
Kategorie ochrany dle zákona o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb.

KO druh kriticky ohrožený

SO druh silně ohrožený

O druh ohrožený

BEZOBRATLÍ

čmelák zemní (Bombus terrestris) O

čmelák skalní (Bombus lapidarius ) O

čmelák rolní (Bombus pascuorum ) O

čmelák luční (Bombus pratorum ) O

šidélko větší (Ischnura elegans )

šídlatka hnědá (Sympecma fusca )

otakárek ovocný (Iphiclides podalirius ) O

okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus )

žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni )

žluťásek čičorečkový (Colias hyale )

bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines )

OBRATLOVCI

Obojživelníci

ropucha zelená (Bufotes viridis ) SO rozmnožování desítek až stovek jedinců

skokan štíhlý (Rana dalmatina ) SO rozmnožování

skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus ) KO rozmnožování desítek jedinců

kuňka obecná (Bombina bombina ) SO rozmnožování desítek jedinců

Plazi

užovka obojková (Natrix natrix ) O

ještěrka obecná (Lacerta agilis ) SO

Ptáci

potápka malá (Tachybatus ruficollis ) O hnízdí

volavka popelavá (Ardea cinerea )

volavka bílá (Ardea alba ) SO

čáp bílý (Ciconia ciconia ) O

čáp černý (Ciconia nigra ) SO

moták pochop (Circus aeruginosus ) O hnízdí

luňák červený (Milvus milvus ) KO

káně lesní (Buteo buteo )

krahujec obecný (Accipiter nisus ) SO

poštolka obecná (Falco tinnunculus )

kachna divoká (Anas platyrrhynchos ) hnízdí

čírka modrá (Anas querquedula ) SO

kopřivka obecná (Mareca strepera ) O

husice nilská (Alopochen aegyptiaca )

lyska černá (Fulica atra ) hnízdí

chřástal kropenatý (Porzana porzana ) SO

chřástal vodní (Rallus aquaticus ) SO hnízdí

jeřáb popelavý (Grus grus ) KO

křepelka polní (Coturnix coturnix ) SO

bažant obecný (Phasianus colchicus ) hnízdí

kukačka obecná (Cucullus canorus ) hnízdí



kalous ušatý (Asio otus ) hnízdí

kulík říční (Charadrius dubius ) hnízdí na přilehkém poli

čejka chocholatá (Vanellus vanellus ) hnízdí na přilehkém poli

jespák bojovný (Philomachus pugnax )

vodouš kropenatý (Tringa ochropus ) SO

vodouš bahenní (Tringa glareola )

vodouš šedý (Tringa nebularia)

bekasina otavní (Galinago galinago ) SO hnízdí

bekasina větší (Galinago media )

slučka malá (Lymnocryptes minimus )

racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus )

holub hřivnáč (Columba palumbus ) hnízdí

hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto )

dudek chocholatý (Upupa epops ) SO pravděpodobně hnízdí

strakapoud velký (Dendrocopos major ) hnízdí

žluna zelená (Picus viridis ) hnízdí

krutihlav obecný (Jynx torquilla ) SO hnízdí

straka obecná (Pica pica ) hnízdí

vrána šedá (Corvus corone )

sojka obecná (Garullus glandarius )

špaček obecný (Sturnus vulgaris ) hnízdí

vlaštovka obecná (Hirundo rustica ) O

jiřička obecná (Delichon urbicum )

břehule říční (Riparia riparia ) O

rorýs obecný (Apus apus) O

skřivan polní (Alauda arvensis ) hnízdí na přilehlém poli

linduška luční (Anthus pratensis )

linduška horská (Anthus spinoletta ) SO

linduška rudokrká (Anthus cervinus )

konipas bílý (Motacilla alba )

konipas luční (Motacilla flava ) SO hnízdí

pěvuška modrá (Prunella modularis ) hnízdí

červenka obecná (Erithacus rubecula )

slavík obecný (Luscinia megarhynchos ) O hnízdí min. 6 párů

ťuhýk obecný (Lanius collurio ) O hnízdí

drozd zpěvný (Turdus philomelos ) hnízdí

drozd cvrčala (Turdus illiacus )

drozd kvíčala (Turdus pilaris )

kos černý (Turdus merula ) hnízdí

rehek domácí (Phoenicurus ochruros )

pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla ) hnízdí

pěnice slavíková (Sylvia borin ) hnízdí

pěnice pokřovní (Sylvia curruca ) hnízdí

pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis ) hnízdí

rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus ) SO hnízdí

rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus ) hnízdí

cvrčilka zelená (Locustella naevia ) hnízdí

sýkora koňadra (Parus major ) hnízdí

sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus ) hnízdí

zvonek zelený (Chloris chloris )



stehlík obecný (Carduelis carduelis ) hnízdí

konopka obecná (Linaria cannabina )

dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes )

vrabec polní (Passer montanus ) hnízdí

vrabec domácí (Passer domesticus )

strnad obecný (Emberiza citrinella ) hnízdí

strnad rákosní (Emberiza schoeniclus ) hnízdí

strnad luční (Miliaria calandra ) KO

Savci

netopýr rezavý (Nyctalus noctula ) SO

netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus ) SO

netopýr večerní (Eptesicus serotinus ) SO

netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus ) SO

zajíc polní (Lepus europaeus )

lasice kolčava (Mustella erminea )

srnec obecný (Capreolus capreolus )

nutrie říční (Myocastor coypus )


