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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie
1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovenská republika

Lesná oblasť: 38a – Veporské vrchy

Užívateľ (OZ): OZ Rimavská Sobota

Zemepisné súradnice: 48° 41´ s. z. š.
19° 49´v.z.d.
Rozpätie nadmorskej výšky:
750 – 850 m n. m.
Prevládajúca expozícia:
JZ,SV
Priemerný sklon:
50%

LHC (LUC): Klenovec,( Lesy Klenovec)
Názov: GZ Javorová
Výmera: 200,08 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda

Priem. ročné zrážky: 822 mm
Klimatická oblasť:
chladná, okrsok mierne chladný
Priem. roč. teplota: 5°C
Geologické podložie:
Bridlica,
intruzívne horniny(mignolity,
ortoruly
Prevládajúce pôdy:
Hnedá lesná pôda

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: FA, Ft, Fa, Fac

Prírode blízke hospodárenie od r. 2007

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: bk 66, js 8, jh 9,jm 1, br 2,7
I. - 21
%, II. - 0
%, III. - 12 %,
IV. - 38
%, V. - 20 %, VI+ - 9 %
ihličnaté: sm 12,4, jd 0,3, , sc 0,6
Podiel etážových porastov (odhadom):
27 %
Zásoba
Produkcia: Plánovaný etát ročný
5,17 m3/ha
z toho: úžitková hmota 90 %, palivo 10 %
Priem. zásoba (odhad z LHP):
230 - 471 m3/ha
Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:
50
%
Plánovaná obnova celkom (z LHP):
20,76 ha
Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 30 %
z toho prir. obnova 69 %, umelá obnova 31
%
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:
20 %
z toho na voľ. pl. 10 %, pod clonou por. 90 %

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>75 %

veľmi
časté
50-75 %

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

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

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

+
+
+
+
+
Génová základňa pre Bk, Jh, Js, výberové stromy JH

+
+
+

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

+
+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
V roku 2006 bola uznávacím listom OÚ v Rimavskej Sobote schválená génová základňa
( ďalej GZ ) Javorová na LUC Lesy Klenovec o celkovej výmere 200,08 ha. Poslaním GZ je
zachovanie genofondu buka lesného, javora horského a jaseňa štíhleho v lokalite Javorová a Studené
vyznačujúceho sa vysokou vitalitou a dobrou prispôsobivosťou k danému stanovišťu, ako aj vysokou
kvalitou drevnej hmoty.
Prírodné pomery v GZ nám dovoľujú cieľavedome obhospodarovať porasty v rôznych
rastových fázach a zachovať genofond BK, JH a JS, zabezpečiť stabilitu porastov a zvýšiť podiel
cenných sortimentov, cestou jemnejších hospodárskych postupov s prevládajúcou prirodzenou
obnovou.
Zámerom vytvorenia objektu PRO SILVA je vytvorenie vertikálnej a horizontálnej štruktúry,
skvalitňovanie a zvyšovanie porastovej zásoby ako aj dosiahnutie úplne prevládajúcej prirodzenej
obnovy a tým odbúrať najnáročnejšiu a najnákladnejšiu pestovateľskú činnosť ktorou je umelá obnova
a následné zabezpečenie takto vzniknutých mladých lesných porastov.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
Prevládajúcim predpisom obnovných postupov v súčasnom LHP je maloplošný clonný rub
( MCR ), okrajový clonný rub ( OCR ) na striedavých pásoch na dve výšky porastu a dorub ( DO ) po
zabezpečení obnovy, čím sa vytvárajú pásové formy lesa. Vo väčšine predpis udáva dva zásahy za
decénium.
Zaužívané technologické postupy - JMP, lanovky, LKT, RZ, manipulácia jedným rezom na
odvozné dĺžky.
Následkom podkôrnikovej kalamity ihličnatých porastov sa za posledné dva roky pozastavila
úmyselná ťažba a vykonáva sa len náhodná ťažba v týchto napadnutých porastoch.

Výchovné ťažby
Výchovné ťažby sú v porastoch do 50 rokov predpisované na dvakrát, v porastoch s vekom
50+ spravidla jedenkrát s intenzitou do 10 % čo v niektorých prípadoch je nepostačujúce.
Prebierky sa rozčleňujú 2 – 2,5 m širokými linkami vo vzdialenosti 40 – 50 m. Táto vzdialenosť
pre využívanie jemnejších spôsobov hospodárenia sa bude musieť zmenšiť aspoň na 30 m.
Výchova je zameraná na zdravotný a kvalitatívny výber v úrovni a podúrovni.

Obnova lesa
Plánovaná obnova podľa LHP 20, 76 ha z toho prirodzená obnova 69 %, umelá obnova 31%.
V skutočnosti sa v listnatých porastoch dosahuje vyššie prirodzené zmladenie ako plánuje LHP.
Spôsob vykonávania : sadba voľnokorenných sadeníc

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa prevádza v porastoch, kde je umelá obnova jedenkrát ročne
odstraňuje sa černičie, malinčie a rôzne buriny. Ochrana mladých lesných porastov proti zveri sa
vykonáva na jeseň na umelo založených mladých porastoch repelentom (Cervacol ). Plecie ruby
a výseky nežiadúcich drevín ako sú lieska, breza a rakyta kým MLP nespĺňa kritéria zabezpečenia

Výchova prečistkami
Predpis prerezávok : 1x až 2x za decénium podľa stavu porastov
Ihličnaté : podúroveň, zdravotný výber – silnejšie zásahy
Listnaté : úroveň, predrastlíky, zdravotný výber – jemnejšie zásahy

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Obnovné ťažby
Spôsob vykonávania - uplatnenie obnovných postupov, ktoré spĺňajú zásady prírode
blízkeho obhospodarovania ako sú účelový výber, skupinovitý a skupinový rub, mozaikovitý rub,
zníženie pásových foriem rubov.
V porastoch nerozpracovaných - účelovým výberom, ktorý ma charakter prípravného rubu so
zdravotným a negatívnym zrelostným výberom dosiahneme presvetlenie porastov a tým vytvorenie
podmienok na nástup prirodzeného zmladenia. Ďalej využitie zušľachťujúceho výberu ťažbou menej
prirastavých stromov s krátkou korunou a šetrenie stromov potenciálne prirastavých s cieľom
dopestovania hrubých sortimentov s kvalitnou korunou.
V porastoch presvetlených spracovaním náhodnej ťažby kde vznikli skupinky a kotlíky
prirodzeného zmladenia, tieto využiť a postupovať ďalším uvoľňovaním zmladenia účelovým výberom
prípadne skupinovitým rubom tak aby vznikla mozaikovitá štruktúra porastu horizontálne aj vertikálne
diferencovaná.
Veľmi dôležitou otázkou pri uplatňovaní zásad prírode blízkeho obhospodarovania je
technologická príprava pracoviska, zameraná na vyznačení približovacích liniek vo vzdialenosti max .
30 – 40 m.
Ťažba : smerová stínka k približovacím linkám, kmene prerezávať aby nedošlo pri približovaní
k škodám na ostávajúcom poraste ako i na nárastoch, zabezpečiť náter poškodených jedincov
vhodnými prípravkami ( Pellacol).
Približovanie : podľa terénnych podmienok – Lanovky, ŠLKT, UKT, RZ

Výchovné ťažby
Intenzita zásahu oproti plánovanému v LHP by sa mala zvýšiť minimálne na 15 % zo zásoby
porastu. Výchovu zamerať hlavne na zdravotný kvalitatívny výber s charakterom uvoľňovacej
prebierky, ktorá má za účel narastanie objemového prírastku na najkvalitnejších jedincoch. Zamerať
sa na úpravu drevinového zloženia a stabilitu porastov.
Porasty ju nutné rozčleniť približovacími linkami so šírkou 2 – 2,5 m, s rozostupom 30 m, pri
ťažbe uplatňovať smerovú stínku, približovacie prostriedky voliť podľa vhodnosti pre konkrétne
terénne podmienky

Obnova lesa
Pri uplatňovaní zásad prírode blízkemu obhosodarovaniu počítame, že prirodzenou obnovou
zabezpečíme celú obnovu lesa, v prípade, že prirodzená obnova z rôznych príčin zlyhá na umelú
obnovu sa použijú sadenice voľnokorenné alebo obaľované z autochtónnych populácii.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Starostlivosť o mladé lesné porasty ako je ochrana proti burine a zveri sa bude prevádzať len na
častiach porastov založenými umele, plecím rubom sa bude vykonávať redukcia počtu jedincov
a úprava drevinového zloženia, aby porast bol drevinovo pestrý aby sa neprejavila agresivita buka na
úkor iných drevín. / JH, JS /

Výchova prečistkami
Vzhľadom k tomu, že väčšinou sa jedná o listnaté porasty bude sa vykonávať čistka, ktorý
bude mať charakter úrovňového zásahu s negatívnym výberom – odstraňovanie predrastlíkov
a rozrastlíkov, poškodených, chorých a výrazne netvárnych jedincou. Čistka bude zameraná aj na
úpravu drevinového zloženia. Výchovný interval 3-4 roky, nakoľko táto rastová fáza sa vyznačuje
najväčšou dynamikou výškového rastu.
Porasty rozčleniť dostatočnou sieťou približovacích liniek širokými 2 m s rozostupom 30 m.

Demonštračné objekty
Porast 230 10 :
Charakteristika ( LHP 2003 – 2012 )
Výmera 8,08 ha, vek 110 r., zakmenenie 0,7, zastúpenie drevín : Bk – 80, SM – 20
celková zásoba : 3803 m3 , zásoba na 1 ha : 471 m3
Predpis LHP :
Kalamitu spracovať, maloplošný clonný rub, v páse na dve výšky porastu, založiť dva východiská
obnovy na V okraji po zabezpečení obnovy dorub na dve výšky. Nezmladené miesta doplniť, vyžínať
chrániť proti zveri.
Návrh hospodárenia:
V danom poraste sa spracovala kalamita v rozsahu 800 m 3. Na SZ vznikla holina o výmere 0,57 ha.
Porast sa počas štyroch rokov presvetlil kalamitou, čiže je viac menej pripravený na
obhosopodarovanie prírode blízkym spôsobom. V ďalších rokoch budem pokračovať postupným
uvoľňovaním prirodzeného zmladenia, ktoré sa vyskytuje v poraste v kotlíkoch ( obr. č. 1 )
nerovnomerne po ploche porastu skupinovitým rubom, čí vznikne mozaikovitá štruktúra porastu.
V častiach porastu na ktoré spracovanie kalamity nemalo vplyv použijem jednotlivý účelový výber, pri
ktorom odstránim nekvalitné a zdravotne poškodené jedince. Ďalej sa budem snažiť dosiahnuť
maximálne objemové prírastky na kvalitných ostávajúcich stromoch. Z porastu odstránim ostávajúci
smrek, ktorý v tejto lokalite odumiera.
Na vzniknutej holine počkám na nástup prirodzeného zmladenia, nezmladené miesta doplním
sadenicami z autochtónnych populácii.

Obr. č. 1

Porast 221 B 00 :
Charakteristika ( LHP 2003 – 2012 )
Výmera 1,63 ha, vek 75 r., zakmenenie 0,8, zastúpenie drevín : Bk – 80, JH – 20
celková zásoba : 528 m3 , zásoba na 1 ha : 324 m 3
Predpis LHP :
Na SZ prebierka listnatá 25 m 3
Návrh hospodárenia :

Porast nie je dostatočne rozčlenený, čím nám pri vyznačení liniek a forme účelovej prebierky
predpis 25 m3 nebude dostačujúci. Vzhľadom na nedostatočnú sieť približovacích liniek je
potrebné porast rozčleniť linkami 3 – 4 m širokými vo vzdialenosti 30 – 40 m. Uplatňovať
budem spôsob jednotlivého účelového rubu, ktorým budem sledovať maximálne
naakumulovanie objemového prírastku na najkvalitnéjších jedincoch listnatých drevín.
V prvej etape sa zameriam na vybratie nekvalitných a zdravotne poškodených jedincov,
v druhej etape budem pozitívnym výberom pomáhať už spomínaným najkvalitnejším
jedincom.
Cieľom je zvýšiť hodnotový prírastok odclonením cieľových stromov a súbežne
s dodaním svetla do porastu inicializovať nástup zmladzovacieho procesu.

Obr. č. 2

Porast 220
Charakteristika ( LHP 2003 – 2012 )
220 11 - 1 etáž : Výmera 10,75 ha, vek 110 r., zakmenenie 0,6, zastúpenie drevín : Bk – 67, JH – 14,
SM – 12, JS – 7
celková zásoba : 5588 m3 , zásoba na 1 ha : 312 m3
220 12 - 2 etáž : Výmera 7,16 ha, vek 5 r., zakmenenie 0,4, zastúpenie drevín : Bk – 30, JH – 30,
SM – 5, JS – 30, OS - 5
Predpis LHP :
Maloplošný clonný rub v pásoch, šírka na dve výšky porastu. Na S presvetliť na V využiť prirodzené
zmladenie. Dorub. Založiť štyri východiská obnovy nezmladené miesta doplniť, vyžínať, chrániť proti
zveri.
Návrh hospodárenia :
Obr. č . 3
V tomto poraste plánujem úpravu predpisu
z pásovej formy rubu na účelový výber formu
stromovú v kombinácii formou skupinovou.
Zámerom
tejto
úpravy
je
dosiahnutie
diferencovanej horizontálnej a vertikálnej štruktúry
porastu, ktorou sa zvýši stabilita a odolnosť
porastu.
Použitím
zušľachťujúceho
výberu
uvoľňovaním najkvalitnejších jedincov JH, JS a BK
dosiahnem zvýšenie objemového prírastku.
Zloženie porastu je veľmi kvalitné, ale
najkvalitnejšie jedince nemajú dostatok priestoru.
Pri uvoľnení cieľové dreviny môžu dosiahnuť
oveľa väčšie dimenzie. ( Viď obr. č.3 – výberový
rodičovský strom JH).
V častiach porastu kde sa nachádza prirodzené
zmladenie toto začnem postupne uvoľňovať skupinovitým rubom, vzhľadom k tomu, že toto prirodzené
zmladenie sa nachádza nepravidelne na ploche porastu, týmto spôsobom dosiahnem typickú
mozaikovitú štruktúru porastu. V poraste sa dobre zmladzujú všetky dreviny BK, JH, JS aj SM (Obr. 4),
Starostlivosť o MLP bude spočívať v úprave drevinového zloženia, aby sa zachoval zmiešaný les.

Obr. č. 4

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:

÷

jednotlivý účelový výber

 סskupinovitý rub

Dlhodobý zámer :
Mojim dlhodobým zámerom je rozširovanie zásad prírode blízkeho hospodárenia na celú
génovú základňu Javorová, a to hlavne úpravou predpisov, ktorými zmením charakter pásových
foriem rubov na formy stromové a skupinové, dosiahnutím trvalého, stabilného porastu zloženého
z pôvodných autochtónnych drevín s využitím v maximálnej miere prirodzenej obnovy pri zvyšovaní
hodnotovej produkcii cieľových drevín.
Pri porovnaní nákladov na zmenu prístupu prírode blízkemu hospodáreniu ( tab. 1 ), sa
ukazuje zvýšenie nákladov oproti bežnému hospodáreniu, ale táto tabuľka nám neukazuje výnosovú
časť za predaj drevnej hmoty, ktorá pri zmenenom hospodárení dosiahne vyššie speňaženie
sortimentov vyššej akosti.

Porastová mapa časti GZ Javorová

