P LÁN

PÉČE

O

P ŘÍRODNÍ PAMÁTKU
D OUBRAVKA
NA OBDOBÍ

2011 - 2020

Zpracoval
VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE
kontaktní osoby
JAN ŠAMATA & OLDŘICH ČÍŽEK

1

2

1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje
evidenční číslo:

nebylo stanoveno

kategorie ochrany:

Přírodní památka

název území:

Doubravka

druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:

nebyl stanoven

orgán, který předpis vydal:

-

číslo předpisu:

-

datum platnosti předpisu:

-

datum účinnosti předpisu:

-

1.2 Údaje o lokalizaci území

kraj:

Ústecký

okres:

Teplice

obec s rozšířenou působností:

Teplice

obec s pověřeným obecním úřadem:

Teplice

obec:

Teplice,

katastrální území:

Teplice-Trnovany,

Orientační mapa s vyznačením území
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1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Navrhované zvláště chráněné území: Doubravka
Katastrální území: (766259k.ú.Teplice-Trnovany)
číslo
způsob
parcely druh
využití
dle KN pozemku parcely

2259/2

zastavěná
plocha a
nádvoří

6620

1045

2259/7

ostatní
plocha

6620

2090

2259/8

zastavěná
plocha a
nádvoří

6620

67

2264/1

zastavěná
plocha a
nádvoří

7143

12036

2264/3

zastavěná
plocha a
nádvoří

7143

326

2264/4

zastavěná
plocha a
nádvoří

7143

95

7143

523

10001

7022

plochy
parcely
v EVL
vlastník
Severočeská vodárenská
společnost a.s.; Přítkovská
1689/14, Teplice, Trnovany, 415
50
Severočeská vodárenská
společnost a.s.; Přítkovská
1689/14, Teplice, Trnovany, 415
50
Severočeská vodárenská
společnost a.s.; Přítkovská
1689/14, Teplice, Trnovany, 415
50
Asociace víceúčelových sportů a
činností základní organizace
Teplice; Doubravka 104, Teplice,
415 01
Asociace víceúčelových sportů a
činností základní organizace
Teplice; Doubravka 104, Teplice,
415 01
Asociace víceúčelových sportů a
činností základní organizace
Teplice; Doubravka 104, Teplice,
415 01
Asociace víceúčelových sportů a
činností základní organizace
Teplice; Doubravka 104, Teplice,
415 01
Statutární město Teplice; náměstí
6243 Svobody 2/2, Teplice, 415 01

10001

497610

Statutární město Teplice; náměstí
410335 Svobody 2/2, Teplice, 415 01

2260

ostatní
plocha
ostatní
plocha

2259/1

lesní
pozemek

2264/2

ostatní
komunikace

číslo
LV

celková
výměra
parcely

Ochranné pásmo:
Katastrální území: (766259k.ú.Teplice-Trnovany)
číslo
parcely
dle KN

2259/3
2260
2259/1

druh
pozemku

způsob
využití
parcely

zastavěná
plocha a
nádvoří
ostatní
ostatní
plocha
komunikace
lesní
pozemek

číslo
LV

celková
výměra
parcely

6620

1987

10001

7022

10001

497610
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plochy
parcely
v OP
EVL

vlastník
Severočeská vodárenská
společnost a.s.; Přítkovská
1689/14, Teplice, Trnovany, 415
50
Statutární město Teplice; náměstí
295 Svobody 2/2, Teplice, 415 01
Statutární město Teplice; náměstí
60310 Svobody 2/2, Teplice, 415 01

2262/1
2261
2263/3

lesní
pozemek
ostatní
plocha
lesní
pozemek

2263/1

lesní
pozemek
lesní
pozemek

2259/5

zastavěná
plocha a
nádvoří

2263/2

ostatní
komunikace

10001

5873

10001

1068

10001

309

Statutární město Teplice; náměstí
Svobody 2/2, Teplice, 415 01
Statutární město Teplice; náměstí
682 Svobody 2/2, Teplice, 415 01
Statutární město Teplice; náměstí
Svobody 2/2, Teplice, 415 01

7707

7152

10001

675

H.S.B. Praha, a.s.; Vinohradská
1698/194, Praha, Vinohrady, 130
00
Statutární město Teplice; náměstí
Svobody 2/2, Teplice, 415 01

782

Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových; Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha, Nové
Město, 128 00

60000

Příloha II mapa A
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku

ZCHÚ

OP

Způsob využití

ZCHÚ

plocha v 0,0000 ha

plocha v 0,0000 ha

pozemku

plocha v 0,0000 ha

lesní pozemky

41,0335

7,4319

vodní plochy

0

0

zamokřená plocha

0

rybník nebo nádrž

0

vodní tok

0

neplodná půda

0

ostatní způsoby
využití

0,0977

trvalé travní porosty 0

0

orná půda

0

0

ostatní zemědělské
pozemky
ostatní plochy

0

0

0,8856

0,0977

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

1,3569

0,2769

43,2760

7,8065

ad 1.4: Výměry jsou vypočítané z údajů uvedených v tabulkách v kapitole 1.3

1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími

národní park:

ne

chráněná krajinná oblast:

ne

jiný typ chráněného území:

ne
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Natura 2000
ptačí oblast:

ne

evropsky významná lokalita:

CZ0423210 Doubravka

1.6 Kategorie IUCN
Navržená kategorieIII přírodní památka
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ
Předmětem ochrany je ochrana druhu páchník hnědý (Osmoderma barnabita), a jeho
stanoviště a skalních výchozů a sutí a celá řada dalších vzácných druhů saproxylického (na
staré dřevo a dutiny stromů vázaného) hmyzu - kovařík (Ischnodes sanguinicollis), potemník
(Tenebrio opacus) a dále vzácné druhy hub - lanýž letní (Tuber aestivum), hřib Markův
(Xerocomellus marekii) a šťavnatka dvoubarvá (Hygrophorus persoonii) a jejich biotop.
V návrhu na vyhlášení byla uvedena ochrana biotopů a druhu O. eremita.
Na základě morfologické taxonomie byl dosud výskyt druhu O. eremita udáván od Francie po
Ukrajinu, od mediterání Evropy až po Skandinávii. Podle současných molekulárně
taxonomických studií je ale navrženo rozdělit tento druh na čtyři samostatné druhy:
O. eremita - vyskytující se převážně v západní Evropě a na jihu Švédska,
O. barnabita - vyskytující se ve střední a východní Evropě, a dva druhy s menšími areály
rozšíření,
O. lassallei vyskytující se na jihu a jihovýchodě Řecka a Evropské části Turecka a
O. cristinae obývající Sicílii (Audisio et al. 2007, Audisio et al. 2008) (viz Příloha II mapa
G).
Proto byl ve vyhlašovacím předpise použít název Osmoderma barnabita - páchník hnědý
Zdůvodnění rozšíření předmětu ochrany na ochranu biotopů na skalních výchozech a sutích
Rozšíření předmětu ochrany na biotopy na skalních výchozech a sutích. Jde o poměrně
reprezentativní stanoviště. Na rozsáhlém skalním výchozu znělce se nachází vegetace
skalních trávníků s výskytem ohrožených druhů organismů.

1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
A. ekosystémy
název společenstva

podíl plochy v
ZCHÚ (%)
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popis ekosystému

Osluněné skalní výchozy a sutě

cca 2%

Na rozsáhlém skalním výchozu znělce se
nachází vegetace skalních trávníků. Nejlépe
je vegetace vyvinuta na malých teráskách s
mělkým poměrně úživným substrátem.
Jedná se o maloplošný, poměrně
reprezentativní biotop, celkově je však
degradován zarůstáním křovinami a stromy,
ve východní části je nálet akátu.

B. druhy
název druhu

aktuální

stupeň popis biotopu druhu

početnost nebo

ohrože

vitalita populace ní
v ZCHÚ (stav
v roce 2008)
Osmoderma barnabita
- páchník hnědý*
Předmět ochrany

Anthericum liliago
- bělozářka liliovitá
Formica fusca
- mravenec otročící

Formica sanguinea
- mravenec loupeživý

Na základě
recentního
prohledávání dutin
bylo nalezeno 6
stromů s exkrementy
(viz příloha II, mapa
C). Ve všech
stromech, kromě
stromu č. 6, lze
předpokládat, že se
zde druh recentně
vyvíjí. Na lokalitě se
vyskytuje řada
stromů s
potencionálně
vhodnými dutinami
V rámci MZCHÚ
Doubravka se velmi
pravděpodobně se
jedná o menší
populaci.
Podrobněji viz
konec podkapitoly.
desítky ex.
několik hnízd v celé
EVL

SO
CR
Natura
2000
(směrni
ce II a
IV)

Saproxylický druh stromových dutin.
Polyfágní na listnatých dřevinách. Preferuje
osluněné dutiny, proto je často nalézán v
alejích, parcích nebo solitérech. Larvy mají
3-4 letý vývoj v trouchu. Imága se vyskytují
od května do září. V jedné dutině se vyvíjí
maximálně okolo 15 jedinců, přičemž dutinu
opouští jen necelá 1/10 imág. Navíc létají
jen na krátké vzdálenosti.

O, C3

Skály, výslunné kamenité a křovinaté stráně,
vyhýbá se vápnitým substrátům.
žijí a hnízdí v lese, ve volné krajině i na
obdělávané půdě především v nižších
polohách. Hnízda staví pod kameny nebo v
zemi.

O

O
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Triturus cristatus
- čolek velký

Triturus vulgaris
- čolek obecný

Bufo bufo
- ropucha obecná
Accipiter nisus
- krahujec obecný
Apus apus
- rorýs obecný
Columba oenas
- holub doupňák
Upupa epops
- dudek chocholatý
Perdix perdix
- koroptev polní
Hirundo rustica
- vlaštovka obecná
Lanius collurio
- ťuhýk obecný

Muscicapa striata
- lejsek šedý

Oriolus oriolus
- žluva hajní
Luscinia megarhynchos
- slavík obecný
Anguis fragilis
- slepýš křehký
Lacerta agilis
- ještěrka obecná
Sciurus vulgaris
- veverka obecná
Russula luteotacta
- holubinka citlivá

KO, NT
rozmnožuje se v
malé nádrži pod
Písečným vrchem,
cca 500m Z směrem.
Je velmi
pravděpodobné, že k
zimování a migraci
čolci využívají též
území EVL.
rozmnožuje se v
SO, LC
malé nádrži pod
Písečným vrchem,
cca 500m Z směrem.
Je velmi
pravděpodobné, že k
zimování a migraci
čolci využívají též
území EVL.
ojediněle
O, LC

Nepřerybněné rybníky a tůně, požární
nádrže a vlhká místa v okolí.

Listnaté lesy, parky, louky. Rozmnožuje se v
menších vodních nádržích, lesních
rybníčcích a kalužích.

cca 1 pár

Rybníky, tůně, požární nádrže, lesy, louky,
zahrady
SO, VU Lesní porost.

jedinci

O

2 – 4 páry
výjmečně
vzácně
Jedinci

Dříve skály a duté stromy, dnes lidská
sídliště, včetně velkých měst.
SO, VU Hnízdí v bukovém porostu na
severovýchodním svahu.
SO, EN Otevřená krajiny, na lukách
KO, NT Nížiny a strřední plochy s poli obilí, jetele a
řepy.
O, LC
Obývá kulturní krajinu.

3 páry
Hnízdí na J okraji.

SO, NT

2 – 4 páry
Hnízdí
pravděpodobně na
vrcholu Doubravské
hory.
2 – 3 páry

O, LC

SO, LC

Hnízdí v křovinách u O, LC
zahrad na J okraji.
roztroušeně
SO, LC
roztroušeně

SO, NT

hojně

O

23.VII.2008,
25.VII.2008 – na JH
svahu vrchu, pod
duby (Quercus sp.),
lípami (Tilia sp.) a
javory (Acer sp.).

NT
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Keřové porosty, křovinaté stráně a meze,
okraje lesů a polní remízky, devastované
plochy, s roztroušenými, pastviny, řidčeji i
parky a zahrady.
Zahrady, parky, okraje lesů.

Listnaté lesy, zahrady, parky, remízky a
prostory kolem vod.
Hlavně listnaté lesy.
Lesy listnaté i jehličnaté, většinou ve
vlhkých oblastech..
Suchá a slunná místa, stráně a okraje lesů,
většinou do nadmořské výšky 2500 m
Smrkové, smíšené i listnaté lesy, parky a
zahrady
Mikorhizní druh, často pod duby v
prosvětlených dubohabřinách a na
travnatých lesních okrajích.

Russula persicina
- holubinka broskvová

Hemileccinum impolitum
hřib plavý
Syn.: Boletus impolitus FR.

Mutinus caninus
- psivka obecná

Rubinoboletus rubinus hřib
rubínový
Syn.: Boletus rubinus
Xerocomus rubinus

Erysimum crepidifolium
- trýzel škardolistý
Hylotelephium maximum
- rozchodník velký
Veronica prostrata
- rozrazil rozprostřený

Allium senescens subsp.
Montanum
- česnek šerý horský

1.VIII.2008 - na SZ
okraji lesa na holé
půdě se spadaným
listím pod duby
(Quercus sp.) a
lipami (Tilia sp.).
Nadmořská výška
cca 255 m.
4.VI.2008 – na S
okraji vrchu
v humusové půdě
pod duby (Quercus
sp.), javory Acer sp.)
a jasany (Fraxinus
sp.). Keřové patro
zde tvoří pámelník
(Symphoricarpus
rivularis SUKSD.).
Nadmořská výška
cca 275 m.
3.VIII.2008 – mezi
spadaným listím
v humusové půdě na
J okraji lesa pod
duby (Quercus sp.),
mladými javory
(Acer sp.) a jasany
(Fraxinus sp.).
V keřovém patře tu
roste ve skupinách
pámelník
(Symphoricarpus
rivularis SUKSD.).
Nadmořská výška
cca 285 m
3.VIII.2008 – na JZ
okraji lesa
v humusové půdě
mezi spadaným
listím pod duby
(Quercus sp.).
Nadmořská výška
cca 265 m.. Byla
nalezena pouze
jedna plodnice.

VU

Mikorhizní druh, rostoucí pod duby.

NT

V prosvětlených listnatých lesích, především
pod duby .

NT

Listnaté lesy, hlavně na zpráchnivělých
pařezech porostlých mechem, na bucích a
lískách.

EN

Pod listnatými stromy, např.: buky, habry,
duby.

Roztroušeně na J
skalnatém svahu,
spíše v horní části.
Několik desítek
exemplářů (na J
skalnatém svahu).
Desítky exemplářů
(Na skalních
teráskách v horní
části skalnatého
svahu).
Několik trsů na J
skalní terásce.

C3

Výslunné skály, kamenité svahy, skalní
stepi, staré zdi, akátiny.

C3

Druh skalnatých stanovišť.

C3

Rostlina teplých trávníků.

C4a

Skály, skalní stepi.
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Berberis vulgaris
- dřišťál obecný
Cotoneaster integerrimus
- skalník celokrajný

Melica transsilvanica
- strdivka sedmihradská

Potentilla arenaria
- mochna písečná

Sorbus aria
- jeřáb muk

Anthaxia candens
- krasec třešnový

Rhagium sycophanta
- kousavec páskovaný

Acalles echinatus
- nosatec

Agriotes pallidulus Illiger
- kovařík bledý

Několik ex. na
skalách na jižním
svahu.
Roztroušeně na
jižním skalnatém
svahu, spíše v horní
části.
Roztroušeně, místy
hojně na skalních
teráskách na jižním
skalnatém svahu.
Několik exemplářů v
horní části
skalnatého svahu na
jižní straně.
Roztroušeně na
jižním skalnatém
svahu, spíše v dolní
části.
ve starém třešňovém
sadu 100 metrů SZ
od lokality.
Výskyt těsně při
hranici EVL.
několik ex

C4a

Druh suchých křovinatých strání.

C4

Plášťová společenstva doubrav, křoviny,
výslunné skalní svahy.

C4a

Druh travnatých hran a svahů, často i mírně
ruderalizovaných.

C4

Xerotermní trávníky, stepní svahy, skály,
písky.

C4a

Světlé šipákové doubravy, vápnomilné
bučiny, jejich pláště, skály.

VU

U nás na celém území, avšak jen
v nejteplejších oblastech. V posledních
letech silně ubývá. V SZ Čechách vzácně.
Žije na třešních v rozsáhlých sadech.

NT

U nás po celém území, avšak především
v teplejších krajích v zachovalých dubových
porostech. Na řadě míst však chybí. V SZ
Čechách je na řadě míst poměrně častý.

častý na spodní
NT
straně dubových
větví ležících na
hrabance.
v průběhu léta hojný VU
na travinách
v dubovém lese V od
vrcholu

Ampedus cardinalis
- kovařík

pouze jeden ex.

VU

Cardiophorus ebeninus
- kovařík

pouze jeden ex.

VU

Cardiophorus gramineus
- kovařík

soustředěn na stepi
na vrcholu, vzácně
na hlohu

VU

Cardiophorus nigerrimus
- kovařík

hojný na kvetoucích
hlozích pod
vrcholem kopce

NT
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V ČR jen velmi lokálně, hl.
v Podkrušnohoří, v podhůří Lužických hor,
okolí Chotěboře a v podhůří
Moravskoslezských Beskyd. V SZ Čechách
v nejzachovalejších lesostepích (NPR
Jezerka).
V ČR žije řídce po celém území. Jedná se o
stenoekní druh, který vyhledává torza
osamocených starých dubů, stojících uvnitř
listnatých nebo smíšených porostů. V SZ
Čechách je vzácný.
Nález v poražených dubech.
Termofilní eurasijský druh. V ČR se
vyskytuje vzácně. V SZ Čechách jsou jeho
nálezy ojedinělé.
Západopalearktický druh osluněných lokalit
listnatých a smíšených lesů. V ČR velmi
lokální. Vyvíjí se v polosuchém trouchu
dubů a topolů.V SZ Čechách je vzácný,
pouze zachovalé lesostepi…
Žije v teplých prosvětlených listnatých a
smíšených lesích. V ČR lokálně od nížin do
podhůří. V SZ Čechách žije vzácně
v zachovalých lesostepních lokalitách.
Lokálně i hojnější (NPR Jezerka)

Melanotus crassicollis
- kovařík

jeden ex. ve starém
dubu

VU

Quasimus minutissimus
- kovařík

zjištěny dva ex.
vzácný

VU

Ficedula albicollis
- lejsek bělokrký
Parus cristatus
- sýkora parukářka

1 pár

NT

Pontomediteránní druh lesostepního pásma.
Aktivní je ve večerních hodinách. V ČR se
vyskytuje řídce na teplých biotopech od
nížin po pahorkatiny. V SZ Čechách je
vzácný.
Teplomilný palearktický druh. Vyskytuje se
na travnatých porostech s vápencovým
podkladem (není podmínkou). Zde sklepán
z osluněného dubu. V SZ Čechách se
vyskytuje velmi vzácně.
Světlé listnaté lesy

Pravděpodobně
hnízdí v jehličnatém
porostu v Z části
území.
Pravděpodobně 1 –
2 páry

LC

Jehličnaté, hlavně borové lesy.

VU

Menší, nebo řídké listnaté lesy, dále lesy
smíšené a lužní. Břehové prostory, větší sady
a parky.
Listnaté a smíšené lesy.

Dendrocopos minor
- strakapoud malý
Picus canus
- žluna šedá

Hnízdění je možné.

VU

Picus viridis
- žluna zelená

1 – 2 páry

LC

Dryocopus martius
- datel černý

Hnízdí ve starém
bukovém porostu na
V svahu.
Hnízdí v lese na V
svahu.

LC

Asio otus
- kalous ušatý

LC

Otevřená krajina s řídkými lesíky, sady,
aleje, ve vyšších polohách údolí, kolem
vodních toků.
Od lužních lesů v nížinách až téměř po horní
hranici lesů v horách.
Otevřená zemědělská krajina a údolí niv,
zde v porostech na březích, remízkách,
stromořadích a starých sadech.

*Problematika názvu druhu viz kapitola 1.7.1
Stav O. barnabita na lokalitě
V rámci celého území byl proveden detailní průzkum výskytu Osmoderma barnabita.
Vzhledem k bionomii a ekologii druhu byl průzkum zaměřen na ověření obsazenosti dutin a
perspektivu jednotlivých oblastí pro vývoj druhu. Základní podmínkou při ověřování výskytu
druhu bylo neohrozit larvy, proto byl průzkum zaměřen na zjištění pobytových znaků - trusu,
zbytků brouků a kokonů. Tato metodika je sice šetrná vůči druhu, ale není vždy možné s
jistotou říci, že se jedná o recentní výskyt. Negativa této nepřesnosti jsou menší než ohrožení
populace v jednotlivých dutinách.
Území bylo prochozeno a byly zaznamenávány stromy s dutinami a dále stromy bez dutin
potencionálně vhodné pro vývoj druhu v horizontu 25 let a 50 let. Dutiny do výšky 6m byly
prozkoumány. Nebyly tedy ověřovány dutiny situované v horní části stromů, dále nebylo
možné ověřit přítomnost druhu ve všech nižších dutinách, často jsou otvory příliš malé,
případně může být dutina hluboká i několik metrů. Proto byly vytvořeny kategorie: ověřen
výskyt druhu, ověřena absence druhu a neověřená dutina.
Ve vztahu k O. barnabita bylo území rozděleno podle druhového složení stromů, jejich stáří a
stavu do čtyř částí (viz Příloha II., mapa B).
Část 1
Jedná se o dubohabrové porosty s výskytem lípy. Místy je vysázen buk, případně zmlazuje
bříza. Stromy sou heterogenní co do stáří a stavu.
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Nejvíce vhodných stromů nebo stromu s dutinami bylo zaznamenáno v západní části.
Byly nalezeny dvě obsazené dutiny (strom 1 a 2), jedná se o lípy. Dále bylo 5 dutin
prohledáno bez úspěchu (4 lípy , 1 dub) a 3 dutiny se nepodařilo ověřit (lípy). V rámci této
části bylo nalezeno 8 stromů potencionálně vhodných do 25 let (4 lípy, 4 duby) a 8 stromů do
50 let (2 duby a 6 lip).
V rámci území lze tuto část označit jako perspektivní.
Část 2
Jde o xerotermní porosty dubu v západní části se nachází mladší stromy, ve východní části
doplňuje několik starých stromů střední etáž. V této části bylo zaznamenáno nejvíc vhodných
stromů nebo stromů s dutinami.
Ve starých dubech byly nalezeny dvě dutiny s pobytovými znameními (strom 3 a 4) Dvě
prozkoumané dutiny nebyly osídleny. V této části jsou budou tři duby potencionálně vhodné
do 25 let 3 do 50.
Část 3.
V těchto smíšených věkově heterogenních porostech se staršími výstavky nebyl páchník
zjištěn. Nicméně lokalita je vzhledem k výskytu starých vhodných stromů perspektivní a část
dutin nebylo možno kvůli jejich nepřístupnosti ověřit. Je možné, že se zde páchník vyskytuje.
V pěti dutinách (4 lípy a 1dub) nebyl páchník zjištěn například ve staré lípě v mapě označené
jako číslo 7. dutin nebylo možné ověřit (5 lip, dub a javor). V této části území bylo nalezeno
10 stromů (7 lip 2 duby a javor) potencionálně vhodných do 25 let a 10 (9 lip a 1 dub) do 50
let.
Část 4
Jedná se heterogenní převážně dubové porosty. Na tomto území si zvýšenou pozornost
zasluhují starší aleje. V mladších alejích nebyly zjištěny žádné dutiny, proto zde nejosou
podrobně popsány. Pobytová znamení páchníka byla ověřena v lípě (strom č.5) a v pahýlu
dubu (strom č.5), vzhledem k poškození tohoto stromu a podmínkám v dutině se zde páchník
již téměř jistě nevyskytuje. Převážně lipové aleje jsou v mapě vylišeny do několika částí. Alej
D je tvořena kaštanem koňským.
A) Pobytová znamení páchníka byla nalezena v první lípě u cesty na hrad. V této alej se
nachází další lípa s dutinou bez výskytu sledovaného druhu, 4 lípy budou potencionálně
vhodné k osídlení do 25 let a 8 do 50 let
B) V této části by výskyt páchníka ve dvou dutinách neověřen a v další nebyla nalezena jeho
pobytová znamení, 4 stromy budou vhodné k osídlení do 25 let a 3 do 50 let. Alej pokračuje
dál na západ, ale je tvořena mladšími stromy bez dutin.
C) V aleji se nachází 4 stromy potencionálně vhodné k osídlení do 50 let.
D) Alej je tvořena kaštanem koňským, 4 zkoumané dutiny byly bez výskytu páchníka. Pět
dutin nebylo přístupných a proto v nich nebylo možné výskyt druhu ověřit, 4 stromy budou
potencionálně vhodné do 25 let a 5 do 50 let.
1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu
MZCHÚ je v překryvu s EVL CZ0423210 Doubravka s předmětem ochrany: ochrana druhu
páchníka hnědého Osmoderma eremita
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1.9 Cíl ochrany
Zlepšení podmínek pro výskyt druhu Osmoderma barnabita. Zlepšení stavu biotopů na
skalních výchozech a sutích. V dlouhodobém horizontu dosáhnout u lesních porostů přirozené
druhové skladby a věkově i prostorově diferencované struktury.

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Evropsky významná lokalita Doubravka se nachází západně od Teplic mezi silnicemi na
Bystřany a Drahkov. EVL Doubravka zahrnuje vrchol, svahy i úpatí Doubravské hory,
nápadné dominanty na východním okraji Teplic v severních Čechách.
Geomorfologicky lze území zařadit do celku České středohoří, podcelku Milešovské
středohoří a okrsku Teplické středohoří. Doubravská hora tvoří jeden z posledních výběžků
Českého středohoří na jeho severozápadním okraji. Nadmořská výška sledovaného území je
260 – 393 m.
Jedná se o znělcový vrch vulkanického původu. Na západním úpatí vrchu přechází znělec v
tzv. teplické souvrství tvořené slínovci s vápenci. Vyvinuly se zde modální (eubazické) a
litické kambizemě s litickými rankery, místy velmi mělké litozemě.
Lokalita se nachází v teplé klimatické oblasti T2.
Vegetace EVL Doubravka náleží do fytogeografického obvodu Českého termofytika,
fytogeografického okresu č. 4b Labské středohoří. Mapa potenciální přirozené vegetace ČR
(NEUHÄUSLOVÁ et MORAVEC 1997) řadí území do hercynských černýšových
dubohabřin as. Melampyro nemorosi-Carpinetum.
V současnosti je vrch Doubravka z velké části zarostlý lesem, který slouží jako příměstský
lesopark.
Území lze podle charakteru vegetace a stanovišť rozdělili do 4 skupin:
I) Vegetace v okolí hradu
Na vrcholu Doubravky se nachází hrad a několik dalších budov. Hrad má prostorné nádvoří a
je obehnán hradbami. Vegetace v tomto prostoru je převážně ruderální, vykytují se zde
sešlapávané trávníky, jednak živinami obohacené zarůstající příkopy a valy.
II) Osluněné skalní výchozy a sutě
Na rozsáhlém skalním výchozu znělce se nachází vegetace skalních trávníků. Nejlépe je
vegetace vyvinuta na malých teráskách s mělkým poměrně úživným substrátem. Jedná se o
maloplošný, poměrně reprezentativní biotop, celkově je však degradován zarůstáním
křovinami.V minulosti byly zřejmě plochy bezlesí výrazně větší, dnes však jediné fragmenty
zůstaly zachovány na skalnatých stráních s jižní expozicí. Na rozsáhlém skalním výchozu
znělce se nachází vegetace skalních trávníků. Nejlépe je vegetace vyvinuta na malých
teráskách s mělkým poměrně úživným substrátem. Zčásti jsou plochy mezi menšími skalními
výchozy zarostlé lesem, dominuje zde dub zimní, borovice, bříza, místy se vyskytuje jeřáb
muk.
III) Řídké xerotermní doubravy
Substrát je místy chudý, pokryvnost bylinného patra je nízká, druhové složení chudé s
dominantním zastoupením acidofytů. Vyskytují se zde staré mohutné exempláře dubů.
Převažujícím biotopem je dobře vyhraněná teplomilná acidofilní doubrava s výskytem řady
bazálních a specifických druhů, okrajově se zde nacházejí fragmenty suťového lesa. Na
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jižním skalnatém svahu a v navazující doubravě je soustředěn výskyt vzácnějších druhů
rostlin včetně ohrožené bělozářky liliovité.
IV) Řídké dubohabřiny s lípou a javorem
Severní strana je porostlá převážně listnatým porostem s dominujícími dubohabřinami. Porost
má různou kvalitu, od vyhraněných dubohabřin s vysokým zastoupením habru až po
degradované porosty ovlivněné náletem dalších dřevin (Betula pendula, Acer platanoides, A.
Pseudoplatanus, Populus tremula) v okolí cest. Dále se na severním svahu nachází porost
květnatých bučin. Buky jsou zde vysázené, bylinné patro je ochuzené, avšak jedná se o
vyhraněný porost bez významných známek degradace. Na západním svahu se nachází
rozsáhlý porost akátu s degradovaným bylinným patrem.
V) Stanoviště se stejnověkých listnatých dřevin
Jedná s o uměle vysazené porosty- v rámci EVL převažují porosty dubu s vtroušenými
staršími solitéry. Místy se kolem cest zachovaly aleje tvořené starými stromy.
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
název druhu
aktuální
stupeň popis biotopu druhu
početnost nebo

ohrože

vitalita populace ní
v ZCHÚ (stav
v roce 2008)
Osmoderma barnabita
- páchník hnědý*
Předmět ochrany

Anthericum liliago
- bělozářka liliovitá
Formica fusca
- mravenec otročící

Formica sanguinea
- mravenec loupeživý

Na základě
recentního
prohledávání dutin
bylo nalezeno 6
stromů s exkrementy
(viz příloha II, mapa
B). Ve všech
stromech, kromě
stromu č. 6, lze
předpokládat, že se
zde druh recentně
vyvíjí. Na lokalitě se
vyskytuje řada
stromů s
potencionálně
vhodnými dutinami
V rámci MZCHÚ
Doubravka se velmi
pravděpodobně se
jedná o menší
populaci.
Podrobněji viz
podkapitol 1.7.2.
desítky ex.

SO
CR
Natura
2000
(směrni
ce II a
IV)

Saproxylický druh stromových dutin.
Polyfágní na listnatých dřevinách.Preferuje
osluněné dutiny, proto je často nalézán v
alejích, parcích nebo solitérech. Larvy mají
3-4 letý vývoj v trouchu. Imága se vyskytují
od května do září. V jedné dutině se vyvíjí
maximálně okolo 15 jedinců, přičemž dutinu
opouští jen necelá 1/10 imág. Navíc létají
jen na krátké vzdálenosti.

O, C3

několik hnízd v celé
evl

O

Skály, výslunné kamenité a křovinaté stráně,
vyhýbá se vápnitým substrátům.
Žijí a hnízdí v lese, ve volné krajině i na
obdělávané půdě především v nižších
polohách. Hnízda staví pod kameny nebo v
zemi.

O
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Triturus cristatus
- čolek velký

Triturus vulgaris
- čolek obecný

Bufo bufo
- ropucha obecná
Accipiter nisus
- krahujec obecný
Apus apus
- rorýs obecný
Columba oenas
- holub doupňák
Upupa epops
- dudek chocholatý
Perdix perdix
- koroptev polní
Hirundo rustica
- vlaštovka obecná
Lanius collurio
- ťuhýk obecný

Muscicapa striata
- lejsek šedý

Oriolus oriolus
- žluva hajní
Luscinia megarhynchos
- slavík obecný
Anguis fragilis
- slepýš křehký
Lacerta agilis
- ještěrka obecná
Sciurus vulgaris
- veverka obecná

KO, NT
rozmnožuje se v
malé nádrži pod
Písečným vrchem,
cca 500m Z směrem.
Je velmi
pravděpodobné, že k
zimování a migraci
čolci využívají též
území EVL.
rozmnožuje se v
SO, LC
malé nádrži pod
Písečným vrchem,
cca 500m Z směrem.
Je velmi
pravděpodobné, že k
zimování a migraci
čolci využívají též
území EVL.
ojediněle
O, LC

Nepřerybněné rybníky a tůně, požární
nádrže a vlhká místa v okolí.

Listnaté lesy, parky, louky. Rozmnožuje se v
menších vodních nádržích, lesních
rybníčcích a kalužích.

Cca 1 pár

Rybníky, tůně, požární nádrže, lesy, louky,
zahrady
SO, VU Lesní porost.

jedinci

O

2 – 4 páry
výjmečně
vzácně
Jedinci

Dříve skály a duté stromy, dnes lidská
sídliště, včetně velkých měst.
SO, VU Hnízdí v bukovém porostu na
severovýchodním svahu.
SO, EN Otevřená krajiny, na lukách
KO, NT Nížiny a strřední plochy s poli obilí, jetele a
řepy.
O, LC
Obývá kulturní krajinu.

3 páry
Hnízdí na J okraji.

SO, NT

2 – 4 páry
Hnízdí
pravděpodobně na
vrcholu Doubravské
hory.
2 – 3 páry

O, LC

SO, LC

Hnízdí v křovinách u O, LC
zahrad na J okraji.
roztroušeně
SO, LC
roztroušeně

SO, NT

hojně

O

Keřové porosty, křovinaté stráně a meze,
okraje lesů a polní remízky, devastované
plochy, s roztroušenými, pastviny, řidčeji i
parky a zahrady.
Zahrady, parky, okraje lesů.

Listnaté lesy, zahrady, parky, remízky a
prostory kolem vod.
Hlavně listnaté lesy.
Lesy listnaté i jehličnaté, většinou ve
vlhkých oblastech..
Suchá a slunná místa, stráně a okraje lesů,
většinou do nadmořské výšky 2500 m
Smrkové, smíšené i listnaté lesy, parky a
zahrady

*Problematika názvu druhu viz kapitola 1.7.1
2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti současnosti a blízké budoucnosti
Geomorfologie území určovala již v minulosti jeho využití. Výrazná hora se strmými svahy
byla využita ke stavbě hradu, který v r. 1483 dokončil vnuk husitského hejtmana Jakoubka z
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Vřesovic Jan Ilburk. V polovině 16. století Volf z Vřesovic založil pod hradem oboru
obehnanou zdí. Za třicetileté války vzniklo pod Doubravkou velké vojenské ležení, odkud
vojáci pustošili široké okolí.
Již v roce 1791 byl kopec zpřístupněn veřejnosti. V r. 1884 nechal provést Edmund Clary–
Aldringen na zřícenině hradu úpravy a zřídil zde výletní restauraci. Věž sloužila jako
rozhledna, restaurace v r. 1896 vyhořela.
Od roku 1966 patřil hrad tehdejšímu Svazarmu,v současnosti je hrad i restaurace uzavřena,
nicméně se uvažuje o jejím otevření.
Hrad Doubravská hora je uveden v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem
43545/5-2529
Zatímco vrchol hory je tedy již dlouhodobě poznamenán lidskou činností, její svahy jsou
patrně dlouho zalesněné. Naopak úpatí hory bylo v minulosti odlesněno, jak napovídá mapa z
druhého vojenského mapování z let 1836 až 1852 (viz obr 1).

Obr. 1 mapa Doubravské hory a okolí z II. Vojenského mapování z let 1836-1852 (zdroj
www.oldmaps.geolab.cz)
K jeho zalesnění patrně došlo až později jak napovídá stáří a druhové složení porostů. V
období III. Vojenského mapování (1877-1880 ) je už celé území EVL zalesněno.
2.2.1 Ochrana přírody
Celé území je využíváno jako lesopark, chráněno je jako městská zeleň. ZCHÚ zde v
minulosti vymezeno nebylo. Nebyla zde realizována opatření zaměřená na zlepšení přírodních
podmínek. Území je podle zákona 114/1992 významným krajinným prvkem (VKP), ale jako
VKP není registrováno. Území je vymezeno jako funkční regionální biocentrum Doubravka
č.:616737/0005 .
2.2.2 Lesní hospodářství
Část plochy na svazích není již dlouhodobě lesnicky využívána – jsou zde zachovány velmi
staré exempláře listnatých stromů zejména dubů a buků. Na úpatí především v západní části
EVL je značná část lesního porostu pozměněna ve prospěch nepůvodních dřevin např. smrku
ztepilého a modřínu opadavého. Lesnické hospodaření je přizpůsobeno současné hlavní
funkci, kterou je příměstský lesopark.
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2.2.3. Zemědělské hospodaření
Na území EVL Doubravka se nenachází zemědělská půda.
2.2.4 Rybníkářství
Na území se nenacházejí vodní plochy.
2.2.5 Myslivost
Území je součástí honitby 4213110019, kterou provozuje MS Bystřany.
2.2.6 Rekreace a sport
Území protíná řada značených (zelená a žlutá značka KČT naučná stezka) i neznačených
turistických tras. Díky bezprostřední blízkosti Teplic je území turisticky i sportovně velmi
využíváno. je zřejmé, že se zde konají i sportovní akce (různé běhy atd). Dále slouží
rekreačním běžcům a k venčení psů. Na hrad vede silnice, na kterou smí vjíždět pouze
dopravní obsluha
2.2.7 Těžba nerostných surovin
V území EVL neprobíhala ani neprobíhá těžba surovin. Několik desítek metrů za jižní hranicí
se EVL se nacházejí pozůstatky malého znělcového lomu, který není již delší dobu využíván.
2.2.8 Jiné způsoby využívání
Území je ochranným pásmem léčivých zdrojů klasifikace IB
Jediným stávajícím způsobem využití území je rekreace pro obyvatele i návštěvníky města
Teplice. Lesní porost je protkán hustou sítí značených i neznačených stezek. V lokalitě jsou
pravidelně pořádány sportovní a turistické akce, území je využíváno k procházkám a venčení
psů.
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Platnost současného LHP č. končí v roce 2010. V návrhu ÚP města Teplice je EVL
Doubravka vymezena dílčí plocha č 53, která je určena jako příměstská zeleň.
2.4 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.4.1 Základní údaje o lesích
EVL spadá do lesní oblasti 5 – České středohoří. Na ploše EVL jsou vymezeny následující
lesní typy viz obr. 2
1Z - Zakrslá doubrava (Quercetum humilis) – tolitová na slunných svazích a hřbetech se
skalami
2A - Javorobuková doubrava (Aceri – Fageto – Quercetum lapidosum) – bažanková na
zpevněných bazálních sutích
2B1 - Bohatá buková doubrava (Fageto – Quercetum eutrophicum) – lipnicová s mařinkou na
živných půdách plošin
3A5 - Lipodubová bučina (Tilii - Querceto - Fagetum acerosum lapidosum) - kapradinová na
exponovaných stanovištích středních poloh
3S6 - Svěží dubová bučina (Querceto - Fagetum mesotrophicum) – biková s mařinkou na
středně bohatých půdách
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Obr. 2 vymezení lesní typy v EVL Doubravka (www.uhul.cz)
Přírodní lesní oblast

5- Ćeské středohoří

Lesní hospodářský celek /

403403/ Teplice

zařizovací obvod
Výměra LHC v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHP (LHO)

1.1.2001-31.12.2010

Organizace lesního hospodářství

Město Teplice

Nižší organizační jednotka

Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast: 7 – Brdská vrchovina
Soubor

Název SLT

Přirozená dřevinná skladba SLT

Výmě Podíl

lesních typů

ra

(%)

(SLT)

(ha)

cca

1Z1

Zakrslá doubrava

DB 9, BŘ 1. HB, BO

5,84

16

2B1

Bohatá buková

DB 6, BK 3, HB 1, LP, BRK, JV, keře

6,07

18

DB 5, BK 1, LP 2, JV 1, HB 1,

14,8

40

doubrava
2A1

Javorobuková

18

doubrava
3A5

Lipodubová bučina

BK 5, LP 2, DB 1, JV 1, JD 1,

2,06

6

3S6

Svěží dubová bučina

BK 6, DB 3, LP 1, JD, HB

7,45

20

Celkem

36,22 100 %

Porovnání přirozené a současné skladby lesa
Zkrat

Název dřeviny

-ka

Současné

Současné

Přirozené

Přirozené

zastoupení

zastoupení

(ha) cca

(%) cca

cca

cca

zastoupení (ha) zastoupení (%)

Jehličnany
MD

Modřín opadavý

+

+

0

0

BO

Borovice lesní

+

+

+

+

Bříza

+

+

+

+

Listnáče
BR

bradavičnatá
DB

Dub letní

9,

25

113

40

LP

Lípa srdčitá

8

20

7

15

KL

Javor klen

+

+

+

+

JV

Javor mléč

7

15

8

20

HB

Habr obecný

4

10

2

6

AK

Trnovník akát

0,5

2

0

0

JS

Jasan ztepilý

0,7

3

2

5

BK

Buk Lesní

7

20

4

10

KR

Keře

0

+

1,5

4

TP

Topol

+

0

0

100

36,22

100

Celkem

36,22

Přirozená dřevinná skladba byla převzata z publikace „Hospodářská doporučení podle
hospodářských souborů a podsouborů“ (Mze ČR, 1997, Příloha časopisu Lesnická práce 1/97)
a porovnávána s publikací „Péče o chráněná území II. Lesní společenstva (Igor Míchal,
Václav Petříček a kol., AOPK ČR Praha, 1999), rozpětí zastoupení u vůdčích dřevin bylo
upraveno s ohledem na místní poměry.
Popis porostů je převzatý z platného LHP (2001-2010).
Mapa přirozenosti lesních porostů vznikla na podkladě lesnického typologického průzkumu
(ÚHÚL) a porovnání aktuální dřevinné skladby. Použita byla stupňovitost uvedená v osnově
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plánů péče (MŽP, 2008), vycházející z materiálu „Základní kriteria a parametry pro
hodnocení “přirozenosti” lesních porostů“ (AOPK ČR, Vrška T., Hort L., 2003). Všechny
porosty byly zařazeny do stupně
2.5.3 Základní údaje o útvarech neživé přírody
Součástí EVL jsou skály a sutě zejména na západních a jižních svazích těsně pod vrcholem.
Jedná se o výsledků znělcové skalní výchozy. Výskyt sutí je podporován vysokou mírou
spásání vegetace, které způsobují hlavně vysoké počty muflonů.
2.6 Zhodnocení předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro další
postup
Ochranářský management se na území EVL Doubravka dosud neprováděl. Lesní porost byl
chráněn jako příměstská zeleň a jako ochranné pásmo léčivých zdrojů.
Závěry pro další postup:
Nadále neprovádět běžné lesnické hospodaření.
Chránit staré duby a lípy i ve stádiích rozpadu, v okolí cest a stezek nejprve přistoupit
k asanaci a pokud se nepodaří tak teprve k těžbě.
Vytvořit zárodky dutin v okolí stromů s Osmoderma barnabita.
Podporovat dřeviny přirozené druhové skladby hlavně dubů a lip ve všech věkových
kategoriích.
Nezalesňovat plochy s nízkým zakmeněním, tyto plochy naopak naředit o 10 a více %.
Prioritně odstraňovat nepůvodní dřeviny, ponechávat duby a lípy.
2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Vzhledem k tomu, že EVL byla navržena pro druh páchník hnědý Osmoderma barnabita, měl
by být management lokality podřízen ekologii tohoto druhu. Ochrana starých stromů s
dutinami zároveň přispěje ke zlepšení podmínek dalších druhů xylofágního hmyzu a druhy
ptáků hnízdící v dutinách.
Je nutné zachovat kontinuitu ve vývoji dutin tzn. zajistit dorůstání dostatečného množství
stromů v různých věkových kategoriích a iniciovat tvorbu nových dutin.
Možné kolize s dalšími zájmy ochrany přírody nejsou známy

3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání

3.1.1.1 Péče o lesy
Přílohy:II - mapa E: „Stupně přirozenosti lesních porostů“
Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů
Číslo směrnice

Kategorie lesa

Soubory lesních typů

31b/32f

1Z 1, 2B 1,3A 5, 3S 6,

1
Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa
SLT
základní dřeviny
meliorační a zpevňující dřeviny
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ostatní dřeviny

1Z 1
2A 1
2B 1
3A 5
3S 6

DB 9
DB 5, LP 2
DB 6, BK 3
BK 5, LP 2
BK 6, DB 3

BŘ 1. HB
BK 1, JV 1, HB 1
HB 1, LP
JV 1, JD 1
LP 1, HB

BRK, JV, KR
DB 1,

A) Porostní typ
Různověké porosty obvykle s převahou dubu
Základní rozhodnutí
Obmýtí

Fyzický věk

Obnovní doba

nepřetržitá

Hospodářský způsob
prořezávka, probírka, jednotlivá a skupinová výběrná seč,

Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Vytvoření víceetážového, strukturně a věkově heterogenního porostu, zvýšení stability porostu, zlepšení
podmínek pro druh Osmoderma barnabita
Způsob obnovy a obnovní postup
Obnova přirozená, na místech kde dlouhodobě nedochází ke zmlazení podsadba dřevin přirozené druhové
skladby
Péče o nálety, nárosty a kultury
Individuelní ochrana , popřípadě maloplošné oplocenky
Výchova porostů
Ponechávat nejstarší stromy s dutinami (zejména LP a DB) až do rozpadu (pokud ohrožují návštěvníky, nejdříve
sanace, v případě neúspěchu, odstranění po konzultaci s OOP), těžba rovnoměrně ze všech etáží, místy
prosvětlení porostu. Při těžbě přednostně odstraňovat geograficky nepůvodní druhy (např. MD a DB). Uvolňovat
nestarší jedince (zejména LP a DB ) V bezprostředním okolí stromů s výskytem páchníka vyříznout v okolních
stromech (týká se LP a DB) dutiny nebo uříznout několik větví. V dlouhodobém výhledu dojde k vytvoření
dutin, které může páchník osídlit. Tyto stromy ponechávat v porostu až do jejich rozpadu (pokud neohrožují
návštěvníky, tzn v okolí cest a pěšin) . Při těžbě část stromů 20 % včetně kmenů ponechat na místě..
Opatření ochrany lesa
Ochrana proti zvěři, upřednostnění individuální ochrany, dodržovat normované stavy zvěř
Provádění nahodilých těžeb
Zhruba 20% hmoty včetně části kmenů ponechat na místě k rozpadu s případným rozřezáním na menší celky.

Doporučené technologie
Motorová pila, traktor,
Poznámka
Veškerá manipulace s dřevní hmotou musí být na EVL prováděna s ohledem na minimální narušení půdního
krytu, nesmí docházet ke vzniku významnějších škod na stojících stromech.
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3.1.1.2 péče o nelesní pozemky
V severní části území se nachází oplocený objekt vodárny s pravidelně koseným trávníkem.
Péči provádí vlastník a o pozemek není z hlediska OP nutné dále pečovat. Na vrcholku kopce
se nachází hrad patřící Asociaci víceúčelových sportů, o pozemky rovněž pečuje vlastník
3.1.1.3 Péče o rostliny
Vzhledem k charakteru vyhlašovaného území a zjištěným druhům rostlin lze říci, že
navrhované zásahy neohrozí žádné významné ani běžné druhy. Realizace plánu péče zlepší
nebo minimálně zachová podmínky pro druhy vyskytující se v EVL. Prosvětlením porostů a
odstraněním keřů ze skalních výchozu a sutí dojde k obnovení nebo aspoň zlepšení stavu
biotopů, které povedou ke zvýšení abundancí vzácných druhů nebo zpětnému osídlení druhy,
které díky absenci managementu vymizely. V xerotermní doubravě pod vrcholem kopce
v jižní části se šíří netýkavka malokvětá (Impatiens praviflóra). Navrhovaný zásah by měl
vést ke snížení početnosti tohoto druhu.
Zásahy jsou řešeny v kapitolách 3.1.1.2 a 3.1.2.1

3.1.1.4 Péče o živočichy
Managementové zásahy jsou primárně cíleny na zvýšení početnosti páchníka hnědého
(Osmoderma barnabita) , který je předmětem ochrany. Uskutečnění plánovaných zásahů
neohrozí, ale naopak zlepší životní podmínky pro další druhy vzácnějších bezobratlých
zejména xylofágního hmyzu. Budou prospěšné i pro dalších skupiny živočichů především
těch, kteří jsou vázáni na skalní výchozy a suťovitě a doubravy.
Na území nejsou v současné době výrazné problémy s invazivními druhy, realizací PP se
nepředpokládá změna tohoto stavu
Zásahy jsou řešeny v kapitolách 3.1.1.2 a 3.1.2.1
3.1.1.4 Péče o útvary neživé přírody
Na území pod vrcholem kopce jsou skalní výchozy a suťoviště .. Navržené zásahy proto
spočívají ve vyřezání a odstranění části náletových dřevin a křovin, které se zde vyskytují.
Zásahy jsou řešeny v kapitolách 3.1.1.2 a 3.1.2.2.
3.1.2 Podrobný výčet navrhovaných zásahů a činností v území
3.1.2.1 Lesy
Zásahy jsou detailně rozvedeny pro jednotlivé JPRL v Příloze I tabulky lesů 1 a v mapě
zásahů příloha II. mapa E.
Takřka celé MZCHÚ je tvořeno lesními pozemky.
Navrhované zásahy
Plocha I
Rozloha cca 0.7 ha. Jedná se o keře v bezprostředním okolí hradu s převahou šeříku obecného
Syringa vulgaris. Na ploše budou odstraněny keře. Pařízky je nutné po zásahu ošetřit
selektivním bioherbicidem (např Roundoup). Je možné ponechávat zajímavé solitérní keře. Je
nutné pravidelně v minimálně tříletých intervalech opakovat. Alternativním zásahem po
vyřezání keřů je každoroční kosení. Cílem je zlepšit podmínky pro xerotermní osluněných
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stanovištích. Zásah realizovat v roce 2012, 2015 a 2018. Vzniklou biomasu je nutné odstranit
mimo hranice EVL a její ochranné pásmo.
Tyto opatření se týkají porostní skupiny 648 A12 v okolí hradu. Příloha II, mapa E
Plocha II
Rozloha cca 0.7 ha. Na sutích a skalách přímo pod hradem, které postupně zarůstají stromy a
keři a postupně dochází k jejich zazemňování je nutné odstranit v první fázi 70% stromů a
keřů. Biomasu je nutné odstranit mimo hranice EVL a její ochranné pásmo. Pařízky je
nezbytné po zásahu ošetřit selektivním bioherbicidem (např Roundoup). Zásah je se bude
opakovat po třech a pak po pěti letech. U úpatí skal bude sníženo zakmenění o 30%. Cílem je
zlepšení podmínek pro petrofytní xerotermní druhy organismů. U úpatí skal bude sníženo
zakmenění o 30%
Zásah realizovat v roce 2012, a 2017
Tyto opatření se týkají severní části porostní skupiny 648 A 12a 648 B14 b a II, mapa E
Plocha III
Rozloha cca 1.4 ha. Zásah je směřován do xeroterní doubravy. V průběhu plánu péče bude o
10 % sníženo zakmenění. Zásah rozdělit do tří let (2012, 2014, 2016), tzn. v každém z těchto
roků snížit zakmenění o 10% přibližně na 1/3 plochy. Lokaci zásahu vybrat podle aktuálních
podmínek a možností. Při těžbě budou přednostně odstraňovány geograficky nepůvodní druhy
dřevin. V severní části plochy bude v podrostu odstraněno 50% keřů. Zásah realizovat ve
dvou fázích v roce 2012 a 2013. Biomasu je nutno zlikvidovat mimo EVL. Pařízky je
nezbytné po zásahu ošetřit selektivním bioherbicidem (např Roundoup). Alternativním
managementovým opatřením je pastva smíšeného stád ovcí a koz 0,4-06 DBJ/ha. Cílem
zásahu je zlepšit podmínky pro druhy xerotermní druhy organismů. Tyto opatření se týkají
západní části porostní skupiny 648 A12.
Plocha IV
Rozloha cca 0.7 ha. Jde o smíšené porosty druhově i věkově heterogenní . V průběhu plánu
péče bude o 20 % sníženo zakmenění Zásah rozdělit do dvou fází v letech 2012, 2017), tzn. v
každém z těchto roků snížit zakmenění o 10% přibližně na 1/3 plochy. Lokaci zásahu vybrat
podle aktuálních podmínek a možností. Čtvrtina dřevní hmoty včetně kmenů bude ponechána
na místě. Budou uvolňovány stromy v horní etáži.. Při těžbě budou ponecháni tzv. netvární
jedinci. Část stromů bude ponechána do rozpadu, to se týká i všech doupných stromů.
Z porostů budou prioritně odstraňovány nepůvodní druhy dřevin (zejména AK a MD). Cílem
je zlepšit podmínky pro druh Osmoderma barnabita, zvýšení věkové i prostorové
heterogenity a iniciace přirozeného zmlazení. Pokud se zmlazení nedostaví je v průběhu PP
možné přistoupit k podsadbě. Přirozené zmlazení je nutné chránit buď individuálně nebo
repelenty popř. maloplošnými oplocenkami.
Tyto opatření se týkají západní části porostní skupiny 648 B13a/5a a648 B14b.

Obecná pravidla
1) Část stromů a všechny stromy s výskytem O. barnabita ponechávat až do rozpadu.
Pokud hrozí ohrožení návštěvníků, je možné v krajním případě přistoupit ke skácení
dříve ale zvážit možnost asanace. Před tím ale provést průzkum na výskyt O. barnabita. V
případě obsazení stromu (i historickém!) O. barnabita je nutné si k zásahu vyžádat souhlas
příslušného OOP, který posoudí možnosti zásahů.
Pokud dojde k otevření dutiny provést vhodné zastřešení. Neprovádět betonáže dutin,
jejich vypěnění atp.
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2) Při kácení stromů ponechat pařezy, neošetřovat biocidy.
3) V průběhu plánu péče bude ve starších porostech o 20 % sníženo zkamenění. Čtvrtina
dřevní hmoty včetně kmenů bude ponechána na místě. Budou uvolňovány stromy v horní
etáži. Při těžbě budou ponecháni tzv. netvární jedinci. Část stromů bude ponechána do
rozpadu, to se týká i všech doupných stromů. Z porostů budou prioritně odstraňovány
nepůvodní druhy dřevin (zejména AK a MD). Při těžbě bude striktně používána výběrná těžba
jednotlivá či skupinová.
4. V mladších porostech budou výchovné zásahy směřovat rovněž k prostorové a věkové
heterogenním porostům.
Management v okolí stromů se zjištěným O. barnabita
Stromy 1, 2, 5, 6 a 7. V poloměru 30m provést snížení zakmenění o 20%. Ponechat pařezy
ostatní dřevní hmotu je možné odstranit. Na vhodných stromech v tomto perimetru uříznout
vhodné větve případně naříznout přímo kmeny. Cílem je urychlit vznik dutiny. Iniciovat
vznik alespoň 20 dutin. Zásah realizovat v roce 2012 až 2013.
Stromy 3 a4: Na okolních vhodných stromech uříznut vhodné větve, případně naříznout
přímo kmeny. Cílem je urychlit vznik dutiny. Iniciovat vznik alespoň 20 dutin. Zásah
realizovat v roce 2012 až 2013.
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně
návrhu zásahů a přehledu činností
Ochranné pásmo je navrženo na porosty, které by při vhodném hospodaření (viz dále) mohly
být za několik desetiletí vhodné jako stanoviště páchníka. V současné době jsou tyto porosty
mladé s převážně vyhovující dřevinnou skladbou.
V souladu s § 37 odst. 2 zákona 114/92Sb., je nutné ke stavební činnosti, terénním a
vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků, změnám kultury pozemku a
ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranném pásmu nezbytný souhlas orgánu
ochrany přírody.
Při hospodaření v lesích upřednostňovat těžbu výběrnou jednotlivou nebo skupinovou. Část
stromů v (prostorově zajímavých jedinců) nejstarší etáži pokud neohrožují návštěvníky
ponechat do rozpadu. Při těžbě přednostně odstraňovat geograficky nepůvodní druhy
dřeviny. V mladších porostech směřovat výchovné zásahy k prostorově a věkově
heterogenním porostům. V lesích vysazovat pouze původní druhy dřevin a výsadby
nepůvodních druhů postupně odstraňovat.
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Jedná se o nově vzniklé/vznikající MZCHÚ. Hranice území jsou vedeny převážně po
hranicích parcel. Místy hranice povedou napříč stávajícími pozemky, zde je nutné provést na
místech stabilizaci hranic hraničníky. Změny se musí zanést do katastru nemovitostí. Ideálním
způsobem se pak jeví vyhlášení OP na jednotlivých parcelách, které budou ve vyhlášce
vyjmenovány.
Území je dále potřebné vyznačit v terénu, v souladu s § 42 zákona č 114/1992 Sb. a
vyhláškou č. 395/1992 Sb., tedy provést pruhové značení a dále umístit cedule s malým
státním znakem. Návrh jejich umístění viz Příloha II, mapa G.
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
3.4.1. Ochranné podmínky
Základní ochranné podmínky
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V MZCHÚ platí základní ochranné podmínky stanovené podle § 36 zákona 114/92 Sb., jímž
se zakazují změny nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání
vedoucí k jejímu poškození.
Bližší ochranné podmínky
Ve smyslu § 44 zákona 114/92 Sb. navrhujeme stanovit následující činnosti, které lze
vykonávat pouze se souhlasem orgánu ochrany:
1) provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití,
2) provádět těžbu mýtní úmyslnou, těžbu nahodilou a zalesnění včetně přípravy půdy dle
zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), v platném
znění
Komentáře k bližším ochranným podmínkám
Bod 1 - jedná se zejména o převod pozemků na stavební parcely nebo zemědělskou půdu,
tento typ převodu by neměl být povolován.
Bod 2 – jedná se o lesnické zásahy dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých
zákonů (lesní zákon), v platném znění
Obecné zásady
1) Péče o pozemky bude probíhat v souladu se schváleným plánem péče.
2) Průzkum a výzkum ve zvláště chráněném území je možné provádět pouze v souladu s § 73
zákona 114/92 Sb.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany je ochrana druhu páchník hnědý (Osmoderma barnabita), celá řada
dalších vzácných druhů saproxylického hmyzu - kovařík (Ischnodes sanguinicollis), potemník
(Tenebrio opacus) a dále vzácné druhy hub - lanýž letní (Tuber aestivum), hřib Markův
(Xerocomellus marekii) a šťavnatka dvoubarvá (Hygrophorus persoonii) a jejich biotop.
3.4.2 OSTATNÍ SPRÁVNĚ ADMINISTRATIVNÍ – OPATŘENÍ
Plán péče, jednotlivé zásahy či opatření nejsou v rozporu s příslušnými paragrafy zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a není nutné žádat pro ně
výjimku, povolení či souhlas. Nicméně tuto skutečnost a nutnost žádat o případné výjimky
musí jednotlivě posoudit příslušný správní orgán.
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
V současné době nejsou známy důvody pro jakoukoliv regulaci rekreačního a sportovního
využívání území veřejností.
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
V území doplnit velkoformátovou barevnou tabuli s informacemi o biologických důvodech
k jeho ochraně, historii či managementových postupech, tabule umístit na vstupu
za tenisovými kurty ve V části území, případně zřídit internetové stránky s popisem MZCHÚ.
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3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring
Během prvních let platnosti PP je potřeba provést podrobné inventarizační průzkumy skupin s
vysokou bioindikační hodnotou. Jedná se především ptáky, drobné savce, z bezobratlých
alespoň o denní a noční motýly, rovnokřídlé, pavouky, brouky. Stav populace O barnabita je
nutné v průběhu platnosti PP monitorovat a na základě získaných poznatků případně upravit
plán péče.

4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle
jednotlivých zásahů (druhů prací)

Druh zásahu (práce) a odhad množství (např.

Orientační náklady Orientační náklady

plochy)

za rok (Kč)

za období platnosti
plánu péče (Kč)

Jednorázové a časově omezené zásahy
Vyznačení pruhového značení

10 000

10 000

Instalace sloupků s tabulemi se státním znakem

25 000

25 000

Vyřezání keřů a náletu plocha I

40 000

40 000

Vyřezání keřů plocha II

70 000

70 000

145 000

145 000

10 000

20 000

Opakované odstraňování keřů plocha I

20 000

40 000

Opakované odstraňování keřů plocha II

30 000

60 000

C e l k e m (Kč)

60 000

120 000

Zásahy v okolí stromů s Osmoderma barnabita *
Zásahy v lesních porostech- snížení zakmenění*
C e l k e m (Kč)
Opakované zásahy
Kontrola a obnova pruhové značení a sloupků
s tabulemi se státním znakem

* Částku nelze přesně stanovit. Dle soudu autorů by náklady měly být nulové, protože je možné prodat většinu
vytěžené kmenoviny. Je, ale možné, že majitel/správce bude nárokovat případnou škodu vzniklou zásahy, které
by měly urychlit vznik dutin.
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4.4 Seznam používaných zkratek
PP - plán péče, přírodní památka - podle souvislosti
C2 – druh druh uvedený v červeném seznamu jako silně ohrožený
C3 - druh druh uvedený v červeném seznamu jako ohrožený
C4 - druh druh uvedený v červeném seznamu jako vzácnější taxon vyžadující další pozornost
VU - druh druh uvedený v červeném seznamu jako zranitelný
EN - druh druh uvedený v červeném seznamu jako ohrožený
NT - druh druh uvedený v červeném seznamu jako téměř ohrožený
IUNC - International Union for Conservation of Nature
MZCHÚ - maloplošné zvláště chráněné území
OP - ochranné pásmo
ZCHÚ -¬ zvláště chráněné území
SO – druh je uveden ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb jako silně ohrožený druh,
O – druh je uveden ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb jako ohrožený druh
4.5 Plán péče zpracoval
Vygoron o.s.
Boršovská 18
370 07 České Budějovice
Editoři:
Jan Šamata1,4 & Oldřich Čížek1,2,3
1
Vygoron – o.s.
2
HUTUR o.s. J. Purkyně 1616, 500 02 Hradec Králové
3
Přírodovědecká fakulta JČU, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
4
NT-NATURAM – občanské sdružení pro ochranu přírody, Ostroh 58, 350 02 Poustka
kontakt: e-mail: O. Čížek - Sam_Buh@yahoo.com; J. Šamata - Samata@seznam.cz
lesnická část: Oldřich Čížek, Jan Šamata
botanická část: Eva Chvojková
entomologie: Štěpán Vodka, Michal Zapletal, Pavel Pech, Pavel Marhou, Robert Tropekl
ornitologie: Ondřej Volf
konzultace: Pavel Krásenský
doporučená citace:
Šamata J & Čížek O.. (2009): Návrh Plán péče o Evropsky významnou lokalitu navrhovanou
Přírodní památku Doubravka. Msc. Depon. in: Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad
Labem, 85 pp.
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Příloha I
Tabulka zásahů podle JPRL
Označení
v JPRL

Etáže

648 A 12

číslo rám.
směrnice
/
porostní
typ*
1

dřeviny

zastoupení
dřevin **
(%)

věk
***

doporučený zásah ****

DB
LP
KR
BK
BO

40
20
20
10
10

125

Viz mapa
1. Okolí hradu- ve 3 až 5 letých intervalech provádět vyřezání křovin.
2. Na skalním výchozu provést redukci dřevin o 50-70% podle
možností. Pařízky ošetřit selektivním herbicidem. Po 3 letech kontrola
odstranění výmladků
Ve zbytku por. sk. snížit zakmenění o 10%, preferovat DB a LP,
doporučená je pastav smíšeného stád ovcí a koz.
probírka
plošně snížit zakmenění o 20%, Ponechávat staré prostorově zajímavé
jedince s dutinami a nejstarší stromy.

648 B
11a/3

3
11

1

JV
DB
JV
JS

648 B
13b/5a

5

1

HB
BR
JV
BK
DB
JV
LP
LP
DB
JV
KL
BK
HB

40
30
10
10
10
40
30
30
30
30
20
20
30
30
10
10
10
10

13

37
110

naléhavost
*****

poznámka

část stromů ponechávat do rozpadu plocha zásahů I, II, III
2
1

1
3
2

54

probírka

3

Přednostně odstraňovat MD a AK, Plocha zásahu IV

130

plošně snížit zakmenění o 20%, Výběrná těžba ve prospěch DB a LP.
Ponechávat staré prostorově zajímavé jedince s dutinami a nejstarší
stromy

1

148

plošně snížit zakmenění o 20%, Výběrná těžba ve prospěch DB a LP.
Ponechávat staré prostorově zajímavé jedince s dutinami a nejstarší
stromy

2

podporovat přirozené zmlazení

648 B 14a

1

648 B 14b

1

BK
DB
LP

40
30
30

144

plošně snížit zakmenění o 20%, Výběrná těžba ve prospěch DB a LP.
Ponechávat staré prostorově zajímavé jedince s dutinami a nejstarší
stromy . V severozápadní části por. sk. „pod suťovištěm“ prosvětlit
porost o 30%

1

648 C 6

1

JS

100

66

Probírka- uvolňovat vtroušené staré stromy

3

Stromy s potvrzeným výskytem páchníka uvolnit viz mapa. Do
okolních stromů nejstarší etáže (pouze LPa DB) vyříznout
několik zářezů nebo uříznou několik větví a ponechat bez
ošetření. Cílem je vytvořit zárodek dutin kam se může páchník
postupně šířit (popis dutin viz. kapitola zásahy), podporovat
přirozené zmlazení Plocha zásahu II a III a IV
skupina je chybně vylišena jedná se o javořinu

648 C 7

1

KL
DB
LP

70
20
10

75

Probírka- uvolňovat vtroušené staré stromy

2

přednostně odstraňovat topoly, podporovat přirozené zmlazení

30

648 C
11a/3

3
11

648 C 11b

648D 11/3

3
11

1

JV
DB
JS
JV
MD

10
15
15
15
10

34
118

1

DB
JV
MD
BK
BO

50
20
10
10
10

1

JV
DB
MD
JV
JS

100
65
15
15
5

seč výběrná nebo skupinová (kotlíkovou) Ponechávat strukturně
zajímavé (tzv. netvárné jedince) LP a DB. Snížit zakmenění ve všech
etážích o 20% Nejstarší stromy ponechat v porostu a uvolňovat je. 20%
vytěžené dřevní hmoty listnáčů včetně kmenů ponechávat na místě.

1

119

seč výběrná nebo skupinová (kotlíkovou) Ponechávat strukturně
zajímavé (tzv. netvárné jedince). Snížit zakmenění ve všech etážích o
20% Nejstarší stromy ponechat v porostu a uvolňovat je. 20% vytěžené
dřevní hmoty listnáčů včetně kmenů ponechávat na místě.

2

34

prořezávka
seč výběrná nebo skupinová (kotlíkovou) Ponechávat strukturně
zajímavé (tzv. netvárné jedince) LP a DB. Snížit zakmenění ve všech
etážích o 20% Nejstarší stromy ponechat v porostu a uvolňovat je. 20%
vytěžené dřevní hmoty listnáčů včetně kmenů ponechávat na místě.

3
1

Instalace pruhového značení a tabulí se státním znakem

1

naléhavost - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:
1.
2.
3.

stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
stupeň - zásah vhodný,
stupeň - zásah odložitelný.
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Stromy s potvrzeným výskytem páchníka uvolnit viz mapa. Do
okolních stromů nejstarší etáže (pouze LPa DB) vyříznout
několik zářezů nebo uříznou několik větví a ponechat bez
ošetření. Cílem je vytvořit zárodek dutin kam se může páchník
postupně šířit (popis dutin viz. kapitola zásahy), podporovat
přirozené zmlazení
přednostně odstraňovat MD a BO, podporovat přirozené
zmlazení

Stromy s potvrzeným výskytem páchníka uvolnit viz mapa. Do
okolních stromů nejstarší etáže (pouze LPa DB) vyříznout
několik zářezů nebo uříznou několik větví a ponechat bez
ošetření. Cílem je vytvořit zárodek dutin kam se může páchník
postupně šířit (popis dutin viz. kapitola zásahy), podporovat
přirozené zmlazení
V roce 20010

Příloha II., mapa A: Srovnávací sestavení. Zelená linka - hranice MZCHÚ, modrá linka - hranice OP.
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Příloha II., Mapa B.: Vyznačení rozdělení porostů ve vztahu k O.barnabita a obsazených stromů. Žlutá linka - jednotlivé porosty, červená linka vybrané cesty, zelené body - stromy se zjištěnými pobytovými znaky O. barnabita, modrý bod - pravděpodobný výskyt O. barnabita.
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Příloha II., mapa C: Porostová mapa
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Příloha II., mapa D: Stupně přirozenosti lesních porostů. Žlutá barva - les přírodě blízký, modrá - les přírodě vzdálený, bílá - nelesní pozemky.
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Příloha II., mapa E: Vyznačení prioritních zásahů (šrafované plochy) a umístění stromů kde budou realizovány zásahy (zelené a modrý bod).
Šedá linka - hranice porostních skupin, černá linka - hranice dílců.
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Příloha II., mapa F: Návrh umístění cedulí s malým státním znakem (žluté body).
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Příloha II mapa G: Rozšíření druhů rodu Osmoderma v rámci Evropy. Převzato z Audisio et
al. (2007).
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Suťoviště pod skalními výchozy

V popředí lípa.. Pod skalními výchozy. Okolí stromu č.1

39

Xerotermí doubrava se starými stromy s dutinami

Suťoviště se světlou doubravou

40

Mladší porosty dřevin na suchých stanovištích pod hradem.

Přístupová komunikace k hradu

41

Bezprostřední okolí hradu- v předhradí již započalo vyřezávání křovin

Výhled z hradu směrem na Teplice

42

Obr. nahoře Pohled na hradní
objekty od východu, v popředí
zmlazující keře

Obr. vlevo: Ŕídká doubrava
východně od hradu

43

Doubrava se silnou příměsí lípy- místo potencionálního výskytu páchníka

Řídký lipodubový porost pod hradem

44

Obr. vravo příklad lípy
s neověřeným, ale možným
výskytem páchníka

Obr. dole Prosvětlený porost
severně pod vrcholem kopce

45

Fragment suťového lesa s dubem bukem a lípou- místo severovýchodně od vrcholku kopce,
kde nebyl páchník ověřen ale může se vyskytovat
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Příloha III

Houby
Skála et J. Šutara. 2008
Houby vřeckovýtrusé (Ascomycetes):
Apiocrea chrysosperma (C. Tul.) Sydow
Syn.: Hypomyces chrysospermus L.Tul. et C.Tul.
Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr.
Diatrypella quercina (Pers.: Fr.) Cooke
Helvella acetabulum (L.) Quél.
Hypoxylon fragiforme (Scop.: Fr.) Kickx
Morchella esculenta (L.) Pers., var. vulgaris Pers.
Morchella esculenta (L.) Pers., var. umbrina Boud.
Morchella semilibera DC.: Fr.
Nectria cinnabarina (Tode : Fr.) Fr.
Rhytisma acerinum Fr.
Sepultaria cf. arenosa (Fuck.) Boud.
Tarzetta cupularis (L.) LambotteTuber aestivum Vitt. (lanýž letní)
Ustulina deusta (Hoffm.: Fr.) Petrak
Xylaria carpophila (Pers.) Fr.
Xylaria polymorpha (Pers.: Fr.) Grev.
Houby stopkovýtrusé (Basidiomycetes):
Houby nelupenaté (Aphyllophorales s. l.):
Auricularia auricula – judae (Bull.: Fr.) Quél.
Syn.: Hirneola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.
Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) Karst.
Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr.
Byssomerulius corium (Pers.: Fr.) Parmasto
Syn.: Meruliopsis corium (Pers.: Fr.) Ginns
Calocera viscosa (Pers.: Fr.) Fr.
Calyptella capula (Holmsk.: Fr.) Quél.
Clavulina cinerea (Bull.: Fr.) Schroet.
Clavulina coralloides (L.) Schroet.
Syn.: Clavulina cristata (Holmsk.: Fr.) Schroet.
Coriolopsis gallica (Fr.) Ryv.
? Corticium roseum Pers.
Dacrymyces stillatus Nees : Fr.
Daedalea quercina (L.) Pers.
Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet.
Exidia glandulosa (Bull.): Fr. ss. Ricken
Fistulina hepatica (Schaeff.) : Fr.
Fomes fomentarius (L.) Fr.
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
Syn.: Ganoderma lipsiense (Batsch) Atk.
47

Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) Karst.
Hapalopilus rutilans (Pers.:Fr.) P.Karst
Hymenochaete rubiginosa (Dickson: Fr.) Lév.
Ischnoderma resinosum (Schrad.: Fr.) Karst.
Junghuhnia sp. ???
Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill
Merulius tremellosus Schrad.: Fr.
? Phellinus ferruginosus (Schrad. in J.F.Gmelin : Fr.) Pat.
Phlebia radiata Fr.
Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) Karst.
Polyporus badius (S.F.Gray) Schw.
Polyporus squamosus (Huds.): Fr.
Ramariopsis tenuicula (Bourdot et Galzin) R.H.Petersen
Schizophyllum commune Fr.: Fr.
? Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk
Stereum gausapatum (Fr.) Fr.
Stereum hirsutum (Wild.: Fr.) Pers.
Stereum ochraceoflavum (Schw.) Ellis
Syn.: Stereum rameale (Pers.) Fr.
Stereum subtomentosum Pouzar
Thelephora penicillata (Pers.): Fr.
?? Tomentella sp.
Trametes hirsuta (Wulf.: Fr.) Pil.
Typhula phacorrhiza (Reichard): Fr.
Xylobolus frustulatus (Pers.: Fr.) Boid.
Houby lupenaté (Agaricales s. l.):
Agaricus aestivalis (Moell.) Pil., var. veneris Heim et Becker
Agaricus augustus Fr.
Agaricus bohusii Bon
Agaricus silvaticus Schaeff.
Agaricus silvicola (Vitt.) Sacc.
Agaricus xanthoderma Genevier
Amanita beckeri Huijsm. (muchomůrka bekerova) DD
- 25.VII.2008 – na západním okraji lesa za areálem tenisových kurtů v humusové půdě pod
jasany (Fraxinus sp.), duby (Quercus sp.) a modříny (Larix sp.). Plodnice vyrůstají pod
solitérním keřem pámelníku (Symphoricarpus rivularis Suksd.). Nadmořská výška cca 265
m. Leg. et det. Ed. Fujdiak et Ed. Skála.
Tento druh je zapsán v Červeném seznamu hub (makromycetů) České republiky.
Amanita excelsa (Fr.) Bertillon
Amanita phalloides (Fr.) Link.
Amanita phalloides var. alba Gilb.
Amanita rubescens Pers.(:Fr.)
Amanita (Amanitopsis) spec.
Armillaria cepistipes Velen.
Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) Kumm.
Syn.: Armillariella mellea (Vahl.: Fr.) Karst.
Bolbitius vitellinus (Pers.: Fr.) Fr.
Calocybe gambosa (Fr.) Sing.
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Calocybe gambosa (Fr.) Sing., var. flavida (Fr.) Donk
Clitocybe gibba (Pers.: Fr.) Kumm.
Syn.: Clitocybe infundibuliformis (Schaeff.) Quél.
Clitopilus prunulus (Scop.: Fr.) Kumm.
Coprinus alopecia Lasch
Coprinus disseminatus (Pers.: Fr.) S.F.Gray
Coprinus domesticus (Bolt.: Fr.) S.F.Gray
Coprinus leiocephalus Orton
Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr.
Coprinus silvaticus Peck sensu Breitenb. et Kränzlin (hnojník lesní) DD
- 15.VII.2008 – v listnatém lese na jihozápadním okraji vrchu, u paty javoru (Acer
platanoides L.). Nadmořská výška cca 265 m. Leg. et det. J. Šutara.
Tento druh je uveden v Červeném seznamu hub České republiky.
Entoloma (Eccilia) sp.
Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Karst.
Gymnopus dryophilus (Bull.: Fr.) Murrill
Syn.: Collybia dryophila (Bull.: Fr.) Kumm.
Gymnopus fusipes (Bull.: Fr.) S.F.Gray
Syn.: Collybia fusipes (Bull.: Fr.) Quél.
Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kumm.
Inocybe sp. (dosud neurčeno)
Inocybe erubescens Blytt
Inocybe rimosa (Bull.: Fr.) Kumm. sensu Cooke, Rea
Syn.: Inocybe fastigiata (Schaeff.) Quél.
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.: Fr.) Sing. et A.H.Smith
Laccaria cf. laccata (Scop.: Fr.) Berk. et Br.
Lacrymaria lacrymabunda (Bull.: Fr.) Pat.
Syn.: Psathyrella velutina (Pers.) Sing.
Lactarius ichoratus (Batsch) Fr.
Lepista nebularis (Batsch: Fr.) Harmaja
Syn.: Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) Kumm.
Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing.
Marasmiellus vaillantii (Pers.: Fr.) Sing.
Marasmius epiphyllus (Pers.: Fr.) Fr.
Marasmius rotula (Scop.: Fr.) Fr.
? Melanoleuca cf. subbrevipes
Mycena arcangeliana Bres. ap. Barsali
Syn.: Mycena oortiana Kühner ex Hora
Mycena olivascens Quél.
Mycena citrinomarginata Gill.
Mycena galericulata (Scop.: Fr.) Quél.
Mycena inclinata (Fr.) Quél.
Mycena polygramma (Bull.: Fr.) S.F.Gray
Mycena pura (Pers.: Fr.) Kumm.
Mycena sanguinolenta (Alb. et Schw.: Fr.) Kumm.
Mycena tintinabulum (Fr.) Quél.
Mycena vitilis (Fr.) Quél.
Mycena zephirus (Fr.: Fr.) Kumm.
Nolanea verna (Lund.) Kotl. et Pouzar
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Syn.: Entoloma vernum Lund.
Oudemansiella radicata (Relh.: Fr.) Sing.
Syn.: Xerula radicata (Relh.: Fr.) Dörfelt
Pholiota lenta (Pers.: Fr.) Sing.
Pholiota squarrosa (Müll.: Fr.) Kumm.
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm.
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.
Pluteus cervinus (Schaeff.) Kumm.
Pluteus semibulbosus (Lasch in Fr.) Gill.
Psathyrella candolleana (Fr.: Fr.) R.Maire
Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.: Fr.) Antonín, Halling et Noordel.
Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyp. et Noordel.
Syn.: Rhodocybe truncata (Quél.) M. Bon
Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raith.
Russula aeruginea Lindbl. in Fr.
Russula amoenolens Romagn.
Russula atropurpurea (Krombh.) Britz.
Syn.: Russula undulata Velen.
Russula aurea Pers.
Syn.: Russula aurata (With.) Fr.
Russula cicatricata Romagn.
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.
Russula cyanoxantha f. peltereaui R.Maire et Sing.
Russula farinipes Romell in Britz.
Russula grisea Fr.
Russula heterophylla (Fr.) Fr.
Russula chloroides (Krombh.) Bres.
Russula ionochlora Romagn.
Russula luteotacta Rea (holubinka citlivá) NT
- 23.VII.2008, 25.VII.2008 – na jihozápadním svahu vrchu, pod duby (Quercus sp.), lípami
(Tilia sp.) a javory (Acer sp.). Leg. et det. J. Šutara. (Herbář J. Šutara.)
Russula nigricans (Bull.) Fr.
Russula persicina Krombh. (holubinka broskvová) VU
– 1.VIII.2008 - na severozápadním okraji lesa na holé půdě se spadaným listím pod duby
(Quercus sp.) a lipami (Tilia sp.). Nadmořská výška cca 255 m. Leg. et det. Ed. Skála.
Russula risigalina var. risigalina (Batsch) Kuyp. et van Vuure
Syn.: Russula chamaeleontina Fr. sensu Quél., Romagn.
Russula subfoetens W.G.Smith
Russula vesca Fr.
Russula virescens (Schaeff. emend. Pers.) Fr.
Sarcomyxa serotina (Schrad.: Fr.) Karst.
Setulipes quercophilus (Pouzar) Antonín
Tricholoma lascivum (Fr.) Gill. sensu Lge.
Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon
Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.) Sing.
Houby hřibotvaré (Boletales):
Boletus badius (Fr.): Fr.
Syn.: Xerocomus badius (Fr.) Kühner ex Gilb.
Boletus edulis Bull.: Fr.
Boletus erythropus (Fr.: Fr.) Krombh.
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Boletus erythropus subsp. discolor (Quél.) Dermek, Kuthan et Singer
Boletus radicans Pers.: Fr.
Boletus reticulatus Schaeff.
Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara (hřib plavý) NT
Syn.: Boletus impolitus Fr.
- 4.VI.2008 – na severním okraji vrchu v humusové půdě pod duby (Quercus sp.), javory
Acer sp.) a jasany (Fraxinus sp.). Keřové patro zde tvoří pámelník (Symphoricarpus rivularis
Suksd.). Nadmořská výška cca 275 m. Leg. et det. Ed. Skála.
- 6.VI.2008, 23.VI.2008, 12.VIII.2008 – na jihozápadním okraji vrchu na humusové půdě
mezi spadaným listím pod duby (Quercus sp.) a mladými javory (Acer sp.). Nadmořská výška
cca 260 m. Leg. et det. Ed. Skála.
- 12.VI.2008, 28.VI.2008 – na západním okraji lesa mezi spadaným listím ve smíšeném lese
(Quercus sp., Larix sp.). Keřové patro zde tvoří pámelník (Symphoricarpus rivularis Suksd.).
Nadmořská výška cca 265 m. Leg. et det. Ed. Skála.
Paxillus involutus (Batsch: Fr.) Fr.
Rubinoboletus rubinus (W.G.Smith) Pil. et Dermek (hřib rubínový) EN
Syn.: Boletus rubinus W.G.Smith
Xerocomus rubinus (W.G.Smith) Sing.
- 3.VIII.2008 – na jihozápadním okraji lesa v humusové půdě mezi spadaným listím pod
duby (Quercus sp.). Nadmořská výška cca 265 m. Leg. et det. Ed. Skála. Byla nalezena
pouze jedna plodnice.
Exsikáty nálezů z dřívějších let jsou uloženy v herbářích Národního muzea Praha (PRM),
Moravského zemského muzea v Brně (BRNM) a v soukromém herbáři J. Šutary.
Je to vzácný druh, který je zapsán v Červené knize a na Červeném seznamu hub České
republiky.
Suillus grevillei (Klotzsch : Fr.) Sing.
Tapinella atrotomentosa (Batsch: Fr.) Šutara
Xerocomellus engelii (Hlaváček) Šutara
Basionym: Boletus engelii Hlaváček
Syn.: Xerocomus communis (Bull.) Bon, non orig.
Xerocomus declivitatum (C. Martin) Klofac
Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara
Syn.: Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél.
Xerocomellus marekii (Šutara et Skála) Šutara
Syn.: Boletus marekii Šutara et Skála
Xerocomus marekii (Šutara et Skála) Klofac
- 19.VII.2008, 27.VII.2008, 3.VIII.2008 – mezi spadaným listím v humusové půdě na jižním
okraji lesa pod duby (Quercus sp.), mladými javory (Acer sp.) a jasany (Fraxinus sp.).
V keřovém patře tu roste ve skupinách pámelník (Symphoricarpus rivularis Suksd.).
Nadmořská výška cca 285 m. Leg. et det. Ed. Skála.
Jedná se o velice vzácný druh, který je doposud znám pouze z Teplicka a Ústecka.
Xerocomellus porosporus (Imler ex G. Moreno et Bon) Šutara
Syn.: Xerocomus porosporus (Imler ex G. Moreno et Bon) Contu
Xerocomellus pruinatus (Fr.) Šutara
Syn.: Xerocomus pruinatus Fr.
Xerocomus fragilipes (C. Martin) Pouzar
Xerocomus spadiceus (Fr.) Quél.
Xerocomus subtomentosus (L.) Quél.
Houby břichatkovité (Gasteromycetes):
Crucibulum laeve (Huds.) Kambly in Kambly et Lee
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Geastrum fimbriatum Fr.
Syn.: Geastrum sessile Pouzar
Geastrum striatum DC.
- 16.IV.2008 – na jižním okraji lesa v humusové půdě se spadaným listím pod duby (Quercus
sp.) nalezeny plodnice z loňského roku. Nadmořská výška cca 295 m. Leg. et det. Ed. Skála.
Geastrum triplex Jungh.
Lycoperdon spec.
Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr. (psivka obecná) NT
- 3.VIII.2008 – mezi spadaným listím v humusové půdě na jižním okraji lesa pod duby
(Quercus sp.), mladými javory (Acer sp.) a jasany (Fraxinus sp.). V keřovém patře tu roste ve
skupinách pámelník (Symphoricarpus rivularis Suksd.). Nadmořská výška cca 285 m. Leg. et
det. Ed. Skála et M. Kříž.
Phallus impudicus L.: Pers.
Scleroderma cepa Pers.
Scleroderma verrucosum (Bull.) : Pers.
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Rostliny
Acer campestre, vlastní data 2009
Acer platanoides, vlastní data 2009, Skála 2008
Acer pseudoplatanus, vlastní data 2009, Skála 2008
Acinos arvensis, vlastní data 2009
Aegopodium podagraria, vlastní data 2009
Aesculus hippocastanum, vlastní data 2009, Skála 2008
Agrimonia eupatoria, vlastní data 2009
Agrostis capillaris, vlastní data 2009
Achillea millefolium, vlastní data 2009
Ajuga genevensis, vlastní data 2009
Alchemilla monticola, vlastní data 2009
Alliaria petiolata, vlastní data 2009
Allium oleraceum, vlastní data 2009
Allium scorodoprasum, vlastní data 2009
Allium senescens subsp. montanum (česnek šerý horský) C4a, vlastní data 2009
Na jižním svahu, několik trsů na skalní terásce. Skály, skalní stepi.
Alopecurus pratensis, vlastní data 2009
Anagalis arvensis, vlastní data 2009
Anemone nemorosa, vlastní data 2009
Anthericum liliago (bělozářka liliovitá) C3, O, vlastní data 2009
Roztroušeně na skalách na jižním svahu, v podrostu teplomilné doubravy. Skály, výslunné
kamenité a křovinaté stráně, vyhýbá se vápnitým substrátům.
Anthoxanthum odoratum, vlastní data 2009
Anthriscus sylvestris, vlastní data 2009
Arctium lappa, vlastní data 2009
Arenaria serpyllifolia, vlastní data 2009
Arrhenatherum elatius, vlastní data 2009
Artemisia vulgaris, vlastní data 2009
Asarum europeum, vlastní data 2009
Asplenium ruta-muraria, vlastní data 2009
Asplenium septentrionale, vlastní data 2009
Astragalus glycyphyllos, vlastní data 2009
Avenella flexuosa, vlastní data 2009
Ballota nigra, vlastní data 2009
Berberis vulgaris (dřišťál obecný) C4a, vlastní data 2009
Několik ex. na skalách na jižním svahu. Druh suchých křovinatých strání.
Berteroa incana, vlastní data 2009
Betula pendula, vlastní data 2009, Skála 2008
Brachypodium sylvaticum, vlastní data 2009
Bromus hordeaceus, vlastní data 2009
Calamagrostis arundinacea, vlastní data 2009
Calamagrostis epigejos, vlastní data 2009
Calluna vulgaris, vlastní data 2009
Campanula rapunculoides, vlastní data 2009
Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia, vlastní data 2009
Capsella bursa – pastoris, vlastní data 2009
Carduus crispus, vlastní data 2009
Carex muricata, vlastní data 2009
Carpinus betulus, vlastní data 2009, Skála 2008
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Castanea sativa, vlastní data 2009, Skála 2008
Centaurea scabiosa, vlastní data 2009
Cerastium arvense subsp. arvense, vlastní data 2009
Cerastium holosteoides subsp. triviale, vlastní data 2009
Cerasus avium, Skála 2008
Chaerophyllum hirsutum, vlastní data 2009
Chelidonium majus, vlastní data 2009
Chenopodium album agg., vlastní data 2009
Cichorium intybus, vlastní data 2009
Circaea luteciana, vlastní data 2009
Cirsium arvense, vlastní data 2009
Clinopodium vulgare, vlastní data 2009
Convolvulus arvensis, vlastní data 2009
Conyza canadensis, vlastní data 2009
Cornus sanguinea, vlastní data 2009
Corylus avellana, vlastní data 2009
Cotoneaster integerrimus (skalník celokrajný) C4, vlastní data 2009
Roztroušeně na jižním skalnatém svahu, spíše v horní části. Plášťová společenstva doubrav,
křoviny, výslunné skalní svahy.
Crataegus laevigata, vlastní data 2009
Crataegus monogyna, vlastní data 2009
Crepis biennis, vlastní data 2009
Cytisus scoparius, vlastní data 2009
Dactylis glomerata subsp. glomerata, vlastní data 2009
Daucus carota, vlastní data 2009
Deschampsia cespitosa, vlastní data 2009
Dianthus deltoides, vlastní data 2009
Digitalis grandiflora, vlastní data 2009
Echium vulgare, vlastní data 2009
Elytrigia repens, vlastní data 2009
Epilobium angustifolium, vlastní data 2009
Erigeron annuus, vlastní data 2009
Erodium cicutarium, vlastní data 2009
Erophila verna, vlastní data 2009
Erysimum crepidifolium (trýzel škardolistý) C3, vlastní data 2009
Roztroušeně na jižním skalnatém svahu, spíše v horní části. Výslunné skály, kamenité svahy,
skalní stepi, staré zdi, akátiny.
Euonymus europaeus, vlastní data 2009
Euphorbia cyparissias, vlastní data 2009
Fagus sylvatica, vlastní data 2009, Skála 2008
Fallopia convulvulus, vlastní data 2009
Festuca ovina, vlastní data 2009
Festuca pallens, vlastní data 2009
Festuca pratensis, vlastní data 2009
Festuca rubra agg., vlastní data 2009
Ficaria verna, vlastní data 2009
Fragaria moschata, vlastní data 2009
Fragaria vesca, vlastní data 2009
Fraxinus excelsior, vlastní data 2009, Skála 2008
Fumaria officinalis, vlastní data 2009
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Galeobdolon argentatum, vlastní data 2009
Galeobdolon luteum, vlastní data 2009
Galeopsis bifida, vlastní data 2009
Galeopsis pubescens, vlastní data 2009
Galinsoga parviflora, vlastní data 2009
Galium aparine, vlastní data 2009
Galium mollugo agg., vlastní data 2009
Geranium pyrenaicum, vlastní data 2009
Geranium robertianum, vlastní data 2009
Geum urbanum, vlastní data 2009
Grossularia uva-crispa, Skála 2008
Hedera helix, vlastní data 2009
Hepatica nobilis, vlastní data 2009
Heracleum sphondylium, vlastní data 2009
Hieracium caespitosum, vlastní data 2009
Hieracium laeviegatum, vlastní data 2009
Hieracium murorum, vlastní data 2009
Hieracium pilosella, vlastní data 2009
Holcus lanatus, vlastní data 2009
Hylotelephium maximum (rozchodník velký) C3, vlastní data 2009
Vyskytuje se místy na jižním skalnatém svahu. Celkem několik desítek ex. Druh skalnatých
stanovišť.
Hypericum perforatum, vlastní data 2009
Impatiens parviflora, vlastní data 2009
Knautia arvensis, vlastní data 2009
Lactuca serriola, vlastní data 2009
Lamium album, vlastní data 2009
Lamium maculatum, vlastní data 2009
Lamium purpureum, vlastní data 2009
Lapsana communis, vlastní data 2009
Larix decidua, Skála 2008
Lathyrus vernus, vlastní data 2009
Leontodon hispidus, vlastní data 2009
Leucanthemum vulgare subsp. vulgare, vlastní data 2009
Ligustrum vulgare, vlastní data 2009
Linaria vulgaris, vlastní data 2009
Lolium perenne, vlastní data 2009
Luzula campestris, vlastní data 2009
Luzula luzuloides, vlastní data 2009
Lychnis viscaria, vlastní data 2009
Melampyrum pratense, vlastní data 2009
Melica transsilvanica (strdivka sedmihradská) C4a, vlastní data 2009
Roztroušeně, místy hojně na skalních teráskách na jižním skalnatém svahu. Druh travnatých
hran a svahů, často i mírně ruderalizovaných.
Mentha arvesis, vlastní data 2009
Mercurialis perennis, vlastní data 2009
Millium effusum, vlastní data 2009
Mycelis muralis, vlastní data 2009
Myosotis arvensis, vlastní data 2009
Myosotis nemorosa, vlastní data 2009
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Oxalis corniculata, vlastní data 2009
Parthenocissus inserta, vlastní data 2009
Pinus sylvestris, vlastní data 2009, Skála 2008
Plantago lanceolata, vlastní data 2009
Plantago major, vlastní data 2009
Plantago media, vlastní data 2009
Poa annua, vlastní data 2009
Poa nemoralis subsp. nemoralis, vlastní data 2009
Poa pratensis, vlastní data 2009
Poa trivialis, vlastní data 2009
Polygonatum odoratum, vlastní data 2009
Polygonum aviculare, vlastní data 2009
Populus tremula, vlastní data 2009
Potentilla arenaria (mochna písečná) C4, vlastní data 2009
Několik exemplářů v horní části skalnatého svahu na jižní straně. Xerotermní trávníky, stepní
svahy, skály, písky.
Potentilla argentea, vlastní data 2009
Potentilla reptans, vlastní data 2009
Potentilla tabernaemontani, vlastní data 2009
Prunella vulgaris, vlastní data 2009
Prunus avium, vlastní data 2009
Prunus spinosa, vlastní data 2009
Pulmonaria officinalis, vlastní data 2009
Quercus petraea, vlastní data 2009, Skála 2008
Quercus robur, vlastní data 2009, Skála 2008
Quercus rubra, Skála 2008
Ranunculus acris, vlastní data 2009
Rhamnus cathartica, vlastní data 2009
Ribes uva-crispa, vlastní data 2009
Robinia pseudaccacia, vlastní data 2009
Rosa canina, vlastní data 2009
Rubus caesius, vlastní data 2009
Rubus fruticosus agg., vlastní data 2009, Skála 2008
Rubus idaeus, vlastní data 2009
Rumex acetosa, vlastní data 2009
Rumex acetosella subsp. acetosella, vlastní data 2009
Salix caprea, vlastní data 2009
Sambucus nigra, vlastní data 2009, Skála 2008
Sambucus racemosa, vlastní data 2009
Scrophularia nodosa, vlastní data 2009
Securigera varia, vlastní data 2009
Sedum acre, vlastní data 2009
Sedum sexangulare, vlastní data 2009
Senecio fuchsii, vlastní data 2009
Senecio viscosus, vlastní data 2009
Solanum dulcamara, vlastní data 2009
Solidago canadensis, vlastní data 2009
Sorbus aria (jeřáb muk) C4a, vlastní data 2009
Roztroušeně na jižním skalnatém svahu, spíše v dolní části. Světlé šipákové doubravy,
vápnomilné bučiny, jejich pláště, skály.
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Sorbus aucuparia subsp. aucuparia, vlastní data 2009, Skála 2008
Stellaria graminea, vlastní data 2009
Stellaria media, vlastní data 2009
Stellaria nemorum, vlastní data 2009
Symphoricarpos albus, Skála 2008
Syringa vulgaris, vlastní data 2009, Skála 2008
Tanacetum vulgare, vlastní data 2009
Taraxacum sect. Ruderalia, vlastní data 2009
Teucrium botrys, vlastní data 2009
Thlaspi arvense, vlastní data 2009
Thymus pulegioides, vlastní data 2009
Tilia cordata, vlastní data 2009
Tilia platyphyllos, vlastní data 2009
Torilis japonica, vlastní data 2009
Trifolium arvense, vlastní data 2009
Trifolium dubium, vlastní data 2009
Trifolium repens, vlastní data 2009
Tripleurospermum inodorum, vlastní data 2009
Tussilago farfara, vlastní data 2009
Ulmus carpinifolia, Skála 2008
Ulmus glabra, vlastní data 2009
Urtica dioica, vlastní data 2009
Verbascum thapsus, vlastní data 2009
Veronica arvensis, vlastní data 2009
Veronica chamaedrys, vlastní data 2009
Veronica officinalis, vlastní data 2009
Veronica prostrata (rozrazil rozprostřený) C3, vlastní data 2009
Na skalních teráskách v horní části skalnatého svahu. Desítky exemplářů. Rostlina teplých
trávníků.
Vicia cracca, vlastní data 2009
Vicia tetrasperma, vlastní data 2009
Vinca minor, vlastní data 2009
Viola arvensis, vlastní data 2009
Viola collina, vlastní data 2009
Virga strigosa, vlastní data 2009

Živočichové
COLEOPTERA
Aderidae
Aderus populneus Creutzer, Krásenský 2009
Alleculidae
Pseudocistela ceramboides Linnaeus, Krásenský 2009
Anobidae
Ernobius cf. mollis Linnaeus, Krásenský 2009
Ptilinus pectinicornis Linnaues, Krásenský 2009
Xestobium plumbeum Illiger, Krásenský 2009
Xestobium rufovillosum De Geer, Krásenský 2009
Anthribidae
Platystomus albinus Linnaeus, Krásenský 2009
Buprestidae
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Agrilus convexicollis L. Redtenbacher, Krásenský 2009
Agrilus cyanescens Ratzeburg, Krásenský 2009
Anthaxia candens Panzer (krasec třešnový) VU, Krásenský 2009
U nás na celém území, avšak jen v nejteplejších oblastech. V posledních letech silně ubývá.
V SZ Čechách vzácně. Zdejší populace žije ve starém třešňovém sadu 100 metrů SZ od
lokality.
Výskyt těsně při hranici EVL., Krásenský 2009
Anthaxia nitidula Linnaeus, Krásenský 2009
Cerambycidae
Alosterna tabacicolor De Geer, Krásenský 2009
Anaglyptus mysticus Linnaeus, Krásenský 2009
Clytus arietis Linnaeus, Krásenský 2009
Cortodera humeralis Schaller, Krásenský 2009
Dinoptera collaris Linnaeus, Krásenský 2009
Exocentrus adspersus Mulsant, Krásenský 2009
Grammoptera ruficornis Fabricius, Krásenský 2009
Leiopus nebulosus Linnaeus, Krásenský 2009
Molorchus umbelatarum Schreber, Krásenský 2009
Phymatodes testaceus Linnaeus, Krásenský 2009
Plagionotus arcuatus Linnaeus, Krásenský 2009
Pogonocherus hispidus Linnaeus, Krásenský 2009
Prionus coriarius Linnaeus, Krásenský 2009
Rhagium sycophanta Schrank (kousavec páskovaný) NT, Krásenský 2009
U nás po celém území, avšak především v teplejších krajích v zachovalých dubových
porostech. Na řadě míst však chybí. V SZ Čechách je na řadě míst poměrně častý.
Stenurella melanura Linnaeus, Krásenský 2009
Tetrops praeusta Linnaeus, Krásenský 2009
Cetoniidae
Cetonia aurata Linnaeus, Krásenský 2009
Osmoderma barnabita Motschulsky (páchník hnědý) VU, SO, Krásenský 2009
V ČR ostrůvkovitý výskyt, jednotlivé populace mezi sebou příliš nekomunikují. Vyhledává
staré listnaté stromy, převážně duby, lípy, jilmy. Preferuje dutiny s tzv. červeným trouchem a
stabilním mikroklimatem. Zde nalezena pouze torza imag a trus.
Coccinelidae
Propylea quatordecimpunctata Linnnaeus, vlastní data 18.9.2009
Colydiidae
Bitoma crenata Fabricius, Krásenský 2009
Cicones undatus Guérin-Ménéville, Krásenský 2009
Cicones variegatus Hellwig, Krásenský 2009
Cleridae
Korynetes coeruleus De Geer, Krásenský 2009
Opilo mollis Linnaeus, Krásenský 2009
Tillus elongatus Linnaeus, Krásenský 2009
Curculionidae
Acalles echinatus Germar (nosatec) NT, Krásenský 2009
Acalles hypocrita Boheman, Krásenský 2009
Hexarthrus exiguum Boheman, Krásenský 2009
Dasytidae
Aplocnemus impressus Marsham, Krásenský 2009
Dermestidae
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Trinodes hirtus Fabricius, Krásenský 2009
Elateridae
Agriotes pallidulus Illiger (kovařík bledý) VU, Krásenský 2009
V ČR jen velmi lokálně, hl. v Podkrušnohoří, v podhůří Lužických hor, okolí Chotěboře a
v podhůří Moravskoslezských Beskyd. V SZ Čechách v nejzachovalejších lesostepích (NPR
Jezerka).
Agriotes pilosellus Schönher, Krásenský 2009
Ampedus balteatus Linnaeus, Krásenský 2009
Ampedus cardinalis Schiödte (kovařík) VU, Krásenský 2009
V ČR žije řídce po celém území. Jedná se o stenoekní druh, který vyhledává torza
osamocených starých dubů, stojících uvnitř listnatých nebo smíšených porostů. V SZ Čechách
je vzácný.
Nález v poražených dubech., Krásenský 2009
Ampedus pomorum Herbst, Krásenský 2009
Athous haemorrhoidalis Fabricius, Krásenský 2009
Athous haemorrhoidalis Fabricius, Krásenský 2009
Athous vittatus Fabricius, Krásenský 2009
Cardiophorus ebeninus Germar (kovařík) VU, Krásenský 2009
Termofilní eurasijský druh. V ČR se vyskytuje vzácně. V SZ Čechách jsou jeho nálezy
ojedinělé.
Cardiophorus erichsoni Buysson, Krásenský 2009
Cardiophorus gramineus Scopoli (kovařík) VU, Krásenský 2009
Západopalearktický druh osluněných lokalit listnatých a smíšených lesů. V ČR velmi lokální.
Vyvíjí se v polosuchém trouchu dubů a topolů.V SZ Čechách je vzácný, pouze zachovalé
lesostepi…
Cardiophorus nigerrimus Erichson (kovařík) NT, Krásenský 2009
Žije v teplých prosvětlených listnatých a smíšených lesích. V ČR lokálně od nížin do podhůří.
V SZ Čechách žije vzácně v zachovalých lesostepních lokalitách. Lokálně i hojnější (NPR
Jezerka).
Dalopius marginatus Linnaeus, Krásenský 2009
Dicronychus cinereus Herbst, Krásenský 2009
Idolus picipennis Bach, Krásenský 2009
Ischnodes sanguinicollis Panzer (kovařík) CR, Krásenský 2009
Palearktický druh. Krepuskulární, imaga na květech a větvích v blízkosti rodných dutin. Žije
v zachovalých lesostepních formacích, lužních lesích, či starých parcích. Jde o relativně
vzácný druh, který se v ČR vyskytuje pouze rozptýleně. V SZ Čechách vzácný, poprvé
nalezen v NPR Jezerka.
Limonius aeneoniger De Geer, Krásenský 2009
Melanotus castanipes Paykull, Krásenský 2009
Melanotus crassicollis Erichson (kovařík) VU, Krásenský 2009
Pontomediteránní druh lesostepního pásma. Aktivní je ve večerních hodinách. V ČR se
vyskytuje řídce na teplých biotopech od nížin po pahorkatiny. V SZ Čechách je vzácný.
Nothodes parvulus Panzer, Krásenský 2009
Procraeus tibialis Lacordaire, Krásenský 2009
Prosternon tessellatum Linnaeus, Krásenský 2009
Quasimus minutissimus Germar (kovařík) VU, Krásenský 2009
Teplomilný palearktický druh. Vyskytuje se na travnatých porostech s vápencovým
podkladem (není podmínkou). Zde sklepán z osluněného dubu. V SZ Čechách se vyskytuje
velmi vzácně.
Eucnemidae
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Melasis buprestoides Linnaeus, Krásenský 2009
Geotrupidae
Geotrupes stercorosus Hartmann in L.G.Scriba, vlastní data 18.9.2009
Lucanidae
Sinodendron cylindricum Linnaeus, vlastní data 18.9.2009
Platycerus caraboides Linnaeus, vlastní data 18.9.2009
Lycidae
Lygistopterus sanguineus Linnaeus, Krásenský 2009
Melandrydae
Orchesia undulata Kraatz, Krásenský 2009
Mycetophagidae
Litargus connexus Fourcroy, Krásenský 2009
Mycetophagus atomarius Fabricius, Krásenský 2009
Mycetophagus quadriguttatus P.W.J. Müller, Krásenský 2009
Ptinidae
Ptinus rufipes Olivier, Krásenský 2009
Rhizophagidae
Rhizophagus dispar Paykull, Krásenský 2009
Rhizophagus nitidulus Fabricius, Krásenský 2009
Salpingidae
Lissodema denticolle Gyllenhal, Krásenský 2009
Salpingus ruficollis Linnaeus, Krásenský 2009
Vincenzellus ruficollis Panzer, Krásenský 2009
Scarabaeidae
Onthophagus fracticornis Preyssler, vlastní data 18.9.2009
Scraptidae
Cyrtanaspis phalerata Germar, Krásenský 2009
Scydmaenidae
Scydmaenus hellwigi Herbst, Krásenský 2009
Scydmaenus perrisi Reitter, Krásenský 2009
Silphidae
Phosphuga atrata Linnaeus, vlastní data 18.9.2009
Silpha interruptus -, vlastní data 18.9.2009
Silvanidae
Uleiota planata Linnaeus, Krásenský 2009
Staphylinidae
Aleocharinae
Atheta sodalis Erichson, Krásenský 2009
Autalia rivularis Gravenhorst, Krásenský 2009
Bolitochara obliqua Erichson, Krásenský 2009
Dinaraea aequata Erichson, Krásenský 2009
Pella humeralis Gravenhorst, Krásenský 2009
Pella laticollis Märkel, Krásenský 2009
Phloeopora teres Gravenhorst, Krásenský 2009
Omaliinae
Acrulia inflata Gyllenhal, Krásenský 2009
Drepophylla ioptera Stephens, Krásenský 2009
Omalium caesum Gravenhorst, Krásenský 2009
Phyllodrepa melanocephala Fabricius, Krásenský 2009
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Phyllodrepa nigra Gravenhorst, Krásenský 2009
Xylodromus testaceus Erichson, Krásenský 2009
Paederinae
Lathrobium pallidum Nordman, Krásenský 2009
Medon brunneus Erichson, Krásenský 2009
Phloeocharinae
Phloeocharis subtilissima Mannerheim (drabčík) CR, Krásenský 2009
Evrospký druh, který žije v lesích, remízcích a parcích. Zde nejčastěji pod kůrou odumřelých
stromů, nebo v trouchnivém dřevě. V SZ Čechách je hojný.
Pselaphinae
Batrisus formicarius Aubé, Krásenský 2009
Nález v poražených dubech.
Batrisodes delaportei Aubé, Krásenský 2009
Nález v poražených dubech.
Euplectus piceus Motschulsky, Krásenský 2009
Euplectus karsteni Reichenbach, Krásenský 2009
Trimium brevicorne Reichenbach, Krásenský 2009
Nález v poražených dubech.
Tychus niger Pyakull, Krásenský 2009
Tyrus mucronatus Panzer, Krásenský 2009
Scaphidiinae
Scaphidium quadrimaculatum Olivier, Krásenský 2009
Scaphisoma agaricinum Linnaeus, Krásenský 2009
Atrecus affinis Paykull, Krásenský 2009
Hypnogyra angularis Ganglbauer, Krásenský 2009
Othius subuliformis Stephens, Krásenský 2009
Quedius cruentus Olivier, Krásenský 2009
Quedius microps Gravenhorst, Krásenský 2009
Xantholinus tricolor Fabricius (drabčík) EN, Krásenský 2009
Eurytopní druh žijící v lesích. Zde pod kusy dřeva, pod kameny, v lesní hrabance, ale i
v mechu. U nás hojný po celém území. Krásenský jej řadí mezi adaptabilní druhy.
Tachyporinae
Sepedophiluls testaceus Fabricius, Krásenský 2009
Sepedophilus bipunctatus Gravenhorst (drabčík) EN
Eurytopní fytodetritikol. Žije ve starších lesích, ale i v parcích. Zde nejčastěji v tlejícím
(zteřelém) dřevě dubů, nebo bříz. U nás po celém území v přírodně zachovalém prostředí,
avšak vzácně.
Sepedophilus marshani Stephens
Tenebrionidae
Bolitophagus reticulatus Linnaeus, Krásenský 2009
Corticeus bicolor Olivier, Krásenský 2009
Corticeus longulus Gyllenhal, Krásenský 2009
Diaperis boleti Linnaeus, Krásenský 2009
Scaphidema metallicum Fabricius, Krásenský 2009
Tenebrio opacus Duftschmid (potemník) CR, Krásenský 2009
U nás po celém území, ale vzácně. Žije v trouchu a pod kůrou starých stromů. Nikdy jako
synantrop. Zde pouze v nejstarších odumřelých dubech. Několik jedinců bylo nalezeno v noci
na kůře stromů.
Trogositidae
Thymalus limbatus Fabricius, Krásenský 2009
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HYMENOPTERA
Formicidae
Camponotus ligniperda Latreille, vlastní data 2009
Formica fusca Linnaeus (mravenec otročící) O, vlastní data 2009
Formica sanguinea Latreille (mravenec loupeživý) O, vlastní data 2009
Lasius emarginatus Olivier, vlastní data 2009
Výskyt na skalách a zdech, mimo lidská sídla.
Lasius niger Linnaeus, vlastní data 2009
Myrmica rubra Linnaeus, vlastní data 2009
Myrmica ruginodis Nylander, vlastní data 2009
Myrmica sabuleti Meinert, vlastní data 2009
Myrmica scabrinodis Nylander, vlastní data 2009
LEPIDOPTERA
Arctiidae
Euplagia quadripunctaria Poda, vlastní data 2009
Drepanidae
Watsonalla binaria Hufnagel, vlastní data 2009
Hepialidae
Hepialus syslvinus Linnaeus, vlastní data 2009
Geometridae
Aplocera plagiata Linnaeus, vlastní data 2009
Campaea margaritata Linnaeus, vlastní data 2009
Camptogramma bilineatum Linnaeus, vlastní data 2009
Cosmorhoe ocellata Linnaeus, vlastní data 2009
Cyclophora annularia Fabricius, vlastní data 2009
Cyclophora punctaria Linnaeus, vlastní data 2009
Ecliptopera silaceata Den.& Schiff., vlastní data 2009
Epirrhoe alternata Müller, vlastní data 2009
Chloroclysta siterata Hufnagel, vlastní data 2009
Chloroclysta truncata Hufnagel, vlastní data 2009
Idaea aversata Linnaeus, vlastní data 2009
Peribatodes rhomboidarius Den.& Schiff., vlastní data 2009
Perizoma alchemillatum Linnaeus, vlastní data 2009
Scotopteryx chenopodiata Linnaeus, vlastní data 2009
Thera obeliscata Hübner, vlastní data 2009
Timandra comae Schmidt, vlastní data 2009
Xanthorhoe fluctuata Linnaeus, vlastní data 2009
Xanthorhoe spadicearia Den.& Schiff., vlastní data 2009
Noctuidae
Abrostola triplasia Linnaeus, vlastní data 26.8.2009
Amphipyra berbera Rungs, vlastní data 26.8.2009
Amphipyra pyramidea Linnaeus, vlastní data 26.8.2009
Amphipyra tragopoginis Clerck, vlastní data 26.8.2009
Autographa gamma Linnaeus, vlastní data 26.8.2009
Catocala sponsa Linnaeus, vlastní data 26.8.2009
Cosmia trapezina Linnaeus, vlastní data 26.8.2009
Cryphia algae Fabricius, vlastní data 26.8.2009
Diachrysia chrysitis Linnaeus, vlastní data 26.8.2009
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Hoplodrina ambigua Den. & Schiff., vlastní data 26.8.2009
Hypena proboscidalis Linnaeus, vlastní data 26.8.2009
Luperina testacea Den.& Schiff., vlastní data 26.8.2009
Mamestra brassicae Linnaeus, vlastní data 26.8.2009
Mythimna pallens Linnaeus, vlastní data 26.8.2009
Noctua comes Hübner, vlastní data 26.8.2009
Noctua interposita Hübner, vlastní data 26.8.2009
Noctua pronuba Linnaeus, vlastní data 26.8.2009
Ochropleura plecta Linnaeus, vlastní data 26.8.2009
Protodeltote pygarga Hufnagel, vlastní data 26.8.2009
Rivula sericealis Scopoli, vlastní data 26.8.2009
Tholera decimalis Poda, vlastní data 26.8.2009
Xanthia icteritia Hufnagel, vlastní data 26.8.2009
Xestia xanthographa Den.& Schiff., vlastní data 26.8.2009
Xestia c-nigrum Linnaeus, vlastní data 26.8.2009
Xestia baja Den.& Schiff., vlastní data 26.8.2009
Xestia rhomboidea Esper, vlastní data 26.8.2009

63

Obratlovci
AMPHIBIA
Salamandridae
Triturus cristatus (čolek velký) EN, KO, vlastní data 2009
Triturus vulgaris (čolek obecný) LC, SO, vlastní data 2009
U obou druhů probíhá rozmnožování v malé nádrži pod Písečným vrchem, cca 500m Z
směrem. Je velmi pravděpodobné, že k zimování a migraci čolci využívají též území EVL.
Bufonidae
Bufo bufo Linnaeus (ropucha obecná) LC, O, vlastní data 26.9.2009
Vizuálně zpozorován jeden dospělec.
REPTILIA
Anguis fragilis Linnaeus (slepýš křehký) LC, SO, vlastní data 10.7.2009
Vizuálně zaznamenán jeden jedinec.
Lacerta agilis Linnaeus (ještěrka obecná) NT, SO, vlastní data 10.7.2009
Vizuálně zaznamenán jeden jedinec.

AVES
Accipitridae
Accipiter nisus Linnaeus (krahujec obecný) VU, SO, vlastní data 2009
Hnízdění pravděpodobné.
Buteo buteo Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí ve starém bukovém porostu na východním svahu.
Falconidae
Falco tinnunculus Linnaeus, vlastní data 2009
Jeden pár hnízdí na hradě na vrcholu.
Apodidae
Apus apus Linnaeus (rorýs obecný), O, vlastní data 2009
Nad lokalitou přeletuje, hnízdí na hradě Doubravka.
Columbidae
Columba livia Gmelin, vlastní data 2009
Nad lokalitou pravidelně přeletuje, hnízdí na hradě Doubravka.
Columba oenas Linnaeus (holub doupňák), VU, SO, vlastní data 2009
Hnízdí v bukovém porostu na severovýchodním svahu.
Columba palumbus Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik párů.
Streptopelia turtur Linnaeus , vlastní data 2009
V křovinatých porostech na jižním svahu a na okraji lesa hnízdí několik párů.
Streptopelia decaocto Frivaldszky, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik párů.
Upupidae
Upupa epops Linnaeus (dudek chocholatý), EN, SO, vlastní data 2009
Výjimečný výskyt v roce 2008 v třešňovém sadu cca 200m západně od hranic lokality.
Cuculidae
Cuculus canorus Linnaeus, vlastní data 2009
Několik hnízdních okrsků.
Phasianidae
Perdix perdix Linnaeus (koroptev polní) NT, KO, vlastní data 2009
Vyskytuje se vzácně na otevřených plochách při JV okraji lesa.
Phasianus colchicus Linnaeus vlastní data 2009
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Několik jedinců se vyskytuje při okrajích lesního porostu.
Laridae
Larus ridibundus Linnaeus, vlastní data 2009
Nad sledovaným územím pouze přeletuje.
Aegithalidae
Aegithalos caudatus Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí několik párů.
Alaudidae
Alauda arvensis Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí na otevřených plochách při východním okraji i na zastavěné ploše na západním okraji.
Delichon urbica Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí na hradě Doubravka.
Certhiidae
Certhia brachydactyla Brehm, vlastní data 2009
Hnízdí několik párů.
Certhia familiaris Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik párů.
Corvidae
Corvus corone Linnaeus, vlastní data 2009
Pravděpodobně zde hnízdí.
Garrulus glandarius Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik párů.
Pica pica Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik párů.
Emberizidae
Emberiza citrinella Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik párů při jižním a východním okraji.
Fringillidae
Carduelis carduelis Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí několik párů.
Carduelis chloris Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí několik párů hlavně při lesním okraji.
Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí několik párů.
Fringilla coelebs Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik desítek párů.
Pyrrhula pyrrhula Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí několik párů.
Serinus serinus Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik párů, např. na hradě Doubravka.
Hirundinidae
Hirundo rustica Linnaeus (vlaštovka obecná) LC, O, vlastní data 2009
Nad lokalitou přeletuje, hnízdění na hradě Doubravka je pravděpodobné.
Laniidae
Lanius collurio Linnaeus (ťuhýk obecný) NT, SO, vlastní data 2009
Tři páry hnízdí v křovinách na jižním okraji.
Motacillidae
Anthus trivialis Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí při východním okraji.
Motacilla alba Linnaeus, vlastní data 2009
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Hnízdí na hradě Doubravka.
Muscicapidae
Ficedula albicollis (lejsek bělokrký) NT, vlastní data 2009
Jeden pár hnízdí na SZ okraji lokality.
Muscicapa striata Pallas (lejsek šedý) LC, O, vlastní data 2009
Hnízdí pravděpodobně na vrcholu Doubravské hory.
Oriolidae
Oriolus oriolus Linnaeus (žluva hajní) LC, SO, vlastní data 2009
Pravděpodobně zde hnízdí dva až tři páry.
Paridae
Parus ater Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí v jehličnatém porostu v západní části území.
Parus cristatus Linnaeus (sýkora parukářka) LC, vlastní data 2009
Pravděpodobně hnízdí v jehličnatém porostu v západní části území.
Parus caeruleus Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik desítek párů.
Parus major Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik desítek párů.
Parus palustris Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí několik párů.
Passeridae
Passer domesticus Linnaeus, vlastní data 2009
Hízdí zejména na západním okraji lesního porostu.
Passer montanus Linneaeus, vlastní data 2009
Hnízdí v zahradách při jižním okraji lesa.
Prunellidae
Prunella modularis Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik párů.
Sittidae
Sitta europaea Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik desítek párů.
Sturnidae
Sturnus vulgaris Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik desítek párů.
Sylviidae
Hippolais icterina Vieillot, vlastní data 2009
Hnízdí v křovinatých okrajích lesa.
Locustella naevia Boddaert, vlastní data 2009
Hnízdění jednoho až dvou párů je pravděpodobné.
Phylloscopus collybita Vieillot, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik desítek párů.
Phylloscopus sibilatrix Bechstein, vlastní data 2009
Hnízdí ve starém bukovém porostu na východním svahu.
Phylloscopus trochilus Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik desítek párů.
Regulus regulus Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí v jehličnatém porostu v západní části území.
Sylvia atricapilla Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik desítek párů.
Sylvia borin Boddaert, vlastní data 2009
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Hnízdí zde několik desítek párů.
Sylvia communis Latham, vlastní data 2009
Hnízdí v křovinách na jižním okraji.
Sylvia curruca Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí v křovinatých okrajích lesa.
Turdidae
Erithacus rubecula Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik desítek párů.
Luscinia megarhynchos Brehm (slavík obecný) LC, O, vlastní data 2009
Hnízdí v křovinách u zahrad na jižním okraji.
Phoenicurus ochruros S.G.Gmelin, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik párů např. na hradě Doubravka.
Phoenicurus phoenicurus Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik párů.
Turdus merula Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik desítek párů.
Turdus philomelos Brehm, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik desítek párů.
Turdus pilaris Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdění jednoho až dvou párů je pravděpodobné.
Turdus viscivorus Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdění jednoho až dvou párů je pravděpodobné.
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik párů.
Picidae
Dendrocopos major Linnaeus, vlastní data 2009
Hnízdí zde několik párů.
Dendrocopos minor Linnaeus (strakapoud malý) VU, vlastní data 2009
Hnízdění jednoho až dvou párů je pravděpodobné.
Picus canus Gmelin (žluna šedá), VU, vlastní data 2009
Hnízdění je možné.
Picus viridis Linnaeus (žluna zelená), LC, vlastní data 2009
Hnízdí zde jeden až dva páry.
Dryocopus martius Linnaeus (datel černý), LC, vlastní data 2009
Hnízdí ve starém bukovém porostu na východním svahu.
Strigidae
Asio otus Linnaeus (kalous ušatý) LC, vlastní data 2009
Hnízdí v lese na východním svahu.
Strix aluco Linnaeus, vlastní data 2009
Ve starých dubech na jižním svahu hnízdí min. jeden pár.
MAMMALIA
Ovis musimon Pallas, vlastní data 2009
Capreolus capreolus Linneaus, vlastní data 2009
Sus scrofa Linnaeus, vlastní data 2009
Vulpes vulpes Linnaeus, vlastní data 2009
Martes foina Erxleben, vlastní data 2009
Mustela nivalis Linnaeus, vlastní data 2009
Erinaceus europaeus Linnaeus, vlastní data 2009
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Talpa europaea Linnaeus, vlastní data 2009
Lepus europaues Pallas, vlastní data 2009
Oryctolagus cuniculus Linnaeus vlastní data pers comm. 2009
Do 90. Let zde existovala kolonie na Písečném vrchu cca 500 m západně od hranic lokality.
Pravděpodobně však zanikla.
Muscardinus avellanarius Linnaeus, vlastní data pers comm. 2009
V roce 2006 zde byl zastižen jeden exemplář.
Sciurus vulgaris Linnaeus (veverka obecná) O, vlastní data 2009
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