Objekt PRO SILVA

Silická Jablonica
LS Rožňava
OZ Rožňava

Vyhotovil: Ing. Tomáš Háber – vedúci LO,
Ing. Ervín Klimek – pestovateľ LS,
Silická Jablonica, september 2008.
Schválil: Ing. Oto Fehér – vedúci lesníckej výroby

Zápisník PRO SILVA

1. Regionálne zaradenie
1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina:
Slovenská republika
Užívateľ (OZ):
Rožňava
LHC:
Jablonov
Názov:
Silická Jablonica
Výmera:
63,28 ha
1. 2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť:
mierne teplá s miernou zimou
Geologické podložie:
vápenec
Prevládajúce pôdy:
hnedá pôda rendzinová, mezotrofná

Lesná oblasť:
19 Slovenský kras:
Zemepisné súradnice:
20°34˙23¨°v.z.d; 48°34˙17¨ s.z.š.
Rozpätie nadmorskej výšky:
310 - 595 m.n.m.
Prevládajúca expozícia:
SV, JZ
Priemerný sklon:
50%
Priemerné ročné zrážky v mm:
600 - 700
Priem. roč. teplota v °C:
6-7

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov:
FQ, Fp n. st.
Drevinové zloženie (odhadom v % podľa
jednotlivých drevín):
listnaté:
BK - 40, DZ - 34, HB - 15, JH - 7, JS - 2
ihličnaté:
BC - 2
Zásoba:
15 531 m3
Priem. zásoba (odhad z LHP):
260 m3/ha
Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:
50%
Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm:
40%
Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:
10%

Prírode blízke hospodárenie od roku:
2008
Zaradenie do vekových tried (odhadom):
I. - 2%, II. - 5 %, III. - 1%, IV. - 70 %, V. 5%, VI+ - 17 %
Produkcia a ťažba:
plánovaný etát ročný - 0,2 m3/ha
z toho:
úžitková hmota 85%, palivo 15%
Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):
0,68
z toho:
prirodzená obnova - 88%,
umelá obnova - 12%
z toho:
na voľnej ploche - 5%,
pod clonou porastu - 95 %

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
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

zriedkavé
<25 %

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
porast 475 00 uznaný porast kategórie II.B

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
Cieľom vytvorenia objektu Silická Jablonica je maximálne využitie produkčného
potenciálu stanovišťa a rastového priestoru pestovaním viacetážových, zmiešaných
porastov s nepretržitou obnovou. Tým sa zabezpečí zvýšenie stability porastov voči
veterným kalamitám, zväčší sa podiel prirodzenej obnovy, hlavne u duba využitím
viacerých semenných rokov, účelovým výberom a spolupôsobením v semenných
rokoch a v neposlednej miere sa znížia náklady v pestovateľskej činnosti a zlepší sa
kvalita produkcie.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe
Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení LHP platného na roky 2002 – 2011 sa ako
najčastejší obnovný postup vyskytuje okrajový clonný rub s dvomi zásahmi za
decénium s intenzitou zásahu cca 15%. Z ťažbových postupov sa využíva ťažba JMP
s približovaním UKT a koňmi, pri presvetľovacích ruboch cca na 50%. Z hľadiska
členitosti a sklonu terénu (v priemere 50%), by sa mal zvýšiť podiel približovania
koňmi.
Výchovné ťažby
Navrhovaná intenzita zásahu z LHP sa pohybuje od 0,8 – 8 %. Etát navrhovaných
výchovných ťažieb bol z väčšej časti naplnený náhodnými ťažbami zapríčinenými
takmer každoročnými veternými polomami a vývratmi a preto sa ťažba nad limitovaný
etát nevykonávala. Z hľadiska spôsobu vykonania výchovných zásahov išlo
o úrovňové i podúrovňové zásahy bez racionalizácie so zámerom podpory kvalitných
úrovňových jedincov. Porasty sú slabo sprístupnené, bez rozčleňovacích liniek.
Obnova lesa
Predpísaná obnova lesa je v pomere: 12% umelá a 88% prirodzená. Umelá obnova
lesa sa vykonáva prevažne jamkovou sadbou u duba a štrbinovou sadbou u buka.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine vyžínaním sa prevádza pri kultúrach aj nárastoch raz ročne po
dobu 3 - 4 rokov v závislosti od stanovišťa. Proti zveri sa ochraňuje najmä dub, buk,
javor a jaseň chemickým náterom vykonávaným raz ročne. V nárastoch sa vykonáva
prestrihávka za účelom redukcie hustoty a úpravy drevinového zloženia, v kultúrach
plecí rub na odstraňovanie najmä osiky a liesky.
Výchova prečistkami
Predpis prerezávok je prevažne 2 x za decénium, pričom zásahy sú vedené najmä
v úrovni. Priemerný počet vybraných jedincov v jednom zásahu je 2000 - 3000 ks/ha.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Obnovné ťažby
Základnou zmenou v obnovných postupoch oproti návrhu LHP je prechod od
pásových foriem rubov na mozaikovitý, skupinovitý rub prípadne na účelový výber.
Hlavnou myšlienkou tohto projektu je vytvoriť viacetážové porasty s mozaikovitou
priestorovou skladbou a tým nadviazať na to, čo už sama príroda načala početnými
maloplošnými veternými kalamitami.
Viacerými zásahmi počas decénia (3 - 4) sa budú odstraňovať rubne zrelé a
nežiadúce stromy a postupne sa bude v malých skupinách odcláňať prirodzené
zmladenie. Intenzita zásahov sa zníži z pôvodných 30 - 40% na 10%, prípadne ešte
menej (30 - 50m3/ha).
Z hľadiska technologickej prípravy pracoviska bude nutné rozčleniť porasty na
cca 50 m pracovné polia rozčleňovacími linkami o šírke 3,5 m, približovanie
krátených kmeňov uskutočňované UKT nahradiť vo väčšej miere koňmi, prísne
dodržiavať smerovú stínku a kvalitu ťažby ako aj dôsledne dodržiavať poťažbovú
úpravu pracovísk. Samozrejme prostredníctvom ťažby zrelých a kvalitných stromov
a zvýšením hodnotového prírastku uvedenými ťažbovými postupmi sa sleduje aj
skvalitnenie celkovej produkcie a šetrenie prirodzeného zmladenia, čím sa znateľne
znížia náklady na pestovnú činnosť.
Výchovné ťažby
Vo výchovných ťažbách ide o porasty nad 50 rokov, v ktorých predpis ťažby bol
značne podhodnotený a v mnohých prípadoch vystačí len na rozčleňovanie porastov
alebo už bol naplnený náhodnými ťažbami. Intenzita ťažby sa zvýši priemerne zo 7%
na 10 - 12%, pričom prevažná časť ťažby bude orientovaná na rozčlenenie porastov
a v menšej miere bude vykonávaná úrovňová prebierka. Ďalšími úrovňovými,
v menšej miere aj podúrovňovými zásahmi sa bude sledovať predovšetkým úprava
drevinového zloženia, zvyšovanie podielu hodnotných a menej zastúpených
drevín(JH, JS, LP), podpora nastupujúcej druhej etáže, uvoľňovanie vzniknutého
prirodzeného zmladenia, tvorba výškovo a priestorovo diferencovaného porastu
a tým aj zvyšovanie stability a kvality porastu. Pre zracionalizovanie výchovy je
možné využiť metódu cieľových stromov (cca 250 ks/ha). Približovanie sa bude
vykonávať predovšetkým koňmi.

Obnova lesa
Pri takto zmenených postupoch možno očakávať podiel prirodzenej obnovy na úrovni
90 - 100%. V niektorých prípadoch bude treba možno umelo zalesniť dub.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Proti burine sa bude chrániť len prípadná umelá obnova, v niektorých prípadoch sa
bude uskutočňovať výsek krovín a ochrana proti burine u prirodzeného zmladenia

duba a spolupôsobenie pri očakávanej úrode semena duba. Plecí rub a prestrihávka
sa bude vykonávať za účelom redukcie hustoty a úpravy drevinového zloženia.
Výchova prečistkami
V daných porastoch nie je predpis prerezávok, ale pri vytvorení druhej etáže sa
vykoná určitá úrovňová čistka s cieľom úpravy drevinového zloženia.

Obhospodarovanie objektu PRO SILVA
Porast 475
1. Predpis
Charakteristika z LHP (2002 – 2011):
Výmera: 1,80 ha, vek: 120 rokov, zakmenenie: 0,6, expozícia: SV, sklon: 20%,
zastúpenie drevín: DZ 90, BK 4, JM 4, HB 2, LT – 2310 (zastúpenie 100%).
Celková zásoba : 369 m3, zásoba na hektár: 205 m3.
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP:
Okrajový clonný rub v pásoch, šírka na dve výšky porastu, založiť 2 východiská
obnovy, postup smerom na severozápad. Na východiskách vysekať kroviny
a vykonať pomiestnu prípravu pôdy.
Predpis ťažby: 140m3, na ploche 0,68 ha (127 DB; 6 BK; 4 JM; 2 HB; 1 BX).
Očakávané prirodzené zmladenie: 0,60 ha.
2. Vykonané
Doteraz neboli vykonané žiadne hospodárske opatrenia.
3. Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch
Rozčlenenie porastu vo výške cca 21 m3, účelový výber vo výške 30 m3, intenzita
zásahu 14%, obnovná doba 50 rokov, pomiestna príprava pôdy a účelový výsek
krovín.
Technologický postup:
Rozčlenenie porastu na cca 50 m pracovné polia s 3,5 m širokými rozdeľovacími
linkami, smerová stínka, približovanie: UKT + kôň.
4. Dlhodobý zámer
Zámerom je využitie viacerých semenných rokoch u duba počas dlhšej obnovnej
doby, upustenie od pásových foriem ťažby a zameranie sa na jednotlivý výber
zrelých alebo nežiadúcich stromov
s postupným odcláňaním prirodzeného
zmladenia za účelom vzniku rôznovekého a zmiešaného 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:

Porast 476
1. Predpis
Charakteristika z LHP (2002 – 2011)::
Výmera: 16,70 ha, vek: 80 rokov, zakmenenie: 08, expozícia: V, sklon: 50%,
zastúpenie drevín: BK 75, JH 5, HB 15, DB 5, LT – 3313 (zastúpenie 70%), LT –
3305 (zastúpenie 20%), LT – 3306 (zastúpenie 10%).
Celková zásoba : 5116 m3, zásoba na hektár: 306 m3.
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP:
Prebierka na ploche 16,70 ha, vo výške 405 m3, z toho BK 290, HB 100, JH 5, DB
10, intenzita zásahu 8%.
2. Vykonané
VÚ – na ploche 16,70 ha, vo výške 464 m3, z toho BK 359, DB 26, JH 18, JS 3, HB
58. PN – 100 m3, z toho BK 82, DB 6, HB 6, JH 6. Spolu ťažba: 564 m3.

3. Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch
Rozčlenenie porastu vo výške cca 308 m3 – ťažba nad etát LHP.
Technologický postup:
Rozčlenenie porastu na cca 50 m pracovné polia s 3,5 m širokými rozdeľovacími
linkami, približovanie: UKT + kôň.
4. Dlhodobý zámer
Porast je po viacerých náhodných ťažbách značne priestorovo rozdiferencovaný, vo
viacerých častiach porastu už nastupuje prirodzené zmladenie buka, javora i jaseňa,
v niektorých častiach je znateľná už aj druhá etáž. Zámerom je nadviazať na
mozaikovitú štruktúru porastu, podporovať druhú etáž a väčšie zastúpenie javora
a jaseňa a pomocou účelového výberu i metódy cieľových stromov a postupným
uvoľňovaním prirodzeného zmladenia vytvoriť zmiešaný, viacetážový a priestorovo
rozdiferencovaný trváci les.

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 465
1. Predpis
Charakteristika z LHP:
Výmera: 7,38 ha, vek: 115 rokov, zakmenenie: 0,7, expozícia: JZ, sklon: 65%,
zastúpenie drevín: BK 5, HB 5, DB 90, LT – 2304 (zastúpenie 40%), LT – 3311
(zastúpenie 30%), LT – 2302 (zastúpenie 30%).
Celková zásoba : 1845 m3, zásoba na hektár: 250 m3.
Plán hospodárskych opatrení podľa LHP:
Spracovať ležaninu - 15 m3.
2. Vykonané
V tomto dielci neboli vykonané žiadne zásahy.

3. Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch
Rozčlenenie porastu vo výške cca 127 m3 – ťažba mimo predpisu LHP.
Technologický postup:
Rozčlenenie porastu na cca 50 m pracovné polia 3,5 m širokými rozdeľovacími
linkami, približovanie: kôň.
4. Dlhodobý zámer
Porast by sa dal rozdeliť podľa drevinového zloženia a vyspelosti do dvoch častí.
V prvej - spodnej časti porastu je prevládajúcou drevinou buk s prímesou duba
a hraba, ktorý už vo viacerých prípadoch dosiahol cieľovú hrúbku a je znateľná druhá
etáž prevažne buka. Značná je mozaikovitá štruktúra spôsobená ojedinelými
vývratmi. V tejto časti porastu by bolo vhodné nadviazať na mozaikovitú štruktúru
a pomocou účelového výberu vyberať stromy s cieľovou hrúbkou, prípadne
nežiadúce jedince pri súčasnej podpore druhej etáže. V druhej - hornej časti porastu
je prevládajúcou drevinou dub s prímesou buka a hraba, v ktorej sa vyskytuje
zmladenie prevažne buka a hraba, ojedinele duba. V tejto časti porastu sa ešte
nenachádzajú cieľové dimenzie duba a preto sa bude porast vychovávať úrovňovou
pozitívnou prebierkou a metódou cieľových stromov s cieľom podporovať kvalitné
jedince a vzchádzajúce zmladenie buka a duba. Zámerom je vytvorenie kvalitného
viacetážového a zmiešaného porastu s nepravidelnou priestorovou štruktúrou.

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 466
1. Predpis
Charakteristika z LHP (2002 – 2011):
Výmera: 19,59 ha, vek: 80 rokov, zakmenenie: 0,8, expozícia: JZ, sklon: 50%,
zastúpenie drevín: BK 30, JH 5, HB 30, DB 25, BC 5, BX 5, LT – 3311 (zastúpenie
40%), LT – 2310 (zastúpenie 30%), LT – 3313 (zastúpenie 30%).
Celková zásoba: 5210 m3, zásoba na hektár: 266 m3.
Plán hospodárskych patrení podľa LHP:
Prebierka na ploche: 19,59 ha, vo výške: 315 m3, z toho BK 118, HB 145, JH 4, DB
30, BC 3, BX 15, intenzita zásahu: 6%.

2. Vykonané
VÚ – na ploche: 19,59 ha, vo výške: 328 m3. PN – vo výške: 27 m3. RPN – vo výške:
21 m3, na ploche: 0,29 ha, na ktorej bolo vykonané zalesnenie (0,22 ha – BK; 0,07
ha – DB). Ťažba spolu: 385 m3.
3. Návrh na obhospodarovanie v ďalších rokoch
Rozčlenenie porastu vo výške 321 m3 –ťažba nad etát LHP.
Technologický postup:
Rozčlenenie porastu na cca 50 m pracovné polia s 3,5 m širokými rozdeľovacími
linkami, približovanie: UKT + kôň.
4. Dlhodobý zámer
Porast je v prevažnej miere zastúpený dosť nekvalitnými jedincami buka, duba
a hraba, preto by sa výchova mala zaoberať prevažne skvalitnením porastu
úrovňovou pozitívnou prebierkou a metódou cieľových stromov na podporu
kvalitných jedincov. V hornej časti porastu sa nachádza zmes borovice čiernej, duba
a jaseňa s ojedinelým výskytom brekyne. V tejto časti by bol najvhodnejší účelový
výber, keďže už borovica pomaly dosahuje cieľové dimenzie a je tu značné
zmladenie jaseňa. Zámerom je vytvoriť kvalitný viacetážový a zmiešaný porast
s nepravidelnou priestorovou štruktúrou.

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:

