Objekt PRO SILVA

SINEC
LS Hnúšťa, OZ Rimavská Sobota

Vyhotovil: Ladislav Vlčko – OLH
Schválil: Ing. Vojtech Kovalčík, vedúci lesníckej výroby
Rimavská Sobota, september 2007

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

1.1 Lokalizácia a geografická situácia

LHC: Rimavské Brezovo

Lesná oblasť: 38a, Veporské vrchy – juh,
Stolické vrchy - juh
Zemepisné súradnice:19° 54´ s.z.š.
48°33´ v.z.d.
Rozpätie nadmorskej výšky:750– 918 m.n.m.

Názov: SINEC

Prevládajúca expozícia: JZ , Z

Výmera:
124,62 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda

Priemerný sklon: 21%

Klimatická oblasť:

Priem. ročné zrážky v mm:650-800

Geologické podložie:

Priem. roč. teplota v °C: 6-7

Krajina: Slovensko
Užívateľ (OZ):Rimavská Sobota

Prevládajúce pôdy:

2. Prírodná a ekonomická situácia
Prírode blízke hospodárenie od r.2007

Skupina lesných typov:

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté:BK 63%, BR 3%, JH 0,7%, JL 0,7% I. 3%, II. 2%, III. - 2%,
IV. - 80%, V. 0%, VI+ - 13%
ihličnaté:SM30%, JD 2%, SC 0,4%, DG 0,2% Produkcia a ťažba:
Zásoba

Plánovaný etát ročný

Priem. zásoba (odhad z LHP):295 m3/ha

z toho: úžitková hmota 90%, palivo 10%

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

50%

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):9,07

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:

30%

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

20%

z toho prir. obnova
27%
z toho na voľ. pl.
100%

95m3/ha

73%,

umelá

obnova

0%, pod clonou por.

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky

celkom
prevládajúce
>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

veľmi
časté
50-75 %

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

+
+
+

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Objekt je vytvorený z porastov lesných drevín buka lesného, smreka obyčajného,
a ostatných cenných ihličnanov a listnáčov na výmere 124,62 ha. Svojou výmerou a
umiestnením je zameraný na ochranu genetickej diverzity a kvalitného genofondu uvedených
drevín, a hlavne na jemnejší spôsob hospodárenia. Zámer je v obnovných porastoch ,
predlžením rubnej doby a vytvorením mozaikovej štruktúry , prejsť na prírode blízky les. Vo
výchovných porastoch je hlavné zamerať sa na skrátenie doby prechodu na prírode blízky
les s maximálnym využitím a podporou jestvujúceho prirodzeného zmladenia a snažíť sa
o maximálny hodnotový prírastok a rozmanité drevinové zloženie . V starších porastoch
jedno až dve decénia pred začatím obnovy začať cieľavedome tvoriť pestrejšiu horizontálnu
a vertikálnu štruktúru.
Cieľom je v maximálnej miere využívať prirodzenú obnovu buka, jedle , smreka a javora
horského, použiť jemnejšie podrastové spôsoby na dosiahnutie väčšej porastovej
diferenciácie a kvality porastov.
Objekt vzhľadom na to , že v posledných rokoch jemnejšie hospodárske postupy idú do
popredia , sa stáva vhodným príkladom na demonštrovanie vplyvu týchto postupov. Na
zdokonalenie týchto lesných porastov v objekte je treba cieľavedome sa zamerať na
vytvorenie vertikálnej a horizontálnej štruktúry porastov, na skvalitňovanie a zvyšovanie
porastovej zásoby, na úplne prevládnutie prirodzenej obnovy s následným výrazným
šetrením nákladov na pestovateľskú činnosť a zvyšovanie výnosov a stabilitu porastov.

Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení LHP z roku 2003 – 2012 sa najčastejšie uvádzajú obnovné
postupy: maloplošný clonný rub (MCR) 2x za decénium a dorub (DO)na striedavých pásoch.
Počas platnosti LHP sa v určitých dielcoch vykonávali obnovné postupy v zhode s
predpisom LHP (MCR,DO). Počet zásahov : v priemere 2 x za decénium
Intenzita zásahu v predpisovej časti LHP predstavuje 100% zo zásob obnovovaných
porastov, Nezmladené miesta doplniť.
Ťažbové postupy: ťažba JMP + približovanie ŠLKT, UKT, priem. sklon 20%, terén členitý.
Prevládajúce obnovné postupy – maloplošný clonný rub, dorub.

Výchovné ťažby
V porastoch nad 50 rokov LHP predpisuje intenzitu zásahu 9 % zo zásoby porastu čo je
nepostačujúce pre potreby výchovy porastov. Skutočnosť bola dodržaná v priemere 9%.
Zásah sa vykonával v úrovni a sčasti v podúrovni (listnaté). Vzdialenosť medzi linkami 30-50
m, šírka liniek 2,50 m (UKT, ŠLKT)

Obnova lesa
LHP z rokov 2003 – 2012 predpisovalo obnovu lesa o výmere 9,07ha z toho prirodzenou
obnovou 6,10 ha (73%), a umelou 2,97 ha (27%).
Spôsob vykonania: sadba štrbinová do pripravenej pôdy, plôšky o veľkosti 35 x 35 cm.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa prevádza v porastoch kde sa vykonávala umelá obnova, 1x ročne
zriedka 2 x, odstraňujú sa černičie, malinčie, smlzy, po dobu, kým kultúra nespĺňala kritéria
zabezpečenosti.
Ochrana proti zveri sa takisto prevádza v porastoch, kde sa vykonávala umelá obnova a to
individuálne (Cervacol Extra,)
Plecie ruby a výseky krov sa vykonávajú za účelom odstránenia brezy, rakyty, bazy na
uvoľnenie kultúry.

Demonštračné objekty

Porast 332

Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 3,70, vek 110 r. zakmen. 0,6., zast. drevín sm 70, bk 30
2. etáž: Výmera 2,46ha, vek 10 r., zakmen.0,5, zast. drevín bk 70,sm30
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 2625m3, z toho na ha 426 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Maloplošný clonný rub, dorub na striedavých pásoch, šírka na 2 výšky porastu, predpis ťažby
2625 m3, obnova na ploche 3,70 ha (prirodzene z toho 2,10 ha), intenzita zásahu 100%
Vykonané (doteraz): ťažba 1086 m3, obnova 0,55 ha (100% prirodzene)
Návrh hospodárenia:
Jednotlivý a skupinkový výber na celej ploche porastu, ťažba 520 m3, intenzita zásahu 20%,
realizovať ešte jeden zásah do konca decénia, predpokladané obnovné zastúpenie bk60, sm20.
jh10, umelá obnova 0 ha, prirodzená 2,27ha

Technologický postup:
Porast rozčleniť linkami vzdialenými 40-50m od seba .Približovanie LKT , jednotlivo,
krátenými kmeňmi.

Dlhodobý zámer:
V poraste je predpoklad na vytvorenie mozaikovej výberkovej štruktúry. V hornej vrstve je
potrebné zamerať sa na uvoľnenie rubných dimenzii SM , nekvalitných jedincov BK
a poškodených jedincov kôrovcovou kalamitou SM. Ostatné tenšie jedince ponechať na
ďalšie prirastanie .
Spolupôsobením zabezpečiť okrem bukového zmladenia aj zmladenie SM a JH, ktorému
systematicky pomáhať v prestrihávkach redukciou BK.

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:

Porast 334A

Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 5,37ha, vek 110 r. zakmen.0,6, zast. drevín bk 60,sm 40
2. etáž: Výmera 3,58 ha, vek 10 r., zakmen. 0,5, zast. drevín bk 60,sm 30, jd 10
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 3732 m3, z toho na ha 417 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Veľkoplošný clon . rub v pásoch, šírka na 3 výšky porastu, dorub, 2 zásahy v desaťročí
predpis ťažby 3732 m3, obnova na ploche 5,37 ha (prirodzene z toho 4,00ha), intenzita
zásahu 100%.
Vykonané (doteraz): ťažba 113 m3, obnova 0,05 ha (100% prirodzene)
Návrh hospodárenia:
Jednotlivý a skupinkový výber na celej ploche porastu, ťažba 1900 m3, intenzita zásahu 51%,
realizovať dva zásahy do konca decénia, predpokladané obnovné zastúpenie bk60, sm20.
jd10, umelá obnova 0 ha, prirodzená 2,89ha
Technologický postup:
Porast rozčleniť linkami vzdialenými 40-50m od seba .Približovanie LKT , jednotlivo,
krátenými kmeňmi.

Dlhodobý zámer:
V poraste je predpoklad na vytvorenie mozaikovej výberkovej štruktúry. V hornej vrstve je
potrebné zamerať sa na uvoľnenie rubných dimenzii SM , nekvalitných a rozkošatených
jedincov BK a poškodených jedincov kôrovcovou kalamitou SM. Ostatné tenšie jedince
ponechať na ďalšie prirastanie .
Spolupôsobením zabezpečiť okrem bukového zmladenia aj zmladenie SM a JD, ktorému
systematicky pomáhať v prestrihávkach redukciou BK.

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:

Porast 245A

Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 17,65ha, vek 70 r. zakmen. 0,8, zast. drevín bk 65, sm20, br 10, jl 5
Celková zásoba na ploche všetkých etáží:5695m3, z toho na ha 323 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Okrem redších skupín prebierka na ploche 10,00ha, predpis ťažby 330 m3, obnova na ploche
0 ha (prirodzene z toho 0 ha), intenzita zásahu 6.%
Vykonané (doteraz): ťažba PN 177 m3,
Návrh hospodárenia:
Prebierka za účelom prebudovy na mozaikovú štruktúru porastu, ťažba 570 m3, intenzita
zásahu 10%, 1 zásah v decéniu, 50r.obnovná doba predpokladané obnovné zastúpenie jh 60,
bk 30, sm 10, obnova umelá 0 ha, prirodzená 1,76 ha
Technologický postup:
Porast rozčleniť linkami vzdialenými 40-50m od seba .Približovanie UKT , jednotlivo,
krátenými kmeňmi. Dať dôraz na zachovanie jestvujúceho prirodzeného zmladenia jh.

Dlhodobý zámer: Postupným odstraňovaním košatých a poškodených jedincov dosiahnuť
zvýšený podiel prirodzeného zmladenia, ako aj hrúbkový prírastok na kvalitných jedincoch.
V jestvujúcom odrastajúcom prirodzenom zmladení odstraňovať rozrastlíky.

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:

Porast 246

Charakteristika z LHP:
1. etáž: Výmera 11,11ha, vek 65 r. zakmen. 0,8, zast. drevín bk 70, sm 20, br 10
Celková zásoba na ploche všetkých etáží:3811 m3, z toho na ha 343 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho (súčasného) LHP:
Okrem redších skupín prebierka
predpis ťažby 280 m3, obnova na ploche 0 ha (prirodzene z toho 0 ha), intenzita zásahu 7%
Vykonané (doteraz): ťažba 0 m3,
Návrh hospodárenia:
Prebierka za účelom prebudovy na mozaikovú štruktúru porastu, ťažba 428 m3, intenzita
zásahu 11%, 1 zásah v decéniu, 50r.obnovná doba predpokladané obnovné zastúpenie , bk 60,
jh 30, sm 10, obnova umelá 0 ha, prirodzená 1,24 ha
Technologický postup:
Porast rozčleniť linkami vzdialenými 40-50m od seba .Približovanie UKT , jednotlivo,
krátenými kmeňmi. Dať dôraz na zachovanie jestvujúceho prirodzeného zmladenia jh, bk

Dlhodobý zámer: Postupným odstraňovaním jedincov brezy, nekvalitných a poškodených
jedincov buka zabezpečiť dostatok svetla pre odrastanie prirodzeného zmladenia. Dosiahnuť
zvýšený podiel prirodzeného zmladenia, ako aj hrúbkový prírastok na kvalitných jedincoch.
V jestvujúcom odrastajúcom prirodzenom zmladení odstraňovať predrastky a postupne
dosahovať vertikálne a horizontálne rozvrstvenie 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:

Porastová mapa objektu PRO SILVA SINEC

