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Lesklice skvrnitá – nový druh vážky 
pro Karlovarský kraj
Pavla Tájková a Přemysl Tájek, Český svaz ochránců přírody Kladská

O  tom, že se za  vzácnými objevy   nemusíme 
vydávat do  pralesa nebo jiné vzdálené divočiny 
jsme se opět přesvědčili letos v  létě. V  rybníce, 
který spíše než rybník připomíná bujnou vege-
tací zarostlou bažinu s  průzračnou vodou, byla 
objevena vzácná vážka, lesklice skvrnitá (Soma-
tochlora flavomaculata), první nález tohoto druhu 
v Karlovarském kraji!

Vážky patří mezi velice citlivé bioindikátory kvality 
vodního biotopu. Jejich larvy se vyvíjejí ve vodě 1 
až 5 let a po tu dobu jsou jejich úhlavními nepřáteli 
dravé a všežravé ryby, před kterými hledají útoči-
ště v husté podvodní vegetaci. Rybníky s chovem 
ryb jsou navíc uměle přihnojovány a vápněny, což 
výrazně zhoršuje kvalitu jejich vod a tedy i atrak-
tivitu pro vážky. Proto výzkumníci vážek, neboli 

 Současné rozšíření lesklice skvrnité v České republice dle Nálezové databáze AOPK ČR.
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odonatologové, v  touze po  nalezení vzácných 
druhů pátrají v  krajině právě po  rybnících „za-
pomenutých“, bez chovu ryb, bujně zarostlých, 
které jsou doslova podvodní džunglí. Tyto rybní-
ky ke koupání většinou pro množství podvodních 
rostlin nelákají, díky samočisticí funkci a absenci 
nadměrného množství ryb mají však čistě prů-
zračnou vodu a  jsou hotovými přírodovědnými 
skvosty nejen pro druhovou pestrost vážek, ale 
i obojživelníků a vzácných druhů vodních rostlin 
(viz. článek o Velikonočním rybníce v tomto čísle 
Arniky).
Některé druhy vážek jsou díky obranným trnům 
nebo chlupům vůči rybí obsádce více tolerantní, 
jiné méně. Lesklice skvrnitá patří mezi vážky, kte-
ré pro svůj vývoj potřebují vody bez umělé rybí 
obsádky a vody středně až méně úživné. Larvy se 
vyvíjejí 3 roky zahrabány v jemném bahně na dně. 
Tato vážka je však vzácná především proto, že vy-
žaduje bohatě zarostlé vody nejen na březích, ale 
i  ve  vodním sloupci. Tam, kde je větší množství 
ryb, není rozvoj takovéto vegetace dostatečně 
umožněn. V České republice proto patří lesklice 
skvrnitá podle Červeného seznamu (Hanel et al. 
2005) mezi druhy ohrožené (EN).

Nutno uznat, že lesklice skvrnitá není bůhvíjaká 
krasavice, její krása spočívá spíše v  nenápadné 
eleganci. Na  metalízově lesklém sytě zeleném 
zadečku má žlutou řadu skvrn na každém boku. 
Právě tyto skvrny ji odlišují od  ostatních druhů 
lesklic, kterých se v Karlovarském kraji vyskytují 
ještě 4 další druhy.
Tato celkem nenápadná vážka byla odchycena 
dne 16. 8. 2013 na Mnišském rybníce cca 400 m 
západně od  obce Skláře u  Mariánských Láz-
ní. Pro její nenápadnost nelze vyloučit, že tento 
druh uniká pozornosti přírodovědců. Takto kvalit-
ních rybníků, jako je Mnišský však není v našem 
kraji mnoho. Spolu s  lesklicí skvrnitou zde bylo 
nalezeno dalších 18 druhů vážek, jmenujme ale-
spoň druhy Červeného seznamu, mezi něž patří 
také vzácná vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia 
pectoralis), šídlatka tmavá (Lestes dryas), šídlat-
ka zelená (Lestes virens), šídlo sítinové (Aeshna 
juncea) a  šidélko kopovité (Coenagrion hastula-
tum). Z obojživelníků se zde rozmnožuje například 
vzácný skokan ostronosý (Rana arvalis) a blatnice 
skvrnitá (Pelobates fuscus).
S pestrostí druhového složení vážek souvisí i bo-
hatá rozmanitost vodní vegetace. Nejhlubší části 

 Samec lesklice skvrnité odchycený na Mnišském rybníce. Vybledlost žlutých skvrn po bocích těla svědčí 
o tom, že jde o staršího jedince.
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rybníka pokrývá téměř souvislý porost rdestu 
vzplývavého, který se postupně dále od  hráze 
prolíná s porosty růžově kvetoucí šípatky střelo-
listé (Sagittaria sigittifolia) a zevaru jednoduchého 
(Sparganium emersum). S ubývající hloubkou pak 
začíná pásmo s  převahou haluchy vodní (Oe-
nanthe aquatica). Tato obří mrkev může dorůstat 
výšky až 1,8 m a svůj monstrózní vzhled doplňuje 
neobvykle tlustými a nafouklými lodyhami. V pl-
ném květu, tedy v polovině července, její porosty 
na  Mnišském rybníce připomínají z  dálky spíše 
rozkvetlou louku, rostliny však vyrůstají zhruba 
z  půlmetrové hloubky (viz bílé porosty haluchy 
na fotografii v záhlaví). Drobnému hmyzu hodující-
mu na nektaru z jejích květů to však nevadí a spo-
kojené jsou zřejmě i vážky, které tak mají dostatek 
kořisti. Nejmělčí části rybníka porůstají rozsáhlé 
porosty přesličky poříční (Equisetum fluviatile), při 
jejichž procházení při každém kroku vylétají stov-
ky šídlatek páskovaných (Lestes sponsa).
Nezbývá než rybníku a  všem jeho obyvatelům 
na  závěr popřát, aby i  nadále zůstal rybářskými 
hospodáři „zapomenut“.
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 Halucha vodní vyrůstající z porostu zevaru vzplý-
vavého. 

 Zevar jednoduchý.
 Šípatka střelolistá dosahuje na rybníce neobvykle 

vysoké pokryvnosti.  
Všechny fotografie Přemysl Tájek.


