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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovenská republika

Lesná oblasť: 46 E – Kráľova Hoľa, Priehyba - S

Užívateľ (OZ): Liptovský Hrádok

Zemepisné súradnice: 19o 57´51´´- 20o10´38´´

LHC: Benkovo

Rozpätie nadmorskej výšky: 780 – 1080

Názov: Suchý Benkov

Prevládajúca expozícia: S, SV

Výmera: 126,02 ha

Priemerný sklon: 45 %

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: C1 – mierne chladná

Priem. ročné zrážky v mm: 736 – 1100 mm

Geologické podložie: melafýr, vápenec

Priem. roč. teplota 4 °C:

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná pôda,
pararendzina

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: FAv

Prírode blízke hospodárenie od r. -

Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté: 9

% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):

ihličnaté: 91

I. - 6 %,
II. - 5 %,
IV. - 14%,
V. - 20 %,
Produkcia a ťažba:

Zásoba 56 298 m3

Plánovaný etát ročný

Priem. zásoba (odhad z LHP): 447 m3/ha

z toho: úžitková hmota 97 %,palivo 3 %

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):

76 %

III. - 14 %,
VI+ - 41%
10,87 m3/ha

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 21 %

z toho prir. obnova 39 %, umelá obnova 61 %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

z toho na voľ. pl.40 %, pod clonou por. 60 %

3 %

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

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

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 +

+
+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Demonštračný objekt Suchý Benkov je navrhnutý so zámerom na zvýšenie podielu
prirodzenej obnovy smreka, jedle, buka a javora s využitím pomerne často sa
opakujúcich
semenných rokov, na podporu už existujúceho prirodzeného zmladenia, ktoré je na
ústupe s dôvodu odsunu obnovnej ťažby ( vetrová a podkôrnikova kalamita 2004
a 2007 ), zabezpečenie vhodného priestorového rozmiestnenia drevín, využitie
rastového potenciálu
stanovišťa, na výškové a hrúbkové rozdiferencovanie súčasných rovnovekých
a rovnorodých porastov. Ďalším cieľom je zvýšenie podielu listnatých drevín
v cieľovom zastúpení
s využitím ich vplyvu na stabilitu ihličnatých porastov.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení LHP, ktorý je platný na obdobie 2004 – 2013 je
najčastejšie využívaným obnovným postupom maloplošný clonný rub a dorub
v pásoch a klinoch s dvomi
zásahmi za decénium. V ochranných porastoch s nepretržitou obnovou je
navrhovaný účelový výber, v porastoch 343A00 a 350 00, v ktorých po rozvrátení
vetrom a následnom zaburinení nie je možné dosiahnuť prirodzené zmladenie je
navrhnutý maloplošný holorub v pásoch.
Intenzita zásahov v navrhovanom objekte PRO SILVA je v rozsahu 27 až 40 %.
V ťažbových postupoch sa využíva JMP s následným sústreďovaním drevnej hmoty
ŠLKT.
Z dôvodu nedostatočného sprístupnenia porastov a vysokej terénnej náročnosti sa
70 % dreva
sústreďuje koňmi.
V novembri 2004 a auguste 2007 bolo navrhované územie postihnuté rozsiahlou
vetrovou
a následnou podkôrnikovou kalamitou, ktorá spôsobila odsun úmyselných obnovných
ťažieb,
z tohto dôvodu podiel náhodnej ťažby tvorí až 97 % z celkovej výšky ťažby.
Výchovné ťažby
Navrhovaná intenzita zásahu vo výchovných ťažbách je na úrovni 6 až 12%.
Výchovné
zásahy mali byť realizované na ploche 19,53 ha a objemom ťažby 585 m3.V prvom
roku platnosti LHP bol vykonaný výchovný zásah iba v poraste 359A00 na ploche
4,19 ha
v objeme 122 m3. Išlo o podúrovňový zásah so zdravotným výberom, zameraným na
zvýšenie
stability porastu. Ďalšie výchovné zásahy boli odsunuté z dôvodu rozsiahlej kalamity.
Rozčlenenie porastov a zároveň približovacie trasy tvorí sieť plytkých hrebeňov a
suchých potokov, ich hustota je nedostatočná.

V dôsledku vysokých stavov zveri a prikrmovacích zariadení umiestnených
v blízkosti prebierkových porastov došlo v minulosti k ich neúnosnému poškodeniu,
z tohto dôvodu boli výchovné zásahy zamerané na odstránenie zverou poškodených
jedincov
v úrovni i podúrovni a úpravu drevinového zloženia uprednostňujúc v malom rozsahu
vyskytujúci sa buk.
Obnova lesa
Obnova lesa je predpísaná v pomere 39 % prirodzená a 61 % umelá. Tvorí ju 50 %
smreka, 20 % jedle, 15% smrekovca, 5 % buka, ostatné dreviny 10 %.
Z dôvodu značného zaburinenia holín je umelá obnova lesa vykonávaná výhradne
jamkovou sadbou.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Na plochách, ktoré vznikli umelou obnovou sa ochrana proti burine vykonáva raz za
rok počas 3 – 5 rokov. Pri ochrane proti zveri sa využíva chemický náter, so zreteľom
najmä
na jedľu, javor a buk. Plecie ruby neboli doposiaľ vykonávané, nízky podiel jarabiny
a rakyty
sa využíva ako ohryzová drevina.
Výchova prečistkami
Prerezávky sú v prevažnej miere predpísané 2 krát za decénium, zásahy sú vedené
hlavne
v podúrovni v prospech jedle, buka a javora. Posledné výchovné zásahy v mladinách
sú už
v prevažnej miere presunuté do úrovne.
Po ukončení výchovy prečistkami dosahuje počet jedincov 1700 – 2000 ks/ha.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Obnovné ťažby
Navrhované územie bolo na rozdiel od zvyšku LHC Benkovo, kde v rokoch 2004
a 2007 vznikla vetrová a následná podkôrnikova kalamita v objeme 561 000 m3
postihnuté
v podstatne nižšej miere. Z tohto dôvodu došlo k následnému odsunu navrhovaných
obnovných ťažieb a iba v poraste 340 10 bol vykonaný maloplošný clonný rub
s vyťaženou
drevnou hmotou v objeme 247 m3. To zapríčinilo, že na ostatnej ploche aj napriek
spontánnemu vzniku prirodzeného zmladenia došlo k výraznému spomaleniu jeho
výškového prírastku, redukcii početnosti a úplnému ústupu menej tiennych druhov
drevín.
Pre zachovanie princípov prírode blízkeho obhospodárovania lesov je nutné na
predmetnom
území dobudovať sieť približovacích liniek. Z hľadiska obnovných postupov je
potrebné orientovať sa na jednotlivý strom – účelový výber, prípadne skupinu
stromov – maloplošný skupinovitý rub. Postupným jemným odcláňaním ( 40 – 90 m3
/ha ) s dobou návratu
do porastu 2 – 3 krát za 10 rokov prednostne odstrániť jedince poškodené zverou,
kalamitou,
hubami a sústreďovaním, bez ohľadu na to, či sú v úrovni alebo v podúrovni , čím
dôjde
k posilneniu stability a vytvoreniu mozaikovitej viacvrstvovej štruktúry porastov.
V nasledujúcich zásahoch jednotlivo alebo v skupinách odstraňovať rubne zrelé
jedince
nad následným porastom. Pri vykonávaní všetkých zásahov je potrebné zabrániť
predčasnému silnému rozpojeniu hornej stromovej vrstvy a následnému zaburineniu
Pri vykonávaní ťažbových prác je nutné dbať na dodržanie určenej smerovej
stínky,
na smerové sústreďovanie krátených surových kmeňov, v nevyhnutných prípadoch
využiť sústreďovanie drevnej hmoty koňmi, dôkladnú poťažbovú úpravu pracovísk a
asanáciu
ťažbou poškodených jedincov.
Výchovné ťažby
V porastoch do 50 rokov bude nutné vykonať silný zásah v podúrovni s negatívnym
výberom
a následnou pozitívnou úrovňovou prebierkou v porastoch nad 50 rokov.
Intenzitu zásahu bude potrebné zvýšiť zo súčasných 9 – 12 % na 12 – 15 % z
celkovej zásoby
porastu.
V tých častiach porastov, ktoré boli v minulosti výrazne poškodené zverou, následne
boli napadnuté hubami a podkôrnym hmyzom, bude nutné vykonávať výchovné
zásahy v úrovni
i podúrovni so zdravotným zameraním s cieľom podporiť nepoškodené alebo menej
poškodené jedince a v malej miere vyskytujúce sa listnaté dreviny. Z dôvodu
poškodenia zverou sa metóda cieľových stromov javí ako neefektívna.

Vznik prirodzeného zmladenia , tam kde došlo v dôsledku kalamity k rozvoľneniu
zápoja
je potrebné chápať ako sprievodný jav. Ďalšie zámerné porušenie zápoja
neuskutočňovať v prospech tejto obnovy.
Zhustenie siete približovacích liniek je nutné podriadiť potrebám jednotlivých častí
porastov a členitosti terénu.
Podiel drevnej hmoty sústreďovanej koňmi sa zvýši na úroveň 80 – 100 %.
Obnova lesa
Podiel prirodzenej obnovy je možné očakávať na úrovni 70 – 100 %. Na miestach,
kde vznik
následného porastu nie je možný, prípadne kde v dôsledku konfigurácie terénu dôjde
k zničeniu zmladenia realizovať podsadbu jedle a buka.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochranu proti burine vykonávať iba na miestach, kde bola vykonaná umelá obnova
a na miestach kde v dôsledku kalamity došlo k prudkému porušeniu zápoja
a následnému zaburineniu ( malina ). Proti zveri chrániť iba buk, javor a jedľu.
Prestrihávky vykonávať iba za účelom úpravy drevinového zloženia a redukcie
množstva jedincov.
Výchova prečistkami
V prečistkách zasiahnuť hlavne do podúrovne , do úrovne zasiahnuť iba v skupinách
s vyšším podielom úrovňových jedincov. Zásah vykonať raz v prípade potreby 2 krát
za decéniu s cieľom redukcie počtu a úpravy drevinového zloženia v prospech jedle
a listnatých drevín.

Charakteristika demonštračných objektov:
Porast 339A10
Charakteristika ( LHP 2004 – 2013 )
Výmera: 19,54 ha, vek: 115 rokov, zakmenenie: 0,7; zastúpenie drevín SM 94, JD
6
Celková zásoba 11079 m3, z toho zásoba na ha 567 m3
Predpis platného LHP
Maloplošný holorub v pásoch, šírka na 2 výšky porastu, 5 východísk obnovy,
maloplošný clonný rub v pásoch , šírka na 2 výšky porastu, maloplošný clonný rub
v klinoch
šírka na výšky porastu, 2 zásahy v desaťročí. Pomiestna príprava pôdy, 7 východísk
obnovy.

Vykonané do IV. 2011: RN–5795 m3;prvézalesňovanie SM 0,75 ha; JD 0,75 ha; BK
0,38 ha
prirodzené zmladenie: SM – 1,15 ha; BK – 0,05 ha
príprava pôdy 9,20 ha; ochrana proti burine 10,15 ha;
ochrana proti
zveri 5,84 ha

Návrh zmeny predpisu LHP
Skupinovitý clonný rub na celej ploche porastu s intenzitou zásahu 20 %.
Dlhodobý zámer
V poraste sa nachádza niekoľko odrastlejších skupín prirodzeného zmladenia
smreka a buka. Ďalej nerovnomerne rozmiestnené, menej vyspelé zmladenie jedle,
buka a smreka, ktoré vzniklo pri realizácii sústredených a rozptýlených náhodných
ťažieb. Z tohto dôvodu pôvodne navrhovaný maloplošný holorub a okrajový clonný
rub zmeniť na skupinovitý clonný rub ťažbou rubne zrelých jedincov nad
vyspelejšími časťami zmladenia a jednotlivou ťažbou jedincov napadnutých
podkôrnym hmyzom a hubami nad menej vyspelými časťami zmladenia.

Opatrenia do konca platnosti LHP
Realizácia sporadicky sa opakujúcich sústredených a rozptýlených náhodných
ťažieb, uvoľňovanie existujúceho prirodzeného zmladenia a podpora vzniku nového
prirodzeného zmladenia cez pomiestnu prípravu pôdy počas semenných rokov.

Porast 340 10
Charakteristika ( LHP 2004 – 2013 )
Výmera: 9,85 ha; vek: 110 rokov; zakmenenie: 0,7; zastúpenie drevín SM 92, JD 8
Celková zásoba 5614m3, z toho zásoba na ha 570 m3
Predpis platného LHP
Maloplošný clonný rub v pásoch, šírka na 2 výšky porastu, maloplošný clonný rub
v klinoch, šírka na 2 porastu, dorub maloplošný clonný rub v pásoch, šírka na 1
výšku porastu,
4 východiská obnovy, 2 zásahy v desaťročí. Pomiestna príprava pôdy.

Vykonané do IV. 2011: OÚ - 247 m3, RN – 835 m3; prvé zalesňovanie SM 0,05 ha
prirodzené zmladenie: SM – 1,65 ha
príprava pôdy 3,68 ha; ochrana proti burine 0,05 ha; ochrana
proti zveri 0,05 ha

Návrh zmeny predpisu LHP
Dorub, jednotlivý zdravotný výber na celej ploche porastu s intenzitou zásahu 30 %.
Dlhodobý zámer
V roku 2004 bola v poraste realizovaná obnovná úmyselná ťažba maloplošnou
podrastovou formou, z tohto dôvodu sa v severnej časti porastu nachádza husté,
rôzne vyspelé prirodzené zmladenie hlave smreka, buka, jedle a ojedinele aj
borovice a smrekovca.

V južnej časti porastu je vyššie zakmenenie, čo je príčinou nižšej početnosti
a vyspelosti existujúceho prirodzeného zmladenia.
Dorubom uvoľniť plochy s dostatočne vyspelým prirodzeným zmladením a na
ostatnej ploche realizovať zdravotný výber jedincov poškodených podkôrnym
hmyzom a hubami.
Opatrenia do konca platnosti LHP
V časti porastu , v ktorej bola predchádzajúcom období realizovaná úmyselná ťažba
vykonať dorub, na ostatnej ploche jednotlivý zdravotný výber. Pomiestna príprava
pôdy.

Porast 342A10
Charakteristika ( LHP 2004 – 2013 )
Výmera: 9,95 ha; vek: 110 rokov; zakmenenie: 0,8 ; zastúpenie drevín SM 100
Celková zásoba 6358 m3, z toho zásoba na ha 639 m3
Predpis platného LHP

Maloplošný clonný rub v pásoch, šírka na 2 výšky porastu, dorub maloplošný clonný
rub
v klinoch, šírka na 1 výšku porastu, 3 východiská obnovy , 2 zásahy v desaťročí.
Pomiestna príprava pôdy.
Vykonané do IV. 2011: RN 951 m3, príprava pôdy 0,20 ha
prirodzené zmladenie: SM – 0,40 ha; BK – 0,65 ha

Návrh meny predpisu LHP
Dorub, jednotlivý zdravotný výber - intenzita zásahu 38 %.
Dlhodobý zámer
Z dôvodu realizácie vysokých náhodných ťažieb na celom LHC Benkovo došlo
v tomto poraste k pozastaveniu plánovanej úmyselnej ťažby a následnému
prerasteniu existujúceho prirodzeného zmladenia buka, nad ktorým sa nachádza
materský porast s nízkym zakmenením. Na spomenutej časti je nutné realizovať
dorub. V časti porastu, kde v dôsledku vzniku vetrovej kalamity došlo k náhlemu
odcloneniu menej vyspelého prirodzené zmladenia smreka je potrebné vykonať
ochranu proti burine.
Na ostanej ploche vykonať jednotlivý zdravotný výber jedincov napadnutých
podkôrnym hmyzom.

Opatrenia dokonca platnosti LHP
Dorubom uvoľniť vyspelé prirodzené zmladenie buka, menej vyspelé prirodzené
zmladenie smreka chrániť proti burine, na ostatnej ploche vykonať jednotlivý
zdravotný výber. Pomiestna príprava pôdy.

Porast 343A00
Charakteristika ( LHP 2004 – 2013 )
Výmera: 10,62 ha; vek: 100 rokov; zakmenenie: 0,7; zastúpenie drevín SM 92, BK 8
Celková zásoba 5767 m3, z toho zásoba na ha 543 m3
Predpis platného LHP
Maloplošný clonný rub v pásoch, šírka na 2 výšky porastu, maloplošný holorub
v pásoch,
šírka na 2 výšky porastu, 2 východiská obnovy, 2 zásahy v desaťročí. Pomiestna
príprava pôdy.

Vykonané do IV. 2011: RN 1987 m3
prirodzené zmladenie: SM – 0,10 ha; JD – 0,05 ha

Návrh zmeny predpisu LHP
Skupinovitý clonný rub na plochách s prirodzeným zmladením, jednotlivý zdravotný
výber s intenzitou zásahu 20 %
Dlhodobý zámer
Vo východnej časti porastu sa nachádza niekoľko vyspelých skupín prirodzeného
zmladenia
buka. Z dôvodu odkladu úmyselných ťažieb došlo na spomenutých plochách
k preštíhleniu zmladenia a k redukcii početnosti. Nad týchto plochách je nutné
vykonať skupinovitý clonný rub, čím je možné docieliť presvetlenie a podporu
prirodzeného zmladenia aj v poraste
340 10 a 343B00. Na ostatnej ploche vykonať jednotlivý zdravotný výber .

Opatrenia dokonca platnosti LHP
Skupinovitým clonným rubom uvoľniť prirodzené zmladenie, na ostanej ploche
vykonať jednotlivý zdravotný výber, dobudovať sieť sústreďovacích liniek. Pomiestna
príprava pôdy.

Porast 340 20
Charakteristika ( LHP 2004 – 2013 )
Výmera: 1,70 ha; vek: 40 rokov; zakmenenie: 0,8; zastúpenie drevín SM 100
Celková zásoba 406 m3, z toho zásoba na ha 239 m3
Predpis platného LHP
Prebierka na celej ploche – predpis ťažby 40 m3/ 10 %

Vykonané do IV. 2011: -

Návrh zmeny predpisu LHP
Prebierka na ploche 1,70 ha s objemom ťažby vo výške 80 m3 _ SM 100 % , intenzita zásahu
20 %.
Dlhodobý zámer
Tento porast vykazuje veľmi vysoké poškodenie zverou ( lúpanie – následné napadnutie
podpňovkou), z tohto dôvodu je nutné vykonávať výchovné zásahy v úrovni i podúrovni so
zdravotným zameraním
a vyššou intenzitou zásahu.
Cez zvýšenú tvorbu nižšie umiestnených korún dosiahnuť vyšší hrúbkový prírastok
a následné zacelenie poškodenia zverou. Porast je takouto formou zásahu je možné
čiastočne predísť prelámaniu porastu vetrom alebo snehom a pripraviť ho na predčasnú
obnovu.
Opatrenia do konca platnosti LHP
Porast sa nachádza pri LC Pláň a je pozdĺžne sprístupnený približovacou linkou, z tohto
dôvodu nie je potrebné vykonať ďalšie rozčleňovanie. Prebierka do 50 rokov na celej ploche.

