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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

OZ Levice Žuhračka

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovensko

Lesná oblasť: 27 Štiavnické vrchy

Užívateľ (OZ): Levice

Zemepisné súradnice:18°41´46“-48°20´60“

LHC: Devičany

Rozpätie nadmorskej výšky: 440 – 500m

Názov: Žuhračka

Prevládajúca expozícia: SV

Výmera: 62,99

Priemerný sklon: 25 %

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: teplá mierne vlhká

Priem. ročné zrážky v mm: 700

Geologické podložie: andezit

Priem. roč. teplota v °C: 8,7

Prevládajúce pôdy: hnedé lesné

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: 208 , 209

Prírode blízke hospodárenie od r. 2008

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: DZ 83, BK 4, HB 6, CR 2, JL 1,
I. - 5 %,
II. - 3 %,
III. - %,
IV. - 54
%,
V. %,
VI+ - 38
%
ihličnaté: BO 3,SC 1,
Produkcia a ťažba:
Zásoba

Plánovaný etát ročný 5,55

Priem. zásoba (odhad z LHP): 162 m3/ha

z toho: úžitková hmota 95

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 20

Plánovaná obnova celkom (z LHP v
ha):10,63
z toho prir. obnova 86
%,
umelá
obnova 14
%
z toho na voľ. pl. 90 %, pod clonou por.10
%

%

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 70 %
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 10

%

m3/ha
%, 5

palivo %

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>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

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

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

veľmi
časté
50-75 %

+
+
+
+
+
+

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 (Žuhračka)

Objekt zriadený za účelom pestovania dubových porastov prírode blízkym
spôsobom. Zámer bude uskutočnený ponechaním najkvalitnejších jedincov na
hmotový a hodnotový prírastok s využitím prirodzenej obnovy duba na nepriamy
prevod obnovou časti porastu tvorených výmladkami.
Výmera objektu predstavuje 62,99 ha porastov tvorených v prevažnej miere
dubinami.
Popis navrhovaných opatrení z platného LHP
Obnovené ťažby

V pláne hospodárskych opatrení na roky 2006- 2015 sú zahrnuté opatrenia na
prírode blízke obhospodarovanie porastu. V predchádzajúcom období v predpise
LHP prevládali okrajový clonný rub (OCR) resp. veľko a maloplošná clonná obnova.
Výchovné ťažby

Navrhovaná intenzita zásahu z platného LHP sa pohybuje na úrovni 10 %
spravidla 1x za decénium. Porasty sú zväčša nedostatočne rozčlenené približovacími
linkami.
Obnova lesa

LHP v objekte predpisuje obnovu na výmere 10,63 ha. Z uvedeného predstavu
je prirodzená obnova 86 % a umelá 14 %. Umelá obnova sa vykonáva štrbinovou
sadbou.
Starostlivosť o mladé lesné porasty MLP

Ochrana MLP spočíva v ochrane proti útlaku buriny vyžínaním alebo chemicky
a škodám zverou náterom repelentami. Plecie ruby a výseky nežiadúcich drevín sa
vykonávajú mechanizovane.
Výchova prečistkami

Prepis prerezávok je 1 až 2x za decénium. Zásahmi sú odstraňované
nekvalitné a poškodené jedince z úrovne porastu.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu
Obnovné ťažby

Spôsob vykonania:
účelový výber skupinové a skupinovité clonné ruby 2x za decénium.
Uplatnenie predčasnej obnovy na miestach výskytu prirodzeného zmladenia
v čiastkach porastu tvorených výmladkami.
Intenzita zásahov:
bude závislá od potreby odcláňania náletov resp. nárastov hlavne duba.
Ťažbové postupy:
vykoná sa technologická príprava pracovísk zahrňujúcu doplnenie
približovacích liniek, tak aby nedochádzalo k poškodeniu zostávajúcich stromov
určených na prírastkové a hodnotové hospodárstvo. Je potrebné uplatniť smerovú
stínku
Výchovné ťažby

Spôsob vykonania:
zásah v úrovni porastu zameraný na uvoľnenie korún najkvalitnejších jedincov
hlavne duba.
Intenzita zásahu:
je potrebné zvýšenie percenta zásahu na úroveň 15 % zásoby hlavne
z dôvodu zahustenia siete približovacích liniek.
Približovanie hmoty:
približovanie bude vykonávané UKT v prípade potreby uplatniť približovanie
RZ a tiež krátených kmeňov.
Obnova lesa

Dominantným spôsobom obnovy bude prirodzená obnova hlavne dreviny dub.
Umelá obnova bude použitá na nazmladených miestach resp. pri vnášaní iných
drevín. Predpokladaný podiel prirodzenej obnovy 90 %.
Starostlivosť o mladé lesné porasty

Starostlivosť o MLP bude spočívať v ochrane proti burine, krovitej vegetácii.
Bude potrebné vykonávať uvedenú ochranu neceloplošným spôsobom. Ochrana
proti zveri bude vykonávaná repelentami a v prípade potreby aj oplocovaním na
menších plochách.
Výchova prečistkami

Bude nadväzovať na starostlivosť o mladé lesné porasty a mala by byť
vykonávaná neceloplošne. Zásahy sa budú uskutočňovať v úrovni porastu.

Demonštračné objekty
Dielec 241 A
Charakteristika LHP (2006- 2015)

výmera :
10,49 ha
vek :
110 r.
zakmenenie:
0,8
expozícia:
SV
sklon:
25 %
zastúpenie drevín BC 4, BO 7, CR 1, DB 86, SC 2
celková zásoba 3031 m³, zásoba na ha 289 m³.
Predpis súčasného LHP

Ťažba obnovná
ťažbová plocha 5,09 ha 1500 m³. Na JZ okraji skupina BO MH v pásoch šírky na
2 výšky porastu. Na ostatnej ploche SCR.
Vykonané

Rok 2006 obnovná úmyselná ťažba 1,18 ha s hmotou 278 m³

Návrh zmeny (v kompetencii
OLH).

Obnova MH v skupine
BO
nahradiť
skupinovým
clonným rubom pri dodržaní
predchádzajúceho predpisu.
Technologický postup: ťažba
JMP, približovanie UKT.
Komentár.

V poraste určenom na
obnovu zachovať najkvalitnejšie
jedince hlavne DZ pre hmotový
a hodnotový prírastok. Zároveň
na ostatnej ploche uvoľniť
najkvalitnejšie jedince DZ pre
podobný
zámer
ako
na
obnovovaných
častiach
porastu.
Jedince
označiť
farebným pásom.
Dlhodobý zámer

Obnova porastu generatívne
z bohatého náletu a zároveň
uplatnenie prírastkového
hospodárstva sa na vybraných
jedincoch.

Dielec 242

Výmera:
3,37 ha
Vek:
110 r.
Zakmenenie:
0,7
Expozícia:
SV
Sklon:
30 %
zastúpenie drevín BK 5, DB 90, HB 1, JL 1, SC 1
celková zásoba 810 m³, zásoba na ha 240 m³
Predpis súčasného LHP (2006- 2015)

Obnovná úmyselná ťažba na ploche 2,03 ha s hmotou 495 m³.
Vykonané

Rok 2006 obnovná úmyselná ťažba na ploche 0,26 ha s hmotou 65 m³.
Návrh zmeny (v kompetencii OLH)

Pri zachovaní doterajšieho predpisu zvýšiť podiel prirodzenej obnovy
a uvoľňovať resp. zachovať najkvalitnejšie zložky porastu.
Technologický postup

Ťažba JMP, približovanie UKT.
Komentár

Zachovať najkvalitnejšie zložky porastu pokiaľ nedosiahnu rubnú zrelosť.
Jedince označiť farebným pásom a venovať im pozornosť formou zabezpečenia
dostatočného disponibilného priestoru.
Dlhodobý zámer

Podobne ako v poraste 241 A.

Dielec 226 A

plocha etáže:
16,06 ha
vek:
75
r.
zakmenenie:
0,8
expozícia:
SV,
sklon:
35 %
zastúpenie drevín BK 14, DB 80, HB 5, JL 1
celková zásoba 3550 m³, zásoba na ha 221 m³.
Predpis súčasného LHP (2006- 2015)

Ťažba výchovná prebierková plocha
skutočná
8,50 ha
násobná
8,50 ha
s hmotou
187 m³.
Intenzita zásahu 10 %
Vykonané: Ø
Nový predpis (návrh zmeny)

Ťažba výchovná
prebierková plocha

850 ha, násobná 8,50 ha s hmotou 280 m³.

Ťažba obnovná, ťažbová plocha 1 ha s hmotou 221 m³
Obnovu uskutočniť skupinovite clonným rubom na miestach výskytu prirodzeného
zmladenia.
Technologický postup: ťažba JMP, približovanie UKT.
Komentár

Vzhľadom na skutočný stav porastu (porast tvorený prevažne DB výmladkového
pôvodu), vykonať na častiach kde je to žiadúce výchovu a zároveň na miestach s výskytom
prirodzeného zmladenia na časti plochy cca 1 ha obnovnú ťažbu.
Dlhodobý zámer

Využiť súčasný stav porastu pre vykonanie jednak výchovnej ťažby ako aj ťažby
obnovnej, ktoré budú mať na následku hmotové a hodnotové zvýšenie úrovne porastu.

