Návrh změny evropsky významné lokality
DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU OCHRANY

EVL Soos

Základní identifikační a popisné údaje
Kód lokality: CZ0410150
Název lokality: Soos
Rozloha lokality (ha): 458,8
Navrhované kategorie ZCHÚ: není navrhována
Charakteristika lokality:
Přírodní komplex Soos tvořený rašelinnými lesy, rašeliništi a slatiništi leží na severozápadním
okraji obce Hájek, asi 5 km severozápadně od Františkových Lázní. Převážnou část území
tvoří lesní společenstva, ta jsou zastoupena zejména kvalitními rašelinnými březinami.
Bližší informace o lokalitě naleznete zde: www.natura2000.cz .

Navrhované předměty ochrany k doplnění
Stanoviště
Kód předmětu ochrany: 9190
Název předmětu ochrany: Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na
písčitých pláních
Seznam biotopových předmětů ochrany: L7.2 – Vlhké acidofilní doubravy
Rozloha (ha): 34,0

Souhrnné zdůvodnění návrhu
V rámci EVL se jedná o stanoviště významné z lokálního hlediska, kdy vlhké acidofilní
doubravy jsou přítomny v typologicky neodpovídajících podmínkách. Ve spojení s okolním
kyselým prostředím (ve kterém se vyskytují slatiny, zrašeliněné půdy a rašelinné lesy) tak
stanoviště vytváří zajímavý pestrý komplex ekosystémů. Stanoviště je významné i plošně, a je
s potenciálem zlepšení stavu. Jeho výskyt je rozdělený do několika izolovaných ploch, kdy
převážná plocha stanoviště je situována v centrální části EVL (v národní přírodní rezervaci
Soos).
Bližší informace o lokalitě naleznete zde: www.natura2000.cz .

Nároky na management
Převážná většina plochy vlhkých acidofilních doubrav je situována v národní přírodní rezervaci
Soos. Nároky doubrav jsou již zajišťovány péčí o ekosystémy této národní přírodní rezervace
v plánu péče. Prioritou péče o lesní porosty na území národní přírodní rezervace Soos je
přirozený vývoj. Ve zbytku evropsky významné lokality péče může spočívat ve výběrové
redukci stromového a keřového patra, nicméně přidáním předmětu ochrany nejsou
předpokládány nové nároky na management nad rámec stávajících opatření, která jsou
definována v Souhrnu doporučených opatření (SDO) pro tuto evropsky významnou lokalitu.
Postupné zlepšování dochovaného stavu a stability lesních porostů citlivými zásahy v základní
ochraně evropsky významné lokality (jak je navrženo v SDO) povede zároveň k lepšímu
zajištění ochrany průběhu přirozených procesů národní přírodní rezervace Soos a před dalšími
nepříznivými vlivy.
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