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Žiare
LS Hrabičov, OZ Žarnovica
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Schválil : Ing. Juraj Benčat , vedúci lesníckej výroby

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovenská republika

Lesná oblasť: 27 c – Vtáčnik juh

Užívateľ (OZ): Žarnovica
LHC: Hrabičov, LC Brod

Zemepisné súradnice:18°41´28´´
48°33´05´´
Rozpätie nadmorskej výšky: 550-830m.n.m.

Názov: Žiare

Prevládajúca expozícia: Západ

Výmera: 178,49ha

Priemerný sklon: 40%

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: Mierna

Priem. ročné zrážky v mm: 800mm

Geologické podložie:

Priem. roč. teplota v °C: 6

Prevládajúce pôdy: hnedá lesná pôda

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: Ft, FQ

Prírode blízke hospodárenie od r. 2008

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté:BK 50, HB 10, JH 5, DZ 5, JS +
I. -4 %,
II. - 4 %,
III. - 4 %,
IV. - 49%,
V. - 36 %,
VI+ - 3 %
ihličnaté: SM 25, JD 5, BO +,DG +, SC +
Produkcia a ťažba:
Zásoba : 63 939m3

Plánovaný etát ročný

8,3

m3/ha

Priem. zásoba (odhad z LHP):358

m3/ha

z toho: úžitková hmota 95

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:70

%

Plánovaná obnova celkom(z LHP v ha):23,41

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 25 %

z toho prir. obnova 75%, umelá obnova 25 %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 5

z toho na voľ. pl. 20 %,
80%

%

%,palivo 5%

pod

clonou

por.

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 %

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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.)

X
X
X
X

Prirodzene sprievodné dreviny pri
výstavbe lesa (jb, br, os, vr)
Poznámky
5. Kritériá zabezpečenia
Biodiverzity
Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace

X

X

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 +

X
X
X
X

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Objekt bol vytvorený za účelom zachovania genofondu drevín formou ich prirodzenej
obnovy, zvyšovania podielu prirodzenej obnovy, využitie viacerých semenných rokov,
skvalitňovanie porastovej zásoby, drevinového zloženia, šetrenie nákladov na
pestovateľskú činnosť.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení je navrhnutý dorub, MCR dva zásahy v decéniu.
Intenzita zásahu 41-50%.
Ťažbové postupy – ťažba JMP, približovanie LKT, sklon 30-40%.
Výchovné ťažby
Intenzita zásahu 9-10%.
Obnova lesa
Očakávaný podiel prirodzeného zmladenia 74%, nezmladené miesta doplniť
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Chrániť proti burine a zveri, plecí rub
Výchova prečistkami
Prerezávku vykonať 1x za decénium spolu s prebierkou

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
-vytváranie zmiešaných lesov, rôznovekých, a rôznorodých viacvrstvových porastov.
Podpora zriedkavým a ohrozeným drevinám,. Skvalitnenie porastovej zásoby,
prírastku, produkcie a výnosov
Obnovné ťažby
Navrhujem skombinovať dorub nad existujúcim prirodzeným zmladením s MCR , dva
zásahy v decéniu s intenzitou zásahu 40-50%.
Ťažbové zásahy – ťažba JMP, približovanie LKT, sklon 30-40%
Výchovné ťažby
Zvýšiť intenzitu zásahu na 11-15%. Použiť úrovňový zásah – zvýšenie kvality
produkcie. Dokončiť rozčleňovanie porastu približovacími linkami.
Obnova lesa
Predpoklad zvýšenia podielu prirodzeného zmladenia na minimálne 90%.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Chrániť v nevyhnutnej miere proti burine a zveri, plecí rub

Výchova prečistkami
Prerezávku vykonať 1x za decénium spolu s prebierkou

Návrh úpravy, resp. zmeny predpisu LHP v zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa PRO SILVA ŽIARE
Predpis LHP

Porast
(1. por.
skup.)

plocha
(vrátane
2.(3) etáže

zásoba na
ha
(všet.etáží)

č.

ha

m3

1

2

3

4

5

Vek
(hor.
etáže)

charakt.
zásahu

poč.
zás. v
dec.

intenzita
zásahu

Prepis obnovy

Prítomn.
prir.zml.

umelá prirodz.

Návrh zmeny, resp. úpravy LHP
poč.
Predpokl. obnovy
charakt.
zás. intenzita
zásahu
v
zásahu
dec.
umelá
prirodz.

%

ha

ha

% plochy

6

7

8

9

10

11

Predpokl. zmena v
nákladoch
na ťažbu

Očakáv.
zmena vo
výnosoch

na pest. spolu

%

ha

ha

%

%

%

%

12

13

14

15

16

17

18

19

72 01

14,03

416

100

DO,MCR

2

50

1,13

3,45

70

DO,MCR

2

50

0,45

4,13

0

-30

-30

+30

84 01

14,15

412

100

MCR

2

41

1,21

3,43

70

DO,MCR

2

40

0,45

4,19

0

-30

-30

+30

65 00

3,83

266

65

Vú 50+

1

9

Vú 50+

1

11

67 00

15,24

318

65

Vú 50+

1

10

Vú 50+

1

15

účel zmeny
72 01

Uvoľnenie existujúceho PZ, PZ 90%+

84 01

Uvolnenie PZ a jeho zvýšenie MCR na úroveň 90%+

65 00

Zvýšenie intenzity zásahu, negatívny výber

67 00

Zvýšenie intenzity zásahu, negatívny výber, zhustenie približovacích liniek

Vysv.:

Do zoznamu sa uvedú všetky JPRL so zmenou, resp. úpravou predpisu hospodárskych opatrení v LHP , pričom charakter zásahu sa uvedie jednou z použitých skratiek

Použité

MCR

skratky

VCR

DO

dorub

VŤ 50+

výchovná ťažba nad 50 r.

VRS

výberkový rub skupinový

VŤ 50-

výchovná ťažba do 50 r.

VRJ

výberkový rub jednotlivý

b.z.

SkCR

malopološný clonný rub na stried.pás.
veľkoplošný cloný
rub
skupinovitý clonný
rub
skupinový clonný
rub

ÚV

účelový výber

VŤ 50+Pr

výchovná ťažba nad 50 r. za účelom prebudovy porastu

OCR

okrajový clonný rub

PV

pomiestny výber jedn.stromov

VýP

"výberková prebierka"-za účelom prebudovy porastu

SCR

Realizácia
v rokoch

bez zásahu

20

Demonštračné objekty
Porast 72 01
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 9,27 ha, vek 100 r. zakmen. 0,78, zast. drevín bk 70, hb 18, jd 11, dz 1
2. etáž: Výmera 4,76 ha, vek 8 r., zakmen. 0,40 , zast. drevín bk 60, jh 25, hb 15
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 5835 m3, z toho na ha 416 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Na J dorub nad očakávaným PZ , v strede a na S MCR v pásoch šir. na dve výšky porastu, založiť 2
východiská obnovy. Predpis ťažby 2922m3, obnova na ploche 4,58ha(z toho PZ 3,45ha), intenzita
zásahu 50%.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Dorub nad PZ, na S na časti MCR, ťažba 1869 m3, intenzita zásahu ..50%, .2. zásah(y) v decéniu,
.....30 r....... obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie bk 60, jd 10, HB 20, jh 10, obnova
umelá 0,45ha, prirodzená 4,13 ha
Technologický postup:
Ťažba JMP, približovanie LKT
Dlhodobý zámer:
Dosiahnutie PZ nad 90%

Porast 84 01
Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 11,32 ha, vek 100 r. zakmen. 0,74, zast. drevín bk 68, jd 26, hb 3, jh 3
2. etáž: Výmera 2,83 ha, vek 8 r., zakmen. 0,20 , zast. drevín bk 70, jh 30
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 5831 m3, z toho na ha 412 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Maloplošný clonný rub v pásoch na dve výšky porastu,založiť 3 východiská obnovy, predpis ťažby
2390 m3, obnova na ploche 4,64 ha (prirodzene z toho 3,43 ha), intenzita zásahu 41% (intenzita sa
vypočíta ako predpis ťažby/celková zásoba.
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Dorub nad PZ pri nezmladených miestach MCR, ťažba 2390 m3, intenzita zásahu 40%, 2 zásah(y)
v decéniu,
30 r. obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie bk 60, jd 20, hb10, jh 10, obnova umelá
0,45ha, prirodzená 4,19ha
Technologický postup:
Ťažba JMP, približovanie LKT

Dlhodobý zámer:
Dosiahnutie PZ nad 90%

Porast 65 00
Charakteristika z LHP:
Výmera 3,83ha, vek 65 r. zakmen. 0,80, zast. drevín bk 75, hb 25
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 1018m3, z toho na ha 266 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Prebierka na celej ploche, predpis ťažby 100m3,intenzita zásahu 10%
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Prebierka na celej ploche, plánovaná ťažba 110m3, intenzita zásahu 11%
Technologický postup:
Ťažba JMP, približovanie UKT
Dlhodobý zámer:
Vytvorenie stabilného porastu, zväčšenie korún, podpora fruktifikácie v rubnej dobe s následným
PZ.

Porast 67 00
Charakteristika z LHP:
Výmera 15,24ha, vek 65 r. zakmen. 0,90 , zast. drevín bk 96, jd 2, sm 2
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 4848 m3, z toho na ha 318 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Prebierka na celej ploche, predpis ťažby 500m3, intenzita zásahu 10%
Nový predpis LHP (resp. návrh zmeny LHP, ktorý sa bude realizovať alebo sa už realizuje):
Prebierka na celej ploche, dokončiť rozčleňovanie porastu, predpis ťažby 700m3, intenzita zásahu
15%
Technologický postup:
Ťažba JMP, približovanie UKT, dokončiť rozčleňovanie
Dlhodobý zámer:
Vytvorenie stabilného porastu, zväčšenie korún- podpora fruktifikácie, zamedzenie tvorby
nepravého jadra u buka
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