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Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-363495
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Dalšı́ dokumenty můžete najı́t prostřednictvı́m vyhledávacı́ho rozhranı́ nusl.cz .

http://www.nusl.cz/ntk/nusl-363495
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


 1

 

Biologické hodnocení lokality  
Vysoké Chvojno - Sádky "Zámeček"  

 
Charakteristika a vymezení lokality 

Posuzované území se nachází v k.ú. Vysoké Chvojno, na jihovýchodním okraji obce v blízkosti stávající 
hájenky zvané "Zámeček". Pozemek o rozloze 0,16 ha, kde je uvažováno s vybudováním sádek, leží 
mezi okrajem lesa a loukou, zaujímá severní části parcely 370/1 a zasahuje na parcelu 365/2. 
Nadmořská výška lokality je 275 -280m. Severně a východně na zkoumané území navazují lesní 
ekosystémy, zahrnuté do přírodní rezervace "U parku", hranici tvoří lesní komunikace. Jihozápadně až 
jižně přiléhají k lokalitě vlhké louky s terénními nerovnostmi a příkopy, které jsou lemované náletovými 
dřevinami (nejčastěji olší). 

Vlastní lokalita není zemědělsky obhospodařována a má v součané době převážně charakter mokřadního 
ekosystému, částečně antropicky ovlivněného. Jádro posuzovaného pozemku přestavují dvě menší, v 
minulosti uměle vyhloubené nádržky, z nichž v první převažuje volná vodní plocha a druhá (vzdálenější 
od cesty) je téměř zazemněná a zarostlá vegetací. Břehy vodoteče a bezprostřední okolí nádrží jsou 
porostlé náletovými dřevinami, s převahou křovin a ojedinělými stromy. Bylinný podrost tvoří 
vlhkomilné druhy, zastoupena je však i řada druhů indikujících určitou míru ruderalizace (zejména u 
cesty), do podrostu pronikají také některé rostliny z lesních lemů. V jihozápadní části lokality (pod 
druhou nádržkou) se nachází sukcesní luční společenstvo s ostrůvky náletových dřevin. 

 

Zaměření a metody průzkumu 

Pro biologické hodnocení lokality byly zvoleny průzkumy a metodiky odpovídající celkovému charakteru 
biotopů a požadovanému časovému rozpětí  (květen - červenec). 

Botanická inventarizace byla provedena nejen na dotčené ploše, ale i s ohledem na skutečnost, že území 
je v ochranném pásmu rezervace, je součástí biokoridoru místního významu a leží na rozhraní lesních a 
lučních biotopů. Byly proto posuzovány bezprostředně sousedící lesní a luční formace. Kromě soupisu 
rostlinných taxonů byly charakerizovány základní fytocenologické jednotky zkoumaného území. 

Zoologický výzkum  se soustředil zejména  na možný výskyt  druhů chráněných  a ohrožených a zjištění 
základního spektra fauny. Porotože se na lokalitě nachází vodní plocha a vodoteč byla inventarizace 
obratlovců zaměřena na obojživelníky (Amphibia) a plazy (Reptilia). Ornitologický průzkum nebyl 
prováděn, vzhledem k celkovému charakteru a  malé rozloze území. Bližší zaměření  průzkumu 
bezobratlých bylo stanoveno po orientačních sběrech entomofauny smýkáním po porostu na předmětném 
území a v jeho okolí.  Jako nevhodnější se ukázala metoda inventarizace druhového spektra motýlů 
(Lepidoptera) lovem na světelný zdroj, neboť většina druhů je v larválním stádiu přímo vázána na  
jednotlivé taxony rostlin a je citlivá k chemizaci a jiným cizorodým vlivům. Metodou individuálního 
sběru byla sledována imaga vodního hmyzu s možným předpokladem prezence bioindikačních druhů. 
(např. vážky). Terénní sběry se uskutečnily  v období  od  poloviny května do konce července,  nebyl 
zachycen časně jarní aspekt , pozdně letní aspekt a  následující podzimní období. 

 

Botanické hodnocení  

Území patří k fytogeografické oblasti termofytikum, fytog. obvodu České termofytikum, fytog. okresu 
Východní Polabí a podokresu Pardubické Polabí. Území náleží do pahorkatinného (kolinního) stupně 
(Skalický 1988). 

Podle geobotanické rekonstrukční mapy byly v území vymapovány luhy a olšiny (Alno-Padion) a 
dubohabrové háje (Carpinion) (Mikyška et al. 1969). 

Severní část a okraj lesa na východě zkoumaného území, navazující na PR U parku, zaujímá teplomilný 
okraj lesa, kde se prolínají druhy svazu Berberidion Br. - Bl. 1950 = druhotně vzniklé křoviny a lesní 
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pláště v polohách lesů řádu Fagetalia sylvaticae s druhy subxerofilních teplomilných doubrav. Z 
charakteristických druhů zde rostou Acer campestre, Clinopodium vulgare, Crataegus macrocarpa, 
Fragaria moschata, Lathyrus niger, Prunus spinosa, Rosa canina, Sorbus torminalis, Swida sanguinea, 
Ulmus minor. Zároveň se zde vyskytují druhy opadavých listnatých lesů řádu Fagetalia sylvaticae např. 
Circaea lutetiana, Galium odoratum, Galeobdolon montanum, Sanicula europaea. 

Les rozkládající se ve východní části území je možné charakterizovat jako bezkolencovou doubravu 
asociace Molinio arundinaceae-Quercetum Neuhäusl et Neuhäslová-Novotná 1967. K typickým 
rostlinám zde patří Melampyrum pratense, Molinia arundinacea, Quercus robur. 

Vlastní sádky jsou silně antropicky ovlivněné, obrůstají rákosem a některými dalšími vlhkomilnými 
rostlinami Eupatorium cannabinum, Lysimachia vulgaris, Myosotis laxiflora, Scutellaria galericulata. 

Koryto potoka západně od sádek zarůstá olšemi, ostružiníky, bezem černým a vlhkomilnými potočními 
rostlinami Caltha palustris, Cardamine amara, Galium palustre, Solanum dulcamara. 

Vlhkou louku západně od sádek lze přiřadit k svazu Molinion Koch 1926 = nehnojené louky střídavě 
vlhkých stanoviť. Z charakteristických druhů tu rostou Betonica officinalis, Carex tomentosa, Cirsium 
canum, Galium boreale, Galium wirtgenii, Molinia arundinacea, Ranunculus acris, Sanguisorba 
officinalis, Selinum carvifolia. 

Louka jižně od sádek, představuje silně zarostlé společenstvo svazu Molinion. Louka zarůstá rákosem, 
třtinou křovištní, náletovými dřevinami vrbami, hlohy, osikami a olšemi. Z druhů svazu Molinion jsou 
zachovány Colchicum autumnale, Galium boreale, Molinia arundinacea, z dalších vlhkomilných rostlin 
Carex acutiformis a Lysimachia vulgaris.  

Terénní průzkum vegetace byl proveden na jaře a v létě 1998, v seznamu jsou zahrnuty i druhy z okraje 
lesa a louky.  

Seznam zjištěných druhů 

Celkem bylo ve zkoumaném území zaznamenáno 143 druhů vyšších rostlin, z toho 1 silně ohrožený 
(Sorbus torminalis), 2 ohrožené (Galium wirtgenii, Ulmus minor) a 3 vzácné (Cerastium lucorum, 
Festuca filiformis, Galium boreale). Kategorie ohrožených druhů jsou uvedeny podle Faltyse (Faltys 
1991). 
Acer campestre L. - javor babyka 
Acer platanoides L. - javor mléč 
Acetosa pratensis Mill. - kyseláč luční 
Achillea millefolium L. - řebříček obecný 
Achillea ptarmica L. - řebříček bertrám 
Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha 
Ajuga reptans L. - zběhovec plazivý 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - olše lepkavá 
Alopecurus pratensis L. - psárka luční 
Anemonoides nemorosa (L.) Holub - sasanka hajní 
Anthoxanthum odoratum L. - tomka vonná 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. - kerblík lesní 
Arctium tomentosum Mill. - lopuch pavučinatý 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl - ovsík vyvýšený 
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl 
Asarum europaeum L. - kopytník evropský 
Athyrium filix-femina (L.) Roth. - papratka samičí 
Bellis perennis L. - sedmikráska chudobka 
Berberis thunbergii DC. - dřišťál Thunbergův - druh pěstovaný, zřejmě  zavlečený z parku 
Betonica officinalis L. - bukvice lékařská 
Betula pendula Roth. - bříza bradavičnatá 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. - válečka prapořitá 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. - válečka lesní 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. - třtina křovištní 
Caltha palustris L. - blatouch bahenní 
Campanula patula L. - zvonek rozkladitý 
Campanula trachelium L. - zvonek kopřivolistý 
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Cardamine amara L. - řeřišnice hořká 
Carex acutiformis Ehrh. - ostřice kalužní 
Carex pallescens L. - ostřice bledavá 
Carex remota L. - ostřice řídkoklasá 
Carex sylvatica Huds. - ostřice lesní 
Carex tomentosa L. - ostřice plstnatá 
Carpinus betulus L. - habr obecný 
Cerastium holosteoides Fries. em. Hyl. - rožec obecný 
Cerastium lucorum Schur - rožec hajní - C4 = vzácný druh 
Circaea lutetiana L. - čarovník pařížský 
Cirsium arvense (L.) Scop. - pcháč oset 
Cirsium canum (L.) All. - pcháč šedý 
Cirsium oleraceum (L.) Scop. - pcháč zelinný 
Clinopodium vulgare L. - klinopád obecný 
Colchicum autumnale L. - ocún jesenní 
Corylus avellana L. - líska obecná 
Crataegus macrocarpa Hegetschw. - hloh velkoplodý 
Crepis biennis L. - škarda dvouletá 
Dactylis glomerata L. - srha říznačka 
Deschampsia cespitosa (L.) PB. - metlice trsnatá 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs - kapraď osténkatá 
Equisetum arvense L. - přeslička rolní 
Euonymus europaeus L. - brslen evropský 
Eupatorium cannabinum L. - sadec konopáč 
Fagus sylvatica L. - buk lesní 
Festuca filiformis Pourr. - kostřava vláskovitá - C4 = vzácný druh 
Festuca gigantea L. - kostřice obrovská 
Festuca pratensis Huds. - kostřava luční 
Ficaria bulbifera (Marsden-Jones) Holub - orsej jarní 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - tužebník jilmový 
Fragaria moschata Duchesne - jahodník vyšší 
Frangula alnus Mill. - krušina olšová 
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý 
Galeobdolon montanum (Pers.) Pers. ex Reichenb. - pitulník horský 
Galium album L. - svízel bílý 
Galium boreale L. - svízel severní - C4 = vzácný druh, charakteristický pro vlhké louky 
Galium odoratum (L.) Scop. - svízel vonný 
Galium palustre L. - svízel bahenní 
Galium wirtgenii F. W. Schultz - svízel Wirtgenův - C3 = ohrožený  druh, roste na vlhké louce 
Geranium robertianum L. - kakost smrdutý 
Glechoma hederacea L. - popenec břečťanovitý 
Hieracium murorum L. - jestřábník zední 
Holcus lanatus - medyněk vlnatý 
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná 
Impatiens noli-tangere L. - netýkavka nedůtklivá 
Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá - nepůvodní druh 
Juncus effusus L. - sítina rozkladitá 
Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. arvensis - chrastavec rolní 
Lathyrus niger (L.) Bernh. - hrachor černý 
Lathyrus pratensis L. - hrachor luční 
Leucanthemum ircutianum (Turcz.) DC. - kopretina časná 
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý 
Lotus uliginosus Schkuhr - štírovník bažinný 
Lychnis flos-cuculi L. - kohoutek luční 
Lycopus europaeus L. - karbinec evropský 
Lysimachia nummularia L. - vrbina penízková 
Lysimachia vulgaris L. - vrbina obecná 
Lythrum salicaria L. - kyprej vrbice 
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Melampyrum nemorosum L. - černýš hajní 
Melampyrum pratense L. - černýš luční 
Melica nutans L. - strdivka nící 
Moehringia trinervia (L.) Clairv. - mateřka trojžilná 
Molinia arundinacea Schrank - bezkolenec rákosovitý 
Myosotis laxiflora Reichenb. - pomněnka volnokvětá 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel - rákos obecný 
Picea abies (L.) Karst. - smrk ztepilý 
Pinus sylvestris L. - borovice lesní 
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý 
Plantago major L. - jitrocel větší 
Plantato media L. - jitrocel prostřední 
Poa pratensis L. - lipnice luční 
Populus tremula L. - topol osika 
Potentila erecta (L.) Räuschel - mochna nátržník 
Prunella vulgaris L. - černohlávek obecný 
Prunus spinosa L. - trnka obecná 
Pulmonaria obscura Dumort. - plicník tmavý 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. - dub zimní 
Quercus robur L. - dub letní 
Quercus rubra L. - dub červený 
Ranunculus acris L. - pryskyřník prudký 
Ranunculus auricomus agg. - pryskyřník zlatožlutý 
Ranunculus lanuginosus L. - pryskyřník kosmatý 
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý 
Rosa canina L. - růže šípková 
Rubus fruticosus agg. - ostružiník křovitý 
Rumex sanguineus L. - šťovík krvavý 
Salix aurita L. - vrba ušatá 
Salix caprea L. - vrba jíva 
Salix cinerea L. - vrba popelavá 
Sambucus nigra L. - bez černý 
Sambucus racemosa L. - bez hroznatý 
Sanguisorba officinalis L. - krvavec toten 
Sanicula europaea L. - žindava evropská 
Scirpus sylvaticus L. - skřípina lesní 
Scrophularia nodosa L. - krtičník hlíznatý 
Scutellaria galericulata L. - šišák vroubkovaný 
Selinum carvifolia (L.) L. - olešník kmínolistý 
Senecio ovatus (Gaertn., Mezer et Schreb.) Willd. - starček Fuchsův 
Solanum dulcamara L. - lilek potměchuť 
Sorbus aucuparia L. emend. Hedl. - jeřáb ptačí 
Sorbus torminalis (L.) Crantz - jeřáb břek - C2 = silně ohrožený druh 
Stachys sylvatica L. - čistec lesní 
Swida sanguinea (L.) Opiz - svída krvavá 
Taraxacum sp. sect. Ruderalia Kirschner, H. Oellgaard et Štěpánek -  smetánka 
Tilia cordata Mill. - lípa srdčitá 
Trifolium pratense L. - jetel luční 
Tussilago farfara L. - podběl léčivý 
Typha latifolia L. - orobinec širolistý 
Ulmus minor Mill. emend. Reichenb. - jilm ladní - C3 = ohrožený druh 
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá 
Veronica chamaedrys L. - rozrazil rezekvítek 
Veronica officinalis L. - rozrazil lékařský 
Viburnum opulus L. - kalina obecná 
Vicia cracca L. - vikev ptačí 
Viola reichenbachiana Boreau - violka lesní 
Viola riviniana Reichenb. - violka Rivinova 
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Závěr 

Na sledovaném území bylo zaevidováno 143 druhů rostlin, žádný není chráněný  podle vyhlášky MŽP 
395/1992  Sb., 6 druhů je vzácných nebo ohrožených ve východních Čechách.  

Území plánované ke stavbě sádek  nepředstavuje z botanického hlediska ekosystém většího významu, 
protože přírodní společenstva byla v minulosti silně antropicky ovlivněna (ruderalizace). 
Nejvýznamnější rostlinná společenstva se však vyskytují v bezprostředním sousedství. Jsou to teplomilný 
okraj lesa v severní a východní části území a vlhká louka v západní části.  

Při plánované stavbě je nutné uchránit tato společenstva před vykácením, zavezením nebo jejich 
zničením.  Vzhledem k poloze území v ochranném pásmu přírodní rezervace "U parku" se doporučuje 
případné ozelenění nově vytvořených ploch konzultovat  s AOPK Pardubice a ref. ŽP OU Pardubice.   
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Entomologické hodnocení 

Pro posouzení vlivu akce na entomofaunu byly zvoleny modelové skupiny, které lze efektivně v daném 
časovém termínu sbírat a vyhodnotit. Jde zejména vážky (Odonata), motýli (Lepidoptera), dvoukřídlí 
(Diptera), orientačně brouci (Coleoptera) a další skupiny.    

 

Vážky  (Odonata) 

Výskyt byl zjišťován lovem imag nad vodní plochou a v jejím okolí. Protože vrchol rozvoje vážek je 
koncem léta, zachyceno bylo pouze 5 běžných druhů: 
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) -  u nás běžný druh, vývoj v tekoucích i stojatých vodách. 
Pyrrhosoma  nymphula (Sulzer,  1776) - u lesních tůní a zarostlých louží, vyvíjí se i v malých vodních 
nádržích (periodické louže) 
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - nejběžnější druh rodu; eurosibiřský areál. Larvy žijí v různých 
typech stojatých vod, včetně krátkodobě vysychajích a chudých na obsah kyslíku. 
Coenagrion puella (Linnaeus,1758) -druh s palearktickým areálem, vývoj ve stojatých vodách různého 
charakteru (euryekní) 
Libellula depresssa Linné, 1758 - hojný druh vážky, vývoj v stojatých vodách, rybnících a tůních 
 

Síťokřídlí (Neuroptera) 
Osmylus fulvicephalus  (Scopoli, 1761) - strumičník zlatooký 
Bioindikační  vzácný druh. Larvy žijí v čistých tekoucích horských a podhorských potocích.  
Druh byl zjištěn v okolí vodoteče od stávajích sádek až po vtok do rybníka Špičník, s největší 
koncentrací v olšinách pod mokřadní loukou, již mimo dotčené území. Přesto je celá populace závislá na 
kvalitě vody v celém potoce. 
  
Motýli (Lepidoptera) 

Hlavním cílem výzkumu motýlů bylo podchytit bioindikačně zajímavé druhy ve vztahu ke zkoumanému 
území a jeho bezprostřednímu okolí. Výzkum byl prováděn sběrem a pozorováním u světelných zdrojů 
(rtuťové výbojky 160 a 250 W) během tří exkurzí: 27.5., 29.5. a 20.7.1998. Světelný zdroj byl umístěm 
na příjezdové cestě k sádkám. Tento výzkum byl doplněn o několik pozorovaných motýlů s denní 
aktivitou. 
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Během výzkumu byl zjištěn výskyt 159 druhů motýlů, jejichž seznam je uveden.. Významnější druhy 
jsou v tomto seznamu komentovány. 

 

Seznam zjištěných druhů 
LIMACODIDAE 
Apoda limacodes (HUFNAGEL, 1766) 
Heterogenea asella (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
TORTRICIDAE (obalečovití) 
Ptycholoma lecheanum (LINNAEUS, 1758) 
Olethreutes lacunanus (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Epiblema foenellum (LINNAEUS, 1758) 
CRAMBIDAE (travaříkovití) 
Chilo phragmitellus (HÜBNER, 1810)   Typizační druh bažinných biotopů. 
Loxostege sticticalis (LINNAEUS, 1761)   Druh otevřené krajiny, migrant. 
Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (HÜBNER, 1796) 
LASIOCAMPIDAE (bourovcovití) 
Malacosoma neustria (LINNAEUS, 1758) 
Macrothylacia rubi (LINNAEUS, 1758) 
Euthrix potatoria (LINNAEUS, 1758) 
Odonestis pruni (LINNAEUS, 1758) Nehojný lesostepní druh (vývoj na hlozích, slivoních a hrušních),        
druhotně v zahradách. 
SPHINGIDAE (lišajovití) 
Sphinx pinastri LINNAEUS, 1758 
Mimas tiliae (LINNAEUS, 1758) 
Laothoe populi (LINNAEUS, 1758) 
Deilephila elpenor (LINNAEUS, 1758) 
HESPERIIDAE 
Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771) Typizační druh přirozených lesů. 
PAPILIONIDAE (otakárkovití) 
Papilio machaon LINNAEUS, 1758  Druh chráněný vyhláškou 395/1992 v kategorii "ohrožený". 
PIERIDAE (běláskovití) 
Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758) 
DREPANIDAE (srpokřídlecovití) 
Drepana falcataria (LINNAEUS, 1758) 
Drepana curvatula (BORKHAUSEN, 1790    Nehojný druh olšin a březových porostů. 
Sabra harpagula (ESPER, 1786)   Nehojný druh teplých listnatých porostů 
Watsonalla binaria (HUFNAGEL, 1767)  Druh teplých doubrav. 
Watsonalla cultraria (FABRICIUS, 1775)   Podhorský druh bučin. 
Thyatira batis (LINNAEUS, 1758) 
Habrosyne pyritoides (HUFNAGEL, 1766) 
Tethea or (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Tetheella fluctuosa (HÜBNER, 1803)   Nehojný, spíš chladnomilný druh březových porostů. 
Ochropacha duplaris (LINNAEUS, 1761) 
GEOMETRIDAE (píďalkovití) 
Cyclophora annulata (SCHULZE, 1775)  Nehojný druh teplých listnatých lesů a křovin. 
Cyclophora albipunctata (HUFNAGEL, 1767) 
Timandra comae SCHMIDT, 1931 
Scopula immorata (LINNAEUS, 1758) 
Scopula immutata (LINNAEUS, 1758) 
Idaea muricata (HUFNAGEL, 1767)    Lokální, nehojný druh vřesovišť a úhorů. 
Idaea biselata (HUFNAGEL, 1767) 
Idaea emarginata (LINNAEUS, 1758) 
Idaea aversata (LINNAEUS, 1758) 
Xanthorhoe biriviata (BORKHAUSEN, 1794) 
Xanthorhoe spadicearia (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Xanthorhoe ferrugata (CLERCK, 1759) 
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Xanthorhoe quadrifasciata (CLERCK, 1759) 
Camptogramma bilineatum (LINNAEUS, 1758) 
Mesoleuca albicillata (LINNAEUS, 1758) 
Cosmorhoe ocellata (LINNAEUS, 1758) 
Ecliptopera capitata (HERRICH-SCHÄFFER, 1839)   Typizační druh přirozených lesů, vývoj na 
netýkavce. 
Chloroclysta siterata (HUFNAGEL, 1767)  Nehojný, polyfágní druh teplejších listnatých lesů. 
Chloroclysta truncata (HUFNAGEL, 1767) 
Thera britannica (TURNER, 1925) Typizační druh přirozených lesů, vzácný v podhorských a horských  
lesích, vývoj na jehličí jedle. Pravděpodobně zálety z lesních  porostů nebo z arboreta. 
Colostygia pectinataria (KNOCH, 1781) 
Hydriomena impluviata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Rheumaptera undulata (LINNAEUS, 1758) 
Euphyia unangulata (HAWORTH, 1809) 
Perizoma alchemillatum (LINNAEUS, 1758) 
Perizoma flavofasciatum (THUNBERG, 1792)  Lokální, nehojný druh lesních okrajů, "parkové" 
krajiny. 
Eupithecia centaureata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Eupithecia icterata (DE VILLERS, 1789) 
Eupithecia succenturiata (LINNAEUS, 1758) 
Chloroclystis v-ata (HAWORTH, 1809) 
Aplocera plagiata (LINNAEUS, 1758) 
Hydrelia flammeolaria (HUFNAGEL, 1767) 
Euchoeca nebulata (SCOPOLI, 1763) 
Lobophora halterata (HUFNAGEL, 1767) 
Pterapherapteryx sexalata (RETZIUS, 1783)   Poměrně vzácný, typizační druh bažinných stanovišť, 
vývoj především  na úzkolistých vrbách (Salix viminalis, Salix purpurea). 
Ligdia adustata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Lomaspilis marginata (LINNAEUS, 1758) 
Semiothisa clathrata (LINNAEUS, 1758) 
Plagodis pulveraria (LINNAEUS, 1758) 
Plagodis dolabraria (LINNAEUS, 1767) 
Opisthograptis luteolata (LINNAEUS, 1758) 
Selenia dentaria (FABRICIUS, 1775) 
Selenia tetralunaria (HUFNAGEL, 1767) 
Odontopera bidentata (CLERCK, 1759) 
Angerona prunaria (LINNAEUS, 1758) 
Biston betularius (LINNAEUS, 1758) 
Hypomecis punctinalis (SCOPOLI, 1763) 
Ematurga atomaria (LINNAEUS, 1758) 
Bupalus piniarius (LINNAEUS, 1758) 
Cabera pusaria (LINNAEUS, 1758) 
Lomographa bimaculata (FABRICIUS, 1775) 
Lomographa temerata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Campaea margaritata (LINNAEUS, 1767) 
Hylaea fasciaria (LINNAEUS, 1758) 
Siona lineata (SCOPOLI, 1763) 
NOTODONTIDAE (hřbetozubcovití) 
Cerura erminea (ESPER, 1783)    Nehojný druh lužních porostů 
Furcula bicuspis (BORKHAUSEN, 1790) 
Stauropus fagi (LINNAEUS, 1758) 
Peridea anceps (GOEZE, 1781)    Nehojný druh světlých doubrav. 
Drymonia dodonaea (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Tritophia tritophus (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Pheosia tremula (CLERCK, 1759) 
Ptilodon capucina (LINNAEUS, 1758) 
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Ptilodontella cucullina (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)  Nehojný druh listnatých lesů, vývoj 
na javorech. 
Gluphisia crenata (ESPER, 1785) 
LYMANTRIIDAE (bekyňovití) 
Calliteara pudibunda (LINNAEUS, 1758) 
Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS, 1758) 
Euproctis similis (FUESSLY, 1775) 
Lymantria monacha (LINNAEUS, 1758) 
ARCTIIDAE (přástevníkovití) 
Thumatha senex (HÜBNER, 1808)  Poměrně vzácný, typizační druh bažinných stanovišť, tyrfofilní,  
vývoj na mechorostech. 
Miltochrista miniata (FORSTER, 1771) 
Eilema sororculum (HUFNAGEL, 1766) 
Lithosia quadra (LINNAEUS, 1758)  Nehojný druh s vývojem především na stromových lišejnících. 
Arctia caja (LINNAEUS, 1758) 
Diacrisia sanio (LINNAEUS, 1758)  Typizační druh přírodě blízkých lučních porostů. 
Spilosoma lubricipeda (LINNAEUS, 1758) 
Phragmatobia fuliginosa (LINNAEUS, 1758) 
NOCTUIDAE (můrovití) 
Trisateles emortualis (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Rivula sericealis (SCOPOLI, 1763) 
Hypena crassalis (FABRICIUS, 1787) 
Hypena rostralis (LINNAEUS, 1758) 
Hypena proboscidalis (LINNAEUS, 1758) 
Minucia lunaris (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)  Nehojný, teplomilný druh světlých doubrav. 
Euclidia glyphica (LINNAEUS, 1758) 
Laspeyria flexula (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Meganola strigula (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Nola confusalis (HERRICH-SCHÄFFER, 1856) 
Pseudoips faganus (FABRICIUS, 1781) 
Panthea coenobita (ESPER, 1785) 
Colocasia coryli (LINNAEUS, 1758) 
Moma alpium (OSBECK, 1778) 
Acronicta megacephala (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Acronicta alni (LINNAEUS, 1767) 
Acronicta aceris (LINNAEUS, 1758) 
Acronicta rumicis (LINNAEUS, 1758) 
Craniophora ligustri (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Simyra albovenosa (GOEZE, 1781) Typizační druh bažinných stanovišť. Vzácný, ve východních 
Čechách se  více rozšířil až v devadesátých letech. 
Protodeltote pygarga (HUFNAGEL, 1766) 
Deltote bankiana (FABRICIUS, 1775) 
Macdunnoughia confusa (STEPHENS, 1850) 
Diachrysia chrysitis (LINNAEUS, 1758) aggr. 
Autographa gamma (LINNAEUS, 1758) 
Syngrapha ain (HOCHENWARTH, 1785)  Vzácný podhorský a horský druh s vývojem na modřínu. 
Ve východních  Čechách jsou známy i nálezy z okraje teplého Polabí (Hradecko). 
Abrostola triplasia (LINNAEUS, 1758) 
Abrostola trigemina (WERNEBURG, 1864) 
Pyrrhia umbra (HUFNAGEL, 1766) 
Elaphria venustula (HÜBNER, 1790) 
Dipterygia scabriuscula (LINNAEUS, 1758) 
Euplexia lucipara (LINNAEUS, 1758) 
Hyppa rectilinea (ESPER, 1788)  Druh rozšířený převážně ve vyšších polohách. 
Enargia paleacea (ESPER, 1788) 
Apamea crenata (HUFNAGEL, 1766) 
Oligia strigilis (LINNAEUS, 1758) 
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Oligia latruncula (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Archanara sparganii (ESPER, 1790)  Typizační druh bažinatých stanovišť. Lokální, vzácný druh 
mokřadů. 
Charanyca trigrammica (HUFNAGEL, 1766) 
Lacanobia thalassina (HUFNAGEL, 1766) 
Lacanobia suasa (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Hada nana (HUFNAGEL, 1766) 
Melanchra persicariae (LINNAEUS, 1761) 
Mythimna albipuncta (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) 
Mythimna pallens (LINNAEUS, 1758) 
Egira conspicillaris (LINNAEUS, 1758) 
Axylia putris (LINNAEUS, 1761) 
Ochropleura plecta (LINNAEUS, 1761) 
Noctua janthina DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775 aggr. 
Xestia c-nigrum (LINNAEUS, 1758) 
Xestia triangulum (HUFNAGEL, 1766) 
Agrotis exclamationis (LINNAEUS, 1758) 

Závěr 

Struktura zjištené fauny motýlů potvrzuje předpoklad relativně nenarušeného a pestrého přírodního 
prostředí. Za nejvýznamnější lze považovat druhy vázané na mokřadní společenstva (Pterapherapteryx 
sexalata, Thumatha senex, Simyra albovenosa, Archanara sparganii). Zjištěny byly i druhy lemových 
křovin a různých typů lesních společentev, pocházející z lesních okrajů a porostů. Druhy otevřené 
krajiny, suchých luk, úhorů a podobných míst téměř chyběly. 

Výjimečnými v rámci sledovaného území jsou nálezy vzácných podhorských až horských druhů - 
píďalky Thera britannica s vývojem na jedli a můry Syngrapha ain s vývojem na modřínu. 

 

Brouci (Coleoptera) 

Tato skupina nebyla předmětem soustavného průzkumu, orientačně byly zachyceny lovem na světelný 
zdroj  toto druhy: 
CARABIDAE (střevlíkovití) 
Molops piceus (PANZER, 1793)  Poměrně hojný lesní druh. 
Dolichus halensis (SCHALLER, 1783) Nehojný druh suchých, nezastíněných stanovišť. 
TROGIDAE 
Trox scaber (LINNAEUS, 1767) Vývoj v suchých látkách živočišného původu, na mumifikovaných  
zdechlinách, v dutinách, ptačích hnízdech apod. 
ELATERIDAE (kovaříkovití) 
Stenagostus rhombeus (OLIVIER, 1790)  Velmi vzácný druh s noční aktivitou, relikt přirozených lesů  
pralesního rázu, vývoj v odumřelém dřevě. Nález potvrzuje  předpokládaný výskyt tohoto druhu v PR U 
parku. 
ANOBIIDAE (červotočovití) 
Ernobius angusticollis (RATZEBURG, 1847)  Nehojný, arborikolní druh, vývoj v šiškách jehličnanů. 
CERAMBYCIDAE (tesaříkovití) 
Saperda scalaris (LINNAEUS, 1758)  Arborikolní druh, vývoj v mrtvém dřevě listnatých stromů. 

Většina druhů nemá přímý vztah k prostoru sádek, jde vesměs o lesní druhy, přilákané na světlo z 
okolních ekosystémů. Ze zjištěných druhů je nejvýznačnější nález kovaříka Stenagostus rhombeus. 

 

Dvoukřídlí  (Diptera)  

Orientační sběry dvoukřídlých  byly provedeny smýkací metodou a individuálním sběrem v celém území 
a navazujících biotopech.  Bylo získáno cca 200 exemplářů řádu Diptera (podřádu Brachycera). Byly 
zjištěny druhy čeledi bráněnkovitých (Stratiomyidae), jejichž larvy jsou obligátně vázány na vlhké 
biotopy a neznečištěné vody, nekolik druhů  kroužilek (Empididae), též s vývojem na vlhkých 
lokalitách. V louce a příkopech byly zjištěny malakofágní druhy čeledi vláhomilkovitých (Sciomyzidae) 
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s úzkou potravní vazbou na různé druhy vodních plžů. Bližší  determinaci  bude  možno provést ve 
spolupráci se specialisty později. 

Jedná se o skupiny, které mají vývoj ve vodě nebo jsou potravně vázány na vlhké a vodní prostředí. 

 

 

 

Celkové hodnocení vlivu na faunu bezobratlých 

Zjištěné výsledky povrzují původní předpoklad, že stavební úpravy jsou situovány do místa s vysokou 
přírodní hodnotou. Stavba je navíc situována v bezprostředním sousedství zvláště chráněného území 
(Přírodní rezervace U parku). 

Vzhledem k plošně omezenému rozsahu prací a k existenci rozsáhlých, přirozených a přírodě blízkých 
společenstev v okolí  se nepředpokládá v této lokalitě přímé ohrožení entomofauny v důsledku 
stavebních prací a následného využívání sádek za přepokladu dodržení těchto podmínek: 

Stavbou ani následným využitím nebudou ohroženy vlhké louky v sousedství (deponií materiálu, 
skrývkami zeminy, skladováním stavebního materiálu, ani změnou povahy lučního společenstva např. 
změnou vodního.režimu, či  dosevem produkčních trav apod.). 

Budou provedeny jen minimální zásahy do lemových společenstev na lesním okraji (minimální mýcení, 
poškozování stavební technikou, skladováním materiálu). 

Pro předpokládaný výskyt vážek a pozorovaný bohatý výskyt strumičníka zlatookého je žádoucí 
vybudování náhradní nádrže s přítokem čisté vody a to vedle objektu sádek, nikoli pod ním (nebezbečí 
splachů). 

 

Herpetologické hodnocení 

Obojživelníci (Amphibia) 
 
Skokan ostronosý - Rana arvalis NILSSON, 1842 
Na lokalitě nalezen v rákosině pod stávajícími nádržkami.  
Skokan ostronosý je chráněn zákonem č. 114/92 Sb. a ve vyhlášce č.  395/1992 je veden jako silně 
ohrožený druh. 
 
Skokan hnědý - Rana temporaria LINNAEUS, 1758 
Výskyt v okolních biotopech, včetně lesních.   
Není uveden ve vyhlášce č. 395/1992 jako chráněný druh.  
 
Skokan skřehotavý - Rana ridibunda PALLAS,1771 
Druh je striktně vázán na vodní prostředí. V bahně vodních nádrží přečkává i zimní období. V nádržích 
se vyskytuje silná  místní populace (odhadovaný počet řádově stovka jedinců), včetně subadulních 
jedinců.    
Skokan skřehotavý je chráněn zákonem č. 114/92 Sb. a ve vyhlášce č.  395/92 Sb. je řazen do kategorie 
kriticky ohrožených druhů. 
 
Skokan zelený - klepton Rana esculenta LINNAEUS, 1758 
Druh vázán na vodní prostředí, ale zimuje na souši. V nádržích menší počet jedinců (řádově desítky). 
Skokan zelený je v ČR chráněn zákonem č. 114/92 Sb. a ve vyhlášce č.  395/1992 Sb. je veden jako silně 
ohrožený živočich. 
 
Ropucha obecná - Bufo bufo (LINNAEUS, 1758) 
V okolí nádrže zastiženo několik jedinců, rozmnožování v stávajících nádržích je pravděpodobné. 
Ropucha obecná je chráněna zákonem č. 114/92 Sb. a ve vyhlášce č.  395/1992 Sb. je vedena jako 
ohrožený druh. 
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Čolek obecný - Triturus vulgaris (LINNAEUS, 1758) 
Výskyt  doložen ve vodě nádržky, druh se zde pravděpodobně rozmnožuje.Čolek obecný je chráněn 
zákonem č. 114/92 Sb. a ve vyhlášce č. 395/92  Sb. patří mezi silně ohrožené živočichy. 
 
 Plazi (Reptilia) 
 
Slepýš křehký - Anguis fragilis LINNAEUS, 1758 
Výskyt v porostu v okolí stávajících sádek.  
Slepýš je chráněn zákonem č. 114/92 Sb. a ve vyhlášce č. 395/92 je  řazen do kategorie silně ohrožených 
živočichů. 
Užovka obojková - Natrix natrix (LINNAEUS, 1758) 
Potravně vázána na hojný výskyt žab ve vodních nádržích. Pozorována ve vodě. 
Užovka obojková je chráněna zákonem č. 114/92 Sb. a ve vyhlášce č.  395/92 Sb. je řazena mezi druhy 
ohrožené. 
 
Závěr 

Na zkoumaném území se v prostoru stávajících sádek nachází druhově početné společenstvo 
obojživelníků a plazů, některé se druhy se vyskytují ve velkém  počtu jedinců. Bylo zjištěno 6druhů 
obojživelníků a 2 druhy plazů, z toho podle  zákona č. 114/92 Sb. a ve vyhlášce č.  395/1992 1 druh 
kriticky ohrožený, 4 silně ohrožené, 2 ohrožené.  Předpokládáný záměr ohrozí  podstatně herpetofaunu 
ve sledované lokalitě a je v přímém rozporu se zájmy ochrany přírody, neboť´ vybudování nových sádek 
a jejich provozem bude narušeno stanoviště těchto živočichů  (viz § 16, odst.1 Vyhlášky MŽP č. 
395/1992 Sb. a též § 50, odst. 1- 4 Zákona 114/1992 Sb.).  

Z těchto důvodů je nutné (dle ustanovení § 67, odst. 4 Zákona 114/1992 Sb.): 

1. zajistit ochranu  uvedených druhů během stavebních prací  

Doporučuje se odlov a dočasné přemístění vodních skokanů na dobu stavebních prací (do doby 
vybudování  náhradního stanoviště) (provádí např. firma EKOCHOV Hradec Králové). Vzhledem k 
zimování nejohroženějšího zjištěného druhu (skokan skřehotavý) na dně nádrží, provést zemní práce 
nejpozději do poloviny října nebo po vybudování náhradního stanoviště a transferu žab.   

2. zajistit odpovídající náhradní stanoviště  

Je nutné zajistit vyhloubení menší vodní nádrže, velikosti cca 5x 10m a hloubce cca 1m s přítokem vody 
s břehy s přírodních materiálů (jíl, hlína).  Doporučuje  se toto náhradní nádrž situovat na melioračním 
kanálu vedle plánováného objektu "sádka 1". 

3. zamezit významnému pronikání  chráněných druhů  do prostoru nových sádek 

Plánované oplocení objektů provést s 30 cm vysokou podezdívkou nebo zabudovat do celém obvodu 
oplocení plastové zábrany.  

Všechna výše uvedená technická opatření a způsob, příp. vhodnost jejich provedení konzultovat s 
příslušným orgránem ochrany přírody (AOPK Pardubice) a referátem ŽP OÚ v Pardubicích. 

 

Celkové biologické zhodnocení lokatity 
Výkumem a průzkumem  bylo zjištěno,  že současný charakter flóry a fauny vlastní lokality určené k 
stavbě sádek není překážkou pro uskutečnění projektované akce. Výjimku tvoří bohatá fauna 
obojživelníků se zastoupením řady zvláště chráněných druhů a to ve všech kategoriích druhové ochrany  
ve smyslu Vyhlášky MŽP 395/92 Sb. Realizace projektu je z hlediska ochrany přírody možná za 
předpokladu vybudování náhradního stanoviště (vodní nádrže) dle výše uvedených doporučení a 
dodržení stanovených časových a technických podmínek 

Z hlediska přírodovědeckého jsou velmi cenná  sousední společenstva, zejména lesní porosty a jejich 
okraje,  květnaté a mokřadní louky. Tyto ekosystémy je nutno v průběhu stavby i provozu sádek šetřit, 
neboť  představují funkční koridory a jsou evidovány jako VKP, příp. přírodní rezervace. 
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