Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu

Ralsko
CZ0510028

1. Základní identifikační a popisné údaje
1.1 Základní údaje
Název: Ralsko
Kód lokality: CZ0510028
Kód lokality v ÚSOP: 5509
Rozloha (ha): 143,6954
Biogeografická oblast: kontinentální
Zařazení EVL na evropský seznam: 2011/64/EU
Nařízení vlády o stanovení národního seznamu EVL: nařízení vlády č. 318/2013 Sb., příloha 512

1.2 Způsob zajištění ochrany
Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
Celková rozloha ZCHÚ (ha): 35,1621
Relativní rozloha ZCHÚ (%): 24,5
Specifikace ZCHÚ
Kód ÚSOP
1352
360

Kategorie
PP
PR

Název
Vranovské skály
Ralsko

Ochranné pásmo zvláště chráněného území (OP ZCHÚ)
Celková rozloha OP ZCHÚ (ha): 15,0969
Relativní rozloha OP ZCHÚ (%): 10,5
Navrhovaná kategorie ZCHÚ podle platného nařízení vlády
přírodní památka
Smluvní ochrana dle § 39 ZOPK
NENÍ
Základní ochrana dle § 45c, odst. 2 ZOPK
Celková rozloha území chráněného dle režimu základní ochrany (ha): 93,4364
Relativní rozloha území chráněného dle režimu základní ochrany (%): 65
Jiná území chráněná podle národní legislativy, evropské legislativy nebo mezinárodních úmluv v
překryvu s EVL
Ptačí oblasti
NEJSOU

1.3 Územně správní příslušnost
Liberecký kraj
Dotčené obce
Mimoň, Noviny pod Ralskem, Ralsko

Dotčená katastrální území
Noviny pod Ralskem, Svébořice, Vranov pod Ralskem

1.4 Stručná charakteristika území
Ekotop

Dle geomorfologického členění ČR (DEMEK & MACKOVČIN 2006) náleží zájmové území do soustavy Česká
tabule, podsoustavy Severočeská tabule, celku Ralská pahorkatina, podcelku Zákupská pahorkatina a okrsku
Cvikovská pahorkatina.
Ralsko je nejvyšším bodem Cvikovské pahorkatiny a současně i nejvýraznějším izolovaným vrchem v širokém
prostoru ohraničeném Českým středohořím, Lužickými horami a Ještědským hřbetem, na jihu pak izolovaným
dvojvrším Velkého a Malého Bezdězu. Vyznačuje se charakteristickou siluetou strmého sopečného kužele
pronikajícího nad vyzdviženou kru kvádrových pískovců.
Geologie: Mohutnou podnož tvoří převážně středně zrnité, místy kaolinické a jílovité pískovce jizerského
souvrství (střední až svrchní turon), jimiž prorážejí neovulkanická tělesa. Vlastní skalnatý vrchol je budován
sodalitickým tefritem, jihozápadně vystupuje menší těleso olivinického bazaltu. Svahy dále prorážejí menší žíly
nerozlišených bazaltických hornin. Vyšší stupeň svahů je překryt hlinitokamenitými a písčitokamenitými deluvii.
Reliéf: Ralsko (696 m n. m.) je nejvyšším vrchem Ralské pahorkatiny. Ralsko je poměrně souměrným,
izolovaně stojícím vrchem, zakončeným strmým skalnatým a suťovým kuželem. Pískovcová podnož je erozně
zbrázděna a v četných terénních zářezech až roklích je obnaženo pískovcové podloží v podobě skalních stěn či
výrazněji vystupujících skalních útvarů. Jejich největší koncentrace je při JZ úpatí u Vranova pod Ralskem –
Vranovské skály. Vyšší stupeň svahů je překryt neovulkanickou sutí, více či méně zazemněnou. Neovulkanický
vrchol je skalnatý, s mrazovými sruby, pod nimiž se nacházejí rozlehlá otevřená suťová pole. Vrchol je dotvořen
zříceninou gotického hradu.
Pedologie: Při úpatí se nachází typická kambizem, která záhy přechází do arenické kambizemě až arenického
podzolu, vyšší stupeň svahů zaujímá ranker a litozem. Litozem odlišných vlastností je přítomna i na zvětralině
pískovcových skal. V oblasti Vranovských skal je možné vylišit též pararendzinu.
Krajinná charakteristika: Ralsko je dominantou regionálního významu (nejvyšší kóta Ralské pahorkatiny), k
čemuž přispívá i všesměrná izolovanost vrchu a jeho charakteristická zašpičatělá silueta. Impozantní jsou
skalní výchozy, otevřená suťová pole a hradní zřícenina na vrcholu. V detailu upoutají pozornost pískovcové
skály v nižších svahových stupních, turisticky atraktivní jsou Vranovské skály s Juliinou vyhlídkou. Úbočí Ralska
jsou souvisle zalesněna (s výjimkou nižších východních svahů, které byly odlesněny při budování dolu
chemické těžby), přičemž les má do značné míry přirozený charakter.
Biota
Lokalita s výraznou převahou lesních biotopů. Na Ralsku jsou nejčastějším biotopem květnaté bučiny (L5.1),
které v nižších polohách volně přecházejí do bučin acidofilních (L5.4). Fytocenologicky se jedná o porosty as.
Dentario enneaphylli-Fagetum (zejména ve východním a severním úbočí) a Melico-Fagetum (v jižním a
západním úbočí). V exponovaných polohách vrcholového kuželu a s přesahy níže do východního svahu jsou
rozšířeny suťové lesy (L4) as. Mercuriali-Fraxinetum a Lunario-Aceretum. V bylinném patře se poměrně hojně
vyskytují mj. česnek medvědí (Allium ursinum), árón plamatý (Arum maculatum), dymnivka dutá (Corydalis
cava), d. bobovitá (C. intermedia), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).
V zasuťovaných svazích pod vrcholem se stromový porost rozvolňuje a přechází do primárního bezlesí
otevřených sutí a skal (S1.2) a reliktních vysokostébelných trávníků s třtinou chloupkatou (Calamagrostis
villosa) i t. rákosovitou (C. arundinacea). Na vrcholových skalách jsou vyvinuta společenstva s kostřavou sivou
(Festuca pallens) a sporadicky zde vystupují další vzácné druhy: česnek tuhý (A. strictum), skalník celokrajný
(Cotoneaster integerrimus), déle nezvěstné jsou hvězdnice alpská (Aster alpinus) a kapradinka skalní (Woodsia
ilvensis). Jižně od vrcholu je maloplošně zachována reliktní teplomilná doubrava (L6.5-L6.1). V nižších
polohách úbočí při výchozech pískovců jsou maloplošně vyvinuty přechody acidofilních bučin do
boreokontinentálních borů (L8.1). Při jižním úpatí Ralska jsou na vápnitých pískovcích vyvinuty pozoruhodné
bukové bory s teplomilnými a bazifilními prvky - válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), zvonek
broskvolistý (Campanula persicifolia), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), smldník bahenní (Peucedanum
palustre), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), silenka nicí (Silene nutans), jetel alpínský (Trifolium alpestre)
aj.; dále se nacházejí skalní bezlesí mj. s porosty as. Festuco glaucae-Sedetum acris.
Zoologie
Lokalita je zajímavá zejména z hlediska výskytu reliktní entomofauny. Rozsáhlá suťová pole obývají mj. reliktní
střevlíci Leistus montanus kultianus a Pterostichus negligens. Ve zbytcích přirozených lesních porostů s
převahou buku žijí další reliktní druhy brouků, např. zvláště chráněný střevlík nepravidelný (Carabus irregularis).
Nedávno zde byla ověřena slabá populace kriticky ohroženého tesaříka alpského (Rosalia alpina) nalezeného
zde již v 70. letech minulého století. Zaznamenán je i výskyt zvláště chráněných druhů motýlů – otakárka
fenyklového (Papilio machaon) a bělopáska topolového (Limenitis populi), dále pak vzácného teplomilného
krasce Lamprodila rutilans a vzácného tesaříka Leptura scutellata.

V posledních letech bylo potvrzeno hnízdění krkavce velkého (Corvus corax), výra velkého (Bubo bubo), z
minulosti též sokola stěhovavého (Falco peregrinus). Posledně jmenovaný kriticky ohrožený druh zde byl
pozorován i v roce 2011. Staré porosty listnatých stromů jsou významné jako hnízdiště dutinových druhů ptáků.
Ze vzácnějších druhů zde bylo recentně potvrzeno hnízdění holuba doupňáka (Columba oenas), lejska
bělokrkého (Ficedula albicollis), datla černého (Dryocopus martius) nebo žluny zelené (Picus viridis), pozorován
byl v roce 2013 i lejsek malý (Ficedula parva).

2. Stav EVL a předmětů ochrany
2.1 Předměty ochrany a jejich cílový stav
Stanoviště
Kód předmětu ochrany: 9110
Název předmětu ochrany: Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Rozloha (ha): 21,1091
Relativní rozloha (%): 14,69
Stav předmětu ochrany při zařazení EVL do Evropského seznamu: dobrá hodnota
Cílový stav předmětu ochrany:
Udržovat pestrou mozaiku strukturně bohatých bučin odpovídající stavu jako při vyhlášení.

Kód předmětu ochrany: 9130
Název předmětu ochrany: Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Rozloha (ha): 85,5683
Relativní rozloha (%): 59,55
Stav předmětu ochrany při zařazení EVL do Evropského seznamu: vynikající hodnota
Cílový stav předmětu ochrany:
Udržovat pestrou mozaiku strukturně bohatých bučin a zlepšit druhovou skladbu a strukturu porostních typů s
vysokým podílem jehličnanů oproti stavu při vyhlášení.

Kód předmětu ochrany: 9180 *
Název předmětu ochrany: Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Rozloha (ha): 17,0333
Relativní rozloha (%): 11,85
Stav předmětu ochrany při zařazení EVL do Evropského seznamu: dobrá hodnota
Cílový stav předmětu ochrany:
Udržovat pestrou mozaiku strukturně bohatých suťových lesů a zlepšit druhovou skladbu a strukturu porostních
typů s vysokým podílem jehličnanů oproti stavu při vyhlášení.
* označuje prioritní stanoviště

2.2 Nároky předmětů ochrany
Stanoviště
Kód předmětu ochrany: 9110
Název předmětu ochrany: Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Popis nároků předmětu ochrany:
Toto stanoviště tvoří biotop L5.4 Acidofilní bučiny, které tvoří listnaté nebo smíšené lesy na kyselých až
neutrálních, minerálně chudých půdách. Zahrnují široké spektrum stanovišť 3. - 6. lesního vegetačního stupně,
místy sestupují níže (severní svahy). V druhové skladbě porostů převažuje buk lesní (Fagus sylvatica) s příměsí
dalších listnáčů javor klen (Acer pseudoplatanus), dub zimní (Quercus petraea s. lat.), dub letní (Q. robur), lípa
srdčitá (Tilia cordata) nebo jehličnanů jedle bělokorá (Abies alba) a smrk ztepilý (Picea abies). Zastoupení
jednotlivých dřevin kolísá úměrně k rozpětí podmínek, které daný typ stanoviště pokrývá. Obecně je ale ve
všech acidofilních bučinách problémem nedostatečné množství jedle. K přirozeným vlastnostem bukových lesů
patří v určité části vývoje tvorba jedné souvislé etáže, spolu s nedostatkem živin proto keřové patro většinou
chybí nebo má malou pokryvnost. Pokud je vyvinuto, zmlazují se v něm dřeviny stromového patra. Bylinné
patro je chudé, s převahou běžných acidofilních druhů. Charakter většiny porostů předurčuje jeho vhodnost k
hospodářskému využití. Intenzivním hospodařením a nevhodnou umělou obnovou, především smrkem, dochází
k přeměně na lesy s převahou smrku a s tím spojenému riziku přemnožení kalamitních hmyzích škůdců. V
neposlední řadě jsou významným faktorem vysoké stavy spárkaté zvěře, bránící účinnému rozvoji přirozené i
umělé obnovy.

Pro ochranu stanovišť acidofilních bučin je důležité především omezení zvyšování podílu smrku či jiných
stanovištně či geograficky nepůvodních dřevin a omezení holosečného hospodaření, které může stav bučin
ohrožovat.
V porostech, kde je výskyt jedle pod úrovní jejího přirozeného zastoupení, je nutný alespoň současný podíl
zachovat. Tam, kde se vyskytuje ve větším množství je vhodné zajistit její podíl odpovídající přirozené skladbě
lesa. Pro úspěšnou přirozenou obnovu lesa je nezbytné snižování stavu spárkaté zvěře, případnou umělou
obnovu spolu s přirozeným zmlazením účinně chránit. Při výsadbách cíleně vnášet chybějící dřeviny, hlavně
jedli, při výchově vytvářet věkově a výškově diferencovaný porost.

Kód předmětu ochrany: 9130
Název předmětu ochrany: Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Popis nároků předmětu ochrany:
Toto stanoviště tvoří biotop L5.1 Květnaté bučiny. Tvoří jej listnaté lesy s převládajícím bukem lesním a někdy s
příměsí dalších listnáčů javor mléč (Acer platanoides), j. klen, habr obecný (Carpinus betulus), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), dub zimní, lípa srdčitá, l. velkolistá (Tilia platyphyllos) a jilm drsný (Ulmus glabra), ve
vyšších nadmořských výškách také jedle bělokoré a smrku ztepilého. Zahrnují široké spektrum stanovišť 3. - 6.
lesního vegetačního stupně, místy sestupují níže (severní svahy). Jejich výskyt je vázán hlavně na eutrofní,
obvykle kambizemní půdy s rychlou mineralizací humusu, na různých druzích hornin. Na minerálně chudším
podloží je formace vyvinuta jen na hlubších půdách mírných svahů a plošin. Oproti kyselým bučinám je zde v
daleko větší míře rozvinuto keřové a hlavně typické bylinné patro květnatých bučin, zastoupené vzácnějšími
druhy i běžně zastoupenými mezofilními druhy listnatých lesů. Také na tyto biotopy dolehlo dlouhodobé
hospodářské využívání a rostoucí potřeba dřeva pro různé účely. Postupem času docházelo ve stále větším
měřítku k upřednostňování rychleji rostoucího a v daných přírodních podmínkách prosperujícího smrku,
pěstovaného v ekonomicky nejvýhodnějších stejnověkých monokulturách. Takto vzniklé lesy jsou snadno
napadnutelné kalamitními škůdci, velký vliv mají také na změny půdních poměrů na stanovištích bučin
důsledkem kyselého opadu a ochuzení vrchních vrstev o živiny . V neposlední řadě jsou významným faktorem
vysoké stavy spárkaté zvěře, bránící účinnému rozvoji přirozené i umělé obnovy.
Pro ochranu stanovišť květnatých bučin je důležité především omezení zvyšování podílu smrku či jiných
stanovištně či geograficky nepůvodních dřevin a omezení holosečného hospodaření. Na konkrétních lokalitách
s předpokládaným přirozeným výskytem borovice lesní nebo smrku ztepilého nezvyšovat jejich celkové
zastoupení nad hodnoty odvozené od modelů předpokládané přirozené druhové skladby. V případě výskytu
kůrovcových ohnisek je vhodná šetrná asanace dřevní hmoty, chemické prostředky využívat jen v nezbytně
nutné míře. Jako prevence by se mělo zajistit včasné zpracování nahodilých těžeb smrku. V porostech, kde je
výskyt jedle pod úrovní jejího přirozeného zastoupení, je nutný alespoň současný podíl zachovat. Tam, kde se
vyskytuje ve větším množství je vhodné zajistit její podíl odpovídající přirozené skladbě lesa. V případě výskytu
květnatých bučin na extrémních stanovištích je prvořadá půdoochranná funkce lesa. Pro úspěšnou přirozenou
obnovu lesa je nezbytné snižování stavu spárkaté zvěře, případnou umělou obnovu spolu s přirozeným
zmlazením účinně chránit. Při výsadbách cíleně vnášet chybějící dřeviny, hlavně jedli, při výchově vytvářet
věkově a výškově diferencovaný porost.

Kód předmětu ochrany: 9180 *
Název předmětu ochrany: Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Popis nároků předmětu ochrany:
Stanoviště tvoří biotop L4 Suťové lesy. Tento biotop obsazuje polohy strmých svahů často s výchozy skal a
zpravidla hlubší půdy s vysokým obsahem skeletu, bohaté živinami a s velmi dobrou mineralizací listového
opadu. Tvoří většinou jen maloplošné porosty. Širokému rozpětí lesních vegetačních stupňů odpovídá i škála
dřevin přirozené dřevinné skladby. Převažují rychle rostoucí dřeviny jako javory (klen, mléč), jasan ztepilý, lípy
(srdčitá, velkolistá), jilm drsný a ve vyšších polohách i buk lesní a jedle bělokorá . Díky specifickým podmínkám
a druhové rozrůzněnosti se zpravidla jedná o strukturně bohaté lesy s různým zapojením. Keřové patro je
zpravidla dobře vyvinuto, bylinné patro zahrnuje druhy blíže ekologicky nespecializované, s přesahem z bučin,
dubohabřin či luhů. Typický je pro suťové lesy výskyt nitrofilních a na vlhkost náročných druhů.
Ochranářský management suťových lesů je na dosti lokalitách přednostně bezzásahový, s ponecháním
odumřelé dřevní hmoty. Pokud se v porostech provádějí nějaké zásahy, měly by plně respektovat
půdoochrannou funkci lesa, případně tuto funkci dle možností posilovat. Při vyklízení dřevní hmoty ve špatně
přístupných terénech je nezbytné využít lanových zařízení. Mělo by být maximálně využíváno stávajícího
přirozeného zmlazení, v případě umělé obnovy vysazování druhů stanovištně vhodných. Rozsah obnovních
zásahů musí respektovat charakter vlastních porostů a rozlohu tohoto stanoviště v EVL.
Suťové lesy může ohrožovat případná lesní těžba nebo přeměna jejich druhové skladby nepůvodními druhy
dřevin.

2.3 Řešení konfliktů při zajišťování požadavků různých předmětů ochrany EVL
Konflikt není předpokládán

2.4 Konflikt s jinými ochrannými režimy dle ZOPK
Konflikt není předpokládán

2.5 Využívání EVL a zhodnocení jeho důsledků pro předměty ochrany
Stručná charakteristika a vliv činnosti
Území EVL zaujímá dvě maloplošná území. Vrchol Ralska je pod ochranou přírodní rezervace Ralsko a v
jihozápadní části lokality se nachází přírodní památka Vranovské skály.
Lesy v úbočích Ralska byly nejpozději do první poloviny 19 století zasaženy holosečemy, které tak daly
vzniknout víceméně stejnověkým porostům různého druhového složení. V živnějších polohách se přirozenou
cestou obnovily lesy s převahou buku, na chudších stanovištích nebo v polohách vystavených silnějšímu
hospodářskému tlaku vznikly převážně umělou cestou porosty borové či smrkové. Suťové lesy (L4) v
hospodářsky méně atraktivních polohách byly ušetřeny intenzivnějších lesnických zásahů a zachovaly si do
značné míry přirozený charakter. Jedná se především o lesy v hranicích dnešní PR Ralsko, které jsou ovšem
alespoň zčásti výsledkem sekundární sukcese na plochách odlesněných v době hradní kolonizace. Od 30. let
20. století byl suťoví les ponechán bez hospodářského ovlivnění. Ve východní části suťového pole jižně od
vrcholu je porost modřínu (zřejmě uměle založený). Jeho přítomnost má pravděpodobně souvislost s řadou
brázd (rýh) vedených po spádnici na přiléhlé části suťového moře.
Většina současných bučin (L5.1, L5.4) vzešla z obnovních těžeb v 19. století, zčásti ještě počátkem 20. století,
před vyhlášením rezervace v r. 1933. Pozdější těžby v bučinách byly clonného charakteru, přičemž část
proředěné horní etáže byla ponechána a dala vzniknout současným etážovitým porostům.
Uvedené rozložení lesů se zachovalo do druhé poloviny 20. století. Velkou změnu přinesl rozvoj uranového
průmyslu v 70. a 80. letech. Do oblasti Ralska v té době expandoval důl chemické těžby, který se zprvu rozvíjel
v rašelinné pánvi při levém břehu Ploučnice na východním úpatí Ralska a v přilehlé pískovcové pahorkatině.
Vlastní těžbě předcházel rozsáhlý vrtný geologický průzkum. Ten pokryl většinu zájmového území, s výjimkou
vrcholových partií Ralska a jihozápadního úbočí; na jihu a východě zasáhly vrtné práce až k úpatí
neovulkanického kuželu. K umožnění průzkumu bylo nutné vybudovat přístupové cesty a na nich pak
manipulační plochy pro vrtné soupravy a obslužnou techniku. To s sebou neslo poměrně rozsáhlé zemní práce
a fragmentaci lesů spojenou s určitou ruderalizací. Následná těžba uranového zrudnění probíhala na tzv.
vyluhovacích polích. Ta v 80. letech zasáhla poměrně vysoko do východního úbočí Ralska (nejvyšší bod cca
460m).
V území jsou dobře patrné důsledky těžby i jiných než radioaktivních surovin. Jedná se o těžbu stavebního
kamene – při úpatí a ve svazích pískovce, ve vrcholové oblasti čedičové horniny. Obě tyto horniny byly na
Ralsku těženy již před staletími. V nižším stupni svahů se nachází řada různě velkých pískovcových lomů, dle
stáří lesního porostu, který je vyplňuje, v nich těžba většinou skončila před více jak sto lety. Bazaltoid byl těžen
v 1. polovině 20. století severozápadně od vrcholu Ralska. V současnosti se zde kromě světlin a dlouhodobě
blokovaných bezlesí nachází mladé porosty různých dřevin, v prostoru bývalého lomu stojí retranslační věž.
V poválečné době se Ralsko stalo na několik desetiletí součástí stejnojmenného vojenského újezdu, který od r.
1968 do r. 1991 využívala sovětská armáda. Na vrcholu byl umístěn světelný stožár a byla zde stálá vojenská
hlídka. K napájení stožáru byl ve východním úbočí zřízen průsek pro elektrické vedení. Vojenské využívání
Ralska se sice dotklo jen malé části území, zasáhlo ale do přírodovědně nejcennějších poloh vrcholových skal a
sutí. Důsledkem pobývání vojska jsou je i ruderalizace širšího prostoru a odběr kamene ze suťového pole pod
vrcholem. Nápadné je zejména zjevně umělé zbrázdění suti ve východní části suťového pole (tj. jižně od
vrcholu), odběr kamene je ovšem dosud patrný i na opačném konci tohoto suťového bezlesí.
Lesní porosty v současnosti
Plošně převažují přírodě blízké lesy s převahou buku (L5.1), většinou ve věku nad 120 let. Mladší porosty (L5.4)
se nacházejí zejména v jižním úbočí, s postupující obnovou se ale rozšiřují i v severní části. Většina bučin ve
svazích Ralska má zjednodušenou porostní strukturu vlivem dřívějších velkoplošných těžeb.
Za „nejpůvodnější“ lze označit porosty zejména v hranicích PR Ralsko - suťové lesy. Současný stav suťových
porostů (L4) lze označit z hlediska ochrany přírody za vyhovující. Ještě v první polovině 20. století byly ale staré
etážovité porosty rozšířeny na velkých plochách i v jv a jižním úbočí Ralska; dnes se z těchto „starobylých lesů“
dochovaly jen poměrně malé fragmenty, v nichž často již převažuje mladá dolní etáž.
V posledních letech byly zahájeny rozsáhlé obnovní těžby, nejprve v severním úbočí (návaznost na polomové
plochy), poté při jižním úpatí i výše v jižních svazích a následně i ve východním úbočí. Těžby dále pokročily na
podzim roku 2014. Donedávna celistvé, byť do značné míry stejnověké porosty jsou na velkých plochách
prosvětlovány, či přímo holosečně těženy, převážně se jedná o bukové a borové porosty (netýká se přirozených
relikntích roklinových borů na 0Y). Ztráty bukových porostů jsou částečně kompenzovány většinou dostačující
přirozenou obnovou buku (obvykle ale již ne dalších cílových dřevin).

Turistika
Vrchol Ralska je od 2. poloviny 19. století vystaven vysoké turistické návštěvnosti. Záhy sem byla vyznačena
turistická cesta. Po zřízení vojenského újezdu byla turistická cesta na vrchol zrušena, lidé sem ale neoficiálně
přicházeli i nadále. Bez omezení zůstala přístupná jen Juliina vyhlídka nad Vranovem. Příliv turistů výrazně
zesílil v 90. letech po zrušení vojenského újezdu. Soustředění velkého počtu osob na malý a ekologicky citlivý
prostor vrcholu Ralska (ale i Vranovských skal) měl neblahý dopad na vzácnou květenu území. Pravděpodobně
byl hlavní příčinou zániku lokality hvězdnice alpské (Aster alpinus) na vrcholu Ralska (SÝKORA 1977). V
posledních dvou desetiletích se stává specifickým ohrožením území nelegální jízda terénních motocyklů
(případně motorových čtyřkolek) po lesích, což se projevuje viditelnou erozí.
Myslivost
Na Ralsku již v 19. století existovala obora, která zřejmě zanikla po roce 1945 a pravděpodobně měla za
výsledek rozšíření mufloní zvěře na Ralsku. Mufloní zvěř významně omezovala (až znemožňovala) obnovu
listnatých dřevin a škodila i na cenné nelesní vegetaci. V posledních letech nejsou na Ralsku mufloni
pozorováni, je zde však hojná zvěr černá a srnčí. Okrajově sem zasahuje i výskyt jelení zvěř, jejíž početní stavy
ve volné krajině se snížily po zřízení obory Židlov. Současné zazvěření je poměrně únosné, neboť v území
většinou dobře zmlazuje buk, místy i klen a jilm, naproti tomu jasan je zvěří poškozován.

2.6 Související platné dokumenty ve vztahu k předmětům ochrany dle speciálních
zákonů
Plány péče
Název ZCHÚ: PP Vranovské skály
Autor: Ekoles - Projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou
Schválil: Ministerstvo životního prostředí
Datum schválení: 26. 8. 2010
Platnost od-do: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2020
Název ZCHÚ: PR Ralsko
Autor: Ekoles - Projekt s.r.o. Jablonec nad Nisou
Schválil: Ministerstvo životního prostředí
Datum schválení: 26. 8. 2010
Platnost od-do: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2020
Lesní hospodářské plány / lesní hospodářské osnovy
Typ dokumentu: LHP
Přírodní lesní oblast: 18a – Severočeská pískovcová plošina
Lesní hospodářský celek / zařizovací obvod: 585155 LHC Stráž pod Ralskem
Výměra LHC / zařizovací obvod v EVL (ha): 143,6954
Období platnosti LHP (LHO): 1. 1. 2011 - 31. 12. 2020
Organizace lesního hospodářství: Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Mimoň
Nižší organizační jednotka: LS Hamr

3. Péče o EVL
3.1 Popis optimálního způsobu péče o předměty ochrany
Na území EVL dodržovat šetrné hospodářské zásahy, které zachovají integritu vzrostlých lesních porostů a
současně umožní jejich postupnou obnovu. Hospodaření je popsáno v Rámcových směrnicích (příloha 6.4).
Hospodaření v acidofilních a květnatých bučinách (L5.4, L5.1)
Vyloučit holosečné postupy na území PR vyloučit úmyslné obnovní těžby, dočasně jsou na vybraných plochách
přípustné účelové výběry: extenzivní management zaměřený především na odstranění modřínu z rezervace a
snižování zastoupení SM, s upřednostněním samovolně probíhajících přírodních procesů.
Na území bučin mimo PR, provádět obnovu porostů přednostně clonnými sečemi (maloplošné skupinové,
pruhové či okrajové obnovní prvky do 0,5ha nebo na výšku stromu) nebo účelovým výběrem. Důležité je zajistit
přirozenou obnovu buku a dle možností i dalších stanovištně přirozených dřevin (zejména DB KL, JD, JLH). Pro
umělou obnovu nepoužívat smrk a modřín, borovici použít jen na borových stanovištích s podmínkou zachování
odpovídajícího podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Ponechávat odumřelé dřevo k zetlení dle místních
podmínek (stojící i ležící, mimo smrkového).
Pro podporu tesaříka alpského, jenž byl na lokalitě zaznamenán, je vhodné nezasahovat do porostů bučin,
nezpracovávat zlomené, trouchnivějící či jinak poškozené buky. V případě potřeby zpracování dříví z
nahodilých těžeb BK je nutné práce provádět mimo dobu reprodukce tesaříka alpského: v případě vzniku zlomů
nebo vývratů v období od ledna do poloviny června je možné dříví zpracovat, v případě vzniku zlomů nebo
vývratů od poloviny června do září není přípustné dříví zpracovat, je nezbytné jej trvale ponechat v porostu, v
případě vzniku zlomů nebo vývratů v období od září do prosince je možné dříví zpracovat.
Hospodaření v suťových lesích (L4)
Porosty na suťových stanovištích ponechat bez úmyslných zásahů, neprovádět úmyslné obnovní těžby.
Dočasně je na vybraných plochách přípustné účelovým výběrem odstranit z porostu MD, ev. snižovat
zastoupení SM., K zetlení se bez dalšího zpracování ponechává zpravidla veškeré odumřelé dřevo. Kácejí se
souše ohrožující zdraví a majetek občanů.
Hospodaření v reliktních roklinových borech
Stávající porosty na stanovištích 0Y odpovídají cílovému přírodnímu stavu, dlouhodobým cílem je udržení
přirozené druhové skladby a zachování rozvolněné až mezernaté porostní výstavby na stanovištích, na kterých
jsou porosty ohrožené suchem a permanentně silně ohrožené erozí. Hospodářské zásahy redukovat na
případný asanační výběr souší.
Další opatření na lokalitě
Na lokalitě nebudovat nové cesty pro zpřístupnění porostů, neměnit kategorii cest stávajících. Zařízení a
objekty související s průzkumem uranového zrudnění a těžebních činností, která nejsou využívána, je vhodné
postupně odstraňovat, a to tak aby nedocházelo k zásahům do okolí již narušených ploch. Na lokalitě není
přípustné provozování motoristických sportů.
Do rámcových směrnic hospodaření pro lesní stanoviště je zapracována Metodika managementu tlejícícho dříví
v lesích zvláště chráněných území publikovaná ve Věstníku MŽP (2014/7). Metodika uvádí doporučené postupy
týkající se množství, distribuce a parametrů dřeva ponechaného k zetlení v lesních ekosystémech NP, MZCHÚ
a I. a II. zóny CHKO diferencované primárně podle cíle ochrany a stupně přirozenosti, dále pak podle biotopu
lesních ekosystémů.
Dřevem ponechaným k zetlení se v rámci této metodiky rozumí stromy odumřelé v důsledku působení
přírodních procesů, stromy pokácené při úmyslných či nahodilých těžbách, dále doupné stromy a stromy
ponechané na dožití. Metodika se zabývá veškerým dřevem ponechaným k dekompozici, včetně klestu a
drobných těžebních zbytků. Součástí managementu dřeva ponechaného k zetlení není odumřelá podzemní
biomasa stromů.

3.2 Navrhovaná opatření
Nejsou navrhována.

4. Závěrečné údaje
4.1 Použité podklady
AOPK ČR, Lesy České republiky, s. p., Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Vojenské lesy a
statky ČR, s.p., VÚKOZ (2006). Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky
významných lokalitách soustavy Natura 2000: Výsledek jednání pracovní skupiny ustanovené při Ministerstvu
životního prostředí České republiky a složené ze zástupců jmenovaných organizací. PLANETA. XIV, 9, s. 1-39.
1213-3393.
DEMEK, J.; MACKOVČIN, P. (eds.) et al. (2006). Hory a nížiny: Zeměpisný lexikon ČR. Vydání II. Brno: AOPK
ČR. 582 s., 1 CD. ISBN 80-86064-99-9.
EKOLES - PROJEKT s.r.o. Jablonec nad Nisou
31.12.2020. 49 s.

(2009). Plán péče o PR Ralsko na období 1.1.2011 -

CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k
evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s.
ISBN 80-86064-55-7.
VIŠŇÁK, R. (2014). BOTANICKÝ INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUM vrchu Ralsko. 68 s.

4.2 SDO zpracoval
Organizace: AOPK ČR, Regionální pracoviště Liberecko
Zpracovatel: Ing. Radka Tomášková
E-mail: liberecko@nature.cz
Organizace: AOPK ČR, Regionální pracoviště Liberecko
Zpracovatel: Ing. Jana Bursíková
E-mail: liberecko@nature.cz
Datum zpracování:

5. Seznam zkratek
AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

BK

buk lesní - zkratky dřevin vychází z vyhlášky 84/1996 Sb., příloha číslo 4

ES

Evropský seznam

EVL

Evropsky významná lokalita

LHC

lesní hospodářský celek

LHO

lesní hospodářská osnova

LHP

lesní hospodářský plán

OP ZCHÚ

ochranné pásmo zvláště chráněného území

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

SDO

Souhrn doporučených opatření

ÚSOP

Ústřední seznam ochrany přírody

ZCHÚ

zvláště chráněné území

ZOPK

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů

6. Přílohy
6.1 Orientační mapa evropsky významné lokality
CZ0510028_Ralsko_orientacni_mapa.pdf

6.2 Mapa způsobu zajištění ochrany EVL
CZ0510028_Ralsko_zpusob_zajisteni_ochrany.pdf

6.3 Mapa zákresů managementových opatření na vymezených plochách
NENÍ

6.4 Rámcová směrnice pro lesní stanoviště
CZ0510028_Ralsko_ramcova_smernice.doc

6.5 Doplňující dokumenty
CZ0510028_Ralsko_CZ0510028_Ralsko_hranice_platnosti_ramcovych_smernic.pdf
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6.4 Rámcová směrnice hospodaření pro lesní stanoviště
Kód lokality
CZ0510028
Kód typu přírodního
stanoviště/ kód druhu
9180

Název EVL
Ralsko
Název stanoviště/ Název druhu

Kategorie ochrany:
PR Ralsko
Kód a název biotopu

lesy svazu Tilio - Acerion na
svazích, sutích a v roklích

L4 - Suťové lesy

Rozloha
ha
17,03

%
11,85

Kategorie lesa
Soubory lesních typů
lesy ochranné: 21a na mimořádně nepříznivých stanovištích,
5J, 3Z, 4A, 4N
lesy zvláštního určení: 32a v přírodních rezervacích a přírodních
památkách
Cílová druhová skladba dřevin (%) podle souborů lesních typů (SLT) dle plánu péče o PR Ralsko 2015-2020, autor R. Višňák
SLT

Dřeviny přirozené druhové skladby

5J

BK 20-50, KL 30-50, JS 10-40, (LP, JV, JLH, JD) do 30, (BR, JR, SM) vtroušeně

3Z

BK 30-70, KL 30-70, DB 10-30, (LP, JS, JV, JLH, JD) do 30, (BO, BR, JR, SM) vtroušeně

4A

BK 40-70, KL 30-40), (JV, JS, JLH, JD) do 30, (JŘ, SM) vtroušeně

4N

BK 60-90, KL 10-30, JD +-30, (BR, JR, SM) vtroušeně

Minimální podíl listnatých dřevin přirozené druhové skladby a jedle bělokoré (v %) pro lesní biotop při obnově a výchově
porostních skupin
a) = součtu hodnot současného zastoupení listnatých dřevin PDS a JD až do výše součtu hodnot přirozeného zastoupení těchto druhů
dřevin v plošně převažujícím SLT (pokud je současné zastoupení listnatých dřevin PDS a jedle bělokoré v porostní skupině větší nebo
rovno minimálnímu podílu melioračních a zpevňujících dřevin)
b) = minimálnímu podílu MZD v plošně převažujícím SLT (pokud je současné zastoupení listnatých dřevin PDS a JD v porostní skupině
menší než minimální podíl MZD).
Porostní typy
Smíšené listnaté porosty v PR Ralsko
Základní hospodářská doporučení
Hospodářský způsob
Hospodářský tvar
(-účelový výběr)
vysoký
Obmýtí
Obnovní doba
fyzický věk
nepřetržitá
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Cílovým stavem je zachování podílu listnatých dřevin a zachování kontinuálního výskytu zralostních porostních stádií, zachování
přírodního smíšeného různověkého lesa, směřujícího k přirozené druhové skladbě stromového patra. Porostní zápoj podle stupně
sukcese porostu: u mladých stádií relativně řídký, často skupinovitý, později stromové patro uvolněné, přirozeně mezernaté, porostní
výstavba silně diferencovaná skupinovitá až hloučkovitá, tloušťková a výšková struktura lesních porostů značně diverzifikovaná. Nutný
trvalý kryt půdy. Území s ponecháním většího podílu mrtvého dřeva a zajištěním dostatečného množství habitatových stromů.
Lesní porosty hospodářsky výhledově neusměrňovat – ponechat bez zásahu.
Obnovní postup a způsob obnovy
Přirozená obnova probíhá v závislosti na spontánním prosvětlování a rozpadu horního stromového patra ve všech porostních
skupinách s dostatečným zastoupením dřevin cílové druhové skladby dřevin (CDS). Chybějící dřeviny doplnit vnášením (podsadby ev.
síje) a dlouhodobě chránit před škodami zvěří.
S vyloučením obnovní těžby. Dočasně jsou na vybraných plochách přípustné účelové výběry, extenzivní management zaměřený
především na odstranění modřínu z rezervace ev. snižování podílu SM s upřednostněním samovolně probíhajících přírodních procesů.
Péče o nálety, nárosty a kultury
Nezasahovat do procesu autoregulace.
Výchova porostů
Výchova porostů se neprovádí, nezasahuje se do procesu autoregulace skupin vzniklých z přirozené obnovy s výjimkou zásahů
podporujících dřeviny PDS na úkor zastoupení SM a MD.
Opatření ochrany lesa
Neprovádí se.
Provádění nahodilých těžeb
Nahodilé těžby se neprovádějí, veškeré dřevo zůstává v porostu.
Doporučené technologie
Veškeré dřevo zůstává v porostu.
Poznámky
směrnice pokrývá celé oddělení 138

Kód a název biotopu vychází z Chytrý M. et. al, (2010): Katalogu biotopů České republiky. Ed. 2. Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR. Praha.
Zkratky souborů lesních typů vychází z vyhlášky č. 83/1996 Sb. příloha č.2. Přehled souborů lesních typů ČR.
Zkratky dřevin vycházejí z vyhlášky č. 84/1996 Sb. příloha č.4. Číselné označení, názvy a zkratky dřevin.

Kód lokality
CZ0510028
Kód typu přírodního
stanoviště/ kód druhu
9130

Název EVL
Ralsko
Název stanoviště/ Název druhu
bučiny typu Asperulo - Fagetum

Kategorie ochrany:
PR Ralsko
Kód a název biotopu
L 5.1 - květnaté bučiny

Rozloha
ha
3,6

%
2,5

Kategorie lesa
Soubory lesních typů
lesy zvláštního určení: v přírodních rezervacích a přírodních
4A
památkách (32a),
Cílová druhová skladba dřevin (%) podle souborů lesních typů (SLT) zdroj plán péče o PR Ralsko 2015-2020, autor R. Višňák
SLT

Dřeviny přirozené druhové skladby

4A

BK 40-70, KL 30-40, (JV, JS, JLH, JD) do 30, (JR, SM) vtroušeně

Minimální podíl listnatých dřevin přirozené druhové skladby a jedle bělokoré (v %) pro lesní biotop při obnově a výchově
porostních skupin
a) = součtu hodnot současného zastoupení listnatých dřevin PDS a JD až do výše součtu hodnot přirozeného zastoupení těchto druhů
dřevin v plošně převažujícím SLT (pokud je současné zastoupení listnatých dřevin PDS a jedle bělokoré v porostní skupině větší nebo
rovno minimálnímu podílu melioračních a zpevňujících dřevin)
b) = minimálnímu podílu MZD v plošně převažujícím SLT (pokud je současné zastoupení listnatých dřevin PDS a JD v porostní skupině
menší než minimální podíl MZD).
Porostní typy
A. smíšené listnaté porosty s převahou buku
Základní hospodářská doporučení
Hospodářský
Hospodářský tvar
způsob
- (účelový výběr)
vysoký
Obmýtí
Obnovní doba
fyzický věk
nepřetržitá
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Cílovým stavem je zachování podílu listnatých dřevin a
zachování kontinuálního výskytu zralostních porostních stádií,
zachování přírodního smíšeného různověkého lesa s převahou
buku, cílová porostní výstavba horizontálně mírně uvolněná až
zapojená, vertikálně středně až výrazně diferencovaná, žádoucí
jsou trvale etážové nestejnověké porosty.
Území s ponecháním většího podílu mrtvého dřeva a zajištěním
dostatečného množství habitatových stromů.

B. smrkový

Hospodářský způsob

Hospodářský tvar

- (účelový výběr)
Obmýtí
fyzický věk

vysoký
Obnovní doba
nepřetržitá

Cílem je postupný převod na smíšené bučiny bez kulturní příměsi
smrku a modřínu - porostní typ A. Přibližování se přírodě blízké
skladbě lesa s převažujícím zastoupením buku.
Cílová porostní výstavba horizontálně mírně uvolněná až zapojená,
vertikálně středně až výrazně diferencovaná, žádoucí jsou trvale
etážové nestejnověké porosty.
Podpora, vnášení a umělá obnova dřevin PDS dle ekologických
nároků jednotlivých dřevin až na zastoupení cílové dřevinné skladby
dle SLT.
Podpora autoregulačních procesů, podpora přirozeného zmlazení.
Přirozená obnova nejjemnějšími způsoby. Poměr zastoupení
dřevinné skladby dle PDS a ekologických nároků jednotlivých
dřevin.
Lesní porosty hospodářsky výhledově neusměrňovat – ponechat
bez zásahu.
Obnovní postup a způsob obnovy

S vyloučením obnovní těžby. Dočasně jsou na vybraných Obnovu porostů jednotlivým nebo skupinovým výběrem, začít ve
plochách přípustné účelové výběry, extenzivní management SM a MD, šetrné vyklizení dřeva mimo území PR. Stávající porost
zaměřený především na odstranění modřínu z rezervace s lze i ponechat na dožití.
upřednostněním samovolně probíhajících přírodních procesů.
K zetlení se bez dalšího zpracování ponechává zpravidla - V porostech je ve významném množství přítomné mrtvé dřevo,
cílový objem tlejícího dřeva je 120-240 m3/ha. K zetlení se bez
veškeré odumřelé dřevo. Kácejí se souše ohrožující zdraví a
majetek občanů.
dalšího zpracování ponechává zpravidla veškeré odumřelé
dřevo nesmrkových příměsí, ze smrku se v porostu k zetlení
Přirozená obnova probíhá v závislosti na spontánním
ponechávají přednostně souše staré 2 a více let, a v omezeném
prosvětlování a rozpadu horního stromového patra ve všech
rozsahu (ca 1-2 kmeny/ha/rok) jednotlivých vývratů a zlomů.
porostních skupinách s dostatečným zastoupením dřevin cílové
Minimálně 50-60% z tohoto objemu by měly tvořit silné stromy.
druhové skladby dřevin (CDS). Chybějící dřeviny doplnit
Na stanovištích sutí (edafická řada A) pokud nejsou vážné
vnášením (podsadby ev. síje) a dlouhodobě chránit před
důvody pro vyklízení dřeva, mělo by maximum
škodami zvěří.
odumřelého a vyrobeného dřeva zůstat k zetlení. Pokud
možno omezit i těžby na nezbytné minimum, důvodem je
zejména vysoká citlivost půd k introskeletové erozi.
V případech, kdy je podstatná část dřeva z usměrňujících
zásahů vyklizena, je vhodné vybrat dostatečný počet
stromů na dožití, cca 50-70 ks/ha, kromě listnáčů nechávat
přednostně jedle.
- Po odumření se stromy na dožití ponechávají do rozpadu a
průběžně se doplňují. Tyto odumřelé stromy jsou přirozeným
zdrojem doplňující objem tlejícího dřeva. Objem živé
dendromasy přecházející do dekompozice (přirozeně nebo z
těžby) by měl být s ohledem na cílové množství tlejícího dřeva
1,5 - 4,0 m3/ha/rok.
- Kácejí se souše ohrožující zdraví a majetek občanů.
Přirozená obnova ev. dosadby chybějících dřevin ke zvýšení
zastoupení vzácných listnáčů a JD.
Péče o nálety, nárosty a kultury
Případné dosadby účelně chránit proti škodám zvěří, jinak bez Zmlazení a nárosty z přirozené obnovy musí být dlouhodobě
zásahů.
cloněny, kromě event. druhové úpravy ve prospěch vzácnějších
dřevin, zdravotního výběru a důsledné podpory cílové příměsi, dále
nezasahovat do procesu autoregulace.
Ochrana výsadeb proti škodám zvěří.
Výchova porostů
Výchova porostů se neprovádí, nezasahuje se do procesu Nárosty z přirozené obnovy musí být dlouhodobě cloněny
autoregulace.
mateřským porostem, nezasahovat do procesu autoregulace porostů
(výchova stínem).
Případné pozdější zásahy se provádějí pouze kladné zásahy v
úrovni a nadúrovni (metoda cílových stromů) odstranění netvárných
jedinců a uvolnění přimíšených i vtroušených cílových dřevin. Do
podúrovně se nezasahuje, naopak se šetří a podporují i výrazně
slabší, ale vitální stromy v podúrovni, schopné plnit funkci budoucích
cílových stromů. Šetřit spodní patro a keře.
Opatření ochrany lesa
Nenavrhují se.
S ohledem na pravděpodobný výskyt populace tesaříka alpského
(Rosalia alpina) v případě těžby úmyslné je možné dřevní hmotu po
provedené těžbě odvézt z porostu v období září až polovina června.
Dřevo ponechané v porostu přes období červen až srpen nelze už
nikdy odvážet (možné vykladení vajíček tesaříka alpského, víceletý
vývojový cyklus). Opatření pro tesaříka alpského se týkají dřevní
hmoty listnatých dřevin především BK.
Provádění nahodilých těžeb
Nahodilé těžby se neprovádějí, veškeré dřevo zůstává v porostu.
Vzhledem k izolovanosti smrkové skupiny a ochrannému režimu
rezervace nejsou nahodilé těžby nezbytné. V porostech trvale
ponechávat mrtvé stromy, sterilní souše, zlomy a vývraty bez
asanace.
Nahodilé těžby buků lze, s ohledem na reprodukční cyklus tesaříka
alpského, zpracovávat a odvážet jen v období září - polovina června.
Nahodilé těžby (zlomy, vývraty) vzniklé v období polovina června září se nezpracovávají, dříví zůstává trvale v porostu.
Doporučené technologie
Veškeré dřevo zůstává v porostu.
Při provádění těžebních prací, nepoškozovat půdní povrch. Těžbu
provádět za vhodných klimatických podmínek.
Poznámky
směrnice pokrývá méně exponované polohy přírodní rezervace v odd. 137, 141 a 142
Podpora biotopů tesaříka alpského - dostatečné množství starých buků předržet a ponechat fyzickému dožití (viz Obnovní postup),
odumřelé či padlé kmeny ponechávat v porostu.
Kód a název biotopu vychází z Chytrý M. et. al, (2010): Katalogu biotopů České republiky. Ed. 2. Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR. Praha.
Zkratky souborů lesních typů vychází z vyhlášky č. 83/1996 Sb. příloha č.2. Přehled souborů lesních typů ČR.
Zkratky dřevin vycházejí z vyhlášky č. 84/1996 Sb. příloha č.4. Číselné označení, názvy a zkratky dřevin.

Kód lokality
CZ0510028
Kód typu přírodního
stanoviště/ kód druhu
9130

Název EVL
Ralsko
Název stanoviště/ Název druhu
bučiny typu Asperulo - Fagetum

Kategorie ochrany:
základní ochrana, (PP Vranovské skály - cca 0,6ha)
Kód a název biotopu
L 5.1 - květnaté bučiny

Rozloha
ha
81,97

%
57,05

Kategorie lesa
Soubory lesních typů
lesy ochranné na mimořádně nepříznivých stanovištích (21a)
a lesy zvláštního určení v přírodních rezervacích a přírodních
0Y, 3S, 3K, 4K, 4N, 4A, 4B, 5J
památkách (32a, jen okrajově v PR Vranovské skály), lesy
potřebné pro zachování biologické různorodosti (32f)
Cílová druhová skladba dřevin (%) podle souborů lesních typů (SLT) zdroj: Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních
stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 (Planeta 9/2006, Praha)
SLT
Dřeviny přirozené druhové skladby
0Y

SM 20-80, JD 0-30, BO 20-80, DB 0+-, BK 0-20, BŘ +-1

3S

BK 90-100, BO 0-30, SM 0-30, LP 0-30, DB 0-30, JD 0-30, HB, BR

3K

BK 90-100, BO 0-30, SM 0-30, LP 0-30, DB 0-30, JD 0-30, HB, BR

4K

JD 10-20, DB 10-30, BK 50-70, HB+-, BŘ +-, LP+-1

4N

SM 0+-, JD 10-20, BO +-, DB 10-30, BK 60-70, BŘ +-, JV +-1, LP+-1

4A

BK 70-30, JV 0-20, LP 0-20, JD 0-20, JS 0-20, JL 0-20, DB 0-20, SM 0-20, HB +-, BO +-

4B

BK 90-20, SM 0-20, DB 0-20, LP 0-20, JD 0-20, JV 0-20, HB +-, JS +-, JL +-, TR +-, BO +-

5J

BK 40, JD 30, KL 20, JL 10, JS +-, LP +-, SM +-

Minimální podíl listnatých dřevin přirozené druhové skladby a jedle bělokoré (v %) pro lesní biotop při obnově a výchově
porostních skupin
a) = součtu hodnot současného zastoupení listnatých dřevin PDS a JD až do výše součtu hodnot přirozeného zastoupení těchto druhů
dřevin v plošně převažujícím SLT (pokud je současné zastoupení listnatých dřevin PDS a jedle bělokoré v porostní skupině větší nebo
rovno minimálnímu podílu melioračních a zpevňujících dřevin)
b) = minimálnímu podílu MZD v plošně převažujícím SLT (pokud je současné zastoupení listnatých dřevin PDS a JD v porostní skupině
menší než minimální podíl MZD).
Porostní typy
A. listnaté porosty s převahou buku
Základní hospodářská doporučení
Hospodářský
Hospodářský tvar
způsob
podrostní / - (účelový
vysoký
výběr)
Obmýtí
Obnovní doba
130,
40, - nepřetržitá
5J: fyzický věk
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Citlivě obhospodařovaný přírodě blízký
smíšený les s převahou listnáčů (+ JD),
směřující k přirozené druhové skladbě
stromového patra, převážně bez zastoupení
geograficky či stanovištně nepůvodních
druhů, strukturně bohatý.
Maximální
využívání
a
podpora
spontánních a autoregulačních procesů obnova převážně přirozenou obnovou a s
tím
spojenými
jemnějšími
způsoby
hospodaření a podpora sukcesních stádií.
Cílová porostní výstavba horizontálně
mírně uvolněná, vertikálně středně až
výrazně diferencovaná (5J zápoj uvolněný
až přerušený), žádoucí jsou trvale etážové
nestejnověké porosty.

B. porosty s významně zvýšeným podílem
BO/ SM/ MD

C. reliktní bor na 0Y

Hospodářský způsob

Hospodářský tvar

Hospodářský způsob

podrostní

vysoký

- (účelový výběr)

Hospodářský
tvar
vysoký

Obmýtí
80-110

Obnovní doba
20-30

Obmýtí
fyzický věk

Obnovní doba
nepřetržitá

Současná struktura (druhová, věková)
porostů je vzhledem k převažujícímu
způsobu hospodaření zjednodušena oproti
struktuře cílových smíšených porostů. Cílem
je postupný převod porostů na smíšené
bučiny - porostní typ A. Přibližování se
přírodě blízké skladbě lesa s převažujícím
zastoupením buku.
Cílová porostní výstavba horizontálně mírně
uvolněná, vertikálně středně až výrazně
diferencovaná, žádoucí jsou trvale etážové
nestejnověké porosty.

Roklinový bor s přirozenou druhovou
skladbou, hospodaření redukované na
asanační výběr souší.
Porosty
ohrožené
suchem
a
permanentně silně ohrožené erozí. Cílová
porostní
výstavba
rozvolněná
až
mezernatá, kopírující mozaiku přechodů
ke skalní vegetaci.

Podpora, vnášení a umělá obnova dřevin PDS dle ekologických nároků jednotlivých dřevin až na zastoupení cílové dřevinné skladby.
V porostech s víceméně cílovou dřevinnou skladbou dle modelu PDS je obnova zajištěna přirozeným zmlazením.
Je zajištěno dostatečné množství habitatových stromů na dožití (především buků), v porostech je ve významném množství přítomné
mrtvé dřevo (včetně stojících souší).
Obnovní postup a způsob obnovy

Obnovu
realizovat
přirozenou
ev.
kombinovanou obnovou účelovým výběrem
nebo maloplošnými skupinovými, pruhovými
či okrajovými clonnými sečemi - obnovní
zásahy do 0,5ha - nebo na výšku stromu,
pro přirozenou obnovu porostů, opatrný
postup s cílem vzniku nerovnoměrného
zápoje matečného porostu a skupinovitě
uspořádaného různověkého smíšeného lesa
s vertikálním zápojem.

Obnova porostů realizovat clonnými sečemi,
začít BO, SM, MD (skupiny, pruhy) obnovní
zásahy do 0,5ha - nebo na výšku stromu, pro
přirozenou nebo kombinovanou obnovu
porostů. Vnášení JD ev. DB (dle typologie) v
předsunutých
hloučcích,
předsunutá
přirozená obnova BK.
Do větších homogenních BK porostů
umisťovat maloplošné clonné seče s plošně
proměnlivou
intenzitou
za
vzniku
nerovnoměrného zápoje matečného porostu.

Hospodaření na skalních hřbetech
redukované na asanační výběr souší, v
roklích a pod skalami účelový výběr.

Přirozená obnova pod clonou mateřského
porostu. Na vhodná mikrostanoviště
dosadby chybějících dřevin ke zvýšení
Přirozená obnova pod ochranou mateřského porostu, do míst s nedostatečnou přirozenou zastoupení vzácných listnáčů a JD.
obnovou vnášet chybějící dřeviny formou skupinovitých podsadeb dřevin PDS (JL, JS, JV,
JD).
-

-

-

V porostech je ve významném množství přítomné mrtvé dřevo, cílový objem tlejícího dřeva je 80-150 m3/ha, v případě reliktních
roklinových borů 30-40 m3/ha. K zetlení se bez dalšího zpracování ponechává zpravidla veškeré odumřelé dřevo nesmrkových
příměsí, ze smrku se v porostu k zetlení ponechávají přednostně souše staré 2 a více let, a v omezeném rozsahu (ca 1-2
kmeny/ha/rok) jednotlivých vývratů a zlomů.
Minimálně 50% (v borech ca 30%) z tohoto objemu by měly tvořit silné stromy nad 25cm.
Na stanovištích sutí (edafická řada A) pokud nejsou vážné důvody pro vyklízení dřeva, mělo by maximum odumřelého a
vyrobeného dřeva zůstat k zetlení. Pokud možno omezit i těžby na nezbytné minimum, důvodem je zejména vysoká citlivost
půd k introskeletové erozi.
V případech, kdy je podstatná část dřeva z usměrňujících zásahů vyklizena, je vhodné vybrat dostatečný počet stromů na
dožití, cca 50-70 ks/ha (v borech alespoň 50 ks/ha) , přednostně se vybírají listnáče a jedle a do cílového počtu se doplňujá
borovicí..
Po odumření se stromy na dožití ponechávají do rozpadu a průběžně se doplňují. Tyto odumřelé stromy jsou přirozeným zdrojem
doplňující objem tlejícího dřeva. Objem živé dendromasy přecházející do dekompozice (přirozeně nebo z těžby) by měl být s
ohledem na cílové množství tlejícího dřeva 1,2 - 4,0 m3/ha/rok (pro bory 0,2-0,6 m3/ha/rok).
Kácejí se souše ohrožující zdraví a majetek občanů.

Péče o nálety, nárosty a kultury
Zmlazení a nárosty z přirozené obnovy musí být dlouhodobě cloněny, kromě event. druhové úpravy ve prospěch vzácnějších dřevin,
zdravotního výběru a důsledné podpory cílové příměsi, dále nezasahovat do procesu autoregulace. V případě roklinových reliktních
borů ponechat přirozenému vývoji, porosty s nepřetržitou obnovní dobou.
Ochrana výsadeb proti škodám zvěří.
Cíl při výchově uměle vzniklých kultur (SM), mlazin (SM) je podpora dřevin PDS dle zastoupení pro daný SLT (výběr ve prospěch BK).
Výchova porostů
Podporovat výškovou a tloušťkovou diferenciaci porostů a přirozenou hloučkovitou až skupinovitou (rozvolněný a nepravidelný zápoj v
nastávajících kmenovinách) strukturu porostu, výchova ve prospěch cílových stromů.
Nárosty z přirozené obnovy musí být dlouhodobě cloněny.
Počínaje prvním zásahem se prořezávky provádějí pouze v úrovni a nadúrovni odstraněním netvárných jedinců a uvolněním
přimíšených i vtroušených cílových dřevin. Do podúrovně se nezasahuje, podporovat úplným uvolněním přiměřený počet
podúrovňových stromků (hlavně stinné dřeviny). Šetřit a podporovat i výrazně slabší, ale vitální stromy v podúrovni, schopné plnit funkci
budoucích cílových stromů. Šetřit spodní patro a keře.
Úrovňové probírkové kladné zásahy jsou kombinované provádět na podporu individuálních nebo skupinových cílových a nadějných
cílových stromů v úrovni, výchovou se podporují veškeré listnaté dřeviny pro dosažení cílového zastoupení MZD.
Opatření ochrany lesa
Nutný trvalý kryt půdy. Výsadby ev. zmlazení cenných listnáčů chránit proti okusu.
Provádění nahodilých těžeb
V případě nahodilých těžeb BO možno jednotlivé souše ponechat bez asanace, v případě SM běžná ochrana proti kůrovcům.
Zpracování a odvoz dříví z nahodilých těžeb BK (zlomy, vývraty, hniloba dřeva) může představovat zakázaný zásah do biotopu kriticky
ohroženého živočicha (ZCHŽ) tesaříka alpského. Při dodržení vhodných termínů (mimo dobu reprodukce ZCHŽ) zpracování nahodilých
těžeb buku nebude docházet k porušování zákazů, dle období vzniku zlomů nebo vývratů:
leden až polovina června - je možné buky zpracovat a odvést
polovina června až září - nezpracovávat, dříví trvale ponechat v porostu
září až prosinec - je možné zpracovat a odvést.
Doporučené technologie
Těžbu provádět především mimo hnízdní dobu ptáků. Méně intenzivní technologie: lanová dopravní zařízení, kůň, UKT-Horal, LKT s
nízkotlakými pneumatikami, se zřetelem na ochranu půd před erozí. Výstavba přibližovacích cest ve snadno erodovatelném terénu je
nepřípustná. Asanace přibližováním narušeného půdního povrchu.
Poznámky
Podpora biotopů tesaříka alpského v porostech navazujících na PR Ralsko - udržování dostatečného počtu BK ponechaných na dožití,
padlé kmeny ponechávat v porostu. Neodstraňovat ani nemocné či suché kmeny, nahodilé těžby provádět pouze ve vhodném období
(viz Provádění nahodilých těžeb).
Kód a název biotopu vychází z Chytrý M. et. al, (2010): Katalogu biotopů České republiky. Ed. 2. Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR. Praha.
Zkratky souborů lesních typů vychází z vyhlášky č. 83/1996 Sb. příloha č.2. Přehled souborů lesních typů ČR.
Zkratky dřevin vycházejí z vyhlášky č. 84/1996 Sb. příloha č.4. Číselné označení, názvy a zkratky dřevin.

Kód lokality
CZ0510028
Kód typu přírodního
stanoviště/ kód druhu
9110

Název EVL
Ralsko
Název stanoviště/
Název druhu
bučiny typu Luzulo - Fagetum

Kategorie ochrany:
část PP Vranovské skály, část základní ochrana
Kód a název biotopu
L 5.4 - Acidofilní bučiny

Rozloha
ha
21,11

%
14,
69

Kategorie lesa
Soubory lesních typů
lesy zvláštního určení: v přírodních rezervacích a přírodních
památkách (32a), lesy potřebné pro zachování biologické
0Z, 0Y, 3S, 3K, 3Z, 4N,
různorodosti (32f)
Cílová druhová skladba dřevin (%) podle souborů lesních typů (SLT) zdroj: Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních
stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 (Planeta 9/2006, Praha)
SLT
Dřeviny přirozené druhové skladby
0Z

SM 0-5, JD 0-5, BO 85-95, DB 0-5, BK 0-5, BŘ +-10

0Y

SM 20-80, JD 0-30, BO 20-80, DB 0+-, BK 0-20, BŘ +-10

3S

BK 70-90, DB 30, LP 0-30, JD 0-30, BO 0-30, SM 0-30, HB, BR

3K

BK 60-90, LP 0-30, DB 0-30, JD 0-30, BO 0-30, SM 0-30, HB, BR

3Z

BO +-45, DB 15-35, BK 35-50, BŘ +-10

4N

SM 0+-, JD 5-20, BO +-, DB 10-30, BK 60-70, BŘ +-, JV +-10, LP+-10

Minimální podíl listnatých dřevin přirozené druhové skladby a jedle bělokoré (v %) pro lesní biotop při obnově a výchově
porostních skupin
a) = součtu hodnot současného zastoupení listnatých dřevin PDS a JD až do výše součtu hodnot přirozeného zastoupení těchto druhů
dřevin v plošně převažujícím SLT (pokud je současné zastoupení listnatých dřevin PDS a jedle bělokoré v porostní skupině větší nebo
rovno minimálnímu podílu melioračních a zpevňujících dřevin)
b) = minimálnímu podílu MZD v plošně převažujícím SLT (pokud je současné zastoupení listnatých dřevin PDS a JD v porostní skupině
menší než minimální podíl MZD).
Porostní typy
A. listnaté porosty
Základní hospodářská doporučení
Hospodářský
Hospodářský tvar
způsob
– (účelový výběr) /
vysoký
podrostní
Obmýtí
Obnovní doba
fyzický věk
nepřetržitá
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Přírodní
les,
obhospodařovaný
dle
ekosystémového
pojetí,
směřující
k
přirozené druhové skladbě stromového
patra.
Porostní zápoj podle stupně sukcese
porostu: u mladých stádií relativně řídký,
často skupinovitý, později stromové patro
uvolněné, přirozeně mezernaté, porostní
výstavba středně až silně diferencovaná,
žádoucí přechodně etážové uspořádání.

B. lišejníkové bory na 0Z na území PP Vranovské
skály a reliktní bor na 0Y
Hospodářský způsob

Hospodářský tvar

- (účelový výběr)

C. smíšené lesy s významně
zvýšeným podílem BO/SM/MD

vysoký

Hospodářský
způsob
podrostní

Hospodářsk
ý tvar
vysoký

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

fyzický věk

nepřetržitá

80-110

Obnovní
doba
20-40

Citlivě obhospodařovaný přírodě blízký les s
rozvolněnou až mezernatou porostní výstavbou.
Maximální přiblížení k přirozené druhové skladbě,
maximální využívání a podpora spontánních
procesů.
Udržovat a nenarušovat půdní kryt.
V lokalitách botanicky významných zlepšovat
světlostní podmínky lokálním prosvětlováním.

Cílem je postupný převod porostů
na smíšené bučiny - porostní typ A,
alespoň polovičním podílem (oproti
CDS) buku.
Cílová
porostní
výstavba
horizontálně
mírně
uvolněná,
vertikálně středně diferencovaná,
žádoucí
přechodně
etážové
uspořádání.

Podpora, vnášení a umělá obnova dřevin PDS dle ekologických nároků jednotlivých dřevin až na zastoupení cílové dřevinné skladby
V porostech s víceméně cílovou dřevinnou skladbou dle modelu PDS je obnova zajištěna přirozeným zmlazením.
Je zajištěno dostatečné množství habitatových stromů na dožití (především buků), v porostech je ve významném množství přítomné
mrtvé dřevo (včetně stojících souší).
Obnovní postup a způsob obnovy

Diferencované podrostní hospodaření s výběrnými principy s cílem skupinovitě uspořádaného
Maloplošně skupinovité podrostní
různověkého smíšeného lesa s vertikálním zápojem. Obnova je řešena maloplošnými okrajovými hospodářství,
obnova
porostů
a skupinovými clonnými sečemi. Nutný trvalý kryt půdy. Klest po těžbě nepálit, vyklízet na skupinovitě clonnými sečemi, začít
hromady nebo pruhy.
BO, SM, MD.
Využívat
přirozeně
vzniklé
Na exponovaných stanovištích účelové výběry s cílem podpory sukcese k přírodnímu lesu.
hloučky nárostů a doplňovat
V porostech s víceméně cílovou dřevinou skladbou dle modelu PDS je obnova zajištěna podsadbami JD a dalších dřevin
přirozeným zmlazením pod ochranou mateřského porostu. Využívat přirozeně vzniklé hloučky PDS v předsunutých hloučcích,
nárostů (dlouhodobě clonit jen pomalu uvolňovat) a ev. doplňovat skupinovitými podsadbami výsadby stanovištně původních
(výsadbami) chybějících dřevin PDS ke zvýšení jejich zastoupení.
dřevin.
V porostech na stanovištích SLT 0Z neprovádět mechanizovanou přípravu půdy.
Dále
zachovávat
individuální
stabilitu stromů a udržet co nejdelší
životnost alespoň části horní etáže.
Klest po těžbě nepálit, vyklízet na
hromady nebo pruhy.
V porostech je ve významném množství přítomné mrtvé dřevo, cílový objem tlejícího dřeva je 80-150 m3/ha, v případě borů (SLT
0Y, 0Z) 30-40 m3/ha. K zetlení se bez dalšího zpracování ponechává zpravidla veškeré odumřelé dřevo nesmrkových příměsí, ze
smrku se v porostu k zetlení ponechávají přednostně souše staré 2 a více let, a v omezeném rozsahu (ca 1-2 kmeny/ha/rok)
jednotlivých vývratů a zlomů.
Minimálně 50% (v borech ca 30%) z tohoto objemu by měly tvořit silné stromy nad 25cm.
V případech, kdy je podstatná část dřeva z usměrňujících zásahů vyklizena, je vhodné vybrat dostatečný počet stromů na
dožití, cca 50-70 ks/ha (v borech alespoň 50 ks/ha) , přednostně se vybírají listnáče a jedle a do cílového počtu se doplňují
borovicí.
- Po odumření se stromy na dožití ponechávají do rozpadu a průběžně se doplňují. Tyto odumřelé stromy jsou přirozeným zdrojem
doplňující objem tlejícího dřeva. Objem živé dendromasy přecházející do dekompozice (přirozeně nebo z těžby) by měl být s
ohledem na cílové množství tlejícího dřeva 1,2 - 4,0 m3/ha/rok (pro bory 0,2-0,6 m3/ha/rok).
- Kácejí se souše ohrožující zdraví a majetek občanů.
Péče o nálety, nárosty a kultury
Zmlazení a nárosty z přirozené obnovy musí být dlouhodobě cloněny, kromě event. druhové úpravy ve prospěch vzácnějších dřevin,
zdravotního výběru a důsledná podpora cílové příměsi, dále nezasahovat do procesu autoregulace.
Ochrana výsadeb ev. přirozeného zmlazení proti škodám zvěří (mechanická ochrana).
Výchova porostů
Ve smíšených porostech podporovat výškovou a tloušťkovou diferenciaci porostů a přirozenou hloučkovitou až skupinovitou
(rozvolněný a nepravidelný zápoj v nastávajících kmenovinách) strukturu porostu, výchova ve prospěch cílových stromů pozitivními
úrovňovými zásahy.
Počínaje prvním zásahem se prořezávky provádějí pouze v úrovni a nadúrovni odstraněním netvárných jedinců a uvolněním
přimíšených i vtroušených cílových dřevin. Do podúrovně se nezasahuje, podporovat úplným uvolněním přiměřený počet
podúrovňových stromků (hlavně stinné dřeviny). Šetřit a podporovat i výrazně slabší, ale vitální stromy v podúrovni, schopné plnit funkci
budoucích cílových stromů. Šetřit spodní patro a keře.
Úrovňové probírkové kladné zásahy provádět na podporu individuálních (cca 300 ks/ha) nebo skupinových cílových a nadějných
cílových stromů v úrovni.
-

Opatření ochrany lesa
Půdy citlivých stanovišť (0Z, 3Z atp.) silně ohroženy erozí, vyloučit odlesnění, neprovádět mechanizovanou přípravu půdy.
Provádění nahodilých těžeb
V případě nahodilých těžeb BO možno jednotlivé souše ponechat bez asanace, v případě SM běžná ochrana proti kůrovcům.
Zpracování a odvoz dříví z nahodilých těžeb BK (zlomy, vývraty, hniloba dřeva) může představovat zakázaný zásah do biotopu kriticky
ohroženého živočicha (ZCHŽ) tesaříka alpského. Při dodržení vhodných termínů (mimo dobu reprodukce ZCHŽ) zpracování nahodilých
těžeb buku nebude docházet k porušování zákazů, dle období vzniku zlomů nebo vývratů:
leden až polovina června - je možné buky zpracovat a odvést
polovina června až září - nezpracovávat, dříví trvale ponechat v porostu
září až prosinec - je možné zpracovat a odvést.
Doporučené technologie
Těžbu provádět především mimo hnízdní dobu ptáků nezadávat samovýrobu na území PR.
Méně intenzivní technologie: kůň, lanová dopravní zařízení, UKT-Horal, LKT s nízkotlakými pneumatikami, se zřetelem na ochranu půd
před erozí. Výstavba přibližovacích cest ve snadno erodovatelném terénu je nepřípustná. Asanace přibližováním narušeného půdního
povrchu.
Poznámky

Kód a název biotopu vychází z Chytrý M. et. al, (2010): Katalogu biotopů České republiky. Ed. 2. Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR. Praha.
Zkratky souborů lesních typů vychází z vyhlášky č. 83/1996 Sb. příloha č.2. Přehled souborů lesních typů ČR.
Zkratky dřevin vycházejí z vyhlášky č. 84/1996 Sb. příloha č.4. Číselné označení, názvy a zkratky dřevin.
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