
Přírodní rezervace Bažantula ve Studénce, 
jejíž součástí jsou rybníky Velký Okluk, Malý 
Okluk, Bažantula a Kozák, vznikla v roce 
2009. Její rozloha činí 36,52 ha. 

Rybník Bažantula 

Rybník Kozák 

Vyskytují se zde kriticky ohrožené druhy 
rostlin, mezi něž patří například: nepukalka 
vzplývající, plavín štítnatý, řečanka menší, 
kotvice plovoucí, rákosiny stojatých vod. 

Dále je to vegetace parožnatek a druhově 
i věkově rozmanité porosty dřevin podél hrází. 

Hlavními součástmi předmětu ochrany jsou 
také populace obojživelníků kuňky ohnivé, 
rosničky zelené a komplexu zelených 
skokanů, vodní ptáci, především bukač velký, 
chřástal vodní, rákosník velký, moták pochop, 
kopřivka obecná, potápky, ze savců netopýr 
vodní a netopýr rezavý. 
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KOTVICE PLOVOUCÍ 
(Trapa natans) 

v přírodní rezervaci 
BAŽANTULA 
Latinský název kotvice plovoucí "trapa" je 
odvozen ze slova "calcitrapa", kterým byla 
označovaná starověká zbraň ve tvaru ocelové 
koule s trčícími bodci, slovo druhové "natans" 
znamená plovoucí. 

Kotvice plovoucí je jednoletá vodní bylina 
z čeledi kotvicovitých (Trapaceae), která 
osidluje stojaté nebo mírně tekoucí vody, jako 
jsou mrtvá říční ramena, rybníky a umělé 
vodní nádrže. Daří se jí v teplých vodách 
s vysokým obsahem živin. Na hladině vytváří 
růžici ze zubatých kosníkovitých listů. Malé 
bílé květy vykvétají v červnu až srpnu v úžlabí 
listů. Ke kvetení a dozrávání plodů potřebuje 
kotvice vodu minimálně 20*0. Tenká lodyha, 
dlouhá 50-200 cm, koření na dně nádrže. 



Kotvice se množí generativně. Semenáčky se 
vyvíjejí koncem dubna do poloviny května. 
Plodem kotvice je oříšek proměnlivého tvaru 
obalený v době zralosti číškou. V obrysu je 
plod vejčitý až zaobleně trojúhelníkovitý, 
z boků více či méně zploštělý. 

Květ kotvice plovoucí 
Fotografie z Malého Okluku ve Studénce 

Pod vrcholem a v dolní třetině plodu vybíhají 
silné, ostnitě zúžené výběžky. Hořejší 
i spodní pár těchto přeměněných kališních 
lístků je protistojný. Vrchol plodu tvoří malý 
zobánek. Bylinná číška brzy odumírá 
a odlupuje se. Po jejím opadnutí se na 
koncích výběžků opět objeví obrácené, tuhé, 
ostnité chlupy a na vrcholu se vytvoří otvor 
s věnečkem štětin. Oplodí je žebernaté, 
matné, šedohnědé, lysé, žebra jsou lesklá. 
Plody kotvice jsou asi 2,5 cm dlouhé a 3 cm 
široké. 

Plody, kterým se říká rohaté oříšky, zrají 
koncem podzimu, brzy opadávají a klesají ke 
dnu, kde pevně zakotvují malými harpunkami. 

Semena mají klíční odpočinek, který se 
přeruší v chladné vodě. Nesnášejí skladování 
v suchu. Teprve po vyklíčení vyplavou na 
povrch a mohou být rozšiřovány vodními 
proudy. Klíčivost trvá dva až tři roky. 

Plody kotvice plovoucí 

Plody obsahují množství škrobu a oleje 
a chutnají trpce nasládle jako kaštany. Dříve 
se surové, vařené i pečené plody užívaly jako 
potravina, v některých částech světa se tak 
děje dodnes. V Orientu se kotvice používá 
i jako léčivá bylina, z plodů rostliny se vyrábí 
mouka. Zajímavostí je, že se plody užívaly 
i ke krmení prasat. 

Podle vodní byliny kotvice plovoucí je 
pojmenována naučná stezka, která začíná 
u Pasečného mostu ve Studénce a končí pod 
starým mlýnem v Nové Horce. 

Kotvice plovoucí je kriticky ohroženým 
druhem naší květeny. Její ohrožení spočívá 
v zániku vhodných stanovišť, v nešetrných 
melioračních zásazích a regulací vodních 
toků. Naproti tomu kotvice dobře snáší 
intenzivní hospodaření na rybnících 
s přihnojováním, vadí jí pouze nadměrné 
převápnění. V rybníkářství se uplatňuje jako 
krmivo pro býložravé ryby a vodní drůbež, 
také jako hostitel rybí násady, husté porosty 
však značně stíní a ztěžují obhospodařování 
rybníků. 

Může sloužit i jako přírodní biofiltr na 
akumulaci nežádoucích minerálních látek 
a občas bývá pěstována jako okrasná rostlina 
ve vodních nádržích. 

Chráněná jednoletá bylina osidluje i některé 
z našich studéneckých rybníků. Nejhojněji se 
vyskytuje v lokalitě přírodní rezervace 
Bažantula v rybnících Velký a Malý Okluk. 

Rybník Malý Okluk 

Rybník Velký Okluk 


