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PŘEDBĚŽNÝ SOUHRN OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ Z POHLEDU VLIVŮ 

NA ROSTLINY, ŽIVOČICHY A JEJICH BIOTOPY  

 

ROZŠÍŘENÍ VĚDECKOTECHNICKÉHO PARKU V OSTRAVĚ PORUBĚ 

PŘÍLOHA ZPRÁVY – PŘEHLED VÝZNAMNÝCH DRUHŦ 
  

Mgr. RADIM KOČVARA 

 

Záříčí 92 

CZ – 768 11 Chropyně  

IČO: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 

Tel: 573 355 298, 604 356 795 

email: burunduk@seznam.cz 

Tato zpráva je příloho práce „souhrn nutných opatření a omezení, které je moţno očekávat 

v souvislosti s realizací záměru rozšíření vědeckotechnického parku v Ostravě“. Jejím účelem je 

podat přehled zjištěných zvláště chráněných a významných druhŧ a jejich očekávaného dotčení, 

kteří byli zjištěni na území uvaţovaného záměru.  

U kaţdého druhu je uveden stupeň ohroţení, a to podle přílohy č. III vyhlášky MŢP ČR č. 

395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ, podle Červených seznamŧ ČR (PROCHÁZKA 2001, 

ŠŤASTNÝ & BEJČEK 2003, ZAVADIL & MORAVEC 2003, ANDĚRA & ČERVENÝ 2003, FARKAČ et al., 

2005). Dále je uvedeno, zda se druh nachází v Příloze I Směrnice 79/409/EHS nebo v příloze II 

nebo IV Směrnice 92/43/EHS. 

Zákonem chráněné druhy: O – Ohroţený druh, SO – Silně ohroţený druh, KO – Kriticky ohroţený druh; Čer-

vené seznamy obratlovcŧ ČR: EX – Vyhynulý, RE – Druh vymizelý na území ČR, EW – Vyhynulý nebo vyhubený ve 

volné přírodě, CR – Kriticky ohroţený druh, EN – Ohroţený druh, VU – Zranitelný druh, NT – Téměř ohroţený druh, 

LC – Málo dotčený druh, NE – nevyhodnocené druhy, DD – taxon, o němţ jsou nedostatečné údaje. I, II, IV – druh je 

uveden v příslušné příloze Směrnice 79/409/EHS nebo 92/43/EHS. C - index ohroţení dle Černého a Červeného se-

znamu cévnatých rostlin ČR (PROCHÁZKA 2001). C1 - taxon kriticky ohroţený, C2 - taxon silně ohroţený, C3 - taxon 

ohroţený a C4a - vzácnější taxon vyţadující pozornost 

ROSTLINY 

 jmelí bílé Viscum album – C4a – běţný druh, ţádná opatření 

ŽIVOČICHOVÉ 

batolec červený Apatura ilia – O – zásah do biotopu druhu   

batolec duhový Apatura iris – O – zásah do biotopu druhu 

 bělopásek topolový Limenitis populi – O – zásah do biotopu druhu 

otakárek fenyklový Papilio machaon – O – zásah do biotopu druhu  

 ohniváček černočárný Lycaena dispar – SO – zásah do biotopu druhu  

 modrásek bahenní Maculinea nausithous – SO – zásah do biotopu druhu 

 čmelák r. Bombus – O – zásah do biotopu druhu  

mravenec r. Formica – O – zásah do biotopu druhu 

prskavec r. Brachinus – O – zásah do biotopu druhu 

střevlík Scheidlerův Carabus scheidleri – O – zásah do biotopu druhu 

zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta – O – zásah do biotopu druhu  

 střevle potoční Phoxinus phoxinus – O – v dolním toku mimo záměr, obecná doporučení 

ropucha obecná Bufo bufo – O, NT – zásah do biotopu druhu, transfer 

ropucha zelená Pseudepidalea viridis – SO, NT, IV – zásah do biotopu druhu, transfer 

rosnička zelená Hyla arborea – SO, NT, IV – zásah do biotopu druhu, transfer 

skokan štíhlý Rana dalmatina – SO, NT, IV – zásah do biotopu druhu, transfer 
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skokan hnědý Rana temporaria – NT – běţný druh, transfer  

skokan zelený Pelophylax esculentus – SO, NT – zásah do biotopu druhu, transfer  

ještěrka obecná Lacerta agilis – SO, NT, IV – zásah do biotopu druhu, transfer 

slepýš křehký Anguis fragilis – SO, LC  – zásah do biotopu druhu, transfer  

užovka obojková Natrix natrix – O, LC  – zásah do biotopu druhu, transfer  

čáp černý Ciconia nigra – SO, VU, I – minimální vliv 

čáp bílý Ciconia ciconia – O, NT, I – minimální vliv 

moták pochop Circus aeruginosus – O, VU, I – minimální vliv 

krahujec obecný Accipiter nisus – SO, VU – minimální vliv  

koroptev polní Perdix perdix – O, NT – minimální vliv  

křepelka polní Coturnix coturnix – SO, NT – zásah do biotopu druhu  

kalous ušatý Asio otus – LC – minimální vliv  

rorýs obecný Apus apus  – O – ţádný vliv   

ledňáček říční Alcedo atthis – SO, VU, I – minimální vliv 

ţluna zelená Picus viridis – LC – běţný druh, obecná doporučení  

datel černý Dryocopus martius – LC, I – běţný druh, obecná doporučení 

strakapoud malý Dendrocopos minor – VU – běţný druh, obecná doporučení  

vlaštovka obecná Hirundo rustica – O, LC – ţádný vliv  

jiřička obecná Delichon urbica – NT – ţádný vliv  

slavík obecný Luscinia megarhynchos – O, LC – zásah do biotopu druhu  

bramborníček černohlavý Saxicola torquata – O, VU – zásah do biotopu druhu  

lejsek šedý Muscicapa striata – O, LC – zásah do biotopu druhu  

lejsek bělokrký Ficedula albicollis – NT, I – běţný druh, obecná doporučení 

lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca – NT – běţný druh, obecná doporučení  

žluva hajní Oriolus oriolus – SO, LC – zásah do biotopu druhu  

ťuhýk obecný Lanius collurio – O, NT, I – zásah do biotopu druhu 

vrána šedá Corvus cornix – NT – minimální vliv  

krkavec velký Corvus corax – O, VU – minimální vliv  

vrabec domácí Passer domesticus – LC – minimální vliv  

vrabec polní Passer montanus – LC – minimální vliv  

netopýr vousatý Myotis mystacinus – SO, IV – minimální vliv  

netopýr vodní Myotis daubentonii – SO, IV – minimální vliv  

netopýr večerní Eptesicus serotinus – SO, IV – minimální vliv  

netopýr rezavý Nyctalus noctula – SO, IV – zásah do biotopu druhu 

netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus – SO, IV – minimální vliv  

netopýr nejmenší Pipistrellus pygmaeus – SO, DD, IV – minimální vliv  

netopýr ušatý Plecotus auritus – SO, IV – minimální vliv  

netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus – SO, IV – minimální vliv  

veverka obecná Sciurus vulgaris – O, NE – zásah do biotopu druhu  

zajíc polní Lepus europaeus – NT – běţný druh, ţádná opatření  

ZÁVĚR 

V případě dotčených druhŧ bezobratlých se většinou jedná o dotčení z dŧvodu zásahŧ do 

lesního prostředí a okraje lučních přechodŧ v souvislosti s napojením obsluţných komunikací. Zmí-

něné druhy zde byly zjištěny anebo pozorovány v blízkém okolí. Dotčení jednotlivcŧ a vývojových 

stádií je pravděpodobné, nicméně zásah nemŧţe ovlivnit druhy na úrovni jejich populace. 

V případě obojţivelníkŧ nebylo rozmnoţování zjištěno, dotčení se uvaţuje především 

v souvislost s migrací územím a výskytem na ploše lesa a v okolí potoka. Totéţ platí u plazŧ, kteří 

se navíc vyskytují při lesních okrajích přímo v dotčeném území, to se zde i rozmnoţují. 
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V případě ptákŧ budou dotčeny především druhy vázané na lesní prostředí, kde dojde k jeho 

částečnému zániku vznikem napojení obsluţných komunikací. Křepelka polní a bramborníček hně-

dý byli zjištěni na travnatých plochách území. Podobně bude v lesním prostředí dotčena i veverka 

obecná. Dotčení netopýra rezavého je uvedeno z dŧvodu nálezu obsazené dutiny v dotčené části 

lesa. Ostatní druhy netopýrŧ budou ovlivněny jen částečně zásahem do loveckého prostředí, zásah 

však není uvaţován výrazně negativně, neboť se týká jen plošně malého území a ostatní druhy zde 

zejména loví nebo přeletují. 
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V Záříčí dne 19. června 2011   
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