Příloha T1: Popis lesních porostů (dílčích ploch) a výčet plánovaných zásahů v nich
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18F16

446/A

BK

100

34

A1,
A2

1,1286
0,3508

III.

18F16

446/A

BK

100

34

A3

0,3976

III.

doporučený zásah

Do mezernatých částí (především v
severní části plochy A1) doplnit JD,
KL, JS (BK, LP), použít individuální
ochranu proti škodám zvěří. Vysadit
nejlépe poloodrostky-odrostky. Provést
1-2x během platnosti plánu péče.
Následně průběžně chránit proti zvěři i
buřeni.
V případě
skupinovitého
zmlazení nebo větších světlin plotit a
po předchozím projednání s orgánem
ochrany
přírody
případně
také
uvolňovat. V oplocenkách provádět dle
potřeby vyžínání buřeně, dosadbu,
úpravu druhové skladby a průběžné
opravy. Jinak bez zásahu.
Domýtit zbývajících cca 30 buků,
oplotit plochu (příp. části) a při
pravděpodobné nemožnosti
rychlé
přirozené obnovy pro zabránění jejího
zabuřenění zalesnit dřevinami dle RS.
V oplocence provádět dle potřeby
vyžínání buřeně, dosadbu, úpravu
druhové skladby a průběžné opravy.
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naléhavost

Údaje dle
LHP/poznámky

2

LHP 152 let, výška BK
34 m, JS 29 m a KL 28
m. Stanovena obnovní
těžba (plocha 0,62, 318
m3).
Pozn.: tuto obnovní
těžbu zčásti realizovat
provedením zásahu na
dílčí ploše A3

1

18F2

446/A

BK
JD
SM
KL

65
20
10
5

4

B

1,123

III.

Urychleně
uvolnit
cca
40
perspektivních jedlí bělokorých (s
výškou 2-4 m).
Redukovat nálety a nárosty SM ve
prospěch cílových dřevin.
Do větších světlin doplnit JD, KL, JS
(BK, LP)-vylepšení+podsadba, použít
individuální ochranu proti škodám
zvěří. Vysadit nejlépe poloodrostkyodrostky. Provést 1-2x během platnosti
plánu péče. Následně průběžně
chránit proti zvěři i buřeni. V případě
skupinovitého zmlazení plotit.
Nárosty, nálety a dosadby chránit
nátěrem proti okusu.

1
1

1

LHP 13 let, výška BK 3
m, JD 3 m, SM 4 m, KL
5 m, na ploše 1,41 ha
předepsány prořezávky.

1

Vysvětlivky
zastoupení dřevin - odhadnutý podíl dřeviny na výměře dílčí plochy odvozený z celkového pokrytí plochy dřevinami souhrnně za všechny etáže
zjištěný pochůzkou v terénu (jako základní podklad pro odhad zastoupení dřevin na ploše byl použit podíl zastoupení dřevin odvozený z celkové
zásoby dřevní hmoty uvedený v LHP)
stupeň přirozenosti - I. les původní, II. les přírodní, III. les přírodě blízký, IV. les kulturní, V. les nepůvodní
průměrná výška porostu - orientační průměrná výška nejzastoupenější etáže, charakteristiky ostatních etáží uvedeny v poznámce
doporučený zásah - v případě, že se v období platnosti plánu péče pro příslušnou dílčí plochu žádný zásah (včetně provádění nahodilých těžeb)
nepředpokládá, uvede se slovní spojení „bez zásahu“, zásahy v budoucnosti však v takovém případě nejsou vyloučeny; v případě, že se pro
příslušnou dílčí plochu žádný zásah nenavrhuje a nepředpokládá se provádění zásahů (včetně nahodilých těžeb) ani v budoucnosti, uvede se slovní
spojení „ponechat samovolnému vývoji“
naléhavost - 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň - zásah vhodný, 3. stupeň - zásah
odložitelný
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