Objekt PRO SILVA

Stráž
LS Sabinov, OZ Prešov

Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina:
Slovenská Republika
Užívateľ (OZ):
Prešov
LHC:
Prešov
Názov:
Stráž
Výmera:
190,55 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda

Lesná oblasť:
22 A – Šarišská vrchovina, Stráže
Zemepisné súradnice:
z. š 21۫ 15' z. d 49۫ 03'
Rozpätie nadmorskej výšky:
380 – 740 m. n. m.
Prevládajúca expozícia:
Z , JZ , SZ,JV ,S
Priemerný sklon:35%

Priem. ročné zrážky v mm:675 mm
Klimatická oblasť:
mierne teplá, mierne vlhká,
vrchovinná
Priem. roč. teplota v °C: 13
Geologické podložie:
flyšové pieskovce, andezit , slienovatka,
rula, kremence
Prevládajúce pôdy:
hlinitá, ílovito- hlinitá, štrkovitá, štrkovitá,
kamenitá, piesočnato-hlinitá

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov:
Ft,Fp vs, Ftil, TAc vs.
Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):

Prírode blízke hospodárenie od r.
2007
% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):

listnaté: BK 58, DB 9, HB 10, LP 1, BR 2, JM I. – 11 %,
1, OstL 1
IV. - 0 %,

II. - 5 %,
V. - 33 %,

III. - 11 %,
VI+ - 40 %

ihličnaté:
SM 2, Bo 4 , Sc 12
Zásoba: 26.340 m3

Produkcia a ťažba:

Priem. zásoba (odhad z LHP): 198 m3/ha

z toho: úžitková hmota 93 %,palivo 7 %

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 30 %

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):
23,62
z toho prir. obnova 72 %, umelá obnova 28 %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

z toho na voľ. pl. 35% pod clonou por. 65 %

Plánovaný etát ročný

52 %

18 %

m3/ha

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

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

+

+
+
+
+
+

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:
Zámerom je podchytiť Územie Génovej základne Stráž zriadenej uznávacími listami OLÚ
Prešov pre drevinu buk lesný o výmere 190,55 ha. Objekt Pro Silva je svojím umiestnením a rozlohou
totožný s touto GZ. Objekt je zameraný na zachovanie kvalitného genofondu buka lesného (fagus
sylvatica), genetickej diverzity a prebudovu porastov na prírode blízky les. Zámerom je zvyšovanie
podielu prirodzenej obnovy, využitie viacerých semenných rokov, skvalitňovanie a zvyšovanie
porastovej zásoby, vytváranie vertikálnej a horizontálnej štruktúry, cieľavedomé ovplyvňovanie
drevinového zloženia. Objekt bude slúžiť na uplatnenie viacerých obnovných postupov a ich vzájomné
porovnanie účinnosti a efektívnosti a šetrenie nákladov na pestovateľskú činnosť.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
spôsob vykonania: v pláne hospodárskych opatrení LHP na roky 2004-2013 najčastejšie uvádzane
boli obnovné postupy maloplošný clonný rub, dorub a účelový výber.
počet zásahov v decéniu je v priemere 2x za decénium.
intenzita zásahu v predpisovej časti LHP predstavovala v priemere 52% zo zásob obnovovaných
porastov, po vykonaní doterajšej ešte neukončenej obnovy v priemere 31%.
ťažbové postupy: ťažba JMP, približovanie UKT, LKT, použitie koní na členitejších miestach -20%.
Terén v úpätí kopca mierne členitý neskôr v úboči veľmi, až extrémne členitý.
Prevládajúce obnovné postupy sú maloplošný clonný rub a dorub.

Výchovné ťažby
Intenzita zásahu je predpísaná v platnom LHP v priemere 8% ťažby zo zásoby porastu na hektár, čo
pravdepodobne nepostačuje pre potrebu výchovy a stability prírode blízkych porastov. Výchovné
zásahy sa v minulosti (LHP 1993-2004) vykonávali v úrovni so zameraním na diverzifikáciu
drevinového zloženia, kvalitu jedincov a stabilitu porastov.

Obnova lesa
predpis umelej a prirodzenej obnovy: LHP na roky 2004-2013 pre porasty objektu Stráž je 15,40ha,
z toho pre umelú obnovu 7,10ha /46%/ a pre prirodzenú obnovu 8,30ha /54%/
Spôsob vykonania: sadba jamková a štrbinová.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana MLP proti burine sa vykonáva 1x až 2x ročne podľa potreby porastov, pokiaľ kultúra nespĺňa
kritéria zabezpečeného MLP. Ochrana proti zveri sa vykonáva najmä v porastoch, ktoré vznikli umelou
obnovou, najmä u drevín dub, jaseň, javor, borovica a to vláknom, staniolom a chemicky cervacolom.
Plecie ruby a výsek krov v nárastoch a kultúrach sa vykonávajú za účelom odstránenia nežiadúcich
drevín ako baza, vrba rakyta, svíb a agresívny hrab. Sleduje sa tým uvoľnenie žiadúcich drevín dub,
buk, javor a cenné listnáče.

Výchova prečistkami
predpis prerezávok : 1x.až 2x v decéniu podľa potreby porastov
spôsob vykonania: vykonávali sa úrovňové zásahy s negatívnym výberom pri intervale 5r.
intenzita zásahu: 25% vybratých jedincov z celkového počtu

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Obnovné ťažby
spôsob vykonania: účelový výber, skupinovitý a skupinový rub (Gayer), Wagnerov clonno-okrajový
rub, prebudova porastov výberkovou prebierkou a výberkovým rubom
Prvé zásahy okrem prihliadnutia na zdravotný stav (zdravotný výber), budú zamerané na úpravu
drevinového zloženia (negatívny výber), následne je potrebné zamerať sa na podporu a vyvolanie
prirodzenej obnovy zásahom do úrovne porastov s podporou jestvujúcej podúrovne.
počet zásahov v decéniu: 1 až 2 zásahy v decéniu odvodené od sily zásahu
intenzita zásahu: prvý zásah 35%, ďalšie zásahy podľa potreby
zdôvodnenie ťažbových postupov: v prvom rade sa treba zamerať na rozčlenenie porastov
približovacími linkami a použitie sortimentovej metódy tak, aby poškodenie cieľových stromov
a existujúceho prirodzeného zmladenia bolo minimálne a prípadné poškodenie ošetriť pellacolom.
Vzhľadom na priemerný sklon porastov použiť UKT v členitejšom teréne LKT a podľa potreby zvoliť
kombináciu UKT/LKT+kone.

Výchovné ťažby
spôsob vykonania Prvé zásahy budú zamerané hlavne do úrovne porastov, na úpravu drevinového
zloženia a selekciu rozrastkov, rastovo zaostalých stromov a stromov zo slabo vyvinutou korunou
(negatívny úrovňový výber). Takýmto zásahom sledujeme dosiahnutie diferencovanej štruktúry
porastov a uvoľnenie korún zo zreteľom na stabilitu porastov.
intenzita zásahu: zvýšenie na úroveň 15 % ťažby zo zásoby porastu na hektár
počet zásahov v decéniu: 1 až 2 zásahy v decéniu odvodené od sily zásahu a reakcie porastu
rozčleňovanie: pri terajšom stave štruktúry porastov postačuje na realizáciu ťažby a približovania
dreva sieť približovacích liniek vo vzdialenosti 40 – 50 m, po dosiahnutí diferencovanejšej štruktúry
porastov bude potrebné, z dôvodu možného poškodenia, zahustiť jestvujúcu sieť približovacích liniek
na 30 – 35 m.
zdôvodnenie výchovy: Cieľavedomou realizáciou výchovy v porastoch vývojovo mladých
dosiahneme reakciu stromov na zvýšenie svetlostnej intenzity – zväčšovanie a formovanie korún –
podpora fruktifikácie – zvýšenie stability porastu - budúca kvalita produkcie.

Obnova lesa
predpoklad umelej a prirodzenej obnovy: 85% prirodzenej obnovy, 15% umelej obnovy
zabezpečenie žiadúceho drevinového zloženia: očakávané drevinové zloženie DB 15%, BK 60%,
JH 5%, OstL 5%, IHL 15%. Toto očakávané zloženie dosiahneme uprednostňovaním DB a cenných
listnáčov na úkor HB.

Starostlivosť o mladé lesné porasty
intenzita zásahov: starostlivosť o MLP bude zameraná hlavne na ochranu proti burine a zveri pri DB
a cenných listnáčoch a jednotlivých SC. V prestrihávkach a plecích ruboch uvoľňovať zmladenie DB
a cenných listnáčov na úkor HB a drevín prípravného lesa.

Výchova prečistkami
predpis čistiek: zásah realizujeme vo vznikajúcich skupinkách alebo hlúčkoch zo zreteľom na
vytvorenie budúcej diferencovanej štruktúry
spôsob vykonania:
prvé zásahy orientovať na pozitívny výber, odstránenie predrastlíkov,
rozrastlíkov a nekvalitných jedincov, jemne zasiahnuť aj v podúrovni.
intenzita zásahu: v BK skupinách intenzitu zásahov znížiť

Porast : 220 00
Charakteristika z LHP:
Výmera 7,50 ha, vek 75 r., zakm. 0,7, zast. drevín bk 100, ojedinelé JM, CS.
Celková zásoba na ploche : 2498 m3, z toho na ha 333 m3/ha.
Predpis súčasného LHP:
Bez zásahu.
Vykonané : PN 267 m3
Návrh hospodárenia: výberová prebierka na ploche, ktorá nebola zasiahnutá náhodnou
ťažbou – 5ha vykonaná za účelom prebudovy, ťažba 250m3, intenziza zásahu 19%, 1 zásah
v decéniu, doba prebudovy 40r, predpokladané zastúpenie bk 95, OstL 5, obnova umelá
0,00ha, prirodzená obnova 0,80 ha.
Technologický postup:
Porast rozčleniť linkami vzdialenými 40m od seba. Približovanie realizovať UKT +
kone, jednotlivo krátenými kmeňmi.
Dlhodobý zámer:
Výberkovou prebierkou sledujeme výškovo a hrúbkovo rozdiferencovanie porastu. Je
potrebné zamerať sa na odstránenie nekvalitných a rozrastených bukov a podporu stabilných
jedincov BK a cenných listnáčov, ktoré budú tvoriť stabilnú kostru prírode blízkeho lesa. Sú
to jedince s dobre vytvorenou korunou – zvýšenie svetelnej intenzity – podpora fruktifikácie –
žiadúca prirodzená obnova - svetlostný prírastok na najkvalitnejších jedincoch.
Spolupôsobením zabezpečiť okrem bukového zmladenia aj zmladenie cenných listnáčov,
ktoré budú podporované v prestrihávkach na úkor buka.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

UKT

UKT

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:

MIERKA 1: 5000

Porast : 224 A01,02
Charakteristika z LHP:
Výmera : 4,87 ha,1. etáž: Výmera 3,41 ha, vek 95 r. zakm. 0,7 , zast. drevín bk 95, jh 5, ojed.
sc, sm, db, hb.
Celková zásoba na ploche všetkých etaží:1851m3, z toho na ha 380 m3/ha.
Predpis súčasného LHP: Ťažba obnovná : 660 m3 Okrajový clonný rub v pás. šir. Na 2 vyš.
por. Založiť 2 vých. obnovy. Postupovať na JV. Pomiestná príprava pôdy. Obnovu ukončiť za
25 rokov. Obnova lesa 0,92ha, z toho prirodzená 0,73ha.
Vykonané : RN 19 m3
Návrh hospodárenia: wagnerov okrajovo-clonný rub, 2 východiská obnovy, ťažba 600 m3 ,
medzi východiskami účelový výber, ťažba 140 m3 , intenzita zásahu 40%, 2 zásahy
v decéniu, 20 r. obnovná doba, predpokladané obnovné zastúpenie bk 80, jh 25, jd 5, obnova
umelá 0,17 ha, prirodzená 1,48 ha
Technologický postup: Porast rozčleniť linkami vzdialenými 50m od seba. Približovanie
realizovať UKT jednotlivo krátenými kmeňmi. Po dosiahnutí diferencovanej štruktúry podľa
potreby zahustiť linkami 30-35 m.
Dlhodobý zámer:
Wágnerovým rubom sledujeme podporu prirodzeného zmladenia na okrajoch porastu a
účelovým výberom sledujeme vytvorenie výškovo a hrúbkovo rozdiferencovanej kostry
porastu medzi vytvorenými východiskami. Je potrebné zamerať sa na odstránenie HB
a rozrastavých bukov. Spolupôsobením dopomôcť k plošnému zabezpečeniu želaného
prirodzeného zmladenia. V prestrihávkach uprednostňovať nálet JH a cenných listnáčov na
úkor buka a drevín prípravného lesa.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

UKT

UKT

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:

MIERKA 1: 5000

Porast : 225 00
Charakteristika z LHP:
Výmera: 10,64 ha, vek 75 r. zakm. 0,8 , zast. drevín bk 100, ojed. sc, sm, jh, bh, cs.
Celková zásoba na ploche všetkých etáží: 4043m3, z toho na ha 380 m3/ha.
Predpis súčasného LHP: Prebierka 290 m3 na 10,64 ha
.
Vykonané : PN 27 m3
Návrh hospodárenia: výberová prebierka na celej ploche, vykonaná za účelom prebudovy,
ťažba 570 m3, intenziza zásahu 14%, 2 zásahy v decéniu, doba prebudovy 40r, predpokladané
zastúpenie bk 95, OstL 5, obnova umelá 0,00ha, prirodzená obnova 2,00 ha.
Technologický postup:
Porast rozčleniť linkami vzdialenými 40m od seba. Približovanie realizovať UKT , jednotlivo
krátenými kmeňmi.
Dlhodobý zámer:
Výberkovou prebierkou sledovať výškové a hrúbkové rozdiferencovanie porastu, zamerať sa
na odstránenie HB,BR,OS a rozrastavých bukov. Spolupôsobením zabezpečiť okrem
bukového zmladenia aj zmladenie JH, DB, JM, CS, ktorým následne v prestrihávkach
napomáhať redukciou buka.

TECHNOLOGICKÝ NÁKRES
(náčrtok JPRL a ťažbovo – obnovného postupu)

UKT

UKT

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:

MIERKA 1: 5000

Génová základňa Stráž

Mierka: 1:10 000

