Objekt PRO SILVA

Zelená
LS Nemšová, OZ Trenčín
Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie (zo všeobecnej časti PSL)
1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovensko

Lesná oblasť: Biele Karpaty

Obhospodarovateľ (OZ): Trenčín

Zemepisné súradnice (v strede objektu):
Zemepisná dĺžka: 18° 5,8322´

Lesný celok: Ľuborča

Zemepisná šírka: 49° 3,106´

Názov: Zelená

Rozpätie nadmorskej výšky:
400 - 700 m n. m.

Výmera: 209,57 ha

Prevládajúca expozícia: ZSZ

Prírode blízke hospodárenie od r.: 2011

Priemerný sklon: 25 %

1.2 Stanovištné pomery
Klimatická oblasť: mierne teplá

Priem. ročné zrážky: 900 mm

Geologické podložie: pieskovce, ílovce - flyš

Priem. roč. teplota: 6 °C

Prevládajúci pôdny typ: kambizem

Prevládajúci hospodár. súbor lesných typov:
413 – Vlhké bučiny

2. Taxačné ukazovatele a plán PSL
Kód PSL: GS017

Platnosť PSL: 2011 - 2020

Drevinové zloženie v % podľa jednotl. drevín
Zastúpenie vo vekových triedach:
listnaté: BK - 59,1 %, JS - 9,0 %, HB - 3,9 %,
I. - 4,8 %, II. - 0,0 %, III. - 8,2 %,
JH - 3,1 %, DZ - 0,6 %, JL - 0,1 %
ihličnaté: SM - 17,0 %, SC - 5,5 %, BO - 1,2 %, IV. - 56,2 %, V. - 23,4 %, VI+ - 7,4 %
JD - 0,5 %
Zásoba celkom: 85.721 m3

Priemerná zásoba: 409 m3/ha

2.1 Desaťročný plán hospodárskych opatrení:
Obnovná ťažba: 13.423 m3
Výchovná ťažba do 50 r.: 471 m3
Výchovná ťažba nad 50 r.: 7772 m3

Prečistky: 5,86 ha
Umelá obnova lesa: 30,98 ha
Prirodzená obnova lesa: 22,43 ha

Podiel ťažby zo zásoby: 25,3 %

Podiel etážových porastov: 0,0 %

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

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

veľmi
časté
50-75 %

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

+
+
+
+
+

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:
zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy, skvalitňovanie a zvyšovanie porastovej
zásoby, vytváranie vertikálnej a horizontálnej štruktúry, cieľavedomé ovplyvňovanie
drevinového zloženia, využitie prirodzenej diferenciácie lesných porastov a jej
cieľavedomé zámerné ovplyvňovanie, uplatnenie viacerých obnovných postupov
a vzájomné porovnanie ich účinnosti a efektívnosti, lepšie speňaženie drevnej hmoty,
šetrenie nákladov na pestovateľskú činnosť

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
Prevládajúci obnovný postup v PSL je veľkoplošný clonný rub s intenzitou zásahu
40 - 100 % (priemerne 69 %, 310 m3/ha). Sklon a členitosť terénu umožnili prechod
na skupinový clonný rub a intenzita zásahov sa znížila na 34 %, 155 m3/ha.
V rubných porastoch s plánovaným okrajovým clonným rubom bola v PSL priemerná
intenzita zásahov 60 %, 225 m3/ha. Zjemnenie obnovného postupu prinieslo
zníženie intenzity na 48 %, 178 m3/ha. JPRL 18B0 mal byť celý zrúbaný MH, po
dvoch zásahoch v decéniu sa naplnila približne tretina pôvodného predpisu.
Výchovné ťažby
V porastoch nad 50 r. boli v PSL plánované výchovné zásahy s priemernou
intenzitou 12 % (53 m3/ha). Pri vyznačovaní s prihliadnutím na skutočné potreby
porastov bolo v niektorých prípadoch nutné žiadať o zmenu predpisu v JPRL.
Prebierky nad 50 r. boli vykonané s priemernou intenzitou 15 % (65 m3/ha). Dôraz sa
kládol na úrovňovú prebierku s pozitívnym výberom, zdravotný výber a výber zrelých
stromov (najmä bukových rozrastkov). Pre lepší prehľad prác boli v porastoch
farebne vyznačené dopravné dráhy a cieľové stromy. V porastoch do 50 r. (30B0
a 40-0) bol plánovaný zásah s intenzitou asi 11 % (34 m3/ha) a vykonaná prebierka
bola 14 % zo zásoby JPRL, t. j. 45 m3/ha.
Obnova lesa
V PSL bola predpísaná obnova na 30,98 ha zo 46,30 ha plochy rubných porastov.
Z celkovej obnovnej plochy bolo plánovaných 22,43 ha (72 %) prirodzenej obnovy. V
obnovnom zastúpení drevín je hlavne BK, v menšej miere SM, JH, JD, SC, HB a BR.
Doteraz sa obnovilo 4,21 ha, z toho 3,76 ha (89 %) prirodzenou obnovou najmä BK,
ale aj SM, JD, JH, BT a HB. Umele sa zalesňovala JD a SM.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
V starostlivosti o mladé porasty sme sa zamerali na individuálnu ochranu jedle, ktorá
je veľmi atakovaná zverou.

Demonštračné objekty:
Porast 21-00

Charakteristika z LHP:
rozpr. okr. clon. rubom, zápoj medzernatý,
v redších skup. BK zmladenie
Výmera 3,70 ha
Vek 100 r.
Zakmen. 0,60
Zast. drevín:
sm 36 %, bk 27 %, dz 15 %, bo 12 %, sc 10 %
Celková zásoba:
1214 m3, 328 m3/ha
Predpis súčasného LHP:
Okrajový clonný rub v pásoch šírky na 2 výšky
porastu, využiť prirodzené zmladenie, 2 zásahy
v desaťročí
Predpis ťažby:
690 m3 (186 m3/ha), obnova na ploche 2,11 ha
(z toho prirodzene 1,69 ha), intenzita zásahu 57
%.
Vykonané (doteraz):
ťažba 450 m3, obnova 0,20 ha (100% prirodzene)
Návrh zmeny LHP, ktorý sa už realizuje:
Skupinový clonný rub v skupinách veľkosti do 0,10 ha, ťažba 450 m3 (122 m3/ha),
intenzita zásahu 37 %, 1 zásah v decéniu, predĺžená obnovná doba 100 r.,
predpokladané obnovné zastúpenie bk 30 %, dz 20 %, sm 30 %, jh 20 %, obnova
umelá 0,00 ha, prirodzená 0,74 ha
Technologický postup:
Smerová stínka, približovanie krátených kmeňov na OM pomocou ŠLKT
Dlhodobý zámer:
pomocou nepravidelného skupinového clonného rubu vytvoriť trvalo viacetážový
porast. JPRL 21-0 je v počiatočnej fáze obnovy s potenciálom zvýšiť hodnotovú

produkciu kvalitnými jedincami dz, sc, bo, bk (fenotyp B). Ťažbou nekvalitného
smreka (fenotyp C) a dozretých bukov (nad 60 cm, priemerná hrúbka je 41 cm) sa
uvoľnia koruny kvalitných cieľových stromov a prelomenie zápoja umožní odrastanie
zmladenia. Predĺženie obnovy umožní produkciu elitných sortimentov a s pomocou
prírodných procesov vytvorí kvalitný následný porast.
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:

Porast 22-10

Charakteristika z LHP:
zápoj prehustlý, zakmenenie nerovnomerné
v redších skup. BK zmladenie
Výmera 6,45 ha
Vek 115 r.
Zakmen. 0,60
Zast. drevín:
sm 40 %, bk 45 %, jd 8 %, bo 7 %
Celková zásoba:
2639 m3, 409 m3/ha
Predpis súčasného LHP:
Okrajový clonný rub v pásoch šírky na 2
výšky porastu,pokračovať od založených
východísk, založiť ďalšie 3 východiská
obnovy využiť prirodzené zmladenie, 2
zásahy v desaťročí, predpis ťažby 1500 m3
(233 m3/ha), obnova na ploche 3,55 ha (z
toho prirodzene 2,49 ha), intenzita zásahu
57 %.
Vykonané (doteraz):
ťažba 1312 m3, obnova 0,82 ha (88%
prirodzene)

Návrh zmeny LHP, ktorý sa už realizuje:
Skupinový clonný rub v skupinách veľkosti do 0,20 ha, ťažba 1312 m3 (203 m3/ha),
intenzita zásahu 50 %, 1 zásah v decéniu, predĺžená obnovná doba 100 r.,
predpokladané obnovné zastúpenie bk 30 %, jd 20 %, sm 30 %, jh 20 %, obnova
umelá 0,10 ha, prirodzená 1,19 ha
Technologický postup:
Smerová stínka, približovanie krátených kmeňov na OM pomocou ŠLKT
Dlhodobý zámer:
pomocou nepravidelného skupinového clonného rubu vytvoriť trvalo viacetážový
porast. JPRL 22-1 je značne rozpracovaná obnovnými ťažbami s veľkým
potenciálom zvýšiť hodnotovú produkciu kvalitnými jedincami sm, bo, bk (fenotyp B).
Vďaka relatívne tenkým a kvalitným jedincom je možné značne predĺžiť obnovnú
dobu. Tým sa pomocou autoredukcie a autoregulácie zracionalizuje obnova
a výchova 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:

Porast 23A00

Charakteristika z LHP:
zápoj uvoľnený, zakmenenie nerovnomerné,
v redších skup. BK, HB zmladenie
Výmera 3,54 ha
Vek 80 r.
Zakmen. 0,90
Zast. drevín:
hb 55 %, bk 40 %, sm 3 %, jd 2 %
Celková zásoba:
1221 m3, 345 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
prebierka, predpis ťažby 178 m3 (50 m3/ha), prebierka na ploche 3,54 ha, intenzita
zásahu 15 %.
Vykonané (doteraz):
ťažba 377 m3

Návrh zmeny LHP, ktorý sa už realizuje:

Výberková prebierka 3,54 ha, ťažba 377 m3 (106 m3/ha), intenzita zásahu 31 %,
1 zásah v decéniu, prebudova na jednotlivú formu výberkového hospodárskeho
spôsobu
Technologický postup:
Smerová stínka, približovanie krátených kmeňov na OM pomocou ŠLKT
Dlhodobý zámer:
zastúpenie SM a JD v zmesi s BK a DB umožňuje pomocou výberkovej prebierky
porast prebudovať na výberkový (stromová forma).

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:

Porast 27A10

Charakteristika z LHP:
rozpr. okr. clon. rubom, zápoj uvoľnený,
miestami
zápoj
medzernatý,
zakm.
nerovnomerné,
v redších
skup.
BK
zmladenie
Výmera 8,93 ha
Vek 100 r.
Zakmen. 0,70
Zast. drevín:
bk 64 %, sm 22 %, sc 11 %, jd 3 %
Celková zásoba:
4046 m3, 453 m3/ha
Predpis súčasného LHP:
veľkoplošný clonný rub, v redších skupinách
dorub
nad
očakávaným
prirodzeným

zmladením, presvetliť, 2 zásahy v desaťročí, predpis ťažby 3450 m3 (386 m3/ha),
obnova na ploche 7,56 ha (z toho prirodzene 5,29 ha), intenzita zásahu 85 %.
Vykonané (doteraz):
ťažba 616 m3, obnova 0,00 ha.

Návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať:
Skupinový clonný rub v skupinách veľkosti do 0,20 ha, ťažba 1350 m3 (151 m3/ha),
intenzita zásahu 33 %, 2 zásahy v decéniu, predĺžená obnovná doba 60 r.,
predpokladané obnovné zastúpenie bk 60 %, jd 10 %, sm 20 %, jh 10 %, obnova
umelá 0 ha, prirodzená 1,50 ha
Technologický postup:
Smerová stínka, približovanie krátených kmeňov na OM pomocou ŠLKT
Dlhodobý zámer:
zachovať, zmladiť a udržať jedľu aj za cenu zvýšených pestovných nákladov na
ochranu proti zvery. Pomocou nepravidelného skupinového clonného rubu vytvoriť
podmienky pre jej pestovanie. Odstraňovaním buka znížiť konkurenčný tlak na
jedľové zmladenie a ďalej jedli pomáhať v nasledujúcich fázach 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:

Porast 44-00

Charakteristika z LHP:
rozčl., zápoj uvoľnený, zakmenenie optimál.,
v redších skup. BK, JS, JH zmladenie
Výmera 16,13 ha
Vek 80 r.
Zakmen. 0,90
Zast. drevín:
bk 70 %, hb 15 %, jh 5 %, sm 5 %, sc 3 %,
bo 2 %
Celková zásoba:
7257 m3, 450 m3/ha
Predpis súčasného LHP:
prebierka, predpis ťažby 641 m3 (40 m3/ha),
prebierka na ploche 16,13 ha, intenzita
zásahu 9 %.
Vykonané (doteraz):
ťažba 968 m3, prebierka 16,13 ha

Návrh zmeny LHP, ktorý sa už realizuje:
Prebierka na 16,13 ha, ťažba 1072 m3 (66 m3/ha), intenzita zásahu 15 %, 1 zásah
v decéniu
Technologický postup:
Smerová stínka, približovanie krátených kmeňov na OM pomocou UKT
Dlhodobý zámer:
JPRL 44-0 je z väčšej časti na rovine, blízko odvoznej cesty, uplatnením uvoľňovacej
prebierky postupne porast prebudovať na výberkový (skupinová forma). Vyberaním
bukových rozrastkov sa založili, alebo uvoľnili kotlíky prirodzenej obnovy, ktoré budú
vďaka dlhej obnovnej dobe formované autoredukciou a autoregulačným procesom.
Uvoľňovanie najkvalitnejších jedincov vystupňuje hodnotovú produkciu najmä
cenných listnáčov.

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:

