Příloha T1: Popis dílčích ploch a plánovaných zásahů v nich
označení
plochy

1

2

3

4

výměra
(ha)

0,47 ha

0,63 ha

0,41 ha

0,36 ha

stručný popis charakteru plochy a dlouhodobý cíl péče
Jedná se o plochu protáhlého tvaru obepínající lokalitu v úzkém pásu ze
severu, západu a východu. Plocha je tvořena svahem železničního
náspu. Jde o Značně ruderalizované porosty na svazích železničních
náspů. V stromovém a keřovém patře dominuje topol osika (Populus
tremula), třešeň ptačí (Prunus avium), bříza bělokorá (Betula pendula),
bez černý (Sambucus nigra) a růže šípková (Rosa canina). V bylinném
patře opět převažují druhy ruderálního charakteru, např. divizna
sápovitá (Verbascum phlomoides), lnice květel (Linaria vulgaris), pryšec
chvojka (Euphorbia cyparissias), křídlatka japonská (Reynoutria
japonica), čičorka pestrá (Coronilla varia), podběl lékařský (Tussilago
farfara), vratič obecný (Tanacetum vulgare), kozlík lékařský (Valeriana
officinalis) a zlatobýl obrovský (Solidago gigantea) aj.
Plocha v jižní části lokality s porosty stromových a keřových vrb s
převahou vrby křehké (Salix fragilis), v. bílé (S. alba), v. ušaté (S. aurita)
a v. jívy (S. caprea). Podrost tvoří druhy mokřadních biotopů, např.
skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), ostřice srstnatá (Carex hirta), přeslička
bahenní (Equisetum palustre), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), kyprej
vrbice (Lythrum salicaria) a vrbina penízková (Lysimachia nummularia).

Plocha v centrální části lokality. Tvoří ji značně rákosem zarostlá a
zazemněná vodní plocha. Jde o těžiště výskytu předmětu ochrany a
především o jeho rozmnožovací biotop. Vodní s porosty rákosu
obecnému (Phragmites australis), doplněné o několik typických druhů,
např. lilek potměchuť (Solanum dulcamara) a okřehek menší (Lemna
minor).
Plocha v severní části lokality s dominancí stromových i keřových vrb.
Plocha vegetací velmi podobná dílčí ploše 1. Vegetace tvořena
především stromoými a keřových vrbami s převahou vrby křehké (Salix
fragilis), v. bílé (S. alba), v. ušaté (S. aurita) a v. jívy (S. caprea). Podrost
tvoří druhy mokřadních biotopů, např. skřípina lesní (Scirpus sylvaticus),
ostřice srstnatá (Carex hirta), přeslička bahenní (Equisetum palustre),
kosatec žlutý (Iris pseudacorus), kyprej vrbice (Lythrum salicaria) a
vrbina penízková (Lysimachia nummularia).
Plocha navazuje z jihu na ZCHÚ a je od něho oddělena silnicí. Vegetaci
tvoří mokřadní společenstva rákosin a keřových i stromových vrb.

OP

0,59 ha

doporučený zásah

Naléhavost* termín provedení

interval provádění

odstranit 70 – 80% keřových porostů a stromů

1

Zimní období

jednorázově

prořezávka dřevin a keřových porostů

1

Zimní období

5 let

Likvidace porostu křídlatky

1

-

Jednorázově (2-3 roky)

Odstranění černých skládek

2

-

jednorázově

deponování/odklizení biomasy

1

v souladu s prořezávkou

v souladu s prořezávkou

odstranit 70 – 80% keřových porostů a stromů
prořezávka dřevin a keřových porostů

1
1

Zimní období
Zimní období

jednorázově
5 let

Tvorba tůní
Kosení ruderálních porostů
Odstranění černých skládek

1
2
2

jednorázově
každoročně
jednorázově

Deponování/odklizení biomasy

2

Září - říjen
květen až říjen
v souladu s prořezávkou a
sečením

Kosení rákosin

2

-

každoročně

Deponování/odklizení biomasy

2

v souladu s kosením

v souladu s kosením

odstranit 40 – 60% dřevin

2

Zimní období

jednorázově

prořezávka dřevin a keřových porostů

1

Zimní období

5 let

Tvorba tůní

1

Září - říjen

jednorázově

Kosení ruderálních porostů

2

květen až říjen

každoročně

Deponování/odklizení biomasy

2

prořezávka dřevin a keřových porostů
Tvorba tůní
Kosení ruderálních porostů

1
1
2

Deponování/odklizení biomasy

2

*naléhavost: 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň - zásah vhodný, 3. stupeň - zásah odložitelný.

v souladu s prořezávkou a
sečením
Zimní období
Září - říjen
květen až říjen
v souladu s prořezávkou a
sečením

v souladu s prořezávkou

v souladu s prořezávkou
5 let
jednorázově
každoročně
v souladu s prořezávkou

