Objekt PRO SILVA

Veľký Žiar
LS Partizánske, OZ Prievidza

Prievidza 23.7.2010
Vyhotovil: vedúci lesníckeho obvodu
Oleg Nagy

Schválil: vedúci lesníckej výroby
Ing. Miroslav Jurík

2

Zápisník PRO SILVA
(zo všeobecnej časti LHP) 3377A11, 3377A20, 3377A30,
3377A40, 3376B00, 3378B00, 3378C00, 3379 00, 3380A00, 3380B00, 3381 00,
3382A00, 3382B00, 3383 00, 3384 10, 3384 20, 3384 30, 3385 00, 3386 00,
3387A10, 3387A20, 3387A30, 3387A40,
1. Regionálne zaradenie

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovensko

Lesná oblasť: 27 B Vtáčnik

Užívateľ (OZ): OZ Prievidza
LHC: Partizánske

Zemepisné súradnice: šírka 480 34I 8II
Dĺžka 180 33I 11II
Rozpätie nadmorskej výšky: 700 – 800

Názov: Veľký Žiar

Prevládajúca expozícia: SZ

Výmera:

Priemerný sklon: 15 %

108,63 ha (výmera JPRL)

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

Priem. ročné zrážky v mm: 800-900 mm

Geologické podložie: andezit

Priem. roč. teplota v °C: 5-7°C

Prevládajúce pôdy: stredne hlboká hlinitá
hnedá lesná pôda mezotrofná, skeletnatá,
humózna - 4409422

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: Fagetum tiliosum,
Prírode blízke hospodárenie od r. 1998 MP
LT 4403 – kysličková bažankova lipová
bučina
HSLT – 411 – živné bučiny
Drevinové zloženie (odhadom v % podľa
jednotlivých drevín):
listnaté: 90 %
ihličnaté: 10 %

Predpis ťažby: 42 694 m3
Vykonané:
39816 m3

Zásoba :LO Lômy 254 590 m3

Plánovaný etát ročný

Priem. zásoba (odhad z LHP): 298 m3/ha

z toho: úžitková hmota 95

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 50 %

Plánovaná obnova celkom: (z LHP v ha)
74,43
z toho prir. obnova 45 %, umelá obnova 55 %

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

5 m3/ha
%, 5 palivo %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 10 %
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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
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

veľmi
časté
50-75 %

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

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:
Objekt PRO SILVA Veľký Žiar vznikol z dôvodu demonštrácie v súčasnosti i v budúcnosti
používaných obnovných a výchovných postupov na lesníckom obvode Lômy.
V rámci lesníckeho obvodu Lômy sa snažíme o
- 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,
- plánovanie
ťažbových
zásahov
podľa
dosahovanej
zásoby,
objemového
a hodnotového prírastku.

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

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

Intenzita zásahu:
40%.

Zdôvodnenie ťažbových postupov:
Zaužívané technologické postupy: Ťažba RMP, približovanie UKT, LKT PM-OM. Priemerný
sklon lesníckeho obvodu je 30-40%. Podiel využitia približovania UKT LKT 90%, koňmi 5% a
lanovkovými technológiami 5%.

Výchovné ťažby
Intenzita zásahu:
Intenzita výchovných zásahov závisí od dreviny, od bonity, veku porastu a jeho zakmenenia.
Úlohou hospodára je zvoliť intenzitu zásahu na základe vývoja porastu tak, aby bol dosiahnutý
cieľ výchovy. Intenzitu zásahu doporučujem voliť v rozsahu stanovených prebierkových
percent a pohybuje sa v porastoch do 50 rokov v rozmedzí od 15 do 25%. V porastoch nad 50
rokov sa pohybuje od 10 do 20%.

Spôsob vykonania:
Na lesníckom obvode Lômy prevažujú listnaté porasty so zastúpením buka. Vykonávam v nich
intenzívne úrovňové prebierky s pozitívnym výberom. Mojim cieľom je uvoľniť cieľové stromy.

Rozčleňovanie:
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Rozčleňovanie
dreva.

vykonávam s ohľdom na tvar a konfiguráciu terénu a spôsob približovania

Zdôvodnenie výchovy:
Výchova sa zameriavala na kvalitu a stabilitu lesných porastov.

Obnova lesa
Predpis umelej a prirodzenej obnovy:
Plánovaná obnova prirodzená 45 %, umelá 55%.

Spôsob vykonania:

V priloženej tabuľke je uvedený podiel prirodzeného zmladenia za obdobie od roku 2005 do
2009

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 SM, SC, JH, JS. V kultúrach sa vykonáva plecí rub na
odstraňovanie liesky, brezy a osiky.

Predpis prerezávok 1-2 zásahy v decéniu
Spôsob vykonania:
Prevažujú nezmiešané porasty, v listnatých skupinách zásah v úrovni, v ihličnatých
skupinách v podúrovni.
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Intenzita zásahu:
V priemere 20 %

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

Obnovné ťažby
Spôsob vykonania:
Používať podrastový HS, obmedziť pravidelné pásové formy rubov. Kvalitné stromy
rúbať až po dosiahnutí cieľovej hrúbky. Zásobu porastov zvyšovať na optimálnu, pri
ktorej porasty vytvárajú najvyšší hodnotový prírastok. Dosiahnuť mozaikovú
štruktúru. Prednostne rúbať poškodené a choré stromy.
Počet zásahov v decéniu:
Minimálne dva zásahy v decéniu.
Intenzita zásahu:
Bude určované podľa potreby maximálneho prírastku a stavu prirodzeného
zmladenia.
Zdôvodnenie ťažbových postupov:
Skvalitnenie produkcie, zvýšenie hodnotového prírastku, šetrenie prirodzeného
zmladenia, zvyšovanie podielu prirodzeného zmladenia.

Výchovné ťažby
Intenzita zásahu:
 Výchovné ťažby do 50 rokov ...... 15 - 25% zo zásoby porastov
 Výchovné ťažby nad 50 rokov ...... 10 - 20% zo zásoby porastov
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Spôsob vykonania:
Úrovňové prebierky s pozitívnym výberom.
Rozčleňovanie:
Navrhnúť rozčlenenie s ohľadom na terén, smer približovania a odvozu.
Zdôvodnenie výchovy:
Stabilita porastu, kvalita produkcie, vytvorenie nehomogénnej štruktúry, podpora
primiešaných drevín JH, JS, CS.

Obnova lesa
Predpoklad umelej a prirodzenej obnovy:
Umelá obnova 10%, prirodzená 90%.
Zabezpečenie žiaduceho drevinového zloženia:
Drevinové zloženie ponechať na prirodzenú biodiverzitu pôvodných drevín BK, JH,
JS prípadne nezmladené miesta zalesniť SM a SC.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
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. V miestach zvýšenej koncentrácie zveri riešiť ochranu
oplôtkami.

Výchova prečistkami
Predpis prerezávok:
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Predpis plošnej výchovy sa bude vykonávať podľa LHP 2010 – 2019, intenzitu
prispôsobiť potrebám porastu.
Spôsob vykonania:
Aplikovať nové
prerezávok.

poznatky

v technológii

vykonávania

prestrihávok,

prečistiek,

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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Porast 3377A, 11-12
Charakteristika z LHP : 2000 – 2009
1.etáž: Výmera 10,89 ha, vek 125 r. zakmen 0,8 zast. drevín buk 10,
2.etáž: Výmera 1,21 ha, vek 2 r. zakmen 0,1 zast. drevín buk 10,
Celková zásoba porastu 5869 m3 z toho na ha 485m3/ha.
Predpis súčasného LHP: 2000 – 2009
1.etáž: Obnova: okrajový clonný rub v pásoch, šírka na dve výšky porastu,
pokračovať od založených východísk na Z, založiť ďalšie jedno východisko obnovy,
dva zásahy v dec., na JZ maloplošný holorub v pásoch, šírka na dve výšky porastu.
Zalesniť, okopávať, vyžínať, chrániť proti zveri.
Ťažbová plocha 7,54 ha, BK 3063 m3, obnovu ukončiť za 20 rokov.
Zalesnenie: - BK 5,28 ha
- SM 2,26 ha
- očakávané prirodzené zmladenie 4,22 ha.
- obnovné zastúpenie BK 70%, SM 30%.
2.etáž: Bez zásahu
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Vykonané doteraz: ťažba - maloplošná podrastová 668 m3 na ploche 1,24 ha
- dorub 1892 m3 na ploche 3,51 ha
- rubná náhodná 289 m3 na ploche 0,44 ha
zalesňovanie - umelé na ploche 0,31 ha drevinou SM
- prirodzené zmladenie 3,12 ha drevinou BK
Nový predpis LHP: ukončiť obnovné zásahy s vykázaním zalesňovania aj vo
forme prirodzeného zmladenia.

Porast 3377A2
Výmera 1,24 ha, vek 10 r., zakmen. 0,9 , zast. drevín

SC 50, BK 30, SM 20

Predpis súčasného LHP: 2000 – 2009
Prerezávka v 2. 1/2 platn. LHP na ploche 1,24 ha
Vykonané doteraz:

-

plecí rub 1,24 ha
prerezávka 1,24 ha
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Porast 3377A3
Výmera 0,42 ha, vek 3 r. , zakmen. 1,0 , zast. drevín

BK 80, SM 20

Predpis súčasného LHP: 2000 – 2009
Chrániť proti zveri.
Vykonané doteraz: opakovaná ochrana kultur náterom 2,52 ha
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Porast 3377A4
Výmera 2,20 ha, vek 0 r., zakmen. 0
Predpis súčasného LHP: 2000 – 2009
Zalesniť na ploche 2,20 ha BK 1,76 ha a JH 0,44 ha, vyžínať, chrániť proti zveri, na J
udržiavať oplotenie.
Vykonané doteraz: - umelé zalesnenie JH 0,10 ha a JS 0,34 ha
- prirodzené zmladenie BK 1,76 ha
- opakovaná ochrana kultúr náterom 2,64 ha
- oprava oplôtku na 1,56 ha

Porast 3378B00
Charakteristika z LHP: 2000-2009
Výmera 6,52 ha, vek 50 r.zakmen. 0,8 zast. drevín BK 80, SM 20,
Celková zásoba porastu 1363 m3 z toho na ha 209m3/ha.
Predpis sprasného LHP: 2000 - 2009
VÚ 50- 110m3 na ploche 4,09 ha
Úprava predpisu OLH na 130 m3
Vykonané doteraz: - VÚ 50- 130 m3 na ploche 4,09 ha
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Dlhodobý zámer
Dosiahnuť vysoký hodnotový prírastok, maximálny podiel prirodzeného
zmladenia, hlavne BK.
Nakoľko som pri vytváraní objektu PRO SILVA úzko spolupracoval s pracovníkmi
LH Projektu-SK,s.r.o. Piešťany, ktorí vyhotovovali nový LHP na obdobie 2010-2019,
nie je potrebné uvažovať o výrazných zmenách v hospodárení v daných porastoch.
Myšlienka objektu PRO SILVA je v tomto prípade už v novom LHP, skôr by som
uvažoval o jemnejších technológiách a spôsoboch.
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Prílohy:

Príloha č.1: Návrh úpravy resp. Zmeny predpisu LHP v zmysle zásad přírodě
blízkého obhospodarovania lesa.

Príloha č.2. Výpočet zmeny nákladov na hospodársku činnost z dovodu zmeny
v obnovných postupoch.

Príloha č.3: Porastová mapa
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