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

Slovensko

Lesná oblasť: 09 Krupinská planina

Užívateľ (OZ):

Levice

LHC:

Plášťovce

Zemepisné súradnice: 19°06´33“
48°13´15“
Rozpätie nadmorskej výšky: 450 - 550

Názov:

Dubov diel

Prevládajúca expozícia: Z

Výmera:

162,23 ha

Priemerný sklon:

–

20 %

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: mierne teplá, mierne Priem. ročné zrážky v mm: 640 - 690
vlhká
Geologické podložie: sprašové hliny na Priem. roč. teplota v °C: 8
andezitových aglomerátoch
Prevládajúce pôdy: ilimerizované
2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: 311,208

Prírode blízke hospodárenie od r.2010

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
II. - 18 %,
III. - 55 %,
listnaté: HB 34, DZ 31, BK 26, CR 3, ost. I. - 5 %,
IV. - 1 %,
V. %,
VI+ - 21
%
4
ihličnaté: SC 1

Produkcia a ťažba:

Zásoba

Plánovaný etát ročný

Priem. zásoba (odhad z LHP):
m3/ha
Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

170 z toho: úžitková hmota

20

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 60
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

20

5,16 m3/ha
90 %, 10 palivo %

% Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):17,9
% z toho prir. obnova 62

umelá obnova 38 %
% z toho na voľ. pl. 90 %,
10%

%,
pod

clonou

por.

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky
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
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

celkom
prevládajúc
e
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

čiastočne
prevládajúc
e
25-50 %

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
Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA (Dubov diel)
Objekt zriadený za účelom jemnejšieho obhospodarovania bukovo dubových porastov,
aby došlo k eliminácii častí nezmladených plôch, ktoré vznikli pri pásoch na 2 výšky porastu.
Pri výchove porastov uplatniť silnejší zásah v úrovni porastov duba a ponechaní
hrabovej výplne pokiaľ neobmedzuje v raste kvalitné jedince duba.
Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe

Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení na roky 2001-2010 sú prevažne navrhované
maloplošné clonné ruby na 2 výšky porastu.
Počet zásahov v decéniu 2 x pri intenzite 35 % zásoby.
Ťažba je vykonávaná JMP, približovanie UKT, resp. ŠLKT.
Výchovné ťažby
Intenzita zásahov na úrovni cca 10 %, výchovou boli odstraňované aj podúrovňové
zložky porastov hlavne hrab. Rozčleňovanie porastov bolo sčasti vykonané.
Obnova lesa
Pomer predpisu umelej a prirodzenej obnovy bol 38 % ku 62 %.
Vplyvom dobrých úrod duba a buka počas decénia sa zvýšil podiel prirodzenej obnovy.
Umelá obnova vykonávaná sadzačmi.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine vyžínaním na plôškach. Ochrana proti zveri repelentami, proti
nežiaducim drevinám a krom výsek spravidla krovinorezom.
Výchova prečistkami
Predpis prerezávok (1 resp. 2 zásahy v decéniu). Zasahovaná bola úroveň, ale často
aj podúroveň porastov.
Zmena prístupu k obhospodarovaniu

Obnovné ťažby
Spôsob vykonania : skupinovite clonný rub na miestach výskytu prirodzeného zmladenia.
Jednotlivý výber bude použitý pri uvoľňovaní korún najkvalitnejších jedincov hlavne duba
a buka.

-

2–

Výchovné ťažby
Je žiaduce zvýšenie intenzity zásahov na úroveň minimálne 15 % 1 – 2 x za
decénium. Zásahy je potrebné vykonávať v úrovni porastov pri šetrení podúrovňového hraba.
Porasty je potrebné doplniť sieťou približovacích liniek za účelom ochrany kmeňov
zostávajúcich najkvalitnejších jedincov. V prípade potreby uplatniť aj približovanie koňmi.
Obnova lesa
Pri uplatňovaní skupinovite clonného rubu na miestach s výskytom prirodzeného
zmladenia by umelá obnova mala poklesnúť na minimum (doplnenie nezmladených častí,
resp. vnesenie hospodársky cenných drevín).
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Starostlivosť by mala byť zameraná na zníženie škôd zverou (repelenty, oplôtky)
a ochrana proti nežiaducim drevinám a krom (černičie).
Výchova prečistkami
Dôležité bude dôsledné rozčlenenie porastov už v štádiách nárastov, ktoré bude slúžiť
ako základ neceloplošnej výchovy.
V počiatočných štádiách je potrebné odstraňovať rozrastky a predrastky.
V neskorších vývojových štádiách je potrebné uvoľňovať najkvalitnejšie jedince.

Demonštračné objekty
Porast 174 A
Charakteristika (LHP 2001 – 2010)

Plocha etáže

0,95 ha, vek 70 rokov, zakmenenie 0,70

Zastúpenie drevín:

HB 40, DZ 20, CR 20, BK 10, OS 10

Celková zásoba:

211 m³, zásoba na ha 222 m³

Predpis LHP

:

bez zásahu

Vykonané :

Ø

Nový predpis
Bude určený pri obnove LHP v zmysle dohody s vyhotovovateľom.
Technologický postup
Vykonať smerovú stínku JMP. Približovanie UKT v prípade potreby vykonať krátenie
kmeňov.
Dlhodobý zámer
Vzhľadom na značnú heterogénnosť porastu ako druhovú tak aj vekovú vykonať
uvolnenie korún najkvalitnejších jedincov, odstrániť prestárle jedince buka, uvoľniť prirodzené
zmladenie. Uvedenými zásahmi budú lepšie využité podmienky stanovišťa pre produkciu
kvalitnejšej drevnej hmoty.

Porast 174 B
Charakteristika (LHP 2001 – 2010)
Plocha etáže 5,38 ha, vek 45 rokov, zakmenenie 0,90
Zastúpenie drevín : DZ 35, BK 35, HB 30
Celková zásoba :

1 125 m³, zásoba na ha 209 m³

Predpis LHP :

VÚ do 50 rokov, 160 m³/10,78 ha, 2 zásahy v decéniu

Vykonané

rok 2001
rok 2009

75 m³/5,38 ha
85 m³/5,40 ha

Nový predpis
Vzhľadom na prebiehajúcu obnovu LHP bude stanovený v súlade s dohodou
o obhospodarovaní objektu PRO SILVA.
Komentár

Prebierkový zásah vykonaný na časti plochy odstránením podúrovňových
jedincov hraba.

Technologický postup: Vykonať smerovú stínku, porast zahustiť linkami v prípade potreby
vykonať krátenie kmeňov, aby nedošlo k poškodeniu zostávajúcich kvalitných jedincov
hlavne DZ.
Dlhodobý zámer Uvoľniť koruny najkvalitnejších jedincov úrovňovým zásahom. Vegetatívne
zmladenie hraba ponechať, aby v budúcnosti zabezpečovalo krytie kmeňov DZ.

Porast 168
Charakteristika (LHP 2001 – 2010)
Plocha etáže 4,66 ha, vek 50 rokov, zakmenenie 0,80
Zastúpenie drevín : HB 65, DZ 30, BK 5
Celková zásoba :

937 m³, zásoba na ha 201 m³

Predpis LHP:

VÚ do 50 rokov; 110 m³/4,39 ha

Vykonané :

VÚ do 50 rokov; 112 m³/4,39 ha

Nový predpis Vzhľadom na prebiehajúcu obnovu LHP bude určený v zmysle dohody
s vyhotovovateľom. Bude naplánovaný prebierkový zásah intenzitou minimálne 15 % zásoby
porastu.
Technologický postup Porast zahustiť približovacími linkami. Vykonať smerovú a úrovňovú
stínku JMP. Približovanie vykonať UKT s prípadným krátením kmeňov.
Dlhodobý zámer Uvoľniť koruny najkvalitnejších jedincov pri šetrení podúrovne porastu za
účelom vytvárania priaznivých mikroklimatických podmienok a čistenia kmeňov zostávajúcich
jedincov hlavne DZ.

Porast 176
Charakteristika (LHP 2001 – 2010)
Plocha etáže

10,24 ha, vek 110 r., zakmenenie 0,7

Zastúpenie drevín: BK 59, DZ 29, HB 12
Celková zásoba:

3 615 m³, zásoba na 1 ha 353 m³

Predpis LHP:

1 250 m³/354 ha; 2 zásahy v decéniu

Vykonané

OÚ 2004
OÚ 2009

739 m³
239 m³

Nový predpis
Bude dodaný vyhotovovateľom Programu na obhospodarovanie lesa v zmysle dohody
– pokračovanie obnovy SCR.

Technologický postup
Vykonať smerovú
stínku mimo obnovné
prvky tak, aby
nedošlo k poškodeniu
náletu.
Približovanie UKT
v prípade potreby vykonať
krátenie kmeňov.
Dlhodobý zámer
Zachovať najkvalitnejšie
jedince na vystupňovanie
hmotového ako aj
hodnotového prírastku
uvoľnením korún.
Uvoľnením korún sa
zároveň zlepšia
podmienky pre zvýšenú
fruktifikáciu, ktorá je
potrebná pre zber semena
(porast je uznaný
v kategórii B) ako aj
dosiahnutie prirodzenej
obnovy.

