Příloha T3: Zvláště chráněné a významné druhy v NPR Lanžhotské pralesy
název druhu

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

stupeň ohrožení

popis biotopu druhu

vzácný výskyt

CR, KO

lužní lesy, na rozkládajících se kmenech.

vzácný výskyt

CR, SO

lužní lesy, na rozkládajících se kmenech.

vzácný výskyt

EN, KO

obnažené plochy, lesní cesty a světliny, volná
místa v travních porostech.

vzácný výskyt

EN, KO

světlé lužní lesy, slatinné louky.

vzácně

EN, KO

vlhké louky a příkopy, pobřežní křoviny

desítky

VU, SO

zaplavované louky, břehy vod, mokřiny,
světlé lužní lesy, často i na ruderalizovaných
místech

stovky, kolísá

EN, SO

bažinaté břehy vod, vlhké louky a příkopy,
lesní mokřady

desítky polykormonů

NT, SO

vlhké až mokřadní louky, travnaté břehy

vzácně

EN, SO

kontinentální zaplavované louky

vzácně

EN, SO

vlhká místa nivních luk (Pajdavé kúty,
Cahnov, U pěkné lípy, Kladnícké struhy)

vzácně

EN, KO

okraje nivních luk, příkopů a mokřin

vzácně

EN

vlhká až mokřadní, polostinná stanoviště na
světlých okrajích olšových a vrbových luhů

vzácně

EN, SO

lužní lesy

jednotlivě

EN, KO

okraje nivních luk (Pajdavé kúty, Cahnov)

ojediněle

VU, SO

vlhká místa nivních luk (Cahnov)

ojediněle

VU, SO

vlhká místa nivních luk (Pajdavé kúty,
Cahnov, Soutok Moravy a Dyje)

vzácně

VU

okraje nivních luk (Pajdavé kúty, Cahnov,
Ranšpurk)

vzácně

EN, SO

okraje nivních luk (Pajdavé kúty, Soutok
Moravy a Dyje)

vzácně

VU

lužní lesy, vlhké deprese (Cahnov, Ranšpurk)

houby
hlívovec ostnovýtrusý
(Rhodotus palmatus)
kalichovka lužní
(Omphalina discorosea)
rostliny
řeřišnice malokvětá
(Cardamine parviflora)
huseník hajní
(Arabis nemorensis)
bledule letní
(Leucojum aestivum)
šišák hrálolistý
(Scutellaria hastifolia)
konitrud lékařský
(Gratiola officinalis)
česnek hranatý
(Allium angulosum)
violka nízká
(Viola pumila)
violka slatinná
(Viola stagnina)
violka vyvýšená
(Viola elatior)
kopřiva lužní
(Uritca kioviensis)
kruštík polabský
(Epipactis albensis)
pryšec lesklý
(Euphorbia lucida)
pryšec bahenní
(Euphorbia palustris)
kosatec sibiřský
(Iris sibirica)
jarva žilnatá
(Cnidium dubium)
ostřice černoklasá
(Carex melanostachya)
ostřice hubená
(Carex strigosa)

název druhu
hrachor bahenní
(Lathyrus palustris)
kotvice plovoucí
(Trapa natans)
sněženka podsněžník
(Galanthus nivalis)
rožec Tenoreův
(Cerastium tenoreanum)
ptačinec bahenní
(Stellaria palustris)
voďanka žabí
(Hydrocharis morsus-ranae)
žebratka bahenní
(Hottonia palustris)
stolístek přeslenatý
(Myriophyllum verticillatum)
sítina tmavá
(Juncus atratus)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

stupeň ohrožení

popis biotopu druhu

vzácně

EN, KO

okraje nivních luk (Pajdavé kúty)

ojediněle

EN, KO

stojaté vody (Zaječí jezero)

stovky

NT, O

lužní les (Ranšpurk)

stovky

EN, KO

okraje cest a luk, obnažené plochy

vzácně

VU

vlhká místa nivních luk (Ranšpurk)

roztroušeně

VU

stojaté vody, dočasně zaplavená místa

roztroušeně

NT, O

stojaté vody (Ranšpurk, U pěkné lípy)

vzácně

VU

stojaté vody (Kladnícké struhy)

vzácně

CR, KO

vlhké občasně zaplavené deprese (Pajdavé
kúty, Dlúhý hrúd, Ranšpurk)

vzácně

EN, KO

vlhké občasně zaplavené deprese (Kladnícké
struhy, Soutok Moravy a Dyje, Sekulská
Morava)

vzácně

VU

vlhké občasně zaplavené deprese (Cahnov)

vzácně

VU

okraje zaplavovaných luk (Soutok Moravy a
Dyje)

ojediněle

CR

patrně okraj cesty (Pajdavé kúty)

ojediněle

EN

vlhké občasně zaplavené deprese (Ranšpurk)

jednotlivě

EN

ostřicové porosty, okraje vodních ploch
(Ranšpurk, Cahnov)

jednotlivě

EN

okraje tůní (Ranšpurk)

ojediněle

VU

patrně okraj cesty (U pěkné lípy)

1-3 hnízdící páry

SO, VU

lužní les

hnízdí jednotlivé páry

O, NT

okraj lesa směrem k loukám či mrtvým
ramenům

kolonie 80-90 párů

NT

lužní les (Sekulská Morava)

1-2 hnízdící páry, až
10 ex. na společném
nocovišti

CR

lužní les

šáchor Micheliův
(Cyperus michelianus)
rozrazil pobřežní
(Veronica catenata)
rozrazil dlouholistý
(Veronica maritima)
jablečník cizí
(Marrubium peregrinum)
buřina jablečníkovitá
(Leonurus marrubiastrum)
divizna švábová
(Verbascum blattaria)
sevlák potoční
(Sium latifolium)
blín černý
(Hyoscyamus niger)
živočichové
čáp černý
(Ciconia nigra)
čáp bílý
(Ciconia ciconia)
volavka popelavá
(Ardea cinerea)
orel královský
(Aquila heliaca)

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

stupeň ohrožení

popis biotopu druhu

společná nocoviště až
50 ex.

KO, EN

lužní les

hnízdí jednotlivé páry

KO, CR

lužní les (často při okrajích)

hnízdí jednotlivé páry,
na společných
KO, CR
nocovištích až desítky
ex.

lužní les (často při okrajích)

hnízdí jednotlivé páry

SO, EN

lužní les (často při okrajích)

pravidelný výskyt do
r. 2013 (poslední
úspěšné hnízdění
2008)

KO, CR

lužní les (často při okrajích)

hnízdí jednotlivé páry

SO, EN

lužní les v okolí kanálů či jiných vod

hnízdí až desítky párů

SO, VU

lužní les

hnízdí 1-2 páry

O, EN

lužní les

hnízdí jednotlivé páry

SO, VU

neregulované břehy řeky Dyje, vodní toky
(např. meandrující Kladník)

hnízdí desítky párů

O, VU

lužní les

hnízdí až desítky párů

VU

lužní les

hnízdí až desítky párů

LC

lužní les

hnízdí stovky párů

NT

lužní les

(Rhodeus sericeus amarus)

pravidelně se
rozmnožuje

NT

kanály, tůně, ramena

piskoř pruhovaný
(Misgurnus fossilis)

pravidelně se
rozmnožuje

O, EN

kanály, tůně, ramena

sekavec

pravidelně se
rozmnožuje

SO, EN

kanály, tůně, ramena

pravidelně se
rozmnožuje

SO, EN

zaplavovaný lužní les s vodními toky a
plochami

pravidelně se
rozmnožuje

SO, CR

zaplavovaný lužní les s vodními toky a
plochami

pravidelně se
rozmnožuje

SO, VU

zaplavovaný lužní les s vodními toky a
plochami

(Hyla arborea)

pravidelně se
rozmnožuje

SO, NT

zaplavovaný lužní les s vodními toky a
plochami

skokan ostronosý
Wolterstorffův

pravidelně se
rozmnožuje

KO, EN

zaplavovaný lužní les s vodními toky a
plochami

název druhu
orel mořský
(Haliaeetus albicilla)
luňák hnědý
(Milvus migrans)
luňák červený
(Milvus milvus)
včelojed lesní
(Pernis apivorus)
raroh velký
(Falco cherrug)
vodouš kropenatý
(Tringa ochropus)
holub doupňák
(Columba oenas)
výr velký
(Bubo bubo)
ledňáček říční
(Alcedo atthis)
strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius)
žluna šedá
(Picus canus)
datel černý
(Dryocopus martius)
lejsek bělokrký
(Ficedula albicollis)
hořavka duhová

(Cobitis taenia)
kuňka ohnivá
(Bombina bombina)
čolek dunajský
(Triturus dobrogicus)
čolek obecný
(Triturus vulgaris)
rosnička zelená

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

stupeň ohrožení

popis biotopu druhu

několik rodinných
skupin

SO, LC

vodní toky a plochy v lužním lese

pravidelný výskyt

SO, NT

vodní toky a plochy v lužním lese

netopýr pobřežní
(Myotis dasycneme)

pravidelný výskyt

KO, CR

lužní les (dutinové stromy), vodní toky
(kanály) a plochy

netopýr stromový
(Nyctalus leisleri)

pravidelný výskyt

SO, DD

lužní les (dutinové stromy), vodní toky
(kanály) a plochy

netopýr velkouchý
(Myotis bechsteinii)

pravidelný výskyt

SO, DD

lužní les (dutinové stromy), vodní toky
(kanály) a plochy

užovka obojková
(Natrix natrix)

pravidelný výskyt

O, NT

zaplavovaný lužní les s vodními toky a
plochami

skokan štíhlý
(Rana dalmatina)

pravidelně se
rozmnožuje

SO, NT

zaplavovaný lužní les s vodními toky a
plochami

skokan zelený
(Rana esculenta synkl.)

pravidelně se
rozmnožuje

SO, NT

zaplavovaný lužní les s vodními toky a
kanály

ropucha obecná
(Bufo bufo)
tesařík alpský
(Rosalia alpina)
tesařík drsnorohý
(Megopis scabricornis)
krasec dubový
(Eurythyrea quercus)
kudlanka nábožná
(Mantis religiosa)
pestrokřídlec podražcový
(Zerythia polyxena)
velevrub malířský
(Unio pictorum)
listonoh jarní
(Lepidurus apus)
rak říční
(Astacus astacus)
svinutec tenký
(Anisus vorticulus)

pravidelně se
rozmnožuje

O, VU

zaplavovaný lužní les s vodními toky a
plochami

nehojně

KO, EN

lužní les

nehojně

KO, EN

lužní les

nehojně

KO, CR

oslabené duby

nevzácně

KO, VU

nelesní biotopy

nehojně

KO, NT

lesní světliny, louky s podražcem

nehojně

KO, ---

vodní toky

vzácně

KO, EN

periodické tůně

vzácně

KO, VU

řeka Dyje

velmi vzácně

KO, CR

v okolí vodních ploch

vzácně

KO, VU

periodické tůně

relativně početně

SO, VU

lužní les

vzácně

SO, VU

dutiny v listnatých stromech

vzácně

SO, EN

lesní světliny

vzácně

SO, NT

vodní toky (s písčitým dnem)

vzácně

SO, EN

vodní toky

vzácně

SO, VU

dutíny v listnatých stromech

nehojně

SO, EN

osluněné duby

název druhu
(Rana arvalis wolterstorffi)
bobr evropský
(Castor fiber)
vydra říční
(Lutra lutra)

žábronožka sněžní
(Siphonophanes grubii)
lesák rumělkový
(Cucujus cinnaberinus)
zdobenec proměnlivý
(Gnorimus variabilis)
pestrobarvec petrklíčový
(Hamearis lucina)
klínatka rohatá
(Ophiogomphus cecilia)
velevrub tupý
(Unio crassus)
páchník hnědý
(Osmoderma eremita s.l.)
tesařík obrovský
(Cerambyx cerdo)

název druhu

aktuální početnost
nebo vitalita
populace v ZCHÚ

stupeň ohrožení

popis biotopu druhu

klínatka žlutonohá
(Stylurus flavipes)

vzácně

SO, VU

vodní toky (s písčitým dnem)

škeble rybničná
(Anodonta cygnea)
zdobenec zelenavý
(Gnorimus nobilis)
zlatohlávek huňatý
(Tropinota hirta)
batolec duhový
(Apatura iris)
batolec červený
(Apatura ilia)
mravenci
r. Formica
čmeláci
r. Bombus
kozlíček jilmový
(Saperda punctata)
zlatohlávek skvostný
(Protaetia aeruginosa)
zlatohlávek tmavý
(Oxythyrea funesta)
krajník hnědý
(Calosoma inquisitor)
krajník pižmový
(Calosoma sycophanta)
nosorožík kapucínek
(Oryctes nasicornis)
střevlík Ullrichův
(Carabus ullrichii)
roháč obecný
(Lucanus cervus)

nehojně

SO, VU

vodní toky

vzácně

SO, VU

lesy, lesní světliny

běžně

SO, VU

nelesní biotopy, světlé okraje lesů, lesní
světliny

běžně

O, ---

okraje lesa

běžně

O, ---

okraje lesa

běžně

O, ---

lesy i bezlesé biotopy

běžně

O, ---

lesy i bezlesé biotopy

nehojně

O, EN

jilmy

nehojně

O, VU

dutiny listnatých stromů

běžně

O, ---

nelesní biotopy, světlé okraje lesů, lesní
světliny

běžně

O, ---

lesy

vzácně

O, VU

lesy

jednotlivě

O, NT

lesy, lesní světliny

nehojně

O, ---

lesy i bezlesé biotopy

nehojně

O, VU

světlejší partie lesa (okraje, podél lesních
cest)

Pozn.: stupeň ohrožení: KO, SO, O - druhy zvláště chráněné dle vyhl. č.395/1992 Sb. v kategoriích kriticky ohrožené, silně ohrožené
a ohrožené; CR, EN, VU, NT. LC, DD – kategorie ohrožení kriticky ohrožený, ohrožený, zranitelný, téměř ohrožený, málo dotčený,
druh, o němž jsou nedostatečné údaje) dle oborových červ. seznamů.

