Objekt PRO SILVA

Košová
LS Hnúšťa, OZ Rimavská Sobota

Vyhotovil : Július Bútora, odborný lesný hospodár
Rimavská Sobota, september 2007
Schválil: Ing. Vojtech Kovalčík, vedúci lesníckej výroby

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

Lesná oblasť: 18 – Revúcka vrchovina,
Rožňavská kotlina
Zemepisné súradnice: 48° 33´ s. z. š.
20° 03´v.z.d.
Rozpätie nadmorskej výšky:
350 – 500 m n. m.
Prevládajúca expozícia:
J,S
Priemerný sklon:
55%

Užívateľ (OZ): OZ Rimavská Sobota
LHC (LUC): Lesy Brádno
Názov: Košová
Výmera: 859,04 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda

Priem. ročné zrážky: 500 mm

Klimatická oblasť:
mierne chladný
Geologické podložie:
bridlica

Priem. roč. teplota: 10°C

Prevládajúce pôdy:
Hnedá lesná pôda

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: Fp

Prírode blízke hospodárenie od r. 2007

Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté: BK 60, HB 26, DZ 6

% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
I. - 21 %, II. - 12
%, III. - 13 %,
IV. - 15
%, V. - 21 %, VI+ - 18 %
Podiel etážových porastov (odhadom):
35 %
Produkcia: Plánovaný etát ročný
5,87 m3/ha
z toho: úžitková hmota 90 %, palivo 10 %

ihličnaté: BO 5, SM 2, SC 1
Zásoba
Priem. zásoba (odhad z LHP):
280 m3/ha
Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

30

%

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:

60

%

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

10

%

Plánovaná obnova celkom (z LHP):
124,24 ha
z toho prir. obnova 66 %, umelá obnova 34
%
z toho na voľ. pl. 97 %, pod clonou por. 3 %

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 (carya, cs,.)

+
+
+
+

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:
Zámerom vytvorenia objektu PRO SILVA Košová je dosiahnutie diferencovanej vertikálnej
a horizontálnej štruktúry porastov pre zvýšenie odolnosti voči abiotickým škodlivým činiteľom,
zachovanie genofondu drevín buka lesného a dub zimného pri využití maximálnej prirodzenej obnovy.
Cieľavedomým hospodárením dosiahnuť vyšší podiel cenných sortimentov a znížiť náklady na
pestovateľskú činnosť.
Územie je sprístupnené odvoznou cestou Hrušovo – Potok. V budúcnosti bude nutné porasty
sprístupniť sieťou približovacích ciest a rozčleňovacích liniek.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
Prevládajúcim predpisom obnovných postupov v súčasnom LHP je maloplošný clonný rub
( MCR ), 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, LKT, RZ, manipulácia jedným rezom na odvozné
dĺžky.

Výchovné ťažby
Výchovné ťažby sú v porastoch do 50 rokov predpisované na jeden až dvakrát, porasty
s vekom 50+ sa v objekte nenachádzajú.
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 spolu s riešením druhovej
skladby.

Obnova lesa
Plánovaná obnova podľa LHP 7,03 ha z toho prirodzená obnova 81 %, umelá obnova 19%.
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 breza a rakyta kým MLP nespĺňa kritéria zabezpečenia

Výchova prečistkami
Predpis prerezávok : 1x až 2x za decénium podľa stavu porastov
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 rozpracovaných maloplošným cloným rubom v pásoch v druhom zásahu
nerealizovať dorub ale zamerať sa na nezasiahnutú časť porastu účelovým výberom, ktorý ma
charakter prípravného rubu so zdravotným a negatívnym zrelostným výberom tým dosiahneme
presvetlenie porastov a 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 .
Približovanie : podľa terénnych podmienok – ŠLKT, UKT

Výchovné ťažby
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o porasty do 50 rokov výchovu zamerať hlavne na zdravotný
kvalitatívny výber a úpravu druhovej skladby, plus vytvoriť sieť rozčleňovacích liniek a vytvorenie
dostatočnej a kvalitnej siete približovacích ciest. V porastoch rozčlenených využiť pri výchove
vyvážaciu súpravu.

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
Vzhľadom na rozsiahly výskyt prirodzenej obnovy, starostlivosť o MLP zamerať hlavne na úpravu
druhovej štruktúry a zdravotného stavu porastu. Tlmiť agresiu dreviny bk.

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 jedincov. 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 74_00 :
Charakteristika ( LHP 2003 – 2012 )
Výmera 10,67 ha, vek 45 r., zakmenenie 0,9, zastúpenie drevín : Bk – 85, DZ – 10, HB – 5, SC+
celková zásoba : 2518 m3 , zásoba na 1 ha : 236 m3
Predpis LHP :
1x prebierka, na celej ploche porastu 425 m 3
Návrh hospodárenia:
V danom poraste sa vykonala v roku 2007 prebierka na celej ploche spolu s rozčlenením porastu
a sprístupnením porastu približovacími cestami. Výchovný zásah som previedol v prvom rade
zdravotný výber spolu s úpravou druhovej skladby, ťažba JMP, približovanie – vývozná súprava.
Vyťažilo sa 500 m 3, navýšenie je spôsobené hmotou z liniek a ciest. V budúcnosti sa zameriam na
výber najkvalitnejších stromov, ktorým budem pomáhať.

Obr. č. 1

Porast 81A00 :

Charakteristika ( LHP 2003 – 2012 )
Výmera 11,65 ha, vek 45 r., zakmenenie 1,0, zastúpenie drevín : Bk – 85, DZ – 15
celková zásoba : 3053 m3 , zásoba na 1 ha : 262 m3
Predpis LHP :
Prebierka 2x 1. zásah do polovice platnosti LHP 560 m3
Návrh hospodárenia :
V roku 2003 bol prevedený prvý zásah na ploche 11,65 ha, ťažba 290m 3, Ťažba JMP, približovanie
kombinácia kone, UKT. Druhý zásah budem zameriavať na úpravu druhovej štruktúry porastu
odstraňovaním buka na úkor DZ, aby som zvýšil zastúpenie DZ súčasne vykonávať aj zdravotný
výber. Ďalej plánujem zhustiť sieť približovacích liniek, vzhľadom k tomu že súčasný rozostup liniek je
až 70m. Žiadúca je aj výstavba približovacích ciest.

Obr. č. 2

Porast 109_

Charakteristika ( LHP 2003 – 2012 )
109 01 - 1 etáž : Výmera 10,36 ha, vek 85 r., zakmenenie 0,8, zastúpenie drevín : HB 60, Bk – 40
celková zásoba : 4429 m3 , zásoba na 1 ha : 342 m3
109 02 - 2 etáž : Výmera 2,59 ha, vek 15 r., zakmenenie 0,2, zastúpenie drevín : Bk – 80, HB – 20,
Predpis LHP :
Maloplošný clonný rub v pásoch, šírka na dve výšky porastu. Založiť 5 východísk obnovy na J dorub,
využiť PZ dva zásahy v decéniu 1400m3
Návrh hospodárenia :
Obr. č . 3
V roku 2004 bol vykonaný na ploche 1,50 ha dorub 274m 3, nezmladené miesta sa zalesnili
voľnokorennými sadenicami 0,40 ha, v roku 2006 sa založili tri východiská obnovy maloplošné cloné
ruby v pásoch, spolu s vetrovou kalamitou bolo vyťažené 373m 3. Druhý zásah nebudem realizovať na
vzniknutých presvetlených pásoch dorubom ale zameriam sa účelovým výberom na nezasiahnuté časti
porastu, kde v prvom rade vyberiem nekvalitu / zdravotný výber / a v druhom rade sa zameriam na
pomoc prirastavých , kvalitných jedincov, v častiach s výskytom prirodzeného zmladenia sa budem
snažiť skupinovitým rubom toto prirodzené zmladenie uvoľňovať. V poraste sa dobre zmladzuje BK,
ktorý vytláča aj Hb, ojedinele SM,SC

Obr. č. 3

Porast 110A

Charakteristika ( LHP 2003 – 2012 )
110A01 - 1 etáž : Výmera 13,62 ha, vek 85 r., zakmenenie 0,8, zastúpenie drevín : HB 50, Bk – 40,
SM – 5, BO - 5 celková zásoba : 6331 m3 , zásoba na 1 ha : 372 m 3
110A02 - 2 etáž : Výmera 3,40 ha, vek 10 r., zakmenenie 0,2, zastúpenie drevín : Bk – 100
Predpis LHP :
Maloplošný clonný rub v pásoch, šírka na dve výšky porastu. Založiť 5 východísk obnovy , využiť PZ
dva zásahy v decéniu 1650m 3
Návrh hospodárenia :
Obr. č . 3
V roku 2006 sa založili tri východiská obnovy maloplošné cloné ruby v pásoch, spolu s vetrovou
kalamitou bolo vyťažené 929m 3, na ploche 2,60 ha. Druhý zásah nebudem realizovať na vzniknutých
presvetlených pásoch dorubom ale zameriam sa účelovým výberom na nezasiahnuté časti porastu, kde
v prvom rade vyberiem nekvalitu / zdravotný výber / a v druhom rade sa zameriam na pomoc
prirastavých , kvalitných jedincov, v častiach s výskytom prirodzeného zmladenia sa budem snažiť
skupinovitým rubom toto prirodzené zmladenie uvoľňovať. V poraste sa dobre zmladzuje BK.

Obr. č. 4

