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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina:

Slovensko

Užívateľ (OZ):

Levice

LHC:

Plášťovce

Lesná oblasť: 09 Krupinská planina
Zemepisné súradnice: 19°40´23“ – 48°11´52“
Rozpätie nadmorskej výšky: 400 - 500
Názov:

Beluja

Výmera:

138,05 ha

Prevládajúca expozícia:

SZ

Priemerný sklon:

15 %

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

Priem. ročné zrážky v mm: 640 - 690

Geologické podložie: sprašové hliny na
andezitových aglomerátoch
Priem. roč. teplota v °C:

8

Prevládajúce pôdy: ilimerizované

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: 311

Prírode blízke hospodárenie od r. 2010

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: HB 50, DZ 27, BK 13, JS 3, ost. 6
I. %,
II. - 2 %,
III. - 9 %,
IV. - 77
%,
V. - 12 %,
VI+ ihličnaté: SM 1
Produkcia a ťažba:
Zásoba

Plánovaný etát ročný

Priem. zásoba (odhad z LHP): 211 m3/ha

z toho: úžitková hmota 90 %, 10 palivo %

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

Plánovaná obnova celkom (z LHP v
ha):20,70
z toho prir. obnova 62
%,
umelá
obnova 38
%
z toho na voľ. pl. 70 %, pod clonou por.
30%

20 %

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

20 %

4,05

%

m3/ha

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 %

+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

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 „BELUJA“
Objekt bol zriadený za účelom zvýšenia hmotovej a hodnotovej úrovne existujúcich
porastov. Zámerom je tiež využitie prirodzeného zmladenia, ktoré sa v porastoch nachádza
formou skupinovite clonného rubu. Čo umožní vytvorenie vertikálneho rozčlenenia porastu.
Popis navrhovaných opatrení z platného LHP

Obnovné ťažby
Prevládajúcim hospodárskym spôsobom je celoplošný clonný rub na 2 výšky porastu
so zásahom 2 x za decénium. Intenzita zásahu je na úrovni 35 %.
Ťažba je vykonávaná JMP, približovanie UKT v celých dĺžkach.
Výchovné ťažby
Intenzita zásahov sa pohybuje na úrovni 7 %.
Zásahy boli vykonávané v úrovni porastov. Porasty sú čiastočne rozčlenené s dostatočnou
šírkou liniek.
Výchova bola zameraná na úpravu drevinového zloženia a kvalitu produkcie.

Obnova lesa
Predpis umelej a prirodzenej obnovy je v pomere 77 % prirodzená, 23 % umelá
obnova. Umelá obnova bola vykonávaná štrbinovou sadbou na plôšky 35 x 35 cm
voľnokorennými sadenicami.
Spočíva v ochrane proti zveri náterom repelentami a v ochrane proti nežiaducej vegetácii.
Výchova prečistkami
Predpis prerezávok 1 až 2 x za decénium. Zásahmi odstraňovať rozrastky, predrastky
a nekvalitné jedince z úrovne porastu.
Zmena prístupu k obhospodarovaniu PRO SILVA

Obnovné ťažby
Pri obnovných ťažbách bude použitý skupinovite clonný rub zameraný na uvoľnenie
prirodzeného zmladenia nachádzajúceho sa v poraste. Jednotlivý výber bude zameraný na
uvoľnenie korún najkvalitnejších jedincov za účelom vystupňovania hmotovej a hodnotovej
produkcie.
Počet zásahov v decéniu bude závislý od potreby odcláňania prirodzeného zmladenia,
taktiež aj intenzita zásahu.
Ťažba bude vykonávaná JMP približovanie UKT po doplnení približovacích liniek.

-
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Výchovné ťažby
Budú zamerané na úpravu drevinového zloženia v prospech duba zimného. Zásahy je
potrebné uskutočniť v úrovni porastu. Intenzita zásahu na úrovni minimálne 15 % zásoby.
Porasty je potrebné rozčleniť, aby dochádzalo k maximálnemu šetreniu zostávajúcich
jedincov, uplatniť smerovú stínku.
Približovanie vykonať použitím UKT.

Obnova lesa
Dodržaním zásad pri obnovných ťažbách by sa mal podstatne zvýšiť podiel
prirodzeného zmladenia. Umelá obnova bude použitá len na doplnenie nezmladených častí,
resp. úprave drevinového zloženia.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Starostlivosť o mladé lesné porasty bude zameraná na ochranu proti nežiaducej
vegetácii ako aj škodám zverou. Pri dostatočnom prirodzenom zmladení budú zásahy
zamerané na homogenizáciu nárastov a mladín odstraňovaním rozrastkov a predrastkov.
Výchova prečistkami
Pri uplatňovaní zásad uvedených v starostlivosti o mladé lesné porasty bude potreba
prerezávkových zásahov minimalizovaná. Bude zameraná na úpravu druhového zloženia
a podporu najkvalitnejších jedincov zásahmi v úrovni porastu.

Demonštračné objekty
Porast 902
Charakteristika (LHP 2001 – 2010)

Plocha etáže
Zastúpenie drevín:
Celková zásoba:

14,86 ha, vek 80 rokov, zakmenenie 0,8
HB 50, BK 30, DZ 20
4 252 m³ zásoba na ha 286 m³

Predpis LHP :

bez zásahu

Vykonané :

RN 30 m³

Nový predpis : bude vyhotovený pri obnove LHP

Komentár
JPRL v súčasnosti bez predpisu. V poraste sa nachádza prirodzené zmladenie na 30 %
plochy, tvorené JM, BK, JS, DZ.
Vzhľadom na nerovnomerné rozmiestnenie po ploche ukazuje sa ako veľmi vhodný SCR na jeho
odclonenie. Zároveň vzhľadom k tomu, že porast je uznaný na zber semena, použiť jednotlivý
(účelový) výber na uvoľnenie korún najkvalitnejších jedincov.

Dlhodobý zámer
Vykonať čiastočnú premenu hrabových častí uvoľnením prirodzeného zmladenia JM, JH ako
aj JS.
Uvoľnením korún najkvalitnejších jedincov dôjde k zvýšenej fruktifikácii pre zber semena ako aj
získaniu prirodzenej obnovy. Taktiež dôjde k vystupňovaniu hmotového a hodnotového prírastku na
najkvalitnejších jedincoch.

Technologický postup
Aby nedošlo k poškodeniu jednak prirodzeného zmladenia ako aj zmienených najkvalitnejších
jedincov je potrebné dôsledné rozčlenenie porastu. Približovanie vykonať koňmi, resp. UKT pri krátení
kmeňov a použití smerovej stínky.

Porast 903
Charakteristika (LHP 2001 – 2010)
Plocha etáže 13,06 ha, vek 80 rokov, zakmenenie 0,80
Zastúpenie drevín : HB 50, DZ 30, BK 10, JS 10
Celková zásoba : 3 774 m³, zásoba na ha 289 m³
Predpis LHP
Malo plošný clonný rub na 2 výšky porastu 2 zásahy v decéniu, predpis ťažby 1 500
m³, Obnova na ploche 5,19 ha z toho 4,39 ha prirodzenou obnovou. Intenzita zásahu 40 %
zásoby.
Vykonané: Ťažba 1 182 m³, obnova prirodzeným zmladením, nebola zatiaľ vykázaná.
Nový predpis: Vzhľadom na prebiehajúcu obnovu LHP bude určený v zmysle dohody
s vyhotovovateľom . Bude naplánovaný SCR a jednotlivý výber zameraný na uvoľnenie korún
najkvalitnejších jedincov.
Technologický postup: Vykonať smerovú a úrovňovú stínku. Porast rozčleniť linkami
minimálne na vzdialenosť 50m. Približovanie UKT v prípade potreby krátiť kmene.
Dlhodobý zámer: Vzhľadom k tomu, že porast je určený na zber semena ponechať
najkvalitnejšie jedince v poraste až do dosiahnutia dimenzií rubného stromu. Uvedené sa
bude diať uvoľňovaním korún jednotlivým výberom. Uvoľňovanie prirodzeného zmladenia
bude vykonané cez skupinovite clonný rub.

Porast 904
Charakteristika (LHP 2001 – 2010)
Plocha etáže 16,74 ha, vek 95 rokov, zakmenenie 0,80
Zastúpenie drevín : HB 40, DZ 25, BK 20, JS 10, SM5
Celková zásoba: 4 821 m³, zásoba na ha 288 m³
Predpis LHP
Malo plošný clonný rub v pásoch na 2 výšky porastu.
Predpis ťažby 1 500 m³ obnova na ploche 5,24 ha z toho 3,40 ha prirodzeným zmladením.
Intenzita zásahu 30 % zásoby.
Vykonané:

ťažba 1 182 m³ obnova nebola vykázaná.

Nový predpis: Vzhľadom na prebiehajúcu obnovu bude určený v zmysle dohody
s vyhotovovateľom. Na zmladených miestach dorub. Pokračovanie obnovy bude
zabezpečené cez skupinovite clonný rub.
Technologický postup: Ťažbu vykonať JMP pri dodržaní smerovej stínky. Porast doplniť
približovacími linkami. Približovanie uskutočniť UKT.
Dlhodobý zámer: Vzhľadom na neistý výsledok obnovy na celom obnovnom prvku
uskutočňovaného malo plošným clonným rubom v pásoch na 2 výšky porastu, obnova bude
vykonaná skupinovite clonným rubom nad existujúcim prirodzeným zmladením. Smer
postupu obnovy bude závisieť od konkrétnej situácie vo vývoji obnovy.

Porast 906
Charakteristika (LHP 2001 – 2010)
Plocha etáže 8,61 ha, vek 50 rokov, zakmenenie 0,8
Zastúpenie drevín : HB 55, BK 30, DZ 10, JS 4, CR 1
Celková zásoba:

1 722 m³, zásoba na 1 ha 200 m³

Predpis LHP :

VÚ do 50 rokov, 120 m³/ 8 ha

Vykonané:

VÚ do 50 rokov, 120 m³/ 8 ha

Zmenený predpis
Bude naplánovaný v novom „Projekte na obhospodarovanie lesa“ (LHP).

Technologický postup
Porast
doplniť
približovacími
linkami,
približovanie vykonať UKT
s prípadným
krátením
kmeňov. Dodržať smerovú
a na linkách aj úrovňovú
stínku.
Dlhodobý zámer
Uvoľniť
koruny
najkvalitnejších
jedincov
v hrabových častiach aj
jedince hraba. Zachovať
zastúpenie
aj
menej
kvalitného
duba
rovnomerne po ploche za
účelom možnosti získania
prirodzeného
zmladenia
v budúcnosti.

