Objekt PRO SILVA

GZ - Krám
LS Krám, OZ Čierny Balog

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia

LHC: Čierny Balog

Lesná oblasť: 38b – Veporské vrchy sever
Zemepisné súradnice: 48 43´ z š
19 38´ z d
Rozpätie nadmorskej výšky: 650 - 850

Názov: LUC Čierny Balog

Prevládajúca expozícia: SZ

Výmera: 525,82 ha

Priemerný sklon: 40%

Krajina: Slovensko
Užívateľ (OZ): OZ Čierny Balog

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

Priem. ročné zrážky v mm: 900

Geologické podložie: žula, rula, filit

Priem. roč. teplota v °C: 5°C

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná pôda

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: FA, AF

Prírode blízke hospodárenie od r. 2002

Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté: BK – 2%

% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
III. –23 %,
VI+ - 4%

ihličnaté:SM – 88%, JD – 10%

I. - 1 %,
II. - 2 %,
IV. - 45 %,
V. - 25 %,
Produkcia a ťažba:

Zásoba 244 510 m²

Plánovaný etát ročný

Priem. zásoba (odhad z LHP): 468 m3/ha

z toho: úžitková hmota 97

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

Plánovaná obnova celkom (z LHP v
ha):46,25
z toho prir. obnova 55
%,
umelá
obnova 45
%
z toho na voľ. pl. 70 %, pod clonou por.
30%

50 %

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 48 %
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

2 %

8,9

m3/ha

%, 3 palivo %

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

Pestovanie porastovej zásoby, pred-nosť
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 +

+

+
+
+
+
+

Objekt Pro Silva – Krám
Zámer
Objekt je vytvorený na mieste zriadenej génovej základne smreka obyčajného –
o výmere 525,82 ha. Je zameraný na zachovanie kvalitného genofondu smreka s cieľom
dosiahnuť podiel smreka na úrovni približne 70 - 80% s vnášaním buka a jedle so
snahou vypestovať prírode blízky les. Nakoľko GZ sa nachádza na živných pôdach je
možné pri vhodnom hospodárení dosiahnuť vysoký podiel prirodzenej obnovy,
cieľavedomé ovplyvňovanie drevinového zloženia, využitie prirodzenej diferenciácie
lesných porastov, skvalitňovanie a zvyšovanie porastovej zásoby. V dôsledku
prevládajúcej prirodzenej obnovy v budúcnosti je možné dosiahnuť značné zníženie
nákladov na pestovateľskú činnosť.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe
Obnovné ťažby
V LHP z rokov 1996 – 2005 sa najčastejšie uvádzali obnovné postupy maloplošný clonný
rub a dorub. V dôsledku zvýšeného výskytu kalamít sa za posledných 15 rokov prevažne
pri realizácii úmyselných ťažieb realizoval dorub z dôvodu, že podiel úmyselných ťažieb
bol malý a clonný rub nahrádzala náhodná ťažba.
Intenzita zásahu predpisovej časti predstavovala priemerne 50% zo zásob
obnovovaných porastov.
Ťažbové postupy: Ťažba JMP + približovanie ŠLKT bez použitia koní.
Priemerný sklon 40%, terén mierne členití až členitý.

Výchovné ťažby
V porastoch do 50 rokov LHP predpisoval intenzitu zásahu 15%. V porastoch nad 50
rokov LHP predpisoval intenzitu zásahu 8%. Intenzita zásahu vo výchovách do 50
rokov bola 16% zo zameraným prevažne na zdravotný výber zo zásahom do úrovni.
Intenzita zásahov vo výchovách nad 50% bola 8% zo zameraným na zdravotný
a akostný výber prevažne zo zásahom do podúrovne.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa prevádza 1-krát ročne po dobu, kým kultúra nespĺňa kritériá
zabezpečenia (spravidla 5 – 6 rokov).
Ochrana proti zveri sa vykonáva individuálne chemicky a mechanicky.
Plecie ruby a výsek krov sa vykonávajú za účelom odstránenia nežiadúcich drevín –
lieska, rakyta, breza. V menšom rozsahu sa vykonáva redukcia nárastov.

Výchova prečistkami
Predpis prerezávok: 1 až 2-krát za decénium.
Spôsob vykonania: Ihličnaté – zásah silnejšej intenzity s uvoľnením zápoja.
Listnaté – zásah strednej intenzity so zameraným na kvalitatívny
a druhový výber.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Princíp prírode blízkeho obhospodarovania lesa sa bude uplatňovať na celej ploche GZ
smreka s tým, že už v porastoch nad 50 rokov sa bude výraznejšie podporovať vznik
druhej etáže a jej následné uvoľňovanie , snaha o vertikálne rozdiferencovanie porastov
s predlžením obnovnej doby , prípadne až po prebudovu na výberkový les.

Obnovné ťažby
Spôsob vykonania – účelový výber, skupinovitý clonný rub.
Nakoľko v porastoch GZ dochádza až teraz k zmene prístupu obhospodarovania
,v prevažnej časti porastov budú dva zásahy za decénium ,s výnimkou v časti porastov
so zníženým zakmenením hornej etáže.
Intenzita zásahu: Na časti porastov s nízkym zakmenením dolnej etáže bude 20 – 30%
a na časti porastov s vyspelejšou druhou etážou sa intenzita bude pohybovať 30 – 40%.
Zásahy budú zamerané na zvyšovanie kvality materského porastu a uvoľňovanie druhej
etáže.
Ťažbové postupy: Pred samotnou realizáciou ťažby je potrebné vykonať technologickú
prípravu pracovísk, nakoľko sa jedná o porasty s nedostatočnou sieťou približovacích
liniek. Je nutné v teréne pripraviť rozčleňovanie porastov a rozčleňovacie linky
vyznačiť. Realizáciu ťažby vykonať najprv na rozčleňovacích linkách a až následne
vykonávať ťažbu v pracovných poliach, kde je bezpodmienečne nutné dodržiavať
smerovú stínku. V prípade potreby sa bude vykonávať ťažba s rozrezom – metódou
krátených kmeňov z dôvodu zníženia škôd na druhej etáži pri následnom približovaní
surových kmeňov. V porastoch s väčšou členitosťou terénu sa na vyťahovanie kmeňov
k približovacím linkám použijú kone. V prípade, že dojde k poškodeniu stromov
materského porastu, poškodené kmene sa ošetria PELACOLLOM.

Výchovné ťažby
Spôsob vykonania – úrovňové zásahy zamerané na uvolnenie korún cieľových stromov,
hlavne v porastoch s dostatočným množstvom kvalitných jedincov. V porastoch nad 50
rokov bude výchova zameraná aj na tvorbu prirodzeného zmladenia a následné
uvoľňovanie zmladenia.
Intenzita zásahu: Zvýšenie percenta ťažby na úroveň 15% zo zásoby porastov, hlavne
v porastoch nad 50 rokov.
Rozčlenenie: Zahustenie liniek na rozostup 50 – 60 metrov. ( V prevažnej časti sa jedná
o porasty s vekom nad 50 rokov, kde v tejto fáze už nie je možné vytvoriť rozčlenenie
v menšom rozostupe).

Starostlivosť o nové porasty
Pri dostatočnom presvetlení hornej etáže ako v rubných porastoch, tak aj v porastoch
nad 50 rokov, sa vytvára kvalitná a pomerne hustá druhá etáž. Preto celú starostlivosť
je potrebné zamerať hlavne na prestrihávky a to už aj pod materským porastom.
Nakoľko v druhej etáži je dostatočné množstvo kvalitných jedincov, momentálne nie je
potrebné vykonávať ochranu proti zveri.

Výchova prečistkami
Nakoľko sa jedná o prevažne ihličnaté porasty s nízkym podielom listnáčov, intenzita
zásahov bude pomerne silná ,zameraná prevažne do úrovne.

Porast 19B

Porast 19B
Charakteristika z LHP:
: Výmera 13,44 ha, vek 65 r. zakmen. 0,8 zast. drevín sm 80, jd 20, bk Zásoba na celej ploche 7 405 m³, z toho na ha 551 m³/ha.
Predpis predchádzajúceho LHP:
Prebierka v druhej polovici decénia s intenzitou 6%, s celkovou výškou ťažby 398 m³.
Nový predpis LHP :
Prebierka 2 krát, dokončiť rozčlenenie, ťažba 1000 m³, intenzita zásahu 14 %, 2 zásahy
v decéniu.
Dlhodobý zámer a návrh hospodárskych opatrení: Podporiť tvorbu prirodzeného zmladenia
SM a JD pod porastom a pozvoľné uvoľnenie zmladenia. Príprava porastu na jeho prirodzenú
obnovu , vertikálne rozdiferencovanie , v budúcnosti s predlžením obnovnej doby až prípadne
po prebudovu na výberkový les.

Porast 23

Porast 23
Charakteristika z LHP:
Výmera 19,44 ha, vek 65 r. zakmen. 0,7 zast. drevín sm 65, jd 35, bk Zásoba na celej ploche : 9 681 m³, z toho na ha 498 m³/ha.
Predpis predchádzajúceho LHP: Bez zásahu.
Vykonané : 1996 – 2005 – 425 m³
Nový predpis LHP:
V hustejších skupinách prebierka na ploche 10 ha, ťažba 1000 m3, intenzita zásahu 10 %, 1
zásah v decéniu.
Dlhodobý zámer a návrh hospodárskych opatrení: Vytvoriť viacetážový porast so skupinami
jedle a smreka s prevládajúcim podielom prirodzenej obnovy (minimálne v rozsahu
70%),s perpektívou zníženia rubnej doby a predlženia obnovnej doby , prípadne až po
prebudovu na výberkový les.

Porast 99

Porast 99
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 7,09 ha, vek 85 r. zakmen. 0,7 zast. drevín sm 100, jd -, bk 2. etáž: Výmera 6,34 ha, vek 10 r., zakmen. 0,6 zast. drevín sm 100, jd Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 7 427 m³, z toho na ha 553 m³/ha.
Predpis predchádzajúceho LHP:
Maloplošný clonný rub, šírka na dve výšky, dorub. Predpis ťažby 2 900 m³, intenzita zásahu
40 %.
Nový predpis LHP:
Maloplošný skupinovitý clonný rub, šírka na jednu výšku porastu, prípadná kombinácia
s jednotlivým výberom, ťažba 2400 m³, intenzita zásahu 32 %, 2 zásahy v decéniu,
30 r.obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie sm 80, jd 10, bk 10, obnova umelá
0,57 ha, prirodzená 1,72 ha.
Dlhodobý zámer a návrh opatrení: Vytvoriť v skupinách strechovitú štruktúru porastu
s dosiahnutím prirodzenej obnovy v poraste minimálne na 85 % plochy a snahou dosiahnuť
podiel JD a BK po 10 %, podporou týchto drevín v prirodzenom zmladení pod materským
porastom, použiť aj jemnejšie formy HS alebo účelový výber , predlženie obnovnej doby na
40 až 50 rokov , vertikálne a horizontálne rozdiferencovanie porastu.

Porast 100

Porast 100
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 6,12 ha, vek 85 r. zakmen. 0,77 zast. drevín sm 100, jd -, bk 2. etáž: Výmera 6,36 ha, vek 20 r., zakmen. 0,8 zast. drevín sm 100, jd Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 7 313 m³, z toho na ha 586 m³/ha.
Predpis predchádzajúceho LHP: Maloplošný clonný rub, šírka na dve výšky porastu, dorub.
Predpis ťažby 2 900 m³, intenzita zásahu 40%.
Nový predpis LHP:
Maloplošný skupinovitý clonný rub, šírka na jednu výšku porastu, ťažba 2 200 m³, intenzita
zásahu 30 %, 2 zásahy v decéniu, 30 r. obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie sm
90, bk 10, obnova umelá 0,45 ha, prirodzená 1,39 ha
Dlhodobý zámer a návrh hospodárskych opatrení : Dosiahnuť výškovú a hrúbkovú
diferenciáciu porastu a jeho prirodzenú obnovu v rozsahu minimálne 85 % plochy
obnovovaného porastu. Podporovať prirodzené zmladenie bk,prípadne jd v spodnej etáži
porastu , predpísanú formu HS kombinovať s účelovým výberom , predlžiť obnovnú dobu na
40 až 50 rokov.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES PORAST 19B
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približ. trasy
približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
X miesta osobitného významu
iné:

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES PORAST 23
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približ. trasy
približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
X miesta osobitného významu
iné:

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES PORAST 99
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približ. trasy
približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
X miesta osobitného významu
iné:

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES PORAST 100
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

smer stínky
postup stínky
prerušenie približ. trasy
približovanie – operácia s nákladom (nad šípkou druh prostriedku)
približovanie – operácia bez nákladu (nad šípkou druh prostriedku)
určené OM
X miesta osobitného významu
iné:

Porastová mapa objektu PRO SILVA – GZ Krám

