TABULKY PRVKŮ
ÚZEMNÍHO SYSTÉMU
EKOLOGICKÉ STABILITY
příloha k územnímu plánu Lišnice 12/2007
úprava RK 578 09/2020

zpracoval:
EPRO
RNDr. Jana Tesařová
Českobratrská 2943/44
415 01 Teplice,

tel. 417 885 792
603 306 259
E-mail: jana.tesarova@volny.cz
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Pořadové číslo: RC 1331

Katastrální území: Lišnice, Havraň

Název: Niva Srpiny

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada):
2B4, 2BC4
Stupeň ekologické stability: 4

Biogeogeafický význam:
L – lokální
R – regionální – vložené na RK 579
NR - nadregionální
Rozloha:
10 ha v řešeném území
Kultura:

vodní plochy, travní porosty, ostatní plochy

Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
V VR umělá vodní plocha s přírodě blízkým břehovým porostem vrb, bříz a jasanů méně topol, ojediněle olše
v podrostu bez černý, šípek, hloh, převažují rozlehlé rákosiny, též orobinec širol., tužebník jilmový, pcháče (více druhů) ale i ovsík vyv.,
smetanka, třtina křov., kopřiva dvoudomá, kerblík lesní, z chráněné fauny obojžvelníci
Návrh opatření:
Biocentrum je funkční a velmi cenné. Postačí respektovat dle vymezení. Neodvodňovat.
Poznámka: Převažující část tohoto biocentra leží vně řešeného území.
Dotčené parcely:
Vlastník:

Mapoval, rok: Tesařová 2004

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : vodní toky a plochy jsou VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.
ii

Pořadové číslo: RC 1336

Katastrální území: Lišnice, Polerady

Název: Luční potok

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
Biogeogeafický význam:
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
L – lokální
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
R – regionální – vložené na RK 578 i RK 579
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): Rozloha:
26 ha v řešeném území
2B2-3, 2B3, 2B4, 2BC4
Stupeň ekologické stability: 1, 3, 4
Kultura: les, vodní plochy, travní porosty, ostatní plochy, orná půda
Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
V VR drobná vodní plocha s rákosinami, dále kostival lék, srdečník lék., lopuch větší, z chráněné fauny obojživelníci
B
břehový doprovod Srpiny s vrbou, jasanem, hlohem, v podrostu dominují rákosiny, též kostival lék., srdečník lék., ovsík vyv.,
smetanka, třtina křov., kopř. dvoud, kerblík lesní , pcháče (více druhů)
L JS
lesíky s převahou jasanu ztepilého, méně olše lepkavá, vrba křehká, vrba jíva, bříza bělokorá, topol hybr.,
D
lada a pastviny s teplomilnými bylinami: šalvěj luční, hvozdík kartouzek, jetel kočičí, kostřava ovčí, komonice bílá, chrastavec,
svízel syř., toten krv., máčka ladní
A
agrikultura, společenstva přírodě vzdálená
Návrh opatření:
Biocentrum je funkční a velmi cenné. Postačí respektovat dle vymezení. Na zahrnuté orné půdě hospodařit s ohledem na umístění
v biocentru. Je vhodné zde omezit znečišťování půdy strojenými hnojivy a nevyvážet do plochy odpady z vepřína.
Poznámka: Část tohoto biocentra leží vně řešeného území. Byl akceptován název dle 2.ZaD ÚPN VÚC SHP i přesto, že biocentrum leží na
potoce Srpina. Rovněž v souladu s vymezením dle 2.ZaD ÚPN VÚC SHP byla zahrnuta i orná půda.
Dotčené parcely:
Vlastník:
Mapoval, rok: Tesařová 2004
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : les, vodní toky a plochy jsou VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.
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Pořadové číslo: LBCLis 1

Katastrální území: Lišnice

Název: V hranicích

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada):
2B3, 2B4
Stupeň ekologické stability: 3

Biogeogeafický význam:
L – lokální
R - regionální
NR - nadregionální
Rozloha:
4,9 ha
Kultura: vodní plocha, travní porost, ostatní plocha

Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
V VR vodní plocha s břehovým porostem křovitých vrb, jasanu ztepilého, v podrostu rákosina, též třtina křov., kopř. dvoud,
z chráněné fauny obojžvelníci
D
lada s rekult. dřevinami: TP, BŘ, JV, šíp., hloh, bez čer., ovsík vyv., lipnice, jílek, smetanka
Návrh opatření:
Biocentrum je funkční. Postačí respektovat dle vymezení.
Poznámka: V r. 2018 byl severní okraj biocentra upraven tak, aby zajišťoval vazbu do ÚSES v ÚP Most.
Dotčené parcely:
Vlastník:

Mapoval, rok: Tesařová 2004, 2018

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: :
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Pořadové číslo: LBCLis 2

Katastrální území: Lišnice

Název: Stará bažantnice

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada):
2B3, 2AB2-3
Stupeň ekologické stability: 0, 3, 4

Biogeogeafický význam:
L – lokální
R - regionální
NR - nadregionální
Rozloha:
3,9 ha
Kultura: travní porost, les

Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
D2
pod mladou výsadbou dubu teplomilná trávobylinná společenstva: hvozdík kartouzek, jetel kočičí, kostřava ovčí, komonice bílá,
chrastavec, svízel syř., postupující přechod k dubině
starček jakubův, toten krv., máčka ladní ale i šíp., hloh, bez čer., ovsík vyv., lipnice, jílek, smetanka, jitrocel,prostřední
L DB
velmi cenný, řídce zakmeněný, cca 200 letý (snad i reliktní) dubový hájek, bylinné patro zapojené s kostřavou ovčí, lipnicí hajní,
jahodníkem chlumním, pryšcem chvojka, při okrajích vtroušeně akát a borovice lesní
Z
ukončený lom embrantu využívaný jako černá skládka inertního odpadu
Návrh opatření:
Nepovolenou skládku zrušit a asanovat. Biocentrum jako celek je funkční a cenné.
Poznámka: V r. 2018 bylo biocentrum upraveno tak, aby nezasahovalo do k.ú. Bečov, kde nebylo v ÚP akceptováno.
Dotčené parcely:
Vlastník:

Mapoval, rok: Tesařová 2004

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : les je VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.
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Pořadové číslo: LBCLis 3

Katastrální území: Lišnice

Název: U drůbežárny

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada):
2B3 - 4
Stupeň ekologické stability: 3-4

Biogeogeafický význam:
L – lokální
R - regionální
NR - nadregionální
Rozloha:
3,4 ha
Kultura:

les

Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
L

JV

lesík se směsí převážně listnatých dřevin (JV, JS, LP, DB, BŘ, BO)
při severním okraji mohutný keřový plášť s hlohem, šípkem, svídou krvavou, bezem černým
bylinné patro: orsej jarní, kopř. dvoud., bršlice k.n., kerblík les., hluchavka bílá, vlaštovičník vět., kuklík měst.

Návrh opatření:
Biocentrum je funkční. Postačí respektovat dle vymezení.
Poznámka:
Dotčené parcely:
Vlastník:

Mapoval, rok: Tesařová 2004

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : les je VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.
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Pořadové číslo: LBCLis 4

Katastrální území: Lišnice

Název: Nemilkovský rybník a Luční potok

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada):
2B4, 2BC4
Stupeň ekologické stability: 4

Biogeogeafický význam:
L – lokální – vložené na RK 579
R - regionální
NR - nadregionální
Rozloha:
31,- ha
Kultura:

vodní plochy, travní porosty

Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
V VR rozlehlá vodní plocha s břehovým porostem vrb, dále BŘ, JS, TP, v keř patru mimo vrb též hloh, bez černý, šípek
rozlehlé rákosiny, též tužebník jilmový, pcháče (více druhů) ale i ovsík vyv., smetanka, třtina křov., kopř. dvoud,
z chráněné fauny obojžvelníci
Návrh opatření:
Biocentrum je funkční a velmi cenné. Postačí respektovat dle vymezení.
Poznámka:
Dotčené parcely:
Vlastník:

Mapoval, rok: Tesařová 2004

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : vodní toky a plochy jsou VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.
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Pořadové číslo: LBCLis 5

Katastrální území: Lišnice

Název: U Nemilkova

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada):
2B4, 2BC4
Stupeň ekologické stability: 3

Biogeogeafický význam:
L – lokální – vložené na RK 579
R - regionální
NR - nadregionální
Rozloha:
3 ha
Kultura:

vodní plochy, travní porosty

Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
V VR vodní tok a podmáčená louka porostem vrb, méně JS, TP, hojně BČ
rákos, pcháče (více druhů) ale i ovsík vyv., smetanka, třtina křov., kopř. dvoud
Návrh opatření:
Biocentrum je funkční. Postačí respektovat dle vymezení. Neodvodňovat, nezastavět.
Poznámka:
Dotčené parcely:
Vlastník:

Mapoval, rok: Tesařová 2004

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : vodní toky a plochy jsou VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.
viii

Pořadové číslo: LBCLis 6

Katastrální území: Lišnice

Název: Koporeč

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada):
2B3, 2AB2-3
Stupeň ekologické stability: 3

Biogeogeafický význam:
L – lokální
R - regionální
NR - nadregionální
Rozloha:
4,2 ha
Kultura: les, sad, ostatní plocha

Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
D
teplomilná trávobylinná společenstva: hvozdík kartouzek, jetel kočičí, kostřava ovčí, komonice bílá, chrastavec, svízel syř.,
ale i šíp., hloh, bez černý, ovsík vyv., lipnice, jílek, smetanka
na části černá skládka s ruderálními druhy
L JS
druhotný jasanový hájek
Návrh opatření:
Odstranit černou skládku. Doplnit skupiny dubu letního a zimního.
Poznámka:
Dotčené parcely:
Vlastník:

Mapoval, rok: Tesařová 2004

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : les je VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.
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Pořadové číslo: LBCLis 7

Katastrální území: Lišnice, Havraň

Název: Rozcestí

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
Biogeogeafický význam:
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
L – lokální
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
R - regionální
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): Rozloha:
celkem
4,4 ha
2B3, 2AB2-3
z toho v k.ú Lišnice 1,0 ha
Stupeň ekologické stability: 3
Kultura: orná půda, ostatní plocha
Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
A
agrikultura, společenstva přírodě vzdálená
Návrh opatření:
Biocentrum nefunkční. Je nutno jej založit na stávající orné půdě. Upřesnění polohy dle výsledků jednání s vlastníky je možné.
Biocentrum má mít také funkci protierozní. Proto je doporučeno zalesnění a převod do PUPFL. Je požadována výsadba směsi dřevin: dub letní
40%, dub zimní (10%), habr (15%), lípa srdčitá nebo velikolistá (15%) a dále jako příměs javor mléč i babyka, jeřáb ptačí, třešeň ptáčnice,
několik hrušní polních a planých jabloní (plody pro zvěř). V lemu výsadby stromů doplnit směs keřů: svída krvavá, trnka obecná, zimolez
obecný, brslen evropský, líska obecná (hloh a šípek malina a ostužina se objeví samovolně). Součástí může být cesta.
Poznámka: V r. 2018 byl tvar biocentra upraven tak, aby lépe navazoval na ÚP Havraň
Dotčené parcely:
Vlastník:

Mapoval, rok: Tesařová 2004,2018

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: :
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Pořadové číslo: LBCLis 8

Katastrální území: Lišnice

Název: Rýzel - Luční potok

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada):
2B2-3, 2B3
Stupeň ekologické stability: 1

Biogeogeafický význam:
L – lokální
R – regionální
NR - nadregionální
Rozloha:
min. 3 ha
Kultura:

orná půda

Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
A
agrikultura, společenstva přírodě vzdálená
Návrh opatření:
Změnit trasu 578 tuto v nadřazené územně plánovací dokumentaci a neodnímat zbytečně půdní fond.
Biocentrum, které by bylo z metodických důvodů vložit na RK 578 zakreslený dle ZÚR ÚK, je nefunkční.
Požadavek záboru zemědělské půdy je neopodstatněný, vzhledem k tomu, že se v blízkosti nabízí vhodné trasování
(viz LBK Lis 5 a,b,c) s vloženými funkčními biocentry.
Poznámka: Úprava této části RBK byla od roku 2004 vícekrát kladně projednána a to i na KÚ ÚK a byla vícekrát dohodnuta změna
v nadřazené územně plánovací dokumentaci.
Dotčené parcely:
Vlastník:
Mapoval, rok: Tesařová 2004, aktualizace 2020
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: :
xi

Pořadové číslo: RK 578

Katastrální území: Lišnice, Most, Bečov

Název: Rýzel - Luční potok

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada):
2B2-3, 2B3
Stupeň ekologické stability: 1
Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
A
agrikultura, společenstva přírodě vzdálená

Biogeogeafický význam:
L – lokální
R – regionální
NR - nadregionální
Rozloha:
1000 m (v řešeném území)
min. šíře 50 m
Kultura:
orná půda

Návrh opatření:
Změnit tuto část biokoridoru v nadřazené územně plánovací dokumentaci.
Biokoridor zakreslený dle ZÚR ÚK je zcela nefunkční. Požadavek záboru zemědělské půdy je neopodstatněný,
vzhledem k tomu, že se v blízkosti nabízí vhodné trasování (viz LBK Lis 5 a,b,c).
Poznámka: Úprava této části RK 578 byla od roku 2004 vícekrát kladně projednána a to i na KÚ ÚK a byla vícekrát dohodnuto
provedení změny v nadřazené územně plánovací dokumentaci.
Dotčené parcely:
Vlastník:

Mapoval, rok: Tesařová 2004, aktualizace 2020

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: :
xii

Pořadové číslo: RK 579

Katastrální území: Lišnice

Název: Niva Srpiny

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
Biogeogeafický význam:
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
L – lokální
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
R - regionální
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): Rozloha:
1080 m v řešeném území, vně biocenter
2B4, 2BC4
min. šíře 50 m, v zástavbě zúžení
Stupeň ekologické stability: 2, 3
Kultura:
vodní plochy, travní porosty
Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
V VR vodní tok a podmáčená louka porostem vrb (více druhů), jasanu ztepilého, bříza bílé, topolu hybr.,
v keřích hloh, bez černý, šípek, ostružina
v podrostu zejména rákos, ale i kostival lékařský, kuklík městský, bodláky (více druhů), pcháče (více druhů), ovsík vyv.,
bělotrn kulatohlavý, smetanka, třtina křovištní, kopřiva dvoudomá
Z
zastavěné území – společenstva přírodě nepříliš blízká
Návrh opatření: Akceptovat dle vymezení. Nepoškozovat břehový porost, neodvodňovat, nezastavět.
Poznámka:
Biokoridor je v obci Nemilkov omezeně funkční zahrnuje pouze tok a jeho břehový doprovod. Je veden v parametrech lokálního
biokoridoru. Zde je nutno nezhoršovat stávající stav. Požadované šíře ve výhledovém období dosáhnout nelze.
Dotčené parcely:
Vlastník:

Mapoval, rok: Tesařová 2004

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : vodní toky a plochy jsou VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.
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Pořadové číslo: LBKLis 1

Katastrální území: Lišnice

Název: Luční potok směr Bylany

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada):
2B4, 2BC4
Stupeň ekologické stability: 3

Biogeogeafický význam:
L – lokální
R - regionální
NR - nadregionální
Rozloha:
220 m v řešeném území
min. šíře 15 m
Kultura:
vodní plochy, travní porosty

Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
B VR vodní tok a břehový doprovod s porostem vrb, méně JS, TP, hojně hloh, bez černý,
rákos, bodláky (více druhů), pcháče (více druhů), třtina křov., kopřiva dvoudomá, bělotrn kulatohlavý
Návrh opatření: Akceptovat dle vymezení. Nepoškozovat břehový porost, neodvodňovat, nezastavět.
Poznámka:
Jde o krátký vazebný biokoridor. V předchozích podkladech měla trasa vyšší hierarchickou hodnotu vzhledem k dříve častému
výskytu halofytů.
Dotčené parcely:
Vlastník:

Mapoval, rok: Tesařová 2004

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: : vodní toky a plochy jsou VKP dle §3 odst.b. Zák. 114/92 Sb.
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Pořadové číslo: LBKLis 2

Katastrální území: Lišnice

Název: Od Nemilkova na Koporeč

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
Biogeogeafický význam:
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
L – lokální
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
R – regionální
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): Rozloha:
2350 m v řešeném území, vně biocenter
2B2-3, 2B3
min. šíře 15 m
Stupeň ekologické stability: 1, 2, 3
Kultura: ostatní plochy, orná půda
Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
D
lada a meze s křovinami: šípek, hloh, ostružiník, svída krvavá, bez černý
B
malý mokřad s porostem vrby křehké
A
agrikultura, společenstva přírodě vzdálená
Návrh opatření:
Biokoridor je u Koporeče a u Nemilkova nefunkční. V polích u Koporeče je nutno jej doplnit výsadbou na stávající orné půdě.
Biokoridor zde má mít také funkci protierozní. Proto je doporučeno zalesnění alespoň 60% výměry. Je požadována výsadba směsi dřevin: dub
letní 40%, dub zimní (10%), habr (15%), lípa srdčitá nebo velikolistá (15%) a dále jako příměs javor mléč i babyka, jeřáb ptačí, třešeň ptáčnice,
několik hrušní polních a planých jabloní (plody pro zvěř). V lemu výsadby stromů doplnit směs keřů: svída krvavá, trnka obecná, zimolez
obecný, brslen evropský, líska obecná (hloh a šípek malina a ostružina se objeví samovolně). Část výměry má zůstat jen zatravněná pro
samovolný rozvoj bylinných společenstev.
Poznámka:
Dotčené parcely:
Vlastník:
Mapoval, rok: Tesařová 2004
Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: :
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Pořadové číslo: LBKLis 3

Katastrální území: Lišnice

Název: Od Koporeče k RC 1336

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada):
2B2-3, 2B3
Stupeň ekologické stability: 1, 2, 3

Biogeogeafický význam:
L – lokální
R – regionální
NR - nadregionální
Rozloha:
1340 m
Kultura: ostatní plochy, orná půda

Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
D

lada a meze s dřevinami: hruška, bříza, javor, dub, jasan, šípek, hloh, ostružiník, svída krvavá, bez černý
v podrostu běžné druhy bylin vč. ruderálních

Návrh opatření:
Biokoridor je funkční. Postačí jej akceptovat dle vymezení.
Poznámka:
Dotčené parcely:
Vlastník:

Mapoval, rok: Tesařová 2004

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: :
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Pořadové číslo: LBKLis 4

Katastrální území: Lišnice, Havraň

Název: Vazba do k.ú.Havraň

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada):
2B2-3, 2B3
Stupeň ekologické stability: 2, 3

Biogeogeafický význam:
L – lokální
R – regionální
NR - nadregionální
Rozloha:
celkem
949 m
v k.ú. Lišnice 606 m
Kultura:
orná půda, ostatní plochy

Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
D
lada a meze s dřevinami: hruška, bříza, javor, dub, jasan, šípek, hloh, ostružiník, svída krvavá, bez černý
v podrostu běžné druhy bylin vč. ruderálních
Návrh opatření:
Biokoridor je funkční. Postačí jej akceptovat dle vymezení.
Poznámka: Biokoridor byl vymezen v rámci zpracování ÚP Havraň a byl z části umístěn i do k.ú. Lišnice, kde je dodatečně akceptován.
Dotčené parcely:
Vlastník:

Mapoval, rok: ÚP Havraň, Tesařová 2018

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: :
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Pořadové číslo: LBKLis 5 a,b,c

Katastrální území: Lišnice

Název: Rýzel - Luční potok

Mapový list:

EVKP: ekologicky významný krajinný prvek
Biogeogeafický význam:
EVSC: ekologicky významný krajinný celek
L – lokální
EVKO: ekologicky významná krajinná oblast
R – regionální
EVLS: ekologicky významné liniové společenstvo
NR - nadregionální
Geobiocenologická typizace (veget. stupeň, trofická a hydrická řada): Rozloha:
1920 m v řešeném území, vně biocenter
2B2-3, 2B3
min. šíře 50 m
Stupeň ekologické stability: 1, 2, 3
Kultura: les, travní porosty, ostatní plochy, orná půda
Charakter ekotopu a bioty:
1.1. Mostecký bioregion
L
výběžek zalesnění s listnatými rekultivačními dřevinami (TP, BŘ)
D
lada a meze s křovinami: šípek, hloh, ostružiník, svída krvavá, bez černý
A
agrikultura, společenstva přírodě vzdálená
Návrh opatření:
Biokoridor je vně biocenter omezeně funkční. Je nutno jej doplnit výsadbou na stávající orné půdě. Biokoridor má mít také funkci
protierozní. Proto je doporučeno zalesnění alespoň 50% výměry. Je požadována výsadba směsi dřevin: dub letní 40%, dub zimní (10%), habr
(15%), lípa srdčitá nebo velikolistá (15%) a dále jako příměs javor mléč i babyka, jeřáb ptačí, třešeň ptáčnice, několik hrušní polních a planých
jabloní (plody pro zvěř). V lemu výsadby stromů doplnit směs keřů: svída krvavá, trnka obecná, zimolez obecný, brslen evropský, líska obecná
(hloh a šípek malina a ostužina se objeví samovolně). Část výměry má zůstat jen zatravněná pro samovolný rozvoj bylinných společenstev.
Poznámka: Trasa vhodná pro vedení RK 578.
Dotčené parcely:
Vlastník:

Mapoval, rok: Tesařová 2004

Kategorie ochrany, rok vyhlášení, číslo rozhodnutí: :
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