Objekt PRO SILVA

ŠÁNDOROVÁ
LS Partizánske, OZ Prievidza

Prievidza 26.8.2010

Vypracoval: Ivan Minich,
vedúci LO Šándorová

Odsúhlasil: Ing. Miroslav Jurík
vedúci lesníckej výroby

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie (zo všeobecnej časti LHP)
1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovensko

Lesná oblasť:27 Vtáčnik,Podoblasť B Vtáčnik

Užívateľ (OZ):Prievidza

Zemepisné súradnice:

LHC:Partizánske

Rozpätie nadmorskej výšky:850-1110m.n.m.

Názov: Šándorová

Prevládajúca expozícia:SZ,SV

Výmera: 105,00 ha

Priemerný sklon:45%

Porast 4136 11- 8,79 ha, 4137 12- 2,19 ha,
4138 20- 3,92 ha, 4136 12- 2,20 ha, 4137 201,96 ha, 4139 11- 2,12 ha, 4136 20- 0,51 ha,
4138 11- 2,10 ha, 4139 12- 1,42 ha, 4137 118,76 ha, 4138 12- 1,14 ha, 4139 20- 5,40 ha,
4139 30- 3,79 ha, 4142 01- 10,99 ha, 4139
40- 4,42 ha, 4142 02- 4,46 ha, 4135A10 –
2,91 ha, 4132A20 – 0,38 ha, 4132B00 – 5,95
ha, 4134 00 – 7,64 ha, 4135A11 – 8,37 ha,
4135A12 – 3,18 ha, 4135A20 – 1,75 ha,
4135B00 – 1,23 ha, 4135C00 – 1,99 ha,
4128A00 – 7,23 ha 4132A10-2,91ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: mierne teplá až chladná
Geologické podložie:
andezity

Priem. ročné zrážky v mm: 700-1000 mm

vulkanické horniny- Priem. roč. teplota v °C: 4-8°C

Prevládajúce pôdy:

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov:AF nst.
Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté:BK85%, JH15%

Prírode blízke hospodárenie od r.2010
% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):

ihličnaté:ojedinele SM,SMC,JD

I. -38 %,
II. - 8 %,
III. - %,
IV. - %,
V. %,
VI+ -54
Produkcia a ťažba:5770m3

Zásoba 15933m3

Plánovaný etát ročný: 17,61 m3/ha

Priem. zásoba (odhad z LHP):452

m3/ha

z toho: úžitková hmota 98

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

50%

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:

30%

Plánovaná obnova celkom (z
ha):12,19
z toho prir. obnova 64
%,
obnova 36
%

%,

%

palivo2 %
LHP

v

umelá

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

20%

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

z toho na voľ. pl. 0
100%
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

pod

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

clonou

+
+
+
+
+
+
+
+
+

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 +

por.

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

%,

+
+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Zámerom tohto objektu je zachovanie genofondu pôvodných drevín buk, jedľa, javor
horský, jarabina vtáčia formou ich prirodzenej obnovy a zároveň zvýšenia jej podielu
jemnými a prírode blízkymi formami hospodárenia uplatňovať podrastové
hospodárenie.
Nakoľko sa veľmi osvedčili MCR, OCR a doruby, pokračovať týmito
obnovnými spôsobmi a dosiahnuť prirodzené zmladenie na úrovni 95 – 100%, čo je
reálne. Obnova formou prirodzeného zmladenia prispeje aj k minimalizácii škôd
zverou a zníži na minimum pestovné zásahy(vylepšovanie, výžin a výsek krov
a ochrana proti zveri).

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
LHP je v platnosti 1. rok (2010 - 2020), návrhy obnovy podľa LHP sú
podrastovou formou – MCR, OCR, dorub (viď ťažbová mapa).
V minulom decéniu i keď prevládala maloplošná podrastová forma obnovy,
vyskytli sa aj holoruby, čo sa neosvedčilo nakoľko boli neúmerne zvýšené náklady na
zalesňovanie, výžin a ochranu proti zveri. Nakoľko bol problém zabezpečiť porasty
do 7 rokov z dôvodu poškodzovania zverou, museli sa budovať oplôtky proti zveri.
Na rok 2010 je v pláne obnova v poraste 4139 11 poslednou fázou
maloplošnej podrastovej formy dorubom cca 300 m 3. Na celej ploche sa nachádza
prirodzené zmladenie buka s jednotlivou prímesou javora a jarabiny s rozdielnou
výškou 0,5 – 1,5m.
Výchovné ťažby
Pri výchovných zásahoch sa nie vždy zásah vykonával v úrovni. Intenzita
zásahu bolo v priemere 5 – 7% čo sa ukázalo ako nepostačujúce nakoľko neboli
dobre vyvinuté koruny stromov a následne v rubnej dobe kmene nedosahovali hrubé
dimenzie.
Obnova lesa
Obnova lesa sa vykonávala umelou formou cca 60%. Obnovné zastúpenie
drevín bolo BK- 85% JH-10% SM,SC- 5%. Prirodzené zmladenie sa nachádzalo asi
na 40% obnovovaných plôch v zastúpení BK- 95% JH,JB-5%.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ošetrovanie proti burine v mladých lesných porastov sa vykonávalo 1x ročne
na nezmladených miestach, alebo na častiach porastu, ktoré vznikli maloplošným
holorubom. Na týchto plochách sa vykonávala aj ochrana proti zveri(náter) a výsek
krov.
Výchova prečistkami
Výchova porastov prečistkami sa vykonávala 1x za decénium, zásah bol
intenzívny a vykonával sa v úrovni aj podúrovni. Intenzita zásahu, resp. počet
vybratých jedincov kolísal v prvom zásahu od 50 do 180 ks/ár , čo bolo postačujúce.
Rozčlenenie porastov sa vykonávalo ojedinele, čo spôsobovalo horšiu kontrolu
vykonávaných prác a orientáciu v poraste.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
(uplatnenie zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa):
Obnovné ťažby
Ako som už spomínal, sme v prvom roku platnosti LHP. Už pri tvorbe LHP
som uvažoval, že vytvorím na danej lokalite objekt PRO SILVA. Odporúčam
pokračovať v obnove porastov maloplošnou formou MCR, OCR, dorub, nakoľko sa
tieto spôsoby osvedčili. Dosahované prirodzené zmladenie je na takmer 90 – 95%
plochy. Niektoré porasty bude nutné sprístupniť zvážnicami, nakoľko sú strmé,
skalnaté a neprístupné svahy aby sa nepoškodilo a nezničilo prirodzené zmladenie.
Výchovné ťažby
Vo výchovných ťažbách sa zamerať v porastoch do 50 rokov veku na
formovanie kmeňa a neskôr v starších porastoch silnými úrovňovými zásahmi na
uvoľňovanie a vytváranie korún a tým dosiahnuť hrúbkový prírastok a kvalitný kmeň
a pripraviť porast na obnovu.
Obnova lesa
Predpoklad prirodzenej obnovy v porastoch, kde sa hospodári maloplošnou
podrastovou formou je 95%. Pri obnove sa zamerať na obnovu pôvodných drevín
BK, JD, JH, JB.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Pri obnove porastov formou MP takmer zaniká ochrana proti burine, výsek
krov, ochrana proti zveri(nátery) i stavba oplôtkov. Zmladenú, prípadne umelo
obnovenú jedľu chrániť jednotlivou ochranou. V porastoch uplatňovať prestrihávky.
Už v tomto štádiu zásahmi uvoľňovať a uprednostňovať jedľu, javor a jarabinu
a odstraňovať predrastlíky a rozrastlíky.
Výchova prečistkami
V porastoch vykonať rozčlenenie na pracovné polia široké 20 – 25m , šírka
liniek 2m. V budúcnosti rátať z rozšírením každej druhej linky na 3 – 4 m.
V prečistkách sa zamerať na úrovňový zásah s negatívnym výberom(rozrastlíky,
predrastlíky) a neskôr prejsť na úrovňový zásah s pozitívnym výberom. Interval
zásahu je 1-2x za decénium podľa stavu a vyspelosti porastu.

Demonštračné objekty
Uvádzam zoznam navrhovaných demonštračných objektov na LO Šándorová, objekt
PRO SILVA - Šándorová
Porast 4136 11- 8,79 ha
Porast 4137 12- 2,19 ha
Porast 4138 20- 3,92 ha
Porast 4136 12- 2,20 ha
Porast 4137 20- 1,96 ha
Porast 4139 11- 2,12 ha
Porast 4136 20- 0,51 ha
Porast 4138 11- 2,10 ha
Porast 4139 12- 1,42 ha
Porast 4137 11- 8,76 ha
Porast 4138 12- 1,14 ha
Porast 4139 20- 5,40 ha
Porast 4139 30- 3,79 ha
Porast 4142 01- 10,99 ha
Porast 4139 40- 4,42 ha
Porast 4142 02- 4,46 ha
________________________________________________________________________

SPOLU plocha: 64,37 ha
Porast 4136 11:
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 8,79 ha, vek 110 r. zakmen. 0,69 zast. drevín bk 87 %, jh 13%
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3892 m3, z toho na ha etáže 443 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Jedno východisko obnovy dorub na 2 výšky porastu, jedno východisko obnovy dorub nad
očakávaným prirodzeným zmladením na 2 výšky porastu, jedno vých. obnovy presvetliť na 2
výšky porastu MCR v pásoch, 2 zásahy v decéniu. 1350 m3
Vykonané (doteraz): Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Preedpokladané obnovné zastúpenie: BK 80%
JH 10%
SM 10%
Dlhodobý zámer:
Postupovať podľa predpisu LHP, v prípade zmeny vo vývoji porastu žiadať o zmenu predpisu
LHP, porast je nutné sprístupniť

Porast 4136 12:
Charakteristika z LHP:
2. etáž: Výmera 2,20 ha, vek 5 r., zakmen.0,2 zast. drevín bk 90%, jh 10%
Bez zásahu

Porast 4136 20:
Charakteristika z LHP:
Výmera 0,51 ha, vek 5 r. zakmen. 0,8 zast. drevín bk 100 %
Predpis súčasného LHP:
Medzery zalesniť BK 0,10 ha, chrániť pred zverou
Vykonané (doteraz): Bude vykonané odúčtovanie PZ na ploche 0,10 ha v roku 2011.

Porast 4137 11:
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 8,76 ha, vek 110 r. zakmen. 0,75 zast. drevín bk 78%, jh 21%, SM 1%
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3853 m3, z toho na ha etáže 440 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Jedno východisko obnovy dorub na 2 výšky porastu, druhé východisko obnovy dorub nad
očakávaným prirodzeným zmladením na 2 výšky porastu, jedno vých. obnovy presvetliť na 2
výšky porastu MCR v pásoch
Vykonané (doteraz): Dlhodobý zámer:
Postupovať podľa predpisu LHP, v prípade zmeny vo vývoji porastu žiadať o zmenu predpisu
LHP,
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Predpokladané obnovné zastúpenie: BK 80%
JH 10%
SM 10%

Porast 4137 12:
Charakteristika z LHP:
2. etáž: Výmera 2,19 ha, vek 5 r. zakmen. 0,2 zast. drevín bk 90%, jh 10%
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: Predpis súčasného LHP:
Bez zásahu
Vykonané (doteraz): Porast 4137 20:
Charakteristika z LHP:
Výmera 1,96 ha, vek 10 r. zakmen. 0,9 zast. drevín bk 100%
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: -.
Predpis súčasného LHP:
V hustejších skupinách prečistka 2x, prvý zásah do polovice platnosti LHP, na ost. Ploche
prečistka konc. Platn. LHP v posl. 3 rokoch. Prečistková plocha skutočná 1,96 ha, násobná
2,60 ha.
Na západe v mladších skupinách medzery zalesniť na ploche 0,07 haa chrániť pred zverou
Vykonané (doteraz): V roku 2011 bude vykonané odúčtovanie PZ na ploche 0,07 ha
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Predpokladané obnovné zastúpenie: BK 80%
JH 10%
SM 10%

Porast 4138 11:
Charakteristika z LHP:
1.Etáž: Výmera 2,10 ha, vek 105 r. zakmen. 0,74 zast. drevín bk 91%, JH 9%
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 1001 m3, z toho zásoba na ha etáže 477 m3
Predpis súčasného LHP:
Na JZ okraji dorub na 2 výšky porastu, MCR v pásoch. 320 m3
Vykonané (doteraz): -V roku 2011 bude vykonaný dorub cca250m3 a MCR cca50m3.
Na celej ploche dorubu sa nachádza PZ.
Dlhodobý zámer:
Postupovať podľa predpisu LHP, v prípade zmeny vo vývoji porastu žiadať o zmenu predpisu
LHP, porast je nutné sprístupniť
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Predpokladané obnovné zastúpenie: BK 80%
JH 10%
SM 10%

Porast 4138 12:
Charakteristika z LHP:
2. etáž: Výmera 1,42 ha, vek 10 r. zakmen. 0,4 zast. drevín bk 100%
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: Predpis súčasného LHP: vo vyspelejšich skup. Prečistka, koncom plat. LHP v posl. 3 rokoch
na ploche 1,00 ha
Vykonané (doteraz): Porast 4138 20:
Charakteristika z LHP:
Výmera 3,92 ha, vek 5 r. zakmen. 1,0zast. drevín bk 90%, jb 10%
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: -.
Predpis súčasného LHP:
Vo vyspelejších skupinách prečistka koncom platnosti LHP v posl. 3 rokoch na ploche 1,80
ha
Vykonané (doteraz): Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Dlhodobý zámer: porast je nutné rozčleniť,zásah zamerať do úrovne.

Porast 4139 11:
Charakteristika z LHP:
1.Etáž: Výmera 2,12 ha, vek 110 r. zakmen. 0,55 zast. drevín bk 85%, JH 14%
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 850 m3, z toho zásoba na ha etáže 400 m3
Predpis súčasného LHP:
1.vých. obnovy dorub na 2 výšky por. MCR v pás. 1vých.obnovy dorub na 3 výš. porastu,1
clon rub, 2 zásahy v dec.
Vykonané (doteraz): -V roku 2010 bude vykonaný dorub cca320m3,s PZ na celej ploche
dorubu.
Dlhodobý zámer:
Postupovať podľa predpisu LHP, v prípade zmeny vo vývoji porastu žiadať o zmenu predpisu
LHP,
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Predpokladané obnovné zastúpenie: BK 80%
JH 10%
SM 10%

Porast 4139 12:
Charakteristika z LHP:
2. etáž: Výmera 1,42 ha, vek 10 r. zakmen. 0,4 zast. drevín bk 100%
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: Predpis súčasného LHP: vo vyspelejšich skup. Na J prečistka, na ploche 1,00 ha, posl. 3
rokoch platnosti LHP, úprava po ťažbe
Dlhodobý zámer: Porast je nutné rozčleniť,zásah zamerať do úrovne, resp.hornej vrstvy.
Vykonané (doteraz): Porast 4139 20:
Charakteristika z LHP:
Výmera 5,40 ha, vek 30 r. zakmen. 0,8 zast. drevín sm 70%, sc 20%, bk 10%
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 497 m3
Predpis súčasného LHP:
Bez zásahu
Vykonané (doteraz): Dlhodobý zámer:
Nakoľko sa jedná o porast silne poškodený a miestami preriedený po snehovej kalamite
(vrcholcové zlomy), postupovať podľa LHP. V prípade zmeny vo vývoji porastu, budem
žiadať o zmenu predpisu LHP.
Porast 4139 30:
Charakteristika z LHP:
Výmera 3,79 ha, vek 15 r. zakmen. 0,9 zast. drevín bk 60%, jb 20%, jh 10%, sm 10%

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 4 m3
Predpis súčasného LHP: Vo vyspelejších skupinách a v hustejších skup. Prevažne na Z pri
hrebeni a na J prečistka 2x, skut. Plocha 3,79 ha, násobná 4,79ha. 1. Zásah do polovice
platnosti LHP
Vykonané (doteraz): Dlhodobý zámer: Porast rozčleniť, zásah zamerať do úrovne, resp. hornej vrstvy.

Porast 4139 40:
Charakteristika z LHP:
Výmera 4,42 ha, vek 7 r. zakmen. 1,0 zast. drevín bk 100%
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: Predpis súčasného LHP: V hust. a vysp. skup. prečistka 2x, skut. plocha 4,42ha násobná
6 ,00ha. Prvý zásah do polovice platnosti LHP, na ost. Ploche prečistka koncom platnosti
LHP v posl. 3 rokoch
Vykonané (doteraz): Dlhodobý zámer:
Porast rozčleniť
Porast 4142 01:
Charakteristika z LHP:
1.Etáž: Výmera 10,99 ha, vek 110 r. zakmen. 0,74 zast. drevín bk 80%, JH 20%

Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 5840 m3, z toho zásoba na ha etáže 531 m3
Predpis súčasného LHP:
4 vých. obnovy, dorub na 2 výš. por., 1 vých. obn. Dorub na 1 výš. por., 1 vých. obn. MCR
v pásoch, pás šírka na 2 výš. por., 2zás. v decéniu
Vykonané (doteraz): Dlhodobý zámer:
Postupovať podľa predpisu LHP, v prípade zmeny vo vývoji porastu žiadať o zmenu predpisu
LHP
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Predpokladané obnovné zastúpenie: BK 80%
JH 10%
SM 10%
Porast 4142 02:
Charakteristika z LHP:
2. etáž: Výmera 4,46 ha, vek 5 r. zakmen. 0,3 zast. drevín bk 70%, jh 30%
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: Predpis súčasného LHP:
Bez zásahu
Dlhodobý zámer: podľa LHP
Vykonané (doteraz): -

Príloha:
1. Návrh ,úpravy resp. zmeny predpisu LHP v zmysle zásad
prírode blízkeho obhospodarovania lesa.
2. Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnosť z dôvodu
zmeny v obnovných postupoch.
3. Porastová mapa

Príloha č.1: náčrtok ťažbovej mapy

Príloha č.2: náčrtok porastovej mapy

