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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie (zo všeobecnej časti LHP)
1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina:

Slovensko

Lesná oblasť: Podunajská pahorkatina 2B

Užívateľ (OZ):

Levice

Zemepisné súradnice: 47°57´38´´-48°15´50´´

LHC:

Levice

Rozpätie nadmorskej výšky: 190m – 210m

Názov:

Čankov

Prevládajúca expozícia: V

Výmera:

28,58 ha

Priemerný sklon: 5% -20%

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť. Teplá , mierne suchá

Priem. ročné zrážky v mm: 600-650 mm

Geologické podložie: spraš

Priem. roč. teplota v °C: 9°-10°

Prevládajúce pôdy: hnedé lesné

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: 108,111

Prírode blízke hospodárenie od r. 2007

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: DB40,CR33,DC10,JS5,ost.3
I. - 12 %,
II. - 20%,
III. - 32 %,
IV. - 23
%,
V. - 13 %,
VI+ -0 %
ihličnaté: BO 5,DG 3,SM 1
Produkcia a ťažba:
Zásoba

Plánovaný etát ročný

Priem. Zásoba (odhad z LHP): 200 m3/ha

z toho: úžitková hmota 90

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):6,95

30

%

7,10

m3/ha

%,palivo 10

%

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 50 %

z toho prir. obnova 74 umelá obnova 26

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

z toho na voľ. pl. 50 %, pod clonou por. 50
%

20 %

%

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

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

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+

Prirodzená obnova
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

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

+
+
+
+
+
+

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
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 (ČANKOV)
Objekt bol zriadený za účelom porovnania viacerých obnovných postupov. V tesnej
blízkosti objektu možno vidieť priame prevody a premeny porastov uskutočňovaných
holorubným spôsobom ako aj plantážové pestovanie vybraných drevín (DG, JO, SC).
Výmera objektu predstavuje 28,58 ha a tvorí posledné zvyšky pôvodných porastov tvorených
hlavne dubom a cerom prevažne výmladkového pôvodu.
Popis navrhovaných opatrení z platného LHP

Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení na roky 2006-2015 sú zahrnuté opatrenia na prírode
blízke obhospodarovanie porastov. V predchádzajúcom LHP prevládali v predpise
obnovných ťažieb veľko a maloplošné holoruby.
Výchovné ťažby
Výchovné ťažby sú plánované s intenzitou 10 až 15 % prevažne 1 x za decénium.
Obnova lesa
LHP uvažuje s obnovou na ploche 6,95 ha s prevažne s prirodzenou obnovou (74 %).
Spôsob umelej obnovy štrbinovou sadbou.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Okopávaním na plôškach 35 x 35 cm. Ochránia proti burine 1 až 2 krát ročne
vyžínaním alebo chemicky. Ochrana proti zveri náterom repelentami. Plecie ruby a výseky
krov majú zabezpečiť zdarné odrastanie nárastov, resp. kultúr.
Výchova prečistkami
Predpis prerezávok 1 až 2 x za decénium. Zásahmi budú odstraňované predrastky
ako aj nekvalitné jedince z úrovne porastov.
Zmena prístupu k obhospodarovaniu

Obnovné ťažby
Spôsob vykonania : účelový výber, skupinovito clonný rub 1 až 2 x za decénium. Uplatnenie
predčasnej obnovy na miestach výskytu prirodzenej obnovy v preriedlych častiach.
Intenzita zásahov : bude závislá od potreby odcláňania nárastov tvorených hlavne dubom
a cerom.

-

2–

Ťažbové postupy : budú zamerané na technologickú prípravu pracovísk zahrňujúcu
vytvorenie približovacích liniek. Dôležitou súčasťou ťažbových postupov je uplatnenie
smerovej stínky tak, aby nedochádzalo k poškodeniu existujúcich nárastov.
Výchovné ťažby
Spôsob vykonania : zásah v úrovni porastu zameraný na uvoľnenie korún najkvalitnejších
jedincov.
Intenzita zásahu : podľa stavu porastu na úrovni 10 – 15 % zásoby porastov.
Rozčlenenie porastu : na približovanie hmoty využiť existujúce sprístupnenie porastov, ktoré
bude doplnené podľa potreby linkami vo vzdialenosti 20 – 30 m.
Približovanie : UKT, ktoré by malo po rozčlenení porastu a uplatnení smerovej stínky
zabezpečiť minimálne poškodenie zostávajúcich jedincov.

Obnova lesa
Dominantným spôsobom obnovy bude prirodzená obnova, umelá obnova bude
doplnková na miestach, kde absentuje prirodzené zmladenie. Umelá obnova bude použitá
taktiež pri vnášaní hospodársky cennejších drevín do prirodzeného zmladenia cera.
Predpokladaný podiel prirodzenej obnovy je na úrovni 74 %.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Bude zameraná na zamedzenie útlaku hlavných drevín nežiadúcimi drevinami, resp.
krovinami. Taktiež bude potrebné odstraňovať rozrastky a predrastky hlavných drevín už
v štádiu nárastu. Ochrana proti zveri bude vykonávaná repelentami.
Výchova prečistkami
V skorších vývojových štádiách porastu budú odstraňované negatívne zložky porastu
čo sa týka drevinovej a kvalitovej skladby. V ďalších vývojových štádiách bude úsilie
zamerané na podporu najkvalitnejších jedincov v poraste.
Výchovné zásahy budú v prvých vývojových štádiách uskutočňované negatívnym
výberom v neskorších vývojových štádiách pozitívnym výberom v úrovni porastu.

Demonštračné objekty
Porast 450 D
Charakteristika (LHP 2006 – 2015)

Plocha etáže

3,22 ha, vek 100 rokov, zakmenenie 0,68

Zastúpenie drevín

dub 95, cer 5

Celková zásoba

696 m³, na ha 216 m³

Predpis LHP

Obnovná ťažba
Veľkoplošným clonným rubom 2 zásahy v decéniu 696 m³/322 ha, zalesňovanie 3,22
ha z toho2,26 ha prirodzenou obnovou a 0,96 ha umelou obnovou.
Vykonané :

0

Komentár

Porast rozpracovaný skupinovito clonným rubom s výskytom prirodzeného zmladenia.
Vzhľadom k tomu, že porast je uznaný pre zber semena obnovnú ťažbu je potrebné vykonať
po úrode semena. Obnova bude uskutočňovaná rozširovaním existujúcich obnovných
prvkov, pričom budú zachované najkvalitnejšie jedince za účelom zberu semena ako
výberové stromy.
Dlhodobý zámer
Vykonať obnovu posledných zvyškov pôvodných dubín cestou prirodzenej obnovy pri
zachovaní najkvalitnejších jedincov pre zber semena. Z následnej generácie vytvoriť
semenný porast.

Porast 450 C

Charakteristika (LHP 2006 – 2015)
1. Plocha etáže 1,48 ha, vek 55 rokov, zakmenenie 0,80
Zastúpenie drevín Dub zimný 85, cer 15
Celková zásoba 306 m³ na ha 207 m³

Predpis LHP
Ťažba výchovná 31 m³, plocha 1,48 ha
Intenzita zásahu 10 % zásoby porastu
Vykonané
Výchovná úmyselná ťažba na ploche 0,48 ha s hmotou 15 m³
Komentár
Vzhľadom na stav porastu (rôznoveký, nerovnomerne vyspelý) je žiadúce započať s obnovou
porastu na miestach prirodzeného zmladenia duba zimného. Na ostatnej ploche uskutočniť
výchovný zásad zameraný na uvoľnenie korún najkvalitnejších jedincov duba.
Dlhodobý zámer :
Vykonať čiastočnú rekonštrukciu porastu. Na ostatnej ploche výchovnými zásahmi uvoľňovať
koruny najkvalitnejších jedincov duba za účelom dosiahnutia maximálnej hmotovej
a hodnotovej produkcie.

Porast 451 11

Charakteristika (LHP 2006 – 2015)
1. Plocha etáže 6,05 ha, vek 75 rokov, zakmenenie 0,70
Zastúpenie drevín Cer 85, Dub zimný 15
Celková zásoba 953 m³ na ha 126 m³
Predpis LHP
Pokračovať v prevode veľkoplošným clonným rubom v pásoch šírky na 4 výšky porastu.
Plocha 3.73 ha s hmotou 888 m³.
Zalesňovanie 3,73 ha z toho 2,88 ha prirodzenou obnovou a 0,85 umelou obnovou.
Vykonané
0
Komentár
Porast rozpracovaný veľkoplošných clonným rubom. Je žiadúce na miestach s výskytom
prirodzeného zmladenia duba bola s väčšou intenzitou odoberaná hmota za účelom
rýchlejšieho odrastania existujúceho náletu.
Dlhodobý zámer :
Obnova porastov prirodzeným zmladením ako aj vnášanie hospodársky cennejších drevín do
prirodzeného zmladenia cera za účelom zvýšenia hodnotovej produkcie porastu.

Porast 449 A

Charakteristika (LHP 2006 – 2015)
1. Plocha etáže 5,12 ha, vek 60 rokov, zakmenenie 1,00
Zastúpenie drevín dub 35, CR 30, JS 25, BO 5, CS 5
Celková zásoba 1 452 m³ na 1 ha 282 m³
Predpis LHP
Výchovná ťažba : V hustejších skupinách prebierka 2,56 ha/98 m³.
Vykonané
0
Komentár
Porast značne rôznorodý a rôznoveký, vhodný na diferencované obhospodarovanie.
Dlhodobý zámer :
V údolných častiach porastu možnosť prebudovy na viac etážový porast blížiaci sa
výberkovému lesu. V horných častiach prevod nepriamy obnovou, ostatnej ploche uplatniť
prírastkové hospodárstvo na najkvalitnejších zložkách porastu.

