Příloha T2: Popis dílčích ploch a plánovaných zásahů v nich

označení
plochy

A1

A2+A3

A4

B1 – B10

C1

výměra
(ha)

21,946 ha

9,093 ha
1,168 ha

1,367 ha

8,4185 ha

4,894 ha

stručný popis charakteru plochy a dlouhodobý cíl péče
Jedná se o největší dílčí plochu tvořenou převážně pastvinou skotu.
Rozkládá se na Z a S orientovaných svazích a z části na vrcholové
plošině širokého hřbetu. Na ploše je několik lesních remízků se
vzrostlými stromy a je zde i množství solitérních stromů.
V JZ části plochy jsou zbytky starých sadů, které jsou v současnosti
čištěny od náletu a obhospodařovány. V Z části plochy jsou dvě hluboce
zařízlé staré přístupové cesty obklopené keřovými porosty. Jedna z cest
je stále používána a v jejím okolí vzniká několik černých skládek a šíří se
nepůvodní pámelník bílý (Symphoricarpos albus).
V S výběžku plochy je ohrazená dílčí pastvina, kde je množství
zmlazujících výhonků trnky a hlohu – zřejmě v posledních letech zde
probíhala velmi extenzivní pastva nebo se vůbec nepáslo.
Dlouhodobý cíl ochrany: udržet plochu jako bezlesí vhodnou pro
existenci a vývoj bourovce trnkového (Eriogaster catax)
Východní výběžek EVL na SZ orientovaném svahu. Celá plocha je
využívána jako pastvina. Bez porostů dřevin a keřů. Na ploše jsou
relativně rozsáhlé aktivní sesuvy.
Dlouhodobý cíl ochrany: udržet plochu jako bezlesí vhodnou pro
existenci a vývoj bourovce trnkového (Eriogaster catax)
Menší pastvina na příkrém S orientovaném svahu. Je zde mez
s ovocnými stromy. Celá plocha je obklopena +/- lesními porosty.
Dlouhodobý cíl ochrany: udržet plochu jako bezlesí vhodnou pro
existenci a vývoj bourovce trnkového (Eriogaster catax)
Všechny lesní dílčí plochy jsou na okrajích území a navazují na ně
rozsáhlejší lesní porosty mimo EVL. Liší se od sebe polohou, orientací
svahu, věkovou strukturou porostu a i druhovým složením dřevin. Z
hlediska managementu budou všechny obhospodařovány stejně .
Dlouhodobý cíl ochrany: postupně prosvětit a převést na pařezinu
Plocha na příkrých Z orientovaných svazích, která byla dříve využívána
jako pastvina, louka a na méně příkrých svazích byly sady. V současnosti
je plocha celá zarostlá zapojenými keřovými porosty s výraznou
tendencí přechodu v les. Pouze severní a východní část je ještě
charakteru zarůstajících sadů (slivoň, jabloň).
J a V část je již spíše charakteru mladého lesa s významným
zastoupením javoru babyky, dubu, habru, hlohu. Plochou prochází pásy
vzrostlých starých stromů na kamenných valech, které dříve
rozhraničovali pozemky. Částí plochy volně prochází skot při pastvě na
okolních pastvinách.
Dlouhodobý cíl ochrany: udržet plochu jako bezlesí vhodnou pro
existenci a vývoj bourovce trnkového (Eriogaster catax)

doporučený zásah

Naléhavost* termín provedení

interval provádění

Pokud probíhá pastva tak bez zásahu

-

-

-

V případě ukončení pastvy: sečení 1/3 plochy

2

od konce VII. do 20. IX

každoročně

V případě ukončení pastvy: deponování/odklizení biomasy
po sečení

2

v souladu se sečením

v souladu se sečením

Pokud probíhá pastva tak bez zásahu

-

V případě ukončení pastvy: sečení 1/3 plochy

2

od konce VII. do 20. IX

každoročně

V případě ukončení pastvy: deponování/odklizení biomasy
po sečení

2

v souladu se sečením

v souladu se sečením

sečení 1/3 plochy

2

od konce VII. do 20. IX

každoročně

deponování/odklizení biomasy po sečení

2

v souladu se sečením

v souladu se sečením

Postupovat v souladu s LHC a LHO.

2

Radikální prořezávka křovin na max. 20% pokryvnosti
plochy

1

od konce VII. do 20. IX

jednorázově

Prořezávka křovin

2

od konce VII. do 20. IX

3-5 let

Odstranění stromů (část)

2

Zimní období

jednorázově

sečení 1/3 plochy

2

od konce VII. do 20. IX

každoročně

deponování/odklizení biomasy

2

v souladu s prořezávkou a
sečením

v souladu s prořezávkou a
sečením

-

-

-

-

označení
plochy

C2

D1

D2

E

výměra
(ha)

stručný popis charakteru plochy a dlouhodobý cíl péče

Naléhavost* termín provedení

interval provádění

Radikální prořezávka křovin na max. 20% pokryvnosti
plochy

1

od konce VII. do 20. IX

jednorázově

Prořezávka křovin

2

od konce VII. do 20. IX

3-5 let

deponování/odklizení biomasy

2

v souladu s prořezávkou

v souladu s prořezávkou a
sečením

V případě ukončení pastvy: sečení 1/3 plochy

2

od konce VII. do 20. IX

každoročně

Bez zásahu

-

-

-

4,705ha

Jde o plochu tvořenou strží, vodním tokem a východně orientovaným
svahem. Celá plocha je porostlá mladým lesem (s výjimkou centrální
louky, která je samostatnou dílčí plochou A3). V minulosti zde byly jen
ojedinělé remízky a stromy. Plocha byla využívána jako pastvina a louky. Bez zásahu
Dlouhodobý cíl ochrany: udržet plochu jako bezlesí vhodnou pro
existenci a vývoj bourovce trnkového (Eriogaster catax)

-

-

-

1,880 ha

Plocha přiléhající k obci Polichno tvořená soukromými pozemky. Asi
polovinu plochy tvoří pastvina (koně), druhá polovina je složena
z různých stádií sukcese keřových porostů, zarůstajících i
obhospodařovaných sadů.
Dlouhodobý cíl ochrany: udržet plochu jako bezlesí vhodnou pro
existenci a vývoj bourovce trnkového (Eriogaster catax)

10,047 ha

3,026 ha

Plocha v SV výběžku EVL na JZ orientovaných svazích. V horní třetině
méně příkrého svahu jsou zbytky ovocných sadů a pastvina. Na příkrém
svahu z části rozbrázděném stržemi je křovinatý porost hlohu, trnky,
šípku a staré ovocné stromy (třešeň, jabloň, slivoň, hrušeň). V porostu
je množství stezek zvěře a chodníků, které tu vytvořil skot při pastvě
nebo přecházení přes křoviny. Ve spodní části svahu a jižní části plochy
je pastvina s ojedinělými ovocnými stromy. Na ploše ve svahu
s křovinami se nachází prameniště a drobný vodní tok.
Dlouhodobý cíl ochrany: udržet plochu jako bezlesí vhodnou pro
existenci a vývoj bourovce trnkového (Eriogaster catax)
Jedná se o plochu s potokem a jeho břehovými porosty a prameništěm
s lesíkem. Celá plocha je porostlá vzrostlými stromy (olše, vrba, habr,
dub). V severní části se jedná o strž s vodním tokem, kterou prochází
přístupová cesta k pastvině (dílčí plocha C2). Jižní polovina je tvořena
zejména prameništěm a lesíkem, který ho obklopuje (dub, olše, modřín,
třešeň). Na prameniště navazuje k jihu další menší prameniště a dále již
porost spíše charakteru řídkého lesa (dub, bříza, habr). Plochou
prochází na několika místech skot. Prameniště jsou tím degradována.
Dlouhodobý cíl ochrany: udržet břehové porosty a keřové lemy

doporučený zásah

V případě ukončení pastvy: sečení 1/3 plochy

2

od konce VII. do 20. IX

každoročně

Prořezávka křovin

2

od konce VII. do 20. IX

3-5 let

deponování/odklizení biomasy

2

v souladu s prořezávkou

v souladu s prořezávkou a
sečením

*naléhavost: 1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany), 2. stupeň - zásah vhodný, 3 .stupeň - zásah odložitelný.

