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Věc: Stanovisko k poskytnutým podkladům souvisejícím se záměrem „Autobazar na 

ploše pozemků 369, 370, 371 a 372 v k. ú. Doubí u Liberce“ 

1. Vyjádření k Posudku AOPK ČR, Regionálního pracoviště Liberecko ze dne 16. 10. 

2017, č. j. SR/0040/Li/2017 – 1010 (vyřizuje Ing. Václav Tomášek), podepsána Ing. 

Šárka Mazánková 

V Posudku je kromě jiného konstatováno, že, cituji: 

„Výstavbou autobazaru dojde k zániku biotopu vyjmenovaných zvláště chráněných 

druhů živočichů. V rámci regionu má především mokřadní biotop velký význam s ohledem na 

výskyt čolka velkého, který se již jinde v Liberci a bezprostředním okolí nevyskytuje.“ 

Přitom se autor odvolává na předchozí posudky AOPK ze dnů 11. 1. 2017, 1. 8. 2017 

a 20. 9. 2017 a uvádí, že vyjmenované pozemky …„jsou v současnosti biotopem zvláště 

chráněných druhů živočichů, uvedených ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.“, a to konkrétně těchto 

druhů: ropuchy obecné, užovky obojkové, čolka velkého, čolka horského, čolka obecného, 

modráska bahenního. 

Jako autor textu biologického hodnocení stavebního záměru (Vávra 2017) 

s oprávněním dle zákona č. 114/1992 Sb. a jako osoba, která prováděla na uvedené ploše 

biologické průzkumy od března do září 2017, jejichž výsledky jsou v textu biologického 

hodnocení uvedeny, uvádím k posudku AOPK toto své stanovisko: 

1. Formulace použitá v citovaném posudku AOPK, že pozemky jsou v současnosti biotopem 

vyjmenovaných druhů zvláště chráněných živočichů, je diskutabilní, a to z tohoto důvodu: 

Lokalita jako celek je za současného stavu rozvoje urbanizace blízkého i vzdálenějšího 

okolí izolována od biotopů, které jsou uvedenými druhy obojživelníků využívány jako 

zimoviště, frekventovanými komunikacemi při západním obvodu parkovacího domu a podél 

jižního obvodu OC Nisa. Toto je fakt, který je zřejmě rozhodujícím faktorem, který vedl 

k zániku zřejmě životaschopných populací uváděných druhů obojživelníků obývajících 

lokalitu v minulosti. V sezóně roku 2017 bylo konstatováno, že ekologický potenciál lokality 

mohl být v minulosti skutečně dosti vysoký (vycházeje z druhového složení rostlinného 

krytu), avšak v současnosti je radikálně snížen změnou hydropedologických poměrů (mokřina 

v centru lokality v průběhu července a srpna téměř zcela vysychá).  

2. V roce 2017 byl na lokalitě zjištěn již jen skokan hnědý v počtu tří dospělců a později 

početných pulců, z nichž k metamorfóze dospěli jen izolovaní jedinci (pravděpodobnou 

příčinou radikálního poklesu počtu pulců mohla být predace strakami či sojkami). 

V mokřině, jejíž rozsah se v průběhu sezóny rychle zmenšoval, nebyla zjištěna přítomnost 

žádných jedinců uvedených druhů zvláště chráněných živočichů, konkrétně obojživelníků. 

Za nezanedbatelný považuji fakt silné a dlouhodobé kontaminace vody v tůni, která byla 

patrná v celém období od března až do července, ve zbytcích i v září roku 2017.  



3. Na lokalitě nebyla zjištěna přítomnost žádného druhu plaza, konkrétně uváděné užovky 

obojkové. Příčinu lze nalézt opět zřejmě v izolaci lokality silným provozem na přilehlých 

komunikacích. 

4. Pokud jde o výskyt modráska bahenního, jsou důležité tyto skutečnosti: Ve zbytku 

mokřadu je početně zastoupena jeho živná rostlina – toten lékařský, avšak na mechanicky 

narušeném povrchu nejsou vytvořeny podmínky pro nezbytnou přítomnost hnízd 

mravence rodu Myrmica, v nichž housenky modráska prodělávají část svého larválního 

vývoje. Mraveniště nebyly při důkladném průzkumu celé plochy zaznamenány.  

Na ochranu mokřadního biotopu, který je předmětem sporu, mělo být pamatováno při 

tvorbě územního plánu města Liberce a při realizaci jeho jednotlivých částí, konkrétně při 

projektování rozsáhlých staveb v bezprostředním okolí, konkrétně parkovacího domu, OC 

Nisa a mnohých dalších včetně obslužných komunikací. Atraktivní mokřad existující 

izolovaně v souvisle urbanizovaném prostředí a obklopený frekventovanými komunikacemi 

(např. denní počet vozidel v komunikaci od ulice V Cihelně byl odhadován v Dokumentaci o 

hodnocení vlivů na životní prostředí vzniklých v souvislosti se stavbou obchodního centra 

Hypermarket Nisa na 5840 denně a celém blízkém okolí na 52680 denně, intenzivní zatížení 

dopravou v těchto místech dokládá i hluková studie) je typickou ekologickou pastí pro 

všechny uváděné druhy zvláště chráněných živočichů, jejichž zástupci jsou ohrožováni 

především projíždějícími vozidly v průběhu jejich jarních a podzimních migrací. 

Mimochodem, studium migračních koridorů obojživelníků v souvislosti se stavbou tohoto 

objektu nikdo neprováděl a nikdo nepostrádal. 

2. Vyjádření k Odbornému posouzení AOPK ČR, Regionálního pracoviště Liberecko 

ze dne 11. 1. 2017, č. j. SR/0040/JH/2017-3 (vyřizuje Václav Tomášek) 

Odborný posudek konstatuje, že… „na jmenovaných pozemcích se nachází 

společenstvo s unikátním zastoupením druhů vázaných na mokřadní biotopy, které není 

v regionálním měřítku běžné, s ohledem na jeho umístění v intravilánu města.“ Dále, že se 

zde nacházejí… „biotopy zvláště chráněných druhů živočichů ropuchy obecné (Bufo bufo) a 

užovky obojkové (Natrix natrix), …čolek velký (Triturus cristatus), čolek horský (Triturus 

alpestris), čolek obecný (Triturus vulgaris) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous)…. 

Dále je uvedena skutečnost, že druhy čolek velký a modrásek bahenní jsou chráněny i 

evropskou legislativou. 

V odborném posudku je dále uvedeno, že AOPK provedla na pozemcích místní šetření 

dne 22. 12. 2016 a provedla důkladné seznámení se všemi dostupnými podklady a zjištěnými 

nálezy zvláště chráněných druhů živočichů. Autor odborného posudku konstatuje, 

že…“případná realizace záměru bude mít fatální dopad na jednotlivé druhy obojživelníků, 

které byly v území zjištěny.“ V dalším textu je uváděno, že není možno uvažovat o realizaci 

záměru ani v redukované podobě, že v okolí neexistují žádné vhodné náhradní biotopy 

vhodné k transferu ohrožených obojživelníků, že je doporučeno případně nejprve vybudovat 

náhradní biotopy v blízkém okolí do vzdálenosti 300 metrů ve spolupráci s erudovaným 

specialistou. Pro ochranu modráska bahenního je navrženo „vybrat“ vhodnou podmáčenou 

louku v blízkém okolí do 500 metrů a na ní provádět vhodný management zaměřený na 

vytvoření vhodných podmínek výhradně pro modráska bahenního. V případě ochrany užovky 

obojkové nejsou navržena žádná zvláštní opatření s ohledem k faktu, že jde v regionu o běžný 

druh. 

V závěru odborného posouzení je konstatováno, že záměr je neslučitelný s další 

existencí obojživelníků na lokalitě a že zničení lokality představuje ohrožení celé místní 

populace čolka velkého a modráska bahenního. Je citován platný zákon č. 114/1992 Sb. 

v části: „Zvláště chránění živočichové jsou chránění ve všech svých vývojových stádiích. 

Chráněna jsou jimi užívaná přírodní i umělá sídla a jejich biotop.“ 



Ke skutečnostem uváděným v Odborném posouzení zaujímám toto stanovisko: 

Není zcela zřejmé, z jakých podkladů autor či autoři posouzení vycházejí. K dispozici 

na MŽP jsou údaje v nálezové databázi, z nichž přejímám data uvedená níže. 

Jak uvádím v textu biologického hodnocení, které se opírá o terénní průzkumy 

provedené v roce 2017 od března do září (Vávra 2017), byl mokřad přítomný na 

posuzovaných pozemcích časově omezený, s postupnou redukcí volné vodní plochy 

v průběhu letních měsíců, v době metamorfózy letos zjištěných pulců skokana hnědého byly 

na lokalitě přítomny již jen malé kaluže a bahno. Od jarních měsíců bylo kromě toho možno 

velmi dobře registrovat výraznou kontaminaci vody ropnými látky a oleji, ropné látky 

vytvářely na hladině a předmětech vystupujících z vody souvislý film. 

Tyto podmínky hodnotím jako nepříznivé pro stabilní populaci uváděných druhů 

obojživelníků, ačkoliv odborné literární údaje tvrdí, že některé z druhů obojživelníků jsou 

schopny se se slabou kontaminací RL vyrovnat. (Zjištěnou kontaminaci v roce 2017 nelze 

označit za slabou.) 

Dávám k úvaze, proč v letošní sezóně byly na lokalitě zjištěny jen tři exempláře 

skokana hnědého? Je to důsledek zmíněné kontaminace vodní nádrže? Kde se kontaminace 

vzala? Je původem z komunálního odpadu uloženého v depresi po těžbě cihlářských hlín? Je 

absence dalších obojživelníků v mokřadu a vodní nádrži důsledkem vzrůstající intenzity 

dopravy na přilehlých komunikacích a změny odtokových poměrů? Na některé z těchto 

otázek se pokusím odpovědět. 

Za rozhodující, kromě zmíněné kontaminace, považuji radikální změnu místních 

poměrů související s intenzivní urbanizaci blízkého i širokého okolí posuzované lokality. 

V kontextu s pokračující urbanizací a stoupající intenzitou provozu v těsném sousedství 

lokality nelze považovat mokřad, jehož charakter sám závisí na odtokových poměrech 

v bezprostředním okolí, za perspektivní biotop uváděných druhů obojživelníků. Ze stejného 

důvodu považuji za odborně chybné uvažovat o budování náhradních biotopů pro případný 

transfer v blízkém okolí, opět uvnitř intravilánu velkého města, kde územní plán zanedbal 

řešení ochrany těchto organizmů a postupná realizace územního plánu vede k další 

fragmentaci zbývajících přírodních či polopřírodních enkláv, v nichž případně se dnes 

vyskytující zvláště chráněné organizmy budou jen dožívat v trvalém stresu. Za nereálné a 

idealistické považuji navrhovaný „výběr“ náhradního biotopu pro modráska bahenního. 

Tento „výběr“ plně spočívá na jedincích tohoto druhu, který vyžaduje pro zdárný vývoj nejen 

přítomnost prospívající populace živné rostliny (totenu lékařského) na stanovišti 

s odpovídajícími hydropedologickými podmínkami a přítomnost hostitelských mravenců rodu 

Myrmica, ale i přítomnost druhu v životaschopné populaci v blízkém okolí na lokalitě se 

zajištěnou trvalou existencí pro možnost zabránění izolace vedoucí k zániku populace 

z genetických důvodů.  

Ochranu předmětného fragmentu mokřadu na uvedených pozemcích považuji za 

opožděnou snahu zodpovědných orgánů napravit to, co se již za současného stavu napravit 

nedá. Doporučuji územně příslušným orgánům zaměřit se v regionálním měřítku na 

okamžitou změnu koncepce územního plánu, v němž se nebude ochrana druhu a stanovišť 

chytat posledních příležitostí, jak je tomu evidentně v tomto případě. 

3. Nálezová databáze AOPK ve vztahu k posuzované lokalitě, legální přístup dne 2. 11. 

2017 Jiří Vávra – autor biologických průzkumů a textu biologického hodnocení 

V nálezové databázi AOPK (http://portal.nature.cz/nd/find.php) jsou k dispozici tyto 

údaje mající vztah k lokalitě (pole síťového mapování 5256) a uváděným druhům zvláště 

chráněných organizmů: 

Druh Datum Autor Počet Stadium Lokalita, pozn. 

http://portal.nature.cz/nd/find.php


Bufo bufo 21.3.2002 Pudil M. 1 jedinec adult Nádrž u Hypernovy 

Natrix natrix 27.6.2017 Tomášek V. 2 jedinci adult Doubí u Liberce 

Natrix natrix 13.6.2016 Studený R. 1 jedinec + svlečka Doubí u Liberce 

Triturus 

cristatus 
26.4.2017 Studený R. 2 

samec a 

samice 

Liberec, V Cihelně, 

čolkolovná past 

Triturus 

cristatus 
13.6.2016 Studený R. 15, odhad 11-100 larvy Doubí u Liberce 

Lissotriton 

vulgaris 
26.4.2017 Studený R. 8 

4 samice, 4 

samci 
Liberec, V Cihelně 

Lissotriton 

vulgaris 
13.6.2016 Studený R. 1 samice Doubí u Liberce 

Lissotriton 

vulgaris 
13.6.2016 Studený R. odhad 101-1000 larvy Doubí u Liberce 

Ichthyosaura 

alpestris 
13.6.2016 Studený R. 2 larvy Doubí u Liberce 

Phengaris 

nausithous 
18.7.2017 Tomášek V. 10 jedinců imága Liberec, V Cihelně 

Phengaris 

nausithous 
1.8.2017 Tomášek V. 6 jedinců imága 

Liberec, V Cihelně, 

lokalita leží jižně 

předmětné lokality, mezi 

objekty č. p. 237 resp. 449.  

Komentář k nálezům: 

Obecně: Pozemek byl po celý rok 2017 oplocen neprůhlednou textilií a uzamčen, legálně 

nepřístupný pro osoby nepovolané! 

Bufo bufo: Druh početně registrovaný v blízkém i vzdálenějším okolí, jak lze odvodit 

z nálezové databáze AOPK. Jedinci byli zjištěni na mnoha místech včetně přízemí 

parkovacího domu. Na lokalitě samotné byl učiněn nález jednoho jedince naposled v roce 

2002. Jde o typického migranta, který se drží geneticky zakódovaných stálých migračních 

tras. Proč tento druh nebyl zjištěn v roce 2017 na posuzované lokalitě ani v jediném 

exempláři, ani v letech mezi rokem 2002 a 2017? Nabízí se vysvětlení – urbanizace širokého 

okolí a nástup intenzity na přilehlých komunikacích. Ropuchu obecnou lze považovat za druh 

indikující změny stanovištních poměrů v blízkém okolí lokality, mající význam i pro ostatní 

migrující druhy obojživelníků. 

Natrix natrix: Výskyt na lokalitě lze očekávat, dle nálezové databáze jde o druh v okolí 

početně zastoupený. Nález z června 2017 je zajímavý tím, že byl učiněn Tomáškem V. na 

oploceném uzamčeném soukromém pozemku. 

Triturus cristatus: Autor nálezu (Studený R.) uvádí z dubna 2017 nález dvou dospělců 

(samce a samice) z lokality, která byla v té době oplocena a oplocení uzamčeno. Určení 

pohlaví předpokládá osobní přítomnost na lokalitě po delší dobu. Poznámka, že byla při 

průzkumu použita čolkolovná past, je zajímavým detailem. Takovéto metody průzkumu 

vyžadují zvláštní povolení od orgánu ochrany přírody pro manipulaci se zvláště chráněnými 

organizmy, v tomto případě silně ohroženého. V termínu 13. 6. 2016 stejný autor zaevidoval 

na lokalitě larvy v počtu do sta kusů, což svědčí o předchozí přítomnosti nejméně jednoho 

páru dospělců i v tomto roce. 

Lissotriton vulgaris: Autor nálezu (Studený R.) uvádí z dubna 2017 na lokalitě přítomnost 

čtyř samců a čtyř samic, což vytváří předpoklad pro přítomnost početného potomstva 

v průběhu letních měsíců. Současně lze předpokládat, že autor strávil na lokalitě zabezpečené 

uzavřeným oplocením delší čas s  nezbytným lovným zařízením. V roce 2016 zaznamenal na 

lokalitě v červnu jednu samici a v tomtéž termínu množství larev v odhadnutém počtu do 



tisíce jedinců. To by svědčilo o skutečně nevšedně vysoké atraktivitě lokality pro tohoto 

obojživelníka. 

Ichthyosaura alpestris: Autor nálezu (Studený R.) uvádí z data červen 2016 výskyt dvou 

larev tohoto druhu, což předpokládá detailní studium determinačních znaků. V roce 2017 

nebyl tento druh zaevidován žádným z autorů. Současná přítomnost všech tří uvedených 

druhů čolků na jediné lokalitě by byla skutečně unikátní. 

Phengaris nausithous: Autor (Tomášek V.) uvádí ze dne 18. 7. 2017 výskyt deseti dospělců, 

dne 1. 8. pak šesti jedinců na blízké lokalitě jižněji.  Uvedené počty jsou na tak malou lokalitu 

překvapivě vysoké a svědčily by o nevšedně vysoké atraktivitě lokality pro tento vysoce 

specializovaný druh. Současně by svědčily o přítomnosti podobně atraktivní lokality 

v blízkém okolí, kdy dochází k výměně jedinců a křížení mezi dílčími populacemi druhu, 

čímž je zaručována genetická výměna a prosperita populací druhu na sousedních lokalitách. 

Obecně – druh vyžaduje pro úspěšnou existenci na lokalitě přítomnost živné rostliny ve 

fenologické fázi květu, přítomnost prosperujících mravenišť mravence rodu Myrmica a 

stabilní hydropedologické podmínky, které jsou důležité jak pro mravence, tak hostitelskou 

rostlinu. 

Komentář k jednotlivým nálezům modráska, jejich věrohodnosti a významnosti z pohledu 

rozšíření druhu na biotopech lokality a okolí: 

Nález Tomáška V. ze dne 18. 7. 2017 je teoreticky možný, biotopem je silně 

antropicky narušená psárková louka svazu Alopecurion pratensis Passarge 1964 – vlhké až 

čerstvě vlhké louky vázané na krátkodobě zaplavované nebo podmáčené polohy nížinného až 

podhorského stupně (Moravec et al. 1995), nyní dle (Chytrý et al. 2007) Deschampsion 

cespitosae Horvatić 1930 – nížinné aluviální louky – zahrnuje dřívější Alopecurion pratensis, 

Cnidion venosi, Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris. 

Nález Tomáška V. ze dne 1. 8. 2017 jižně lokality mezi zahradami pochází z biotopu 

charakteru poháňkové pastviny pravidelně sečené. Není biotopem modráska bahenního. 

Tento a další nálezy druhu v blízkém okolí lokality učiněné ve čtverci síťového 

mapování 5256 a zaznamenané v NDOP přibližují mapy níže. Číslování nálezů (modře) 

koresponduje s nálezy v tabulce. 



 

 
Mapy rozšíření přírodních habitatů dostupné na adrese 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map informují, že jednotlivé nálezy pocházejí z těchto 

biotopů: 

Nález č. Habitat Poznámka 

1 X1 resp. T1.3  - urbanizovaná území resp. 

Cynosurion, nemapováno 

Není biotopem modráska bahenního. 

2 T1.3 Cynosurion Není biotopem modráska bahenního. 

3 T1.3 Cynosurion Není biotopem modráska bahenního. 

4 T1.1 Arrhenatherion, nemapováno Není biotopem modráska bahenního. 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map


5 T1.3 Cynosurion – T1.4 Alopecurion pratensis Může být biotopem modráska 

bahenního 

6 T1.1 Arrhenatherion – T1.5 Vlhké pcháčové 

louky 

Může být biotopem modráska 

bahenního ve vlhčích partiích (T1.5) 

7 T1.1 Arrhenatherion – T1.5 Vlhké pcháčové 

louky 

Může být biotopem modráska 

bahenního ve vlhčích partiích (T1.5) 

Geobotanickým posouzením přímo na místě dne 7. 11. 2017 byly porosty na místech 

jednotlivých nálezů syntaxonomicky zařazeny takto: 

Nález č. Habitat 

1 Velká část plochy je uměle vytvořeným kulturním pravidelně sečeným trávníkem 

s dominancí kostřavy rákosovité. Asi 10 m
2
 na kontaktu s olšinou má charakter 

tužebníkových lad s ojedinělými rostlinami totenu lékařského. Mraveniště mravence 

rodu Myrmica nebyla zjištěna. Lokalita nesplňuje kritéria pro biotop modráska 

bahenního. 

2 Podle konfigurace terénu porost kolísá mezi sušší variantou ovsíkové louky, ruderálním 

porostem svazu Arction lappae a tužebníkovým ladem. Toten lékařský zde neroste. 

Lokalita nesplňuje kritéria pro biotop modráska bahenního. 

3 Plocha s označením V cihelně je celoročně pasena skotem a koňmi, je oplocena a 

zdupána zvířaty. V porostu charakteru kulturní louky s dosevem produkčních trav 

neroste toten lékařský. Při Nové cestě jsou nesečené fragmenty ovsíkové louky. 

Lokalita nesplňuje kritéria pro biotop modráska bahenního. 

4 Porost má charakter kulturní louky s dosevem trav, je pravidelně dvakrát za sezónu 

sečen. V porostu není toten lékařský přítomen. Lokalita nesplňuje kritéria pro biotop 

modráska bahenního. 

5 Při silnici má porost charakter tužebníkového lada, dále od silnice blatouchové louky. 

Lokalita je potenciálně vhodná pro vývoj modráska bahenního. 

6 Plocha je kryta kulturní loukou s dosevem produkčních trav, jen v nejnižších partiích při 

silnici v místě plošného svahového prameniště je vytvořen porost charakteru občas 

sečeného či paseného tužebníkového lada. Jen tato plošně omezená enkláva je 

potenciálně vhodná pro vývoj modráska bahenního. 

7 Místo nálezu má charakter sečené kulturní louky s prvky blatouchové louky, s účastí 

totenu lékařského. Za Ostašovským potokem se nalézají enklávy charakteru 

tužebníkových lad a ostřicových porostů svazu Caricion gracilis. Nejkvalitnější porosty 

tohoto charakteru v mozaice se nacházejí při Ostašovském potoce severně zakresleného 

nálezu. Lokalita je velice perspektivní pro vývoj modráska bahenního. 

Fotofokumentace ze dne 7. 11. 2017: 

 
Nález č. 1 



 
Nález č. 2 

  



  

 

Lokalita č. 3 
Nález č. 3 

 
Nález č. 4 

 
Nález č. 5 



Nález č. 6 

  

Nález č. 7 

Jak je zřejmé, ani podklady z mapování habitatů nejsou směrodatné při řešení takto 

specializovaných problému. Závěrem lze konstatovat, že v nejbližším okolí předmětné 

lokality se nenacházejí vhodné biotopy pro vývoj modráska bahenního. Nicméně liberecký 

region skýtá mnohé potenciálně vhodné lokality a rozšíření tohoto druhu modráska by měla 

být věnována větší pozornost orgánů ochrany přírody s cílem zajistit ochranu a vhodný 

management perspektivních habitatů. Předmětná lokalita perspektivním biotopem modráska 

bahenního rozhodně není. 

Jako specialista lepidopterolog uvádím poznámku: Determinace druhu bez přítomnosti 

autora (Tomášek, nález z 18. 7. 2017) na lokalitě je velmi obtížná. Lokalita byla v tu dobu 

oplocena neprůhlednou textilií a uzavřena proti vstupu nepovolaných osob. Případné studium 

imág v letu nějakou distanční metodou je nevěrohodné, počty snadno zpochybnitelné. Na 



lokalitě nebyla v průběhu průzkumů prováděných mnou v roce 2017 zjištěna přítomnost 

mravenišť hostitelského rodu Myrmica. Porost hostitelské rostliny totenu lékařského byl 

v termínech uváděných autorem nálezu (Tomášek) částečně pokosen, viz foto. 

Další nálezy modráska bahenního v nejbližším okolí předmětné lokality byly učiněny 

na biotopech, které svými vlastnostmi neodpovídají nárokům druhu, vycházeje z dostupných 

podkladů informujících o rozšíření přírodních habitatů a vlastního geobotanického průzkumu 

učiněného dne 7. 11. 2017. Pokud na nich skutečně byly učiněny nálezy obsažené v nálezové 

databázi NDOP, pak může jít o zalétnuvší jedince z biotopů, které jsou skutečně druhem 

trvale osídleny a jejichž přítomnost je v širším okolí lokality více než pravděpodobná. Na 

tomto místě je vhodné vyjádřit podiv nad tím, že nálezů modráska bahenního v tomto regionu, 

konkrétně z uvedeného mapovacího čtverce, je v nálezové databázi NDOP tak málo.  

 

sameček svrchu samička na květenství totenu lékařského 

 



Ortofoto ze dne 23. 6. 2016 (zdroj 

https://mapy.cz/letecka?x=15.0493926&y=50.7402817&z=20&source=muni&id=1818&q=li

berec, přístup 7. 11. 2017), bylo použito jako podklad pro zakreslení rozsahu porostu s účastí 

totenu lékařského, živné rostliny modráska bahenního (vyznačeno žlutou konturou). Bílý kruh 

vyznačuje obvod koruny jeřábu, který již tehdy byl silně proschlý, jak je patrné na leteckém 

snímku. Torzo jeřábu se zhroutilo na oplocení parcely někdy ve dnech 23. – 25. 10. 2017. 

 
Rozšíření přírodních habitatů v okolí posuzované lokality 

Zájmová lokalita neobsahuje žádný záznam o přítomnosti přírodních habitatů, zdroj: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map, přístup 6. 11. 2017 
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