Objekt PRO SILVA

KRÁSNA DOLINA
OZ Trenčín
LS Dubodiel
LHC Patrovec

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovenská republika

Lesná oblasť: 05 Považský Inovec

Užívateľ (OZ): Trenčín
LHC: Patrovec

Zemepisné súradnice: 18º 05' 06''
48º 48' 10''
Rozpätie nadmorskej výšky: 330– 630 m n.m.

Názov: Krásna Dolina

Prevládajúca expozícia: V,JV

Výmera: 107,34 ha

Priemerný sklon: 30%

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: C 1 – mierne chladná

Priem. ročné zrážky v mm: 65mm

Geologické podložie: kryštalické bridlice

Priem. roč. teplota v °C: 7°C

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná
mezotrofná skeletnatá slabohumózna

pôda

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov:
QF

Prírode blízke hospodárenie od r. 2008

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: 50%Db, 35%Bk, 5%Hb, 1%Jl, 4%Ol I. %,
II. %,
III. - %,
IV. - %,
V. - 100%,
VI+ - %
ihličnaté: 2%Sc, 3%Sm
Podiel etážových porastov (odhadom):
16%
Zásoba 35624m3
Plánovaný etát ročný
3,26 m3/ha
Priem. zásoba (odhad z LHP): 332 m3/ha

z toho: úžitková hmota 97 %, palivo 3 %

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 35

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):1,3

%

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 55 %
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 10

%

z toho prir. obnova 40%,
umelá obnova 60 %
z toho na voľ. pl.50 %,
pod clonou por.50 %

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

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

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

+
+
+
+
+
+

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:
Pri vypracovaní zámeru na vytvorenie objektu Pro Silva sme vychádzali zo zhodnotenia
súčasného stavu porastov na danej lokalite (stanovišti) a posúdenia možností ďalšieho
usmernenia ich štruktúry, drevinového zloženia, produkcie, zvýšenia podielu prirodzenej
obnovy a stability.
Ako jeden zo základných cieľov našej práce sme si zvolili v obnovovaných porastoch upustiť
od pravidelnosti obnovných prvkov v pásoch, ktoré sú síce na pohľad prevádzkovo
jednoduchším riešením, no nie vždy rešpektujú podmienky mikrostanovišťa a
ekologické nároky všetkých drevín, a v neposlednom rade pôsobia v území často
navštevovanom verejnosťou esteticky nevhodne. Naproti tomu použitie skupín ako východísk
obnovy s možnosťou ich prispôsobovania a voľnosťou rozmiestnenia, nám dáva väčší
priestor pre vytvorenie porastov s pestrou vertikálnou a horizontálnou štruktúrou, vytvorenie
podmienok pre prirodzenú obnovu všetkých drevín a zvýšenie estetickej účinnosti porastu pri
zachovaní a upevnení ich stability.
Našim zámerom v predrubných porastoch je vytvorenie porastov s viacerými vrstvami, príp.
etážami, ich príprava pre obnovu a v niektorých prípadoch vytvorenie skupín obnovy, čím
chceme predĺžiť rubné doby porastov a dosiahnuť tak v budúcnosti štruktúru blízku
prírodnému lesu. Ako sprievodný jav pri aplikácii spomenutých zásad očakávame hodnotový
prírastok na uvoľnených jedincoch a zvýšenie odolnosti porastov cez zvyšovanie odolnosti
jednotlivých stromových zložiek uvoľňovaním korunového priestoru a vytváraním priaznivého
pomeru koruny a kmeňa.
Z uvedeného vyplýva, že by sme chceli na predmetnom území v priebehu 2-4 desaťročí
dosiahnuť vyrovnanosť zastúpenia všetkých vekových tried na čo najmenšom území,
zabezpečiť obnovu porastov bez potreby umelej obnovy a nákladov na zabezpečenie
nárastov a kultúr, zvýšenie a skvalitnenie porastovej zásoby, posilnenie odolnosti a zlepšenie
celkového estetického dojmu porastov.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V predpisoch hospodárskych opatrení platného LHP prevláda MCR v striedavých pásoch na
dve výšky porastu s dvoma zásahmi za desaťročie a VCR v pásoch. Využitím dvoch fáz
clonného rubu vznikali problémy pri doruboch, keď vplyvom prudkého odclonenia nárasty
reagovali zastavením rastu a zvýšenou mortalitou jedincov. To malo za následok zvyšovanie
nákladov na pestovné činnosti, nakoľko sa oneskorilo odrastanie nárastov z dosahu buriny
a zveri. Intenzita zásahu dosiahla až 37%. Dominantným technologickým postupom je JMP,
UKT a manipulácia na odvozné dĺžky na lokalite OM.

Výchovné ťažby
Výchova porastov nad 50 rokov je predpisovaná platným LHP jeden krát za desaťročie, resp.
jeden z porastov bez zásahu. Intenzita zásahov v jednotlivých dielcoch sa v prevažnej miere
pohybuje do piatich percent, v jednom prípade takmer 9%. Nakoľko sa jedná vzhľadom na
zásoby a zakmenenie porastov o pomerne slabé predpisy, výchova sa do istej miery

obmedzovala na zdravotný výber a výchovné hľadisko bolo druhoradé. Tam, kde sa
zvýšenie intenzity zásahu ukázalo ako nevyhnutné, riešime stav cez žiadosti o zmenu
predpisu výchovnej ťažby.
Dielce s vekom do 50 rokov sa v predmetnom území nevyskytujú, preto nie sú ani výchovné
ťažby do 50 r. v platnom LHP predpísané.

Obnova lesa
Obnova je plánovaná na 1,30 ha, z čoho prirodzená tvorí 40%. V skutočnosti však zatiaľ
nebolo potrebné uplatniť umelú obnovu a predpokladáme jej využitie len na doplnenie
prípadných strát.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Dôvody potreby starostlivosti o MLP sme už naznačili v časti „obnovné ťažby“. Najväčšie
problémy po jednorazových doruboch spôsobuje černičie a vysoké trávy. V takto
obnovovaných porastoch je potrebné starostlivosť o MLP vykonávať aj 2x ročne. Porasty
s prevahou umelej obnovy je potrebné oplocovať.

Výchova prečistkami
Na vytvorenom objekte Pro Silva sa nenachádzajú porasty v rastových fázach, kde by bolo
potrebné vykonať prečistky.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
(uplatnenie zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa):
Obnovné ťažby
V obnovných ťažbách je potrebné prejsť z VCR v pásoch na skupinovú (skupinovitú),
maloplošnú formu podrastového hosp. spôsobu, čím zabezpečíme diferencovanie
homogénnych porastov a vytvorenie podmienok pre prirodzenú obnovu buka aj duba
s prímesami ostatných drevín. Pri zakladaní východísk obnovy chceme využiť miesta
s prirodzeným nástupom obnovy a od nich sa v budúcnosti posúvať (rozširovať)
a pokračovať v obnove. Zvýšením počtu fáz clonného rubu chceme dosiahnuť postupné
uvoľňovanie nárastov a znížiť potrebu nákladov na starostlivosť o MLP, najmä na boj proti
burine. Na skupinách obnovy chceme ponechávať najkvalitnejšie jedince DB, za účelom
dosiahnutia hodnotového prírastku a dopestovania drevnej hmoty vyšších tried akosti.
Pri samotnej realizácii ťažby chceme naďalej využívať kombináciu JMP a UKT, avšak
doposiaľ využívanú kmeňovú metódu chceme nahradiť metódou krátených kmeňov, príp.
sortimentovou.

Výchovné ťažby
Pri výchovných ťažbách nad 50 rokov žiadame o zmeny od predpisu LHP, nakoľko pôvodné
predpisy nepostačujú na reálne ovplyvnenie vývoja porastov. Pri samotnej realizácii chceme
podporiť vytvorenie podúrovne s výchovným charakterom pre jedince úrovne, kde silnejším
úrovňovým zásahom podporíme najkvalitnejšie porastové zložky, podporíme tvorbu korún,
čím obmedzíme tvorbu nepravého jadra u buka a vytvoríme priaznivý pomer medzi
korunovou a kmeňovou časťou stromov. V ďalšom sa chceme zamerať na úpravu
drevinového zloženia, kde chceme znížiť zastúpenie smreka ktorý tu nie je pôvodný,
a naopak podporiť javor a jaseň. Intenzitu zásahov navrhujeme zvýšiť do 10%.

Obnova lesa
Pri obnove lesa počítame so 100%-ným podielom prirodzenej obnovy. Súčasné drevinové
zloženie plne vyhovuje stanovišťu, preto nie je potrebné ani umelé vnášanie ďalších drevín
do porastov.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Všetky naše horeuvedené opatrenia budú smerovať k minimalizácii potreby vykonávania
starostlivosti o MLP. Postupným uvoľnením nárastov zabránime zaburineniu a naša
starostlivosť sa preto obmedzí len na plecie ruby, kde budeme potláčať nástup hraba
a prípadné prestrihávky.

Výchova prečistkami
Nakoľko sa rastové fázy mladín v objekte Pro Silva nevyskytujú a nie je v dohľadnej dobe
predpoklad ich výskytu, s vykonávaním výchovy prečistkami zatiaľ neuvažujeme.

Demonštračné objekty
Porast 413
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 15,63 ha, vek 90 r., zakmen. 0,8, zast. drevín bk 45, db 25, sm 25, hb 5
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 6189 m³, z toho na ha 396 m³/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
V hustejších skupinách prebierka, predpis ťažby 112 m³. Intenzita zásahu 1,81%.
Vykonané (doteraz): ťažba- VÚ 123 m³, PN 40 m³.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Pomiestny výber jednotlivých stromov za účelom pripraviť porast pre obnovu a v smrekovej
časti podpora prirodzenej obnovy listnatých drevín (bk, db, js, jv). Ťažba 100 m³, intenzita
zásahu 4,25%.
Technologický postup:
Jednotlivé stromy budeme pri stínke smerovať na približovaciu cestu, ktorá vedie priamo do
smrekovej časti. Na sústreďovanie využijeme UKT, približovať budeme krátené surové
kmene. Vrcholce smreka vytiahneme spolu s ostatným drevom na využitie do biomasy
a zároveň je to spôsob zabezpečenia hygieny pre ochranu lesa. Na základe ďalšieho vývoja
zvážime spolupôsobenie pri prirodzenej obnove.
Dlhodobý zámer:
Našim zámerom je pripraviť dielec pre skupinovú formu obnovy, najmä v problematickej
smrekovej časti, kde už badať pomiestny nástup prirodzenej obnovy listnáčov a aj smreka.
V budúcnosti chceme cez obnovu vytvoriť rôznoveký a rôznorodý porast s dominantným
zastúpením listnáčov, ale aj smreka.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(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:

Foto: dielec 413- nástup prirodzenej obnovy

Porast 427
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 25,99 ha, vek 100 r., zakmen. 0,9, zast. drevín bk 50, db 35, sc 10, sm 5
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 9279 m³, z toho na ha 357 m³/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Prebierka v druhej polovici platnosti LHP, poškodené jedince vyrúbať, nádejné jedince
podporovať. Predpis ťažby 805 m³. Intenzita zásahu 8,68%.
Vykonané (doteraz): ťažba- VÚ 336 m³, PN 25 m³.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Vo vyspelejších častiach na severozápade skupinovitý clonný rub, 3 východiská obnovy, na
ostatnej ploche prebierka v úrovni na podporu prírastku na najkvalitnejších stromoch. Ťažba
540 m³, intenzita zásahu 9,75%.
Technologický postup:
Pri SCR sa stromy budú stínať smerom von zo skupín, manipulovať sa budú na krátené
kmene, príp. až na sortimenty, aby sa minimalizovalo poškodenie zostávajúceho porastu, pri
prebierke stínka bude smerovať na približovacie linky. Približovanie bude realizované UKT.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(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:

Dlhodobý zámer:
Hospodárske opatrenia budeme vykonávať za účelom predĺženia obnovnej doby porastu,
nakoľko časť porastu už dosahuje dimenzie rubnej zrelosti a prirodzená obnova sa vyskytuje
okamžite po uvoľnení zápoja. Tým by sme chceli dosiahnuť diferencovanie porastových
zložiek na malom priestore a vytvoriť porast rôznoveký a rôznorodý. Na ostatnej ploche
chceme pozitívnym spôsobom výberu podporiť hodnotový prírastok a stabilitu porastu.
Zároveň tak pripravíme koruny budúceho rubného porastu na fruktifikáciu.
Foto: Dielec 427

Porast 426
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 5,06 ha, vek 90 r., zakmen. 0,8, zast. drevín db 70, bk 25, hb 5
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 1396 m³, z toho na ha 276 m³/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Bez zásahu
Vykonané (doteraz): ťažba- VÚ 123 m³, PN 40 m³.

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Úrovňová prebierka so zámerom vytvorenia strednej vrstvy hraba hlavne na podporu
kvalitných jedincov duba a buka v hornej etáži. Ťažba 130 m³, intenzita zásahu 9,31%.
Technologický postup:
Stínka bude vykonávaná JMP, budú vyrábané krátené SKM, približovanie pomocou UKT.
Dlhodobý zámer:
Podpora kvalitných dubov, pestovanie súmerných kvalitných korún, podpora hodnotového
prírastku a stability, podpora spodnej vrstvy porastu.
TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(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:

Foto: dielec 426

Porast 431A
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 18,57 ha, vek 85 r., zakmen. 0,9, zast. drevín bk 40, db 35, jl 15, hb 10
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 5831 m³, z toho na ha 314 m³/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
V mladších skupinách na východe prebierka, predpis ťažby 180 m³. Intenzita zásahu 3,08%.
Vykonané (doteraz): ťažba- VÚ 189 m³, PN 13 m³.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Vo vyspelejších častiach na severozápade skupinovitý clonný rub, 5 východísk obnovy, 3
zásahy za des. Ťažba 300 m³, intenzita zásahu 8,61%. Prirodzená obnova 1,00 ha.
Technologický postup:
Pomocou JMP sa stromy budú stínať smerom von zo založených skupín, krátiť sa budú na
sortimenty, resp. na krátené SKM, približované budú pomocou UKT.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(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:

Dlhodobý zámer:
Začatím obnovy chceme predĺžiť obnovnú dobu a zabezpečiť tak možnosť vytvorenia
diferencovaného porastu z prirodzenej obnovy s pestrou štruktúrou a vysokou stabilitou. Pri
tom by sme chceli dosiahnuť zvýšenú produkciu hrubých výrezov duba a buka. Maloplošnou
podrastovou formou obnovy chceme ušetriť náklady na umelú obnovu lesa a starostlivosť
o mladé lesné porasty. V konečnom dôsledku by sme chceli dosiahnuť štruktúru blízku
prírodnému lesu.

Foto: dielec 431A

Objekt Pro Silva Krásna Dolina

