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

naléhavost

Pokud nedojde k nepředvídané
okolnosti (např. větrná kalamita)
ponechat porost bez podstatných
hospodářských zásahů

-

poznámka

.
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JD
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stupeň
přirozenosti

25

II.-III.

+

Místy do větších světlin doplnit
JD, JL, KL (LP, BK) – pouze
vtroušeně (použít individuální
ochranu proti škodám zvěří).
K výsadbě použít poloodrostkyodrostky. Provést 1-2x během
platnosti plánu péče. Následně
průběžně chránit i proti buřeni.

2

V případě výskytu zmlazení
cílových druhů dřevin a zjištění
škod zvěří skupiny oplotit.

3

Postupná redukce příměsi smrku
(cca 10 m3) při SZ okraji PP, při
redukci uvolnit dřeviny cílové.
Provádět zejména v rámci
nahodilých těžeb a v době mimo
1.4.-31.7.

3
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V zásadě je možné
postupovat dle platného
LHP (nejsou zde stanoveny
žádné těžby, výchovné
zásahy ani zalesnění) s
respektováním doporučení
v rámcové směrnici v
kapitole 4.1.1
Plocha zahrnuje i bezlesí
č.102 o výměře 32 m2.
Věk etáže 17 je dle LHP
190 let, výška BK 27 m,
výška KL 24 m., věk etáže
5 je 45 let, výška BK 18 m,
výška KL 20 m.

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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