Zo skalného bradla Strážova 15.5.2008, pohľad na PRO SILVA Strážov.

Z Čavojských lazov 7.8.2008, pohľad na PRO SILVA Strážov.

Objekt PRO SILVA

Strážov
LS Nitrianske Rudno, OZ Prievidza

Vyhotovil: Odborný lesný hospodár
Peter Hodas
Schválil: Vedúci lesníckej výroby
Ing. Rudolf Gabriš
Prievidza: september 2008
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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovensko

Lesná oblasť: 25 A Strážovské vrchy

Užívateľ (OZ): OZ Prievidza
Zemepisné súradnice: 18°25´VZD 48°55´SZŠ
LHC: Valaská Belá

Rozpätie nadmorskej výšky: 500 - 900

Názov: Strážov

Prevládajúca expozícia: JV - JZ

Výmera: 673,70 ha (výmera JPRL)

Priemerný sklon: 50-60 %

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: 4.veget. stupeň-bukový

Priem. ročné zrážky v mm: 800-900 mm

Geologické podložie: vápence

Priem. roč. teplota v °C: 6°C

Prevládajúce pôdy: hlinitopiesčité miest.
kamenisté

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: Fagetum typicum,
Fagetum pauper

Prírode blízke hospodárenie od r. 1994 MP

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa
jednotlivých drevín):
listnaté: 67 %

Zaradenie do vekových tried (odhadom):

ihličnaté: 33 %

Produkcia a ťažba: 32 592 m3

Zásoba :LHC 196 703 m3

Plánovaný etát ročný

Priem. zásoba (odhad z LHP): 292 m3/ha

z toho: úžitková hmota 95

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 50 %
Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 40 %

Plánovaná obnova celkom: (z LHP v ha)
22,47
z toho prir. obnova 61 %, umelá obnova 39 %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 10 %

z toho na voľ. pl. 0 %, pod clonou por. 100 %

I. - 3 %,
IV. - 62 %,

II. - 10 %,
V. - 6 %,

III. - 18 %,
VI+ - 1 %

3 m3/ha
%, 5 palivo %
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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

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 +
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Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Zachovanie genofondu pôvodných drevín formou ich prirodzenej obnovy, zvyšovanie podielu
prirodzenej obnovy, skvalitňovanie a zvyšovanie porastovej zásoby, vytváranie vertikálnej
a horizontálnej štruktúry porastov, využitie prirodzenej diferenciácie lesných porastov a jej
cieľavedomé zámerné ovplyvňovanie, uplatnenie jemnejších obnovných postupov, lepšie
speňaženie drevnej hmoty, šetrenie nákladov na pestovateľskú činnosť. Ťažbové zásahy
plánovať podľa dosahovanej zásoby a objemového prírastku.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
Spôsob vykonania:
Prevládajúce obnovné postupy - maloplošný clonný rub, okrajový clonný rub, dorub.

Počet zásahov v decéniu :
1 až 2 zásahy v desaťročí.

Intenzita zásahu:
30%.

Zdôvodnenie ťažbových postupov:
Zaužívané technologické postupy: Ťažba JMP ,sústreďovanie koňmi na VM, približ. LKT VMOM. Priemerný sklon 50-60%, členitý terén. Podiel využitia približovania koňmi 80%,
lanovkovými a harvesterovými technológiami 5%.

Výchovné ťažby
Intenzita zásahu:
8 % ťažby zo zásoby porastu na hektár nepostačovalo, potreby preťažby
sa riešili výnimkami cez OLÚ.

Spôsob vykonania:
V zmiešaných porastoch u ihličnatých drevín hlavne zdravotný výber. V prevažne listnatých
porastoch úrovňové prebierky metódou cieľových stromov.

Rozčleňovanie:
Rozčleňovanie sa vykonávalo v prerezávkach vzdialenosť liniek 30 m, šírka 2 m.

Zdôvodnenie výchovy:
Výchova sa zameriavala na kvalitu produkcie.
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Obnova lesa
Predpis umelej a prirodzenej obnovy:
Plánovaná obnova prirodzená 61 %, umelá 39 %.

Spôsob vykonania:
Spôsob vykonania: sadba voľnokorennými sadenicami.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Intenzita zásahov:
Ochrana mladých lesných porastov umelo založených, podľa potreby do 5-7 rokov, proti burine
vyžínaním, proti zveri chemicky hlavne JD ,SM, SC, JH, JS. V kultúrach sa vykonáva plecí rub
na odstraňovanie liesky a rakyty.

Výchova prečistkami
Predpis prerezávok:
Predpis prerezávok 1-2 zásahy v decéniu.

Spôsob vykonania:
Prevažujú zmiešané porasty, v listnatých skupinách zásah v úrovni, v ihličnatých skupinách
v podúrovni.

Intenzita zásahu:
V priemere 30 %

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Základnou myšlienkou zmeny je zachovanie genofondu pôvodných drevín JD, BK, JH, JS, BH
prirodzenou obnovou, zabezpečiť prírode blízke priestorové rozmiestnenie drevín, vytvoriť
viacvrstvovú hrúbkovo aj výškovo rozdiferencovanú štruktúru porastov, starostlivosťou
o jednotlivé vhodné stromy zvyšovať kvalitu produkcie, dosiahnuť optimálnu zásobu porastov.

Obnovné ťažby
Spôsob vykonania:
Používať pomiestny a účelový výber, skupinovitý a skupinový rub, výberkový rub, obmedziť
pravidelné pásové formy rubov vo svahoch pod 60% na nevyhnutné minimum. Kvalitné
stromy rúbať až po dosiahnutí cieľovej hrúbky. Zásobu porastov zvyšovať na optimálnu, pri
ktorej porasty vytvárajú najvyšší hodnotový prírastok. Dosiahnuť výberkovú alebo mozaikovú
štruktúru. Po dosiahnutí optimálnej zásoby a štruktúry určovať výšku ťažby podľa prírastku za
dobu návratu. Prednostne rúbať poškodené a choré stromy.
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Počet zásahov v decéniu:
V porastoch kde je predpoklad prirodzeného zmladenia jedle, včas začať s prirodzenou
obnovou jedle vzhľadom na jej svetelné požiadavky jemnejšími zásahmi, čím sa zvýši počet
zásahov v decéniu.

Intenzita zásahu:
Bude potrebné aspoň orientačne stanoviť optimálne zásoby pre jednotlivé HSLT a výšku
ťažby určovať podľa prírastku a doby návratu.

Zdôvodnenie ťažbových postupov:
Skvalitnenie produkcie, zvýšenie hodnotového prírastku, šetrenie prirodzeného zmladenia,
zvyšovanie podielu prirodzeného zmladenia.

Výchovné ťažby
Intenzita zásahu:
Intenzita zásahu, zvýšenie % ťažby zo zásoby porastu na hektár z predpisovaných 7-10% na
15-20%.

Spôsob vykonania:
Úrovňové zásahy, v ihličnatých častiach aj podúrovňové, racionalizácia výchovy.

Rozčleňovanie:
Zahustenie približovacích liniek.

Zdôvodnenie výchovy:
Stabilita porastu, kvalita produkcie, vytvorenie nehomogénnej štruktúry, podpora pôvodných
drevín JD, JH, JS, BH, CS.

Obnova lesa
Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy:
Umelá obnova 5%, prirodzená 95 %.

Zabezpečenie žiadúceho drevinového zloženia:
Drevinové zloženie ponechať na prirodzenú biodiverzitu pôvodných drevín JD, BK, JH, JS, BH
prípadné nezmladené miesta zalesniť JD, SC a SM.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
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Intenzita zásahov:
Pri prirodzenej obnove sa podstatne zníži potreba ochrany proti burine, zveri, plecích rubov
a prestrihávok. Nutná bude individuálna, alebo skupinovitá ochrana prirodzeného zmladenia
JD oplôtkami proti zveri, prípadne aj znížiť stav jelenej zveri.

Výchova prečistkami
Predpis prerezávok:
25,31 ha.
Predpis plošnej výchovy zachovať podľa LHP 2005-2014, intenzitu prispôsobiť potrebám
porastu.

Spôsob vykonania:
Aplikovať nové poznatky v technológii vykonávania prestrihávok, prečistiek, prerezávok.

Intenzita zásahu:
Zásahy vykonávať podľa potreby porastu 1 – 2 x za decénium v ihličnatých skupinách
v podúrovni, v listnatých skupinách v úrovni. V listnatých skupinách nezasahovať do
podúrovne, ponechať na autoredukciu.
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Demonštračné objekty
JPRL 142 00
Charakteristika z LHP: 2005-2014
Výmera 20,13 ha, vek 80 r. zakmen. 0,8, zast. drevín sm 72 , bk 20 , bo 5, sc 5.
Celková zásoba na ploche: 9 300 m3, z toho na ha 462 m3/ha.
Predpis súčasného LHP: 2005-2014
Obnova: Okrajový clonný rub v pásoch šírka na 2 výšky porastu, založiť 7 východísk obnovy.
Ťažbová plocha: 9,96 ha, bk 300 m3, bo 140 m3, sc 160 m3, sm 4 000 m3.
Spolu: 4 600 m3, intenzita zásahu 49%
Zalesnenie: bk 6,00 ha z toho prirodzené zmladenie 5,00 ha,
jh 2,00 ha z toho prirodzené zmladenie 1,50 ha,
sm 1,96 ha z toho prirodzené zmladenie 0,00 ha,
spolu: 9,96 ha z toho prirodzené zmladenie 6,50 ha.

Predpis LHP 2005 - 2014

JPRL 142 00
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Opis LHP:
Platnosť
2005-2014
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Vykonané 2007: Ťažba OÚ, MP, ť. p. 2,08 ha, sm 701 m3, bo 68 m3, sc 40 m3, bk 130m3.
Vykonané 2007:Ťažba RN, VT, ť. p. 0,23 ha, sm 120 m3.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vykonané 2007: Spolu ťažba, ť. p. 2,31 ha, sm 821 m3, bo 68 m3, sc 40 m3, bk 130m3.
2007: Celkom: 1 059 m3.
Vykonané 2006: Spolupôsobenie pri prirodzenej obnove zraňovaním pôdy zraňovačom
neseným UKT v jeseni pred presvetľovacím rubom, na výmere 3,00 ha.

Vykonané v roku 2007

Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Okrajový clonný rub v pásoch, dorub s predržaním kvalitnejších stromov na
vystupňovanie hodnotového prírastku, presvetlenie s prednostným účelovým výberom,
rubne zrelých a poškodených stromov. Ťažba 4 600 m3, intenzita zásahu 49 %, 2 zásahy
v decéniu, 40 r. obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie sm 50, bk 30, jh 10,
bt 10, obnova umelá 0,40 ha, prirodzená 9,56 ha.
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Technologický postup: Ťažbu vykonať formou krátených surových kmeňov Harvesterom.
Vyťažené výrezy vyviezť vyvážacou súpravou na skládku .

Máj 2008.
Ťažba vykonaná na jar 2007 Harvesterom, vymanipulované výrezy
vyvezené vyvážacou súpravou na skládku. Vrchovina vyvezená
vyvážacou súpravou a zoštiepkovaná.
Otázka: Sú dostatočne presvetlené obnovné prvky z pohľadu vývoja
semenáčikov prirodzeného zmladenia smrek?

Máj 2008:
Na časti JPRL presvetlenej vplyvom kalamitnej ťažby sa vyskytuje
prirodzené zmladenie buka, javora a brestu, ale nastupuje aj burina,
malina a baza.
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V pozadí je hranica inej JPRL.

Buk

Javor horský

Brest horský

Prirodzené zmladenie smreka sa na plôške odkrytej kalamitou nevyskytuje.

13

V máji 2008 pozorované životaschopné semenáčiky smreka v druhom
roku od vyklíčenia zo semena. Na pruhoch zranených zraňovačom za
UKT sa prirodzené zmladenie smreka vyskytuje viac ako na častiach
nezranených.

Máj 2008: Zakvitnutá koruna smreka.
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Dlhodobý zámer:
Dosiahnuť hmotový prírastok na materskom poraste a maximálny podiel prirodzeného
zmladenia bk, jh, bt a sm.
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JPRL 137 10-20

Charakteristika z LHP: 2005-2014
JPRL 137 10
Výmera 6,43 ha, vek 65 r. zakmen. 0,8, Exp: SZ, sklon 60 %. Zast. drevín bk 95, sm 5.
Celková zásoba na ploche etáže: 1 839 m3, z toho na ha 386 m3/ha.
JPRL 137 20
Výmera 0,07 ha, vek 0 r. zakmen. 0,0, Exp: SZ, sklon 50 %.
Hospodársky stav: po kalamite.
Predpis súčasného LHP: 2005-2014
JPRL 137 10
V strede prebierka v 2. ½ LHP.
Prebierka, predpis ťažby 135 m3, na ploche 6,43/5,00 ha intenzita zásahu 10 %.
Vykonané (doteraz): 0
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
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Vzhľadom na okolnosť, že v JPRL sú TPV zostane predpis podľa Opisu LHP 20052014, s prihliadnutím na skutočnosť založených trvalých výskumných plôch katedrou
Pestovania lesa Technickej univerzity vo Zvolene. Snahou bude vo výskumnej úlohe
pokračovať podľa metodiky určenej jej zakladateľom.
Predpis súčasného LHP: 2005-2014
JPRL 137 20
Zalesniť, vyžínať, chrániť proti zveri.
Zalesnenie: plocha 0,04 ha bk, z toho prirodzené zmladenie 0,00 ha
plocha 0,01 ha sm, z toho prirodzené zmladenie 0,00 ha
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0,05 ha
Vykonané (doteraz):
Plecí rub výsek: 0,07 ha
Zalesňovanie: bk 300 ks, plocha 0,04 ha
sm 40 ks, plocha 0,01 ha
Vyžínanie: 0,14 ha
Ochrana proti zveri: 0,14 ha
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Zatiaľ podľa opisu LHP 2005-2014.
Technologický postup:
Ťažbu prevádzať formou krátených surových kmeňov. Vyťažené výrezy sústrediť animálne
na približovacie linky ,vyviezť vyvážacou súpravou.
Dlhodobý zámer:
Obhospodarovanie prispôsobiť požiadavkam trvalých výskumných plôch katedry
Pestovania lesa Technickej univerzity vo Zvolene.
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Opis LHP 2005-2014
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Opis LHP 2005-2014
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JPRL 138 00

Charakteristika z LHP: 2005-2014
JPRL 138 00
Výmera 19,90 ha, vek 66 r. zakmen. 0,8, Exp: SZ, sklon 60 %. Zast. drevín bk 95, sm 5.
Celková zásoba na ploche etáže: 4696 m3, z toho na ha 236 m3/ha.
Predpis súčasného LHP: 2005-2014
JPRL 138 00
Dokončiť rozčlenenie, prebierka v 2. ½ LHP okrem SV časti.
Ťažba: Prebierková plocha skutočná 14,00 ha, preb. plocha násobná 14,00 ha.
buk 360 m3
smrek 40 m3
––––––––––
Spolu: 400 m3
Intenzita zásahu 12 %.
Vykonané (doteraz): 0
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Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Dokončiť rozčlenenie, prebierka v 2. ½ LHP okrem SV časti.
Prebierku vyznačiť metódou cieľových stromov.
Ťažba: Prebierková plocha skutočná 14,00 ha, preb. plocha násobná 14,00 ha.
buk 560 m3
smrek 40 m3
––––––––––
Spolu: 600 m3
Intenzita zásahu 18 %.

Máj 2008: Pohľad do JPRL 137 10 (vľavo), JPRL 138 00 (vpravo)
z Lesnej cesty Jasenina. Tmavé pruhy v prízemku bukov sú spôsobené
náterom Arboricídom EC 50, ktorý sa používal pri chemických
prerezávkach v decéniu 1970-1979, alebo v desaťročí predtým.
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Prílohy:
č. 1 Návrh úpravy, resp. zmeny predpisu LHP v zmysle zásad prírode blízkeho
obhodpodarovania lesa PRO SILVA Strážov.
č. 2 Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnosť z dôvodu zmeny v obnovných
postupoch PRO SILVA Strážov.
č. 3 Mapa objektu PRO SILVA Strážov.
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