zastoupení v hnízdním sedimentu ledňáčka říčního (Alcedo
atthis) před a po povodni na Botiči v červnu 2013

Ryby ulovené ledňáčkem říčním po povodni byly signifikantně větší
(průměr 7,5 cm) než před povodní (průměr 6,5 cm; Kruskal – Walli-
sův test; H1,1200 = 119, 02, P < 0, 0001). Nejdelší rybou ulovenou před
povodní byl hrouzek obecný (10 cm), nejmenší rybou byl jelec tloušt’
(1 cm). Nejdelší rybou ulovenou po povodni byl hrouzek obecný (12 cm),
nejmenší ryby po povodni měřily 2 cm (střevlička východní, hrouzek
obecný; Obrázek 4; Tabulka 2)
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(a)

(b)

Obrázek 4: Velikostní složení jednotlivých druhů ryb v potravě ledňáčka říč-
ního (Alcedo atthis) před povodní (a) a po povodni (b) na Botiči
v červnu 2013. Ve vzorku před povodní jsou ve skupině ostatní
tyto druhy: ouklej obecná, lín obecný, cejnek malý a mřenka mra-
morovaná. Ve vzorku po povodni je ve skupině ostatní jeden jedinec
karase stříbřitého.

Nejvýznamnějšími druhy z hlediska hmotnosti ulovených ryb led-
ňáčkem říčním před povodní na Botiči v červnu 2013 byl hrouzek
obecný (54%), jelec tloušt’ (14%) a perlín ostrobřichý (13%), po po-
vodni hrouzek obecný (59%) plotice obecná (16%) a perlín ostrobřichý
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(11%) (Obrázek 5). Ryby ulovené po povodni byly signifikantně těžší
(průměr 4,1 g) než před povodní (průměr 2,6 g; Kruskal – Wallisův test;
H1,1200 = 139, 62, P < 0, 0001). Největší hmotnost před povodní měl hrou-
zek obecný (8,73 g) a jelec tloušt’ (8,01 g). Nejmenší hmotnost před
povodní měl jelec tloušt’ (0,02 g), plotice obecná (0,1 g) a mřenka mra-
morovaná (0,21 g). Největší hmotnost po povodni měl hrouzek obecný,
a to 12,98 g. Nejmenší hmotnost po povodni měl hrouzek obecný (0,07

g), střevlička východní (0,08 g) a jelec tloušt’ (0,2 g). Před povodní chybí
ve vzorku velké ryby s hmotností nad 9 g (Obrázek 6; Tabulka 2).

Tabulka 2: Souhrnná tabulka minimálních, maximálních a průměrných délek
(TL) a hmotností (W) jednotlivých druhů ryb ulovených ledňáčkem
říčním (Alcedo atthis) před a po povodni na Botiči v červnu 2013
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Obrázek 5: Hmotnostní složení potravy ledňáčka říčního (Alcedo atthis) před
a po povodni na Botiči v červnu 2013. Ve vzorku před povodní
jsou ve skupině ostatní tyto druhy: ouklej obecná, lín obecný, cejnek
malý a mřenka mramorovaná. Ve vzorku po povodni je ve skupině
ostatní jeden jedinec karase stříbřitého.
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(a)

(b)

Obrázek 6: Hmotnosti jednotlivých druhů ryb v potravě ledňáčka říčního
(Alcedo atthis) před povodní (a) a po povodni (b) na Botiči v červnu
2013. Ve vzorku před povodní jsou ve skupině ostatní tyto druhy:
ouklej obecná, lín obecný, cejnek malý a mřenka mramorovaná. Ve
vzorku po povodni je ve skupině ostatní jeden jedinec karase stříb-
řitého.

V hnízdním vývržkovém sedimentu byly nalezeny také zbytky nerybí
potravy. Před povodní to byly zbytky exoskeletu a mandibula velké
larvy šídla královského (Anax imperator), hlavové kapsule, články noh
a krovky drobných brouků (Coleoptera), hlavové kapsule mravenců
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(Formicidae) - 5 ks, zadečky imág blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera)
a nymfa roztoče (Acari).

V hnízdním vývržkovém sedimentu po povodni byly nalezeny larvy
a kukly dvoukřídlého hmyzu (Diptera) a řada jednotlivých článků mno-
honožky (Diplopoda).

3.2 hnízdění ledňáčka říčního

Na celém toku Botiče se vyskytují jak úseky pro ledňáčka nevhodné
(vybetonované koryto, nízké břehy, stěny z kamenitého materiálu atd.),
tak i úseky zcela přírodní, kde tok přirozeně meandruje, s vhodnými
strmými břehy pro hnízdění (Obrázek 7).

Obrázek 7: Přirozeně meandrující Botič v relativně nenarušené krajině (a, b).
Vybetonované koryto Botiče (c, d).

Úsek od Záběhlic (pod Jižní spojkou) po ústí do Vltavy (asi 7 km) je
nevhodný k hnízdění ledňáčka z důvodu vybetonovaného koryta toku,
z toho asi 1,2 km toku je vedeno potrubím (úsek Ostrčilovo náměstí –
ústí do Vltavy). Horní část toku (asi 3,5 km) od Radějovic až k prameni
Botiče (za Čeněticemi) je pro hnízdění nevhodný z důvodu nízkých
břehů, nedostatku vody a úplné absenci ryb. Ještě ve vzdálenosti cca
2,5 km od pramene nebyla v korytě žádná voda (léto 2015 – extrémní
sucho). Třetina toku je tedy pro hnízdění nevhodná.

Celkem bylo na Botiči nalezeno 11 obsazených hnízdních nor. V úseku
od Záběhlic po Hostivařskou přehradu byly nalezeny 4 obsazené
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3.2 hnízdění ledňáčka říčního

hnízdní nory (bod č. 1, 4, 5, 6 na Mapě 2 a 3 viz Příloha B; Příloha C; Pří-
loha K) a tři hnízdní příležitosti (bod č. 2, 3, 7 na Mapě 3 viz Příloha C;
Příloha K). Na místech označených body č. 1, 4 a 6 byly nalezeny ob-
sazené nory v období červenec – srpen. V místě označeném bodem č.
5 byla nalezena obsazená nora v období květen - srpen. V úseku nad
Hostivařskou přehradou až Křeslice, kde Botič přirozeně meandruje re-
lativně nenarušenou krajinou, byly nalezeny 4 obsazené nory (bod č. 9,
11, 14, 20 na Mapě 4, 5 a 6 viz Příloha D –Příloha F; Příloha K – Pří-
loha M) a 9 hnízdních příležitostí (bod č. 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19

na Mapě 4, 5 a 6 viz Příloha D – Příloha F; Příloha K – Příloha M). Na
místě označeném bodem č. 9 a 11 byly nalezeny obsazené nory v ob-
dobí květen – červen a také v období červenec – srpen, je zajímavé, že
byly blízko sebe (145m). Na místě označeném č. 14 byla obsazená nora
v období březen - duben a také v období květen – červen. Na místě
označeném č. 20 byla nalezena obsazená nora v období květen – červen.
V úseku Újezd u Průhonic až k začátku Průhonického parku byly nale-
zeny 2 obsazené hnízdní nory (bod č. 26, 31 na Mapě 6 a 7 viz Příloha F;
Příloha G; Příloha N; Příloha O) a 9 hnízdních příležitostí (bod č. 21 –
25, 27 – 30 na Mapě 6 a 7 viz Příloha F; Příloha G; Příloha M; Příloha N).
Na místě označeném bodem č. 26 a 31 byly nalezeny obsazené nory
v období červenec – srpen. Hnízdní nora v bodě č. 26 (Mapa 6, viz
Příloha F; Příloha N) byla téměř pod hlučnou dálnicí. V Průhonickém
parku byla nalezena 1 hnízdní nora obsazená v období červenec - srpen
(bod č. 37 na Mapě 9 a 10 viz Příloha I; Příloha J; Příloha O) a 5 hnízd-
ních příležitostí (bod č. 32 – 36 na Mapě 8 a 9 viz Příloha H; Příloha I;
Příloha O). V úseku Osnice – Čenětice – pramen Botiče byly nalezeny 3

hnízdní příležitosti (bod č. 38 – 40 na Mapě 10 viz Příloha J; Příloha O;
Příloha P).
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4
D I S K U Z E

Z výsledků této studie je zřejmé, že katastrofická povodeň na Bo-
tiči v červnu 2013 měla vliv na počet ulovených ryb ledňáčkem říč-
ním. Menší počet ryb po povodni byl zřejmě způsoben vyplavením
menších a zejména velmi malých ryb. I během dlouhotrvající po-
vodně na řece Blanici v roce 2009 ledňáček ulovil menší množství ryb
(M. Čech; P. Čech, 2013).

V hnízdním vývržkovém sedimentu před povodní na Botiči byly nale-
zeny kosti 689 ryb, po povodni kosti 511 ryb (Obrázek 3). Autoři Čech
a Čech (2013), kteří se zabývali vlivem dlouhotrvající povodně na řece
Blanici na potravu ledňáčka říčního, analyzovali hnízdní vývržky z čer-
vence 2007 (normální situace) a července 2009 (dlouhotrvající povodeň).
Hnízdní sediment z roku 2009 byl odebírán během července celkem
5krát. Ve vzorku z roku 2007 (běžná situace na toku) byly nalezeny
kosti 792 ryb, v hnízdním sedimentu z roku 2009 (dlouhotrvající po-
vodeň) kosti 630 ryb. Ke snížení počtu ulovených ryb na řece Blanici
došlo vlivem dlouhotrvajícího zákalu, který způsobil zhoršenou viditel-
nost ryb. Ledňáček lovil daleko méně bentických druhů ryb, nižší počet
ulovených ryb byl dobře kompenzován větší velikostí jednotlivých ryb
(především druhy žijící u hladiny). I v případě ledňáčka hnízdícího
a lovícího na Botiči byl nižší počet ulovených ryb po povodni kompen-
zován větší velikostí ryb (Obrázek 4; Obrázek 6).

Průměrná délka ryb lovených ledňáčkem před povodní na Botiči
(během normálního stavu) byla 6,5 cm, což odpovídá optimální veli-
kosti (5 - 8 cm) jeho kořisti (Reynolds et al., 1996; Zając et al., 2007;
M. Čech; P. Čech, 2011; Vilches; R Miranda et al., 2012). Povodeň na Bo-
tiči měla vliv na délku ryb ulovených ledňáčkem říčním. Ryby po po-
vodni byly signifikantně větší (průměr 7,5 cm; Obrázek 4). Také se vý-
razně snížil počet ryb s délkou 1 - 5 cm. Největšími ulovenými rybami
byly ryby dlouhé 10 - 12 cm (Obrázek 4; Tabulka 2). Ryby lovené během
dlouhotrvající povodně na řece Blanici v roce 2009 byly také signifi-
kantně větší (průměr 7,4 cm vs. 6,5 cm), také se výrazně snížil počet ryb
o velikosti 2 - 4 cm. Největšími ulovenými rybami během povodně byly
ryby dlouhé 11 - 13 cm (M. Čech; P. Čech, 2013).

Vliv povodně se přirozeně odrazil i na hmotnosti ledňáčkem lovených
ryb. Ryby lovené na Botiči po povodni byly signifikantně těžší (průměr
4,1 g vs. 2,6 g; Obrázek 6). Nejvíce vážící ryby měly hmotnost 10 - 13 g.
Ve vzorku před povodní chyběly velké ryby s hmotností nad 9 g (Obrá-
zek 6; Tabulka 2). I na řece Blanici byla hmotnost ryb lovených během
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povodně signifikantně vyšší (průměr 3,7 g vs. 3,0 g) než během normální
situace, kdy povodeň nebyla. Nejvíce vážící ulovené ryby měly hmotnost
8 - 15 g, takto velké ryby během normální situace na toku prakticky chy-
běly (M. Čech; P. Čech, 2013).

Proti původním předpokladům povodeň na Botiči neměla tak vý-
znamný vliv na změnu druhového složení. Vlivem povodně došlo k již
zmíněnému vypláchnutí menších ryb početně nejméně zastoupených
druhů, a to oukleje obecné (2,8%), lína obecného (0,9%), cejnka malého
(0,3%) a mřenky mramorované (0,1%) a výrazněji se snížil pouze počet
jedinců jelce tlouště (z 15,4% na 6,7%), který je čistě říčním druhem (Ob-
rázek 3; Tabulka 1). Ve vzorku po povodni přibyl pouze jeden nový druh,
a to karas stříbřitý, ale jednalo se pouze o jednoho jedince (Tabulka 1).
Ve studii od autorů Čecha a Čecha (2004) povodně v roce 2001 na Ště-
pánovském potoce způsobily jednorázový výplach „původních“ druhů
ryb. Tyto povodně způsobily odnos pstruha obecného (Salmo trutta),
který byl před povodní druhem dominantním (44,4%), dále sivena ame-
rického (Salvelinus fontinalis) (3,3%) a vranky obecné (8,8%). Potok byl
kolonizován kaprovitými rybami, a to ouklejí obecnou, která byla po této
povodni dominantním druhem (56,6%), ploticí obecnou (17,6%), jelcem
tlouštěm (12,2%) a hrouzkem obecným (7,3%) z výše položených vypla-
vených rybníků. Ke kolonizaci kaprovitými rybami v případě Botiče ne-
došlo nejspíše proto, že Botič s Hostivařskou přehradou „komunikuje“.
Není vyloučeno, že ledňáček létal lovit i na tuto přehradu. V rámci
studie od autorů Čecha a Čecha (2004) byl také zkoumán vliv celore-
publikových povodní v roce 2000 na Štěpánovském potoce na potravu
ledňáčka říčního. Rok po těchto povodních byl dominantním druhem
v potravě ledňáčka říčního jelec tloušt’ (21,3%), následován hrouzkem
obecným (20,7%), významněji byl zastoupen také bolen dravý (Aspius
aspius) (13,6%) a ouklej obecná (13,3%). Celorepublikové povodně na Ště-
pánovském potoce v roce 2002 (20krát zvýšený průtok vody) neměly tak
velký dopad na ichtyofaunu jako zmíněné povodně v roce 2001 (500krát
zvýšený průtok vody). Štěpánovský potok po celorepublikových povod-
ních sloužil jako refugium pro juvenilní ryby (bolen dravý, ostroretka
stěhovavá (Chondrostoma nasus), podoustev říční (Vimba vimba), parma
obecná (Barbus barbus), slunka obecná (Leucaspius delineatus), jelec proud-
ník (Leuciscus leuciscus) a jelec tloušt’) ze silně rozvodněné Sázavy.

Z výsledků rozborů hnízdních vývržkových sedimentů ledňáčka říč-
ního z různých typů prostředí lze soudit, že ledňáček je potravní opor-
tunista. Jeho potravní spektrum zahrnuje ty druhy, které se na dané lo-
kalitě právě nacházejí (Hallet, 1977; Reynolds et al., 1996; Campos et al.,
2000; P. Čech, 2009; M. Čech; P. Čech, 2011). To potvrdili i autoři Čech
a Čech (2011) ve své studii zabývající se potravou ledňáčka říčního na
údolní nádrži Slapy. Ve vývržkových hnízdních sedimentech ledňáčka
pocházejících z lokality Nová Živohošt’ sebraných během hnízdní se-
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zóny v roce 1999, 2000 a 2001 byl vždy dominantním druhem okoun
říční i přesto, že se jedná o druh, který přináší ledňáčkovi při krmení
mlád’at značné problémy. Okouni mají drsné ktenoidní šupiny, vysoké
tělo, trny na skřelových kostech a tvrdé paprsky v první hřbetní ploutvi,
proto ledňáček loví okouny maximálně do velikosti 10 cm. V případě,
že rodičovský pár krmí mlád’ata převážně okouny, musí nosit kořist do
hnízda častěji a musí každou rybu pečlivě usmrtit (udušení v zobáku
nebo údery o větev), nebot’ hrozí udušení mláděte způsobené vzpříče-
ním skřelových kostí nebo první hřbetní ploutve (M. Čech; P. Čech, 2011).
Problematickým druhem z hlediska polykání je pro ledňáčka i např.
vranka obecná, která má masivní širokou hlavu a mocný trn na skře-
lové kosti. Vranka se proto jeví pro ledňáčka jako absolutně nevhodný
druh. Přesto tvořila vranka obecná např. na některých úsecích belgické
řeky Lesse 50% z celkové potravy (Hallet, 1977). Významně početně za-
stoupena (34%) byla vranka i v potravě ledňáčka na potocích v New
Forestu v hrabství Hampshire na jihu Anglie. Hrouzek obecný, který
má masivní hlavu, je také jedním z problematických druhů z hlediska
polykání (M. Čech; P. Čech, 2011). Proto je maximální velikost lovených
hrouzků 11 cm (M. Čech; P. Čech, 2011). Campos a kol. (2000) ve své
publikaci uvádí na základě poznatků z řek v severním Španělsku, že
ledňáček se problematickým druhům, jako je např. hrouzek, aktivně vy-
hýbá. Na území České republiky je však hrouzek často dominantním
druhem v potravě ledňáčka říčního (M. Čech; P. Čech, 2001; 2004; 2011;
2015). Z tohoto důvodu nejsou výsledky, které publikoval Campos a kol.
(2000), pro území České republiky relevantní. Také na Botiči byl hrouzek
dominantním druhem v potravě ledňáčka jak ve vzorku před povodní
(48,6%), tak i po povodni (53,6%). Na základě výše zmíněných poznatků
je zřejmé, že ledňáček loví často druhy ryb, které jsou z hlediska poly-
kání značně problematické, je pro něho tedy důležité mechanické hle-
disko, které určuje maximální velikost lovené ryby (M. Čech; P. Čech,
2011).

Pro porovnání druhového složení ryb ulovených ledňáčkem říčním
před a po povodni na Botiči v červnu 2013 byl použit index podobnosti
podle Sørensena (1948). Index podobnosti pro Botič vyšel 0,71. Tento
index byl také vypočten pro porovnání druhového složení potravy led-
ňáčka říčního na Botiči (souhrnný vzorec) a na Blanici (S = 0,61), Ště-
pánovském potoce (0,47), Chotýšance (S = 0,58), Trnavě (S = 0,67), Lo-
sinském potoce (S = 0,64), Křešickém potoce (S = 0,59) a Martinickém
potoce (S = 0,50). Z hodnot tohoto indexu je zřejmé, že druhovému
složení potravy ledňáčka na Botiči před povodní je nejvíce podobné dru-
hové složení potravy po povodni. Index podobnosti mezi toky je vždy
nižší, byt’ při porovnání Botiče s Trnavou a s Blanicí stále poměrně vy-
soký. Otázkou zůstává, jak je tento index vypovídající a zda lze srovnávat
toky naprosto odlišné. Blanice je o hodně větší než Botič, navíc většina
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toku protéká přírodním prostředím. Trnava je sice tok menší, ale také
protéká přírodním prostředím a jen malými obcemi. To, jaké druhy ryb
jsou v toku, záleží také na mnoha faktorech, např. na rychlosti proudění
vody, druhu substrátu dna, množství kyslíku ve vodě v letních měsících,
míře znečištění toku atd. (Schlosser, 1991).

Pro výpočet indexu diverzity potravy byl použit Shannon – Weaverův
index. Jeho hodnota před povodní byla 1,58, po povodni 1,36. V publi-
kaci autorů Čecha a Čecha (2013) pro období charakterizující normální
stav řeky Blanice (bez povodně) byla hodnota indexu diverzity potravy
ledňáčka 1,57 a pro období dlouhotrvající povodně v roce 2009 1,83 (sou-
hrnná hodnota za celé období). Na Botiči došlo po povodni ke snížení
počtu druhů v potravě ledňáčka, což se odrazilo na indexu diverzity.
Na řece Blanici rostl index diverzity se zvyšující se turbiditou vody od
1,61 až na hodnotu 1,82 (M. Čech; P. Čech, 2013).

Ledňáček se neživí pouze rybami, ale příležitostně můžeme v jeho po-
travě nalézt i larvy vážek a šídel, potápníků, jepic, pošvatek (Plecoptera),
ale také raky (Astacidea), blešivce (Gammarus sp.), pavouky (Araneae)
a žáby (Anura) (Cramp, 1990). Např. na Slapské přehradě na lokalitě
Smilovice byly nalezeny v hnízdním sedimentu ledňáčka říčního exos-
kelety larev šídel a vážek a potápníka vroubeného (Dytiscus marginalis).
Podobně na lokalitě Nová Živohošt’ byl nalezen v hnízdním sedimentu
exoskelet larvy šídla (Anax sp.) (M. Čech; P. Čech, 2011). Wildermuth
a Schneider (2014) ve své publikaci uvádějí, že larvy vážek mohou tvořit
podstatnou část nerybí potravy. Zjistili, že ledňáček loví jak larvy vážek
s denní aktivitou sedící na ponořené vodní vegetaci, tak i ty, které jsou
aktivní především v noci a žijí v substrátu dna toku. Ledňáček loví jak
aktivně se pohybující hmyzí kořist (Kucharski, 2001), tak i ve vodě napa-
dané např. mrtvé šváby (Blattodea) (Wildermuth; Schneider, 2014). Zjiš-
tění o nerybí potravě vychází nejen z analýzy vývržkového hnízdního
sedimentu, ale také z přímého pozorování ledňáčka při lovu, odchytu
krmících ptáků nebo z rozboru obsahu žaludků mrtvých jedinců (Ku-
charski, 2001). Autoři Wildermuth a Hurten (2016) potvrdili na základě
přímého pozorování a fotodokumentace, že ledňáček je schopen aktivně
ulovit dospělého jedince např. vážky plavé. Vacher a Rufray (2004) ve své
studii prokázali, že ledňáček je schopen aktivně lovit také pulce blatnice
skvrnité. Na Losinském potoce byla dokonce v hnízdním sedimentu
nalezena čelist 9 cm ještěrky (Lacertinae) a na řece Blanici larva čolka
(Triturus sp.) (M. Čech; P. Čech, 2015). Naopak zbytky drobných měk-
kýšů nalezené v potravě ledňáčka říčního na řece Lesse (Hallet, 1977)
jsou sekundárním úlovkem (potrava ulovených ryb).

V hnízdním vývržkovém sedimentu před povodní na Botiči v červnu
2013 byly nalezeny zbytky exoskeletu a mandibula velké larvy šídla
královského, hlavové kapsule, články noh a krovky drobných brouků,
hlavové kapsule mravenců (5 ks), zadečky imág blanokřídlého hmyzu
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a nymfa roztoče. V hnízdním sedimentu po povodni byly nalezeny larvy
a kukly dvoukřídlého hmyzu a řada jednotlivých článků mnohonožky.
Lze soudit, že z tohoto relativně bohatého výčtu jak před povodní, tak
po povodni, je pouze larva šídla královského primární kořistí ledňáčka
říčního. Vše ostatní jsou hnízdní komenzálové (dvoukřídlí, mnohonožky,
roztoči), nebo predátoři těchto hnízdních komenzálů (např. mravenci
mohou profitovat z lovu roztočů, brouci třeba i z lovu dvoukřídlých).
Je pravděpodobné, že např. blanokřídlí a mravenci mohou být i sekun-
dární kořist. Znamená to, že pocházejí z potravy lovených ryb. Tomu, že
se nejedná o primární kořist, nasvědčuje i fakt, že všechny diagnostiko-
vané elementy nerybí potravy, kromě šídla, byly velmi malé, pocházející
z malých organismů. Pro ledňáčka by takto malé organismy představo-
valy velikostně výrazně suboptimální kořist.

Autoři Iribarren a Nevado (1982) ve své publikaci uvádějí, že nerybí
potrava ledňáčka říčního tvoří méně než 25% celkové hmotnosti potravy.
V České republice tvoří nerybí složka pouze zanedbatelnou část potravy
ledňáčků (méně než 1%). V práci autorů Čecha a Čecha (2015) byly
publikovány výsledky analýzy 9 vývržkových hnízdních sedimentů ze
Slapské přehrady, 9 z řeky Blanice a 12 z různých pstruhových potoků.
Z celkového počtu všech identifikovaných jedinců (16 933) tvořily ryby
99,93 % a nerybí potrava 0,07%. Výsledky této publikace potvrdily, že
ledňáček říční je především rybožravý predátor a že lov nerybí potravy
není založen na lovecké specializaci, ale že jde s největší pravděpodob-
ností o pouhou záměnu s rybami (M. Čech; P. Čech, 2011). Obecně
lze říci, že nerybí složka ve vývržkovém hnízdním sedimentu ledňáčka
říčního může být tvořena hnízdními komenzály, může se jednat o dru-
hotnou kořist (potrava ulovených ryb) nebo i o aktivně ulovenou kořist
(Hallet, 1977).

V rámci této studie byl také proveden monitoring hnízdních příleži-
tostí a obsazených nor ledňáčka říčního na celém toku Botiče (34,5 km).
Jednalo se zde o první monitoring tohoto druhu. Poznatky o tom, kde
ledňáčci hnízdí, jsou velmi důležité pro jejich ochranu. Špatná kvalita
vody a s tím související výskyt ryb, nepřítomnost přirozených břehů,
které poskytují ledňáčkům hnízdní příležitosti, a změna břehových po-
rostů, to vše má negativní vliv na jejich hnízdění (P. Čech, 2007c). Také
povodně mohou mít negativní dopad na hnízdění ledňáčků. Po zápla-
vách na Podblanicku v srpnu 2002 poklesla v této oblasti hustota hnízdí-
cích ledňáčků. Rovněž velkoplošné meliorace zemědělsky využívaných
ploch ohrožují hnízdění ledňáčka říčního. Odvodněné polnosti a nivní
louky nejsou schopny zadržet vodu při intenzivních srážkách nebo při
tání sněhu, což vede k zatopení hnízdních nor nebo i ke stržení celé
hnízdní stěny. Negativní dopad na hnízdění ledňáčků má úbytek bře-
hových stěn vhodných pro hnízdění. Nové hnízdní příležitosti vznikají
povodněmi, které způsobují podemletí a odtržení břehů. Ale díky zpev-
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ňování břehů, zasypávání nátrží a následné degradaci svislých stěn do-
chází stále k úbytku hnízdních stěn. Také různé aktivity člověka mohou
znemožnit hnízdění v jinak vhodné lokalitě (P. Čech, 2007d). Jednou
z možností, jak pomoci ledňáčkům k úspěšnému hnízdění, je vytvá-
ření nových hnízdních příležitostí (P. Čech, 2007c). Vhodné prostředí
pro hnízdění ledňáčků lze vytvořit přiměřenou úpravou břehů (P. Čech,
2007c). Nejvhodnější jsou břehy z hlinitopísčitých materiálů (Bunzel et
al., 1989) nebo z jílovitých materiálů (Lloyd et al., 1996). Další mož-
ností, jak vytvořit vhodné hnízdní příležitosti pro ledňáčka říčního, je
tvorba umělých nor (P. Čech, 2007c). Také vhodný lesní management
může přispět k tvorbě nových hnízdních příležitostí. Pokud lesní hos-
podáři nechají na březích toku růst mohutné stromy, může pak dojít
vlivem přirozené boční eroze říčních břehů k jejich vyvrácení do koryta
a vzniku nových míst vhodných k hnízdění ledňáčků (Poprach et al.,
2015). V rámci národního programu ALCEDO je každoročně prováděn
monitoring hnízdění ledňáčka říčního na českých tocích a přilehlých ná-
držích (P. Čech, 2007a).

V některých evropských zemích, jako je např. Nizozemsko, Španělsko,
Velká Británie nebo Itálie, byl zaznamenán za posledních 30 let dlouho-
dobý pokles počtu ledňáčků (Kucharski; Indykiewicz, 1996). Na území
České republiky dochází k mírnému nárůstu počtu hnízdících párů led-
ňáčků říčních. V období 2001 – 2003 bylo na našem území 500 – 900

hnízdících párů (Št’astný; Bejček; Hudec, 2006), v období 1985 – 1989

zde bylo 300 – 700 hnízdících párů (Št’astný; Bejček, 2003).
Na toku Botiče se vyskytují úseky k hnízdění ledňáčků zcela ne-

vhodné, jedná se o části toku, které jsou vedené potrubím, vybetono-
vané nebo zpevněné kameny. Celá třetina délky Botiče je pro hnízdění
z tohoto důvodu nevhodná - úsek od Záběhlic (pod Jižní spojkou) po
ústí do Vltavy (asi 7 km), z toho 1,2 km toku je vedeno potrubím (úsek
Ostrčilovo náměstí – ústí do Vltavy). Horní část toku (asi 3,5 km) od
Radějovic až k prameni Botiče (za Čeněticemi) je také pro hnízdění ne-
vhodný (nízké břehy, nedostatek vody, vizuálně bez ryb). Posledních asi
2,5 km směrem k prameni nebyla v korytě žádná voda, což bylo způ-
sobeno extrémním suchem (rok 2015). Otázkou zůstává, jak velký vliv
mělo toto extrémní sucho na hnízdění ledňáčka říčního. Na zbývajících
přibližně dvou třetinách Botiče byly nalezeny větší i menší hnízdní stěny
z vhodného materiálu, zejména v úsecích, kde tok přirozeně meandruje
v relativně nenarušené krajině. Na celém toku Botiče bylo nalezeno 11

obsazených hnízdních nor (v období březen – duben, květen – červen
a červenec – srpen) a 29 hnízdních příležitostí (Příloha A – Příloha J;
Příloha K – Příloha P).

V úsecích, kde tok přirozeně meandruje, bylo nalezeno poměrně dost
hnízdních příležitostí. Tato místa však často nebyla využívaná i přes
to, že se nacházela v klidném prostředí, nebyla blízko frekventovaných
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cest apod. Naopak nalezené obsazené nory byly velmi často v blízkosti
turistických cest, např. v úseku Hostivařská přehrada – Křeslice byly na-
lezeny 3 obsazené nory (viz Příloha D; Příloha E; Příloha K – Příloha M).
Obsazená hnízdní nora označená bodem č. 14 (Příloha D; Příloha E; Pří-
loha L) se nacházela v blízkosti dřevěného altánu, hojně využívaného tu-
risty k odpočinku. V jednom případě ledňáček dokonce hnízdil v blíz-
kosti velmi hlučné dálnice. Obsazené nory označené body č. 9 a 11 (viz
Příloha D; Příloha K; Příloha L) byly velmi blízko sebe (asi 145m). Au-
toři Rajník a kol. (2009) ve své studii uvádějí vysokou hustotu hnízdění
na přehradě Žur v severním Polsku. Mezi sousedními páry byla velmi
malá vzdálenost (80 - 120m). Přehrada Žur tím patří k oblastem s nej-
vyšší pozorovanou hustotou hnízdění ledňáčků v Polsku (v průměru 6,5
párů na 10 km břehu). Takto vysoká hustota hnízdění ledňáčka říčního
může být způsobena nabídkou míst vhodných k hnízdění, která zda-
leka přesahuje početnost lokální populace. Důležitou roli může hrát tvar
břehu, který i při takto vysoké hustotě hnízdících párů izoluje jednot-
livé páry, velká nabídka mělkých míst vhodných pro lov ryb (není nutné
přelétávat přes teritoria sousedních párů), dostatek ryb a omezený vliv
predátorů, nebot’ nory jsou umístěny vysoko (Kucharski, 2006). V pří-
padě Botiče je možným vysvětlením malé vzdálenosti mezi obsazenými
norami to, že se jednalo o polygamního samce ledňáčka, který hnízdil
se dvěma partnerkami.

Obecně lze říci, že ledňáčci na Botiči často hnízdili na úsecích toku,
které by se zdály pro hnízdění vlivem velmi rušného prostředí (cyklis-
tické stezky, rušné cesty, místa, kde se koupají psi atd.) nevhodné. To
je v rozporu s tvrzením o opouštění vhodného teritoria i v době
hnízdění ledňáčků vlivem rušení různými rekreačními aktivitami člo-
věka (P. Čech, 2007d). Otázkou zůstává, jestli došlo k úspěšnému vyve-
dení mlád’at z hnízdních nor vyskytujících se v tak rušivém prostředí.
Naopak v některých klidných úsecích, kde byly optimální podmínky
k hnízdění, žádná obsazená nora nebyla.
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Na základě analýzy hnízdních vývržkových sedimentů ledňáčka říčního
odebraných před a po povodni na Botiči v červnu 2013 byl prokázán
vliv této povodně na jeho potravu. Počet ulovených ryb ledňáčkem před
povodní byl menší než po povodni (počet 689 vs. 511). Nižší počet ulo-
vených ryb byl dobře kompenzován větší velikostí kořisti. Ryby ulovené
po katastrofické povodni byly signifikantně větší (průměr 7,5 cm) a měly
větší hmotnost (průměr 4,1 g) než před povodní (průměrná délka 6,5 cm
a hmotnost 2,6 g). Druhová diverzita potravy ledňáčka říčního před po-
vodní byla větší než po povodni (Shannon – Weaverův index diverzity
1,58 vs. 1,36), hodnota indexu podobnosti podle Sørensena (1948) byla
0,71.

Přibližně jedna třetina z celkové délky Botiče (34,5 km) je pro hnízdění
ledňáčka říčního zcela nevhodná (tok vedený potrubím, koryto vybe-
tonované nebo zpevněné kameny). Na zbývajících dvou třetinách toku
byla nalezena místa vhodná k hnízdění, zejména v úsecích, kde Botič
přirozeně meandruje relativně nenarušenou krajinou. V hnízdní sezóně
od konce března do září v roce 2015 bylo nalezeno na Botiči 11 ob-
sazených hnízdních nor a 29 hnízdních příležitostí. Nejblíže k centru
Prahy byla nalezena obsazená hnízdní nora ledňáčka říčního v Záběhli-
cích (bod č. 1 na Mapě 2 a 3 viz Příloha B; Příloha C; Příloha K).
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A
B O T I Č : H N Í Z D N Í P Ř Í L E Ž I T O S T I A O B S A Z E N É N O RY
( Ú S T Í – P R A M E N )
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B
B O T I Č : H N Í Z D N Í P Ř Í L E Ž I T O S T I A O B S A Z E N É N O RY
( Ú S T Í – Z Á B Ě H L I C E )
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C
B O T I Č : H N Í Z D N Í P Ř Í L E Ž I T O S T I A O B S A Z E N É N O RY
( Z Á B Ě H L I C E – H O S T I VA Ř S K Á P Ř E H R A D A )
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D
B O T I Č : H N Í Z D N Í P Ř Í L E Ž I T O S T I A O B S A Z E N É N O RY
( H O S T I VA Ř S K Á P Ř E H R A D A – K Ř E S L I C E )
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E
B O T I Č : H N Í Z D N Í P Ř Í L E Ž I T O S T I A O B S A Z E N É N O RY
( K Ř E S L I C E )
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F
B O T I Č : H N Í Z D N Í P Ř Í L E Ž I T O S T I A O B S A Z E N É N O RY
( Ú J E Z D U P R Ů H O N I C )
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G
B O T I Č : H N Í Z D N Í P Ř Í L E Ž I T O S T I A O B S A Z E N É N O RY
( P R Ů H O N I C E )
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H
B O T I Č : H N Í Z D N Í P Ř Í L E Ž I T O S T I A O B S A Z E N É N O RY
( P R Ů H O N I C K Ý PA R K )
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I
B O T I Č : H N Í Z D N Í P Ř Í L E Ž I T O S T I A O B S A Z E N É N O RY
( P R Ů H O N I C K Ý PA R K - O B O R A )
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J
B O T I Č : H N Í Z D N Í P Ř Í L E Ž I T O S T I A O B S A Z E N É N O RY
( O S N I C E - Č E N Ě T I C E – P R A M E N B O T I Č E )
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K
B O T I Č : H N Í Z D N Í S T Ě N Y ( 1 – 9 A )

Obrázek 8: Popisky viz následující strana.
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botič : hnízdní stěny (1–9a)

Hnízdní stěny potenciální a využívané ledňáčkem říčním (Alcedo
atthis) na Botiči v roce 2015 (číslo ilustrační fotografie odpovídá přísluš-
nému bodu na mapě - viz Příloha A – Příloha J).

Na ilustrační fotografii 1 šedá šipka označuje obsazenou hnízdní noru.
K bodu 7 na mapě nebylo možno pořídit ilustrační foto. Ilustrační foto-
grafie 9a – obsazená nora v období V - VI.
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L
B O T I Č : H N Í Z D N Í S T Ě N Y ( 9 B – 1 4 B )

Obrázek 9: Popisky viz následující strana.
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botič : hnízdní stěny (9b–14b)

Hnízdní stěny potenciální a využívané ledňáčkem říčním (Alcedo
atthis) na Botiči v roce 2015 (číslo ilustrační fotografie odpovídá přísluš-
nému bodu na mapě - viz Příloha A – Příloha J).

Ilustrační fotografie 9b – obsazená nora v období VII – VIII. Ilustrační
fotografie 11a – obsazená nora v období V - VI. Ilustrační fotografie 11b
– obsazená nora v období VII - VIII. Ilustrační fotografie 14a – obsazená
nora v období III - IV. Ilustrační fotografie 14b – obsazená nora v období
V - VI.
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M
B O T I Č : H N Í Z D N Í S T Ě N Y ( 1 5 – 2 2 )

Obrázek 10: Popisky viz následující strana.
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botič : hnízdní stěny (15–22)

Hnízdní stěny potenciální a využívané ledňáčkem říčním (Alcedo
atthis) na Botiči v roce 2015 (číslo ilustrační fotografie odpovídá přísluš-
nému bodu na mapě - viz Příloha A – Příloha J).
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N
B O T I Č : H N Í Z D N Í S T Ě N Y ( 2 3 – 3 0 )

Obrázek 11: Popisky viz následující strana.
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botič : hnízdní stěny (23–30)

Hnízdní stěny potenciální a využívané ledňáčkem říčním (Alcedo
atthis) na Botiči v roce 2015 (číslo ilustrační fotografie odpovídá přísluš-
nému bodu na mapě - viz Příloha A – Příloha J).
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O
B O T I Č : H N Í Z D N Í S T Ě N Y ( 3 1 – 3 9 )

Obrázek 12: Popisky viz následující strana.
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botič : hnízdní stěny (31–39)

Hnízdní stěny potenciální a využívané ledňáčkem říčním (Alcedo
atthis) na Botiči v roce 2015 (číslo ilustrační fotografie odpovídá přísluš-
nému bodu na mapě - viz Příloha A – Příloha J).

K bodu č. 33 na mapě nebylo možno pořídit ilustrační fotografii.
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P
B O T I Č : H N Í Z D N Í S T Ě N Y ( 4 0 )

Hnízdní stěny potenciální a využívané ledňáčkem říčním (Alcedo atthis)
na Botiči v roce 2015 (číslo ilustrační fotografie odpovídá příslušnému
bodu na mapě - viz Příloha A – Příloha J).
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závislosti na typu obývaného prostředí: shrnutí výsledků z České re-
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ČECH, M.; ČECH, P.; KUČERA, J.; PRCHALOVÁ M. Draštík, V., 2008.
Size selectivity in sumer and winter diets of Great Cormorant (Pha-
lacrocorax carbo): does it reflect a season-dependent difference in for-
aging efficiency? Waterbirds. Vol. 31, s. 438–447.
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České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Sbírka zá-
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