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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie
1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovenská republika

Lesná oblasť: 15 – Biele Karpaty

Užívateľ (OZ): OZ Trenčín

Zemepisné súradnice: 49° 06´ s. z. š.
18° 06´v.z.d.
Rozpätie nadmorskej výšky:
350 – 640 m n. m.
Prevládajúca expozícia:
JZ, Z
Priemerný sklon:
40%

LHC (LUC): Dolná Súča
Názov: Prostredný grúň
Výmera: 118,56 ha

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: B6 –mierne teplá, vlhká

Priem. ročné zrážky: 650 - 900 mm

Geologické podložie: flyš

Priem. roč. teplota: 7 - 8°C

Prevládajúce pôdy:
Pieskovce, ílovité bridlice

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: FQ, QF, Fpn,
Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté: bk 53, db 22, jh 1, br 1,

Prírode blízke hospodárenie od r. 2001

% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):

ihličnaté: sm 4, sc 12, bo 7,
Zásoba: 26196 plm
Priem. zásoba (odhad z LHP): 221 plm/ha
Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

71

%

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:

17

%

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

12

%

I. - 28 %, II. - 28
%, III. - 5 %,
IV. - 6
%, V. - 10 %, VI+ - 23 %
Podiel etážových porastov (odhadom):
30 %
Produkcia: Plánovaný etát ročný
9,5 m3/ha
z toho: úžitková hmota 90 %, palivo 10 %
Plánovaná obnova celkom (z LHP):
19,79 ha
z toho prir. obnova 30 %, umelá obnova
70%
z toho na voľ. pl. 40 %, pod clonou por. 60 %

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky
Pestovanie porastovej zásoby, pred-nosť
výchovy porastu pred obnovou
Výberkové hospodárstvo, forma stromová
Ťažba podľa cieľových hrúbok jednotlivých
stromov alebo skupín
Holorubný hospodársky spôsob

celkom
prevládajúce
>75 %

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

+
+
+
+
+
Génová základňa pre bk, sc,

+
+
+
+
+
Výberové stromy smrekovca opadavého

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA

V desaťročí boli porasty rozpracované skupinovite clonnými rubmi v kombinácii
s predpísanými holorubmi . Skupinky, ktoré vznikli po RN ťažbe v dôsledku HHD boli
rozpracované ako kotlíky pre skupinovite clonnú obnovu. Návrhy ťažbovo-obnovných
postupov v novom decéniu ( 2001-2010), nerešpektovali náznak rozpracovanosti
porastov a vo zvýšenej miere predpisovali maloplošné holoruby, resp. maloplošné podrastové
hospodárenie v pásoch. Celý objekt PRO Silva sa nachádza na rozhraní pásma bukovodubového a dubovo bukového. Buk je v uvedenej lokalite oveľa agresívnejší, a v prípade
predpísaných obnovných postupov by sa podiel duba veľmi výrazne znížil. Cieľom je
v maximálnej miere využívať prirodzenú obnovu duba a buka, použiť jemnejšie podrastové
spôsoby na dosiahnutie väčšej porastovej diferenciácie a kvality porastov.
Návrh pestovných opatrení do budúcnosti:
V súčasnosti sa v porastoch vyskytuje na svetlejších miestach prakticky všade
dubové zmladenie, a na okraji porastu v malých už existujúcich kotlíkoch staršie
prirodzené zmladenie duba s bukom. V závislosti od svetelných podmienok v jednotlivých hlúčkoch už prevláda buď buk ( menej svetla ) alebo dub (svetlejšie miesta).
V budúcnosti je potrebné sa zamerať na zachovanie podielu duba, ktorý treba iba
prísunom svetla podporovať v už existujúcom zmladení, resp. vytvoriť podmienky na jeho
vznik na úkor agresívnejšieho buka.
V niektorých hlúčkoch sa nad súvislým i viacročným zmladením duba nachádajú
ojedinele rozrastlíky buka ( cca 3-5m vysoké), ktoré bude potrebné odstrániť.
V budúcom roku plánujeme úplne odstrániť posledných pár jedincov buka, čím sa
skupinky dostatočne presvetlia v prospech dubového nárastu. V už vyšších skupinách
bude potrebné sa venovať len ojedinelému výrezu rozrastkov, tlak ostatných plevelných
drevín by s ohľadom na bohatosť zmladenia duba a buka nemal nastať.
Náklady na pestovné práce na zabezpečenie MLP v uvedenom poraste by mali byť
minimálne.

Objekt PRO Silva Prostredný grúň:

Navrhované demonštračné objekty:

Porast 11 , 1.por.skup.
Charakteristika (LHP 2001-2010)
Výmera 2,48 ha,vek 160 r., zakmenenie 1.0, zastúpenie drevín DB 83, BK 17,
BX+,LP+,SC+,BR+,
celková zásoba 1153 m3, zásoba na ha 465 m3.
Predpis: Maloplošný holorub v pás. šírka na 2 výš. porastu, pokračovať od založených
východísk, postupovať na SZ a založiť ďalšie 2 východiská obnovy na 2 výšky por.,2 zásahy
v des. Návrh hospodárenia: Obnovnými ťažbami v susedných porastoch sa dostalo do porastu
viac svetla,a tým sa vytvorili vhodné podmienky pre vznik prirodzenej obnovy. Preto som
zmenil maloplošný holorub na maloplošný podrastový a skupinový clonný rub. V prvej fáze
presvetlením vytvoríme podmienky pre vývoj prirodzenej obnovy, pričom sa zameráme na
odstránenie poškodených a netvárnych jedincov a dorubom uvoľníme existujúce zmladenie.
V druhej fáze dokončíme presvetlenie a podľa vývoja porastu budeme uvoľňovať zmladenie.

Obnovovaný kotlík so vznikajúcim zmladením duba zimného v poraste č. 11

Porast 12
Charakteristika (LHP 2001-2010)
Výmera 4,16 ha,vek 110 r.,zakmenenie 0.8,zastúpenie drevín BK 83, DB 16, SC 1,celková
zásoba 1435 m3, zásoba na ha 345 m3. Génová základňa pre drevinu BK.
Predpis: Okraj.clon.rub v pás.,šírka na 2 výš.por.,založiť 1 vých. obnovy,postupovať na SV,2
zásahy v des.
Vykonaná ťažba MP, 190 m3, 0,55 ha.
Návrh hospodárenia :V prvej fáze bol porast rozpracovaný jedným pásom MP.Na severnom
okraji následkom dorubu v susednom poraste vznikli podmienky pre prirodzenú obnovu.
Vdruhej fáze pokračujeme druhým pásom MP a dorubom nad vzniknutým zmladenín na
severnom okraji. V tretej fáze dorubom nad čiastočne existujúcim a predpokladaným
zmladením na východnom okraji a zostávajúcej časti na severnom okraji.

Porast č. 12:
Vyznačenie spodnej časti prvku určeného na dorub v druhej fáze na odkrytie prirodzeného
zmladenia.

Porast 13
Charakteristika (LHP 2001-2010)
1.por.sk,1.etáž: výmera 3,13 ha, vek 130 r.,zakmenenie 0.9, zastúpenie drevín BK 51, DB 24,
SC 14, BO 2,
JP+,BR+,CS+,HB+, celková zásoba 1870 m3, zásoba na ha 537 m3.
1.por.sk.2.etáž: výmera 0,35 ha, vek 3 r.,zakmenenie 0.2, zastúpenie drevín BK 100.
Predpis: Okraj.clon.rub v pás.,šírka na 2 výšky por.,založiť 2 východiská obnovy po
zabezpečení obnovy pokračovať od založ. Vých.,postupovať na JZ, 2 zásahy v des.
Návrh hospodárenia : V prvej fáze bol porast rozpracovaný dvoma pásmi MP. V druhej fáze
uvoľníme SkCR existujúce zmladenie a dokončíme MP v celom poraste. V tretej fáze budeme
pokračovať v uvoľňovaní predpokladaného zmladenia rozširovaním kotlíkov a dorubom nad
zmladením podľa vývoja porastu.

Porast 13:
Rozpracovaný obnovovaný prvok s prirodzeným zmladením duba zimného a buka.

