Objekt PRO SILVA

Zúbra
LS Beňuš, OZ Beňuš

Vyhotovil: Juraj Gašperan, OLH
Schválil: Ing. Milan Oravkin, vedúci lesníckej výroby
V Beňuši dňa 29.9.2006

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia

Užívateľ (OZ): Beňuš

Lesná oblasť: 36 A Horehronské podolie
Lopejská Brázda
Zemepisné súradnice:190 41´ - 480 50´

LHC: Brezno

Rozpätie nadmorskej výšky: 550-650

Názov: Zúbra

Prevládajúca expozícia: JV,SV

Výmera: 38,04 ha

Priemerný sklon: 45%

Krajina: SR

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: Chladná

Priem. ročné zrážky v mm: 750 mm

Geologické podložie:

Priem. roč. teplota v °C: 6,5

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná pôda

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: 511, 411
Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté: Bk - 9 %
JH - 3 %
ihličnaté: Sm - 55 %
Jd - 33 %
Zásoba 18937 m3

Prírode blízke hospodárenie od r. 2006
% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
I. - 29 %,
II. - 25 %,
IV. - %,
V. %,
Produkcia a ťažba:6460m3

III. - %,
VI+ - 46 %

Plánovaný etát ročný 17

m3/ha

Priem. zásoba (odhad z LHP): 273 m3/ha

z toho: úžitková hmota 98

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 90

%

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):7,73

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 4

%

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 6

%

z toho prir. obnova 70
obnova
%
z toho na voľ. pl. 70 %,
70 %

%, palivo 2

%,
pod

30
clonou

%

umelá
por.

3.

Kritériá prírode
pestovateľskej techniky

Pestovanie porastovej zásoby,
výchovy porastu pred obnovou

primeranej

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

pred-nosť

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

+

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

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+
Génová základňa pre sm, jd, bo

+
+
+
+
+
Relatívne odolný voči imisiám

Zámer na vytvorenie projektu PRO SILVA:
Impulz na vytvorenie projektu pramenil zo školení a praktických ukážok hospodárenia
výberkovým spôsobom. Aj keď moje porasty nie sú výberkové, chcel by som vyskúšať
jemnejšie spôsoby hospodárenia, zatiaľ aspoň na tejto ploche.
Objekt je vytvorený na začiatku ľavej strany doliny Zúbra, za účelom zvyšovania
podielu prirodzenej obnovy, skvalitňovania a zvyšovania porastovej zásoby. Svojou výmerou
38,04 ha to bude zatiaľ skúšobný objekt, zameraný na prechod na prírode blízky
les.Vzhľadom na to, že sa v týchto porastoch ešte nestihli urobiť LHP predpísané hospodárske
postupy, je ideálny na využitie jemnejších spôsobov hospodárenia, prirodzenej diferenciácie
lesných porastov a jej zámerné cieľavedomé ovplyvňovanie. V tomto objekte je veľká
perspektíva na úplné prevládnutie prirodzenej obnovy - čo má za následok výrazné šetrenie
nákladov na pestovateľskú činnosť.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
Spôsob vykonania: V pláne hospodárskych opatrení LHP z roku 1999-2008 sa najčastejšie
uvádzajú obnovné postupy maloplošný clonný rub a dorub, v druhej etáži vyrúbať poškodené
jedince. Počas platnosti LHP sa začali v niektorých porastoch vykonávať obnovné postupy
v zhode s predpisom LHP, nie však všade v dôsledku výskytu veľkých kalamít a veľkého
podielu náhodných ťažieb celkovo.
Počet zásahov: 1x za decénium
Intenzita zásahu: v predpisovanej časti LHP predstavovala v prvom poraste 100%
a v ostávajúcich dvoch porastoch priemerne 32% zo zásob obnovných porastov;
po vykonaní obnovy v poraste
269 - 100 %
268 – 0
267 – 9%
Ťažbové postupy: ťažba JMP + približovanie ŠLKT a lanovkami (40%); priemerný
sklon 45%, terén mierne členitý s terén. vlnami
Výchovné ťažby
V poraste do 50r. 267B, ktorý je súčasťou tohto objektu LHP je predpísaná intenzita
zásahu 21% zo zásoby porastu. Skutočne bude prebierka vykonaná na jeseň 2006. Zásah
bude vykonaný hlavne v podúrovni, so zameraním na stabilitu porastu a kvalitu produkcie.
Technológia- ťažba JMP, približovanie kone + ŠLKT.
Obnova lesa
Predpis umelej a prirodzenej obnovy: LHP predstavuje obnovu lesa o výmere 7,73ha, z toho
prirodzenou obnovou 5,38ha(70%) a umelou obnovou 2,35ha (30%)
Spôsob vykonania: jamková sadba , voľnokorenné sadenice

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine: prevádza a prevádzala sa len v porastoch s umelou obnovou, 1x ročne,
pokiaľ kultúra z buriny neunikne a je mimo ohrozenia
Ochrana proti zveri: prevádzala sa tiež len v porastoch s umelou obnovou a to individuálne –
ľanovým odpadom
Plecie ruby sa vykonávajú za účelom odstránenia nežiaducich drevín ako rakyta, lieska, breza,
tŕne a šípy
Výchova prečistkami
Predpis prerezávok: 1x za decénium podľa LHP. Zásah ešte nebol uskutočnený. Uskutoční sa
v roku 2007 a to zásahom do podúrovne a čiastočne do úrovne (hlavne predrastlíky buka).
Zásah bude pomerne silný, nakoľko je potrebné upraviť spon a redukovať jedince.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu projektu PRO SILVA
Obnovné ťažby
Spôsob vykonania: účelový výber- výberkový rub jednotlivý
Počet zásahov: pri postupnom prechode na výberkový spôsob stačí jeden zásah na decénium,
neskôr uvidíme podľa stavu porastu
Intenzita zásahu: Prvý zásah- zameraný v prvom rade na rozčlenenie porastu a zdravotný
výber. V hustejších skupinách- prípravný rub. Znamená to zníženie intenzity zásahu, oproti
predošlému LHP, na 20-25% zásoby. Neskôr budú zásahy orientované hlavne na podporu
strednej vrstvy, zvyšovanie prírastku.
Ťažbové postupy: Najdôležitejšou činnosťou bude vyznačenie a výrub približovacích liniek.
Pri tomto spôsobe hospodárenia je sprístupnenie porastov veľmi dôležité. Ťažbu musia
vykonávať skúsení pracovníci a to smerovou stínkou k približovacím linkám a zvážniciam,
ktoré budú od seba vzdialené maximálne 40m. Práce budú prebiehať len v zimných
mesiacoch. Kmene sa budú prerezávať aby došlo k čo najmenším škodám na ostávajúcom
poraste, prirodzenom zmladení. V prípade poškodenia kmeňa , ihneď natrieť prípravkom
Pelacol, alebo prípravkami založenými na rovnakej báze. Približovanie sa bude prevádzať
ŠLKT-kone, prípadne kombinácia lanovka- ŠLKT.
Výchovné ťažby
Intenzita zásahu: porast 267B prebierkový- 1 zásah na decénium s intenzitou do 25%, čo
znamená mierne zvýšenie oproti predošlej intenzite; u iných porastov intenzita do 20%
zásoby porastu
Spôsob vykonania: Úrovňové zásahy na vytvorenie kvalitných korún. Výchova bude
zameraná hlavne na redukciu jedincov, pretože porasty sú prehustené a náchylné na kalamity
(snehová kalamita), na zdravotný výber a kvalitu produkcie.

Rozčleňovanie: Tak ako v obnovných ťažbách, tak aj vo výchovných ťažbách bude
najdôležitejší krok rozčlenenie porastov pre prístup do porastu a realizáciu ťažby. Vzdialenosť
liniek 30-40m, podľa terénu a prírodných podmienok.
Výchova: zameranie výchovy v prvom rade na stabilitu porastu
Obnova lesa
Cieľom zmeny obhospodarovania lesa je aj to, aby sa pri obnove lesa úplne vylúčila
umelá obnova. Ak by sa umelá obnova mala použiť , tak len za cieľom dodržania obnovného
zastúpenia, pretože u týchto porastov môže vzniknúť čiastočný problém s listnatými
drevinami. Zmladzovanie smreka a jedle je výborné, čiastočne sa zmladzuje javor horský.
Buk vytvára len nevhodné jednotlivé predrastavé jedince.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
V porastoch je momentálne veľmi potrebné vyžínanie prirodzeného zmladenia a to
hlavne na miestach, kde je viac svetla ako je potrebné. Je veľmi dôležité pomôcť aspoň 1x do
roka vyžatím- ničí malinčie a ostružinu černicovú.
Plecie ruby treba vykonávať už teraz- na veľkej časti je lieska, výstavky buka, ktoré
negatívne vplývajú na prirodzené zmladenie.
Keďže sú to lokality s výskytom jelenej zveri, nesmieme zabudnúť na náter proti
odhryzu, hlavne drevín jedľa a javor.
Výchova prečistkami
Predpis prerezávok: v prvom decéniu 2x, potom 1x
Spôsob vykonania: v ihličnatých porastoch- očistiť podúroveň a postupne zasahovať do
úrovne, silnejší zásah; v listnatých porastoch- zásah zameraný na predrastlíky, výstavky buka
a nekvalitné jedince

Demonštračné objekty
Porast 267A
Charakteristika z LHP
sklon 55%
1.etáž- výmera 9,56 ha; vek 115 rokov;
zakmenenie 0,7; zastúpenie drevín sm 69, jd
28, bk 3
2.etážvýmera
2,73
ha;vek
25
rokov;zakmenenie 0,2;zastúpenie drevín sm
45,jd 5,jh 40,bk 10
3.ezážvýmera
1,36
ha;vek
3
roky;zakmenenie 0,3;zastúpenie drevín bk
40,sm 30,jd 20,jh 10
celková zásoba na ploche všetkých etáží
8940 m3, 655m3/ha
Predpis súčasného LHP
Na S dorub v strede a na J okraji dorub
a maloplošný clonný rub v pásoch, šírka na
dve výšky porastu. Nezmladené miesta
doplniť, vyžínať, chrániť proti zveri. Založiť
dve východiská obnovy, v druhej etáži
poškodené jedince vyrúbať. Predpis ťažby
2040 m3 , obnova na ploche 2,24 ha(z toho
prirodzená obnova 1,5 ha), intenzita zásahu 23%.
Vykonané doteraz
1268 m3 z toho 773 m3 OÚ-MP rok 2000, kalamita VT, PH, SU
Nový návrh
Účelový výber- výberkový rub jednotlivý. Intenzita zásahu 20-25%, zásahy 1x v decéniu,
potom podľa stavu porastu a potreby. Predpokladané obnovné zastúpenie sm 40%, jd 30%,
bk 20%, jh 10%. Obnovná doba nepretržitá. Umelá obnova buka len na voľných plochách, na
ostatnej ploche prirodzená obnova.
Komentár
Celý porast je potrebné rozčleniť linkami. Je to hrubá kmeňovina, ktorá hlavne z JV strany
(celá spodná časť porastu pozdĺž potoka) , svojím zložením a štruktúrou pripomína výberkový
les. Hornú vrstvu tvorí sm, jd, bk; strednú vrstvu tvorí sm, jd, jv miestami bk. Spodnú vrstvu
tvorí hlavne sm, jd a bk. Okrem rozčlenenia porastu sa na celej ploche prevedie zdravotný
výber, mimo presvetlených miest a plôch kde bol clonný rub. V strednej vrstve prevedieme
prebierku a na celej ploche výrub liesky a rozrastlíkov buka. Ku koncu decénia dôjde
k zriedeniu nárastov. Obnova sa predpokladá prirodzená až na doplnenie buka( stabilita
porastu ) na nezabezpečených miestach. Na presvetlených miestach potrebné vyžínať
malinčie a černičie. Ťažbu budeme prevádzať len v zime a to sortimentovou metódou,
prípadne kmeňovou s následným natretím poškodených stromov, uhodením a spálením
haluziny(v závislosti od podmienok).

Porast 267 B 00

Charakteristika z LHP
sklon 45%
výmera 0,84 ha; vek 30
rokov; zakmenenie 0,8;
zastúpenie drevín sm 70,
jd 25, bk 5
celková zásoba 138 m3
Predpis súčasného LHP
Prebierka v 2 poloviciach
platnosti LHP.
Intenzita zásahu 21% (29
m3).
Vykonané doteraz
Prebierka sa má vykonať
na jeseň v roku 2006.
Nový návrh
Prebierka 1x za decénium na celej ploche, s intenzitou 40 m3/ha.
Účel realizácie
Hlavne zdravotný výber a čiastočné výškové a hrúbkové rozdiferencovanie porastu.
Komentár
Porast je mierne ohrozený zverou, preto navrhujem čiastočne vyvetviť stromy ( zo zeme )
a obviazať vetvami.

Porast 268 01
Charakteristika z LHP
sklon 45%
1.etáž- výmera 8,91ha; vek 115 rokov; zakmenenie 0,7; zastúpenie drevín sm 80, jd 20
2.etáž- výmera 1,91ha; vek 30 rokov; zakmenenie 0,3; zastúpenie drevín sm 10, jd 90
3.etáž- výmera 1,91ha; vek 2 roky; zakmenenie 0,3; zastúpenie drevín sm 60, jd 40
celková zásoba na ploche všetkých etáží 7613 m3, 598 m3/ha
Predpis súčasného LHP
Dorub na tri výšky porastu, založiť dve výchovné obnovy, nezmladené miesta doplniť,
vyžínať, chrániť proti zveri. Predpis ťažby 2900 m3. obnova na ploche 3,57ha, z toho
očakávané zmladenie 2,57ha. Intenzita zásahu 40%.
Vykonané doteraz
Ťažba 365 m3; obnova 1,4ha prirodzeného zmladenia.

Nový návrh
Účelový výber- výberkový rub jednotlivý. Rozčlenenie porastu. Zásah 1x začiatkom decénia
do prvých troch rokov, neskôr 2x s intenzitou 20%. Predpokladané obnovné zastúpenie sm
45%, jd 45%, bk 10%. Buk potrebné dosadiť umelou obnovou. JV časť porastu, pozdĺž
potoka, už teraz spĺňa charakter výberkového lesa. Ostatnú časť porastu tvorí horná a spodná
vrstva.
Zámerom na uplatnenie rubu je skvalitnenie a zvýšenie zásob v poraste, zvýraznenie
hrúbkovej a výškovej diferenciácie. Celkovým rozvoľnením porastu sa podporí existujúce
prirodzené zmladenie a vyvolá nástup ďalšieho. Po vykonaní zásahu sa na konci decénia
v spodnej vrstve prevedie zásah prerezávkou. V strednej vrstve prebierkou, ktorá bude
nasledovať hneď po vykonaní rubu na JV časti porastu. Prebierka bude zameraná na
zdravotný výber a na výškové a hrúbkové rozdiferencovanie porastu. Ako jeden z prvých
krokov bude treba v celom poraste vysekať liesku a rozrastlíky buka, veľmi presvetlené
miesta vyžať( malinčie, černičie). Porast je inak stabilný, len mierne poškodený kalamitami.
V ťažbovom procese bude veľmi dôležitá smerová stínka, následné približovanie ŠLKT
a miestami koňmi. Metóda sortimentová a na rozčleňovacích a približovacích linkách
kmeňovou metódou. Ťažbová činnosť bude prevádzaná v zimnom období.

Porast 269B
Charakteristika
z LHP
sklon 35%
1.etáž- výmera 1,92
ha; vek 115 rokov;
zakmenenie 0,6 ;
zastúpenie drevín sm
91, jd 9
2.etáž- výmera 0,64
ha; vek 35 rokov;
zakmenenie 0,4 ;
zastúpenie drevín jd
80, sm 20
3.etáž- výmera 0,64
ha; vek 5 rokov;
zakmenenie 0,5 ;
zastúpenie drevín sm
95, jd 5
Celková zásoba na
ploche všetkých etáží 1654m3; 517m3/ha

Predpis súčasného LHP
Dorub na tri výšky porastu a na severozápadnom okraji maloplošný clonný rub v pásoch;
šírka na dve výšky porastu; nezmladené miesta doplniť, vyžínať, chrániť proti zveri.
Predpis ťažby 1491 m3; obnova na ploche 1,92 ha (prirodzene z toho 1,31 ha). Intenzita
zásahu 100%.
Vykonané doteraz
ťažba 1587 m3; obnova 1,75 ha (z toho 0,39 PZ ), v roku 2002 OÚ- DO, MP
porast zlikvidovaný

Porast 269 21
Charakteristika z LHP
sklon 35%
výmera 3,26 ha; vek 35 rokov; zakmenenie
0,7;
zastúpenie drevín jd 85, sm 15
bez zásahu

Porast 269 22
Charakteristika z LHP
sklon 35%
výmera 1,39 ha; vek 5 rokov; zakmenenie 0,5;
zastúpenie drevín sm 35, jd 15, bk 50
Vykonané doteraz
Ochrana proti zveri a burine, plecie ruby.

Porast 269 30
Charakteristika z LHP
sklon 35%
výmera 2,97 ha; vek 5 rokov; zakmenenie 1;
zastúpenie drevín sm 90, jd 5, bk 5
Vykonané doteraz
Ochrana proti zveri a burine, plecie ruby.
Predpis súčasného LHP
prerezávka koncom platnosti LHP v posledných troch rokoch, okrem vylepšených plôch; na
ploche 2,87 ha vylepšiť, vyžínať, chrániť proti zveri
Nový návrh pre porast 269
V mladších skupinách prerezávka 2x, na ostatnej ploche prebierka 1x, porast rozčleniť.
Intenzita zásahu v prebierke do 20%.

Komentár pre porast 269
Porast bol začlenený do objektu svojou vekovou a výškovou diferenciáciou. Horná etáž už
v tomto poraste neexistuje. Celý porast je veľmi dôležité čo najskôr rozčleniť na pracovné
polia široké od 30 do 40 m. Šírka liniek 3,5-4m. treba pokračovať v najmladších častiach buď
plecími rubmi alebo hneď už prerezávkami ( silnejšími ), podporiť hlavne listnaté dreviny.
Jedľu je potrebné stále chrániť proti zveri. V starších skupinách je potrebné vykonať
prebierku 1x za decénium. Technologický postup smerovou stínkou JMP a približovanie
koňmi a potom ŠLKT na VM. Po vykonaní prebierky urobiťnízke vyvetvenie a následné
obväzovanie vetvami proti zveri, s rozostupom stromov 4m. Po ťažbe poškodené stromy
natrieť prípravkom Pelacol.
Veľmi dôležité je, aby všetky práce v týchto porastoch ( a nie len v týchto ) vykonávali
ľudia-odborníci s citom k prírode.

Dlhodobý zámer
Naším cieľom bude dosiahnuť prírode blízky les, trvalá existencia lesa na celej ploche
porastu, umelá obnova len v nevyhnutnom rozsahu, zabezpečenie silných porastov
vytváraním silných korún, zabezpečenie vyššej porastovej zásoby, vyšší podiel kvalitných
a hrubších sortimentov, uplatňovanie šetrnejších metód v ťažbovej činnosti.
V prvých zásahoch rozčlenenie a presvetlenie porastu, prednostne sa bude vykonávať
zdravotný a negatívny zrelostný výber. Intenzita zásahov bude závisieť od stavu porastov.
Ťažba kvalitných stromov bude pri dosiahnutí cieľovej hrúbky. V prípade, že sa nepodarí
zabezpečiť na celej ploche prirodzené zmladenie a žiadúce drevinové zloženie, bude sa
zrejme musieť v nevyhnutnom rozsahu využiť umelá obnova sadbou- jedná sa čisto o listnaté

dreviny. Postupne s vývojom prirodzenej obnovy a odrastaním do fázy mladín bude materský
porast redukovaný tak, aby bol zabezpečený dostatok svetla pre vývoj následného porastu. Na
tomto základe vznikne v porastoch, podľa mňa, mozaikovitá štruktúra porastu. Jemnejšie
prerezávkové zásahy v listnatých porastoch- výber hlavne rozrastlíkov a predrastlíkov.
Silnejšie zásahy v ihličnatých mladinách – silnejšie v podúrovni, čiastočne aj v úrovni
s cieľom vytvorenia silných korún. V prebierkach pokračovať slabšími podúrovňovými
zásahmi, pretože prerezávky budú intenzívnejšie a častejšie. Keďže je prebierka stratová,
bude to ekonomicky výhodnejšie. Zámer zrýchliť rast zostávajúcich jedincov so
zabezpečením vyššieho objemového a hodnotového prírastku. Prvým krokom v prerezávkach
aj prebierkach však bude rozčlenenie. S postupnou realizáciou v tomto objekte sa bude môcť
začať v roku 2009, z dôvodu platnosti starého LHP do roku 2008. Vidím veľké rezervy aj čo
sa týka samotnej realizácie ťažby- problém so zabezpečením kvalitných pracovných skupín.
V prvom rade sa musí zmeniť myslenie týchto pracovníkov, pretože v týchto porastoch
nepôjde o rýchlosť a množstvo spracovaných kubíkov ale o kvalitu práce. Samotná práca
bude pri tomto spôsobe hospodárenia ťažšia a drahšia ako doposiaľ.
Jemnejšie spôsoby hospodárenia sú pre mňa „nóvum“, pretože s ním nemám zatiaľ
žiadne skúsenosti a ešte sa len učím a oboznamujem s týmto spôsobom hospodárenia. Až čas
ukáže, či sa nám aspoň čiastočne podarilo vniesť do týchto vybraných porastov skutočné
lesníctvo, odbornosť a cit k prírode.
Lesu zdar!

