Příloha č. 13
Koncepce ochrany přírody a krajiny
Jihočeského kraje
Druhy Bernské úmluvy

Druhy na seznamu Bernské úmluvy
1. Rostliny
Informace o tom, zda je rostlina zvláště chráněna ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.
a do jaké kategorie dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. spadá, je obsažena v posledním
sloupci uvedeného přehledu:
§1
§2
§3
-

je zvláště chráněná ve smyslu zákona v kategorii „druhy kriticky ohrožené“
je zvláště chráněná ve smyslu zákona v kategorii „druhy silně ohrožené“
je zvláště chráněná ve smyslu zákona v kategorii „druhy ohrožené“
není zvláště chráněná ve smyslu zákona

Na území Jihočeského kraje roste pouze šest rostlinných druhů chráněných
Bernskou úmluvou. Jedná se o tyto druhy:
Latinské jméno

České jméno

Botrychium matricariifolium
Cypripedium calceolus
Ligularia sibirica
Lindernia procumbens
Minuartia smejkalii
Trapa natans

Vratička heřmánkolistá
Střevíčník pantoflíček
Popelivka sibiřská
Puštička rozprostřená
Kuřička Smejkalova
Kotvice plovoucí
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Vyhláška č. 395/1992
Sb. k zákonu č. 114/1992
Sb.
§1
§2
§1
§1
§2
§1

2. Bezobratlí
Seznam zahrnuje 17 taxonů (ne druhů, protože jsou zahrnuty některé rody o více
druzích) zahrnutých v kategorii přísně chráněné druhy, které se prokazatelně
vyskytují na území Jihočeského kraje. Seznam těchto druhů je přiložen v tabulce.
Latinské jméno

České jméno

Leucorrhinia albifrons

vážka běloústá

Leucorrhinia caudalis

vážka široká

Leucorrhinia pectoralis

vážka jasnoskvrnná

Ophiogomphus cecilia

klínatka rudonohá

Stylurus (= Gomphus) flavipes

klínatka žlutonohá

Sympecma braueri

šídlatka kroužkovaná

Cerambyx cerdo

tesařík obrovský

Cucujus cinnaberinus

lesák

Dytiscus latissimus

potápník široký

Graphoderus bilineatus

potápník

Osmoderma eremita

páchník hnědý

Lycaena dispar
Maculinea arion

ohniváček černočárý
modrásek černoskvrnný

Maculinea nausithous

modrásek bahenní

Maculinea teleius

modrásek očkovaný

Parnassius mnemosyne

jasoň dymnivkový

Unionoida

velevrubi

Poznámka k výskytu v jižních
Čechách
Rozšíření v jižních Čechách není
zcela jasné.
Rozšíření v jižních Čechách není
zcela jasné.
Rozšíření v jižních Čechách není
zcela jasné.
Rozšíření v jižních Čechách není
zcela jasné.
Rozšíření v jižních Čechách není
zcela jasné.
Rozšíření v jižních Čechách není
zcela jasné.
Viz zvláště chráněné druhy dle
zákona č. 114/1992
Staré aleje a původní lesní
porosty.
Na území Jižních Čech vymizel.
Doklady o jeho výskytu končí
před rokem 1960, poté nebyl na
našem území zaznamenám
téměř 40 let (s výjimkou nálezu
ve Veselí nad Lužnicí v roce
1965). Teprve v roce 1996 byl
nalezen v jižních Čechách na
rybníce „Vizír“
Viz zvláště chráněné druhy dle
zákona č. 114/1992
Na území jižních Čech vymizel.
Viz zvláště chráněné druhy dle
zákona č. 114/1992
V ČR je lokálně rozšířen a
lokálně hojný. Nejvíce rozšířen
je v jižních Čechách, poněkud
méně
na
Českomoravské
vrchovině a na jihovýchodní
Moravě, kde je však vzácnější
než příbuzný M. teleius.
Ustupující druh. Na území
jižních Čech ale relativně hojný.
Na území jižních Čech vymizel
Druh Unio crassus patří mezi
ohrožené druhy, Unio tumidus
mezi druhy zranitelné podle
Červeného seznamu
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Kromě přísně chráněných druhů obsahuje seznam Bernské úmluvy také tak zvané
chráněné druhy živočichů, z nichž uvedené druhy se vyskytují i na území
Jihočeského kraje:
Latinské jméno

České jméno

Poznámka k výskytu
v jižních Čechách

Lucanus cervus

roháč obecný

Viz zvláště chráněné druhy dle
zákona č. 114/1992

Astacus astacus

rak říční

V nižších polohách než
následující druh, vytlačován
invazními druhy (viz níže)

Austropotamobius torrentium

rak kamenáč

U nás je nepotvrzený výskyt
v oblasti Šumavy potřebující
další ověření

Helix pomatia

hlemýžď zahradní

Druh u nás není ohrožen.
Mezinárodní
ochrana
je
zaměřena především na země,
kde slouží jako součást
národní kuchyně.

Margaritifera margaritifera

perlorodka říční

Viz zvláště chráněné druhy dle
zákona č. 114/1992

Annelida

kroužkovci

Viz Červená kniha
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3. Obratlovci
Druhy Přílohy č. II - Přísně chráněné druhy živočichů
Latinské jméno
MICROCHIROPTERA (netopýři)
Spermophilus citellus
Cricetus cricetus
Sicista betulina
Canis lupus
Mustela eversmannii
Lutra lutra
GAVIIFORMES (potáplice)
Gaviidae potáplicovití
Podiceps auritus

České jméno
všechny druhy kromě Pipistrellus
pipistrellus netopýr hvízdavý
sysel obecný
křeček polní
myšivka horská
Vlk
tchoř stepní
vydra říční
všechny druhy
všechny druhy
potápka žlutorohá

Podiceps griseigena
Podiceps nigricollis
Podiceps ruficollis
Ardea purpurea
Botaurus stellaris
Egretta alba
Egretta garzetta
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
všechny druhy
všechny druhy
Branta leucopsis

potápka rudokrká
potápka černokrká
potápka malá
volavka červená
bukač velký
volavka bílá
volavka stříbřitá
bukáček malý
kvakoš noční
Ciconiidae čápovití
Threskiornithidae (ibisovití)
berneška bělolící

Cygnus cygnus

labuť zpěvná

Mergus albellus
Tadorna tadorna
Tadorna ferruginea
všechny druhy
všechny druhy
Crex crex
Porzana porzana
Porzana parva
Charadrius dubius
Calidris alba
Calidris alpina

morčák bílý
husice liščí
husice rezavá
FALCONIFORMES (dravci)
Gruidae (jeřábovití)
chřástal polní
chřástal kropenatý
chřástal malý
kulík říční
jespák písečný
jespák obecný

Calidris ferruginea

jespák křivozobý

Calidris minuta
Calidris temminckii

jespák malý
jespák šedý

Gallinago media

bekasina větší

Limicola falcinellus

jespák ploskozobý

Tringa glareola

vodouš bahenní

Tringa hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa stagnatilis

pisík obecný
vodouš kropenatý
vodouš štíhlý

Recurvirostridae (tenkozobcovití)

všechny druhy
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poznámka

Nepočetně a ne zcela
pravidelně protahuje.

Velmi ojediněle, řídký zimní
host.
Řídký zimní host, nejčastěji
u Nadějské soustavy.

Nehojně protahuje.
Pravidelně a hojně
protahuje.
Pravidelně v nevelkém
množství protahuje.
Pravidelně protahuje.
Pravidelně, nehojně
protahuje.
Pravidelně, ale nehojně
protahuje.
Pořídku protahuje celým
územím.
Za tahu pravidelně a místy
početně se vyskytující druh.
Řídce za tahu (Dehtář,
Řežabinec).

Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Larus melanocephalus
Sterna hirundo
STRIGIFORMES (sovy)
Caprimulgidae lelkovití
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
PICIFORMES (šplhavci)
Eremophila alpestris
Hirundinidae (vlaštovkovití)
Motacillidae (konipasovití(
Laniidae (ťuhýkovití)
Bombycilla garrulus
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunellidae (pěvuškovití)
Muscicapidae (lejskovití)
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica cyanecula
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Turdus torquatus
Sylviinae (pěnicovití)
Regulinae (králíčkovití)
Muscicapinae (lejskovití)
Panurus biarmicus
Paridae (sýkorovití)
Sittidae (brhlíkovití)
Certhiidae (šoupálkovití)
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Plectrophenax nivalis
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis flammea
Carduelis flavirostris
Carduelis spinus
Carpodacus erythrinus
Coccothraustes coccothraustes
Loxia curvirostra
Serinus serinus
Oriolus oriolus
Nucifraga caryocatactes
Lacerta agilis
Coronella austriaca
Natrix tessellata
Triturus cristatus
Bombina bombina
Bombina variegata
Pelobates fuscus
Bufo calamita
Bufo viridis

rybák bahenní
rybák černý
rybák bělokřídlý
racek černohlavý
rybák obecný
všechny druhy
všechny druhy
ledňáček říční
vlha pestrá
dudek chocholatý
všechny druhy
skřivan ouškatý
všechny druhy
všechny druhy
všechny druhy
brkoslav severní
skorec vodní
střízlík obecný
všechny druhy
všechny druhy
červenka obecná
slavík obecný
slavík modráček
bělořit šedý
rehek domácí
rehek zahradní
bramborníček hnědý
bramborníček černohlavý
kos horský
všechny druhy
všechny druhy
všechny druhy
sýkořice vousatá
všechny druhy
všechny druhy
všechny druhy
strnad obecný
strnad rákosní
sněhule severní
konopka obecná
stehlík obecný
zvonek zelený
čečetka zimní
konopka žlutozobá
čížek lesní
hýl rudý
dlask tlustozobý
křivka obecná
zvonohlík zahradní
žluva hajní
ořešník kropenatý
ještěrka obecná
užovka hladká
užovka podplamatá
čolek velký
kuňka obecná
kuňka žlutobřichá
blatnice skvrnitá
ropucha krátkonohá
ropucha zelená

5

Řídce za tahu.
V malém počtu protahuje.

Protahující a zimující.

Protahující a zimující druh.

Řídký zimní host.

Zimní host.

Hyla arborea
Rana arvalis
Rana dalmatina

rosnička zelená
skokan ostronosý
skokan štíhlý

Druhy Přílohy č. III - Chráněné druhy živočichů
České jméno
Erinaceus europaeus
Soricidae (rejskovití)
Pipistrellus pipistrellus
Lepus europaeus
Sciurus vulgaris
Gliridae (plchovití)
Martes foina
Martes martes
Meles meles
Mustela erminea
Mustela nivalis
Putorius Mustela putorius
Lynx lynx
Cervidae (jelenovití)
Ovis musimon
Aves – Ptáci

Columba palumbus
Corvus corone corone a cornix
Corvus frugilegus
Corvus monedula
Garrulus glandarius
Larus argentatus
Larus fuscus
Larus marinus
Passer domesticus
Sturnus vulgaris
Pica pica
Reptilia – Plazi
Amphibia – Obojživelníci
Lampetra planeri
Coregonus síh
Thymallus thymallus
Aspius aspius
Chondrostoma nasus
Leucaspius delineatus
Rhodeus sericeus
Cobitis elongata
Cobitis taenia
Misgurnis fossilis
Siluris glanis

Latinské jméno
ježek západní
všechny druhy
netopýr hvízdavý
zajíc polní
veverka obecná
všechny druhy
kuna skalní
kuna lesní
jezevec lesní
lasice hranostaj
lasice kolčava
tchoř tmavý
rys ostrovid
všechny druhy
Muflon
všechny druhy neuvedené v
Příloze II s výjimkou následujících
druhů:
holub hřivnáč
vrána obecná
havran polní
kavka obecná
sojka obecná
racek stříbřitý
racek žlutonohý
racek mořský
vrabec domácí
špaček obecný
straka obecná
všechny druhy neuvedené v
Příloze II
všechny druhy neuvedené v
Příloze II
mihule potoční
všechny druhy
lipan podhorní
bolen dravý
ostroretka stěhovavá
slunka obecná
hořavka duhová
sekavec
sekavec písečný
piskoř pruhovaný
sumec velký
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