Objekt PRO SILVA

Hanová
LS Jelšava, OZ Revúca

Vyhotovil: Ing. Stanislav Novák, vedúci LS Jelšava a odborný lesný hospodár
Revúca, september 2007
Schválil: Ing. Igor Viszlai, vedúci lesníckej výroby

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie (zo všeobecnej časti LHP)
1.1 Lokalizácia a geografická situácia

Slovenská republika

Krajina:

Užívateľ (OZ):

LHC:

Lesná oblasť: 38 a – Stolické vrchy (45%)

18 – Revúcka vrchovina (55%)
Zemepisné súradnice: 20°13‘ v. d.
48°41‘ s. š

Revúca

Jelšava

Názov:

Rozpätie nadmorskej výšky: 400 – 1350 m.n.m

Hanová

Výmera:

Prevládajúca expozícia: J

2 073,17 ha

Priemerný sklon: 45 %

1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť: mierné pásmo

Priem. ročné zrážky v mm: 803 mm

Geologické podložie: fylit

Priem. roč. teplota v °C: 6 °C

Prevládajúce pôdy: okrové lesné pôdy
(piesočnato.hlinité, stredne hlboké, mierne humózne)

2. Prírodná a ekonomická situácia

FQ (3%), QF (61%),
Ft , Fp(30%), FA (6%), SP (+)
Skupina lesných typov:

Prírode blízke hospodárenie od r. 2007

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: BK 55, DB 11, HB 7, BR 3, JH2, I. - 30 %,
II. - 31 %,
III. - 4 %,
JS 2, OS 2, LP 1, JM+, JL+, AG+
IV. -3 %,
V. - 15 %,
VI+ - 17 %
ihličnaté:

SM 13, SC 1, JD 1, BO+, BC+,
DG+, SP+

Produkcia a ťažba:

Zásoba : 567 145 m3

Plánovaný etát ročný:

4,9 m3/ha

Priem. zásoba (odhad z LHP):

292 m3/ha

z toho: úžitková hmota

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

73 %

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):286,88

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

26 %

1%

98 %, palivo 2 %

z toho prir. obnova 79%, umelá obnova 21 %
z toho na voľ. pl. 0 %, pod clonou por. 100

%

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

+
+

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

+
+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Demonštračný objekt Pro Silva Hanová predstavuje územie (celý lesnícky
obvod Hanová o výmere 2 073,14 ha) prechádzajúce od 2. po 7. vegetačný stupeň,
v ktorom sa nachádzajú rôzne skupiny lesných typov. Prevažne ide o dubové bučiny,
ale aj bukové dúbravy, lipové dubové bučiny, bučiny, prechádzajúce do jedľových až
vysokohorských smrečín. Tento súbor porastov bol medzi objekty Pro Silva vybratý
aj preto, lebo napriek „tvrdým predpisom“ tu boli od roku 1970 realizované jemnejšie
postupy obnovy, prípadne jemnejšie formy prevodu cez výchovu porastu.
Pestrosť uvedených lesných spoločenstiev predurčuje aj viac zámerov na
vytvorenie tohto objektu PRO SILVA.

V celom objekte je spoločným zámerom

uplatňovanie zásad prírode blízkeho hospodárenia podľa stavu a možností
konkrétneho porastu. Zámerom je realizovať zásahy na celých plochách porastov pri
rešpektovaní možností stanovišťa, biologických vlastností jednotlivých drevín, pri
využití ich vzájomných vzťahov, s cieľom zvyšovať kvalitu porastov, podporovať
alebo vytvárať diferencovanú štruktúru porastu, zabrániť ťažbe rubne nezrelých
stromov, ponechať v poraste čo najdlhšie geneticky vhodné jedince aj za cenu
zníženia kvality dreva ponechaných stromov a tým podporovať prirodzenú obnovu
lesa z geneticky vhodného materiálu.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
Prevládajúcim obnovným postupom v LHP v rokoch 1964 – 1975 a 1975 - 1984
bol v porastoch nižších vegetačných stupňov s vyšším zastúpením osiky, brezy
a s výskytom výmladkových bukov a hrabov predpísaný prevod z nízkeho lesa na
vysoký formou holorubov na striedavých pásoch so šírkou východísk na jednu
porastovú výšku s dobou prevodu 30 rokov. Okrajové holoruby sa predpisovali aj
v ostatných porastoch. Po zabezpečení mladého lesného porastu na východisku sa
priradil ďalší pás. Obnova porastov postupovala proti smeru nebezpečného vetra.
Obnovná doba bola 20 – 30 rokov. Napriek uvedeným predpisom boli v mnohých

porastoch realizované prevody len formou výchovy. Preto majú v súčasnosti porasty
vekovo a hrúbkovo diferencovanú štruktúru.
V rokoch 1985 – 1994

bol v LHP prevládajúcim obnovným postupom

maloplošný holorub na 2 výšky porastu, no v mnohých porastoch bola spracovávaná
kalamita podkôrniková, alebo imisná, teda sa holoruby formou zmien v LHP zrušili,
alebo realizovali zväčša na jednom východisku v poraste.
V rokoch 1995 – 2004 a 2005 – 2014 je na území objektu Pro Silva Hanová
prevládajúcim obnovným postupom okrajový clonný rub (OCR) v pásoch na dve
výšky porastu a dve fázy clonného rubu – presvetlenie a dorub s dobou obnovy 30
rokov.
Počet zásahov v decéniu: 2x
Intenzita zásahu: V predpisovej časti LHP predstavovala priemerne 30 % ťažby
zo zásoby porastu.
Ťažbové postupy: Ťažba dreva sa vykonáva JMP. Približovanie dreva sa
vykonáva kmeňovou metódou ŠLKT (UKT)(P – OM, VM – OM ) v kombinácii s koňmi
( P – VM ) v závislosti od terénnych podmienok, objemovosti.
Výchovné ťažby
Od roku 1964 až po súčasnosť sa realizovali prebierky do 50 rokov s intenzitou
od 5 do 10 % 1x za decénium. V porastoch nad 50 rokov bola intenzita vyššia, asi
15% 2x za decénium.
V porastoch do 50r. súčasný LHP 2005 - 2014 predpisuje intenzitu zásahu 3 –
15 % ťažby zo zásoby porastu na hektár. V porastoch nad 50 rokov predpisuje LHP
intenzitu zásahu 5 – 10 % ťažby zo zásoby porastu na hektár, jeden zásah za
decénium. V prevažnej časti prebierkových porastov nad 50 rokov LHP nepredpisuje
žiaden zásah.
Spôsob vykonania: Zásah sa v doterajšej praxi vykonával diferencovane podľa
drevinového zloženia porastov. V ihličnatých porastoch sa vykonával zásah do
podúrovne

s cieľom

zvýšiť

stabilitu

porastu

a odstrániť

nekvalitné

jedince.

V listnatých a zmiešaných porastoch sa zasahovalo do úrovne v prospech DB a BK.
V prvých zásahoch sa uplatňoval aj negatívny výber (úprava druhového zloženia,
odstraňovanie netvárnych výmladkových jedincov).

V mnohých porastoch sa

realizovala predrubná náhodná ťažba (imisná, podkôrniková, snehová).

Rozčleňovanie : Rozčleňovaniu sa pripisovala stredná dôležitosť (prehľadnosť
v poraste), rozostupy 40 – 60 m, šírka 4 m. Mnohé porasty dlho neboli sprístupnené
čo sa odrazilo na zníženej kvalite porastov (ponechané košaté BK).
Zdôvodnenie výchovy: Zameriavala sa na podporu rastu kvalitných jedincov BK
a DB, v ihličnatých porastoch najmä na stabilitu porastu.

Obnova lesa
Podľa LHP z rokov 1995 – 2004 bola predpísaná obnova lesa v rozsahu 174,7
ha. Z toho na 76,54 ha bolo očakávané prirodzené zmladenie (44 %). Porasty boli
podsádzané SM, JD.
Podľa LHP v rokoch 1995 – 2004:
Obnova lesa 174,7 ha: (91,2 ha BK, 24,93 ha SM, 19,09 ha DB, 10,43 ha JD,
10,13 ha SC, 8,86 ha JH, 4,41 ha BO, 1,96 ha JM, 1,57 ha HB, 1,09 ha JS, 1,03 ha
LP
Z toho: - prirodzenou obnovou 76,54 ha (44%): (64,9 ha BK, 3,95 ha JH, 3,13
ha DB, 2,77 ha SM 0,89 ha JS, 0,77 ha HB, 0,10 ha JM, 0,03 ha LP, ),
- umelou obnovou 98,16 ha (56%): (26,3 ha BK, 22,16 ha SM, 15,96 ha DB,
10,43 ha JD, 10,13 ha SC, 4,91 ha JH, 4,41 ha BO, 1,86 ha JM, 1 ha LP, 0,8 ha HB,
0,2 ha JS).
Podľa LHP v rokoch 2005 – 2014:
Obnova lesa 286,88 ha: (176,78 ha BK, 43,74 ha DB, 16,54 ha SM, 16,34 ha
JH, 11,35 ha JD, 7,95 ha JS, 6,29 SC, 1,91 ha LP, 1,87 ha JM, 2,64 ha HB, 0,97 ha
BO, 0,50 ha BR)
Z toho: - prirodzenou obnovou 225,38 ha (79%): (167,05 ha BK, 21,20 ha DB,
13,38 ha JH, 9,32 ha SM, 6,94 ha JS, 2,64 ha HB, 1,91 ha LP, 1,48 ha JM, 1,46 ha
JD)
- umelou obnovou 61,50 ha (21%): (22,54 ha DB, 9,89 ha JD, 9,73 ha BK, 7,22
ha SM, 6,29 ha SC, 2,96 ha JH, 1,01 ha JS, 0,97 ha BO, 0,50 ha BR, 0,39 ha JM).
Spôsob vykonania: sadba jamková, sejba BR.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine vyžínaním sa realizovala v porastoch po umelej obnove
lesa, 1x ročne ( prípadne 2x ročne) do doby zabezpečenia MLP.

Ochrana proti zveri sa vykonávala v porastoch po umelej obnove lesa
individuálne (prevažne repelentmi), ale aj oplôtkami.
Plecí rub a výseky krov sa vykonávali v mladých lesných porastoch vzniknutých
z umelej a z prirodzenej obnovy za účelom odstránenia nežiadúcich krov a drevín
ako OS, BR, výmladkových HB a BK.
Výchova prečistkami
Predpis prerezávok : prevažne 2x za decénium podľa stavu porastu.
Spôsob vykonania: V ihličnatých porastoch sa zásah realizoval v podúrovni
negatívnym a zdravotným výberom (odstránenie vrastavých a poškodených stromov)
silnejšími zásahmi. V listnatých porastoch sa zásah realizoval v úrovni a nadúrovni
negatívnym výberom (odstraňovanie predrastlíkov, rozrastlíkov - zdravotný, tvarový,
druhový výber jedincov) jemnejšími zásahmi, ako aj pozitívnym výberom v prospech
kvalitného BK a DB

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Snahou tohto projektu je uplatnenie zásad prírode blízkeho obhospodarovania
lesa, jemnejších foriem podrastového hospodárskeho spôsobu a výberkového
hospodárskeho spôsobu podľa stavu a možností konkrétneho porastu. Ďalej snahou
je nenechať predrubné porasty bez zásahu, ale v každom decéniu zasahovať buď
z hľadiska zvyšovania kvality porastu, alebo z dôvodu budovania diferencovanej
štruktúry porastu, či zabezpečenia stability porastu.
Obnovné ťažby
Obnovné postupy:

účelový výber, obnovné ruby na princípe maloplošného

clonného rubu s dlhou obnovnou dobou (hlúčkový, skupinový), skupinovite clonný
rub,
Počet zásahov v decéniu: 1 - 3 zásahy v decéniu podľa stavu porastu.
Intenzita zásahu: do 20%.
Zdôvodnenie obnovných postupov: Účelovým výberom, resp. výberkovým
rubom podporovať a vytvárať diferencovanú štruktúru porastu, pričom budú jedince

z porastu odoberané podľa účinku na štruktúru porastu, na dorast a vznik prirodzenej
obnovy.
Jemnejšími formami podrastového hosp. spôsobu, t.j. použitím východísk
nepravidelného tvaru, do výmery 0,20 ha (skupinový clonný rub), alebo odstránením
2-3 stromov (hlúčikový clonný rub),

ktoré budú v poraste rozmiestnené podľa

určeného pestovného cieľa (buď je to budovanie diferencovanej štruktúry, alebo
pestovanie

porastovej

zásoby)

zvýšiť

hodnotovú

produkciu

prostredníctvom

svetlostného prírastku na najkvalitnejších jedincoch, umožniť kvalitným tenším
jedincom

dorásť

do

hrubších

dimenzií,

zvýšiť

podiel

prirodzenej

obnovy,

a v neposlednom rade zvýšiť stabilitu porastov. Cieľom bude teda obnova, ako aj
zvyšovanie kvality porastu a podpora vekovej diferenciácie porastu, teda udržanie
lesa na celej ploche porastu čo najdlhšie, pokiaľ bude možné až trvale.
Spôsob vykonania: Najprv sa vykoná technologická príprava pracoviska,
zameraná na sprístupnenie porastov približovacími cestami, nerozčlenené porasty
rozčleniť sieťou približovacích liniek (40m +- 10m). V rozčlenených porastoch podľa
potreby zvýšiť hustotu približovacích liniek. Ťažba sa vykoná smerovou stínkou
k približovacím linkám. Kmene sa budú krátiť, aby pri približovaní nevznikali veľké
škody na stojatých stromoch (poškodené kmene ošetriť fungicídnym prípravkom).
Približovanie sa bude prevádzať v závislosti od priechodnosti terénu ŠLKT ( UKT)
v kombinácii s koňmi (lanovka).
Výchovné ťažby
Spôsob vykonania:

v listnatých porastoch úrovňové prebierky s pozitívnym

výberom, v ihličnatých porastoch zasahovať do podúrovne s cieľom zvýšiť stabilitu
porastu a odstrániť nekvalitné jedince, výberkové prebierky.
Intenzita zásahu: do 20% v závislosti od dreviny, zakmenenia a veku porastov
Rozčleňovanie: dôkladné rozčlenenie porastov sieťou približovacích liniek
v rozostupe 40 m (+- 10m) širokých 4 m.
Zdôvodnenie výchovy: Nenechať predrubné porasty v štádiu rubného kľudu, ale
výchovnými zásahmi s ohľadom na pestovný cieľ sa zamerať buď na zvyšovanie
kvality porastu a hrúbkového prírastku ostávajúcich najkvalitnejších zložiek porastu
cez formovanie korún (pestovanie porastovej zásoby), alebo zásah orientovať na
budovanie diferencovanej štruktúry.

Obnova lesa
Zmenou obnovného postupu sa očakáva zvýšenie prirodzeného zmladenia zo
79% na 85% (2005 – 2014). Umelú obnovu bude zrejme potrebné použiť ako
doplnok na ploche do 15% pre SM, JD,SC, do vyšších polôh aj BK, JH.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Porasty z prirodzenej obnovy nebude potrebné vyžínať (existencia hornej vrstvy
zamedzí zaburineniu plôch). Ochrana proti zveri sa obmedzí len na ochranu drevín
z umelej obnovy (SM, JD, SC) poprípade JH, JS z prirodzenej obnovy, ktoré sú
poškodzované zverou. Plecie ruby bude potrebné vykonávať na podporu BK a DB
voči OS, BR, HB a v porastoch vyšších nadmorských výšok na podporu SM, JD, SC.
Prestrihávkami bude potrebné upravovať hustotu nárastov cez negatívny výber
(zdravotný výber, jedince poškodené ťažbou).
Výchova prečistkami
Prerezávky vykonávať diferencovane podľa východiskového stavu porastu
a jeho drevinového zloženia. V zmiešaných

porastoch (BK a s prímesou DB a

cenných listnáčov, ojed. SC) vykonávať zásah v úrovni pri uplatnení negatívneho
výberu s prihliadnutím aj na drevinové zloženie (podporovať BK, DB, JH, LM voči
OS, HB, BR) V ihličnatých porastoch (SM) dôsledne uvoľňovať úrovňové jedince,
aby sme dosiahli dostatočne dlhé koruny a tým zvýšili ich stabilitu voči abiotickým
(sneh, vietor, imisie) aj biotickým (podkôrný hmyz, zver) škodlivým faktorom. Zásah
vykonávať dva krát za decénium, pri viacetážových porastoch vykonávať zásah po
ťažbe (odstránenie poškodených jedincov ťažbou a približovaním). Racionalizačné
metódy neuplatňovať. Dôsledne vykonávať rozčleňovanie porastov približovacími
linkami v rozostupe cca 30 – 40 m, širokými 3 m.

Demonštračné objekty:
Porast 313 - 00

Charakteristika (LHP 2005-2014):
Výmera

Vek

9,76 ha

100 r.

Zakmen.
7

Zastúpenie
BK 78, HB 12, SM 6, BR 4

Celková zásoba 2967 m3, zásoba na 304 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho LHP (19952004):
Na J v 1/3 prebierka, plocha 3,80 ha 65
m3.

Intenzita

zásahu

17

m3./ha

Vykonané:
Prebierka na ploche 3,80ha, 53m3, PN
21 m3.
Nový predpis LHP (2005 - 2014):
Okrajový clonný rub v pásoch so šírkou
na 2 výšky porastu, založiť 2 východiská
obnovy, 2 zásahy v decéniu s intenzitou
25 %. Obnova na ploche 2,47 ha, z toho
1,72

ha

,

prirodzená

obnova

(BK

a z časti SM) a 0,75 ha umelá obnova
(JD, SM)
Vykonané:
Nerealizované.
Komentár:
V rokoch 1964 – 1975 bol porast popisovaný ako dvojetážový, ktorý mal v hornej
etáži 120 ročné košaté BK a v druhej etáži 55 ročné BK (40%) s 20% zastúpením
BR, 20 % OS, 10% HB a 10% SM. V poraste boli realizované predrubné ťažby len
malej intenzity, preto v súčasnosti značná časť košatých BK ostala, ale zastúpenie

BK sa zvýšilo na úkor OS, BR a HB, ktoré z porastu vypadávali prirodzene. Porast je
v súčasnosti rôznoveký, zmiešaný, na Z časti s vyšším zastúpením OS, BR, HB.
V strednej časti porastu sa nachádza skupina SM. Zakmenenie porastu je
nerovnomerné, pomiestne sa nachádza zmladenie buka.

Návrh zmeny LHP:
Nahradiť OCR viacerými postupmi podľa konkrétnej časti porastu:
V západnej časti porastu, kde je vyššie zastúpenie OS, BR a HB realizovať
skupinový clonný rub ( skupiny do 0,20 ha) a tým podporiť vznik prirodzeného
zmladenia BK, aby sa využila produkčná schopnosť stanovišťa.
V severnej (730 m.n. m) mierne presvetlenej časti porast v hlúčikoch podsadiť JD,
SM.
V skupine SM realizovať zdravotný výber, v redších častiach spolupôsobením pre
prirodzenú obnovu pomôcť zmladeniu SM.
Na ostatnej časti porastu realizovať pomiestny výber stromov rubne zrelých,
netvárnych, zdravotne poškodených, prestárnutých, alebo slabo prirastajúcich
stromov a zároveň uvoľniť nastupujúce zmladenie BK.
Dlhodobý zámer:
V časti porastu upraviť drevinové zloženie, ktoré bude zodpovedať produkčnej
schopnosti stanovišťa. Zvyšovať kvalitatívnu a kvantitatívnu produkciu porastu,

podporovať vznik prirodzenej obnovy tak, aby sa udržala a budovala diferencovaná
štruktúra porastu , čím by sa les udržal na celej ploche porastu čo najdlhšie.

Porast 314 - 11

Charakteristika (LHP 2005-2014):
Výmera

Vek

Zakmen.

Zastúpenie

1. etáž

7,37 ha

115 r.

6

BK 84, HB 12, DB 4

2. etáž.

1,84 ha

25 r.

2

BK 100

Celková zásoba 2496 m3, zásoba na 271 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho LHP (19952004):
Okrajový clonný rub v pásoch so šírkou
na 2 výšky porastu, založiť 2 východiská
obnovy, 2 zásahy v decéniu na ploche
2,47 ha. Obnova na ploche 2,77 ha,
umelá 1,97 (BO, BD), prirodzená obnova
0,80 ha (BK). Predpokladané obnovné
zastúpenie BK 60%, DB 20%, JM 10%,
SC 10%.
Vykonané:
RN ťažba v roku 1996 20 m3, plocha
0,08 ha ; OÚ ťažba v roku 2000 314 m3
na 2 východiskách,

plocha 1,12 ha

a RN 58 m3, plocha 0,19 ha.
Zalesňovanie podsadbou 0,60 ha (DB,
JH, SC) , prirodzeným zmladením 0,40
ha (BK).

Nový predpis LHP (2005 - 2014):
Na východiskách obnovy dorub, pokračovať OCR v pásoch so šírkou na 2 výšky
porastu, 2 zásahy v decéniu na ploche 3,83 ha (intenzita zásahu 52%). Obnova na
ploche 3,83 ha, umelá 1,38 ha (BO, DB), prirodzená 2,45 ha (BK, DB).
Predpokladané obnovné zastúpenie BK 60%, DB 20%, BO 20%.
Vykonané:
Nerealizované.
Komentár:

Porast je rozpracovaný OCR na 2 východiskách. Porast má hrúbkovo diferencovanú
štruktúru, nerovnomerné zakmenenie, zmiešanie jednotlivé. V poraste sa na
založených východiskách vyskytuje prirodzené zmladenie BK.
Návrh zmeny LHP:
Na založených východiskách namiesto dorubu realizovať ďalšiu fázu clonného rubu
so zameraním na zvýšenie hodnotovej produkcie cez dôsledný pozitívny výber. Na
ostatnej ploche – doposiaľ neobnovovanej - nahradiť OCR pomiestnym výberom
jednotlivých rubne zrelých, netvárnych, zdravotne poškodených, prestárnutých, alebo
slabo prirastajúcich stromov a ponechať v poraste kvalitné geneticky vhodné jedince
na zabezpečenie prirodzenej obnovy BK a DB.
Dlhodobý zámer:

Pozvoľným postupom obnovy udržať les na ploche porastu čo najdlhšie, vekovo a
hrúbkovo rozdiferencovať štruktúru porastu a zároveň zvyšovať jeho kvalitu
a kvantitu produkcie.

Porast 318 A 00

Charakteristika (LHP 2005-2014):
Výmera

Vek

6,46 ha

110 r.

Zakmen. Zastúpenie
7

BK 81, HB 11, BR 8

Celková zásoba 2159 m3, zásoba na 334 m3/ha.
Predpis

predchádzajúceho

LHP

(1995-2004):
Bez zásahu.
Nový predpis LHP (2005 - 2014):
Okrajový clonný rub v pásoch so
šírkou na 2 výšky porastu, 2
východiská, 2 zásahy v decéniu na
ploche 2,09 ha. Ťažba

700m3,

intenzita zásahu 32%, obnovná
doba 20r. Obnova na ploche 2,09
ha, z toho umelá obnova 0,63 ha
(BO, DB) a prirodzená 1,46 ha
(BK).

Predpokladané

obnovné

zastúpenie BK 70%, DB 20%, BO
10%.
Vykonané:
Nerealizované.
Komentár:
Porast bol už v roku 1964 popísaný ako nerovnomerne zakmenená stredná
kmeňovina, pričom prevažná časť BK bola výmladkového pôvodu. V týchto rokoch
bol predpísaný a aj realizovaný okrajový holorub (22%) s ponechanými výstavkami
na 2 východiskách. V ďalšom decéniu bol plánovaný holorub na 3 východiskách,
ktorý bol zrušený. V 80-tych rokoch bol porast len opakovane doplňovaný BO.
V súčasnosti je porast nerovnomerne zakmenený, zložený z viac častí (22%

mladšie). V západnej časti je vyššie zastúpenie BR a OS. V strednej časti porastu je
prítomná prirodzená obnova BK do výšky 25 cm
Návrh zmeny LHP:
Nahradiť okrajový clonný rub v pásoch pomiestnym výberom jednotlivých rubne
zrelých,

netvárnych,

zdravotne

poškodených,

prestárnutých,

alebo

slabo

prirastajúcich stromov so zámerom zvýšiť kvalitu a kvantitu produkcie a vo vekovo a
hrúbkovo vyspelejšej časti

odclonením menších skupín do 0,20 ha (skupinovým

clonným rubom s dlhou obnovnou dobou), pričom tieto skupiny budú v poraste
umiestnené nepravidelne. Pomalým odclonením porastu na malých plochách sa
dosiahne vekovo diferencovaný následný porast . Intenzita zásahu bude 21 %. V
západnej časti s výskytom OS, HB a BR realizovať zásah vyššej intenzity s
ponechaním kvalitných BK kvôli jeho prirodzenej obnove
Dlhodobý zámer:
Flexibilne zasahovať do porastu z ohľadom na kvalitovú štruktúru porastu,
stanovištné podmienky a drevinové zloženie, taktiež s cieľom podporiť rôznovekosť
porastu a v západnej časti porastu zvýšiť zastúpenie BK na úkor BR, HB a OS.

Porast 319 - 00

Charakteristika (LHP 2005-2014):
Výmera

Vek

19,55 ha 70 r.

Zakmen. Zastúpenie
8

BK 50, HB 25, BR 10, OS 10, SC 5

Celková zásoba 4574 m3, zásoba na 234 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho LHP (1995-2004):
Prebierka na ploche 18,83, ťažba 490 m3 , 26 m3/ha.
Vykonané:
Prebierka na ploche 18,83, ťažba 562m3 , 30 m3/ha.
Nový predpis LHP (2005-2014):
Prebierka na ploche 19,55 ha; ťažba 350 m3; 18 m3/ha
Vykonané:
Nerealizované.
Komentár:
Porast bol už od svojich 40 rokov popisovaný ako porast s nerovnomerným
zakmenením s hrúbkovo diferencovanou štruktúrou a prevažne nevhodným (veľa
OS, BR, HB) a nekvalitným drevinovým zložením (výmladkový BK), preto bol
v rokoch 1975 – 1984 navrhnutý na prebudovu holorubom (4 východiská so šírkou
20 m). Tento zásah bol zrušený, nakoľko bol veľmi radikálny a jeho realizáciou by sa
výsledok dostavil len veľmi ťažko a nákladne (po odkrytí plochy by táto nalietla veľmi
životaschopnou OS, BR a HB, v konkurencii ktorých by sa len veľmi ťažko uplatnili
hlavné dreviny ako BK a DB, príp. SC) a natrvalo by sa z porastu odstránili aj kvalitné
geneticky pôvodné jedince hlavných drevín. Preto bol prevod realizovaný formou
výchovy počas ďalších 30 rokov. Výsledkom je porast rôznoveký, s nerovnomerným
zakmenením, s pestrým drevinovým

zložením v skupinovom až jednotlivom

zmiešaní a diferencovanou výškovou a hrúbkovou štruktúrou, čo vidieť aj polygónoch
hrúbkových početností (výsledok merania na dvoch TVP-graf 1 a 2). V poraste sa
nachádzajú aj prestárnuté košaté BK, v strednej vrstve kvalitný BK a HB a v spodnej
vrstve nastupujúce prirodzené zmladenie BK. Porast je dostatočne rozčlenený.

Graf č.1

Rozdelenie hrúbkových početností v poraste 319 - TVP 1 (LHC
Jelšava- objekt PRO SILVA Hanová)
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Graf č.2

Rozdelenie hrúbkových početností v poraste 319-TVP 2 (LHC
Jelšava-objekt PRO SILVA Hanová)
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Návrh zmeny LHP:
Realizovať výberkovú prebierku, resp. vo vyspelejších častiach výberkový rub, zvýšiť
intenzitu zásahu z nedostačujúcich 8% na 13% a tým udržať v poraste diferencovanú
štruktúru, resp. ju budovať na častiach porastu, kde nie je taká výrazná. Taktiež sa
zamerať na zvyšovanie kvality porastu a postupne z porastu odstraňovať prestárnuté
košaté BK a staršie OS, HB a BR.
Dlhodobý zámer:
Trvale udržať les na celej ploche porastu, udržať a budovať vekovo a hrúbkovo
diferencovanú štruktúru porastu pri zachovaní súčasného pestrého drevinového
zloženia a zároveň zvyšovať jeho kvalitatívnu a kvantitatívnu produkciu.

Porast 464 A 00

Charakteristika (LHP 2005-2014):
Výmera
5,82 ha

Vek
90

Zakmen. Zastúpenie
7

SM 99%, JH 1%

Celková zásoba 2516 m3, zásoba na 432 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho LHP (1995-2004):
Vyrúbať poškodené jedince - náhodná ťažba (imisie) 40m3. Podsadiť preriedené
skupiny 0,25 ha (JD, SM).
Vykonané:
Ťažba PN 190m3, RNP 333m3, 2,00ha. Zalesňovanie podsadbou 1,20ha (SM, JD,
SC), sadbou 1,30 ha (JD, SM, SC) a opakované zalesňovania počas celého decénia
na ploche 1,08 ha.
Nový predpis LHP (2005 - 2014):
Maloplošný holorub v pásoch v šírke na 2 výšky porastu, založiť 5 východísk obnovy,
spracovať kalamitu na ploche 2,49 ha. Obnovu ukončiť za 30 rokov. Umelá obnova
na 2,00 ha (BK, SM), PZ na ploche 0,49 ha (JH). Obnovné zastúpenie drevín BK
40%, SM 40%, JH 20%.
Vykonané:
Ťažba RN 40m3 na ploche 0,10 ha.

Komentár:
Porast bol už od roku 1964 vplyvom
vetrových, snehových a podkôrnikových
kalamít neustále prerieďovaný a všetky
zásahy

boli

odstraňovanie

orientované

len

na

poškodených

jedincov.

Následne boli realizované umelé sadby
a podsadby,
doplňované.
porast

ktoré
Preto

boli
je

nerovnomerne

rôznoveký,
jednotlivým

so

v súčasnosti
zakmenený,

skupinovým

zmiešaním,

výskytom BK, JB,

neustále

až

s ojedinelým

BR. Rôzne rastové

fázy sú nerovnomerne rozmiestnené na
miestach vzniknutých po spracovaní
kalamity (sú teda rôznej veľkosti a tvaru)
Miestami sa nachádza zmladenie JH,
SM a na balvanitých častiach porastu aj
súvislejšie zmladenie JB.
Návrh zmeny LHP:
Maloplošný

holorub

nakoľko

sa

vznikom

umelých

stien

vytvorili

priaznivé

by

porastových

nerealizovať,

podmienky pre ďalšie poškodzovanie
abiotickými a biotickými činiteľmi a
znížila schopnosť porastu obnovovať sa
prirodzene

nástupom

silného

zaburinenia a nástupom krovitej vrstvy.
Taktiež

by

bolo

veľmi

zdlĺhavé

a

nákladné mladý lesný porast z umelej
obnovy

zabezpečiť

praktických

(vyplýva

skúseností

to

z

umelého

zalesňovania tejto oblasti – holina,

známa pod názvom „Letisko“, sa zalesňovala 20 rokov). Preto je nutné nahradiť
maloplošný holorub pomiestnym výberom kalamitami (zdravotne) poškodených
stromov. Zásahy ďalej zamerať na zvýšenie stability porastu voči abiotickým a
biotickým činiteľom formovaním dlhých korún a na vznik prirodzenej obnovy aj
pomocou spolupôsobenia pre prirodzenú obnovu (odstránenie malinčia, liesky a bazy
a následným narušením hrabanky) SM, JH, BK vo forme hlúčikov, resp. malých
skupín ( 2-3 áre) s využitím už odclonených plôch po kalamitách. V častiach, kde sa
zmladenie nedostaví realizovať podsadbu BK, JH a SC.
Dlhodobý zámer:
Obnovovať porast len pozvoľna a zamerať sa na zvýšenie jeho stability voči
abiotickým a biotickým činiteľom formovaním dlhých korún. Udržať les na ploche
porastu čo najdlhšie a cez následný porast začať budovať výberkovú strukturu
porastu.

