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Abstrakt 

Vodní a mokřadní ptáci jsou vhodnými bioindikátory zejména proto, ţe patří k druhově nejbohatším 
skupinám obratlovců a díky velkému mnoţství monitorovacích metod lze u nich poměrně dobře rozeznat 
dlouhodobé trendy vývoje početnosti. Výskyt jednotlivých druhů vodních a mokřadních ptáků nezávisí 
pouze na vnitrodruhových a mezidruhových vztazích, ale především na faktorech prostředí. Citlivě 
reagují na změny ţivotního prostředí, které výrazně pozměňuje lidská činnost. Negativními vlivy, působící 
na druhové sloţení a početnost vodního ptactva, se týkají především změn v obhospodařování rybníků. 
Součástí této bakalářské práce je i pilotní studie, kterou jsem prováděla od dubna 2010 na Jevanské 
rybniční soustavě. Studie srovnává změny početnosti mezi roky 1992, 1993 a 2010 u 6 vybraných druhů 
vodních ptáků. 
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Abstract 

Water and wetland birds are specially appropriate bioindicators as being one of the richest groups of 
vertebrate species. Their long-term trends in abundance can be quite good identified due to the large 
number of monitoring methods. Occurrence of each species of water and wetland birds does not depend 
only on the intra-and inter-species relationships, but also on environmental factors. They response 
sensitively to environmental changes, which are significantly modified by human activity. Negative 
influences affecting the species composition and abundance of water fowl, are primarily related to 
changes in the pond management. Part of this work is a pilot study that I conducted from April 2010 on 
Jevany pond system. The study compares population changes between the years 1992, 1993 and 2010 
in 6 selected species of waterbirds. 
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