Plán oblasti povodí Odry - Oznámení SEA

Příloha 4.2.
Přehled předmětů ochrany
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
Tabulka č. 1. -

Přehled předmětů ochrany jednotlivých evropsky významných lokalit na
území oblasti povodí Odry (řazeno abecedně)

Název EVL

Beskydy

Kód
EVL

Předměty ochrany EVL

(* jsou označeny prioritní typy přírodních stanovišť a evropsky významné druhy živočichů a rostlin)
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (AlnoCZ0724089 Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
oměj tuhý moravský (Aconitum firmum ssp. moravicum)
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)
vlk obecný (Canis lupus *)
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
vydra říční (Lutra lutra)
rys ostrovid (Lynx lynx)
netopýr velký (Myotis myotis)
(Rhysodes sulcatus)
čolek karpatský (Triturus montandoni)
velevrub tupý (Unio crassus)
medvěd hnědý (Ursus arctos *)

Cihelna Kunín
Čermná - důl Potlachový
Černá Voda - kostel
Černá Voda - kulturní dům
Černý důl

CZ0813438 čolek velký (Triturus cristatus)

Děhylovský potok - Štěpán

CZ0813439 piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)

Dolní Marklovice
Heřmanický rybník
Heřmanovice
Horní Odra
Hukvaldy
Jakartovice

CZ0813442 kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Javorový vrch

CZ0813763 netopýr velký (Myotis myotis)

Jeskyně na Špičáku

CZ0713730 vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

CZ0813770 netopýr černý (Barbastella barbastellus)
CZ0713724 vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
CZ0713725 netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
CZ0813760 netopýr černý (Barbastella barbastellus)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)

CZ0813444 čolek velký (Triturus cristatus)
CZ0813445 čolek karpatský (Triturus montandoni)
CZ0813810 vranka obecná (Cottus gobio)
CZ0813447 páchník hnědý (Osmoderma eremita *)
CZ0813448 modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
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Název EVL
Jilešovice - Děhylov
Karlova Studánka
Karviná - rybníky

Keprník

Kód
EVL

Předměty ochrany EVL
(* jsou označeny prioritní typy přírodních stanovišť a evropsky významné druhy živočichů a rostlin)

CZ0813449 modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
CZ0813450 čolek karpatský (Triturus montandoni)
CZ0813451 páchník hnědý (Osmoderma eremita *)
4060 - Alpínská a boreální vřesoviště
6150 - Silikátové alpínské a boreální trávníky
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně
7110* - Aktivní vrchoviště
CZ0714075 9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
91D0* - Rašelinný les
9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

Libavá

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
(Molinion caeruleae)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
CZ0714133 8150 - Středoevropské silikátové sutě
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

Lipová Lázně - mateřská
školka
Lom u Marburku

CZ0713735 vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
CZ0813453 čolek velký (Triturus cristatus)
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)

Meandry Dolní Odry

CZ0814093 kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
páchník hnědý (Osmoderma eremita *)
hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)

Mokřad u Rondelu
Moravice

CZ0813455 čolek velký (Triturus cristatus)
CZ0813456 vydra říční (Lutra lutra)

Niva Morávky

3230 - Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židovníkem německým (Myricaria
germanica)
CZ0810004 9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)

Niva Olše - Věřnovice

CZ0813457 páchník hnědý (Osmoderma eremita *)

Olše

CZ0813516 vydra říční (Lutra lutra)

Osoblažský výběžek
Ostrava - Šilheřovice
Paskov
Pilíky
Písečná - mokřad

CZ0813460 kuňka ohnivá (Bombina bombina)

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
mihule potoční (Lampetra planeri)

CZ0813461 páchník hnědý (Osmoderma eremita *)
CZ0813463 páchník hnědý (Osmoderma eremita *)
CZ0813464 hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)
CZ0713385 kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
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Název EVL

Poodří

Praděd

Rejvíz

Kód
EVL

Předměty ochrany EVL

(* jsou označeny prioritní typy přírodních stanovišť a evropsky významné druhy živočichů a rostlin)
3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea
3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
6440 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
CZ0814092 91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus
laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion
minoris)
svinutec tenký (Anisus vorticulus)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
ohniváček černočárý (Lycaena dispar)
modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)
páchník hnědý (Osmoderma eremita *)
čolek velký (Triturus cristatus)
velevrub tupý (Unio crassus)
4060 - Alpínská a boreální vřesoviště
4080 - Subarktické vrbové křoviny
6150 - Silikátové alpínské a boreální trávníky
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně
7110* - Aktivní vrchoviště
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
8110 - Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)
CZ0714077 8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
91D0* - Rašelinný les
9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)
zvonek jesenický (Campanula gelida *)
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)
lipnice jesenická (Poa riphaea *)
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně
7110* - Aktivní vrchoviště
CZ0714081 7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
91D0* - Rašelinný les
9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

Rychlebské hory - Račí
údolí

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
CZ0710183 9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
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Název EVL

Rychlebské hory - Sokolský hřbet

Kód
EVL

Předměty ochrany EVL

(* jsou označeny prioritní typy přírodních stanovišť a evropsky významné druhy živočichů a rostlin)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
7110* - Aktivní vrchoviště
8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
CZ0714086 9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
netopýr velký (Myotis myotis)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Řeka Ostravice
Sokolí potok
Staré hliniště

CZ0813468 střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

Staré Oldřůvky

CZ0813764 netopýr velký (Myotis myotis)

Stonávka - nádrž Halama
Suchá Rudná - zlatý lom
Štěrbův rybník a Malý
Bystrý potok

CZ0813471 hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)

Štola Franz - Franz

CZ0813765 netopýr velký (Myotis myotis)

Štola Jakartovice II
Štola Marie Pomocná
Šumárník

CZ0813766 netopýr velký (Myotis myotis)

Údolí Moravice

CZ0813474 střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

Václavovice - pískovna
Vidnava
Zálužná
Zlaté Hory - Černé jezero
Zlaté Hory - Zlaté jezero
Žermanický lom

CZ0813475 čolek velký (Triturus cristatus)

CZ0813462 vranka obecná (Cottus gobio)
CZ0813469 čolek velký (Triturus cristatus)
netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

CZ0813472 čolek velký (Triturus cristatus)
CZ0813470 kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

CZ0713742 netopýr velký (Myotis myotis)
CZ0715024 mozolka skalní (Mannia triandra)
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)
vranka obecná (Cottus gobio)

CZ0713395 modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
CZ0813767 netopýr černý (Barbastella barbastellus)
CZ0713397 čolek karpatský (Triturus montandoni)
CZ0713398 kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
CZ0813477 čolek velký (Triturus cristatus)
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Tabulka č. 2. -

Název ptačí oblasti

Přehled předmětů ochrany jednotlivých ptačích oblastí na území oblasti
povodí Odry
Kód PO

Beskydy

CZ0811022

Jeseníky

CZ0711017

Libavá

CZ0711019

Poodří

CZ0811020

Předměty ochrany
čáp černý (Ciconia nigra)
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
puštík bělavý (Strix uralensis)
žluna šedá (Picus canus)
datel černý (Dryocopus martius)
strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos)
datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
lejsek malý (Ficedula parva)
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
chřástal polní (Crex crex)
chřástal polní (Crex crex)
bukač velký (Botaurus stellaris)
kopřivka obecná (Anas strepera)
ledňáček říční (Alcedo atthis)
moták pochop (Circus aeruginosus)

