Příloha č. 2 k vyhlášce č. 166/2005 Sb.

SEZNAM DRUHŮ V ZÁJMU EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, VYSKYTUJÍCÍCH SE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

A.  Druhy  živočichů a rostlin vyžadující zvláštní územní ochranu 
[Prioritní druhy jsou v levém sloupci označeny hvězdičkou ().]

Prioritní druh


Český název
Latinský název

Savci
 
bobr evropský
Castor fiber 
*
medvěd hnědý 
Ursus arctos 
 
netopýr brvitý 
Myotis emarginatus
 
netopýr černý 
Barbastella barbastellus 
 
netopýr pobřežní 
Myotis dasycneme 
 
netopýr velkouchý 
Myotis bechsteinii
 
netopýr velký 
Myotis myotis 
 
netopýr východní
Myotis blythii
 
rys ostrovid 
Lynx lynx 
 
sysel obecný 
Spermophilus citellus 
 
tchoř stepní
Mustela eversmanii
*
vlk 
Canis lupus
 
vrápenec malý 
Rhinolophus hipposideros
 
vrápenec velký
Rhinolophus ferrumequinum
 
vydra říční 
Lutra lutra 

Plazi
 
želva bahenní
Emys orbicularis

Obojživelníci
 
čolek dravý 
Triturus carnifex 
 
čolek dunajský    
Triturus dobrogicus
 
čolek karpatský  
Triturus montandoni 
 
čolek velký 
Triturus cristatus 
 
kuňka ohnivá   
Bombina bombina
 
kuňka žlutobřichá   
Bombina variegata

Kruhoústí a ryby
 
bolen dravý  
Aspius aspius 
 
drsek menší
Zingel streber
 
drsek větší  
Zingel zingel
 
hořavka duhová 
Rhodeus sericeus amarus
 
hrouzek běloploutvý  
Gobio albipinnatus 
 
hrouzek Kesslerův  
Gobio kessleri 
 
ježdík dunajský  
Gymnocephalus baloni
 
ježdík žlutý  
Gymnocephalus schraetzer
 
losos obecný 
Salmo salar 
 
mihule potoční   
Lampetra planeri
 
mihule říční
Lampetra fluviatilis
 
mihule ukrajinská   
Eudontomyzon mariae
 
ostrucha křivočará  
Pelecus cultratus
 
piskoř pruhovaný  
Misgurnus fosilis
 
sekavčík horský 
Sabanejewia aurata(balcanica)
 
sekavec sp.
Cobitis sp.
 
vranka obecná  
Cottus gobio 

Motýli
*
babočka bílé L
Nymphalis vau-album
 
bělásek východní
Leptidea morsei

bourovec trnkový  
Eriogaster catax  
 
hnědásek chrastavcový     
Euphydryas aurinia

hnědásek osikový   
Hypodryas maturna
 
modrásek stepní
Polymmatus eroides
 
modrásek bahenní  
Maculinea nausithous 

modrásek očkovaný   
Maculinea teleius
 
ohniváček černočárný  
Lycaena dispar
 
ohniváček rdesnový
Lycaena helle
* 
přástevník kostivalový  
Panaxia quadriopunctata
 
žluťásek barvoměnný  
Colias myrnidone

Brouci


Boros schneideri
*

Phryganophilus ruficollis


Rhysodes sulcatus


Stephanopachys substriatus
 
chrobák  
Bolbelasmus unicornis 
 
kovařík   
Limoniscus violaceus
 
lesák rumělkový   
Cucujus cinnaberinus
*
páchník hnědý  
Osmoderma eremita 
 
potápník   
Graphoderus bilineatus
 
potápník široký
Dytiscus latissimus
 
roháč obecný  
Lucanus cervus
 
střevlík  
Carabus hungaricus 
 
střevlík   
Carabus variolosus
*
střevlík  Ménetriesův
Carabus menetriesi pacholei
*
tesařík alpský  
Rosalia alpina
 
tesařík obrovský  
Cerambyx cerdo

Rovnokřídlí
 
saranče  
Stenobothrus eurasius

Vážky
 
klínatka rohatá  
Ophiogomphus cecilia
 
šidélko přílbovité
Coenagrion mercuriale
 
šidélko ozdobné
Coenagrion ornatum
 
vážka jasnoskvrnná   
Leucorrhinia pectoralis

Štírci
 
štírek
Anthrenochernes stellae

Korýši
*
rak kamenáč  
Austropotamobius torrentium

Měkkýši
 
perlorodka říční  
Margaritifera margaritifera
 
svinutec tenký  
Anisus vorticulus 
 
velevrub tupý   
Unio crassus
 
vrkoč bažinný  
Vertigo moulinsiana 
 
vrkoč Geyerův  
Vertigo geyeri
 
vrkoč útlý 
Vertigo angustior 

Cévnaté rostliny

aldrovandka měchýřkatá
Aldrovanda vesiculosa

hadinec červený 
Echium maculatum

hlízovec Loeselův 
Liparis loeselii
*
hořeček mnohotvarý český 
Gentianella praecox subsp. bohemica
*
hvozdík Lumnitzerův 
Dianthus lumnitzeri
*
hvozdík moravský 
Dianthus moravicus
*
hvozdík písečný český 
Dianthus arenarius subsp. bohemicus 

jazýček jadranský
Himantoglossum adriaticum

katrán tatarský 
Crambe tataria
*
kavyl olysalý 
Stipa zalesskii

koniklec otevřený
Pulsatilla patens

koniklec velkokvětý 
Pulsatilla grandis

kosatec skalní písečný 
Iris humilis subsp. arenaria
*
kuřička hadcová 
Minuartia smejkalii
*
lipnice jesenická 
Poa riphaea

lněnka bezlistenná 
Thesium ebracteatum

matizna bahenní 
Angelica palustris

mečík bahenní 
Gladiolus palustris

oměj tuhý moravský 
Aconitum firmum subsp. moravicum 
*
pelyněk Pančičův 
Artemisia pancicii

pcháč žlutoostenný 
Cirsium brachycephalum

popelivka sibiřská 
Ligularia sibirica

puchýřka útlá 
Coleanthus subtilis
*
rožec kuřičkolistý 
Cerastium alsinifolium
*
sinokvět chrpovitý 
Jurinea cyanoides

sleziník nepravý 
Asplenium adulterinum
*
srpice karbincolistá 
Serratula lycopifolia

stařinec dlouholistý moravský 
Tephroseris longifolia subsp. moravica

střevíčník pantoflíček 
Cypripedium calceolus
*
svízel sudetský 
Galium sudeticum

včelník rakouský 
Dracocephalum austriacum

vláskatec tajemný 
Trichomanes speciosum
*
všivec krkonošský 
Pedicularis sudetica
*
zvonek český 
Campanula bohemica
*
zvonek jesenický 
Campanula gelida 

zvonovec liliolistý 
Adenophora liliifolia

žabníček vzplývavý 
Luronium natans

Bezcévné rostliny

dvouhrotec zelený
Dicranum viride

kýlnatka Massalongova
Scapania massalongoi

mozolka skalní
Mannia triandra

poparka dlouhoštětá 
Meesia longiseta

srpnatka fermežová
Hamatocaulis vernicosus

šikoušek zelený
Buxbaumia viridis

šurpek Rogerův
Orthotrichum rogeri

vycpálka okrouhlá 
Notothylas orbicularis

B.  druhy živočichů a rostlin vyžadující přísnou ochranu

Savci
bobr evropský
Castor fiber
kočka divoká
Felis silvestris
křeček polní
Cricetus cricetus
medvěd hnědý
Ursus arctos
myšivka horská
Sicista betulina
netopýři – všechny druhy
Microchiroptera
plch lesní
Dryomys nitedula
plšík lískový
Muscardinus avellanarius
rys ostrovid
Lynx lynx
sysel obecný
Spermophilus citellus
tchoř stepní
Mustela eversmanii
vlk
Canis lupus
vydra říční
Lutra lutra

Plazi
ještěrka obecná
Lacerta agilis
ještěrka zední
Podarcis muralis
ještěrka zelená
Lacerta viridis
užovka hladká
Coronella austriaca
užovka podplamatá
Natrix tessellata
užovka stromová
Elaphe longissima
želva bahenní
Emys orbicularis

Obojživelníci
blatnice skvrnitá
Pelobates fuscus
čolek dravý
Triturus carnifex
čolek karpatský
Triturus montandoni
čolek velký
Triturus cristatus
kuňka ohnivá
Bombina bombina
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
ropucha krátkonohá
Bufo calamita
ropucha zelená
Bufo viridis
rosnička zelená
Hyla arborea
skokan krátkonohý
Rana lessonae
skokan ostronosý
Rana arvalis
skokan štíhlý
Rana dalmatina

Ryby
ježdík dunajský  
Gymnocephalus baloni

Motýli
babočka bílé L
Nymphalis vau-album
bělásek východní
Leptidea morsei
bourovec trnkový  
Eriogaster catax  
hnědásek osikový   
Hypodryas maturna
jasoň červenooký
Parnassius apollo
jasoň dymnivkový
Parnassius mnemosyne
lišaj pupalkový
Proserpinus proserpina
modrásek černoskvrný
Maculinea arion
modrásek bahenní  
Maculinea nausithous 
modrásek očkovaný   
Maculinea teleius
modrásek stepní
Polymmatus eroides
ohniváček černočárný  
Lycaena dispar
ohniváček rdesnový
Lycaena helle
okáč hnědý
Coenonympha hero
okáč jílkový
Lopinga achine
okáč sudetský
Erebia sudetica
pestrokřídlec podražcový
Zerynthia polyxena
žluťásek barvoměnný  
Colias myrnidone

Brouci

Phryganophilus ruficollis
chrobák  
Bolbelasmus unicornis 
lesák rumělkový   
Cucujus cinnaberinus
páchník hnědý  
Osmoderma eremita 
potápník   
Graphoderus bilineatus
potápník široký
Dytiscus latissimus
střevlík  
Carabus hungaricus 
střevlík   
Carabus variolosus
tesařík alpský  
Rosalia alpina
tesařík obrovský  
Cerambyx cerdo

Rovnokřídlí
kobylka sága 
Saga pedo
saranče  
Stenobothrus eurasius

Vážky
klínatka rohatá  
Ophiogomphus cecilia
klínatka žlutonohá
Stylurus flavipes
šídlatka kroužkovaná
Sympecma braueri
vážka běloústá
Leucorrhinia albifrons
vážka jasnoskvrnná   
Leucorrhinia pectoralis
vážka široká
Leucorrhinia caudalis

Měkkýši
svinutec tenký  
Anisus vorticulus 
velevrub tupý   
Unio crassus

Cévnaté rostliny
aldrovandka měchýřkatá
Aldrovanda vesiculosa
hadinec červený 
Echium maculatum
hlízovec Loeselův 
Liparis loeselii 
hořeček mnohotvarý český 
Gentianella praecox subsp. bohemica
hvozdík Lumnitzerův 
Dianthus lumnitzeri 
hvozdík moravský 
Dianthus moravicus
hvozdík písečný český 
Dianthus arenarius subsp. bohemicus
jazýček jadranský
Himantoglossum adriaticum
katrán tatarský 
Crambe tataria
kavyl olysalý 
Stipa zalesskii
koniklec otevřený
Pulsatilla patens
koniklec velkokvětý 
Pulsatilla grandis
kosatec skalní písečný 
Iris humilis subsp. arenaria
kuřička hadcová 
Minuartia smejkalii
lipnice jesenická 
Poa riphaea 
lněnka bezlistenná 
Thesium ebracteatum 
matizna bahenní 
Angelica palustris
mečík bahenní 
Gladiolus palustris
oměj tuhý moravský 
Aconitum firmum subsp. moravicum
pelyněk Pančičův 
Artemisia pancicii
pcháč žlutoostenný 
Cirsium brachycephalum 
puštička pouzdernatá
Lindernia procumbens
popelivka sibiřská 
Ligularia sibirica
puchýřka útlá 
Coleanthus subtilis
rožec kuřičkolistý 
Cerastium alsinifolium
sinokvět chrpovitý 
Jurinea cyanoides 
sleziník nepravý 
Asplenium adulterinum
srpice karbincolistá 
Serratula lycopifolia
stařinec dlouholistý moravský 
Tephroseris longifolia subsp. moravica
střevíčník pantoflíček 
Cypripedium calceolus
svízel sudetský 
Galium sudeticum
včelník rakouský 
Dracocephalum austriacum
vláskatec tajemný 
Trichomanes speciosum
všivec krkonošský 
Pedicularis sudetica 
zvonek český 
Campanula bohemica 
zvonek jesenický 
Campanula gelida 
zvonovec liliolistý 
Adenophora liliifolia
žabníček vzplývavý 
Luronium natans

C.  Druhy živočichů a rostlin, jejichž odebírání z volné přírody a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování

Savci
kamzík horský
Rupicapra rupicapra
kuna lesní
Martes martes
tchoř tmavý
Mustela putorius

Obojživelníci
skokan hnědý
Rana temporaria
skokan skřehotavý
Rana ridibunda
skokan zelený
Rana esculenta

Ryby
bolen dravý  
Aspius aspius 
drsek větší  
Zingel zingel
hlavatka podunajská
Hucho hucho
jeseter malý
Acipenser ruthenus
ježdík žlutý  
Gymnocephalus schraetzer
lipan podhorní
Thymallus thymallus
losos obecný 
Salmo salar 
mihule říční
Lampetra fluviatilis
ostrucha křivočará  
Pelecus cultratus
parma obecná
Barbus barbus
síh
Coregonus spp.

Korýši
rak kamenáč  
Austropotamobius torrentium
rak říční
Astacus astacus

Kroužkovci
pijavka lékařská
Hirudo medicinalis

Měkkýši
hlemýžď zahradní
Helix pomatia
perlorodka říční  
Margaritifera margaritifera

Cévnaté rostliny
hořec žlutý
Gentiana lutea
plavuň
Lycopodium spp.
prha arnika
Arnica montana
sněženka podsněžník
Galanthus nivalis 

Nižší rostliny
bělomech sivý
Leucobryum glaucum
dutohlávka
Cladonia, podrod Cladina
rašeliník
Sphagnum spp.


