Příloha T2: Popis dílčích ploch a plánovaných zásahů v nich

označení
plochy

A

výměra
(ha)

6,3578 ha

stručný popis charakteru plochy a dlouhodobý cíl péče
Jde o centrální mírně svažitou louku s J až JV orientací. Využívaná jako
pastvina skotu. Objevují se tu vyšlapané cestičky. Ojediněle jsou zde
staré ovocné stromy. Ve východní části je zajímavý odtrh sesuvu. Plocha
je ze všech stran obklopena křovinami.
Dlouhodobý cíl ochrany: udržet plochu jako bezlesí vhodnou pro
existenci a vývoj bourovce trnkového (Eriogaster catax)
Mírný svah s J až JV orientací ve východní části lokality. Celá plocha
zarostlá zapojenými křovinami zejména hlohu. Z východu sousedí se
zpevněnou cestou, která tvoří hranici EVL.
Dlouhodobý cíl ochrany: udržet plochu jako bezlesí vhodnou pro
existenci a vývoj bourovce trnkového (Eriogaster catax)

B

C

D

E

F

doporučený zásah

Naléhavost* termín provedení
-

interval provádění

Pokud probíhá pastva tak bez zásahu

-

-

V případě ukončení pastvy: sečení 1/3 plochy (každý rok
jinou)

2

od konce VII. do 20. IX

každoročně

V případě ukončení pastvy: deponování/odklizení biomasy
po sečení

2

v souladu se sečením

v souladu se sečením

Radikální prořezávka křovin na max. 20% pokryvnosti
plochy

1

od konce VII. do 20. IX

jednorázově

Prořezávka křovin

2

od konce VII. do 20. IX

3-5 let

Sečení částí bez porostů křovin

2

VI. – IX.

3 roky

deponování/odklizení biomasy

2

v souladu s prořezávkou

v souladu s prořezávkou

Bez zásahu

-

-

-

1

od konce VII. do 20. IX

jednorázově

3,4102 ha

2,8579 ha

0,9799 ha

2,4758 ha

3,8185 ha

Jde o údolní nivu potoka. Porost přírodě blízké olšiny v nivě přirozeně
meandrujícího potoka. V západní části se k toku připojuje několik
menších přítoků.
Dlouhodobý cíl ochrany: udržet lužní porost a keřové lemy
Křovinatá plocha mezi údolní nivou potoka a pastvinou. Křoviny tvoří
zejména hloh. Jsou zde ojediněle staré ovocné stromy.
Dlouhodobý cíl ochrany: udržet plochu jako bezlesí vhodnou pro
existenci a vývoj bourovce trnkového (Eriogaster catax)

Severně orientovaný svah s křoviny hlohu a trnky nyní v raném stádiu
vývoje. Reliéf je zvlněný a členitý. Ojediněle ponechány vzrostlé stromy,
z nichž některé jsou ovocné (hrušně, jabloně, slivoně). Území
je ohrazeno a využíváno k pastvě skotu.
Dlouhodobý cíl ochrany: udržet plochu jako bezlesí vhodnou pro
existenci a vývoj bourovce trnkového (Eriogaster catax)
Území v SZ části EVL. Jde o zvlněný svažitý a členitý reliéf se stržemi.
Souvislý porost křovin zejména hlohu. Porost v současnosti v pásech
z části redukován. Ojediněle ponechány vzrostlé stromy.
Dlouhodobý cíl ochrany: udržet plochu jako bezlesí vhodnou pro
existenci a vývoj bourovce trnkového (Eriogaster catax)

Radikální prořezávka křovin na max. 20% pokryvnosti
plochy
Prořezávka křovin

2

od konce VII. do 20. IX

3-5 let

Sečení částí bez porostů křovin

2

VI. – IX.

3 roky

deponování/odklizení biomasy

2

v souladu s prořezávkou

v souladu s prořezávkou

Prořezávka křovin

2

od konce VII. do 20. IX

3-5 let

Sečení částí bez porostů křovin

2

VI. – IX.

3 roky

deponování/odklizení biomasy

2

v souladu s prořezávkou

v souladu s prořezávkou

Radikální prořezávka křovin na max. 20% pokryvnosti
plochy

1

od konce VII. do 20. IX

jednorázově

Prořezávka křovin

2

od konce VII. do 20. IX

3-5 let

Sečení částí bez porostů křovin

2

VI. – IX.

3 roky

označení
plochy

G

H

výměra
(ha)

1,4099 ha

4,8616 ha

stručný popis charakteru plochy a dlouhodobý cíl péče

Pás listnatých stromů (ovocné stromy, duby atd.) na J orientovaném
svahu. Mezi stromy křoviny v +/- nezapojeném porostu. Součást
pastviny – mezi stromy prochází při pastvě skot a vyhledává tu stín.
Dlouhodobý cíl ochrany: udržet plochu ve stavu vhodném pro existenci
a vývoj bourovce trnkového (Eriogaster catax)

Jižně orientované mírně svažitá louka v severní části lokality využívána
jako pastvina. Jsou zde zbytky starých sadů především slivoní. Plocha
sousedí ze severu s polní cestou, od které je oddělena dřevěným
ohrazením.
Dlouhodobý cíl ochrany: udržet plochu jako bezlesí vhodnou pro
existenci a vývoj bourovce trnkového (Eriogaster catax)

doporučený zásah

Naléhavost* termín provedení

interval provádění

deponování/odklizení biomasy

2

v souladu s prořezávkou

v souladu s prořezávkou

Prořezávka křovin

2

od konce VII. do 20. IX

3-5 let

Sečení částí bez porostů křovin

2

VI. – IX.

3 roky

deponování/odklizení biomasy

2

v souladu s prořezávkou

v souladu s prořezávkou

Pokud probíhá pastva tak bez zásahu

-

-

-

V případě ukončení pastvy: sečení 1/3 plochy (každý rok
jinou)

2

od konce VII. do 20. IX

každoročně

V případě ukončení pastvy: deponování/odklizení biomasy
po sečení

2

v souladu se sečením

v souladu se sečením

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

