Tabulka prvků ÚSES
poř. č.

typ, funkčnost,
název

rozměr
STG

stav

cíl, návrh opatření

Lokální trasa od severu podél hranice s Horní Lhotou napříč přes údolnici Porubky
1/Velká
LBK, částečně
(190 m)
mladé lesní porosty, pole
lesní, zalesnění stávajících
Polom
existující
3B,BC3
zemědělských půd
2
LBC nefunkční
5 ha
lesy borové, bukové a s dalšími
lesní, úprava druhové skladby
3B, BC3
dřevinami – smrky, lípa, habr
3
LBK, funkční – 1 400 m
lesy borové, bukové a s dalšími
lesní
jen na území D. 3B, BC3, dřevinami – smrky, lípa, habr,
Lhoty
3BC4
křížení se silnicí, tramvajovou tratí
a tokem Porubky
4/Čavisov LBK, funkční
4B,BC4
lesní porosty podél okraje nivy
lesní
Porubky, převážně listnaté –
jasany, olše, duby, louky,pole
5/Čavisov LBC, část.
(2,1ha)
lesní porosty podél okraje nivy
lesní, dolesnění
existující
(+2,7 ha)
Porubky, převážně listnaté –
3BC,C4,
jasany, olše, duby, louky, pole
3BC3
6/Čavisov LBK funkční
1250 m
lesní porosty podél okraje nivy
lesní
3BC,C4
Porubky, převážně listnaté –
jasany, olše, duby, louky
Lokální trasa podél toku Opusty přes území Krásného Pole a dále k severu na území Velké Polomi
7/Vřesina LBK funkční

(230 m)
3BC3,4,
3B3
4,8 ha
3B3
170 m
3BC,C45
(1 700 m)
3BC,C4,5

převážně listnaté bukové porosty
lesní
v lesním celku
niva toku Opusty s řídkými porosty lesní
jasanů, Olši, vrb a mokřady

10/Krásné LBK funkční
Pole,
Velká
Polom
Regionální úroveň
Regionální biocentrum č. 134 Horník

niva toku Opusty s řídkými porosty lesní
jasanů, Olši, vrb a mokřady

11/
Čavisov,
H.Lhota

4B,BC4

okraj většího lesního komplexu

8

LBC funkční

9/Krásné
Pole

LBK funkční

RBC funkční

lesy borové, bukové a s dalšími
dřevinami – smrky, lípa, habr

lesní, úprava druhové skladby

lesní

Vysvětlivky k tabulkám:
– poř. č. – pořadové číslo a současně označení prvků ve výkrese; číslování prvků je provedeno v souvislé řadě
pro území Dolní Lhoty, pokud prvek přesahuje na území sousední obce, je její název uveden za
lomítkem
– funkce, funkčnost, název – biogeografický význam, současný stav funkčnosti (prvek je posuzován jako celek i
v sousedních území: funkční, nefunkční, chybějící)
LBC lokální biocentrum, LBK lokální biokoridor
písmenem je označena úživnost stanoviště, poslední cifra označuje vlhkostní režim)
– rozměr, STG – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru jen v rámci řeš. území, pokud je prvek
na území více obcí, je rozměr v řešeném území uveden v závorce a znamená, že se nejedná o celou
výměru nebo délku prvku
STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň,
– návrh opatření – potřeba úprav pro dosažení nebo zlepšení funkčnosti.

