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1. Úvod
Toto biologické posouzení záměru „Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a
následná těžba štěrkopísků v I. etapě“ bylo vypracováno na základě objednávky firmy
EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové a bude podkladem pro zpracování oznámení záměru
dle zákona č. 100/2001 Sb. Cílem posouzení bylo vyhodnotit vliv záměru na společenstva
rostlin a živočichů a posoudit významnost předpokládaných vlivů v kontextu okolní krajiny.
Důraz při terénních pochůzkách byl kladen na detekci zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.

2. Popis záměru
Předmětem tohoto hodnocení je plocha, která bude dotčena při plánované těžbě štěrkopísku
v I. etapě v rámci dobývacího prostoru Lohenice IV, který se nachází v Pardubickém kraji
v k. ú. Lohenice u Přelouče. Těžba je v tomto prostoru plánována na 20 let.
Základní parametry těžební činnosti:
maximální roční těžba:
vymezená plocha části DP pro I. etapu:

290 000 tun/rok
cca 62 ha

plocha plánovaného DP Lohenice IV.:

127,18655 ha

Obrázek 1: Vymezení dobývacího DP Lohenice IV a zájmového území v rámci plochy I.
etapy činnosti.
Surovina bude těžena metodou strojní těžby z vody. Bude prováděna buď pomocí
těžebního stroje umístěného na vodě (plovoucí korečkový bagr) nebo pomocí stroje
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umístěného na břehu (korečkový bagr na pásovém podvozku, házecí koreček, popř. rypadlo
s podkopovou lžící pro roztěžení). Po oddělení suroviny z těžebního řezu bude surovina
pomocí vynášecího pásu vynesena na břeh, kde dojde k další úpravě tak, aby finální výrobek
splňoval veškeré parametry požadované zákazníkem i parametry pro vlastní využití těžební
organizací pro zavážení a plnění objemů výroby vlastních stanic pro výrobu betonů.
Technologická linka bude vybavena pračkou, dehydrátorem, drtičem a příslušným počtem
třídičů a vynášecích pásů. Technologická voda z mokrého procesu je odváděna zpět do
vodní nádrže.
Před zahájením těžby dojde ke skrývání lesní hrabanky, neboť ložisko se nachází
pod lesními pozemky. Hrabanka a ostatní skrývky budou prováděny po smýcení lesních
porostů, odstranění pařezů, klestí a hroubí. Kubatura skrývek bude využita dle projektové
dokumentace předkládané povolovacímu orgánu, který bude povolovat odnětí z PUPFL v
rámci úpravy závěrných svahů vzniklého vodního jezera. Pro realizaci těžební činnosti bude
vybudováno kvalitní sociální a technické zázemí a příjezdová komunikace i s napojením na
státní silniční síť. Umístění sociálního a technického zázemí se uvažuje ve východním
prostoru plánované plochy těžby, kdy přesné umístění bude lokalizováno projektovou
dokumentací v rámci provádění schvalování Plánu otvírky, přípravy a dobývání. V rámci
plánovaného sociálního a technického zázemí bude používána užitková voda z vystrojeného
hydrogeologického pozorovacího vrtu v ploše tohoto zázemí, sloužící zároveň jako zdroj
užitkové vody. Voda pitná se plánuje dovážet balená. Odpadní vody budou svedeny do
nepropustných jímek s pravidelným likvidováním odpadních vod.
Umístění výjezdu/sjezdu do/z těžebny bude samostatným sjezdem na státní
komunikaci III. Třídy Mělice – Lázně Bohdaneč také v prostoru východním plánované plochy
v rozmezí vrcholů plánovaného DP č.4,3,2,1 a 25.
Po ukončení činnosti bude provedena následná rekultivace na vodní plochu v ploše
vzniklého jezera cca 55 ha a rekultivovaných závěrných svahů ozeleněním řízenou
výsadbou, popřípadě vlastní sukcesí v ploše cca 5 ha. Závěrné svahy nebudou tvořeny tzv.
„na kolmo“, ale již při dotěžování bude tvořen závěrný svah podle daného sklonu (v poměru
1:3 - 1:4), který po přehrnutí vrchní vrstvy nedotěžené suroviny, bude mít těleso z rostlého
materiálu a nebude „dovážen a navážen“. Závěrný svah bude obsahovat stromové a keřové
patro, které zajistí ještě výraznější zpevnění břehové linie a z hlediska biologického a
zoologického se stane vítaným stanovištěm pro různé druhy živočichů a rostlin.

3. Popis zájmového území
Zájmové území se nachází severovýchodně od obce Lohenice v nadmořské výšce 213–220
m n.m. V současnosti se zde nacházejí lesní porosty. Severní hranici území zčásti lemuje
Neratovský potok, východní pak silniční komunikace Živanice – Mělice. Jižní hranici tvoří
vedení VN a jeho ochranné pásmo, které je umístěno mezi lesním porostem a vodními
plochami (Mělnice I a Mělnice II), které vznikly těžbou štěrkopísku v 60. letech 20 stol.
Západní hranici lemuje účelová komunikace z Lohenic do osady Výrov, která se zde
napojuje na silnici č. 333 (Živanice – Břehy).
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Dle biogeografického členění se území nachází v Pardubickém bioregionu,
ve fytogeografické oblasti Thermophyticum. Geomorfologicky spadá do okrsku Kladrubská
kotlina. Dle Quitta se jedná o teplou oblast T2. Potenciální přirozenou vegetací na lokalitě
jsou kostřavové borové doubravy (Festuco ovinae – Quercetum roboris). Území leží mimo
vymezené dálkové migrační koridory velkých savců a migračně významné území.
V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území (ZCHÚ), ani lokalita
soustavy Natura 2000. Nejblíže situovaným ZCHÚ je severozápadně 2,6 km vzdálená
přírodní památka Černý Nadýmač, která je také evropsky významnou lokalitou soustavy
Natura 2000. Předmětem ochrany je zde přírodní stanoviště 3150 Přirozené eutrofní vodní
nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition a populace puchýřky útlé.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění nedojde k ovlivnění těchto předmětů
ochrany. Dalším ZCHÚ v okolí záměru je jihovýchodně 2,7 km umístěná přírodní památka
Mělické labiště. K jejímu ovlivnění realizací záměru nedojde.
Realizací záměru mohou být také ovlivněny prvky Územního systému ekologické
stability (ÚSES). Jedná se o nadregionální biokoridor Polabský luh – Bohdaneč a regionální
biocentrum U Buňkova. Kácení lesních porostů bude také znamenat ovlivnění významného
krajinného prvku dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Obrázek 2: Rozsah záměru na ortofoto snímku.
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4. Vyhodnocení přítomnosti biologických prvků na dotčené
lokalitě
Metodika průzkumu
Na lokalitě určené k realizaci záměru byla v květnu 2018 provedena terénní šetření
zaměřená na zjištění přítomných druhů rostlin a živočichů s důrazem na výskyt taxonů
chráněných dle vyhlášky č. 395 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Lokalita byla
navštívena v termínech 1. 5. 2018, 14. 5. 2018 a 18. 5. 2018.
Průzkum rostlin probíhal pochůzku v rámci zájmového území v liniových transektech,
při kterých byly navštíveny všechny typy biotopů, které se zde nacházejí.
Průzkum živočichů byl prováděn různými metodami, většina obratlovců byla
zjišťována při terénních pochůzkách přímým pozorováním nebo na základě akustických
projevů či pobytových stop. Pochůzky probíhaly od ranních hodin do večera, ve dnech 1.5.
a 18.5. byly vytipované lokality navštíveny také po setmění za účelem monitoringu výskytu
netopýrů. Monitoring byl proveden za použití bat-detektoru. Průzkum plazů a obojživelníků
probíhal přímým pozorováním a prohledáváním potenciálních úkrytů. Ornitologický průzkum
proběhl terénní pochůzkou od brzkých ranních hodin. Ptáci byli determinováni za základě
hlasových projevů a přímým pozorováním jedinců a znaků svědčících o jejich hnízdění
v dotčeném území (sběr potravy, krmení mláďat, nález hnízd apod.).
Vzorkování bezobratlých proběhlo s použitím zemních padacích pastí se solným
roztokem, které byly v území exponovány v jarním období r. 2018 a pravidelně kontrolovány.
Dále bylo při terénních pochůzkách prováděno smýkání vegetace, případně prohledávání
potenciálních úkrytů např. střevlíkovitých brouků. Materiál byl determinován na místě nebo
pomocí fotografií výjimečně také došlo ke sběru materiálu. Průzkum bezobratlých byl
nesystematický, vzhledem k velké druhové rozmanitosti a taxonomické náročnosti této
skupiny nebylo možné postihnout všechny druhy osidlující dané území. Biologický potenciál
dotčeného území byl proto vyhodnocen především na základě výskytu zvláště chráněných
druhů bezobratlých.

Obrázek 3: Zemní past umístěná při jižní hranici lesních porostů.
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Popis flory a vegetace na sledovaných plochách
Lesní porosty, které budou dotčeny realizací záměru, jsou hospodářsky využívané.
Na většině plochy se jedná o borové monokultury s příměsí dubu letního, dubu červeného,
jeřábu ptačího, břízy bělokoré a modřínu opadavého. V keřovém patru nálet dřevin a keře
jako krušina olšová, růže šípková a hlohy.
Vlivem kyselého opadu dominuje v podrostu několik acidofilních druhů, jako je
metlička křivolaká, brusnice borůvka, ostružiník křovinný, šťavel kyselý, maliník, na troficky
bohatších místech i papratka samičí, netýkavka malokvětá, česnáček lékařský, krtičník
křídlatý, bika mnohokvětá, popenec břečťanolistý, vrbina penízková, lipnice hajní, spíše
ojediněle i konvalinka vonná, brusnice brusinka a vřes obecný. Místy je vyvinuto i mechové
patro. Na pasekách roste hojně třtina křovištní, která zarůstá i trávníky podél jižního okraje
lesního porostu. Lokálně na borovicích nalezneme i jmelí borovicové.

Obrázek 4: Stejnověký porost s převahou borovice lesní s příměsí břízy bělokoré a dubu
letního.
Podél lesních cest, které protínají lesní porosty a jsou využívány nejen pro lesní
účely, ale také jako cyklostezky a k jízdě na koni, rostou druhy narušovaných a výslunných
stanovišť (kostřava ovčí, šťovík menší, rozrazil lékařský, bika ladní, mléčka zední,
rozchodník velký, tomka vonná, třezalka skvrnitá, pomněnka rolní, tolice dětelová a prasetník
kořenatý).
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Obrázek 5: Charakter paseky zalesněné borovicí lesní.
Při jižním výslunném okraji je z důvodu umístění vedení VN lesní okraj prosvětlený
a výhřevný. Hojně zde roste šťovík menší, hasivka orličí, ostružiník křovitý, ostružiník ježiník,
třtina křovištní, srha laločnatá, lipnice roční, kostřava ovčí a nálet listnatých dřevin.

Obrázek 6: Charakter průseku podél vedení VN při jižním okraji lokality.
Severní okraj zájmového území lemuje zčásti koryto Neratovského potoka, které
doprovázejí vzrostlé duby letní, topoly bílé a olše lepkavé. Lokálně je koryto toku zarostlé
potočníkem vzpřímeným, místy se zde vyskytuje i rákos obecný, vrbina obecná, přeslička
rolní, ostřice srstnatá, ostřice obecná, skřípina lesní, karbinec evropský, krtičník křídlatý a
vrbina penízková.
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Obrázek 7: Koryto Neratovského potoka při severním okraji lokality.
Jižně od zájmového území se nachází vodní plochy, které vznikly těžbou štěrkopísku
v 60. letech minulého století a nyní jsou využívány k rekreaci. Podél jejich břehů se
nacházejí pláže, kempy a soukromé chaty. Mokřadní vegetaci tvoří ostrůvky rákosin, kde
kromě rákosu obecného roste sítina rozkladitá, karbinec evropský, rozrazil potoční a
zblochan vzplývavý. Dřevinný porost je mezernatý, dominuje zde olše lepkavá, vrba křehká,
borovice lesní, bříza bělokorá a topol osika.

Obrázek 8: Charakter vodní plochy Mělnice I, která se nachází jižně od záměru.
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Výskyt vzácných druhů rostlin
Potočník vzpřímený: Roste nejčastěji v pomalu tekoucích mezotrofních až eutrofních
vodách. Dále na písčitých humózních půdách, snáší i dočasné vysušení. Z hlediska ohrožení
se jedná o vzácnější taxon vyžadující další pozornost (C4a). Na lokalitě se vyskytuje hojně
v korytě Neratovského potoka.
Krtičník křídlatý: Roste na březích vodních toků, strouhách, zamokřených polích, vlhkých
loukách a bažinách. Daří se mu na písečnohlinitých až jílovitých půdách bohatých na živiny.
Z hlediska ohrožení se jedná o vzácnější taxon vyžadující další pozornost (C4a). Na lokalitě
se vyskytuje spíše ojediněle podél Neratovského potoka.
Snědek chocholičnatý: Snědek chocholičnatý roste hlavně na slunných stanovištích, snáší
však i přistíněná stanoviště. Vyhledává okraje polí, vinice, ovocné sady, staré zahrady a
parky. Snědek chocholičnatý je zařazen mezi ohrožené druhy naší květeny (C3).
V zájmovém území se vyskytuje roztroušeně v mezofilnějších stanovištích.
Výskyt živočichů v zájmovém území
Z obratlovců druhů byly v zájmovém území zaznamenány druhy, které jsou schopné
osidlovat hospodářské lesy s ochuzenou druhovou a prostorovou strukturou. Přehled všech
pozorovaných druhů je uveden v příloze 2 v tabulce 3.
Početněji se zde vyskytují běžné druhy ptáků jako je pěnkava obecná, budníček
menší, kos černý, drozd zpěvný, sojka obecná, strakapoud velký a sýkora koňadra. Ze
zvláště chráněných druhů byli zaznamenáni ohrožený ťuhýk obecný, který jednotlivě hnízdí
v zarůstajícím pásu pod elektrickým vedením mezi plánovanou těžebnou a starší zatopenou
štěrkovnou (Velký a Malý písník). V prostoru záměru byl také pozorován ojedinělý přelet
silně ohroženého krahujce obecného. Další chráněné druhy ptáků byly zastiženy na
sousední zatopené štěrkovně (zrzohlávka rudozobá, potápka roháč, ledňáček říční). Další
druhy vodního ptactva využívají zatopenou štěrkovnu v době tahu a k zimování. Z této
štěrkovny je také udáván hnízdní výskyt ohrožené břehule říční (NDOP 2018).
Savci jsou zastoupeni zejména drobnými zemními druhy typickými pro lesní biotopy
(norník rudý, myšice lesní) a jejich okraje (myšice křovinná, rejsek obecný). Na otevřených
plochách na okrajích lesa se vyskytuje také hraboš polní. Z větších savců se na lokalitě
běžně vyskytuje srnec obecný, liška obecná, lasicovité šelmy a také prase divoké. Ze zvláště
chráněných druhů byla na lokalitě zaznamenána jen ohrožená veverka obecná. Na základě
nálezů pobytových stop však lze její výskyt charakterizovat jako málo početný. Ochranářsky
významnou skupinou jsou netopýři. V dotčeném území bylo zjištěno několik druhů, které se
ve vhodných biotopech vyskytují na většině našeho území. Většina jedinců byla zastižena na
okrajích v blízkosti vodních biotopů nebo na místech s přítomností listnatých dřevin.
Výskyt plazů a obojživelníků je díky charakteru porostu na dotčené ploše rovněž
vzácný. Častěji se zde vyskytuje jen silně ohrožený slepýš křehký, který uvnitř lesního
porostu osidluje místa s bohatším podrostem. Ojediněle byli uvnitř lesního porostu
zaznamenáni také ohrožená ropucha obecná a silně ohrožený skokan štíhlý. Tito
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obojživelníci využívají vlhčí části lesa jako svůj terestrický biotop, jejich rozmnožování však
probíhá mimo plochu ovlivněnou záměrem. Na okrajích lesa se pak místy vyskytuje silně
ohrožená ještěrka obecná a na březích zatopené štěrkovny se vyskytuje ohrožená užovka
obojková, která zde loví potravu – zejména zelené skokany.
Průzkum bezobratlých živočichů byl soustředěn na výskyt zvláště chráněných druhů,
jejichž biotopy mohou být realizací záměru ovlivněny. Také v případě této skupiny je
rozmanitost zaznamenaných druhů dána především charakterem biotopu na sledované
ploše. Vzhledem k tomu, že se jedná o hospodářský les s převahou borovice, je složení
společenstva bezobratlých poměrně chudé s převahou běžných druhů. Vyšší diverzita byla
zaznamenána na okrajích lesa, kde je větší nabídka potravy, rozmanitější struktura vegetace
a pronikají sem i druhy z okolních nelesních stanovišť. Ze zvláště chráněných druhů byl
na dotčené ploše zjištěn výskyt ohrožených čmeláků rodu Bombus a mravenců r. Formica.
V následujícím přehledu je uveden komentář ke všem zjištěným zvláště chráněným
druhům živočichů. Zkratky za názvy taxonů vyjadřují kategorii ohrožení, v níž jsou zařazeny
ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., v platném znění (O – ohrožený, SO – silně ohrožený, KO –
kriticky ohrožený).
Mravenci r. Formica, O:
Jedná se převážně o mravence obývající lesní prostředí, v ČR je známo 18 druhů tohoto
rodu. Část druhů si buduje charakteristická kupovitá hnízda z jehličí a větviček, často
na trouchnivějícím pařeze, některé druhy mívají hnízda spíše podzemní pod kameny. Jejich
občasný výskyt byl zjištěn přímým pozorováním v rámci lesních porostů, které budou
dotčeny zřízením těžebního prostoru. Kupovitá mraveniště nebyla nalezena. Tito mravenci
se běžně vyskytují i v okolí přímo dotčených ploch.
Čmeláci r. Bombus, O:
Ohrožení čmeláci rodu Bombus, konkrétně čmelák zemní a čmelák skalní byli zjištěni při
přeletech v rámci lesních pasek, cest a na okrajích dotčeného lesního porostu. Sbírali
potravu na kvetoucích rostlinách. Jejich zemní hnízda mohou být umístěna např. pod
kameny, v opuštěných norách hlodavců apod. Jedná se o běžné druhy, které se vyskytují
hojně na lesních okrajích a loukách v okolí záměru.
Svižník polní (Cicindela campestris), O:
Druh byl zjištěn zejména na osluněných cestách a při jižním okraji zájmové plochy, kde se
nachází pravidelně narušovaná místa s písčitým povrchem. Jedná se o častý druh obývající
otevřená stanoviště, jako jsou polní cesty, písčiny a vřesoviště. Jedná se o nejběžnější druh
svižníka, který se vyskytuje na většině území ČR.
Ropucha obecná (Bufo bufo), O:
Ropucha obecná je naše nejběžnější žába. Tráví skoro celý život na souši, ve vodě se
zdržuje pouze v krátkém období páření a kladení vajíček. Jako místo pro rozmnožování
upřednostňuje větší vodní tělesa s extenzivním hospodařením, dobře osluněná. Ropuchy se
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zpravidla vracejí každý rok tam kde dokončily svůj larvální vývoj, aby se zde opět mohly
rozmnožit. V zájmovém území se rozmnožuje v zatopených štěrkovnách, lesní biotopy
dotčené plánovanou těžbou představují její terestrické biotopy a místa zimování. Výskyt
tohoto druhu však byl zaznamenán jen ojediněle, důvodem může být vysýchavý charakter
lokality s omezeným rozšířením bohatšího bylinného patra.
Skokan štíhlý (Rana dalmatina), SO:
Tento skokan se v ČR vyskytuje mozaikovitě v nižších a středních polohách. Nevyhýbá se
ani sušším oblastem. V rámci sledované plochy byli zjištěni dva jedinci v lesním porostu,
výskyt je vázán na vlhčí plochy s bohatším bylinným patrem, především v blízkosti vody.
Skokan zelený (Pelophylax esculentus), SO:
Skokan zelený je po většinu svého života vázaný na bezprostřední okolí vodních plocha
a k migraci využívá vodoteče. V ČR osidluje vhodná stanoviště na většině území v nižších
a středních polohách. V daném území je vázán na vodní plochy v zatopených štěrkovnách.
Osidluje také štěrkovnu jižně od plánované těžebny, kde preferuje klidnější místa zarostlá
mokřadní vegetací.
Užovka obojková (Natrix natrix), O:
Druh se vyskytuje v blízkosti vodních ploch, kde loví potravu. Při terénním šetření byla její
přítomnost ojediněle zaznamenána ve vegetaci na břehu zatopené štěrkovny, která na jihu
sousedí se zájmovou plochou.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis), SO:
Tato ještěrka je v nižších a středních polohách rozšířená prakticky po celém území ČR,
v minulosti se její stavy snížily v důsledku intenzifikace zemědělství, zejména scelování
pozemků a používání pesticidů. V zájmovém území byl výskyt ještěrky obecné zaznamenán
na okrajích dotčeného lesního porostu, ale podél lesních cest může pronikat i na světliny a
paseky uvnitř zájmové plochy. Nejvíce jedinců bylo pozorováno na jižním okraji plochy
v pásu pod elektrickým vedením.
Slepýš křehký (Anguis fragilis), SO:
V ČR poměrně hojný druh, nejčastěji v lesích nižších a středních poloh, ale i v zahradách.
Vyhledává úkryty pod kameny, v trouchnivějících pařezech či v mechu nebo trávě s vlhčím
podkladem. Na sledované lokalitě se vyskytuje nepočetně v místech s bohatším bylinným
patrem.
Ledňáček říční (Alcedo atthis), SO:
Hnízdí v březích pomaleji tekoucích potoků, řek a vodních nádržích v nížinách
a pahorkatinách téměř na celém území ČR. Stálý nebo přelétavý pták, který vyhledává čistší,
pomalu tekoucí nebo i stojaté vody. Nezbytná je přítomnost hlinitých nebo písčitých břehů,
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kde si vyhrabává nory k hnízdění. Byl ojediněle pozorován při lovu potravy na sousední
zatopené štěrkovně.
Břehule říční (Riparia riparia), O:
Také břehule hnízdí v norách, které si hrabe v kolmých březích. Její hnízdění je udáváno
z prostoru zatopené štěrkovny, která na jihu sousedí se zájmovou lokalitou. Během
terénního šetření nebyla zaznamenána, jedná se však o druh, který na méně významných
lokalitách nehnízdí pravidelně.
Zrzohlávka (rudozobá Netta rufina), SO
Potápka roháč (Podiceps cristatus), O:
Jedná se o vodní ptáky, jejichž výskyt je v daném území vázán na vodní plochy
v zatopených štěrkovnách. K hnízdění vyhledávají porosty rákosu. Na štěrkovně sousedící
se zájmovou plochou byli tito ptáci zaznamenáni každý po jednom páru.
Krahujec obecný (Accipiter nisus), SO:
Krahujec hnízdní v porostech dřevin různého typu od souvislejších lesů po menší remízky a
parky. V ČR se s ním můžeme setkat na většině území. Na sledované lokalitě byl jednou
pozorován při lovu potravy, hnízdo nebyla na zájmové ploše nalezeno.
Veverka obecná (Sciurus vulgaris), O:
Vyskytuje se na celém území ČR od nížin do hor. Ve pol. 20. století se projevilo radikální
snížení početnosti veverek. Z tohoto důvodu se stala od r. 2002 hájeným a ohroženým
druhem. V dotčených lesních porostech byly ojediněle zjištěny její pobytové stopy. Užívané
hnízdo nebylo nalezeno. Tento druh osidluje i většinu lesních porostů v okolí zájmové
lokality.
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula), SO
Netopýr řasnatý (Myotis nattereri), SO
Netopýr večerní (Eptesicus serotinus), SO
Netopýr vodní (Myotis daubentoni), SO
Netopýr vousatý/Brandtův (Myotis mystacinus/brandtii), SO:
Netopýři se v zájmovém území vyskytovali jednotlivě spíše na okrajích zájmové plochy mimo
souvislý lesní porost. Netopýr řasnatý a vousatý nebo Brandtův byli zaznamenáni na lovu
podél lesních cest při jihovýchodním okraji plochy a na severozápadním okraji podél
Neratovského potoka, kde se nachází několik starších dubů. Netopýři zde mohou nalézat
úkryt v menších dutinách. Přítomnost početnějších kolonií nebyla zaznamenána. Netopýr
vodní byl zaznamenán při lovu potravy nad sousední zatopenou štěrkovnou a také nad
Neratovským potokem. Netopýři večerní a rezaví byli ojediněle zaznamenáni při lovu potravy
na jižním okraji dotčeného lesního porostu.
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5. Předpokládané vlivy na rostliny, živočichy a zvláště
chráněné části přírody
5.1. Zhodnocení vlivu na flóru a vegetaci
Realizace záměru si vyžádá vykácení lesních porostů na ploše o rozloze 62 ha a následnou
skrývku lesní hrabanky, odstranění pařezů, klestí a hroubí. Většinu dotčených lesních
porostů tvoří borové lesy s příměsí dubů a břízy bělokoré. V keřovém patru se vyskytuje
hojně krušina olšová. Při lesnickém obhospodařování porostů se provádí holosečné
hospodaření, paseky jsou zalesňovány převážně borovicí lesní. Lesní porosty jsou protkány
sítí účelových komunikací. Většina ovlivněných lesních porostů nepředstavuje ochranářsky
cenné biotopy. Jedná se o borové monokultury různého stáří. Jen lokálně je do porostů
přimíšen dub letní, v západní části se nacházejí kotlíky dubu červeného. Dle vrstvy
mapování biotopů (htttp://mapy.nature.cz) se v území dotčeném záměrem nevyskytují žádné
přírodní biotopy (Chytrý et al. 2010).
Při odlesnění podél Neratovského potoka je třeba zabezpečit, aby nedošlo k zásahu
do jeho koryta a k odstranění vzrostlých dřevin na jeho březích.
Dále je třeba dbát, aby při realizaci záměru nedošlo k ovlivnění kvality vody
v Neratovském potoce. Toto může být způsobeno např. při nevhodně zvoleném způsobu
odlesnění a následnou erozí.
Při realizaci záměru dojde k postupnému kácení lesních porostů, které se
v současnosti nacházejí na okraji rozsáhlejšího lesního komplexu, který pokračuje severním
směrem k Živanicím a dále na západ ke Kladrubům nad Labem. Dojde k úbytku rozlohy
lesních porostů, ovšem k jejich fragmentaci nedojde.
V území byl doložen výskyt vzácnějších druhů rostlin – potočníku vzpřímeného,
krtičníku křídlatého a snědku chocholičnatého. Při realizaci záměru nepředpokládáme
přímé ovlivnění koryta Neratovského potoka, ani jeho břehů, biotop potočníku vzpřímeného a
krtičníku křídlatého tedy nebude dotčen. Snědek chocholičnatý se v území vyskytuje na
vhodných stanovištích roztroušeně. Jeho výskyt byl zjištěn i v okolním navazujícím území.
Ztráta jeho biotopu nebude znamenat jeho vymizení v okolí lokality. Ztrátou jeho vhodného
biotopu může dojít ke snížení početnosti jeho populace.

5.2. Zhodnocení vlivu na živočichy
K ovlivnění společenstva živočichů dojde působením přímých i nepřímých vlivů, které budou
spojeny s realizací záměru. Jedná se o ztrátu jimi užívaných biotopů, případně riziko
přímého ovlivnění jedinců při přípravě otevření ložiska, resp. při odlesňování a skrývkách
nadložních vrstev zeminy. Nepřímé ovlivnění bude spočívat v působení rušivých vlivů, které
jsou spojeny s realizací a provozem záměru. Jedná se o zvýšení hlukového zatížení v oblasti
a rušivých vlivů spojených se zvýšeným pohybem techniky a osob. Těžba bude probíhat
postupně, takže každý rok bude odstraněna plocha lesního porostu o rozloze cca 3 ha.
Nedojde tedy k jednorázovému odlesnění celé zájmové lokality, takže přítomné druhy
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živočichů budou moci před postupující těžbou ustupovat do okolních lesů, které mají
srovnatelnou kvalitu. V důsledku realizace záměru, resp. úbytku biotopů však dojde
k poklesu početnosti populací většiny živočišných druhů vázaných na danou oblast.
Z výsledků biologického průzkumu vyplývá, že dotčeny budou vesměs široce rozšířené a
hojné druhy, které osidlují celou okolní krajinu. Realizace záměru tedy nebude znamenat
ohrožení existence jejich populací v okolí záměrem ovlivněné plochy.
Z výsledků terénních šetření je také zřejmé, že celá řada živočišných druhů je
v daném území vázána na okraje lesů a vodní plochy, které v minulosti vznikly právě těžbou
štěrkopísku. Dá se tedy očekávat, že i v případě plánované těžebny dojde časem k jejímu
osídlení těmito organismy, a tedy i ke zvýšení početnosti jejich populací.
Uvedené vlivy se dotknou také několika zvláště chráněných druhů, které byly
na zájmové lokalitě zjištěny. V následující tabulce je uveden jejich seznam s uvedením typu
a míry ovlivnění.
Tabulka 1: Seznam potenciálně dotčených zvláště chráněných druhů živočichů (ZCHD)
s vyhodnocením míry ovlivnění jejich populací

Taxon

Početnost
Kategorie v rámci
ohrožení ovlivněné
plochy

Vliv

Komentář k předpokládanému ovlivnění

čmeláci rodu
Bombus

O

desítky
kolonií

-

mravenci rodu
Formica

O

desítky
kolonií

-

O

desítky
jedinců

+

O

desítky
jedinců

SO

desítky
jedinců

skokan zelený

SO

stovky
jedinců
mimo
dotčenou
plochu

+

Vodní plocha vzniklá v místě budoucí těžebny se
může stát vhodným biotopem tohoto druhu.

užovka obojková

O

desítky
jedinců

+

Vodní plocha vzniklá v místě budoucí těžebny se
může stát vhodným biotopem tohoto druhu.

svižník polní

ropucha obecná

Realizací záměru dojde k zásahu do jejich
biotopu, případně budou ovlivněna jejich
podzemní hnízda. Vzhledem k dostatečné
početnosti druhů v navazujících biotopech
nebude realizace záměru znamenat ohrožení
jejich populací v daném území.

-/+
skokan štíhlý

Odlesnění a vznik narušovaných ploch bez
vegetace bude znamenat rozšíření jeho biotopů.
Realizace záměru bude znamenat úbytek jejich
terestrických biotopů a může dojít i k přímému
ovlivnění jedinců. Vodní plocha vzniklá v místě
budoucí těžebny se může stát vhodným
reprodukčním biotopem.
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ještěrka obecná

SO

stovky
jedinců

Přechodně může dojít ke snížení početnosti její
populace přímým ovlivněním při těžební činnosti.
-/+

Ovšem na okrajích těžebny vzniknou biotopy,
které může následně kolonizovat. Realizace
projektu nebude znamenat její vymizení z lokality.
Realizací záměru dojde k zásahu do jeho biotopu,

slepýš křehký

SO

desítky
jedinců

potápka roháč

O

1 pár

ťuhýk obecný

O

2 páry

břehule říční

O

neznámá

ledňáček říční

SO

1 pár

zrzohlávka
rudozobá

SO

1 pár

může dojít i k přímé likvidaci některých jedinců.
Dojde ke snížení početnosti na dané lokalitě,
populace osidlující okolí záměru ale nebude
ohrožena.

-

0

k ovlivnění
užívaného
krahujec obecný

SO

hnízdního
biotopu
nedojde

veverka obecná

O

do 10
jedinců

netopýr rezavý

SO

do 10
jedinců

netopýr večerní

SO

do 10
jedinců

netopýr řasnatý

SO

do 10
jedinců

netopýr vodní

SO

netopýr
vousatý/Brandtův

SO

Ztrátou lesních porostů dojde k úbytku jejho
vhodných biotopů. Vzhledem k dostatečnému
rozsahu obdobných biotopů v okolí nebude
realizací záměru negativně ovlivněn stav jejeho
populace v dané oblasti.

-

-

Kácením lesních porostů dojde k zásahu do jejího
biotopu. Vzhledem k rozsahu a charakteru
navazujících ploch nebude odlesnění znamenat
významné snížení početnosti její populace v
okolí.

0

Druhy vyhledávající úkryty převážně v budovách,
lovící v otevřeném prostoru. Realizace záměru se
nedotkne jejich úkrytových ani potravních
stanovišť.
Druhy vyhledávající úkryty ve stromech, loví nad
vodou nebo okolí porostů dřevin. Kácení starších
listnatých stromů může vést k zániku jejich úkrytů,

do 10
jedinců

Realizací záměru nebudou přímo dotčeny jejich
hnízdiště ani potravní biotopy. Rušení způsobené
těžební činností nebude významné a nezpůsobí
opuštění lokality. Nově vzniklá těžební jáma může
tomuto druhu poskytnout nové hnízdní příležitosti.

odlesnění bude znamenat úbytek vhodných
stanovišť. Vzhledem k jejich výskytu i
v navazujících biotopech nebude realizace
záměru znamenat ohrožení existence jejich
populací v daném území.

-

do 10
jedinců

Vysvětlivky:



Kategorie ohrožení – dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění



Míra ovlivnění: +…..pozitivní ovlivnění, - …..negativní ovlivnění, 0 .….nulové ovlivnění,
! …..významné negativní ovlivnění.
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5.3. Vliv záměru na prvky ÚSES a VKP
V zájmovém území a jeho nejbližším okolí je vymezeno několik prvků Územního systému
ekologické stability (ÚSES). Na následujících obrázcích je uvedeno jejich umístění. Územní
systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3 písmene a) zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je
posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů
a jejich vzájemných vazeb. Prvky nadregionálního ÚSES jsou rozlehlé ekologicky významné
krajinné celky a oblasti s plochou alespoň 1000 ha. Jejich síť by měla zajistit podmínky
existence charakteristických společenstev s úplnou druhovou rozmanitostí bioty v rámci
určitého biogeografického regionu.

Obrázek 9: Vymezení prvků ÚSES v okolí záměru. Modře je vyznačena poloha záměru.
Severozápadní část plochy záměru protíná osa nadregionálního biokoridoru NRBK
K72 Polabský luh – Bohdaneč. Jedná se o nivní osu funkčního NRBK, který tvoří vazbu mezi
nivou Labe a Opatovickým kanálem. Pouze okrajově se zájmové území dotýká regionálního
biocentra RBC 1752. Jedná se o lesní biocentrum, které tvoří borový les s příměsí dubu,
podél Opatovického kanálu s fragmenty olšin.
V bezprostředním okolí záměru jsou také vymezeny prvky lokálního ÚSES. Jedná se
o lokální biocentrum LBC V Lohenickém, které se nachází při východní hranici lokality.
Na toto biocetrum navazují lokální biokoridory. LBK 1752-3 tvoří funkční biokoridor v rámci
hospodářského borového lesa. LBK 1752-5 je vymezen převážně v zemědělské krajině
podél Neratovského potoka. Oba tyto biokoridory se nacházejí severovýchodně
od zájmového území. Jejich poloha je patrná z následujícího obrázku.
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Obrázek 10: Výřez ze stávajícího územního plánu Přelouče. Červeným obrysem je
znázorněno zájmové území.
Funkce prvků ÚSES bude ovlivněna odlesněním plochy v rámci těžebního prostoru.
Ovlivněny budou hospodářsky využívané borové lesy. Důsledkem realizace záměru bude
vznik nové vodní plochy, která se stane vlivem přirozené sukcese a vhodně zvoleného
způsobu rekultivace vhodným biotopem řady vzácných druhů živočichů, i rostlin. Z těchto
důvodů nebude odlesnění představovat snížení funkce prvků ÚSES včetně nadregionálního
biokoridoru jako celku.
Ovlivněným významným krajinným prvkem jsou lesy. Celkem bude vykáceno v rámci
zájmových ploch 62 ha. Na dotčené lesní porosty navazují lesy obdobné kvality, které jsou
součástí navazujících rozsáhlých lesů. Plánované odlesnění bude postupné, celková plocha
bude vykácena v horizontu 20 let. Vzhledem ke kvalitě dotčených lesních porostů nedojde
k významnému snížení funkce VKP v širším okolí zájmového území.
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6. Návrh zmírňujících a kompenzačních opatření


Odstranění porostů dřevin bude probíhat mimo hnízdní období ptáků, tj. od září do
března.



V rámci nově rozšířeného prostoru těžební jámy je žádoucí vytvořit na vhodných místech
litorální zónu, která umožní rozvoj mokřadní vegetace, čímž vzniknou vhodné biotopy
pro rozmnožování obojživelníků a dalších vodních živočichů.



Podél okrajů budoucího těžebního prostoru a podél koryta Neratovského potoka budou
ponechány vzrostlé duby, olše i topoly.



Při realizaci těžby budou přijata opatření k omezení prašnosti v okolí zdrojů znečištění.



Zemní práce v sousedství koryta Neratovského potoka provádět s maximální šetrností,
aby nedocházelo k nadměrnému splavování půdy do vodního prostředí toku.



Plán rekultivace bude odsouhlasen orgánem ochrany přírody. Je žádoucí ponechat
alespoň závětrné části břehů těžebny přirozené sukcesi.



Provoz záměru nesmí způsobit negativní ovlivnění podzemních i povrchových vod.
Kvalita vody bude pravidelně monitorována.



V případě osídlení stěn těžební jámy nebude v hnízdním období do hnízd břehulí říčních
zasahováno.



Realizací záměru dojde k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů, a je proto nutné
požádat o výjimku z ochranných podmínek podle § 56 zákona č. 114/92 Sb. v platném
znění. Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Pardubického kraje.



Před zahájením těžební činnosti je nutné zajistit stanovisko k zásahu do VKP, kterým
jsou lesní porosty.

7. Závěr
Závěrem konstatujeme, že vliv realizace záměru na druhové složení společenstva rostlin
a živočichů dotčeného území nebude významný. Ovlivněny budou hospodářsky využívané
borové monokultury, pouze lokálně s příměsí listnatých druhů dřevin.
Naprostá většina živočišných taxonů zaznamenaných v dotčeném prostoru patří
k běžným zástupcům lesní fauny a okolní lesní celky jsou dostatečně rozsáhlé a hostí
početné a stabilní populace těchto druhů. Zaznamenané druhy jsou schopné prosperovat
v hospodářských lesích, kde pravidelně dochází k narušování porostů těžbou. Způsobená
ztráta části biotopů se dotkne také několika zvláště chráněných druhů živočichů. V kapitole 6
jsou navržena zmírňující opatření k minimalizaci ovlivnění populací a biotopů živočichů.
Vzhledem k rozsahu záměru a charakteru ovlivněné plochy nebude snížena životaschopnost
jejich populací a nedojde ke snížení biodiverzity zájmového území. Závěrem lze konstatovat,
že realizace záměru nebude představovat významné ovlivnění živé přírody.
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PŘÍLOHA 1
Tabulka 2: Seznam rostlinných druhů pozorovaných v zájmovém území
Carex nigra
Carlina acaulis

ostřice obecná
pupava
bezlodyžná

bršlice kozí noha
řepík lékařský

Centaurea jacea

chrpa luční

Cerastium arvense

rožec rolní

Achillea millefolium
Ajuga reptans

řebříček obecný
zběhovec plazivý

Cichorium intybus

čekanka obecná

Alchemilla sp.

kontryhel

vědecký název

český název

Acer platanoides

javor mléč

Aegopodium
podagraria
Agrimonia eupatoria

Alisma plantagoaquatica
Alliaria petiolata

žabník jitrocelový
česnáček lékařský

Alnus glutinosa

olše lepkavá

Alopecurus
pratensis

psárka luční

Anthemis arvensis
Anthoxanthum
odoratum

poznámka

Cirsium arvense
pcháč rolní
Clinopodium vulgare klinopád obecný

rmen rolní
tomka vonná

Anthriscus sylvestris kerblík lesní
Arctium tomentosum lopuch plstnatý

Convalaria majalis

konvalinka vonná

Cornus sanguinea

svída krvavá

Coronilla varia
Crataegus laevigata

čičorka pestrá
hloh obecný

Dactylis glomerata

srha laločnatá

Daucus carota
Deschampsia
caespitosa

mrkev obecná
metlice trsnatá

Echium vulgare

hadinec obecný

Elytrigia repens

pýr plazivý

Epilobium hirsutum

vrbovka chlupatá
přeslička rolní

Arrhenatherum
elatius

ovsík vyvýšený

Equisetum arvense

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

Equisetum
sylvatucum

přeslička lesní

kozinec sladkolistý
papratka samičí

Erigeron annuus

turan roční

Euphorbia
cyparissias

pryšec chvojka

Euphrasia officinalis
Fallopia dumetorum

světlík lékařský
opletka křovištní

Festuca ovina

kostřava ovčí

Ficaria verna

orsej jarní

Filipendula ulmaria

tužebník jilmový

Filipendula vulgaris
Fragaria vesca

tužebník obecný
jahodník obecný

Frangula alnus

krušina olšová

Galeopsis speciosa
Galium album

konopice sličná
svízel bílý

Galium aparine

svízel přítula

Geranium pratense

kakost luční
kakost smrdutý

Astragalus
glycyphyllos
Athyrium filix-femina
Avenella flexulosa

metlička křivolaká

Barbarea vulgaris

barborka obecná

Bellis perennis

sedmikráska
obecná

Berula erecta

potočník
vzpřímený

Betula pendula

bříza bělokorá

Bromus mollis

sveřep měkký

Bromus sterilis
Calamagrostis
epigejos

sveřep jalový
třtina křovištní

Caltha palustris

blatouch bahenní

Calunna vulgaris

vřes obecný

Calystegia sepium

opletník plotní

Campanula patula

zvonek rozkladitý

Geranium
robertianum

Capsella bursapastoris
Cardamine amara

kokoška pastuší
tobolka
řeřišnice hořká

Glechoma
hederacea
Glyceria maxima

popenec obecný
zblochan vodní

Carduus
acanthoides

bodlák obecný

Heracleum
sphondylium

bolševník obecný

Carex hirta

ostřice srstnatá

C4a

19

Hieracium pillosella
Holcus mollis

jestřábník
chlupáček
medyněk měkký

Humulus lupulus

chmel otáčivý

Hylotelephium
maximum

rozchodník velký

Pteridium aquilinum

černohlávek
obecný
myrobalán
třešňový
hasivka orličí

Quercus robur

dub letní

Prunella vulgaris
Prunus cerasifera

Hypericum
maculatum
Hypochoeris
radicata

Quercus rubra

dub červený

třezalka skvrnitá
prasetník kořenatý

Ranunculus repens

pryskyřník plazivý

Rosa canina

růže šípková

Chelidonium majus

vlaštovičník větší

Rubus caesius

ostružiník ježiník

Rubus fruticosus

ostružiník křovitý

Impatiens parviflora
Juncus effusus

netýkavka
malokvětá
sítina rozkladitá

Rubus idaeus

ostružiník maliník

Rubus sp.

ostružiník

Knautia arvensis

chrastavec rolní

Rumex acetosa

šťovík kyselý

Lactuca serriola
Lamium album

locika kompasová
hluchavka bílá

Rumex acetosella

šťovík menší

Salix caprea

vrba jíva

Larix decidua

modřín opadavý

Salix fragilis

vrba křehká

Leucanthemum
vulgare

kopretina bílá

bez černý
bez hroznatý

Linaria vulgaris

lnice květel

Sambucus nigra
Sambucus
racemosa

Lolium perenne
Luzula campestris

jílek vytrvalý
bika ladní

Scirpus sylvaticus

skřípina lesní
krtičník křídlatý

Luzula multiflora

Scrophularia
umbrosa

bika mnohokvětá
karbinec evropský

Lycopus europaeus
Lysimachia
nummularia

vrbina penízková

Lysimachia vulgaris

vrbina obecná

Medicago lupulina

tolice dětelová

Medicago sativa
Mycelis muralis

vojtěška setá
mléčka zední

Myosotis arvensis

pomněnka rolní

Ornithogalum
umbellatum

snědek
chocholičnatý

Papaver rhoeas

mák vlčí

Phragmites australis

rákos obecný

Pimpinella saxifraga

bedrník obecný

Pinus sylvestris

borovice lesní

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

Silene dioica
Silene latifolia

C3

C4a
silenka dvoudomá
silenka širolistá

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

Symphytum
officinale

kostival lékařský

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Taraxacum sec.
Ruderalia

pampeliška
lékařská

Thlaspi arvense

penízek rolní

Trifolium pratense

jetel luční

Trifolium repens
Typha latifolia

jetel plazivý
orobinec širolistý

Urtica dioica
Vaccinium myrtillus

kopřiva dvoudomá
brusnice borůvka

Valeriana officinalis

kozlík lékařský
divizna velkokvětá

Plantago major

jitrocel větší

Verbascum
thapsiforme

Poa annua
Poa nemoralis

lipnice roční
lipnice hajní

Veronica
beccabunga

rozrazil potoční

Poa pratensis

lipnice luční

Populus alba
Populus
canadensis

topol bílý
x topol kanadský

Veronica
chamaedrys

rozrazil rezekvítek

Veronica officinalis

rozrazil lékařský

Vicia cracca

vikev ptačí

Viscum album
subs.austriacum

jmelí bílé
borovicové

Potentilla anserina

mochna husí
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PŘÍLOHA 2
Tabulka 3: Seznam živočišných druhů pozorovaných v zájmovém území
Název druhu

Savci
hraboš polní
hryzec vodní
ježek západní
krtek obecný
kuna
lasice
liška obecná
myšice křovinná
myšice lesní
netopýr rezavý
netopýr řasnatý
netopýr večerní
netopýr vodní
netopýr
vousatý/Brandtův
norník rudý
prase divoké
rejsek obecný
veverka obecná
zajíc polní
Ptáci
bažant obecný
brhlík lesní
budníček menší
budníček větší
červenka obecná
dlask tlustozobý
drozd brávník
drozd kvíčala
drozd zpěvný
holub hřivnáč
hrdlička divoká
hrdlička zahradní
kachna divoká
kalous ušatý
káně lesní
konipas bílý

Vědecký název

Microtus arvalis
Arvicola terrestris
Erinaceus europaeus
Talpa europaea
Martes sp.
Mustela sp.
Vulpes vulpes
Apodemus sylvaticus
Apodemus flavicollis
Nyctalus noctula
Myotis nattereri
Eptesicus serotinus
Myotis daubentoni
Myotis
mystacinus/brandtii
Clethrionomys glareolus
Sus scrofa
Sorex araneus
Sciurus vulgaris
Lepus europaeus

Kategorie
ohrožení

Poznámka

na nezalesněných okrajích
na okrajích

SO
SO
SO
SO

lov potravy nad porostem
ojediněle na okrajích se staršími duby
lov potravy v pásu pod vedením
lov potravy nad vodní hladinou

SO

ojediněle na okrajích se staršími duby

O

Phasianus colchicus
Sitta europaea
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochylus
Erithacus rubecula
Coccothraustes
coccothraustes
Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Anas platyrhynchos
Asio otus
Buteo buteo
Motacilla alba

na okrajích v blízkosti nelesních biotopů
hnízdí
hnízdí
hnízdí
hnízdí
hnízdí
hnízdí
hnízdí
hnízdí
hnízdí
hnízdí
hnízdí
hnízdí na zatopené štěrkovně
na okrajích v blízkosti nelesních biotopů
přelet
na okrajích
2

kos černý
krahujec obecný
kukačka obecná
ledňáček říční
linduška lesní
pěnice černohlavá
pěnice slavíková
pěnkava obecná
polák chocholačka
poštolka obecná
potápka roháč
racek chechtavý
rehek zahradní
sedmihlásek hajní
sojka obecná
stehlík obecný
straka obecná
strakapoud velký
strnad obecný
střízlík obecný
sýkora koňadra
sýkora modřinka
špaček obecný
ťuhýk obecný
vrabec polní
vrána šedá
zrzohlávka
rudozobá
zvonek zelený
zvonohlík zahradní
žluna zelená
Plazi
užovka obojková

Turdus merula
Accipiter nisus
Cuculus canorus
Alcedo atthis
Anthus trivialis
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Fringilla coelebs
Aythya fuligula
Falco tinnunculus
Podiceps cristatus
Larus ridibundus
Phoenicurus phoenicurus
Hippolaris icterina
Garrulus glandarius
Carduelis carduelis
Pica pica
Dendrocopos major
Emberiza citrinella
Troglodytes troglodytes
Parus major
Parus coeruleus
Sturnus vulgaris
Lanius collurio
Passer montanus
Corvus cornix

slepýš křehký

Anguis fragilis

ještěrka obecná
Obojživelníci
ropucha obecná

Lacerta agillis

SO
SO

Bufo bufo

O

skokan hnědý
skokan štíhlý
skokan zelený

Netta rufina

SO
SO

O

O

SO

lov potravy na zatopené štěrkovně
hnízdí
hnízdí
hnízdí

O

ojediněle v okolí zatopené štěrkovny
vzácně na místech s bohatším bylinným
patrem
místy na nezalesněných okrajích

Carduelis chloris
Serinus serinus
Picus viridis
Natrix natrix

SO

rozmnožuje se v zatopené štěrkovně
ojediněle na vlhčích místech s bylinným
patrem
ojediněle na vlhčích místech s bylinným
patrem

SO

v zatopené štěrkovně

Rana temporaria
Rana dalmatina
Pelophylax esculentus
complex

hnízdí
přelet
hnízdí
lov potravy na zatopené štěrkovně
hnízdí
hnízdí
hnízdí
hnízdí
lov potravy na zatopené štěrkovně
přelet
hnízdí na zatopené štěrkovně
lov potravy na zatopené štěrkovně
hnízdí
hnízdí
hnízdí
hnízdí
hnízdí
hnízdí
hnízdí na okrajích
hnízdí
hnízdí
hnízdí
hnízdí
hnízdí v odlesněném pásu pod vedením
hnízdí
přelet

3

Název druhu

Pavouci
křižák skvostný
křižák zelený
skálovka menší
skákavka obecná
křižák dvouhrbý
meta Mengeho
maloočka
smaragdová
plachetrnatka
kupulovitá
slíďák hajní
listovník
zlatolesklý
listovník rozličný
lovčík hajní
pokoutník lesní
listovník štíhlý
běžník mokřadní
křižák hajní
zora lesní
Sekáči
sekáč keřový
Mnohonožky
mnohonožka
dvoupásá
plochule křehká
Stejnonožci
svinule obecná
Ploštice
kněžice kuželovitá
vroubenka
smrdutá
kněžice zelná
štítovka obilní
lovčice
klopuška žíhaná
klopuška
Rovnokřídlí
kobylka křovištní
Blanokřídlí
čmelák
mravenec
dřevokaz

Vědecký název

Kategorie
ohrožení

Poznámka

Aculepeira ceropegia
Araniella cucurbitina
Drassyllus pusillus
Evarcha falcata
Gibbaranea bituberculata
Metellina mengei

běžný luční druh
běžný druh luk i lesů
běžný druh luk i lesů
běžný lesní druh
teplomilný druh
běžný druh luk i lesů

Micrommata virescens

běžný luční druh

Neriene radiata
Pardosa lugubris

běžný lesní druh
běžný lesní druh

Philodromus aureolus
Philodromus dispar
Pisaura mirabilis
Tegenaria silvestris
Tibellus oblongus
Xysticus ulmi
Zilla diodia
Zora nemoralis

běžný luční druh
běžný lesní druh
běžný druh luk i lesů
běžný lesní druh
běžný luční druh
běžný mokřadní druh
nehojný lesní druh
nehojný lesní druh

Rilaena triangularis

běžný druh luk i lesů

Ommatoiulus sabulosus
Polydesmus complanatus

běžný teplomilnější druh
běžný lesní druh

Armadillidium vulgare

běžný druh kamenitých biotopů

Aelia acuminata

běžný druh luk

Coreus marginatus
Eurydema oleracea
Eurygaster maura
Nabris sp.
Rhabdomiris striatellus
Stenodema sp.

běžný druh luk
běžný druh luk
běžný druh luk
běžný lesní druh
běžný druh luk
běžný druh luk

Pholidoptera griseoaptera

běžný druh luk i lesů

Bombus sp.

O

Camponotus ligniperdus

na okrajích a světlinách
běžný lesní druh
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mravenci
mravenec
černolesklý
mravenec obecný
mravenec žahavý
mravenec žlutý
sršeň obecná
Včela medonosná
Vosa útočná
Brouci
kovařík šedý
kovařík krvavý
krasec čtyřtečný
kovařík
páskovaný
páteříček černavý
páteříček tmavý

tesařík tmavý
bradavičník
dvojskvrnný
kovařík
polokrovečník
menší
drabčík smrdutý
stehenáč
lalokonosec lesní
kohoutek
černohlavý
listohlod
zlatozelený
listohlod ovocný
slunéčko
čtrnáctitečné
páteříček
svižník polní

Motýli
babočka admirál
babočka
kopřivová
babočka paví oko
bělásek řepový
bělásek řeřichový
bělásek zelný
modrásek
jehlicový

Formica spp.

O

Lasius fuliginosus
Lasius niger
Myrmica rubra
Lasius flavus
Vespa crabro
Apis melifera
Vespula germanica
Agrypnus murinus
Ampedus sanguineus
Anthaxia quadripunctata

běžný luční druh
běžný lesní druh
běžný luční druh

Athous vittatus
Cantharis nigricans
Cantharis obscura
Catops sp.
Dolichostoma sp.
Leptura aethiops

běžný luční druh
běžný lesní druh
běžný luční druh

Malachius bipustulatus
Melanotus sp.

běžný luční druh

Molorchus minor
Ocypus olens
Oedemera sp.
Otiorhynchus singularis

běžný lesní druh
běžný lesní i luční druh
běžný luční druh
běžný lesní druh

Oulema melanopus

běžný luční druh

Phyllobius argentatus
Phyllobius pyri
Propylea
quatuordecimpunctata
Rhagonycha lignosa
Cicindela campestris

běžný lesní druh
běžný lesní druh

běžný luční druh

O

Vanessa atalanta
Aglais urticae
Inachis io
Pieris rapae
Anthocharis cardamines
Pieris brassicae
Polyommatus icarus
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běžný lesní druh
běžný luční druh
ojediněle na cestách na okrajích

žluťásek
řešetlákový
Měkkýši
hlemýžď zahradní
páskovka keřová
plamatka lesní
plovatka bahenní
plzák španělský
suchomilka
obecná
vlahovka narudlá

Gonepteryx rhamni
Helix pomatia
Cepaea hortensis
Arianta arbustorum
Lymnaea stagnalis
Arion lusitanicus
Xerolenta obvia
Monachoides incarnatus
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