Objekt PRO SILVA

Myslíková
LS Duchonka, OZ Prievidza

-2Zápisník o objekte PRO SILVA

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

Lesná oblasť: Považský Inovec

Užívateľ (OZ): Prievidza
LHC: Topoľčany

Zemepisné súradnice: 18°10' vých.zem.dĺž.
48°40' sever.zem.šír.
Rozpätie nadmorskej výšky: 280–800 m n.m.

Názov: Myslíková

Prevládajúca expozícia: JV-JZ

Výmera: 465,21 ha

Priemerný sklon: 30%

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

Priem. ročné zrážky v mm: 650-900 mm

Geologické podložie: svory, ruly

Priem. roč. teplota v °C: 8-9 °C

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná pôda –
hlinitopiesočnatá - hlinitá

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: QF, Fp n
Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté: BK 40%, DB 40%

Prírode blízke hospodárenie od r. 2000
% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):

ihličnaté: 1%

I. - 1 %,
II. %,
IV. - 15 %, V. - 10 %,
Produkcia a ťažba:

III. - 5 %,
VI+ - 69 %

Zásoba

Plánovaný etát ročný 4,85 m3/ha

Priem. zásoba (odhad z LHP):326,00 m3/ha

z toho: úžitková hmota 95 %, palivo 5 %

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 70 %
Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 60 %

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):
49,91ha
z toho prir. obnova 60 %, umelá obnova 40 %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 10 %

z toho na voľ. pl. 20 %, pod clonou por. 80 %
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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
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 %

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 +

+
+
+
+

+
+
+
+
+
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Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Vytvorený objekt PRO SILVA s názvom MYSLÍKOVÁ má celkovú výmeru 465,21 ha a skladá
sa v prevažnej väčšine z rubných porastov buka a duba. Nachádza sa v ňom aj niekoľko
výchovných porastov s vekom nad 50 rokov a jeden s vekom do 50 rokov. Zámerom
v obnovných porastoch je vytvorenie prírode blízkeho trvalého lesa, predĺženie rubnej doby,
vytvorenie mozaikovej štruktúry, dosiahnutie 100% prirodzenej obnovy a následným
znižovaním nákladov na pestovateľskú činnosť. Vo výchovných porastoch sú zásahy
zamerané na zvyšovanie a skvalitňovanie porastovej zásoby cez uvoľňovanie korún
kvalitných jedincov, zvyšovanie stability porastu a úprava drevinového zloženia.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V lesnom hospodárskom pláne, ktorý má platnosť na roky 2000-2009 sa v bučinách
najčastejšie uvádzal obnovný postup veľkoplošný clonný rub na striedavých pásoch a dorub
nad zmladením, v dubinách to bol maloplošný skupinový clonný rub. Počas platnosti LHP sa
väčšinou vykonávali obnovné postupy v zhode s predpisom LHP.
Predpisovaný počet zásahov v decéniu bol priemerne 2x.
Intenzita zásahov v predpisovej časti LHP predstavovala priemerne 15% zo zásob
obnovovaných porastov.
Ťažbové postupy : ťažba JMP, približovanie surových kmeňov UKT, použitie ŠLKT do 20%,
priemerný sklon terénu 30%, terén mierne členitý.

Výchovné ťažby
V poraste s vekom do 50 rokov LHP predpisoval intenzitu zásahu 9% zo zásoby porastu, čo
bolo nepostačujúce pre potrebu porastu. V skutočnosti bol vykonaný zásah s intenzitou 15%.
Porasty s vekom nad 50 rokov sú prevažne bez zásahu, ale stav porastov si vyžaduje zásah
s priemernou intenzitou 20%. Táto potreba sa rieši zmenou predpisu LHP. V porastoch
s predpísanou výchovnou ťažbou bolo treba upraviť výšku ťažby a zvýšiť intenzitu zásahu.
Rieši sa to tiež zmenou predpisu LHP.
Zásah sa vykonáva v úrovni (jedná sa o listnaté porasty) s potrebou uvoľnenia korún
kvalitných jedincov hlavných drevín a jednotlivo vtrúsených jedincov JH, JS, CS, BH a BX.
Porasty sú nedostatočne rozčlenené, v poraste s vekom do 50 rokov sú linky vzdialené 50 m
od seba a široké 2,5m.

Obnova lesa
V súčasnosti platné LHP pre roky 2000-2009 predpisovalo obnovu lesa o výmere 377,24 ha.
Prirodzená obnova lesa je predpísaná na ploche 61,81 ha, čo predstavuje len 16% celkovej
obnovy lesa. V preriedených častiach, hlavne smrekovcových, vykonávam podsadby JD za
účelom rozvrstvenia a drevinového spestrenia porastu.
Spôsob vykonania : sadba jamková a štrbinová do pripravených plôšok 35 x 35 cm.
Používali sa prevažne voľnokorenne sadenice.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa prevádza v porastoch kde sa vykonávala umelá obnova, 1 x ročne
v prípade potreby porastu 2 x, po dobu, kým kultúra nespĺňala kritéria zabezpečeného
porastu.
Ochrana proti zveri sa prevádza individuálne náterom chemicky a mechanicky (oplôtky).
Najčastejšie používané chemické nátery sú Cervacol, Nivus, Aversol a RPZ. Oplôtky sa
používali pletivové.
Plecie ruby a výseky krov sa vykonávajú za účelom odstránenia brezy, rakyty a bazy na
uvoľnenie kultúry.
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Výchova prečistkami
Predpis prerezávok podľa platného LHP je 45,51 ha a plocha násobná je 48,25 ha. Prevláda
jeden zásah za decénium.
V prevládajúcich listnatých mladinách sú vykonané jemnejšie zásahy v úrovni s intenzitou do
15 %, odstránené sú predrastky, rozrastky a nekvalitné jedince, prípadne poškodené jedince.
V ihličnatých skupinách je silnejší zásah v podúrovni (intenzita až do 50%).

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesa sa z kvalitných porastov buka a duba
postupne rozšírili na celu plochu objektu.

Obnovné ťažby
Spôsob vykonania – účelový výber, skupinový a skupinovitý clonný rub.
Postupným uvoľňovaním existujúceho PZ v skupinách o výmere max. 0,20 ha a ďalším
vkladaním skupín dosiahnúť mozaikovitú štruktúru porastov, 2 zásahy za decénium podľa
stavu porastu. V nekvalitných a preriedených skupinách, hlavne u dreviny Sc, vykonať
podsadby a predsadby JD,BT,JS,JH,BX za účelom drevinového spestrenia a vytvorenia
dvojetážových porastov.
Intenzita zásahu: Prvým zásahom, ktorý má charakter prípravného rubu, sa odoberie 20%
zásoby po celej ploche porastu. Ďalšie zásahy sú vykonávané podľa potreby s ohľadom na
semennú úrodu, kde je potrebné jednotlivé fázy clonného rubu prispôsobiť semenným
rokom.
Ťažbové postupy: Veľmi dôležitá činnosť pred samotnou ťažbou je technologická príprava
pracoviska, zameraná predovšetkým na vyznačenie približovacích liniek. Ťažba sa vykonáva
smerovou stínkou k približovacím linkám, ktoré sú od seba vzdialené cca 30 m podľa terénu.
Kmene sa prerezávajú, aby pri približovaní boli čo najmenšie škody na stojatých kmeňoch
alebo nárastoch mladín (je zabezpečený dôsledný náter poškodených stromov
PELACOLOM). Približovanie sa prevádza ŠLKT alebo UKT, v niektorých porastoch, podľa
terénu je potrebné používať kone.

Výchovné ťažby
Intenzita zásahu: Zvýšenie intenzity ťažby aspoň na 20 % zo zásoby porastu
Spôsob vykonania: úrovňové zásahy, na zabezpečenie nezávislého rastu stromov – kvalita
korún, výchova zameraná na úpravu drevinového zloženia, stabilitu porastov, kvalitu
produkcie
Rozčleňovanie: 20 – 30 m linkami s uplatnením smerovej stínky.

Obnova lesa
Prirodzená obnova úplne prevládne, umelá sa stane len doplnkovým spôsobom (cca na
ploche do 5%). Pre zabezpečenie žiadúceho drevinového zloženia bude potrebné citlivo
pracovať so svetlom a jednotlivé fázy skupinových clonných rubov prispôsobiť semenným
rokom.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Mladé lesné porasty vzniknuté v jednotlivých skupinách z prirodzeného zmladenia netreba
chrániť proti burine a ani proti zveri. Javor, jaseň, brest v nevyhnutných prípadoch pestovať
v oplôtkoch proti zamedzeniu škôd ohryzom a to až do doby druhého prerezávkového
zásahu.
Plecí rub a prestrihávku robiť za účelom redukcie počtu jedincov, stability a úpravy
drevinového zloženia.
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V listnatých porastoch – úrovňové zásahy s negatívným výberom, prvým zásahom
zabezpečiť odstránenie predrastlíkov a nekvalitných jedincov, čistka vhodnej intenzity
a súčasne úprava skladby a rozmiestnenia drevín s dôrazom na podporu požadovanej
dreviny.
V rovnorodých
listntých porastoch prevažne vzniknutých z prirodzeného zmladenia
realizovať neceloplošnú výchovu ( 70 % zasahovaná plocha),k realizácii ktorej je nevyhnutné
rozčlenenie porastu.

Demonštračné objekty:
Porast 2043 00
Charakteristika (LHP 2000-2009)
Výmera 5,59 ha, vek 45 r. zakmen. 0,9, zast. drevín Db 100, ojedinele
Cs,Cr,Sm,Os,Bo
celková zásoba 1012 m3, zásoba na ha: 181 m3,.
Predpis predchádzajúceho LHP (1990-1999):
Prebierka, predpis ťažby 50 m3 na celej ploche porastu.
Vykonané : ťažba 105 m3, (intenzita zásahu 10% )
Nový predpis LHP (2000-2009):
Prebierka na celej ploche porastu, ťažba 95 m 3 (9% intenzita zásahu), Porast je
potrebné rozčleniť linkami, približovanie UKT po linkách, hŕbkovanie na linky koňom.

Komentár: Porast sa skladá z nekvalitných jedincov duba vegetatívneho pôvodu, ale
miestami sa vyskytujú aj jedince generatívného pôvodu. Ťažbové zásahy v tomto
poraste smerujú k podporere korún kvalitnejších jedincov duba výmladkového
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vyskytujúce sa jedince vtrúsených drevín ( čerešňa, borovica, smrek ). Po celom
poraste sa nachádza prirodzené zmladenie duba, čo umožňuje vyťaženie
najnekvalitnejších výmladkových jedincov v hlúčikoch až skupinách, čím sa vytvárajú
podmienky na jeho ďalší rast. Takýmto hlúčikovytým rozpracovaním porastu vzniká
mozaikovitá štruktúra porastu.
Porast bolo potrebné rozčleniť linkami, hŕbkovanie sa vykonáva koňom na
približovaciu linku a približovanie vykonáva UKT na odvozné miesto.
Rozdiel v prírastku stredného kmeňa po 10 rokoch udáva nasledovná tabuľka:

drevina
Db

Taxačné charakteristiky v r. 1990

Taxačné charakteristiky v r. 2000

výška v m

d1,3 v cm

objem v m3

výška v m

d1,3 v cm

objem v m3

15

16

0,11

19

20

0,23

Ďalším uvoľňovaním korún zostávajúcich jedincov duba sa očakáva objemový
prírastok a postupné zvýšenie podielu kvalitných jedincov duba generatívného
pôvodu v celom poraste.
Porast 2111 00
Charakteristika (LHP 2000-2009)
Výmera 12,76 ha, vek 125 r. zakmen. 0,8 , zast. drevín Db 94, Bk 5, Hb 1,
celková zásoba 4031 m3, zásoba na ha: 316 m3,.
Predpis
predchádzajúceho LHP
(1990-1999):
Účelový výber, kvalitné
jedince
uvoľniť
v korunách,
predpis
ťažby 315 m3 na ploche
1,04 ha.
Vykonané : ťažba 191
m3 na ploche 0,46 ha.
(intenzita zásahu 5% )
Nový
predpis
LHP
(2000-2009):
Maloplošný
skupinový
clonný rub, šírka na 2
výšky
porastu.
Pomiestna
príprava
pôdy. Ťažba 700 m3
(17% intenzita zásahu),
ťažbová plocha 2,22 ha.
Približovanie
UKT
,
jednotlivé
krátené
kmene.
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podúroveň hraba prípadne iných drevín. Ťažbové zásahy v tomto poraste sú
orientované na uvoľnenie korún kvalitných jedincov duba, ktoré ešte nemajú rubné
dimenzie, prípadne ojedinele vtrúsené dreviny, ako sú brest a čerešňa, uvoľnenie
hlúčikov prirodzeného zmladenia v poraste. Uvoľňovanie korún rubne nezrelých
jedincov musí byť postupné a jemnejšími zásahmi, z dôvodu chýbajúcej podúrovne
a následným zavlkovatením zostávajúcich jedincov duba. Hlúčikovitá obnova vytvára
mozaikovitú štruktúru porastu. Ďalšími ťažbovými zásahmi sa vzniknuté hlúčiky
prirodzeného zmladenia budú rozširovať.
Približovanie vykonáva UKT po vyznačených približovacích linkách na odvozné
miesto. Využíva sa rozrez surových kmeňov pri pni na krátené výrezy. Jedná sa
o jemnejšiu technológiu pri ktorej nedochádza k poškodzovaniu zostávajúcich
stromov v poraste.
Rozdiel v prírastku stredného kmeňa po 10 rokoch udáva nasledovná tabuľka:
drevina

Taxačné charakteristiky v r. 1990

Taxačné charakteristiky v r. 2000

výška v m

výška v m

d1,3 v cm

objem v m3

d1,3 v cm

objem v m3

Db
23
32
0,74
25
34
0,92
Bk
26
31
0,89
29
36
1,35
Hb
20
24
0,41
21
26
0,51
Ďalším uvoľňovaním korún zostávajúcich jedincov sa u nich napriek vysokému
vekustále očakáva objemový prírastok a ponechaním rubne nezrelých jedincov sa
predĺži rubná doba.
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(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približ. trasy
približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
X miesta osobitného významu
iné:

Porast 2081 10
Charakteristika (LHP 2000-2009)
Výmera 6,05 ha, vek 90 r. zakmen. 0,7 , zast. drevín Bk 85, SC 5, JH 5, SM 5,
celková zásoba 2454 m3, z toho ležanina 100 m3, zásoba na ha: 406 m3,.
Predpis predchádzajúceho LHP (1990-1999):
Prebierka, okrem redších skupín na JV a pri hrebeni, predpis ťažby 200 m3 ( intenzita
14% )
Vykonané: ťažba 229 m3 .
Nový predpis LHP (2000-2009):
Prebierka na ploche 5,00 ha, kalamitu spracovať. Ťažba 400 m 3 (20% intenzita
zásahu). Približovanie UKT , jednotlivé krátené kmene.
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na
hranici
medzi
predrubným a rubným
vekom. Väčšinou je
tvorený drevinou buk,
ale nachádzajú sa tu
aj cenné listnáče (
JH,JS ). V roku 2003
vznikla
z náhodnej
vetrovej
kalamity
holina s výmerou 0,35
ha.
Na vzniknutej
holine som počkal so
zalesňovaním, využil
som
dvojročnú
zalesňovaciu
dobu,
lebo som očakával
prirodzené zmladenie.
V súčasnosti je holina
zabezpečená
zo 100% prirodzeného zmladenia BK, JH, JS. Na tejto ploche plánujem vykonať ešte
tento rok neceloplošnú výchovu prečistkou. V materskom poraste bola vykonaná
prebierka na ploche 5,00 ha, za účelom uvoľnenia korún kvalitných jedincov buka
a cenných listnáčov. Vzniknutá holina z kalamity a hlúčiky prirodzeného zmladenia
pod materským porastom vytvárajú v poraste výškovú diverzitu a mozaikovú
štruktúru.
Približovanie sa vykonávalo s ŠLKT po vyznačených približovacích linkách. Využíval
sa rozrez surových kmeňov pri pni na krátené výrezy. Jedná sa o jemnejšiu
technológiu pri ktorej nedochádza k poškodzovaniu zostávajúcich stromov v poraste.
Rozdiel v prírastku stredného kmeňa po 10 rokoch udáva nasledovná tabuľka
drevina
BK
SC
JH
SM

Taxačné charakteristiky v r. 1990

Taxačné charakteristiky v r. 2000

výška v m

d1,3 v cm

objem v m3

výška v m

d1,3 v cm

objem v m3

29
25
24

38
42
55

1,52
1,07
2,78

30
27
26
28

35
44
39
41

1,32
1,33
1,45
1,45

Ďalším uvoľňovaním korún zostávajúcich jedincov sa očakáva objemový prírastok.
Podporov už existujúceho prirodzeného zmladenia a vytvorením podmienok pre
vznik nového prirodzeného zmladenia a jeho následným uvoľnením v hlúčikoch,
vznikne mozaikovitá štruktúra porastu.
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Charakteristika (LHP 2000-2009)
Výmera 12,59 ha, vek 105 r. zakmen. 0,8 , zast. drevín Bk 89, DB 10, SM 1,
celková zásoba 5968 m3, zásoba na ha: 474 m3,.
Predpis predchádzajúceho LHP (1990-1999):
Prebierka, na JV prerúbať hranicu dielca, predpis ťažby 1100 m 3, ( intenzita 19% )
Vykonané: ťažba 1565 m3.
Nový predpis LHP (2000-2009):
Na celej ploche presvetliť, veľkoplošný clonný rub v pásoch, šírka na 4 výšky
porastu, 2 zásahy v decéniu. Pomiestna príprava pôdy. Ťažba 745 m 3 (20% intenzita
zásahu). Ťažbová plocha 1,57 ha. Približovanie UKT , jednotlivé krátené kmene.

Komentár: Prevažne bukový porast, s primiešanými drevinami dub a smrek.
V poraste sa nachádzajú presvetlené miesta po roztrúsenej vetrovej kalamite z roku
1999 a úmyselnej obnovnej ťažbe z roku 2002. Zásah bol vykonaný formou
veľkoplošného clonného rubu v pásoch. Zásah bol zameraný na uvoľnenie korún
kvalitných jedincov buka a ostatných primiešaných drevín, odstránenie rubne zrelých
jedincov buka a smreka, prípadne poškodených jedincov. Presvetlením porastu sa
vytvorili podmienky pre vznik prirodzeného zmladenia. Druhý zásah bude zameraný
hlavne na podporu už existujúceho prirodzeného zmladenia, jeho uvoľnenie
v hlúčikoch a skupinách, čím sa dosiahne mozaikovitá štruktúra porastu. Pri
približovaní sa využíva jemnejšia technológia, rozrez surových kmeňov pri pni.
Rozdiel v prírastku stredného kmeňa po 10 rokoch udáva nasledovná tabuľka

drevina
BK
DB
SM
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Taxačné charakteristiky v r. 2000

výška v m

d1,3 v cm

objem v m3

výška v m

d1,3 v cm

objem v m3

26
27
28

36
39
38

1,22
1,31
1,26

31
28
30

39
41
41

1,71
1,51
1,57

Ďalším uvoľňovaním korún zostávajúcich rubne nezrelých jedincov sa očakáva
objemový prírastok.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES (PORAST 2084)
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približ. trasy
približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
X miesta osobitného významu
iné:

- 13 Porast 2075 A 00
Charakteristika (LHP 2000-2009)
Výmera 14,33 ha, vek 75 r. zakmen. 0,9 , zast. drevín Sc 40, Bk 30, DB 20, SM 10,
celková zásoba 5330 m3, zásoba na ha: 372 m3,.
Predpis predchádzajúceho LHP (1990-1999):
Prebierka, okrem podoochranných častí, dokončiť rozčlenenie predpis ťažby 746 m3
( intenzita 14% )
Vykonané: ťažba 618 m3 .VÚ+, 359 m3 PN.
Nový predpis LHP (2000-2009):
Prebierka na ploche 14,33 ha. Ťažba 445 m3 (8% intenzita zásahu). Približovanie
UKT , jednotlivé surové kmene.
Komentár: Výchovný porast s 40% zastúpením smrekovca. Vrokoch 2000 – 2007
tam bola vykonaná VÚ a PN ťažba vo výške 558 m3. Následkom kalamitných ťažieb
tam vznikli presvetlené časti smrekovca. V týchto častiach som začal s podsadbami
drevinou JD. Proti zamedzeniu ohryzu zverou, bol vybudovaný oplotok.

V nasledujúcom decéniu budem pokračovať v zakladaní skupín, hlavne
v smrekovcových a dubových častiach, ktoré budú podsadené drevinou JD
a cennými listnáčmi ako sú BT,BX,JS, JH za účelom drevinového spestrenia
vertikálneho rozvrstvenia porastu.
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P r í l o h y:

Príloha č.1:

Návrh úpravy, resp. zmeny predpisu LHP v zmysle zásad

prírode blízkeho obhospodarovania lesa.

Príloha č.2:

Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnosť z dôvodu

zmeny v obnovných postupoch.

Príloha č.3:

Porastová mapa r. 2000-2009

- 15 Príloha č.3

Porastová mapa r. 2000-2009

