Příloha T2: Popis dílčích ploch a plánovaných zásahů v nich
označení
plochy

1

3

4

1 – část
vodní
plochy

výměra
(ha)

2,73 ha

0,3 ha

1,09 ha

1,2 ha

stručný popis charakteru plochy a dlouhodobý cíl péče

doporučený zásah

Naléhavost* termín provedení

1

2011 a chemické
ošetření i
v následujících 2-3
letech

opakování
řezu za cca
č. 1 sedm let

Občasná seč bylinného podrostu.

2

Dle potřeby

Dle potřeby

Geologický posudek a sanace lomové
hrany.

1

Redukce trnovníku akátu - řez i chemické
ošetření pařezů.
okolí vodní nádrže (jádrová část PP) - Převažuje zde stepní charakter
biotopu a pod lomovou stěnou jsou významné polohy sutě.

Lomová stěna - Část lomové stěny s významným
geologickým výchozem.

Redukce náletů u paty geologického
výchozu.

1-2

2012 až 2014
2011 a chemické
ošetření i
v následujících 2-3
letech

trvalé travní porosty - Dle evidence KN jde o TTP. Nachází se zde
vzrostlá akátina a porosty ostružiníku.

Redukce současné vegetace
výsadba skupinek keřů.

3

2016

Vodní nádrž v jižní části lomové
jámy a vybudovaný vodní příkop.

V případě potřeby vyčištění vodního příkopu a redukce
litorální vegetace.

2

Při znatelném zhoršení
současného stavu.

Vytvoření nových tůní

2

Srpen - říjen

Redukce rybí obsádky.

1

Zimní období

Malé tůňky s litorální vegetací.

interval provádění

V případě potřeby vyčištění tůňky, redukce litorální
vegetace.
Pročištění břehové vegetace.
Koryto umělého vodního toku.
Vybudování kaskády drobných tůní
*naléhavost: 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň - zásah vhodný, 3 .stupeň - zásah odložitelný.

2
3
2

Při znatelném zhoršení
současného stavu
Říjen - březen
Srpen - říjen

opakování
řezu za cca
sedm let
Následná péče o výsadby po
3 roky
Dle potřeby

jednorázově
jednorázově
Dle potřeby
5 let
jednorázově

Popis ostatních dílčích ploch a jejich managementové zásahy v tabulce Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich (příloha T2).

