Příloha T1: Popis dílčích ploch na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů

označení
plochy

A

B

výměr
a (ha)

stručný popis charakteru plochy a dlouhodobý cíl péče

doporučený zásah

Na ploše se nachází předmět ochrany biotop T1.1 Mezofilní
ovsíkové louky. Plocha je v západní části PP, která je výše
položená. Společenstvo není vyvinuté v typické formě, byla v něm
však zaznamenána většina exemplářů kriticky ohroženého
Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica. a roztroušeně také silně
ohrožený Gladiolus imbricatus. Jedná se spíše o oligotrofnější
0,1061 křídlo sv. Arrhenatherion s přechodem k as. Anthoxanthoagrostietum svazu Cynosurion. Značný vliv má také vlhkostní
gradient, takže porost je méně vyhraněný, setkávají se v něm
suchomilnější i vlhkomilnější druhy. Hojně jsou zastoupeny Festuca
rubra, Agrostis capillaris, místy i Brachypodium pinnatum, Carex
hirta, Deschampsia cespitosa. Cílem péče je udržení nebo zlepšení
stavu biotopů a podpora populaci zvláště chráněných druhů rostlin.
Plocha se nachází v centrální a východní části lokality, která je
oproti dílčí plochy nížeji položená a vlhčí. Při jejím jižním okraji a ve
střední části se nachází prameniště. Severní okraj je tvořen
částečně zazemněným příkopem u lesní cesty. Biotopem jsou
T1.5 -Vlhké pcháčové louky svazu Calthion palustris. Část
vegetace je možné přiřadit k as. Cirsietum rivularis, část k as.
0,2243 Scirpetum sylvatici. Zvlášť u porostů as. Cirsietum rivularis jsou
místy patrné přechody k vegetaci sv. Caricion canescenti-nigrae,
které se projevují dominancí nízkých ostřic (Carex nigra, C. flava,
C. panicea, C. echinata). V této dílčí ploše je nejvíce soustředěna
populace silně ohroženého Gladiolus imbricatus. Cílem péče je
udržení nebo zlepšení stavu biotopů a podpora populaci zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů (především obojživelníků).

naléhavost*

termín provedení

interval provádění

Ruční sečení (kosa, křovinořez,
sekačka),
odstranění
biomasy
z plochy vlastního území PP.

1

červen-červenec
(2-4 x za dobu
platnosti plánu péče)
srpen-září
(ostatní roky)

1x ročně

Ochrana zvláště chráněných druhů
rostlin (zejména Gladiolus imbricatus)
i přírodních biotopů proti okusu zvěří
a
poškozování
travního
drnu
prasetem divokým pomocí aplikace
repelentů

1-2

červen-říjen

1 x za 2-3 týdny

1

srpen-září

1x ročně

1-2

červen-říjen

1 x za 2-3 týdny

1

mimo výskyt
obojživelníků (záříúnor)

jednorázově

3

doba vegetačního
klidu

jednorázově

Ruční sečení (kosa, křovinořez,
sekačka),
odstranění
biomasy
z plochy vlastního území PP.
Ochrana zvláště chráněných druhů
rostlin (zejména Gladiolus imbricatus)
i přírodních biotopů proti okusu zvěří
a
poškozování
travního
drnu
prasetem divokým pomocí aplikace
repelentů.
Vybudování a údržba 2-3 drobných
vodních ploch v místě příkopu (s
předchozím částečným odstraněním
náletu).
Odstranění solitéry smrku ztepilého
v případě
negativní
rekce
společenstva-zástin
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označení
plochy

C

výměra stručný popis charakteru plochy a dlouhodobý cíl péče
(ha)

doporučený zásah

Z důvodů malého významu z pohledu ochrany přírody, možnosti
stanovení stejných opatření a malé výměry, byly do této plochy
spojeny jinak odlišné biotopy L5.1 Květnaté bučiny a X9A Lesní
0,0927 kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami. Cílem péče je
zamezit rozšiřování této plochy v neprospěch ploch A a B, a omezit
jejich negativní ovlivňování (zástin).

Odstranění nárostu i vzrostlejších
stromů a přesahujících větví.
Budou odstraněny cca 4 vzrostlé SM.
Provést
při
dostatečné
vrstvě
sněhové pokrývky, zvláště vyklizování
dřeva. Větve budou odklizeny mimo
PP a odvezeny, případně (po
předchozím projednání s orgánem
ochrany přírody) spáleny na lesní
cestě. Rovněž budou odstraněny
přesahující větve ze stromů na
obvodu dílčí plochy

naléhavost*

termín provedení

interval provádění

3

doba vegetačního
klidu

2 x během platnosti
plánu péče

2-3

doba vegetačního
klidu

jednorázově

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