
Hranica navrhovaného CHA Kotlina
Manažmentové zásahy

Bez zásahu
Jednotlivý výber borovice v mimo hniezdnom období, podpora listnatých druhov drevín a prirodzeného zmladenia.
Jednotlivý výber borovice v mimo hniezdnom období, podpora listnatých druhov drevín.
Jednotlivý výber borovice v mimo hniezdnom období, podpora prirodzeného zmladenia pôvodných listnatých druhov drevín, odstraňovanie inváznych druhov rastlín.
Jednotlivý výber borovice v mimo hniezdnom období, podpora prirodzeného zmladenia, odstraňovanie inváznych druhov rastlín.
Jednotlivý výber borovice, jelše, jaseňa, hrabu, agáta v mimo hniezdnom období, podpora listnatých druhov drevín a prirodzeného zmladenia.
Jednotlivý výber borovice v mimo hniezdnom období, podpora prirodzeného zmladenia.
Jednotlivý výber zameraný na rozrôznenie štruktúry, podpora prir. zmladenia listnatých druhov drevín, odstraňovanie inváznych druhov rastlín v mimo hniezdnom období
Skupinový výber zameraný na rozrôznenie štruktúry, podpora prir. zmladenia, odstraňovanie inváznych druhov rastlín v mimo hniezdnom období
Skupinový výber borovice v mimo hniezdnom období, podpora listnatých druhov drevín a prirodzeného zmladenia.
Podpora stanovištne pôvodných druhov drevín
Vnášanie listnatých druhov drevín (dub zimný, dub letný) v skupinách
Kosenie 1X ročne - do polovice júna
Odstraňovanie inváznych druhov rastlín
Odstraňovanie náletových drevín v mimo hniezdnom období a čiastočné narúšanie vegetačného krytu.
Odstránenie náletových drevín v mimo hniezdnom období, kosenie 1X ročne - do polovice júna
Výchovné zásahy v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štrukturálnej rozrôznenosti, vnášanie listnatých drevín, odstraňovanie inváznych druhov rastlín.
Výchovné zásahy v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štrukturálnej rozrôznenosti, vnášanie listnatých drevín.
Šetrné výchovné zásahy - prebierky v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štrukturálnej rozrôznenosti.
Šetrné výchovné zásahy v mimo hniezdnom období zamerané na podporu stability porastu a štrukturálnej rozrôznenosti.
Zabezpečenie kultúry.
Zabezpečiť trvalé narúšanie vegetačného krytu a zamedzenie sukcesie drevín.
Zabezpečiť čiastočné narúšanie vegetačného krytu a zamedzenie sukcesie drevín.
Plocha ornej pôdy vhodná na zatrávnenie
Zamokrené plochy po CPP - zalesniť, jelšou, brezou
Bez manažmentu
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LC:          Šranek
                Šaštín - neštátne
LHC:        Šranek, Šaštín
OLZ:        VLM OZ Malacky
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