Objekt PRO SILVA

KAJANOV
OZ Prievidza, LS Partizánske

Vyhotovil: Július Legéň – vedúci LO Hlaváčov, Ľuboš Dodok – pestovateľ
Schválil: Ing. Rudolf Gábriš – vedúci lesníckej výroby
Partizánske, septemnber 2008
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LS

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

Lesná oblasť: 07 - Tribeč

Užívateľ (OZ): OZ Prievidza

Zemepisné súradnice: 18º27' v. z. d.
48º33' s. z. š.
Rozpätie nadmorskej výšky:
350 – 610 m n. m.
Prevládajúca expozícia:
SZ, Z, JZ
Priemerný sklon:
30%

LHC (LUC): Partizánske
Názov: Kajanov
Výmera: 104,86 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda

Priem. ročné zrážky: 650 - 1000 mm
Klimatická oblasť:
B 3 – mierne teplá
Geologické
podložie:
metaarkózy Priem. roč. teplota: 6 až 8 °C
s polohami metazlepencov, druhohorné
kremence
Prevládajúce pôdy:
Hnedé lesné pôdy

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: FQ, QF

Prírode blízke hospodárenie od r. 2008

Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté: DZ 30, BK 60

% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
I. - 0
%, II. - 12
%, III. - 3 %,
IV. - 20
%, V. - 8 %, VI+ - 57 %
Podiel etážových porastov (odhadom):
0%
Produkcia: Plánovaný etát ročný
5,78 m3/ha
z toho: úžitková hmota 98 %, palivo 2 %

ihličnaté: SC 5, SM 5,
Zásoba 35 965 m3
Priem. zásoba (odhad z LHP):
343 m3/ha
Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

30

%

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

%

Plánovaná obnova celkom (z LHP):
2,13 ha
z toho prir. obnova 10 %, umelá obnova 90%

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

%

z toho na voľ. pl. 90 %, pod clonou por. 10 %
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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

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 +
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Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Zámerom je vytvoriť les blízky prírode lahodiaci oku a duši každého návštevníka lesa
nie len odborníka. Les trvalý a stabilný tvorený z pôvodných stanovišťu prispôsobených
drevín k lesu pristupovať ako ucelenému jednotnému ekosystému. Hospodárením udržovať
vyrovnané lesné prostredie – porastovú klímu a pôdne pomery. Pôda je aj pre lesníka
základný výrobný prvok a obhospodarovanie formou blízkou k prírode umožňuje udržovať
a zlepšovať produkčné pomery stanovišťa. Výchovu zamerať na jednotlivý strom ako nositeľa
a tvorcu hodnotovej produkcie. Využívaním autoregulačných, autoregeneračných procesov
a výchovou terajšiu jednovrstvovú štruktúru rozdiferencovať na vrstvy rôzneho veku.
Nevytváranie rúbaní „ohryzových plôch pre zver“ prispeje k znižovaniu škôd zverou.
Nutnosťou je dotvorenie približovacej siete a odvozných miest. Rubnú zrelosť nevzťahovať
na celý porast ale na jednotlivé stromy a využitím ich rastového potenciálu zlepšovať
ekonomiku hospodárenia. Využívanie autoregulačných procesov zabezpečí tiež zníženie
finančných vstupov do pestovnej činnosti.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení LHP platného na roky 2000 – 2009 je len
v jednom poraste (3063 A 00) plánovaná obnova, formou MH a maloplošná podrastová.
Viď priložená ťažbová mapa ( v prílohe ). Intenzita zásahu bola 82%. Do konca roku
2007 boli vykonané ťažbové zásahy MH 0,56 ha / 166 m3 a MP 0,42 ha / 129 m3.
Z ťažbovo – obnovných postupov sa využíva ťažba JMP s následným približovaním
surových kmeňov UKT a manipuláciou na odvoznom mieste.
Výchovné ťažby
Navrhovaná intenzita výchovných zásahov z platného LHP v objekte sa bola
v porastoch do 50 rokov na úrovni 16 až 21 %. V porastoch nad 50 rokov bola intenzita 4 až
6 %, čo je nedostatočné pre potreby a stabilitu porastov a v ďalších desať porastov nad 50
rokov bolo bez zásahu, hoci zakmenenie je až 0,9.
Obnova lesa
Predpísaná obnova lesa bola pri umelej obnove podľa predpisu LHP 1,86 ha
a prirodzená obnova na výmere 0,27 ha, t.j. 87 % umelej obnovy a 13 % prirodzenej
obnovy. Umelá obnova sa vykonávala prevažne sadbou štrbinovou s plôškami.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa vykonávala pravidelne, minimálne 1 krát ročne.
V obnovovaných porastoch sú vysoko produkčné stanovišťa so silnou schopnosťou rastu
hospodársky nezaujímavých drevín hlavne HB a z tohto dôvodu sú nutné plecie ruby min. 1 –
krát za rok. Ochrana proti zveri sa vykonávala chemicky náterom ( výber a počet natretých
jedincov je približne 4 000 kusov na hektár).
Výchova prečistkami
V objekte sa nenachádzajú JPRL s predpisom prečistiek.
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Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Zásadou hospodárenia v objekte PRO SILVA je zmena prístupu v starostlivosti
o porast ako celku k jednotlivému stromu – nositeľovi hodnotovej produkcie. Výchovou
silnejšími zásahmi cca 20 % sa vytvorí priestor pre elitné stromy, ako aj pre vznik a rozvoj
prirodzenej obnovy. A tým tvorbu výškovo a vekovo diferencovaných porastov.
Obnovné ťažby
Pri súčasnom ponímaní rubnej a obnovnej doby sa predčasne rúbu stromy, ktoré majú
ešte potenciál tvorby hodnoty. V zmiešaných porastoch duba a buka je to dub a cenné listnáče
napr. JH, JS, BH, BX atď., u ktorých je žiaduci vyšší rubný vek. Limitujúcim faktorom pre
obnovnú ťažbu bude cieľová hrúbka vysoko kvalitných elitných stromov DB +60 cm, BK +
55cm. Pri realizácii ťažieb uplatňovať princíp trvalého zušľachťovacieho výberu. Prednostne
uplatňovať zdravotný výber, čoho následkom je zlepšenie stability porastu. Pri obnovných
postupoch využívať účelový výber a skupinovú formu. Nutnosťou je rozpracovanie porastov
na pracovné polia široké 40 až 50 metrov. Pri ťažbe dôsledne používať smerovú stínku
s rozrezom SKM na dva a viac kusov, a tým minimalizovať škody na stojacích stromoch
a PZ. Na približovanie používať UKT a kone. Pri výbere dodávateľov prác musí mať lesník
voľbu slobodného výberu. Dôležitá bude poťažbová úprava (uhadzovanie haluziny). Ťažbu
vykonávať mimo vegetačného obdobia.
Výchovné ťažby
Prvoradé je rozčlenenie porastov. Zásahy zamerať do úrovne na podporu budúcich
elitných jedincov. Nakoľko sa jedná o staršie stromy s vyformovaným kmeňom, úlohou
výchovných zásahov bude uvoľňovať koruny elitných stromov s cieľom stupňovať hodnotový
a objemový prírastok na ich kmeni. Sprievodným javom je zvýšenie stability a bezpečnosti
zachovania hodnotovej produkcie , hlavne u dreviny BK. S uvoľňovaním korún duba treba
začať skôr ako u BK. Pozornosť treba tiež venovať cenným listnáčom JS, JH, CS, BH atď. .
Intenzita zásahov by mala byť cca 20% jedenkrát za decénium.
Obnova lesa
Pri takto zmenených postupoch možno očakávať podiel prirodzenej obnovy na úrovni
100%. Už v súčasnosti sa v porastoch pred obnovou vyskytuje prirodzené zmladenie na 60%
plochy.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Proti burine chrániť len prípadnú umelú obnovu, proti zveri chrániť jedľu, ktorá je
pôvodnou drevinou v danom LT. Plecí rub a prestrihávku robiť za účelom redukcie hustoty
a úpravy drevinového zloženia.
Výchova prečistkami
Vykonávať prevažne 1 zásah sa decénium, zásahom sledovať zdravotný stav a úpravu
drevinového zloženia. Zásahy vykonávať v úrovni s odstraňovaním netvárnych jedincov.
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Demonštračné objekty :
Dielec 3062 – 00
Charakteristika LHP – ( 2000 – 2009).
Výmera: 13,24 ha, vek: 105 r., zakmenenie: 0,8, zast. drevín: db 50%, bk 20%, hb 10%, sc
10%, sm 5%, cr 5%
Celková zásoba na ploche 4925 m3, z toho na ha 372 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Ťažba výchovná 14 m3, spracovať ležaninu
Vykonané do r. 2008:
PN nad 50 r. – 153 m3

Návrh zmeny predpisu LHP:
Prebierka na ploche 13,24 ha vo výške 704 m3, z toho db 317 m3, bk 173 m3, hb 51 m3, jl 16
m3, cr 88 m3, sm 34 m3, sc 25 m3, intenzita zásahu 14 %.
Je nutné žiadať zmenu predpisu LHP na vykonanie úrovňovej uvoľňovacej prebierke na celej
ploche. Zásah je zameraný hlavne na podporu elitných jedincov db, bk a sc. V južnej hrabovej
časti porastu je zásah zameraný na citlivé uvoľnenie existujúceho prirodzeného zmladenia
buka a duba.
Dlhodobý zámer:
V budúcom LHP 2010 – 2019 pokračovať účelovým výberom na celej ploche s cieľom
podpory kvalitných jedincov buka a duba, ťažbou rubne zrelých, zdravotne a kvalitatívne
nevhodných jedincov. Týmto podporiť rast prirodzeného zmladenia a postupne vytvárať
výškovo a hrúbkovo diferencovanú štruktúru porastu.
Opatrenia do konca platnosti LHP:
V prvom Q roku 2009 vykonať úrovňovú uvoľňovaciu prebierku na celej ploche aby sa
využila úroda semena z roku 2008.
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Technologický postup:
Porast je málo rozčlenený. Je ho nutné rozčleniť minimálne 14-timi približovacími linkami
a vybudovať dve odvozné miesta s dobudovaním odvoznej cesty a výjazdov z porastu na
odvoznú cestu. Porast je dostupný a technologicky zvládnuteľný UKT.
Technologická mapa : príloha č. 1
Dielec 3064 A 00
Charakteristika LHP – ( 2000 – 2009).
Výmera: 7,83 ha, vek: 110 r., zakmenenie: 0,8, zast. drevín: bk 60%, db 30%, hb 10%
Celková zásoba na ploche 2917 m3, z toho na ha 373 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Ťažba obnovná 5 m3, spracovať ležaninu
Vykonané do r. 2008:
RN – 45 m3

Návrh zmeny predpisu LHP:
Účelový výber na ploche 7,83 ha vo výške 525 m3, z toho bk 314 m3, db 35 m3, cr 29 m3, lp 6
m3, hb 130 m3, br 1 m3, sm 10 m3, intenzita zásahu 18 %.
Je nutné žiadať zmenu predpisu LHP na vykonanie zásahu na celej ploche. Zásah je
zameraný hlavne na podporu stiesnených kvalitných dubov. V južnej časti porastu zásah
minimalizovať nakoľko dielec susedí z LHC Skýcov kde boli vykonané doruby, vietor začína
rozvracať porast a slnečné žiarenie poškodzuje buky a prirodzené zmladenie buka.
Dlhodobý zámer:
V budúcom LHP 2010 – 2019 pokračovať účelovým výberom na celej ploche s cieľom
podpory kvalitných jedincov buka a duba, ťažbou rubne zrelých, zdravotne a kvalitatívne
nevhodných jedincov. Týmto podporiť rast prirodzeného zmladenia a postupne vytvárať
výškovo a hrúbkovo diferencovanú štruktúru porastu.
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Opatrenia do konca platnosti LHP:
V prvom Q roku 2009 vykonať zásah na celej ploche aby sa využila úroda semena z roku
2008.
Technologický postup:
Porastom prechádza odvozná cesta na ktorú sú smerované nové približovacie linky. Porast je
dostupný a technologicky zvládnuteľný UKT a vyťažené drevo bude približované na
existujúce OM Horné Lúky a je potrebné dobudovať jedno OM a výjazdy z porastu.
Technologická mapa : príloha č. 1
Dielec 3067 – 00
Charakteristika LHP – ( 2000 – 2009).
Výmera: 16,57 ha, vek: 105 r., zakmenenie: 0,9, zast. drevín: bk 70%, db 20%, sc 10%
Celková zásoba na ploche 7881 m3, z toho na ha 476 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Ťažba obnovná 44 m3, spracovať ležaninu
Vykonané do r. 2008:
RN – 258 m3

Návrh zmeny predpisu LHP:
Účelový výber na ploche 16,57 ha vo výške 590 m3, z toho bk 352 m3, db 110 m3, cr 6 m3, jl
4 m3, sm 9 m3, sc 109 m3, intenzita zásahu 7 %. Zásah je miernejší, nakoľko bola v poraste
spracovaná kalamita a v južná časť porastu susedí z LHC Skýcov kde boli vykonané doruby,
vietor začína rozvracať porast a slnečné žiarenie poškodzuje buky a prirodzené zmladenie
buka.
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Je nutné žiadať zmenu predpisu LHP na vykonanie zásahu na celej ploche. Zásah je
zameraný hlavne na podporu kvalitných jedincov duba, buka a smrekovca.
Dlhodobý zámer:
V budúcom LHP 2010 – 2019 pokračovať účelovým výberom na celej ploche s cieľom
podpory kvalitných jedincov buka, duba a smrekovca, ťažbou rubne zrelých, zdravotne
a kvalitatívne nevhodných jedincov. Týmto podporiť rast prirodzeného zmladenia a postupne
vytvárať výškovo a hrúbkovo diferencovanú štruktúru porastu.
Opatrenia do konca platnosti LHP:
V prvom Q roku 2009 vykonať zásah na celej ploche aby sa využila úroda semena z roku
2008.
Technologický postup:
Porast nie je rozčlenený. Je ho nutné rozčleniť minimálne 11-timi približovacími linkami
a vybudovať dve odvozné miesta a dobudovať výjazdy z porastu na odvoznú cestu. Porast je
dostupný a technologicky zvládnuteľný UKT.
Technologická mapa : príloha č. 1
Dielec 3068 A 00
Charakteristika LHP – ( 2000 – 2009).
Výmera: 10,94 ha, vek: 105 r., zakmenenie: 0,8, zast. drevín: bk 60%, db 30%, sc 10%
Celková zásoba na ploche 4321 m3, z toho na ha 395 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Plešinu zalesniť 0,05 ha
Vykonané do r. 2008:
Zal. 0,05 ha, RN – 33 m3
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Návrh zmeny predpisu LHP:
Účelový výber na ploche 10,89 ha vo výške 381 m3, z toho bk 202 m3, db 95 m3, cr 14 m3, jl
8 m3,sm 17 m3, sc 45 m3, intenzita zásahu 7 %.
Je nutné žiadať zmenu predpisu LHP na vykonanie zásahu na uvedenej ploche. Zásah je
zameraný hlavne na podporu kvalitných jedincov duba, buka a smrekovca.
Dlhodobý zámer:
V budúcom LHP 2010 – 2019 pokračovať účelovým výberom na navrhovanej ploche
s cieľom podpory kvalitných jedincov buka, duba a smrekovca, ťažbou rubne zrelých,
zdravotne a kvalitatívne nevhodných jedincov. Týmto podporiť rast prirodzeného zmladenia
a postupne vytvárať výškovo a hrúbkovo diferencovanú štruktúru porastu.
Opatrenia do konca platnosti LHP:
V prvom Q roku 2009 vykonať zásah na celej ploche aby sa využila úroda semena z roku
2008.
Technologický postup:
Porast nie je rozčlenený. Je ho nutné rozčleniť minimálne 14-timi približovacími linkami
a vybudovať jedno odvozné miesto a dobudovať výjazdy z porastu na odvoznú cestu. Porast
je dostupný a technologicky zvládnuteľný UKT.
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Prílohy :
Č. 1 – Technologická mapa
Č. 2 – Porastová mapa
Č. 3 – Ťažbová mapa
Č. 4 – Grafická evidencia
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Príloha č. 1 : Technologická mapa
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Príloha č. 2: Porastová mapa
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Príloha č. 3 : Ťažbová mapa
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Príloha č. 4. : Grafická evidencia
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