Objekt PRO SILVA

Bobánka
OZ Beňuš, LS Závadka

Vyhotovil : Gábera Jaroslav, OLH
Schválil : Ing.Milan Oravkin, vedúci lesníckej výroby
V Závadke dňa : 10.5.2011

1. Regionálne zaradenie : Horehronie
1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovenská republika

LHC: Závadka

Lesná oblasť: 38 B – Stolické, Veporske
vrchy - sever
Zemepisné súradnice: 48°47´ s.z.š.
19° 53´v.z.d.
Rozpätie nadmorskej výšky:1050-1350 mnm

Názov: Bobánka

Prevládajúca expozícia: S, SZ

Výmera: 129,62

Priemerný sklon: 45 %

Užívateľ (OZ): OZ Beňuš

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

Priem. ročné zrážky v mm: 812 mm

Geologické podložie: dolomity, vápence

Priem. roč. teplota v °C: 6°C

Prevládajúce pôdy: skalnatá, rendziny

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: 604, 605, 611, 666
Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté: 0 %

Prírode blízke hospodárenie od r. -

% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):

ihličnaté: 100 %

I. %,
II. - 5 %,
IV. - 90 %,
V. %,
Produkcia a ťažba:

Zásoba

Plánovaný etát ročný

Priem. zásoba (odhad z LHP): 397 m3/ha

z toho: úžitková hmota

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 0

15 %

III. - 5 %,
VI+ - %
28,6 m3/ha
96 %, palivo

4 %

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 70 %

z toho prir. obnova 0 %, umelá obnova 0 %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

z toho na voľ. pl.

15 %

0%, pod clonou por. 0 %

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

Pestovanie porastovej zásoby, pred-nosť
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 +

+
+

Zdôvodnenie vytvorenia objektu PRO SILVA
Objekt je vytvorený zo skupiny susediacich porastov v ktorých zastúpenie
smreka obyčajného je 95 % nachádzajúcich sa v nadmorskej výške 1050 – 1374
m.n.m., v časti zvanej Bobánka. Jedná sa o porasty vo veku od 20 do 75 rokov
v ktorých je predpísaná výchovná ťažba. Tieto porasty sú však značne nestabilné
voči škodlivým činiteľom, ako sú sneh, vietor a k tomu sa v neposlednej miere
pridala i kôrovcová kalamita. Roku 2004 doba začatia platnosti LHP bolo
vetrom poškodených 1527 m3 , snehom 872 m3, kôrovcom 2288m3.
Objekt PRO SILVA sa vytvára za účelom postupnej prebudovy
jednovrstvových smrekových porastov na porasty rôznoveké, výškovo
a hrúbkovo diferencované a dosiahnuť pestrejšie drevinové zloženie
predovšetkým zvýšiť podiel listnatých drevín, čím dosiahneme zvýšenie stability
porastov uvedených v tomto objekte

Charakteristika objektu.
Objekt Pro Silva je v užívaní štátneho podniku LESY SR, organizačne je
začlenený do odštepného závodu Beňuš, lesná správa Závadka nad Hronom
a lesný obvod Voľchovo. Uvedený objekt Pro Silva má výmeru 129,62 ha,
nachádza sa v Slovenskom Rudohorí v lesnej oblasti Veporské vrchy sever
a lokalizovaný je zemepisnými súradnicami 48° 47´s.z.š. a 19° 53´v.z.d.
Rozpätie nadmorských výšok je od 1050 m.n.m. do 1374 m.n.m.
Prevládajúcou expozíciou sú severné a severozápadné svahy s priemerným
sklonom 45 %.

Klíma, geologické podložie a pôda.
Objekt sa nachádza v mierne chladnej klimatickej oblasti s priemernou ročnou
teplotou 6°C. Priemerné ročné zrážky sú 812 mm. Geologické podložie tvoria
dolomity a vápence, prevláda skalnatá pôda a rendziny.
Prírodná situácia .
Objekt sa nachádza v 6 lesnom vegetačnom stupni . Porasty sú podľa údajov
LHP pre roky 2004 – 2013 jednovrstvové no v súčasnosti sa v nich začína
objavovať prirodzené zmladenie smreka a jarabiny. Odhadovaná priemerná
zásoba je 397 m3 na ha a plánované sú len výchovné ťažby.
Doterajšie obhospodarovanie a predpisy LHP :
V porastoch nachádzajúcich sa v uvedenom objekte predpisoval LHP výchovnú
ťažbu s intenzitou zásahu 3 - 6 %, skutočnosť však bola 10 %. Navýšenie ťažby
vzniklo spracovaním kalamity spôsobenej vetrom, podkôrnym hmyzom
a snehom, roztrúsene po celej ploche porastov, ktoré sú preriedené. Porasty boli
rozčlenené už pred platnosťou terajšieho LHP . Porast zničený hlavne snehovou
kalamitou je zalesnený z polovice umelou obnovou na ostatnej ploche je
prirodzené zmladenie, spôsob vykonania je jamková sadba. Sú naplánované
plecie ruby pre jeden porast o výmere 1,18 ha rakytu a kroviny vysekať za
účelom uvoľnenia kultúry. Pre jeden porast je naplánované ochrana kultúr
vyžínaním, holina zalesnená v predchádzajúcom LHP.
Dlhodobá koncepcia obhospodarovania
V uvedenom objekte Pro Silva sa bude jednoznačne uprednostňovať zdravotný
výber a spracovanie kalamity. Porasty sú preriedené v dôsledku spracovania
kalamít čo vedie k zníženiu zakmenenia, ďalším spracovaním sa bude
zakmenenie stále znižovať. V uvedených porastoch nie je takmer žiadne
zastúpenie listnatých drevín, z tohto dôvodu sa nedá očakávať prirodzené
zmladenie, chýbajúce dreviny ako sú buk a javor , ale i smrekovec a jedľa sa
budú musieť postupne podsádzať, aby sa na ich mieste do budúcna vytvorili
stabilné zmiešané lesy. Prirodzená obnova v tomto období je zastúpená vo veľmi
malej miere a je tvorená hlavne drevinou smrek a jarabina.
V prípade prevedenia zdravotného výberu a spracovania kalamity bude
bezpodmienečne nutné dodržať smerovú stínku, v prípade potreby vykonávať
ťažbu s rozrezom z dôvodu zníženia škôd na prirodzenom zmladení a na
podsadbe, približovanie k približovacím linkám prevádzať jedine koňmi.
V prípade že dôjde k poškodeniu stojacich stromov je nutné ich ošetriť
repelentom. V starostlivosti o mladé lesné porasty sa výrazne zredukuje potreba
ochrany proti burine a zveri.

Demonštračné objekty
Porast 315 a 00
Charakteristika z LHP : 2004 – 2013
Výmera : 17,75 ha, vek 70 rokov, zakmenenie
0,8, svah 40 %, drevinové zloženie SM 95 % a
SC 5 % ,stredná
kmeňovina
rôznoveká
miestami staršie smrekové skupiny, miestami
zmladenie JB a SM. Predpis : v hustejších
skupinách v strede prebierka , poškodené
jedince vyrúbať Prebierková plocha 9 ha , 360
m3.Vykonané v roku 2004 VÚ 9 ha 340 m3a
v roku 2010 PN škodlivý činiteľ VT 150 m3
a PH 170 m3. Celkove za porast vyťažené 660
m3. Celková zásoba porastu z LHP je 7153m3
z toho vychádza intenzita zásahu 9,2
%
z plánovaných 5%.
Technologický postup : zdravotný výber
a spracovanie kalamity
Dlhodobý zámer: prebudova na rôznoveký
a rôznorodý les.

Porast : 320 a 00
Charakteristika z LHP : 2004 – 2013
Výmera porastu 15,54 ha, vek 65 rokov
, zakmenenie 0,8 sklon 45% ,
zastúpenie 100% SM , zmladenie
miestami JB. Predpis : ťažba VÚ 6,5 ha
230 m3. Prevedenie :kalamita PH 355
m3, SN 344 m3 a VT 200m 3. Spolu za
porast 899 m3. Intenzita zásahu podľa
LHP 4,3% skutočnosť 16,7 %.
Technologický postup: zdravotný
výber a spracovanie kalamity
Dlhodobý zámer : vytvoriť rôznoveký
a rôznorodý les

Porast 374 a 00
Charakteristika z LHP : 2004 - 2013
Výmera porastu : 15,71 ha, vek 70
rokov , zakmenenie 0,8 , svah 50%.
Zastúpenie drevín SM 95% a SC5
%. Rôznoveká, staršie skupiny SM.
V redších skupinách zmladenie JB
a SM. Predpis : ťažba VÚ 9 ha, 225
m3 SM. Prevedené : kalamita PH
300 m3, SN 47 m3 a VT 349 m3.
Celkom za porast 796 m3. Intenzita
zásahu podľa LHP 3%, skutočnosť
10,8 %.
Technologický postup : zdravotný
výber a spracovanie kalamity
Dlhodobý zámer : vytvoriť
rôznoveký
a rôznorodý
les

Porast : 318 00
Charakteristika z LHP : 2004 – 2013
Výmera porastu 8,88 ha, vek 65 rokov,
zakmenenie 0,7. Sklon 45%, zastúpenie
drevín 100% SM. V redších skupinách
zmladenie SM a JB. Predpis z LHP : bez
zásahu. Skutočnosť: spracovaná kalamita
PH 225 m3 a VT 120 m3. Celkom za porast
345 m3. Intenzita zásahu podľa LHP 0%,
skutočnosť 12 %.
Technologický postup : zdravotný výber
a spracovanie kalamity
Dlhodobý zámer : vytvoriť rôznoveký
a rôznorodý les

Bobánka

Zoznam porastov v objekte PRO SILVA JPRL

Výmera

314 a 00

0,95

314 b 00

16,39

315 a 00

17,75

315 b 00

0,99

315 c 00

0,64

316

00

11,21

317

00

12,16

318

00

8,88

319 a 00

8,07

319 b 00

0,28

319 c 00

0,35

320 a 00

14,54

320 b 00

1,18

374 a 00

15,71

374 b 00

1,45

374 c 00

1,3

375 a 00

14,03

375 b 00

0,34

375 c 00

0,97

376

2,43

00

SPOLU :

129,62

JPRL

Výmera

0

JPRL

Výmera

0

JPRL

Výmera

0
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