Objekt PRO SILVA

BUKOVINA
LS Chtelnica, OZ Smolenice

Mapka objektu PRO SILVA BUKOVINA

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovensko

Lesná oblasť:13-Malé Karpaty

Užívateľ (OZ):Smolenice
LHC: Chtelnica

Zemepisné súradnice: 17°36´14,9´´z.š.
48°36´47,9´´z.d.
Rozpätie nadmorskej výšky:300-350m.n.m.

Názov: Bukovina

Prevládajúca expozícia :JV

Výmera:180,22ha

Priemerný sklon:20%

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: Mierne teplá oblasť

Priem. ročné zrážky v mm:550-750 mm

Geologické podložie : dolomitický vápenec

Priem. roč. teplota v °C:5-9

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná pôdy

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: FQ

Prírode blízke hospodárenie od r.2008

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: Bk 60%,Cr 25%,Dz 10%,Hb 5%,
I. - 10 %,
II. - 0 %,
III. - 0 %,
IV. - 2 %,
V. -55 %,
VI+ - 33%
ihličnaté:0
Produkcia a ťažba:
24554m3
Zásoba

Plánovaný etát ročný

68430m3

Priem. zásoba (odhad z LHP):409
Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

m3/ha

50 %

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 40 %
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

10 %

13,62 m3/ha

z toho: úžitková hmota 90 %,10 palivo %
Plánovaná obnova celkom (z LHP v
ha):51,43ha
z toho prir. obnova 0,69
%,
umelá
obnova 0,31 %
z toho na voľ. pl. 0,31 %, pod clonou por.
%0,69

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

Pestovanie porastovej zásoby, prednosť
výchovy porastu pred obnovou
Výberkové hospodárstvo, forma
stromová
Ťažba podľa cieľových hrúbok
jednotlivých stromov alebo skupín
Holorubný hospodársky spôsob
Prirodzená obnova

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+
+

Umelá obnova na voľnej ploche alebo
pod clonou porastu
Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne
členenie na malých plochách
Horizontálna štruktúra porastu (medzery,
skupiny ap.)
Porasty prispôsobené ako biotopy pre
zver
Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií

+
+
+
+
+

Poznámky
4. Kritériá drevinového zloženia
Autochtónne dreviny, pôvodné na
stanovišti
Nepôvodné, ale stanovište prispôsobené
dreviny
Zmiešané lesy, možnosti tvorby
zmiešaných lesov
Zriedkavé dreviny (bh, mk, bx, cs ap.)

+
+
+
+

Prirodzene sprievodné dreviny pri
výstavbe lesa (jb, br, os, vr)
Poznámky
5. Kritériá zabezpečenia
Biodiverzity
Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace

+

+

Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie
Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť
avifauny (vtákov)
Spontánne dynamické vývojové procesy
(sukcesie s br, bo ap.)
Historické pestovateľské formy (napr.
nízke lesy) s ohľadom na biodiverzitu
Poznámky

+
+

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

+
+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Objekt sa nachádza v Malých Karpatoch na LHC Chtelnica v lokalite Bukovina
s výmerou 180,22ha.Účelom projektu je zachovať genofond autochtónnej dreviny
buka, formou jej prirodzenej obnovy, využitím viacerých semenných rokov a tým
šetriť náklady na pestovnú činnosť. Ušetrené náklady použiť na ochranu lesa.
Skvalitniť a zvyšovať porastovú zásobu, v praxi uplatniť viacero obnovných postupov,
a ich vzájomné porovnanie účinnosti a efektivity.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:

Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení (2003-2012) prevládajú MCR,OCR,DO nad
zmladením, prípadne MH. Plánovaná intenzita zásahov je 27-61% zo zásoby
porastov. V obnovovaných porastoch sú plánované 2 zásahy v decéniu plus
náhodné ťažby.
Technológia ťažbových postupov:
-na ťažbu sa používajú JMP, približovanie dreva sa vykonáva prevažne
UKT(LKT),priemerný skon porastov 20%,mierne členitý terén.

Výchovné ťažby
Predpis LHP (intenzita zásahu) sa pohybuje v VÚ-50rokov 7-14% a vo VÚ+50rokov
7%.V niektorých porastoch je plán bez zásahu. Intenzita zásahov nie je dostačujúca,
zásahy boli vykonané v úrovni zamerané na úpravu drevinového zloženia a
zdravotný výber. Porasty sú čiastočne rozčlenené približovacími linkami.

Obnova lesa
Predpis LHP uvádza z výmery 120,15 ha obnovných porastoch (70-125 rokov)umelú
obnovu na 14,46 ha a prirodzenú obnovu na 34,73 ha, pričom obnovu ukončiť za 30
rokov. Umelá obnova sa vykonáva štrbinovou sadbou do pripravenej pôdy.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana mladých lesných porastov proti burine-vyžínaním 1-2 krát ročne, ochrana
proti zveri v extrémnych prípadoch mechanicky oplôtkami a chemickými nátermi.
Nežiaduce dreviny a kry odstraňovať plecími rubmi.

Výchova prečistkami
Predpis uvádza dva zásahy v decéniu. Výchovné zásahy sú orientované do úrovne
kde sa zameriavame na odstraňovanie poškodených, nekvalitných jedincov a
predrastkov s cieľom podporiť nádejné jedince.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Prírode blízkym obhospodarovaním lesa zachovať pôvodné dreviny, už existujúcimi
obnovnými prvkami a vhodnými obnovnými rubmi pokračovať vo vytváraní
podmienok pre prirodzenú obnovu a následné uvoľňovanie zmladených plôch.
Obnovné ťažby
Obnovné ťažbové spôsoby boli doteraz vykonávané prevažne podrastovým
hospodárskym spôsobom v súlade s platnými predpismi LHP. Prechodom na
jemnejšie hospodárske spôsoby (VRS, SkCR, UV)vytvárať maximálne podmienky
pre nové prirodzené zmladenie, pričom rešpektovať už jestvujúce zmladenie. Pri
nových hospodárskych spôsoboch dbať na prísne dodržiavanie technológií ťažby
a približovania dreva(smerová stínka, rozčlenenie porastu linkami, krátené surové
kmene) za účelom šetrenia prirodzeného zmladenia, minimálneho poškodenia
pôdneho krytu, znečisťovania pôdy a vody. Poškodené jedince ošetriť ochrannými
nátermi (Pellacol). Navrhnutými zásahmi zvýšiť prírastok a porastovú zásobu,
skvalitniť produkciu a maximálne zvýšiť podiel prirodzeného zmladenia.

Výchovné ťažby
Žiadať o percentuálne zvýšenie intenzity zásahov cca na 15% zásoby porastu .Zásah
budeme orientovať do úrovne porastu, pričom sa zameriame na podporu nádejných
kvalitných jedincov, odstraňovať
nežiaduce dreviny, ktoré svojou agresivitou
potláčajú hlavnú drevinu ,úpravu drevinového zloženia a zdravotný stav. Zároveň
zvýšime stabilitu porastu a fruktifikačnú schopnosťou starších jedincoch. Dokončiť
resp. rozčleniť porasty približovacími linkami (25m) a minimalizovať poškodenie
materského porastu a prirodzeného zmladenia.

Obnova lesa
Zvýšiť prirodzenú obnovu na 95%.Umelou obnovou 5% vnášať do porastov cenné
listnáče ako sú čerešňa, javor, brest. Pri semenných rokoch pomiestnym alebo
celoplošným spolupôsobením narušovať pôdny kryt a zatrávnené plochy, čím
vytvoríme lepšie podmienky na klíčenie semena.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana mladých lesných porastov proti burine-vyžínaním, (podľa potreby)ochrana
proti zveri chemická alebo mechanická (oplôtky-zvýšený výskyt zveri).Plecími rubmi
upravovať drevinové zloženie, zvyšovať stabilitu porastov redukciou počtu jedincov a
odstraňovať nežiaduce a agresívne dreviny.

Výchova pre čistkami
Prečistky robiť včas s miernou intenzitou. Pracovať hlavne v úrovni a nad úrovňou,
uvoľneným kvalitných jedincoch zvýšiť odolnosť a stabilitu porastov. Dôsledným
rozčlenením porastov predísť poškodzovaniu porastu pri ťažbe a približovaní.

Demonštračné objekty
Porast 225 b
Charakteristika z LHP(2003-2012)
Výmera porastu:3.69ha, vek porastu 85 rokov, zakmenenie porastu 0.8,
Zastúpenie drevín: BK 100%,celková zásoba porastu 1351 m3-na 1 ha/ 366 m3
Predpis súčasného LHP
V hustejších skupinách prebierka- 90m3-intenzita zásahu7% - (24 m3/1ha)
Vykonané (doteraz)
V hustejších skupinách prebierka-103 m3-(28 m3/1ha)
Nový návrh predpisu LHP
Rozčleniť porast linkami v rozstupe cca30m ,70 m3

Technologický postup
Ťažba bude realizovaná pomocou JMP formou smerovej stínky s rozrezom na dva
a viac kusov pri pni. Približovanie dreva pomocou UKT v zimných alebo jesenných
mesiacoch, aby sa zminimalizovali škody na stojacích jedincoch. Poškodené jedince
ošetriť do konca smeny ochrannými nátermi (Pellacol)

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približ. trasy
približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
X miesta osobitného významu
iné:

Dlhodobý zámer
Porast 225 b je rôznoveká kmeňovina buka s prímesou cera. Pomiestne sa objavuje
zmladenie buka. V prvej fáze sa porast rozčlení približovacími linkami na pracovné
polia, v ďalšej fáze bude realizovaná prebierka so silnejšou intenzitou , sa zámerom
na podporu objemu a kvality. Zvýšiť stabilitu porastu a pripraviť porast na
prirodzenú obnovu.

Porast 223
Charakteristika z LHP(2003-2012)
Výmera porastu :18,23ha ,vek porastu 100rokov, zakmenenie porastu 0,9 ,
Zastúpenie drevín : bk-100%, celková zásoba porastu 9625 m3-na 1ha /528 m3
Predpis súčasného LHP
Veľkoplošný clonný rub v pásoch na dve výšky porastu, založiť dve východiska
obnovy, dva zásahy v decéniu,. Nezmladené miesta doplniť, vyžínať, chrániť proti
zveri. Predpis ťažby 4595 m3,obnova na ploche 8.70ha (s toho prirodzená obnova5,57ha), intenzita zásahu 47.8%
Vykonané (doteraz)
Rok 2004-obnovná ťažba- VCR-526 m3/0.88ha,1. východ. obnovy
Rok 2006- obnovná ťažba- VCR-589 m3/1.08ha, 2. východ. obnovy
Nový návrh predpisu LHP
-1.vých.obnovy –dorub (prirodzené zmladenie 98%) ,
-Pokračovať v uvoľňovaní prirodzeného zmladenia skupinovými rubmi(SkCR)

Technologický postup
Ťažba (dorub) bude realizovaná v januári 2009 (pri vhodných klimatických
podmienkach) JMP formou smerovej stínky a následným rozrezom na dva a viac
kusov pri pni. Približovanie dreva UKT v polozávese. Stojace poškodené jedince
ošetriť ochrannými nátermi, hmotu nehrúbia spracovať v samovýrobe.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približ. trasy
približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
X miesta osobitného významu
iné:

Dlhodobý zámer
Porast je rozpracovaní dvoma východiskami obnovy. Na prvom východisku uvoľniť
98% prirodzené zmladenie dorubom. (pri vhodných klím. podmienkach)Ďalej
pokračovať v uvoľňovaní jestvujúceho prirodzeného zmladenia clonnými resp.
skupinovými rubmi. Podľa potreby porast rozčleniť približovacími linkami. Pri
semenných rokoch pomiestnym, alebo celoplošným narušením pôdneho krytu
vytvárať vhodné podmienky pre PZ.

Porast 224 a
Charakteristika z LHP(2003-2012)
Výmera porastu :6,98 ha , vek porastu 115 rokov, zakmenenie porastu 0.9,
Zastúpeniedrevín:BK-87%,CR-11%DB-2%,
Celková zásoba porastu-3699 m3, na 1ha/530 m3,
Predpis súčasného LHP
Okrajový clonný rub v pásoch na dve výšky porastu, na JV založiť 1 východisko
obnovy dorub, 2zásahy v decéniu. Nezmladené siesta doplniť, vyžínať, chrániť proti
zveri. Dorúbať až po zmladení. Predpis ťažby 2268 m3, obnova na ploche 4.28ha (s
toho prirodzená obnova 3.18ha), intenzita zásahu 61%.
Vykonané (doteraz)
V poraste nebol v súčasnom decéniu žiadny zásah.
Nový návrh predpisu LHP
Na JV odrastené prirodzené zmladenie uvoľniť dorubom, pokračovať skupinovými
rubmi v podpore PZ, podľa potreby rozčleniť.

Technologický postup
Ťažba (dorub) bude realizovaná v januári 2009 (pri vhodných klimatických
podmienkach) JMP formou smerovej stínky a následným rozrezom na dva a viac
kusov pri pni. Približovanie dreva UKT v polozávese. Stojace poškodené jedince
ošetriť ochrannými nátermi, hmotu nehrúbia spracovať v samovýrobe. Podľa
potreby haluzinu uhádzať na kopy.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie priblíž. trasy
približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
X miesta osobitného významu
iné:

Dlhodobý zámer
Porast je rozpracovaní na JV jedným východiskom obnovy na , ktorom treba
uvoľniť 96% prirodzené zmladenie dorubom. (pri vhodných klím. podmienkach)Ďalej
pokračovať v uvoľňovaní jestvujúceho prirodzeného zmladenia clonnými resp.
skupinovými rubmi. Podľa potreby porast rozčleniť približovacími linkami. Pri
semenných rokoch pomiestnym, alebo celoplošným narušením pôdneho krytu
vytvárať vhodné podmienky pre PZ.

Porast 150

Charakteristika z LHP(2003-2012)
Výmera porastu:1,24ha, vek porastu 70 rokov, zakmenenie porastu 1.0
Zastúpenie drevín JL-65%,CR-15%,JP-9%,BK-7%,HB-4%
Zásoba porastu 481 m3, -na 1ha/388 m3
Predpis súčasného LHP
Maloplošný holorub v pásoch šírka na dve výšky porastu, dva zásahy v decéniu,
využiť prirodzené zmladenie. Nazmladené miesta doplniť, vyžínať, chrániť proti zveri.
Predpis ťažby 481 m3, obnova na ploche 1.24ha (s toho prirodzená obnova 0.27ha),
intenzita zásahu 100%.
Vykonané (doteraz)
V poraste nebol v súčasnom decéniu žiadny zásah.
Nový návrh predpisu LHP
Účelový výber na celej ploche porastu, ťažba 288 m3

Technologický postup
Ťažba bude realizovaná pomocou JMP formou smerovej stínky s rozrezom na dva
a viac kusov pri pni. Približovanie dreva pomocou UKT v polozávese v zimných
alebo jesenných mesiacoch, aby sa zminimalizovali škody na stojacích jedincoch.
Poškodené jedince ošetriť do konca smeny ochrannými nátermi (Pellacol)

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie priblíž. trasy
približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
X miesta osobitného významu
iné:

Dlhodobý zámer
Zámerom je dosiahnuť maximálne prirodzené zmladenie na obnovovanej ploche.
Podporiť už jestvujúce prirodzené zmladenie, ostatné časti účelovo presvetliť,
podporovať hlavne jedince buka, duba. Pri semenných rokoch pomiestnym, alebo
celoplošným narušením pôdneho krytu zlepšiť podmienky pre PZ.
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