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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovenská republika

Lesná oblasť: 09 – Krupinská vrchovina
18 – Revúcka vrchovina
Zemepisné súradnice:

Užívateľ (OZ): OZ Kriváň
LHC: Halič
Názov: Tuhár

Rozpätie nadmorskej výšky: 250 – 700 m
n.m.
Prevládajúca expozícia: SV

Výmera: 131 ha

Priemerný sklon: 35%

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: Mierna teplá

Priem. ročné zrážky v mm: 728

Geologické podložie: Kremenec

Priem. roč. teplota v °C: 8

Prevládajúce pôdy: Hnedá lesná pôda

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: FQ, QF, Fp
Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté: BK 62, DB 32, HB 5

Prírode blízke hospodárenie od r. 2009
% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):

ihličnaté: SM 1

I. %,
II. %,
IV. – 11 %,
V. – 44 %,
Produkcia a ťažba:

III. - %,
VI+ - 45 %

Zásoba 36 103 m3

Plánovaný etát ročný 6,8 m3/ha

Priem. zásoba (odhad z LHP): 276 m3/ha

z toho: úžitková hmota 85 %,palivo 15 %

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 20 %

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 5,29

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:75 %

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

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 5 %

z toho na voľ. pl. 100 %,
%

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

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 bol navrhnutý za účelom využitia jemnejších spôsobov hospodárenia
a využitia maximálnej produkcie najkvalitnejších jedincov v porastoch buka a duba.
Tým sa dosiahne maximálna hodnotová produkcia porastu, lepšie speňaženie
drevnej hmoty, udrží sa autochtónne drevinové zloženie porastov, zabezpečí sa
diferencovaná horizontálna a vertikálna štruktúra porastu. Navrhované opatrenia
zvýšia odolnosť jedincov cieľovej dreviny proti abiotickým a biotickým škodlivým
činiteľom, prirodzenou obnovou zabezpečia jej nepretržitú existenciu na
obhospodarovanej ploche aj v prípade vzniku mimoriadne nepriaznivých podmienok
a znížia náklady
na obhospodarovanie
tým, že sa využije autoreduktívna
schopnosť drevín.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení LHP na roky 2002 až 2011 sa ako obnovný postup
vyskytuje maloplošný clonný rub v pásoch na dve výšky s dvoma zásahmi za
decénium. Intenzita zásahov je 24% a 30%. Z ťažbových postupov sa využíva ťažba
JMP s následným približovaním LKT.
Výchovné ťažby
Navrhovaná intenzita zásahu z platného LHP sa pohybuje na úrovni 8 – 18%.
Zásah sa vykonával v úrovni, odstraňovali sa najnekvalitnejšie jedince cieľovej
dreviny a jedince ostatných drevín, ktoré obmedzovali rast jedincov cieľovej dreviny.
Približovanie sa vykonávalo UKT, mladšie porasty koňmi. Rozčleňovacie linky sa
vytvárali z závislosti od terénu a technológie v rozostupe cca 60 m.
Obnova lesa
Z celkovej obnovy pripadá 60 – 70% na prirodzenú obnovu /Bk, Db, Hb/
a 30 – 40 % na umelú obnovu / Bo, Smc , Sm/
V prípade prirodzenej obnovy pripadá 20% na drevinu Db, 60 % na drevinu Bk
a 20 % na ostatné listnaté dreviny.
Umelá obnova sa vykonáva prevažne štrbinovou sadbou / v prípade listnáčov /
a jamkovou sadbou v prípade ihličnanov / sm /.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa vykonáva 1 až 2 krát ročne po dobu 4 až 5 rokov v závislosti
od stanovišťa a počasia.
Proti zveri sa ochraňujú porasty chemickým náterom.
V prirodzene vzniknutých nárastoch aj kultúrach sa vykonáva prestrihávka a plecí rub
za účelom úpravy drevinového zloženia a odstranenia predrastlíkov a rozrastlíkov.
Výchova prečistkami

Predpis prerezávok a čistiek je prevažne 2 x za decénium, pričom zásahy sú vedené
hlavne v úrovni. Intenzita zásahu v porastoch pochádzajúcich prevažne z prirodzenej
obnovy je menšia a zameraná na odstraňovanie rozrastlíkov a predrastlíkov.
V porastoch, kde je potrebné podporiť jedince vnesené umele /Sm, Db, Smc. Bo/, je
intenzita vyššia a zameraná hlavne na podporu vnášaných jedincov pred
expanzívnejším prirodzeným zmladením.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Pestovateľskou činnosťou a výchovnými zásahmi budeme napomáhať prirodzenému
vývoju lesa. Cieľom je vypestovať prírode blízky les s vysokou porastovou zásobou
pokiaľ možno s najvyšším prírastkom hmoty pri minimálnych nákladoch..
Obnovné ťažby
V obnove sa zameriame na metódu cieľových stromov s prechodom na skupinový
a skupinovitý rub v závislosti od stanovišťa, existencie prirodzeného zmladenia a
dimenzií uvolňovaného jedinca.
Bude potrebné vytvoriť hustejšiu približovaciu sieť, používať jemnejšie metódy pri
ťažbe a približovaní /krátené surové kmene, výroba sortimentov pri pni približovanie
koňom a UKT/, tak aby sa nepoškodzovali cieľové jedince tvoriace hodnotový
prírastok, jedince zabezpečujúce nepretržitú existenciu porastu /prir. zmladenie,
tenšie, kvalitné jedince cieľovej dreviny, ktoré v budúcnosti zaujmú miesto v úrovni
a budú ukladať prírastok/.
Intenzita zásahu by mala byť maximálna vzhľadom na možnosti porastu, aby nedošlo
k zbytočnému poškodzovaniu zostávajúcich jedincov častým návratom pri
vykonávaní navrhovaných opatrení.
Správne načasovanie množstva svetla v obnovovaných porastoch bude základný
predpoklad a nástroj pre úspešné zvládnutie všetkej následnej činnosti. Vytvorí
priestor pre šetrenie nákladov v pestovateľských výkonoch, vytvorí predpoklad pre
vznik stabilného a zdravého mladého porastu.
Výchovné ťažby
Pri výchove bude potrebné zvýšiť intenzitu zásahu a znížiť počet zásahov za
decénium. Je potrebné výchovu zamerať na podporu najkvalitnejších jedincov
cieľovej dreviny a tým maximalizovať ich prírastok. V každom prípade pôjde
o úrovňové zásahy, tak aby sa zachovala primerane veľká živá koruna s možnosťou
maximálneho prírastku a zvýšenou odolnosťou jedinca.
Obnova lesa
Je potrebné zabezpečiť prirodzenú obnovu na celej ploche demonštračného objektu.
Výnimkou môže byť len podsadba na miestach, kde sa nevyskytuje dostatočný

počet dospelých jedincov cieľovej dreviny. Tým by sa v budúcnosti zväčšilo
zastúpenie cieľových drevín a zlepšila kvalita porastov.
V prípade porastov dreviny Bk je možné zvýšiť hodnotovú produkciu porastov
vnesením dreviny Sm, Smc .
Dva posledné návrhy je vhodné realizovať len ak bude dlhodobý predpoklad
existencie dostatočného množstva finančných prostriedkov.
Starostlivosť o mladé lesné porasty, výchova prečistkami
Reguláciou množstva svetla a postupným odcloňovaním existujúceho prirodzeného
zmladenia sa využije autoredukcia drevín. Tým sa vylúči, alebo aspoň minamalizuje
potreba pestovateľských zásahov. Zabezpečí sa nepretržitosť existencie stromov na
ploche, zvýši sa odolnosť porastov voči biotickým a abiotickým činiteľom
/autochtónne porasty majú maximálnu produkciu a odolnosť/.

Demonštračné objekty
Porast 105
Charakteristika z LHP - (2002 – 2011 ):
1. etáž: Výmera 10,17 ha, vek 110 r. zakmenenie 7, zast. drevín db 95, bk 3, hb 2.
2. etáž: Výmera 2,54 ha, vek 25 r., zakmenenie 2, zast. drevín db 80, bk 10, hb 10.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3610 m3, z toho na ha 284 m3.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Maloplošný clonný rub na ploche 3,04 ha vo výške 1035
m3, dva zásahy v decéniu, intenzita zásahu 30%, prvé
zalesňovanie na ploche 3,04 ha / bo 0,31, bk 0,30, pz db
1,82, pz bk 0,31, pz hb 0,30 /.
Vykonané do r. 2008:
Maloplošný clonný rub vo výške 400 m3, dorub na ploche
2,19 ha vo výške 432 m3, RN - 17 m3, prvé zalesňovanie
na ploche 2,19 ha / sc 0,30, pz db 1,59, pz bk 0,05, pz hb
0,25 /, ochrana proti burine 2,48 ha, ochrana proti zveri
2,52 ha, plecí rub a výsek krov na ploche 2,79 ha.
Dlhodobý zámer.
.V poraste sa v hornej časti nachádza niekoľko
odrastenejších skupín prirodzeného zmladenia, ktoré
vznikli po spracovaní kalamity v minulom období.
V spodnej časti je bohaté nastupujúce prirodzené zmladenie db, bk, lp, hb . Clonným rubom,
ktorý má miestami charakter účelového rubu, zlepšíme podmienky pre rast existujúcich
odrastlejších skupín prirodzeného zmladenia ich postupným odclonením a rozšírením.
Clonným rubom zlepšíme podmienky pre rast v skupinkách nastupujúceho prirodzeného
zmladenia v spodnej časti porastu.
V ďalších rokoch účelovým rubom rubne zrelých jedincov nad vyspelejšími skupinami, tieto
budeme postupne odcláňať a tým porast výškovo a hrúbkovo diferencovať.

Porast 272
Charakteristika z LHP - (2002 – 2011 ):
272A: Výmera 5,51ha, vek 100 r. zakmenenie 8, zast. drevín bk 65, db 25, hb 10.
272B: Výmera 10,65 ha, vek 70 r. zakmenenie 8, zast. drevín hb 70, db 20, bk 10.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 4833 m3, z toho na ha 299 m3.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Maloplošný clonný rub na ploche 2,25 ha vo
výške 770 m3, dva zásahy v decéniu, intenzita
zásahu 41%, prvé zalesňovanie na ploche
2,25 ha / bk 0,27, db 0,22,sc 0,22, pz bk 1,08,
db 0,45, hb 0,23
Vykonané do r. 2008:
Maloplošný clonný rub vo výške 276 m3, RN
– 51 m3.
.Dlhodobý zámer.
.V poraste sa v dolnej časti nachádza niekoľko
odrastenejších skupín, ktoré prirodzene vznikli po spracovaní kalamity v minulom období
a presvetlením v prvom zásahu clonnej obnovy. V hornej časti sa nachádza nastupujúce
prirodzené zmladenie db, bk. Účelovým rubom zlepšíme podmienky pre rast existujúcich
odrastlejších skupín prirodzeného zmladenia a taktiež zlepšíme podmienky pre rast
v skupinkách nastupujúceho prirodzeného zmladenia. V ďalších rokoch účelovým rubom
rubne zrelých jedincov nad vyspelejšími skupinami dosiahneme porast výškovo a hrúbkovo
diferencovaný.

