Objekt PRO SILVA

SIHLA
LS Hronec, OZ Čierny Balog

Zápisník o objekte PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie
1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina:

Slovenská republika

Lesná oblasť:
38 - Veporské
vrchy
511 – živné Prírode blízke hospodárenie od r. 2002

Skupina lesných typov:
jedľové bučiny
Užívateľ (OZ): Čierny Balog
LHC:
Názov:

Zemepisné súradnice:

48°39´ s.z.š.
19°37´ v.z.d.
Rozpätie nadmorskej výšky: 850–1000 m

Sihla

GZ S I H L A

Výmera:

683,20 ha

Prevládajúca expozícia:

S

Priemerný sklon:

15 %

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť:

chladná

Priem. ročné zrážky v mm: 1000 mm

Geologické podložie:
bioditický Priem. roč. teplota v °C:
grandiorit až kremenný diorit
Prevládajúce pôdy:
hnedá lesná pôda

5°C

2. Prírodná a ekonomická situácia
Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: bk 15, jh 2, js 1, jb 1, jx,br +
I. - 26 %,
II. - 25 %,
III. - 13 %,
IV. – 27 %,
V. - 3 %,
VI+ - 6 %
ihličnaté: sm 79, jd 2, sc +
Produkcia a ťažba:
54 989 m³
Zásoba

216 774 m³

Priem. zásoba (odhad z LHP):
m3/ha

317

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

31 %

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 27 %
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

42 %

Plánovaný etát ročný

8,05

z toho: úžitková hmota
%

95 %, 5 palivo

m3/ha

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):
65,83
z toho prir. obnova 52%, umelá obnova 48
%
z toho na voľ. pl. 100 %,pod clonou por.
0%

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

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

+
+
+
+
+

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:
Objekt vytvorený na mieste zriadenej génovej základne pre smrek obyčajný, ktorá má
celkovú výmeru 683,20 ha. Pôvodná výmera génovej základne v roku 2002 bola 836,18 ha,
avšak v dôsledku rozsiahlej vetrovej kalamity v roku 2004 sa výmera upravila. Poslaním GZ je
zachovanie genofondu kvalitného horského ekotypu smreka obyčajného v lesnej oblasti
Veporské vrchy. V objekte sú vhodné podmienky pre prirodzenú obnovu smreka, buka , ale aj
ostatných drevín, čo ho predurčuje v maximálnej miere uprednostňovať jemnejšie podrastové
hospodárske spôsoby a obnovovať tak porasty prirodzeným zmladením a následným
šetrením nákladov na pestovateľskú činnosť.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení LHP z roku 1995 – 2004 sa najčastejšie uvádzali
obnovné postupy okrajový clonný rub (OCR) , maloplošný clonný rub (MCR) a dorub (DO).
Nový LHP z roku 2005 rozšíril obnovné postupy o veľkoplošný clonný rub (VCR).
Počet zásahov : v priemere 2x za decénium
Intenzita zásahu v predpisovej časti LHP predstavovala 30 – 100 % zo zásob obnovovaných
porastov.
Ťažbové postupy: ťažba JMP + približovanie LKT, použitie koní 20%, priem. sklon 20%, terén
mierne členitý.
Prevládajúce obnovné postupy - maloplošný clonný rub, okrajový clonný rub, dorub.

Výchovné ťažby
V porastoch do 50r. LHP predpisoval intenzitu zásahu 6 – 10 % zo zásoby porastu, čo
bolo nepostačujúce pre potreby porastov. Skutočnosť bola v priemere 10%. Zásah sa
vykonával v úrovni (listnaté) aj podúrovni (ihličnaté), uplatňovala sa metóda cieľových
stromov. Vzdialenosť medzi linkami 40-60m, šírka liniek 2,5 – 3 m (pre ŠLKT, približovanie
nahŕbkovaného dreva).

Obnova lesa
LHP z rokov 2005-2014 predpisuje v objekte obnovu lesa o výmere 65,83 ha, z toho
prirodzenou obnovou 34,52 (52%), v predošlom období bol podiel prirodzenej obnovy 40%
(následok rozsiahlych vetrových kalamít).
Spôsob vykonania: jamková sadba, na zamokrených lokalitách kopčeková sadba, pomiestna
príprava pôdy pre prirodzenú obnovu.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa prevádza v porastoch kde sa vykonávala umelá obnova, 1x
ročne , po dobu, kým kultúra nespĺňala kritéria zabezpečenia. Ochrana proti zveri sa takisto
prevádza v porastoch, kde sa vykonávala umelá obnova a to individuálne (hlavne mechanická
– staniol, chemická - Cervacol), ako aj plošne (oplôtky pletivové hlavne jedľa, javor, jaseň).
Plecie ruby a výseky krov sa vykonávajú za účelom odstránenia brezy, liesky, rakyty, jarabiny
na uvoľnenie kultúry.

Výchova prečistkami
Predpis prerezávok: 1x až 2x za decénium podľa stavu porastu.
Spôsob vykonania: ihličnaté – podúrovňové , vrastavé, silnejšie zásahy
listnaté – likvidácia predrastkov, rozrastkov a nekvalitných jedincov,
v úrovni jemnejšie zásahy

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Obnovné ťažby
Je potrebné sa zamerať sa na :
1. sieť približovacích liniek, zvážnic, ciest a odvozných miest
2.zdravotný a kvalitatívny výber
3. rozdiferencovanie porastu
4. práca so svetlom
Spôsob vykonania – účelový výber, výberkový rub, skupinovitý clonný rub.
Pri prebudove na výberkový spôsob stačí 1 zásah na decénium, v ďalšom štádiu 1 až 2
zásahy za decénium podľa stavu porastu.
Intenzita zásahu: Prvým zásahom, ktorý má charakter prípravného rubu, sa odoberie 20%
zásoby. Ďalšie zásahy sú vykonávané podľa potreby a sú orientované na zvyšovanie
prírastku, na úpravu zásoby na 1ha alebo zmenu štruktúry porastu
Ťažbové postupy: Veľmi dôležitá činnosť pred samotnou ťažbou je technologická príprava
pracoviska, zameraná predovšetkým na vyznačenie približovacích liniek. Ťažba sa vykonáva
smerovou stínkou k približovacím linkám, ktoré sú od seba vzdialené cca 40m (±10m) podľa
terénu. Kmene sa prerezávajú, aby pri približovaní boli čo najmenšie škody na stojatých
kmeňoch alebo nárastoch mladín (je zabezpečený dôsledný náter poškodených stromov
PELACOLLOM). Približovanie sa prevádza ŠLKT, v niektorých porastoch, podľa terénu je
potrebné používať kone, hlavne v prvých zásahoch pri prebudovaní na výberkový les, kde je
pomerne veľa tenkej hmoty.

Výchovné ťažby
Intenzita zásahu: Zvýšenie % ťažby aspoň na 15% zo zásoby porastu
Spôsob vykonania: úrovňové zásahy, na zabezpečenie nezávislého rastu stromov – kvalita
korún, výchova zameraná na úpravu drevinového zloženia, stabilitu porastov, kvalitu
produkcie. Výberkovým rubom vykonávať ťažbu v hornej a strednej etáži.
Rozčleňovanie: 20 – 30m linkami s uplatnením smerovej stínky

Obnova lesa
Prirodzená obnova prevládne, umelá sa stane len doplnkovým spôsobom alebo po
kalamitách(cca na ploche do 10%). Pre zabezpečenie žiadúceho drevinového zloženia bude
potrebné citlivo pracovať so svetlom tak, aby agresívny buk úplne neprevládol a vytvorili sa
podmienky aj pre obnovu jedle a smreka.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Jedľu, buk, smrek vo výberkovom spôsobe netreba chrániť proti burine ani proti zveri.
Plecí rub a prestrihávku robiť za účelom redukcie počtu jedincov, stability a úpravy
drevinového zloženia.

Výchova prečistkami
V ihličnatých porastoch – prvým zásahom silno redukovať podúroveň , ale zachovať
rozdiferencovanie porastu, ďalšie zásahy realizovať v úrovni.
V listnatých porastoch – prvým zásahom zabezpečiť odstránenie predrastlíkov a
nekvalitných jedincov, jemne zasiahnuť aj v podúrovni, ďalšie zásahy v úrovni.

Demonštračné objekty:

Porast 294a
Charakteristika (LHP 2005-2014)
1. etáž: Výmera 3,85 ha, vek 100 r. zakm. 06, zast. drevín sm 100, jh+, bk+
celková zásoba 3077 m3, zásoba na ha: 480 m3,.
2. etáž: Výmera 2,56 ha, vek 10 r., zakm. 06, zast.drevín sm 90, bk 5,jh 5
Celková zásoba na ploche oboch etáží: 480 m3/ha.
Porast je uznaný pre zber semena pre drevinu smrek v kategórii B.
Predpis predchádzajúceho LHP (1995-2004):
Účelový výber – uvoľňovať sm nárasty, ťažba 700 m3, intenzita 20 %, OD 30 r.
Vykonané: ťažba OÚ 280 m3, RN 424 m3, obnova na ploche 0,10 ha (100%
prirodzene)
Nový predpis LHP (2005-2014):
Na V ½ skupinový výberkový rub, ťažba 300 m3, intenzita zásahu 10%
Komentár:
Porast
je
v prebudove na
výberkový les.
V roku
2004
vykonaná
OÚ
ťažba 280 m3.
Pri ťažbe bol
porast
rozčlenený
hustou
sieťou
liniek (30-40m),
ďalej sa zásah
sústredil
na
zdravotný výber
a uvoľňovanie
zmladenia. Po
vykonanom
zásahu
sa
v spodnej vrstve previedol výchovný zásah prerezávkou v najvyspelejších skupinách
na ploche 0,5 ha. V roku 2004 bola ešte spracovaná kalamita o objeme 350 m3,
ktorou sa skoro vôbec nenarušila štruktúra porastu. Rozdiel v zásobe stredného
kmeňa udáva nasledovná tabuľka:
drevina
Sm

Taxačné charakteristiky v r. 1995

Taxačné charakteristiky v r. 2004

výška v m

d1,3 v cm

výška v m

d1,3 v cm

objem v m3

32

38

35

39

1,71

objem v

1,47

m3

Dlhodobý zámer a návrh hospodárskych opatrení: Nepretržitá obnovná doba,
docieliť výberkovú štruktúru, 100% prirodzené zmladenie, kvalita produkcie. Zásah je
naplánovaný v roku 2007, namiesto skupinového výberkového rubu sa použije aj
jednotlivý výberkový rub, ktorým sa v konkrétnej časti porastu lepšie docieli výberková
štruktúra.

Technologický postup: Ťažba JMP, výroba skm s rozrezom, príp. sortimentová
metóda, približovanie P-OM ŠLKT (UKT) na OM Rakytiny – 500 m

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(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:

MIERKA 1:10 000

Porast 256a
Charakteristika (LHP 2005-2014)
1. etáž: Výmera 5,86 ha, vek 120 r. zakm. 06, zast. drevín sm 84, bk 13, jd 2, jh 1
celková zásoba 6344 m3, zásoba na ha: 649 m3,.
2. etáž: Výmera 3,91 ha, vek 115 r., zakm. 04, zast. drevín sm 20, bk 60, ,jh 15, jd 5
Celková zásoba na ploche oboch etáží: 649 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho LHP (1995-2004):
MCR v pásoch, šírka na 2 výšky porastu, pokračovať od založených východísk, na SV
dorub, ťažba 2930 m3, intenzita 42 %, obnova na ploche 3,09 ha ( 33% PO), OD 30 r.
Vykonané: ťažba OÚ 2203 m3, RN 341 m3, obnova na ploche 2,40 ha (63%
prirodzene)
Nový predpis LHP (2005-2014):
MCR v pásoch, šírka na 1 výšku porastu, dorub, pokračovať od založených
východísk, kalamitu spracovať, ťažba 3530 m3, intenzita zásahu 56%
Vykonané: ťažba RN 831 m3
Komentár:
V poraste
sa
v roku
2001
začal
vykonávať presvetľovací rub
podľa predpisu, avšak pre
kalamitu bola
OÚ ťažba
pozastavená, pokračovalo sa
hneď na ďalší rok. V roku
2003 sa ohľadom na vysoký
podiel prirodzenej obnovy
uskutočnil v presvetlenej časti
dorub na 1 výšku. Spolu s 2.
etážou porastu (3,39 ha) bol
podiel prirodzenej obnovy
73%. V roku 2005 bola
spracovaná
kalamita
o objeme 831 m3 a spôsobila
okrem presvetlenia porastu
len 0,1 ha plochu s potrebou
zalesnenia. Znamená to, že
porast má aj napriek vysokým
ťažbám dobrú stabilitu, ktorú
by mohol narušiť nový
predpis
LHP.
Rozdiel
v zásobe stredného kmeňa
udáva nasledovná tabuľka:
Drevina
SM
JD
BK
JH

Taxačné charakteristiky v r. 1995

Taxačné charakteristiky v r. 2004

výška v m

D1,3 v cm

objem v m3

výška v m

d1,3 v cm

objem v m3

38
38
33
29

48
51
41
37

2,74
3,30
2,02
1,44

38
38
30
29

51
53
44
38

3,06
3,54
2,15
1,52

Dlhodobý zámer a návrh hospodárskych opatrení: Predľženie OD, vylúčenie
dorubov v pásoch, stabilizácia porastu, zahustenie siete približovacích liniek,
uvoľnenie existujúceho prirodzeného zmladenia, rozdiferencovanie porastu, kvalita
produkcie. 1. zásah je naplánovaný v roku 2007, 2. v roku 2011-2013 s uplatnením
jemnejších foriem - SCR v kombinácii s účelovým výberom na celej ploche porastu.
Technologický postup: Ťažba JMP, výroba skm s rozrezom, menej aj v celých
dľžkach, približovanie P-OM ŠLKT na OM Žabec – 800 m

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(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:

MIERKA 1:10 000

Porast 275b
Charakteristika (LHP 2005-2014)
1. etáž: Výmera 0,55 ha, vek 105 r. zakm. 03, zast. drevín sm 100
celková zásoba 395 m3, zásoba na ha: 506 m3,.
2. etáž: Výmera 0,23 ha, vek 15 r., zakm. 03, zast. drevín sm 20, bk 70, ,jb 5, jd 5
Celková zásoba na ploche oboch etáží: 506 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho LHP (1995-2004):
Dorub, ťažba 881 m3, intenzita 100 %, obnova 1,20 ha ( 50% PO), OD 10 r.
Vykonané: ťažba RN 324 m3, obnova na ploche 0,55 ha (je schválený odklad
zalesnenia o 2 roky)
Nový predpis LHP (2005-2014):
MCR v pásoch, šírka na 2 výšky porastu, dorub, kalamitu spracovať, ťažba 395 m3,
intenzita zásahu 100%
Vykonané: ťažba RN 68 m3
Komentár:
Porast
bol v roku 2004 narušený
vetrovou kalamitou na
polovici
plochy.
Na
zvyšnej
časti
LHP
predpisuje dorub jedným
zásahom. Vzhľadom na
to, že je porast vklinený
medzi
2
predrubné
porasty (260,275A) na
hrebeni,
je
uvedený
predpis LHP nevhodný
a narušil
by
stabilitu
susedných
porastov.
Zásah by bolo možné
realizovať
až
po
zabezpečení holiny, ktorá
sa zalesňuje v roku 2009. Rozdiel v zásobe stredného kmeňa je nepatrný, lebo
kalamitou napadnutá časť bola vyspelejšia - udáva nasledovná tabuľka:
Drevina
SM

Taxačné charakteristiky v r. 1995

Taxačné charakteristiky v r. 2004

výška v m

d1,3 v cm

objem v m3

výška v m

d1,3 v cm

objem v m3

32

44

1,92

33

44

1,99

Dlhodobý zámer a návrh hospodárskych opatrení: Predľženie OD, vylúčenie
dorubov v pásoch, stabilizácia porastu, zahustenie siete približovacích liniek,
uvoľnenie existujúceho
prirodzeného
zmladenia, horizontálne a vertikálne
rozdiferencovanie porastu, kvalita produkcie. 1. zásah je naplánovaný v roku 2007, 2.
v roku 2011-2013 s uplatnením jemnejšej formy účelového výberu.
Technologický postup: Ťažba JMP, výroba skm s rozrezom, menej aj v celých
dľžkach, približovanie P-OM ŠLKT na OM Stádlo – 300 m

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(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:

MIERKA 1 : 5 000

Porast 259
Charakteristika(LHP 2005-2014)
Výmera 16,43 ha, vek 65 r. zakm. 08, zast. drevín sm 95, bk 5, jd+, br+, jh+, sc+
celková zásoba 7779 m3, zásoba na ha: 473 m3,.
Predpis predchádzajúceho LHP (1994-2003):
Kalamitu spracovať, prebierka, ťažba 530 m3, intenzita 9 %
Vykonané: ťažba VÚ 383 m3, PN 145 m3,
Nový predpis LHP (2005-2014):
Kalamitu spracovať. Na J 2/3 prebierka, rozčleniť, ťažba 950 m3, intenzita 12 %
Vykonané: ťažba PN 683 m3 – 3 ha, RNP 65 m3 – 0,15 ha.
Komentár:
V poraste bola
počas
platnosti
predchádzajúceho
LHP
spracovaná kalamita o objeme
135 m3 a vykonaná VÚ ťažba
o objeme 383 m3 v roku 2003.
Zásah
bol
zameraný
na
zdravotný výber – poškodenie
zverou hlavne v S časti (bývalá
kŕmna linka v poraste 251). Po
zásahu bolo jasné, že intenzita
bola nedostatočná, preto sa
hneď na ďalší rok vyznačil
potrebný zásah aj so zahustením
liniek
pre
harvestorovú
technológiu, aby sa prebierka
mohla vykonať v prvom roku
platnosti nového LHP. Žiaľ túto
snahu narušila v novembri 2004
kalamita
(podľa
pôvodneho
odhadu 500 m3). V roku 2005 sa
spracovalo spolu 748 m3. V tomto roku je potrebné spracovať ešte 40 m3 snehovej
a rovnaké množstvo vetrovej kalamity. Až po jej spracovaní chceme nanovo vyznačiť
ťažbu a rozhodnúť, či bude potrebná zmena predpisu LHP. Rozdiel v zásobe
stredného kmeňa udáva nasledovná tabuľka:
Drevina
SM
BK

Taxačné charakteristiky v r. 1995

Taxačné charakteristiky v r. 2004

výška v m

d1,3 v cm

objem v m3

výška v m

d1,3 v cm

objem v m3

24
10

27
11

0,57
0,04

26
15

31
15

0,80
0,12

Dlhodobý zámer a návrh hospodárskych opatrení: Zahustenie siete približovacích
liniek, rozdiferencovanie porastu, podpora stability – zdravotný výber, uvoľnenie
cieľových stromov za účelom vzniku prirodzeného zmladenia ale aj podpory prírastku
najkvalitnejších jedincov. Po nástupe prirodzeného zmladenia žiadať o predčasnú
obnovu – vytvorenie druhej etáže , vertikálne rozdiferencovanie porastu s prípadnou
prebudovou na výberkový les.
Technologický postup: Harvestorová technológia alebo ťažba JMP, výroba skm
v celých dĺžkach, príp. s rozrezom, približovanie P-VM kone, VM-OM ŠLKT (UKT),

alebo P-OM UKT na OM Žabec 300 m – južná časť, OM Stará dolina 1200 m –
severná časť porastu.
TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(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:
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