Biologické posouzení projektu „Revitalizace zeleně v Mikroregionu Urbanická brázda“, obec Roudnice

Obec Roudnice
Obec Roudnice leží v severní části Mikroregionu Urbanická brázda, v okrese Hradec Králové a
Královéhradeckém kraji. Území obce je výrazně poznamenáno velkoplošnou zemědělskou výrobou
s minimem zastoupení lesů a zelených prvků v krajině. Realizace cílových opatření je v obci
rozmístěna do tří oddělených lokalit. Jejich poloha v rámci obce Roudnice je znázorněna v mapě č. 1.
Posuzovanou část (oddíl) projektu – Obec Roudnice vypracovala Ing. Lenka Hladíková, Blešno 12, 503
46 Blešno (IČ:66789486) v říjnu 2015.
Obec Roudnice leží 8 km západně od Hradce Králové v Polabské nížině. Krajinný reliéf je
rovinný. V geologickém podloží jsou druhohorní usazeniny, slínovce a jílovce, překryté kvartérními
sedimenty – písky a štěrkopísky. Ty se zde na mnoha místech těží, a tak jsou v obci vodní plochy ve
vytěžených pískovnách. Samotnou obcí protéká Roudnický potok, který se vlévá do Bystřice. Jižní
částí obce protéká Hubenická strouha.
Celková rozloha obce je 1 108 ha. Z této plochy je 85 % zemědělské půdy (orná půda 90 %),
9,7 % zastavěných ploch, 7,7 % trvalých travních porostů a 1,8 % vodních ploch. Lesnatost území obce
je 3,1 %, a je tak hluboko pod celostátním průměrem. Dlouhodobé zemědělské využití území se
projevilo i na ekologické stabilitě, kde hodnota koeficientu ekologické stability je 0, 15; což znamená
krajinu velmi nestabilní.
V území obce neleží žádné zvláště chráněné území, ani zde nejsou registrovány významné
krajinné prvky. V území jsou pouze významné krajinné prvky stanovené zákonem (č. 114/1992 Sb.) –
vodní toky, vodní plochy, lesy a údolní nivy. V obci jsou vymezeny prvky územního systému
ekologické stability. Západním okrajem obce prochází regionální biokoridor RK 1253, jižní a severní
částí obce procházejí místní biokoridory a leží na nich místní biocentra.
Umístění dílčích lokalit
Lokalita výsadby na p. p. č. 2195 (dále též „lokalita č. 1“)
Pozemek leží severně od obce na nízké náhorní rovině cca 1,5 km od zástavby obce na
pozemku p. č. 2195 v k. ú. Roudnice. Vymezená plocha leží podél východní strany místní komunikace
a je tvořena 4 m širokým rovinatým pruhem, který přechází ve svažitý terén o šířce 12 m. Tento svah
je hranou bývalé pískovny a na spodní hraně přechází do pole. Délka řešené plochy je 540 m a plocha
8319 m2.
Lokalita ošetření topolů (dále též „lokalita č. 2“)
Lokalita je západně od obce Roudnice. Pozemky leží podél komunikace Roudnice –
Puchlovice, a to od okraje zastavěného území obce až po katastrální hranici obce a podél toku
Bystřice od mostu přes silnici po toku až na katastrální hranici obce. Řešeným územím jsou tak
pozemky podél liniových prvků v krajině (vodní tok a komunikace). Pozemky p. č. 2285 a 2286 v k. ú.
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Roudnice (podél komunikace) jsou ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, pozemek 2302/1 ve
vlastnictví České republiky (vlastní tok Bystřice) není předmětem řešení, pozemky 2303 a 2304 v k. ú.
Roudnice jsou ve vlastnictví obce Roudnice. Celková rozloha řešeného území je 17802 m2.
Mapa č. 1 Poloha lokalit v obci Roudnice (podkladní mapa www.mapy.cz)
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Vysvětlivky: 1 – Lokalita č. 1; 2 – Lokalita č. 2
Biologické vyhodnocení jednotlivých lokalit
Lokalita č. 1
Plocha leží východně od místní komunikace. Vznikla uměle při těžbě štěrkopísku, která zde
byla cca před 15 lety ukončena. Svah má východní expozici a není zde žádná vodní plocha ani vodní
tok. Území je vláhově deficitní. Zjištěné druhy rostlin patří k druhům nenáročným na půdní vlhkost a
převážně jsou to druhy osídlující nově vzniklé lokality (pionýrské druhy). Z živočichů zde bylo zjištěno
pouze několik druhů, osídlující suchá stanoviště a potravně je zde vázáno několik druhů ptáků
(dravců).
Seznam zjištěných druhů rostlin je v následujícím přehledu:
Achillea millefolium L. – řebříček obecný
Agrimonia eupatoria L. – řepík lékařský
Anthemis arvensis L. – rmen rolní
Amaranthus retroflexus L. – laskavec ohnutý
Arctium lappa L. – lopuch větší
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Artemisia vulgaris L. – pelyněk černobýl
Calamagrostis epigejos (L.) Roth. – třtina křovištní
Cardus acanthoides L. – bodlák obecný
Centaurea jacea L. – chrpa luční
Centaurium erythraea – zeměžluč lékařská
Cirsium vulgare (Savi) Tenore – pcháč obecný
Convolvulus arvensis L. – svlačec rolní
Conyza canadensis (L.) Cronq. – turanka kanadská
Crataegus laevigata (Poir. In Lam.) DC – hloh obecný
Dactylis glomerata L. – srha laločnatá
Erigeron annuus Willd. – hvězdník roční
Epilobium ciliatum Raf. – vrbovka žláznatá
Equisetum arvense L. – přeslička rolní
Festuca ovina agg. – kostřava ovčí
Galium mollugo – svízel povázka
Hypericum perforatum L. – třezalka tečkovaná
Knautia arvensis (L.) Coulter – chrastavec rolní
Lactuca serriola (L.) Torn. – locika kompasová
Leontodon hispidus L. – máchelka srstnatá
Lolium perene L.– jílek vytrvalý
Matricaria discoidea DC. – heřmánek terčovitý
Melilotus albus Medik. – komonice bílá
Plantago lanceolata L. – jitrocel kopinatý
Potentilla reptans L. – mochna plazivá
Prunus sp. - trnka
Pyrus sp. - hrušeň
Robinia pseudoacacia L. trnovník akát
Rosa canina L. – růže šípková
Rubus sp. - ostružiník
Senecio jacobaea L. – starček přímětník
Setaria pumila (Poir.) Roem et Schult – bér sivý
Tanacetum vulgare L. – vratič obecný
Taraxacum officinale Web. – smetanka lékařská
Trifolium arvense L. – jetel rolní
Urtica dioica L. – kopřiva dvoudomá
Vicia villosa Roth – vikev huňatá
Seznam zjištěných druhů živočichů je v následujícím přehledu:
Stenobothrus lineatus Panz. – saranče čárkovaná
Coccinalla septempunctata L. – slunéčko sedmitečné
Apis mellifera L. – včela medonosná
Pieris brassicae L. – bělásek zelný
Buteo buteo L. – káně lesní
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Falco tinnunculus L. – poštolka obecná
Microtus arvalis Pall. – hraboš polní
Lepus europaeus Pall. – zajíc polní
Při terénním průzkumu nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh. Z orientačního průzkumu a
zjištěných druhů je zřejmé, že se jedná o relativně nový biotop na semixerotermním stanovišti,
ovlivněném splachy z okolního pole a s vnosem druhů z provozu na přilehlé komunikaci. V území
nejsou žádné vzrostlé dřeviny. Zjištěné druhy dřevin jsou zde na své ekologické hranici a mají pouze
nízký keřový vzrůst, nebo jsou nepůvodní (trnovník akát). Z živočichů chybí některé bioindikační
skupiny (např. Molusca, Coleoptera).
Stav lokality dne 21. 9. 2015 je zachycen na následujících snímcích.

Pohled na lokalitu od jihu

Pohled na lokalitu od severu

Lopuch větší

Pobytové stopy hraboše polního

Lokalita č. 2
Plocha leží podél komunikace Roudnice – Puchlovice a podél toku Bystřice (částečně
souběžně s místní komunikací k obci Kratonohy). Plocha řešené lokality ležící podél toku Bystřice je
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součástí regionálního biokoridoru RK 1253. Předmětem opatření je ošetření stávajících vzrostlých
topolů.
Biologický průzkum lokality provedený dne 28. 9. 2015 a 31. 1. 2016 byl zaměřen na zjištění
přítomnosti dutin, ve vzrostlých topolech, které by mohly být potencionálním místem výskytu
saproxylického hmyzu, ptáků a letounů. Nebyl proveden botanický průzkum, neboť se zde mimo
topolů, několika vrb a hlohu vyskytuje pouze několik druhů travin. Nebyl zjištěn žádný botanicky
významný ani chráněný druh. Ze zoologického hlediska nebylo zjištěno žádné větší hnízdo svědčící o
hnízdění dravců, popřípadě sov (kalous ušatý). Byla nalezena hnízda drobných pěvců (rod Turdus,
Fringilla coelebs L.). Při prohlídce stromů byla nalezena pouze jedna větší dutina jako potencionální
hnízdiště dutinových ptáků. Ta je umístěna na hlavním kmeni stromu, který bude pouze ošetřen.
Ostatní nalezené dutiny byly po odlomených větvích mělké a napadené hnilobou s přísunem vody po
srážkách (trvale vlhké), nevhodné pro vývoj larev většiny druhů hmyzu. Na odlomených silných
větvích nebyly nalezeny žádné zjevné potencionální dutiny ani pobytové stopy hmyzu (navrtané
otvory). Nebyly nalezeny ani pobytové stopy po hmyzu na patách stromů (zbytky požerků, piliny,
krovky, trus apod.). V projektu uvedený dendrologický průzkum uvádí nález velké plodnice houby na
kmeni, která však při terénním biologickém průzkumu již zjištěna nebyla. Zřejmě již došlo k jejímu
rozpadu.
Z přímého pozorování byly zjištěny dva chráněné druhy, vázané na tok Bystřice. Oba druhy
(Lutra lutra L., Alcedo atthis L.) nebudou realizací projektu dotčeny.
Stav lokality dne 28. 9. 2015 je zachycen na následujících snímcích.

Stromořadí od okraje Roudnice k Buchlovicím

Potencionálně vhodná dutina (šipka)
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Stromořadí podél toku Bystřice

Západní okraj stromořadí u silnice

2. Zdůvodnění potřeby realizace opatření
Lokalita č. 1
V lokalitě se navrhuje střídavá výsadba stromové a keřové zeleně s ponecháním travnatých lemů.
Pro výsadby se navrhují autochtonní druhy dřevin. V ploše se navrhuje, ozelenění svahu s východní
expozicí. Celkem zde bude vysazeno 88 ks vzrostlých stromů, 325 ks poloodrostků a 3 608 ks
listnatých keřů. Realizací projektu se zvýší druhová diverzita dřevin v dané ploše a vznikne nový
prostor s nabídkou úkrytu a potravy pro živočichy. Zároveň při ponechání travnatých okrajů bude
zachováno současné druhové spektrum bylin a bude zde na zhruba 20% plochy provedeno znovu
zatravnění luční směsí bez příměsi jetele. Realizací výsadeb bude zvýšena migrační prostupnost
území. Zároveň se zvýší retenční schopnost v území, a to jak pro horizontální srážky (intercepce), tak i
vertikální (zpomalení odtoku ze zpevněného tělesa komunikace, resp. zpomalení povrchového
odtoku a zvýšení vsaku do podloží). Částečné zastínění lokality zlepší i mikroklimatické podmínky, což
přispěje k šíření druhů do území.
Význam realizovaného projektu pro přírodní prostředí bude vzrůstat s postupným vzrůstem a
zápojem dřevin, které budou živočichy využívány jako hnízdiště, úkryt, potravní nabídka a
v neposlední řadě se zvýší lokální zachycování srážkových vod.
Lokalita č. 2
Realizací projektu se zvýší zdravotní odolnost vzrostlé zeleně a zvýší se její provozní
bezpečnost, tvořící zde významný prvek zeleně v krajině. Navržená ošetření prodlouží životnost
stávajících stromů. Realizace opatření zachová a zvýší věk dožití vzrostlé zeleně v regionálním
biokoridoru. Šetrné zásahy v korunách stromů budou provedeny v období po vyhnízdění ptáků, tj. od
září do března. Mírné narušení funkčnosti zeleně bude v době provádění prací, tj. řezu a likvidace
ořezané dřevní hmoty. Tento dopad bude krátkodobý a bude v podobě zvýšeného pohybu osob a
techniky. Na oba zvláště chráněné druhy obývající tok Bystřice nebude mít realizace projektu žádný
negativní vliv.
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