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Realizátor: partner ZO ČSOP Kněžice 

 

Lokalita Salátův kopec 

Zpracovatel - partner projektu: ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice 

 

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – 

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Salátův kopec spočívala ve:  
- výřezu náletových dřevin svépomocí včetně likvidace vyřezané hmoty (1 ha),  
- extenzivní pastvě (6 ha). 

 

Od začátku dubna do konce června r. 2015 probíhala na lokalitě Salátův kopec extenzivní 
pastva ovcí a koz. Celková plocha spasené plochy činila 6 ha. Od července do konce listopadu 
r. 2015 pak probíhalo druhé přepasení stejně velké plochy.  
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V březnu 2015 byly zlikvidovány náletové dřeviny na ploše 0,5 ha, další výřezy probíhaly od 
listopadu 2015 až do ledna 2016. Celkem byl z lokality odstraněn 1 ha náletových dřevin. 

 

Lokalita Šamonín 

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – 

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Šamonín spočívala ve:  
- výřezu náletových dřevin svépomocí včetně likvidace vyřezané hmoty (0,1 ha),  
- vybudování zimovišť pro obojživelníky svépomocí, 
- eliminaci invazních druhů rostlin svépomocí (0,1 ha), 
- tlumení střevličky východní za pomocí agregátu. 

 

V jarních měsících r. 2015 proběhl na lokalitě výřez náletových vrb (0,1 ha) svépomocí včetně 
likvidace vyřezané hmoty. 

 

Zimoviště pro obojživelníky bylo vytvořeno z pokosené biomasy orobince v listopadu 2015. Na 
podklad z vyřezaných křovin byla navršena organická hmota vzniklá kosením břehových 
porostů orobince.  
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V tůních na lokalitě Šamonín proběhlo v termínu od srpna do listopadu tlumení střevličky 
východní odlovem za pomocí vrší s návnadou. Plánováno bylo ještě vyčerpání tůní 
s předpokládanou eliminací výskytu střevličky promrznutím, což se stalo.  

 

V říjnu 2015 proběhla likvidace invazního druhu – orobince – na ploše 0,1 ha.  Získaný materiál 
byl použit v listopadu na vybudování zimoviště pro obojživelníky (na podklad z vyřezaných 
křovin byla navršena organická hmoty vzniklá kosením břehových porostů orobince). Menší 
zásah proběhl ještě v lednu 2016, kdy byl odstraněn orobinec nad zamrzlou vodní hladinou. 
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Lokalita Údolí Radonínského potoka 

 

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – 

prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Údolí Radonínského potoka spočívala ve:  
- výřezu náletových dřevin svépomocí včetně likvidace vyřezané hmoty (1 ha),  
- extenzivní pastvě (8 ha). 

 

V průběhu března 2015 byly na lokalitě vyřezány náletové dřeviny na ploše 0,5 ha. Další výřezy 
byly realizovány od listopadu 2015 do ledna 2016. Celkem byly odstraněny náletové dřeviny 
z plochy 1 ha. Biomasa získaná výřezem byla odstraněna spálením.  

V období od dubna do června 2015 byla na lokalitě postupně přepasena plocha o výměře 8 ha, 
pastva na stejné ploše byla provedena ještě jednou v období od července do listopadu 2015. 

 

 


