Objekt PRO SILVA

CEROVO
LS Cerovo, Odštepný závod Levice

Vyhotovil : Peter Dolniak, odborný lesný hospodár
Schválil

: Ing. Otto Uhrín, vedúci lesníckej výroby

Levice, september 2008

Zápisník PRO SILVA - Cerovo
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Lesná oblasť: 09 Krupinská planina

Krajina:
Slovensko
Užívateľ (OZ):

Zemepisné súradnice: 19°08´02“- 48°13´12“
Levice
Rozpätie nadmorskej výšky: 340 - 470

LHC:
Plášťovce
Názov:

Prevládajúca expozícia : SZ
Cerovo

Výmera:

Priemerný sklon:

30

74,89 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: teplá , mierne vlhká

Priem. ročné zrážky v mm: 650

Geologické podložie: andezit

Priem. roč. teplota v °C:

8,5

Prevládajúce pôdy: hnedé lesné

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: 296,310,311

Prírode blízke hospodárenie od r. 2008

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: DZ 15,BK 25,HB 20,JH 5,JS 5,ost. 7 I. - 14 %,
II. - 33 %,
III. - 42 %,
IV. - 8 %,
V. - - %,
VI+ - 3
ihličnaté: SM 10,BO 8,SC 5
Produkcia a ťažba:

%

Zásoba

Plánovaný etát ročný 9,29

Priem. zásoba (odhad z LH P): 152 m3/ha

z toho: úžitková hmota 95 %,
palivo
%
Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 0

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 15

%

m3/ha

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

z toho prir. obnova

%, umelá obnova

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

z toho na voľ. pl.
%

%,

15

%

pod

clonou

5

%
por.

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

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+
+
+
+
+
+

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

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

+

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 %

+
+

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

+
+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA (Cerovo)
Objekt bol zriadený za účelom obhospodarovania heterogénnych porastov
prírode blízkym spôsobom. S využitím predčasnej obnovy vzniklej prirodzeným
zasladením na miestach kde materský porast nezabezpečuje dostatočnú hmotovú
a hodnotivú produkciu.
Výmera objektu predstavuje 74,89 ha. Je situovaný v blízkosti v št. cesty Opavská
križovatka – Cerovo.
Popis navrhovaných opatrení a platného LHP
Obnovené ťažby

V pláne hospodárskych opatrení na roky 2001 – 2010 v LHP predstavujú malo
a veľkoplošné clonné ruby menšej miere holoruby. Intenzita zásahov sa pohybuje
v rozmedzí 30%.
Z ťažbovo obnovných postupov sa používa ťažba JMP a približovanie UKT.
V objekte PRO SILVA nie sú plánované obnovné ťažby.
Výchovné ťažby

Výchovné ťažby sú plánované s intenzitou okolo 10 % prevažne 1 x za
decénium.
Obnova lesa

Plán hospodárskych opatrení na toto decénium neuvažuje s obnovou.
Starostlivosť o mladé lesné porasty

Vzhľadom na zastúpenie vekových tried starostlivosti o mladé porasty sa
nevykonáva.
Výchova prečistkami

Predpis prerezávok 1 až 2 x za decénium. Zásahmi budú odstraňované
predrastky ako aj nekvalitné a poškodené jedince z úrovne porastu.
Zmena prístupu k obhospodarovaniu
Obnovné ťažby

Vzhľadom na skutočný stav porastov a výskyt prirodzeného zmladenia je
v objekte PRO SILVA uvažované s predčasnou obnovou na ploche 0,68 ha
prirodzeným zmladením.
Spôsob vykonania:
Skupinový a skupinovitý clonný rub 1 x za decénium vzhľadom na pokročilosť
platnosti tunajšieho LHP.
Intenzita zásahu: 10- 20 %

Ťažbové postupy:
Budú zamerané na technologickú prípravu pracoviska zahrňujúcu uplatnenie
smerovej stínky tak, aby nedochádzalo k poškodeniu existujúceho náletu resp.
nárastu.
Výchovné ťažby

Spôsob vykonania:
Zásah v úrovni porastov zameraný na uvoľnenie korún najkvalitnejších
jedincov.
Intenzita zásahu: Na úrovni 10- 15% zásoby porastov
Rozčlenenie porastov:
Porasty je potrebné rozčleniť približovacími linkami na vzdialenosť cca 30m.
Približovanie hmoty:
UKT, resp. kombinácia s RZ tak, aby sa zabezpečilo minimálne poškodenie
zostávajúcich najkvalitnejších jedincov.
Obnova lesa

Obnova porastov bude uskutočňovaná prirodzeným zmladením. Umelá
obnova bude uplatňovaná na miestach, kde je potrebné vnesenie hospodárskych
cennejších drevín (dub do prirodzeného zmladenia hraba) resp. na nezmladených
miestach. Umelá obnova bude vykonávaná štrbinovou sadbou. Predpokladaný podiel
prirodzenej obnovy 75 %.
Starostlivosť o mladé lesné porasty

Bude zameraná na odstraňovanie nežiadúcich drevín a krov. Rovnako budú
odstraňované rozrastky a predrastky ako aj poškodené jedince z úrovne porastu.
Ochrana proti zveri bude vykonávaná repelentami.
Výchova prečistkami

V ranných vývojových štádiách budú odstraňované negatívne zložky.
V neskoršom období bude výber zameraný na podporu najkvalitnejších zložiek
porastu. Výchovné zásahy budú najprv vykonávané negatívnym výberom
a v neskoršom období pozitívnym výberom v úrovni porastu.

Demonštračné objekty
Dielec 140
Charakteristika z LHP (2001- 2010)

Výmera:
3,76 ha
Vek :
80 r.
Zakmenenie :
0,7
zastúpenie drevín: BK JS; HB 35
celková zásoba: 1094 m³,
zásoba na ha 291 m³
Predpis súčasného LHP - bez zásahu
Nový predpis (návrh zmeny)
OÚ na ploche 0,38 ha 120 m³, intenzita zásahu 10 %, jeden zásah v decéniu.
Predpokladané obnovné zastúpenie JS 40 % BK 40 % HB 20 % prirodzeným zmladením.
Technologický postup

Ťažba bude vykonaná JMP, približovanie UKT resp. LKT.
Komentár

Vzhľadom na rôznovekosť porastu je žiadúce vzhľadom na výskyt
životaschopného prirodzeného zmladenia BK, HB a JS, ktorý nalietal z okolitých
porastov prikročiť k OÚ ťažbe na časti plochy.
Dlhodobý zámer
Obnova rubne zvelých častí porastu s využitím prirodzeného zmladenia uvedených
drevín v prevažne hrabových častiach porastu, čím sa zároveň dosiahne čiastočná premena
v prospech hodnotnejších drevín (BK, JS).

Dielec 141.
Charakteristika LHP (2001- 2010)

Výmera 19,74 ha, vek 50 r, zakmenenie 0,9 expozícia SZ, sklon 25 %
Zastúpenie drevín: BK 70, DB 10, HB 20
Celková zásoba 4146 m³, zásoba na ha 210 m³
Predpis LHP

Ťažba výchovná: prebierková plocha skutočná 19,74 ha, násobná 31,74 ha s hmotou
395m³ ,
intenzita zásahu 10 %
Vykonané

Rok 2001 – výchovná úmyselná ťažba na ploche 12 ha s hmotou 151 m³.
Rok 2006 – výchovná úmyselná ťažba na ploche 10 ha s hmotou 110 m³.
Nový predpis (návrh zmeny)

Prebierková plocha skutočná 1974 ha, nárobná 31,74 ha s hmotou 632 m³, intenzita
zásahu 15 %.

Komentár

Vzhľadom na štruktúru
porastu a jeho celkový
stav je žiadúce zvýšenie
intenzity výchovného
zásahu a zároveň
rozčlenenie porastu na
15 % zásoby.
Technologický postup

Ťažba bude vykonaná
JMP, približovanie
čiastočne koňmi a UKT.

Dlhodobý zámer

Zvýšením intenzity
zásahu uvoľniť
najkvalitnejšie jedince
a zároveň porast doplniť
rozčleňovacími linkami.

Dielec 143
Charakteristika LHP (2001 - 2010)

Výmera:
1,54 ha
Vek:
70 r.
zakmenenie :
0,8
expozícia :
SZ
sklon
:
30 %
zastúpenie drevín BK 10 HB 90
celková zásoba 425 m³ zásoba na ha 276 m³
Predpis LHP

Ťažba výchovná:
prebierková plocha skutočná 1 ha, násobná 1 ha s hmotou 25 m³
Vykonané:

Rok 2001 – výchovná úmyselná ťažba na ploche 1 ha s hmotou 24m³.
Rok 2004 – predrubná náhodná ťažba 10 m³.
Nový predpis (návrh zmeny)
Prebierka na ploche 1 ha s hmotou 25 m³. V častiach porastu s prirodzeným
zmladením vykonať obnovu na ploche cca 0,30 ha s hmotou 58 m³.
Komentár
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zmenu rôznoveký porast je žiadúce na miestach
výskytu prirodzeného zmladenia (JH, CS, BK) prikročiť k obnove porastu skupinovým
clonným rubom.
Dlhodobý zámer
Obnova rubne zrelých častí porastu (BK) a využitie prirodzenej obnovy na premenu
HB tvoreného porastu vtrúsenými drevinami (CS, JH, OS).

Dielec 144
Charakteristika LHP (2001 - 2010)

Výmera 5,36 ha, vek 40 r, zamladenie 0,9, expozícia SZ, sklon 40
zastúpenie drevín: BK 70, DB 10, HB 20
celková zásoba 852 m³ na ha 159 m³
Predpis LHP

Ťažba výchovná prebierková plocha skutočná 5 ha, násobná 10 ha s hmotou 100 m³.
Vykonané

Rok 2003 výchovná úmyselná ťažba na ploche 5 ha s hmotou 51 m³.
Nový predpis (návrh zmeny v pôsobnosti OLH)

Prebierková plocha skutočná 5 ha násobná 10 ha s hmotou 125 m³ intenzita zásahu
16 % zásoby.
Komentár

Porast je potrebné doplniť sieťou približovacích liniek, aby sa zabránilo poškodeniu
zostávajúcich kvalitných jedincov.
Technologický postup

Ťažba JMP, približovanie UKT čiastočne koňmi.
Dlhodobý zámer

Zvýšením intenzity zásahu uvoľniť kvalitné jedince a doplniť sieť približovacích liniek.

