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Věc: posouzení aktuálního stavu přírodní složky na ploše pozemků 369, 370, 371 a 372 

v k. ú. Doubí u Liberce 

 

Dne 17. 9. 2017 jsem provedl na ploše pozemků výše uvedených posouzení přírodní 

složky v rozsahu relevantním k uvažovanému stavebnímu záměru, cf. (Vávra J. 2017). Tímto 

posouzením doplňuji a aktualizuji poznatky učiněné v jarním a letním období roku 2017. 

V současné době, tedy v pozdním létě, jsou porosty na uvedených pozemcích 

posečené a zbavené z velké části dřevinné vegetace. Terénní deprese po dlouhém období 

letního sucha s deficitem dešťových srážek jsou vyplněny srážkovou vodou po předchozích 

intenzivních deštích minulého týdne.  

Z hlediska geobotanického nebyly zaznamenány na pozemcích žádné změny 

s výjimkou ploch mechanicky narušených, na kterých započala vývojová sukcese, která je 

nyní v počátečním stadiu. 

Z hlediska floristického (botanického) bylo zaznamenáno několik druhů 

nezaregistrovaných v jarním a letním období, resp. druhů v tom období 

nedeterminovatelných. Jde o druhy: 

Bahnička mokřadní (Eleocharis palustris) je geofyt rostoucí na okrajích močálů, na 

bahnitých březích řek, v příkopech, na mokrých rašelinných a slatinných loukách, od nížin do 

horského stupně. Hojně v souvislých porostech v terénních depresích. 

Hvězdoš hranoplodý (Callitriche platycarpa) 

Obojživelný druh rostoucí ve vodním prostředí i terestricky na vlhkém substrátu. Jeho 

ekologická amplituda je poměrně široká. S oblibou roste v tekoucích vodách (potoky, říčky, 

kanály, velmi často spolu s hvězdošem háčkatým – C. hamulata), zejména s bahnitým dnem, 

např. v severních Čechách je velmi hojný i v zastrouhovaných úsecích potoků v obcích a 

městech. Častý je i ve vodách stojatých – v litorálech rybníků, v tůních, mokřadech a 

terénních depresích, v oblastech hojného výskytu také v kalužích na lesních cestách. 

Nevyhýbá se znečištěným ani oligotrofním vodám. Liberecko je typickým místem jeho 

výskytu (http://botany.cz/cs/callitriche-platycarpa/). Jde o druh Červeného seznamu 

ohrožených druhů cévnatých rostlin ČR (cf. Dinahelka et. al. 2012), kategorie C3. Na jediném 

místě v drobné depresi vyplněné vodou. 

Psineček psí (Agrostis canina) je druhem vlhkých až mokrých stanovišť na lučních 

prameništích, roste v olšinách, v okrajích letněných rybníků, porůstá dna dočasných terénních 

depresí na polozastíněných stanovištích, vyskytuje se i na rašelinných stanovištích ve 

středních až podhorských poloh. Na lokalitě pokrývá souvisle dna depresí v létě vyplněná 

vodou 



Vrbovka tmavá (Epilobium obscurum) 

Provází luční nebo polozastíněná lesní prameniště, břehy potůčků, řidčeji i jiné typy 

mokřadních stanovišť. Jde o druh Červeného seznamu ohrožených druhů cévnatých rostlin 

ČR (cf. Dinahelka et. al. 2012), kategorie C3. Rozptýleně na vlhkých místech. 

Vrbovka čtyřhranná (Epilobium tetragonum) je běžným druhem svěžích až vlhkých 

stanovišť, lesních pasek, lesních okrajů, vlhkých luk, břehů drobných vodotečí. Rozptýleně 

společně s předchozím druhem i na místech sušších. 

Z hlediska entomologického byl potvrzen stálý výskyt mravence otročícího (Formica 

fusca fusca) v trouchnivějícím pařezu pod korunou vzrostlého dubu v severozápadním 

kvadrantu zkoumané plochy. Hnízdo zaznamenané již při jarních průzkumech (Vávra 2017) 

je prosperující, perspektivní, zahájené terénní úpravy nemají evidentně žádný negativní vliv 

na populaci druhu. 

Z hlediska obratlovců byly studovány hromady posečené travní hmoty, které jsou 

přítomny na několika místech, z hlediska přítomnosti druhů, pro něž by materiál mohl být 

atraktivním prostředím pro hibernaci v průběhu blížícího se zimního období. Nebyla učiněna 

žádná zjištění. Rozptýleně po celé ploše byly zaznamenány chodby od hryzce vodního 

(Arvicola terrestris). 

Shrnutí: 

Aktualizující průzkum provedený v pozdním létě přinesl informace o přítomnosti 

několika rostlinných druhů, které nebyly zaevidovány či determinovány v průběhu jarního a 

letního období. Nebyla učiněna žádná zjištění, která by byla důvodem pro změnu závěrů 

uvedených v textu biologického hodnocení (Vávra 2017). 
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