Objekt PRO SILVA

ČEREŠIENKY
LS Nemšová, OZ Trenčín

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA
Objekt bol vytvorený na lokalite s výskytom pôvodných bukových porastov, ktoré zaberajú
plošne viac ako 80 % územia a nachádza sa na ploche 388,75 ha. Vo väčšine obnovovaných
porastoch boli plánované veľkoplošné clonné ruby, ktorými sú viaceré porasty aj
rozpracované. Takýmto spôsobom vznikajú pomerne veľké plochy rovnorodých bučín,
s nízkou výškovou diferenciáciou. Zámerom v ďalšom obhospodarovaní je jednoznačne
zjemniť obnovné postupy, zvýšiť podiel prirodzenej obnovy ( nad 90 %), predĺžiť obnovnú
dobu a včas podporiť kvalitu a prírastok na nádejných jedincoch. Použitím jemnejších
obnovných postupov sa vytvoria podmienky na prirodzenú obnovu, dosiahne sa výraznejšia
výšková diferenciácia a ekologická stabilita následných porastov.

Porast 312:
Charakteristika :
1. etáž : výmera- 8,72ha, vek- 110r, zakmenenie- 0,9, zastúpenie drevín- Bk 98, Sc 2,
2. etáž : výmera- 0,97ha, vek- 5r, zakmenenie- 0,6, zastúpenie drevín- Bk 80, Jh 20
Zásoba na ploche oboch etáží 585/ha
Predpis LHP(2001-2010)
Na vých. okraji VCR dorub na 4 výšky porastu, jeden zásah v decéniu, predpis ťažby
1620m3,(intenzita 29%) obnova na ploche 2,49ha, z toho prir. Zmladenie 1,11 ha
Vykonané (2001- 2005)
Na vých. okraji MCR-dorub na 2 výšky porastu a presvetlenie na 2 výšky porastu. Obnovovaná plocha 1,60 ha,z toho prir. zmladenie 0,98 ha, vyťažené 1144 m3.

Porast 286a:
Charakteristika :
1. etáž : výmera-3,20, vek- 100, zakmenenie- 0,9, zastúpenie drevín- Bk 100
2. etáž : výmera-0,36, vek- 5,zakmenenie- 0,6, zastúpenie drevín- Bk 100
Celková zásoba na ploche oboch etáží 1766m3,ha zásoba 496m3/ha
Predpis LHP(2001-2010)
Bez zásahu
.

Porast 286a

Charakteristika a návrh na zmenu predpisu LHP
Začať s obnovou porastu maloplošným skupinovým clonným rubom s dobou obnovy
50r.Ťažba 335m3 na ploche0,68ha , 100% prirodzene.
Komentár:
Zámerom je skvalitnenie a zvýšenie porastovej zásoby, tiež zvýraznenie výškovej a
hrúbkovej diferenciacie v poraste, s cieľom priblíženia k prirodzenému lesu. Umiestnenie
zásahov bude nasmerované tak, aby sa maximálne podporila prirodzená obnova buka.
Na miestach kde sa tak nestane,bude snaha vnášať cenné listnáče( Jh,Js), prípadne Jd

Porast 286 a - postupné uvoľňovanie zmladenia a založenie kotlíkov

Porast 312

Charakteristika a nový predpis LHP
Celková zásoba na ploche všetkých etáží 467/ha
Predpis : maloplošný skupinový clonný rub s obnovnou dobou 50r, ťažba 905m3,
t.j. 93m3 /ha (intenzita zásahu 20%), obnova na ploche 1,94ha z toho prir. zmladenie 1,55 ha
Ťažba sa zameria na odstraňovanie rozkošatených bukových jedincov, zdravotný výber a postupné rozvoľnenie porastu s cieľom vyvolania prir. zmladenia a zvyšovania prírastku na uvoľnovaných kvalitných jedincoch.
Komentár
Zámerom úpravy predpisu je neťažiť rubne nezrelé jedince, ktoré by boli vyťažené v rámci pravidelných východísk obnovy, ale ťažbu sústrediť len na rozrastené a nekvalitné jedince s cieľom presvetliť porast a vyvolať prírastok na kvalitných jedincoch. Pomiestne
zmladený cenný listnáč Jh bude individuálne chránený s cieľom vytvoriť rôznorodý
porast

Porast 312 – ukážka nástupu prirodzeného zmladenia

Zápisník o objekte PRO SILVA
1.

Regionálne zaradenie

1.1

Lokalizácia a geografická situácia

Krajina:

Slovensko

Užívateľ:
LHC:
Názov objektu:
Výmera:
Názov regiónu:

OZ Trenčín
Ľuborča
Čerešienky
388,73 ha
Trenčiansky kraj

1.2

2.
Skupina les.
typov:

Drevin. zloženie:

list.:
ihlič.:
Zásoba:
Zásoba hrubiny:

Flyšové pieskovce
Piesočnatohlinité
hnedé lesné pôdy

Priem. roč. zrážky: 650-800
Priem. roč.
teplota:
8-9°C

Prírodná a ekonom. situácia:

311-7%
410-56%
411-30%
413-7%
bk-82,hb-1,br-1,jv-1,
ost.l.-1,sm-8,bo-1
sc-5
86%
14%
287m3.ha-1

Podiel hrubiny v d1,3
od 30cm:
14-30
cm:
do 14 cm:
Plán.etát ročný
z toho:
úžitková hmota:
palivo:

Biele Karpaty
17°58´-18°01´SŠ,49°00´49°01´VD
420-760 n.m.
J,JZ
33,80%
Hospodársky,vysokokmenný

Klíma, geol. podložie, pôda

Klimatická oblasť: Chladná
Geolog. podložie:
Prevlád. pôdy :

Lesná oblasť:
Zemep.
Súradnice:
Rozp.nad.výšky:
Prevl. Expozícia:
Priemerný sklon:
Kategória lesa:

50%
30%
20%
14,70m3/ha
95%
5%

Prírode blízke hospod.
od roku:

Skut. Ťažba:
z tohohrubina
nad 30cm:
Od 14-30cm:
Tenčina do 14cm:
Obnova:
Obnovená plocha:
z toho
prir.obnova:
um.
obnova:
Zarad. do
vek.tried:
I.
II.
III.
IV.
V.

2001

128,87m3
50%
35%
15%
50,33ha
35,68ha
14,65ha

28%
18%
7%
7%
1%

VI.
Plánovaná obnova celkom
(z LHP):
92,20ha
z toho prir.
obnova:
90%
umelá obnova:
10%
z toho na voľnej ploche:
pod clonou porastu:

3.

39%

10%
90%

Kritéria prírode primeranej
pestovateľskej techniky :
celkom

veľmi

prevládaj.
nad 75%

časté
50-75%

Pestovanie porastovej
zásoby,prednosť výchovy porastu pred
obnovou
Výberkové hospodárstvo,
forma stromová
Ťažba podľa cieľových hrúbok
jednotlivých stromov alebo skupín
Holorubý 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

4.

zriedkav
čiastočne é
prevládaj
.
25-50%
do 25%

+

+
+
+

+

Kritéria 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)

5.

+

Kritéria zabezpečenia biodiverzity

Staré a mŕtve drevo stojace a
ležiace
Biodiverzita flóry - prízemnej
vegetácie
Biodiverzita fauny , hlavne
prítomnosť
aviafauny
Spontánne dynamické vývojové
procesy (sukcesie s br,bo ap.)
Historické pestovateľské formy
s ohľadom na biodiverzitu

+

+

+
+
+

