Objekt PRO SILVA

Piatrovka
LHO Krupina, OZ Krupina

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia

LHC: Krupina

Lesná oblasť: 27A – Štiavnické vrchy
09 – Krupinská planina
Zemepisné súradnice:19°00´23,1˝
48°19´24,0˝
Rozpätie nadmorskej výšky: 400-600 m n.m.

Názov: Piatrovka

Prevládajúca expozícia: Z,JV,SV

Výmera: 140,73 ha

Priemerný sklon: 36 %

Krajina: Slovenská Republika
Užívateľ (OZ): Krupina

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

Priem. ročné zrážky v mm: 600-800 mm

Geologické podložie: Andezit

Priem. roč. teplota v °C: 7-9 stupňov C

Prevládajúce pôdy: Hnedé les. pôdy

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: FQ

Prírode blízke hospodárenie od r. 2010

Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté: Db-85,HB-10,Bk-4,LP-1

% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):

ihličnaté:

I. 20 %, II. - 6 %,
IV. – 20 %,
V. - 27 %,
Produkcia a ťažba:

Zásoba

Plánovaný etát ročný

1,8

Priem. zásoba (odhad z LHP): 206 m3/ha

z toho: úžitková hmota

75 %, palivo 25 %

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):

11 %

III. - 27 %,
VI+ - %
m3/ha

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 81 %

z toho prir. obnova

%, umelá obnova

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

z toho na voľ. pl.
%

%,

8 %

pod

clonou

%
por.
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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

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

zriedkavé
<25 %

x
x
x
x

Prirodzená obnova

x

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

x
x
x
x
x

Poznámky
4. Kritériá drevinového zloženia
Autochtónne dreviny, pôvodné na
stanovišti
Nepôvodné, ale stanovištne
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

x
x
x
x
x

x

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

x
x

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

x
x

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Objekt založený o výmere 140,73 ha na lokalitách Piatrovka a Rázdel za účelom
zachovania genofondu Duba zimného - Krupinského formou prirodzenej obnovy,
zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy, využitie viacerých semenných rokov,
skvalitňovanie a zvyšovanie porastovej zásoby, cieľavedomé ovplyvňovanie
drevinového zloženia, využitie prirodzenej diferenciácie lesných porastov a jej
cieľavedomé zámerné ovplyvňovanie už výchovnými zásahmi od veku porastov 50 –
60 rokov, uplatnenie viacerých obnovných postupov a vzájomné porovnanie ich
účinnosti a efektívnosti, lepšie speňaženie drevnej hmoty, šetrenie nákladov na
pestovateľskú činnosť.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Výchovné ťažby
intenzita zásahu : od 3 do 13 % vo VÚ +50, od 13 do 20 % vo VÚ -50
spôsob vykonania : Vo všetkých dielcoch bol vykonávaný zásah v úrovni, v minulosti
bol v dielcoch do 50 rokov pri prvých zásahoch uplatňovaný princíp racionalizačných
prebierok, cieľové stromy boli vyznačené, čo sme využili pri zásahu v týchto dielcoch
v roku 2009, keď sme posudzovali tieto stromy a 1 až 2 konkurujúce jedince boli pri
zásahu odstránené.
Rozčleňovanie : V dielcoch do 50 rokov bolo v roku 2009 rozčleňovanie dokončené
na vzdialenosť 30 – 40 m, a šírku 2,5 m
zdôvodnenie výchovy : Zásahy boli zamerané na vytvorenie podmienok pre
najkvalitnejšie a najstabilnejšie jedince duba zimného.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
(uplatnenie zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa):
Obnovné ťažby
spôsob vykonania : V zaradených dielcoch vo veku 90 rokov sa chceme po vykonaní
uvoľňovacej prebierky zamerať na účelový výber, mozaikovitý rub, skupinovitý
a skupinový rub, pre porovnanie jednotlivých spôsobov obnovy
Výchovné ťažby
intenzita zásahu : 15 až 20 %
spôsob vykonania : úrovňové zásahy, metóda cieľových stromov, uvoľňovacia
prebierka
rozčleňovanie : rozčlenenie na pracovné polia 30 – 40 m, šírka 2,5 m
zdôvodnenie výchovy : zameranie sa na výchovu najkvalitnejších a najstabilnejších
jedincov – budúcich rubných stromov Duba zimného

Demonštračné objekty
Porast 791B00
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 12,90 ha, vek 40 r., zakmen. 0,9 , zast. drevín db 85, hb 10, cr 5
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 1987 m3, z toho na ha 154 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Výchovná úmyselná ťažba do 50 r., intenzita zásahu 13 %
Vykonané (doteraz): ťažba 295 m3,
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Výchovná úmyselná ťažba do 50 r., ťažba 400 m3, intenzita zásahu 20 %, 1 zásah v decéniu.
Technologický postup:
Smerová stínka, približovanie kôň, UKT, krátených kmeňov

Obrázok 1 – dielec 791B00

Obrázok 2,3 – dielec 791B00

Dlhodobý zámer: Výchova porastu formou racionalizačnej prebierky, v ďalších decéniách
obnova porastu skupinovou formou podrastového hospodárskeho spôsobu.
Porast 793C00
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 10,63 ha, vek 30 r., zakmen. 1,0, zast. drevín db 100,
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 1584 m3, z toho na ha 149 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Výchovná úmyselná ťažba do 50 r., intenzita zásahu 20 %
Vykonané (doteraz): ťažba 381 m3,
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Výchovná úmyselná ťažba do 50 r., ťažba 265 m3, intenzita zásahu 15 %, 1 zásah v decéniu.
Technologický postup:
Smerová stínka, približovanie kôň, UKT, krátených kmeňov

Obrázok 1 – dielec 793C00

Obrázok 2,3 – dielec 793C00

Dlhodobý zámer: Výchova porastu formou racionalizačnej prebierky, v ďalších decéniách
obnova porastu skupinovou formou podrastového hospodárskeho spôsobu.

Porast 802A01, 802A02
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 12,59 ha, vek 80 r. zakmen. 0,8, zast. drevín db 75, hb 15, cr 10
2. etáž: Výmera 3,15 ha, vek 5 r., zakmen. 0,4, zast. drevín db 90, hb 5, cr 5
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3731 m3, z toho na ha 237 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Výchovná úmyselná ťažba nad 50 r., intenzita zásahu 5 %
Vykonané (doteraz): ťažba 216 m3,
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Výchovná úmyselná ťažba nad 50 r. – uvoľňovacia prebierka , ťažba 560 m3, intenzita zásahu
15 %, 1 zásah v decéniu. Dokončiť vyhovujúce rozčlenenie pre ďalšie celoplošné zásahy.
Technologický postup:
Smerová stínka, približovanie UKT, krátených kmeňov

Obrázok 1 – dielec 802A01

Obrázok 2,3 – 802A01

Dlhodobý zámer: V rokoch 2011 – 2020 uvoľňovacia prebierka za účelom výberu
najkvalitnejších a najstabilnejších stromov, v ďalšom decéniu začiatok aplikácie skupinovej
formy podrastového hospodárskeho spôsobu.

Porast 682 00
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 12,30 ha, vek 60 r. zakmen. 0,9, zast. drevín db 70, hb 25, bk 5
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 2570 m3, z toho na ha 209 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Výchovná úmyselná ťažba nad 50 r., intenzita zásahu 12 %
Vykonané (doteraz): ťažba 328 m3,
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Výchovná úmyselná ťažba nad 50 r., ťažba 370 m3, intenzita zásahu 15 %
Technologický postup:
Smerová stínka, približovanie UKT, krátených kmeňov

Obrázok 1 – dielec 682 00

Obrázok 2,3 – dielec 682 00

Dlhodobý zámer: Úrovňová racionalizačná prebierka, v ďalších decéniách skupinová forma
podrastového hospodárskeho spôsobu.
Zoznam dielcov zaradených do objektu Pro Silva Piatrovka :
791B00
791C00
793C00
794B00
795 00
796 00
798 01
798 02
799B00
802A01
802A02
803A01
803A02
682 00
683C00

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:

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:

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:

