Objekt PRO SILVA

PALOTA
LS Medzilaborce, OZ Vranov nad Topľou

Vyhotovil: Zdeno Hnát, OLH
Schválil: Ing. Ján Hruškovic, vedúci lesníckej výroby
Vo Vranove, október 2006

Zápisník PRO SILVA

1. Regionálne zaradenie

(zo všeobecnej časti LHP)

1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovenská republika

Lesná oblasť: Nízke Beskydy

Užívateľ (OZ): Vranov

Zemepisné súradnice: 49° 40` s.z.š.
22°
v.z.d.
Rozpätie nadmorskej výšky:
520-680 m.n.m.
Prevládajúca expozícia:
SZ,Z
Priemerný sklon: 40 %

LHC: Medzilaborce
Názov: Palota
Výmera: 452 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť:
Chladná,okrsok mierne chladný
Geologické podložie:
Flyš
Prevládajúce pôdy:
Hnedá lesná pôda

Priem. ročné zrážky v mm: 900 mm
Priem. roč. teplota v °C: 10° C

2. Prírodná a ekonomická situácia
Skupina lesných typov: Ft, AF

Prírode blízke hospodárenie od r. 2006

Drevinové zloženie (odhadom v
jednotlivých drevín):
listnaté: Bk 37, JH 6, TD 1

% podľa Zaradenie do vekových tried (odhadom):

ihličnaté: JD 55, SM 1

I. - 20 %,
II. - 30 %,
III. - 20 %,
IV. - 10%,
V. - 10 %,
VI+ -10%
Podiel etážových porastov (odhadom) :
20%
Produkcia a ťažba:

Zásoba

Plánovaný etát ročný

79 m3/ha

Priem. zásoba (odhad z LHP):200-500 m3/ha z toho: úžitková hmota 98 %, palivo 2 %

Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 40 %

Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha):
63,45
z toho prir. obnova 60 %, umelá obnova 40 %

Podiel tenčiny do d1.3 14 cm:

z toho na voľ. pl. 60 %, pod clonou por. 40 %

Podiel hrubiny od d1.3 30 cm :

30 %

30 %

3. Kritériá prírode primeranej
pestovateľskej techniky
Pestovanie porastovej zásoby, pred-nosť
výchovy porastu pred obnovou
Výberkové hospodárstvo, forma stromová

veľmi
časté
50-75 %

celkom
prevládajúce
>75 %

čiastočne
prevládajúce
25-50 %

zriedkavé
<25 %

+
+

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
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

+
Génová základňa pre JD

+
+
+
+
+
Relatívne odolný voči imisiam

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA :
Objekt vytvorený na mieste zriadenej génovej základne lesných drevín jedle bielej a
buka lesného, s ktorou má spoločnú výmeru 45l,90 ha .
Svojou výmerou je zameraný nielen na ochranu genetickej diverzity a kvalitného genofondu
uvedených drevín, ale aj na prebudovu umelo založených porastov s čiastočne pozmenenou
drevinovou skladbou na prírode blízky les. Objekt vzhľadom na niekoľko desaťročí trvajúce
jemnejšie, na jednotlivý výber zamerané hospodárske postupy, sa stáva ideálnym príkladom
na demonštrovanie vplyvu týchto postupov na využitie prirodzenej diferenciácie lesných
porastov a jej cieľavedomé zámerné ovplyvňovanie , na vytvorenie vertikálnej a horizontálnej
štruktúry porastu, na skvalitňovanie a zvyšovanie porastovej zásoby, na úplné prevládnutie
prirodzenej obnovy s následným výrazným šetrením nákladov na pestovateľskú činnosť.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:
Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení LHP z roku 1992 – 2001 sa najčastejšie uvádzali obnovné
postupy okrajový clonný rub (OCR) 2x za decénium a dorub (DO), plus vyrúbať poškodené
jedince alebo pri doruboch hornú etáž rúbať s dolnou etážou.
Počas platnosti LHP sa v dielcoch vykonávali obnovné postupy v zhode s predpisom LHP
(OCR,DO).
Počet zásahov : 2x za decénium.
Intenzita zásahu v predpisovej časti LHP predstavovala priemerne 40 % zo zásob
obnovovaných porastov, po vykonaní obnovy v priemere 40 %.
Ťažbové postupy : ťažba JMP + približovanie LKT , priemerný sklon 45 %, terén členitý.
Prevládajúce obnovné postupy – maloplošný clonný rub, okrajový clonný rub,dorub).
Výchovné ťažby
V konkrétnych porastoch, plán hospodárskyh opatrení platný v r. 1992-2001 nepredpisoval
výchovný zásah – 50r.
Obnova lesa
LHP z r.1992-2001 predpisovalo obnovu lesa o výmere 3,56 ha, z toho prirodzenou obnovou
2,75 ha (77%) a umelou obnovou 0,81 ha (23%) .
Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Obnovné ťažby
Veľmi dôležitá činnosť pred samotnou ťažbou je technologická príprava pracoviska,
zameraná predovšetkým na vyznačenie približovacích liniek a liniek s úpravou terénnych
nerovností („pierok“) . Ťažba sa vykonáva smerovou stínkou k približovacím linkám, ktoré sú
od seba vzdialené cca 40 m, podľa terénu. Kmene sa prerezávajú , aby pri približovaní boli
čo najmenšie škody na stojatých kmeňoch alebo nárastoch mladín (je zabezpečený dôsledný
náter poškodených stromov PELACOLOM). Približovanie sa prevádza ŠLKT, v niektorých

porastoch podľa terénu ,je potrebné používať kone, hlavne v prvých zásahoch pri prebudovaní
na výberkový spôsob, kde je pomerne veľa tenšej hmoty.

Výchovné ťažby
Intenzita zásahu : Zvýšenie % ťažby aspoň na 15 % zo zásoby porastu.
Spôsob vykonania : úrovňové zásahy, na zabezpečenie nezávislého rastu stromov – kvalita
korún, výchova zameraná na úpravu drevinového zloženia, stabilitu porastov, kvalitu
produkcie. Výberkovým rubom vykonávať ťažbu v hornej a strednej etáži.
Rozčleňovanie : 20-30 m linkami s uplatnením smerovej stínky.

Obnova lesa
Prirodzená obnova úplne prevládne, umelá sa stane len doplnkovým spôsobom (cca na ploche
do 5 %). Pre zabezpečenie žiadúceho drevinového zloženia bude potrebné citlivo pracovať so
svetlom tak, aby agresívny buk neprevládol a vytvorili sa podmienky pre obnovu jedle.
Pomiestne likvidovať husté zmladenie buka tieniace jedľu.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Jedľu a buk vo výberkovom spôsobe netreba chrániť proti burine ani proti zveri. Javor
pestovať v oplôtkoch proti zamedzeniu škôd ohryzom a to až do doby druhého
prerezávkového zásahu.
Plecí rub a prestrihávku robiť za účelom redukcie počtu jedincov, stability a úpravy
drevinového zloženia.
Výchova prečistkami
V ihličnatých porastoch – prvým zásahom vyčistiť podúroveň (až 50 % redukciou jedincov),
ďalšie zásahy realizovať v úrovni.
V listnatých porastoch – prvým zásahom zabezpečiť odstránenie predrastlíkov a nekvalitných
jedincov, jemne zasiahnuť aj v podúrovni, ďalšie zásahy v úrovni.

Demonštračné objekty :
Porast 62 11
Charakteristika (LHP 2002-2011)
1.etáž : výmera 6,12 ha, vek 125 rokov, zakmenenie 0,7, zastúpenie drevín JD 50, BK 50,
celková zásoba 3558 mš, zásoba na ha : 407 m3.
2.etáž : výmera 2,62 ha, vek 15 rokov, zakmenenie 0,3, zastúpenie drevín JD 60, BK 40,
celková zásoba na ploche všetkých (dvoch) etáží : 407 m3.

Predpis predchádzajúceho LHP (1992-2001) :
Okrajový clonný rub + dorub, predpis ťažby 1500 m3, obnova na ploche 3,56 ha.
Vykonané : ťažba 1528 m3, obnova 3,56 ( 48% prir.zmladenie).
Nový predpis LHP (2002-2011)
Okrajový clonný rub , ťažba 1050 m3, (intenzita zásahu 28 %) , obnova na ploche 1,76ha.
Zmena predpisu LHP
- výberkový rub jednotlivý ,ťažba 1024 m3, intenzita zásahu 28 %, ťažbový zásah na celej
ploche 6,12 ha).
Komentár : zámerom na uplatnenie účelového výberu je skvalitnenie a zvýšenie zásoby
v poraste neťažiť rubné nezrelé poddimenzované jedince, ktoré by boli vyznačené v rámci
pravidelných východísk obnovy , ale ťažbu sústrediť len na dimenzované jedince s cieľom
presvetliť porast a vyvolať prírastok na kvalitných jedincoch. Presvetlením sa predpokladá
podpora zmladzovacieho procesu jednotlivého a skupinového jedľového a bukového náletu.
Ťažbový zásah sa sústredí na odstránenie nekvalitných jedincov u bk, os , u ihličnanov na
výrub zlomov po kalamite a zdravotný výber – výrub jd s rakovinovými prejavmi. Taktiež sa
v poraste nachádza množstvo jd s hrúbkou v d 1,30 nad 75 cm.
Technologický postup : z dôvodu členitého terénu v tomto poraste bolo komplikované určiť
linky vo vzdialenosti 40 m . Z toho dôvodu sú linky vyznačené s nepravidelným rozostupom.
Pri ťažbe sa uplatní smerová stínka, približovanie LKT.

Porast 62 29
Charakteristika (LHP 2002-2011)
1.etáž : výmera 6,81 ha, vek 15 r., zakmenenie 0,9 , zastúpenie drevín jd 45, sm 30,
bk 15, sc 10.
2.etáž : výmera 0, vek 125 r., zakmenenie 0, zastúpenie drevín jh 50, bk 50,
zásoba na ha 4 m3.
Celková zásoba na ploche oboch etáží 73 m3.
Nový predpis LHP (2002-2011)
1x prebierka v 2 ½ platnosti LHP na ploche 2,00 ha, intenzita 2 m3/ha.
Účel realizácie : účelová prebierka s cieľom výškového a hrúbkového rozdiferencovania
porastu , zameraná na zdravotný výber v smrekovej hornej vrstve.

Porast 71 00
Charakteristika (LHP 2002 – 2011)
1.etáž : výmera 13,03 ha, vek 25 rokov, zakmenenie 0,8, zastúpenie drevín jd 50,
sm 35, bk 10, sc 5.
Celková zásoba 1303 m3, zásoba na 1 ha 100 m3.
Nový predpis (LHP 2002-2011)
2 x prebierka na ploche 11,50 ha, intenzita 24 m3/ha.
Účel realizácie : účelová prebierka s cieľom výškového a hrúbkového rozdiferencovania
porastu , zameraná hlavne na zdravotný výber v smrekovej a jedľovej hornej
vrstve.

