Příloha T 2: Přehled zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů

název druhu
(*) jsou nálezy starší než 10 let

Oměj vlčí mor pravý (Aconitum
lycoctonum subsp. lycoctonum)
Hlaváček letní (Adonis
aestivalis)
Řebříček panonský (Achillea
pannonica)
Sasanka lesní (Anemone
sylvestris)
Huseník ouškatý (Arabis
auriculata)
Huseník chudokvětý (Arabis
pauciflora)
Huseník střelovitý (Arabis
sagittata)
Mařinka barvířská (Asperula
tinctoria)
Hvězdnice chlumní (Aster
amellus)
Hvězdnice zlatovlásek (Aster
linosyris)
Tařice skalní (Aurinia saxatilis
subsp. arduini)
Prorostlík dlouholistý
(Bupleurum longifolium subsp.
longifolium)
Chrpa chlumní (Centaurea
triumfetii)
Okrotice bílá (Cephlalanthera
damasonium)
Okrotice červená
(Cephalanthera rubra)
Rožec krátkoplátečný
(Cerastium brachypetalum)
Plamének přímý (Clematis
recta)
Dřín obecný (Cornus mas)
Škarda smrdutá mákolistá
(Crepis foetida subsp.
rhoeadifolia)
Třemdava bílá (Dictamnus
albus)
Včelník rakouský
(Dracocephalum austriacum)
Křivatec rolní (Gagea villosa)
Kruštík tmavočervený
(Epipactis atrorubens)
Sněženka podsněžník
(Galanthus nivalis)
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kategorie stupeň
aktuální početnost
podle
ohrožení
nebo vitalita populace vyhlášky
(dle
č. 395/92 červených
v ZCHÚ

popis biotopu druhu, další
poznámky

Sb.

seznamů)

Roztroušeně

O

C4a

Vlhké bučiny, suťové lesy,
potoční údolí

Vzácně

x

C2

Okraj polí a úhorů

Roztroušeně

x

C3

Skalní a suché trávníky

Vzácně

O

C3

Okraje teplomilných doubrav

Poměrně hojný

x

C2

Skalní a suché trávníky

Roztroušeně

x

C2

Doubravy a dubohabřiny

Roztroušeně

x

C3

Skalní a suché trávníky,
teplomilné doubravy

Roztroušeně

x

C3

Teplomilné doubravy

Roztroušeně

O

C3

Skalní a suché trávníky

Stovky jedinců

O

C3

Lokálně relativně
hojně

O

C4a

Roztroušeně v severní
části

x

C2

Světlé doubravy a dubohabřiny

Roztroušeně

O

C3

Skalní a suché trávníky,
teplomilné doubravy

O

C3

Stinnější doubravy,
dubohabřiny a bučiny

SO

C2

Bučiny

Roztroušeně

x

C3

Suché trávníky, okraje
teplomilných doubrav

Roztroušeně

O

C3

Světlé doubravy a dubohabřiny

Hojně

O

C4a

Teplomilné doubravy,
dubohabřiny, křoviny

Roztroušeně

x

C3

Okraje trávníků, vlhčí louky,
okraje lesních cest

Hojně

O

C3

500 jedinců

KO

C1

Vzácně až
roztroušeně

x

C2

Více než 200 jedinců

O

C3

Křoviny a sutě v Císařské rokli

Vzácně

O

C3

Okolí Kodského potoka u
chatové osady

Hojně až velmi hojně,
orientačně tisíce
jedinců
Velmi vzácně, desítky
jedinců
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Suchý trávník nad Kodskou
stěnou
Skalní stěny především
v Císařské rokli

Skalní a suché trávníky,
teplomilné doubravy
Skalní trávníky v Kodské a
Císařské rokli
Dubohabřiny, rozhraní lesní a
zemědělské půdy

název druhu
(*) jsou nálezy starší než 10 let

kategorie stupeň
aktuální početnost
podle
ohrožení
nebo vitalita populace vyhlášky
(dle
č. 395/92 červených
v ZCHÚ
Sb.

seznamů)

popis biotopu druhu, další
poznámky

Devaterník šedý
Pomístně hojný
(Helianthemum canum)
Jestřábník chocholičnatý
Hojný
(Hieracium cymosum)
Jestřábník štětinatý (Hieracium
Roztroušený
rothianum)

x

C2

x

C3

x

C3

Oman chlupatý (Inula hirta)

Hojný

x

C3

Netřesk výběžkatý (Jovibarba
globifera subsp. globifera)

Roztroušeně až hojně

x

C3

Jalovec obecný (Juniperus
communis)

Roztroušeně

x

C3

Roztroušeně

x

C3

roztroušeně

x

C3

Vzácně (asi 10
jedinců)

x

C3

hojně

O

C4a

Světlejší listnaté lesy

hojně

x

C3

Teplomilné doubravy

Roztroušeně až hojně

x

C3

Skalní trávníky

vzácně

x

C3

Suché trávníky a křoviny

roztroušeně

x

C3

Roztroušeně až hojně

O

C3

Poměrně hojně

x

C3

Bučiny

asi 10 jedinců

SO

C2

Širolistý suchý trávník pod
Tobolským vrchem

Desítky až stovky
jedinců

SO

C2

Světlé doubravy a dubohabřiny

vzácně

x

C2

Skalky v Císařské rokli

Roztroušeně

x

C2

Skalní trávníky v Císařské a
Kodské rokli

Stovky až tisíce
jedinců

SO

C2

Skalní a suché trávníky

Hojně na vhodných
stanovištích

O

C4a

Teplomilné doubravy

Dvě bohaté populace

SO

C3

Skalní trávníky (štěrbiny)
v Císařské rokli

Roztroušeně

SO

C3

Vegetace sukulentů a efemér

x

C2

Teplomilné doubravy a
dubohabřiny

Locika vytrvalá (Lactuca
perennis)
Locika dubolistá (Lactuca
quercina)
Hladýš širolistý (Laserpitium
latifolium)
Lilie zlatohlavá (Lilium
martagon)
Kamejka modronachová
(Lithospermum
purpurocaeruleum)
Tolice nejmenší (Medicago
minima)
Černýš rolní (Melampyrum
arvense)
Černýš hřebenitý (Melampyrum
cristatum)
Medovník meduňkolistý
(Melittis melissophyllum)
Hnilák smrkový (Monotropa
hypopitys)
Vstavač kukačka (Orchis
morio)
Vstavač nachový (Orchis
purpurea)
Osladič přehlížený
(Polypodium interjectum)
Višeň křovitá (Prunus
fruticosa)
Koniklec luční český
(Pulsatilla pratensis subsp.
bohemica)
Dub pýřitý (Quercus
pubescens)
Lomikámen vždyživý
(Saxifraga paniculata)
Lomikámen trojprstý
(Saxifraga tridactylites)

Silenka hajní (Silene nemoralis) Roztroušeně
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Skalní trávníky v Císařské a
Kodské rokli
Skalní trávníky v Kodské a
Císařské rokli
Skalní trávníky v Kodské a
Císařské rokli
Suché trávníky a teplomilné
doubravy
Skalní terásky v Císařské a
Kodské rokli
Skalní svahy v Císařské a
Kodské rokli a Nad
Domášovem
Skalní trávníky především
v Kodské a Císařské rokli
Doubravy a dubohabřiny kolem
Kodské stěny
Světlé listnaté lesy, lesní lemy,
pláště a křoviny.

Okraje suchých trávníků a
světlých listnatých lesů
Dubohabřiny, doubravy,
bučiny, okraje cest

název druhu
(*) jsou nálezy starší než 10 let

Jeřáb krasový (Sorbus eximia)

kategorie stupeň
aktuální početnost
podle
ohrožení
nebo vitalita populace vyhlášky
(dle
č. 395/92 červených
v ZCHÚ

Vzácně

Kavyl sličný (Stipa
pulcherrima)
Žluťucha smrdutá (Thalictrum
foetidum)

Sb.

seznamů)

x

C2

SO

C3

O

C2

popis biotopu druhu, další
poznámky
Skalní hrany a teplomilné
doubravy v Kodské a Císařské
rokli

Vřetenatka lesklá (Bulgarica
nitidosa)

Poměrně hojně na
většině stepí
s vyvinutým keřovým
patrem

x

VU

Endemit povodí dolní
Berounky

Vřetenovka rovnoústá
(Cochlodina orthostoma)

Velmi vzácně

x

VU

Suťové lesy s přítomností klenu
(Acer pseudoplatanus)

Suchomilka rýhovaná
(Helicopsis striata)

Není známa (viz
poznámka), populace
již možná vymřela

x

CR

Recentně vzácněji nalézány
pouze prázdné schránky (2008)

Není známa

x

CR

Skalní stepi, kamenité sutě

Není známa

x

CR

Skalní stepi, kamenité sutě

Není známa

x

EN

Vzácný petrofilní druh

Ojediněle

O

EN

Stepi, lesostepi

Není známa

x

EN

Není známa

x

EN

x

CR

Skalní stepi, raně sukcesní
plochy

x

NT

Skalní stepi, raně sukcesní
plochy

O

VU

Není známa

x

EN

Není známa

x

NT

KO

EN

Není známa

x

VU

Jednotlivě

x

CR

Reliktní druh skalních stepí
Indikátor kontinuity lesních
porostů

Chvostnatka panenská (Dilta
hibernica)
Chvostnatka písmooká
(Lepismachilis y-signata)
Chvostnatka temná (Machilis
helleri)
Lišaj pryšcový (Hyles
euphorbiae)
Můra kozincová (Heliophobus
kitti)
Můra pelyňková (Polia
serratilinea)
Okáč metlicový (Hipparchia
semele)
Osenice bělopásná (Euxoa
vitta)
Otakárek ovocný (Iphiclides
podalirius)
Stepníček běloskvrnný
(Brachodes appendiculatus)
Zelenáček devaterníkový
(Adscita geryon)
Ploskoroh pestrý (Libelloides
macaronius)
Majka Meloe rugosus
Mandelinka Lachnaia
sexpunctata
Nosatec Acalles echinatus
Pýchavovník Dapsa denticollis
Pýchavovník Lycoperdina
bovistae
Střevlík Poecilus sericeus
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Kolísavá (jednotlivě
až hojněji)
R. 2009: nález 3
jedinců (Tobolský
vrch)
Jednotlivě, místy
hojněji

Není přesněji známa

Opakované nálezy –
r. 2002 (10 jedinců),
2005 (počet
neuveden)
Není známa

x

NT

x

VU

Není známa

x

EN

Není známa

x

VU
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Křovinaté stepi, lesostepi,
skalní stepi, zahrady
Skalní stepi, raně sukcesní
plochy
Skalní stepi, raně sukcesní
plochy
Skalní stepi, lesostepi

Teplomilný druh

název druhu
(*) jsou nálezy starší než 10 let

Větevníček Choragus horni
Výkalník (=chrobák)
vrubounovitý (Sisyphus
schaefferi)
Hrabalka Aporinellus
sexmaculatus

kategorie stupeň
aktuální početnost
podle
ohrožení
nebo vitalita populace vyhlášky
(dle
č. 395/92 červených
v ZCHÚ
R. 2002: nález 1
samice
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seznamů)

x

VU

O

Jednotlivě

R. 2009: nález 16
jedinců
R. 2009: nález 1
Hrabalka Arachnospila opinata
jedince
R. 2009: nález 1
Hrabalka Auplopus rectus
jedince
R. 2009: nález 2
Hrabalka Evagetes subglaber
jedinců
Hrabalka Poecilagenia
R. 2009: nález 2
rubricans
jedinců
R. 2009: nález 1
Hrabalka Priocnemis enslini
jedince
Hrnčířka Stenodynerus
R. 2009: nález 2
xanthomelas
jedinců
R. 2009: nález 6
Ploštík Ammoplanus pragensis
jedinců
R. 2009: nález 1
Pískorypka Andrena granulosa
jedince
R. 2009: nález 3
Pískorypka Andrena intermedia
jedinců
*Bejlomorka Dasineura
R. 1992: nález
glyciphylli
larválního požerku
R. 2007: nález 1
Koutule Psycmera integella
samce
R. 2007: nález 3
Koutule Clytocerus rivosus
samců
Koutule Tonnoiriella
R. 2007: nález 2
nigricauda
samců
Vitální populace
Mlok skvrnitý (Salamandra
v Císařské a Kodské
salamandra)
rokli
Vitální populace
v rybníčku na Kodě a
Čolek obecný (Triturus
v kalištích na
vulgaris)
Tobolském vrchu,
Svislé a Ve starých
školkách
Početná populace
Skokan skřehotavý (Rana
obývající řeku
ridibunda)
Berounku
Skokan štíhlý (Rana dalmatina)

Sb.

Početné populace
s trdlišti v kalištích
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popis biotopu druhu, další
poznámky
Karlštejnsko: jediná větší
populace na území Čech

EN

x

CR

x

CR

x

CR

x

CR

x

CR

x

CR

x

CR

x

CR

x

CR

x

CR

x

CR

x

CR

x

CR

x

CR

SO

VU

Strmé stráně v údolí Císařského
a Kodského potoka

SO

NT

Řídké lesy v okolí kališť

KO

NT

Niva řeky Berounky

SO

NT

V poslední době i v lesích, kde
se stává pomalu početnějším
druhem, nežli skokan hnědý

název druhu
(*) jsou nálezy starší než 10 let

kategorie stupeň
aktuální početnost
podle
ohrožení
nebo vitalita populace vyhlášky
(dle
č. 395/92 červených
v ZCHÚ
Sb.

Ropucha obecná (Bufo bufo)

Několik malých
populací množících se
v různých částech
rezervace

Ropucha zelená (Bufo viridis)

Jednotlivé exempláře
Vitální populace na
Ještěrka obecná (Lacerta agilis) většině bezlesích
stanovišť
Vitální populace na
Slepýš křehký (Anguis fragilis) většině bezlesích
stanovišť
Užovka hladká (Coronella
austriaca)
Užovka podplamatá (Natrix
tessellata)
Užovka obojková (Natrix
natrix)

Jednotlivé exempláře
Vitální početná
populace na řece
Berounce
V poslední době
početnost rapidně
klesá

popis biotopu druhu, další
poznámky

seznamů)

Několik málo rozmnožujících
se jedinců nalezeno v rybníčku
v Kodě a v okolních kalištích.
Jako rozmnožující druh je
známa též z Císařské rokle, kde
se množí v umělé tůňce na
potoce
V osadě Koda a Tobolská step

O

NT

SO

NT

SO

NT

SO

LC

SO

VU

KO

EN

Řeka Berounka, v NPR Koda u
trati zimoviště tohoto druhu

O

LC

Řeka Berounka, potoky Kodský
a Císařský a rybníček na Kodě

Na mnohých místech,
především bezlesí
Na mnohých místech,
především okraje rezervace
navzující na luční enklávy
Skalní výstupky a lesostepi
např. Kodská stěna, horní část
Císařské rokle

Pouze splavení jedinci u řeky
Berounky
Hnízdo na Svislých
Nad řekou Berounkou
Na většině území NPR např.
osada Koda
Jehličnaté lesy v NPR
Husté lesy – Na svislých, Ve
starých školkách
Na Svislých
Podmáčené lesy – Císařská
rokle, Staré Školky

Zmije obecná (Vipera berus)

Jednotliví jedinci

KO

VU

Luňák hnědý (Milvus migrans)
Luňák červený (Milvus milvus)
Krahujec obecný (Accipiter
nisus)
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
Včelojed lesní (Pernis
apivorus)
Ostříž lesní (Falco subbuteo)

Jednou hnízdil
Zaletuje
Hnízdí v počtu do 10
párů
Hnízdí do 5 párů
Hnízdí každoročně do
2 párů
Hnízdil

KO
KO

CR
CR

SO

VU

O

VU

SO

EN

SO

EN

_

VU

SO

VU

Na Svislých, Staré Školky

SO

VU

Okraje rezervace směrem ke
Kornu

O

VU

Starší listnaté porosty

_

VU

Starší listnaté porosty

SO

NT

Louky po hranicích rezervac

O

NT

Louky a pole po hranicích
rezervace

SO

VU

Řeka Berounka a ojediněle
potok v Císařské rokli

KO

RE

V bučině u Tetína (bučina
v současné době již neexistuje)

Sluka lesní (Scolopax rusticola) hnízdí
Holub doupňák (Columba
oenas)
Krutihlav obecný (Jynx
torquilla)
Strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius)
Žluna šedá (Picus canus)
Křepelka polní (Coturnix
coturnix)
Koroptev polní (Perdix perdix)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Mandelík hajní (Coracius
garrulus)
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Hnízdí každoročně
okolo 10 – 15 párů
Hnízdí každoročně
okolo 5 párů
Hnízdí každoročně
okolo 5 párů
Hnízdí každoročně
okolo 3 párů
Hnízdí každoročně
okolo 5 párů
Hnízdí každoročně
okolo 5 až 10 párů
Nehnízdí pouze
ojediněle zaletuje
z řeky Berounky
Poslední hnízdiště
tohoto druhu v krasu
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název druhu
(*) jsou nálezy starší než 10 let

kategorie stupeň
aktuální početnost
podle
ohrožení
nebo vitalita populace vyhlášky
(dle
č. 395/92 červených
v ZCHÚ
Sb.

seznamů)

popis biotopu druhu, další
poznámky

Každoročně hnízdí 1
až 2 páry)
Skřivan lesní (Lullula arborea) Hnízdí 1 – 2 páry
Lejsek šedý (Muscicapa
Hnízdí okolo 10 párů
striata)

O

EN

Císařská nebo Kodská rokle

SO

EN

Zarůstající větší paseky

O

LC

Především u potoků

Lejsek malý (Ficedula parva)

Hnízdí do 5 párů

SO

VU

Staré bučina Na Svislých, Staré
Školky

Lejsek bělokrký (Ficedula
albicollis)
Slavík obecný (Luscinia
megarhynchos)

Hnízdí každoročně
okolo 15 – 20 párů

_

NT

Především starší bučiny

Hnízdí 1-2 páry

O

LC

SO

VU

O

NT

Výr velký (Bubo bubo)

Hnízdí každoročně 5
– 10 párů
Hnízdí každoročně
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
okolo 5 párů
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

V poslední době stále více
záznamů
Zarůstající louky a paseky po
hranicích rezervace
Zarůstající louky a paseky po
hranicích rezervace
Nad Císařskou roklí, Tobolský
vrch
Tobolský vrch, Domášov –
počty v posledních letech
stoupají

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

Hnízdí 1 – 2 páry

O

VU

Krkavec velký (Corvus corax)

Hnízdí 1 – 2 páry

O

VU

Netopýr černý (Barbastella
barbastellus)

Běžný druh, nalézaný
na zimovištích
Běžný druh, nalézaný
na zimovištích
Velmi ubývající druh
s vitálními
populacemi

KO

_

KO

VU

SO

_

Vitální populace

O

DD

Ve větších starších listnatých
porostech

Vitální populace

O

NE

V lesích na většině území

Vzácně

KO

EN

Vzácně

KO

Netopýr velký (Myotis myotis)
Plšík lískový (Muscardinus
avellanarius)
Plch velký (Glis glis)
Veverka obecná (Sciurus
vulgaris)
Hřib fechtnerův (Boletus
fechtneri)
Lanýž letní ( Tuber aestivum)
Pečárka šupinkatá
(Agaricus squamulifer)
Hřib skvrnitý
(Boletus depilatus)
Pavučinec lilákový
(Cortinarius sodagnitus)
Pavučinec překrásný
(Cortinarius splendens)
Hvězdovka Berkeleyova
(Geastrum berkeleyi)
Kališník běločerný
(Helvella leucomalaena)
Ryzec ostrý
(Lactarius acris)
Ryzec pásovaný
(Lactarius zonarius)
líha zakouřená
Lyophyllum deliberatum
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Ve stráni, V Kodském polesí
Ve stráni
Stráně v Kodské a Císařské
rokli

Pod duby a buky v
dubohabřinách
Teplomilné doubravy,
dubohabřiny

Jediná lokalita

VU

Okraje luk

Vzácně

VU

Pod habry, lískami a lípami-

Vzácně

DD

Pod duby a buky

Vzácně

DD

Pod buky

Jediný nález

CR

Okraje list. lesů

Vzácně

EN

Pod borovicemi na okrajích
stepí

Vzácně

EN

Pod buky

Vzácně

VU

V dubohabřinách pod
duby,buky a habry

Vzácně

EN

Pod habry
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název druhu
(*) jsou nálezy starší než 10 let

kategorie stupeň
aktuální početnost
podle
ohrožení
nebo vitalita populace vyhlášky
(dle
č. 395/92 červených
v ZCHÚ
Sb.

Špička trojbarvá
(Marasmiellus tricolor)
Smrž polovolný
(Morchella semilibera)
Helmovka koromilná
(Mycena pseudocorticola)
Řasnatka síromléčná
(Peziza succosa)
Štítovka huňatá
(Pluteus hispidulus)
Štítovka Thomsonova
(Pluteus thomsonii)
Kuřátka sbíhající
(Ramaria decurrens )
Kuřátka okrová
(Ramaria ochracea)
Kuřátka Maireova
(Ramaria pallida)
Kuřátka lososová
(Ramaria subbotrytis)
Holubinka habrová
(Russula carpini)
Terčka žilnatá
(Rutstroemia bolaris)
Zvonkovka žlutavá
(Tarzetta catinus)
Čirůvka růžovotřenná
(Tricholoma basirubens)
Kačenka náprstkovitá
(Verpa conica)
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popis biotopu druhu, další
poznámky

seznamů)

Otevřené trávníky. Na tlejících
zbytcích trávy.
Světlé lesy. Pod jasany,
olšemitopoly a vrbami
Na mechem porostlých
kmenech
Roste z holé země, často podél
cest

Vzácně

EN

Vzácně

NT

Jediný nález

EN

Vzácně

EN

Jediný nález

VU

Vzácně

EN

Několik mikrolokalit

DD

Jediný nález

?EX

Jediná lokalita

DD

Pod starými buky

Častější

EN

Dubohabřiny

Vzácně

NT

V dubohabřinách pod habry

Vzácně

EN

Jediný nález

VU

Vzácně

EN

Pod listnáči, zejména pod habry

Vzácně

VU

Jaseniny, zejména okraje cest
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Padlé kmeny dubů a buků
Na tlejícím dřevě listnáčů i na
zbytcích trouhnivějícího dřeva
v zemi
Tlející listí, vlhké terénní
deprese
Na tlejícím dřevě listnáčů,
zejména buků.

Na opadaných habrových
větvičkách
Na hlinitých půdách
v listnatých lesích.

