Objekt PRO SILVA
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Vyhotovil: Ing. Peter Sentandráši, lesník
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Schválil: Ing. Viszlai Igor, vedúci lesníckej výroby
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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie (zo všeobecnej časti LHP)
1.1 Lokalizácia a geografická situácia

Slovenská republika

Krajina:

Lesná oblasť:

18 – Revúcka vrchovina,

Rožňavská kotlina
Užívateľ (OZ):

LHC:

Revúca

Zemepisné súradnice:

Sirk

Názov:

Rozpätie nadmorskej výšky: 300 – 800

Antalka

Výmera:

20°08 ‘ v. d.
48°37‘ s. š
m.n.m

Prevládajúca expozícia: V, SV

185,94 ha

Priemerný sklon: 40 %

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

Priem. ročné zrážky v mm: 780 mm

Geologické podložie: fylity a kremence

Priem. roč. teplota v °C: 5,5 °C

Prevládajúce pôdy: hnedá pôda rankrová

2. Prírodná a ekonomická situácia

Fp – Fagetum
pauper, FQ – Querceto-Fagetum
Skupina lesných typov:

Prírode blízke hospodárenie od r. 2008

Drevinové zloženie (odhadom v % podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):
jednotlivých drevín):
listnaté: BK 68, HB 13, DZ 11, BZ 4, OS 2, I. – 0 %,
II. - 3 %,
III. - 3 %,
JH +
IV. – 40 %,
V. - 42 %,
VI+ - 12 %
ihličnaté: SM 2,

Produkcia a ťažba:

SC +

Zásoba : 59 098 m3

Plánovaný etát ročný:

5,63 m3/ha

Priem. zásoba (odhad z LHP):

318 m3/ha

z toho: úžitková hmota

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

67 %

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):23,13 ha

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

1%

33 %

98 %, palivo 2 %

z toho prir. obnova 76 %, umelá obnova 24 %
z toho na voľ. pl. 0 %, pod clonou por. 100

%
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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
Prirodzená obnova

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
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Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Do objektu PRO SILVA sú zahrnuté porasty tvorené drevinami BK s DZ a HB ,
s prímesou JH, OS, SM a SC. Väčšina porastov podľa nového LHP prichádza do
obnovy. Niektoré časti porastov sú pomiestne

zasiahnuté vetrovou kalamitou.

Ucelený komplex nerozpracovaných porastov s pestrým drevinovým zložením,
ktorých časť je výmladkového pôvodu, nevyužité možnosti stanovišťa, to sú dôvody
pre výber porastov do objektu Pro Silva.
Zámerom je prispôsobiť zásahy tak, aby dreviny mohli čo najlepšie využiť svoje
biologické vlastnosti v daných

podmienkach, zvýšiť kvalitatívnu

a kvantitatívnu

produkciu a to tak, že z porastu budú odstraňované len rubné zrelé jedince, ktoré
nám vytvoria podmienky pre dostatočnú

prirodzenú obnovu. Ďalším dôležitým

zámerom je udržať porast na ploche čo najdlhšie a začať budovať štruktúru podobnú
mozaikovej. Uvedený zámer môžeme dosiahnuť miernejšími zásahmi ako nám
predpisuje LHP, s prihliadnutím na konkrétny stav porastu (obnovu začať v častiach
postihnutých kalamitou, v častiach s výmladkami alebo už vo vyspelejších častiach).

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V LHP z rokov 1975- 1984 bol prevládajúcim obnovným postupom maloplošný
holorub v pásoch so šírkou na jednu výšku porastu -

prevody. Dva zásahy

v decéniu, intenzita zásahu v predpisovej časti bola 30 – 40 % zo zásoby porastu,
obnovná doba 20 -30 r.
Prevládajúcim obnovným postupom v LHP z rokov 1997 – 2006 bol maloplošný
a okrajový clonný rub v pásoch so šírkou na dve výšky porastu. Dva zásahy
v decéniu, intenzita zásahu bola 30 %, obnovná doba 20 - 30 r.
Ťažbové postupy:

Ťažba dreva je vykonávaná JMP. Približovanie dreva sa

vykonáva metódou surových kmeňov UKT (ŠLKT) v kombinácii s koňmi (v závislosti
od terénnych podmienok).
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Výchovné ťažby
V Pú - 50r LHP predpisuje 15 – 25 m3 / ha, intenzita zásahu 12 – 20 % zo
zásoby porastu.
V Pú + 50r LHP predpisuje 15 – 30 m3 / ha, intenzita zásahu cca 9 %.
Spôsob vykonania: Zásah sa vykonával väčšinou v úrovni, ale v malej miere
sa zasahovalo aj do podúrovne. Racionalizačné metódy sa uplatňovali len vo veľmi
malej miere (metóda cieľových stromov). Výchova sa zameriavala na odstraňovanie
nekvalitných stromov , úpravu drevinového zloženia a stabilitu porastu.

Obnova lesa
Podľa LHP v rokoch 1997 – 2006:
Obnova lesa 2,42 ha: (1,45 ha SM, 0,73 ha BK, 0,24 ha JD )
Z toho: - prirodzenou obnovou 0,00 ha (0 %):
-

umelou obnovou 2,42 ha (100 %): (1,45 ha SM, 0,73 ha BK, 0,24 ha JD )

Z údajov pre celé LHC Sirk bol podiel PZ 52 % z celkovej obnovy.
Podľa LHP v rokoch 2007 – 2016:
Obnova lesa 23,13 ha: (14,37 ha BK, 4,79 ha DZ, 2,77 ha JH, 1,20 ha HB,).
Z toho: - prirodzenou obnovou 17,53 ha (76 %): (14,29 ha BK, 2,04 ha DZ, 1,20
ha HB).
- umelou obnovou 5,60 ha (24%): (0,08 ha BK, 2,75 ha DZ, 2,77 ha JH).
Z údajov pre celé LHC Sirk je podiel PZ 72 % z celkovej obnovy.
Spôsob vykonania: sadba jamková a štrbinová s prípravou plôšky
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine vyžínaním sa prevádza 1x ročne, v prípade potreby aj 2 x,
odstraňuje sa malinčie a černičie do doby zabezpečenia MLP.
Ochrana proti zveri sa vykonáva individuálne (repelentmi).
Plecí rub a výsek krov sa vykonáva za účelom podpory buka, duba a ďalších
cenných listnáčov odstraňovaním liesky, hraba, rakyty a agáta.

6

Výchova prečistkami
Predpis prerezávok : prevažne 1x za decénium podľa stavu porastu.
Spôsob vykonania: - zásah v úrovni a nadúrovni negatívnym výberom
(odstraňovanie predrastlíkov, rozrastlíkov, zdravotný, tvarový, druhový výber
jedincov, jemnejšie zásahy), intenzita zásahu do 20%.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Obnovné ťažby
Obnovné postupy a ich zdôvodnenie : Používať jemnejšie formy podrastového
hospodárskeho spôsobu –skupinový clonný rub s dlhou obnovnou dobou na
malých plochách (do 0,20 ha). SkCR smerovať do častí porastu zasiahnutého
vetrovou kalamitou s už existujúcim prirodzeným zmladením BK, DZ, JH a do
vyspelejších častí porastu. Dôvodom použitia obnovného postupu je ťažba len rubne
zrelých jedincov, budovanie štruktúry podobnej mozaike, vytvorením vekovo a plošne
oddelených skupín , čím sa zvýši statická stabilita porastu a zabezpečí trvalá vysoká
hodnotová produkcia.
Na ostatnej ploche realizovať pomiestny výber jednotlivých stromov zameraný
na zvýšenie kvality a kvantity produkcie využitím svetlostného prírastku a podpora
DZ, SC a cenných listnáčov na úkor HB a BK s cieľom zvýšiť ich podiel. Miestami
bude potrebné postupne odstraňovať košaté prestarnuté jedince BK. V častiach
s prevahou výmladkov sa zamerať na podporu jedincov semenného pôvodu
s postupným odstraňovaním výmladkov.
Počet zásahov v decéniu: 1 - 2 zásahy v decéniu podľa stavu porastu.
Intenzita zásahu: cca 22%
Spôsob vykonania: Porasty sa sprístupnia približovacími cestami a rozčlenia
sieťou približovacích liniek (40m ± 10m). Ťažba sa vykoná smerovou stínkou
k približovacím linkám, kmene sa budú krátiť, aby sa nepoškodili ostatné stojace
jedince (poškodené kmene ošetriť fungicídnym prípravkom). Približovanie sa bude
realizovať v kombinácii kone – UKT.
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Výchovné ťažby
Spôsob vykonania a zdôvodnenie: Úrovňové prebierky s pozitívnym výberom –
uvoľňovaním korún kvalitných jedincov, odstraňovaním menej kvalitných, málo
prirastavých

a vrastavých jedincov, čím sa vystupňuje hodnotová produkcia.

Zásahom tiež podporiť semenné jedince na úkor výmladkových a podpora DZ ,
cenných listnáčov. V častiach s DZ zachovať HB ,ktorý plní dôležitú kryciu funkciu
pre kvalitné kmene DZ.
Intenzita zásahu: zvýšiť intenzitu zásahu z 9% na cca 14% pri zohľadnení
dreviny, zakmenenia a veku porastov. V porastoch, kde sa bude zvyšovať intenzita
zásahu, bude potrebné požiadať Krajský lesný úrad o zmenu LHP.
Rozčleňovanie: dôkladné rozčlenenie porastov sieťou približovacích liniek
v rozostupe 40 m (± 10m) širokých 4 m.

Obnova lesa
Zmenou obnovného postupu sa očakáva zvýšenie prirodzeného zmladenia na
cca 85%.Umelú obnovu použiť len v prípade neúspechu prirodzeného zmladenia DZ,
JH a na doplnenie obnovného zastúpenia porastov o ihličnaté dreviny JD, SC.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Mladé lesné porasty vzniknuté z prirodzenej obnovy nebude potrebné vyžínať
(existencia hornej vrstvy zamedzí zaburineniu plôch) a ochrana proti zveri sa
obmedzí len na ochranu

drevín z umelej obnovy (JD, SC) prípadne JH. V už

existujúcich skupinách prirodzeného zmladenia po pomiestnej kalamite je potrebné
odstrániť černičie a malinčie. V skupinách vzniknutých po skupinovej clonnej obnove
bude potrebné realizovať plecie ruby, ktorými

sa z porastu odstránia nežiaduce

dreviny a kry.
Výchova prečistkami
V porastových skupinách vo fáze mladín sa bude uplatňovať čistka, úrovňový
zásah s negatívnym výberom (odstraňovanie predrastlíkov, rozrastlíkov, zdravotný,
tvarový, druhový výber

jedincov, jemnejšie zásahy). V porastoch so zastúpením

JD,SC ako aj DZ sa bude súbežne uplatňovať pozitívny výber na ich podporu.
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Demonštračné objekty:
Porast 174A00

Charakteristika (LHP 2007-2016):
Výmera

Vek

11,76ha

90

Zakmen. Zastúpenie
8

HB 45; DZ 25; BK 20; OS 5; JH 5

Celková zásoba 3215 m3, zásoba na 278 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho LHP (1997-2006):
Prebierka. Prebierková plocha 11,57 ha, ťažba 230 m3 , 20m3/ha

Vykonané:
Ťažba: Vú +50 – 9,57 ha / 204 m3, PN – 2 ha / 53 m3 škodlivý činiteľ - vietor
Nový predpis LHP (2007-2016):
VŤ 50+, prebierková plocha 11,76 ha, 290 m3, 25 m3/ha, intenzita zásahu 9 %.
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Komentár:
V minulosti

bol

v poraste

realizovaný prevod holorubom na 4
pásoch, z ktorých vznikla čiastková
plocha 174B.
V rokoch 1975 – 1984 bol porast
popísaný ako pestovne zanedbaný,
vekovo, výškovo a hrúbkovo silne
diferencovaný,
i jednotlivo
v minulosti

skupinovite
zmiešaný,

poškodený

v¼
snehom,

čiastočne zarastený BK mladinou
s jednotlivým

výskytom

120

r.

jedincov BK a DZ.
V súčasnosti je porast rozdelený na
dve porastové skupiny,

v ktorých

jedna časť je prebierková a druhá
prerezávková. Porast 174A je teda
rôznoveká stredná kmeňovina, v ktorej sa vo východnej časti porastu nachádzajú
výmladkové hraby. Na ostatnej ploche sa nachádzajú kvalitné

jedince DZ a BK.

Spodnú etáž tvorí drevina HB, ktorá je miestami tiež výmladkového pôvodu. Porast
je nerovnomerne zakmenený a na ploche sa nachádzajú prestárle jedince BK.
Návrh zmeny LHP:
V poraste sa bude zasahovať ako predpisuje LHP : VÚ + 50 r. Intenzitu zásahu je
však potrebné zvýšiť na 12 %. Charakter zásahu bude na jednej strane nagatívny,
a to z dôvodu odstránenia nekvalitných a poškodených jedincov. Zároveň sa bude
realizovať pozitívny výber nasmerovaný na podporu DZ a BK, čím sa bude zvyšovať
celková kvalita porastu. V časti porastu, kde sa nachádzajú HB výmladkového
pôvodu, sa tieto budú postupne odstraňovať a tým podporovať kvalitné jedince HB
semenného pôvodu. Na ploche porastu, kde sa nachádzajú kvalitné jedince DZ
a BK, je potrebné ich podporovať na úkor nekvalitných jedincov týchto drevín a
hlavne na úkor HB výmladkového pôvodu. Pri drevine DZ, kde drevina HB
výmladkového pôvodu tvorí spodnú vrstvu, je nutné ju ponechať na podporu
skvalitnenia kmeňa DB.
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Dlhodobý zámer:
Využiť produkčnú schopnosť stanovišťa a zvýšiť kvalitu porastu podporou kvalitných
jedincov DZ a BK ako aj HB semenného pôvodu.

Porast 174 B 00
Charakteristika (LHP 2006-2017):
Výmera
1. etáž

5,13 ha

Vek
25 r.

Zakmen. Zastúpenie
9

BK 40; DZ 25; HB 20; SM 10; JH 5

Celková zásoba 379 m3, zásoba na 74 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho LHP (1997-2006):
Prerezávka 3 krát, plocha 4,88 ha, násobná plocha 14,64 ha.
Vykonané:
Prerezávka : 14,64 ha
Nový predpis LHP (2007 - 2016):
Prečistka,1
LHP,

začiatkom

potom

platnosti
v 2

prebierka

½

platnosti LHP.
VÚ – 50r. plocha 5,13 ha, Intenzita
zásahu 27 %, množstvo 20m3/ha
Komentár:
Porast

je

popisovaný

nerovnomerne

vyspelý

s nerovnomerným
jednotlivého
zmiešania

zakmenením.,

až
.

ako

skupinového

Vznikol

z viacerých

častí, a v súčasnosti je popisovaný
ako

mladina,

BK,DZ,HB,SM,BR,
jednotlivého

až

ktorú

tvorí

rôznoveký,
skupinového

zmiešania. V hrebeňovej časti sa
vyskytuje BR s HB po neúspešnom
prevode , porast je miestami redší.
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Návrh zmeny LHP:
Najprv je potrebné dokončiť rozčlenenie porastu približovacími linkami. Výchovu
zamerať na podporu SM z umelej obnovy, ktorý sa nachádza v hlúčikoch v dvoch
pásoch, a to zásahom do úrovne i podúrovne (prednostne odstrániť poškodené
jedince). V častiach s prevahou HB podporovať jedince BK a DZ odstraňovaním
vrastavých a nekvalitných jedincov v úrovni. V častiach z neúspešného prevodu, kde
prevažuje BR a HB sa zamerať na odstraňovanie jedincov BR.
Dlhodobý zámer:
Úprava drevinového zloženia (BK na úkor BR a HB) a zvýšenie kvality porastu.

Porast 175 00
Charakteristika (LHP 2007-2016):
Výmera
1. etáž

Vek

16,62 ha 100 r.

Zakmen.
0,89

Zastúpenie
BK 92; DZ 4; ; HB 4,

Celková zásoba 6 349 m3, zásoba 382 m3 / ha.
Predpis

predchádzajúceho

LHP

(1997-2006):
Prebierka.

Prebierková

plocha

16,01 ha, ťažba 585 m3, 25m3 na
ha.
Vykonané:
Vú + 50 r. 16,01 ha / 87,94 m3 , PN
– 968,81 m3 škodlivý činiteľ - vietor
Nový predpis LHP (2007 - 2016):
Okrajový clonný rub v pásoch, šírka
na dve výšky porastu, založiť 2
východiská obnovy, pokračovať od
založeného

východiska

na

SZ.

Pomiestna príprava pôdy, po ťažbe
zalesniť, vyžínať, chrániť proti zveri.
Dva zásahy za decénium, ťažba
1500 m3, intenzita zásahu 24%,
obnovná doba 30r., obnova na ploche 3,93 ha, z toho prirodzená obnova 3,54 ha,
predpokladané obnovné zastúpenie BK 80, DZ 10, HB 10.
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Komentár:
Porast bol v LHP 1975 – 1984 popisovaný ako tenká kmeňovina, vzrastove silne
rozdielna, nepestovaná, jednotlivo zmiešaná. HB a OS prevažne vo V ¼, kde bol
porast miestami preriedený, 40% výmladkového pôvodu. Po celej ploche ojedinelé
prestárle jedince BK a DZ. OS silne poškodená hnilobou.
V súčasnosti je porast rôznoveký, zmiešanie jednotlivé, ojedinele výskyt LV, CS, OS,
SC. Zakmenenie nerovnomerné.

Porast na západnej časti porastu postihnutý

kalamitou, kde sa vyskytuje prirodzené zmladenie hlavne BK, ojedinele DZ a JH. Na
ploche sa vyskytujú prestárle jedince BK, niektoré poškodené hnilobou.
Návrh zmeny LHP:
OCR nahradiť skupinovým clonným rubom hlavne na plochách, kde sa po
kalamite nachádza prirodzené zmladenie, ďalej vo vyspelejších častiach porastu,
aby sa zabránilo odstraňovaniu rubne nezrelých jedincov. Na ostatnej ploche
realizovať pomiestny výber jednotlivých stromov zameraný na podporu DZ a
kvalitného BK ako aj SC – svetlostný prírastok, odstraňovanie OS z porastu. V už
preriedených

skupinách

vzniknutých

po

kalamite

s existujúcim

prirodzeným

zmladením nezasahovať. Z porastu je potrebné postupne odstraňovať prestárnuté
jedince BK a DZ, čím sa otvorí priestor pre vznik prirodzenej obnovy, a tým aj
postupné budovanie mozaikovej štruktúry.
Dlhodobý zámer:
Budovanie štruktúry podobnej mozaike, vytvorením vekovo a plošne oddelených
skupín , čím sa zvýši statická stabilita porastu a zabezpečí trvalá vysoká hodnotová
produkcia.

Porast 176 00

Charakteristika (LHP 2007-2016):
Výmera
1. etáž

6,24 ha

Vek
100 r.

Zakmen. Zastúpenie
0,83

BK 93, DZ 7,

Celková zásoba 2 227 m3, zásoba na 357 m3/ha.
Predpis predchádzajúceho LHP (1997-2006):
Bez zásahu.
13

Vykonané:
PN – 14 m3, škodlivý činiteľ (VT)
Nový predpis LHP (2007 - 2016):

Okrajový clonný rub v pásoch na dve výšky porastu, založiť dve východiská obnovy.
Postupovať na SZ. Po ťažbe zalesniť, vyžínať, chrániť proti zveri, pomiestna príprava
pôdy. Dva zásahy za decénium, ťažba 750m 3, intenzita zásahu 34 %, obnovná doba
30r., obnova na ploche 2,10 ha, z toho prirodzená obnova 1,68 ha, predpokladané
obnovné zastúpenie BK 70; DZ 20; JH 10.
Komentár:
Z údajov z roku 1975 – 1984 je porast popísaný ako tenká kmeňovina, pestovne
zanedbaná, 70 % výmladkového pôvodu, vzrastove silne diferencovaná, jednotlivo
zmiešaná. Pozdĺž Z hranice redšia s pomiestnym výskytom 100 – 120 ročných BK
a DZ.
V súčasnosti

sa v poraste nachádzajú ešte BK výmladkového pôvodu. Porast

nezodpovedá veku podľa LHP, je tvorený hlavne drevinou BK a v malom zastúpený
aj DZ. Je to rôznoveká stredná kmeňovina s nerovnomerným zakmenením. V Z časti
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porastu na hrebeni

je porast vyspelejší. V poraste sa nachádzajú aj nekvalitné

a výmladkové jedince BK.
Návrh zmeny LHP:
OCR nahradiť skupinovým clonným rubom na plochách rôzneho tvaru do 0,20
ha, hlavne na miestach po kalamite (prítomné prirodzené zmladenie). Na hrebeni
porastu (V časť), kde sa nachádza nekvalitný BK, založiť ďalšie východisko obnovy,
v ktorom budú tieto jedince odstránené, čím sa podporí prirodzeného zmladenia DZ
a BK semenného pôvodu. Keďže druhá etáž v tomto poraste absentuje, je nutné
jednotlivým výberom podporiť jej vznik hlavne v blízkosti dreviny DZ. Pomiestnym
výberom podporovať kvalitné jedince DZ a BK – svetlostný prírastok. V ďalšej etape
na plochách, kde sme vykonali skupinový clonný rub a na plochách vzniknutých po
kalamite, vykonať dorub rubne zrelých stromov a postupne zakladať ďalšie skupiny.
Dlhodobý zámer:
Zásahy prispôsobiť rôznorodému stavu porastu, dlhou obnovnou dobou umožniť
jedincom dosiahnuť rubnú zrelosť pri vyššej kvalite. Zvýšiť celkovú kvalitu porastu aj
odstraňovaním výmladkového BK. Docieliť štruktúru porastu podobnú mozaike.

Porasr 177 00
Charakteristika ( LHP 2007 – 2016 )

1. etáž

Výmera

Vek

16,43 ha

105

Celková zásoba 6 703 m3,

Zakmenenie
0,82

Zastúpenie
BK 100

zásoba 408 m3 / ha.

Predpis predchádzajúceho LHP ( 1997 – 2006 ) :
Bez zásahu.
Vykonané :
PN – 244 m3 škodlivý činiteľ - vietor
Nový predpis LHP ( 2007 – 2016 ) :
Okrajový clonný rub v pásoch na 2 výšky porastu, založiť 2 východiská obnovy
a postupovať na SZ. Pomiestna príprava pôdy, po ťažbe zalesniť, vyžínať a chrániť
proti zveri. Dva zásahy za decénium, ťažba 1 800 m3, intenzita zásahu

27 %,

obnovná doba 30 r, obnova na ploche 4,41 ha z toho prirodzená obnova 3,53 ha,
obnovné zastúpenie BK 70; DZ 10; SC 10; JH 10
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Komentár :
V LHP 1975 – 1984 je porast popisovaný
ako

tenká

kmeňovina,

pestovne

zanedbaná, 70% porastu z výmladkov.
Vzrastove

jednotlivo

diferencovaná,

zmiešaná v Z 1/6

mladšia. Pozdĺž

hrebeňa malé preriedené plôšky od ťažby.
Prievalové pásmo. OS silne postihnutá
hnilobou.
V súčasnosti

je

porast

rôznoveký

a rôznorodý, postihnutý kalamitou. S časť
porastu

je

Zmiešanie

vzniknutá
jednotlivé

z výmladkov.
až

skupinové.

Hlavná drevina BK, pomiestne DZ, BR,
CS.

Miestami

hlavne

v SZ

a V časti

porastu prestárle jedince BK.

Návrh zmeny LHP :
Namiesto

OCR

v pásoch

realizovať

skupinový clonný rub na malých
plochách max. do 0,20 ha. Jedno
východisko
porastu

obnovy

(pri

sklade),

preriedených
prirodzené

založiť
kde

miestach
zmladenie

v Z časti
sa

v už

objavuje

BK.

Druhé

východisko založiť v S časti, kde sa
nachádzajú rubne zrelé stromy DZ a BK
s prítomnosťou prirodzeného zmladenia.
Po kalamite sa v poraste nachádzajú dve
silne presvetlené časti, kde sa nachádza
už vyspelé prirodzené zmladenie. Na
týchto plochách vykonať dorub rubne
zrelých stromov.

V SZ časti

sú
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zastúpené jedince BK výmladkového pôvodu, ktoré je potrebné v rámci prebierky
postupne odstraňovať a podporovať jedince semenného pôvodu. Na ostatnej
ploche je jednotlivo zastúpený DZ, ktorý je potrebné (z dôvodu zvýšenia jeho
zastúpenia ) podporiť a využívať svetlostný prírastok uvoľnením jeho korún na
zvýšenie jeho produkcie. Ďalej sa zamerať na zvýšenie kvality BK odstraňovaním
poškodených, nekvalitných jedincov v kombinácii s pozitívnym výberom, teda
uvoľňovaním korún najkvalitnejších jedincov. V priebehu obnovy porastu 40 – 50
rokov postupne doplniť ostatné listnaté dreviny JH (prirodzeným zmladením),
prípadne SC, JD (umelou obnovou).
Dlhodobý zámer :
Budovať

mozaikovú

stanovišťa, zvýšiť

štruktúru

porastu,

využiť

produkčnú

schopnosť

stabilitu porastu ako aj kvalitatívnu a kvantitatívnu

produkciu, zvýšiť podiel DZ v poraste, docieliť

100% vznik prirodzeného

zmladenia DZ a JH.
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