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Zápisník PRO SILVA
1. Regionálne zaradenie
1.1 Lokalizácia a geografická situácia
Krajina: Slovenská republika

Lesná oblasť: 21A – Ondavská vrchovina

Užívateľ (OZ): OZ Vranov nad Topľou

Zemepisné súradnice: 21°50´ 28“-21° 51´ 40“
49°03´ 22“-49° 04´ 41“
Rozpätie nadmorskej výšky:
230 – 459 m n. m.
Prevládajúca expozícia:
SV,JZ
Priemerný sklon:
35 - 40%

LHC (LUC): Turcovce
Názov: ONDAVICA
Výmera: 221,94 ha
1.2 Klíma, geologické podložie, pôda
Klimatická oblasť:
B-8 mierne teplá, vlhká vrchovinná
Geologické podložie: flyšové ílovce
pieskovce

Priem. ročné zrážky: 700 -900 mm
a Priem. roč. teplota: 5 - 6 °C

Prevládajúce pôdy: ilimerizovaná a hnedá
lesná pôda
Prírode blízke hospodárenie od r. 2010

2. Prírodná a ekonomická situácia

Skupina lesných typov:
311, 310, 313 Zaradenie do vekových tried (výpočtom z
živné dubové a vlhké bučiny
plochy):
%, II. - 46
%, III. - 32 %,
Drevinové zloženie (odhadom v % podľa I. - 12
IV. - 0 %, V. - 8 %, VI+ 2 %
jednotlivých drevín):
listnaté: bk 70, db 10, hb 15
Podiel etážových porastov (odhadom):
2%
ihličnaté: bo 2, sc 3
Produkcia (etát) a ťažba : 3 496 m3, 2829 m3
Plánovaný etát ročný 350 m3
1,6 m3/ha
z toho: úžitková hmota 94 %, palivo 6 %

Zásoba 31 916 m3
Priem. zásoba z LHP:
143 m3/ha
Podiel hrubiny od d1.3 30 cm:

25

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

35

%
%
%

Plánovaná obnova celkom (z LHP):
3,00 ha
z toho prir. obnova 62 %, umelá obnova 38 %
z toho na voľ. pl. 100 %, pod clonou por.
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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
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

+
+
+

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

4

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA
Objekt bol vytvorený v prevažnej miere z predrubných porastov vo veku 40 – 90 rokov
so zastúpením duba (5-35%). Porasty boli doteraz vychovávané úrovňovou prebierkou
s pomerne slabou intenzitou zásahu, takže sa vytvárali porasty pomerne kvalitné, ale s malou
hrúbkovou a výškovou diferenciáciou.
Cieľom projektu je vytvorenie
prírodnej porastovej štruktúry rôznovekých
a rôznorodých zmiešaných lesov uprednostňovaním pôvodných drevín vo výchovných
a obnovných ťažbách. Zmenou techniky prebierok a uplatnením jemnejších foriem
hospodárskeho spôsobu v obnovných ťažbách dosiahnuť maximálne využitie produkčného
potenciálu stanovišťa, zvýšenie prírastku na najkvalitnejších jedincoch, udržanie genofondu
a zároveň zachovanie trvalej funkcie lesa. Pôvodnú jednovrstvovú štruktúru rovnovekých
porastov výškovo aj hrúbkovo rozdiferencovať. V drevinovej skladbe cez vhodné spôsoby
zmiešania zvýšiť podiel duba na cieľové zastúpenie.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe
Obnovné ťažby
V pláne hospodárskych opatrení LHP platného na roky 2002 až 2011 sa ako najčastejší
obnovný spôsob predpisuje maloplošný clonný rub s dvomi zásahmi za decénium. Intenzita
zásahov sa pohybuje v rozmedzí 25 až 40 %.
Z ťažbových postupov sa využíva ťažba JMP s následným približovaním LKT.
Výchovné ťažby
Navrhovaná intenzita zásahu z platného LHP sa pohybuje na úrovni 7 - 10 %. V takmer
všetkých predrubných porastoch už boli výchovné ťažby vykonané, v niektorých bola v malom
rozsahu vykonaná aj predrubná náhodná ťažba ( vetrová kalamita ).
Z hľadiska spôsobu vykonania išlo o úrovňové zásahy so zdravotným výberom zamerané
na zvýšenie stability porastu. Výchova bola zameraná hlavne na úpravu drevinového zloženia,
stabilitu porastov a kvalitu jedincov.
Porasty sú iba čiastočne sprístupnené približovacími cestami. Potrebné je dokončiť
rozčlenenie porastov na pracovné polia a opraviť priepusty a zvážnice poškodené prívalovými
dažďami.
Obnova lesa
Predpísaná obnova lesa je v pomere: 38 % umelá a 62 % prirodzená, z toho buk 40–60
%, dz 40 – 50 %, ost. dreviny/ smc, jh, js / do 10%. Umelá obnova lesa sa vykonáva prevažne
štrbinovou sadbou.
Starostlivosť o mladé lesné porasty
Ochrana proti burine sa vykonáva v umele založených kultúrach 1 – 2 krát ročne po dobu
4 až 5 rokov v závislosti od stanovišťa. Proti zveri sa ochraňujú najmä ihličnany a vnášané
listnáče chemickým náterom.
V kultúrach sa vykonáva plecí rub na odstraňovanie agresívneho zmladenia hraba, brezy
a liesky. V prirodzene vzniknutých nárastoch sa vykonáva prestrihávka za účelom redukcie ich
hustoty, odstránenia predrastkov a úpravy drevinového zloženia.
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Výchova prečistkami
Predpis prerezávok je prevažne 2 x za decénium , pričom zásahy sú vedené v úrovni.
Odstraňujú sa nimi predrastky a rozrastky cieľových drevín, ako aj nežiadúce dreviny rakyta,
hrab brániace vo vývoji cieľových drevín.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA
Základnou myšlienkou zmeny doterajšieho obhospodarovania na “prírode blízke
hospodárenie“, ktorá sa tiahne od výchovy mladín až po obnovu porastov je zmena orientácie
od porastu ako celku k jednotlivému stromu, ako nositeľovi prírastku, ktorý môže tento prírastok
vytvoriť vtedy, keď má na to potrebný rastový priestor.
Obnovné ťažby
Spôsob obnovy jeť podriadený vytýčenému cieľu – dosiahnutiu maximálnej hodnotovej
produkcie a vertikálnej, horizontálnej a hrúbkovej diferenciácie porastov, zvýšeniu porastovej
zásoby a dosiahnutiu 100 % prirodzenej obnovy.
V našich podmienkach bukových resp. dubovo bukových porastov je potrebné maloplošnú
podrastovú formu v pásoch vylúčiť a prejsť na:
a) skupinový clonný rub s nepravidelným rozmiestnením východísk, s šírkou na 1 výšku
porastu a s využitím častí porastov, ktoré sa už začali zmladzovať
b) účelový výber orientovaný na ťažbu cieľových stromov (BK a DB) a uvoľnenie
vznikajúceho prirodzeného zmladenia
c) pri uplatňovaní predchádzajúcich foriem obnovy postupne vytvárať mozaikovú štruktúru
porastu, poprípade prejsť až na skupinový výberkový spôsob hospodárenia.
Predpokladom uplatnenia týchto intenzívnejších foriem hosp. spôsobu je predĺženie
rubnej doby z doteraz prevažujúcej 110 r. na 120 a viac a predlženie obnovnej doby z doteraz
prevažujúcej 30 r. na 50 r. Cykličnosť najmä v prvej fáze obnovy predpokladáme 2 zásahy za
decénium, intenzita zásahov by mala poklesnúť na cca 15 -20 %.
Zásadným predpokladom je dôsledná technologická príprava porastov – zahustenie siete
zvážnic pri využití jestvujúcich liniek a povozníckych ciest. Vlastná technológia ťažby sa nutne
musí podriadiť cieľu projektu, tzn. pre záchranu prirodzeného zmladenia a čo najmenšieho
poškodzovania stojacích stromov dôsledne uplatňovať smerovú stínku, dodržiavať smerové
približovanie SK, príp. krátených SK . V opodstatnených prípadoch využiť aj približovanie
koňmi.
Samozrejmosťou musí byť poťažbová úprava pracovísk a ochrana poškodených stojacich
stromov Pellacolom.
Výchovné ťažby
Všetky výchovné zásahy v porastoch do rastovej fázy kmeňoviny musia zabezpečiť, aby
sa do uvedenej fázy dostal dostatočný počet maximálne stabilných a kvalitných jedincov.
V podstate ide o pestovanie primeranej, dostatočne veľkej koruny týchto stromov.
V porastoch do 50 rokov vykonáme pomerne silnú úrovňovú prebierku, pričom sa
zameriame na stabilitu porastov uvoľňovaním korún kvalitných jedincov a odstraňovaním
nekvalitných a poškodených stromov z úrovne porastu. Silnými úrovňovými zásahmi budeme
pokračovať aj v prebierkach nad 50 rokov.
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Pestovanie porastovej zásoby odstraňovaním kmeňov sledujeme zlepšenie kvality
ostávajúceho porastu. Prípadný vznik následného zmladenia v týchto porastoch sa chápe len ako
sprievodný jav a každé prerušenie zápoja sa neuskutočňuje v prospech zmladenia.
Intenzita zásahov by sa mala pohybovať na úrovni 15 %.
Ťažbový postup: JMP, približovanie dreva koňmi a UKT. Rozčlenenie porastov
približovacími linkami vzdialenými od seba cca 40 m. Pohyb mechanizačných prostriedkov iba
po linkách, aby sa minimalizovalo poškodenie ostávajúcich stromov.

Obnova lesa
Pokračovať vo vytváraní vhodných rastových podmienok pre najkvalitnejšie úrovňové stromy
v poraste. Dosiahnuť kulmináciu objemového a hodnotového prírastku porastu. Postupným uvoľňovaním
cieľových stromov a presvetľovaním porastu sa vytvárajú podmienky na vznik a vývoj žiaduceho
prirodzeného zmladenia. Takýmto postupom zvýšiť podiel prirodzenej obnovy a umelú obnovu
uplatňovať iba výnimočne (dub, javor, jaseň).

Starostlivosť o mladé lesné porasty
Prirodzené zmladenie a mladé lesné porasty pestované pod materským porastom nie sú
zaburinené a majú menší počet jedincov. Na ich ochranu, výchovu a formovanie postačujú menej
intenzívne zásahy.

Proti burine chrániť len prípadnú umelú obnovu, proti zveri chrániť dz, jh, js a ihličnany.
Plecí rub a prestrihávku robiť za účelom redukcie hustoty a úpravy drevinového zloženia. Plecie
ruby orientovať hlavne na obmedzenie výmladkov hraba, liesky a rakyty.
Výchova prečistkami
Vykonávať prevažne 1 zásah za decénium , v odôvodených prípadoch 2 zásahy za
decénium. Zásahom sledovať primerané uvoľnenie kvalitných jedincov a úpravu drevinového
zloženia. Zásahy orientovať do úrovne - odstraňovať predrastlíky, rozrastlíky, tlmiť hraba, do
podúrovne zasahovať minimálne.

Demonštračné objekty
Dielec 104
Charakteristika LHP – ( 2002 – 2011):
Výmera: 14,17 ha, vek: 90 r., zakmenenie: 8, zast.drevín: BK 60, DB 35, HB 5
Zásoba na celej ploche 4619 m3, na ha 326 m3.
Predpis súčasného LHP:.
Prebierka na ploche 10,00 ha vo výške 200 m3 z toho bk 130 m3, db 65 m3, hb 5 m3 intenzita
zásahu 4 %.
Vykonané v r. 2005: ťažba VÚ - 227 m3.
Návrh zmeny predpisu LHP:
Navrhujeme vykonať ešte 1 zásah v decéniu, na ploche 13,00 ha vo výške 190 m3, z toho bk
163 m3, dz 25 m3 hb 2 m3. Intenzita zásahu za decénium dosiahne 9 %.
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Dlhodobý zámer:
V danom dielci je v rámci podmienok našej LS pomerne silné zastúpenie duba zimného,
ktorý je uznaný na zber semena. Našim zámerom je zachovať, resp. zvýšiť jeho zastúpenie
v poraste. Zamerať sa na vytvorenie podmienok, ktoré by maximalizovali jeho produkčné a
reprodukčné schopnosti a v neskoršej budúcnosti obmedzili zmladzovanie buka a najmä hraba
citlivým vnášaním svetla, ako aj ďalšou výchovou nárastov.
Porast v spodnej časti je do značnej miery ohrozený zosuvmi, vyplývajúcimi z charakteru
pôdy / málo priepustná ílovcová vrstva/, nemenej dôležitou úlohou je spevňovanie týchto plôch
vhodnými drevinami, dubom a na vlhkých miestach jaseňom a javorom horským.
Postupným uvoľňovaním cieľových stromov v skupinách 0,20 až 0,30 ha vytvoríme
mozaikový porast, čím dosiahneme vysokú hodnotovú produkciu na najkvalitnejších stromoch
a získame nový následný porast cez prirodzenú obnovu. Výhodou pre náš zámer je, že
v minulosti v tomto poraste boli farebne označené cieľové stromy. Umožňuje to ľahšie
vyznačovanie výchovných zásahov.
Opatrenia do konca platnosti LHP.
Zlým východiskovým stavom daného porastu je jeho slabá prístupnosť, nakoľko zvážnice
prechádzajúce naprieč porastom sú na 2 miestach poškodené zosuvom a nie je ukončené
rozčlenenie porastu na menšie pracovné polia. V najbližšom období sa zameriame na obnovenie
sprístupnenia porastu.
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Výchovný zásah v úrovni porastu bude mať charakter zdravotného a pozitívneho výberu
zameraného na odstraňovanie poškodených jedincov a uvoľnenie korún kvalitných cieľových
stromov duba a buka.

Technologický nákres

smer stínky
približovanie – operácia s nákladom
približovanie – operácia bez nákladu
určené OM
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Dielec 125B
Charakteristika LHP – ( 2002 – 2011).
Výmera: 16,59 ha, vek: 40 r., zakmenenie: 9, zast.drevín: Bk 90, Hb 10, Jh, Dz, Bo, Sm
ojedinele.
Celková zásoba: 2339 m3, z toho na ha 141 m3.

Predpis súčasného LHP:
125B: V mladších skupinách prerezávka na ploche 6,00 ha, prebierka na ploche 4,00 ha
v hustejších skupinách v 1.1/2 platnosti LHP. Na celej ploche 16,59 ha v 2.1/2 platnosti LHP
prebierka. Celkovo vo výške 260 m3, intenzita zásahov 10 %.
Vykonané v r. 2004.
Prerezávka na ploche 6,00 ha v mladších skupinách. Prebierka na zostávajúcej ploche 4,00 ha,
okrem redších skupín, v objeme 66 m3, intenzita zásahu 3% .
Úprava predpisu LHP:
Pri dodržaní plochy prebierky (16,59 ha) navrhujeme ešte vyťažiť, množstvo 384 m3, čim sa
dosiahne intenzita zásahov v decéniu 19%
Opatrenia do konca platnosti LHP:
Sprístupniť porast opravou zvážnice, dokončiť rozčlenenie porastu na pracovné polia, preznačiť
cieľové stromy, ktoré budú tvoriť kostru porastu. Porast je v niektorých častiach preštíhlený
v dôsledku slabej intenzity predchádzajúcich zásahov. V nasledujúcej prebierke sa zameriame na
uvoľnenie korún kvalitných stromov odstránením nekvalitných jedincov z hornej etáže. Porast
je značne rôznoveký, rozptýlene sa v ňom nachádzajú staršie skupiny, v ktorých stromy
dosahujú rubný vek, resp. sú rozkonárené a bránia okolitým mladším, kvalitnejším jedincom
v raste. V rámci plánovanej prebierky sa zameriame na intenzívnejší zásah v týchto skupinách.
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Dlhodobý zámer.
V budúcnosti dorúbaním rubne zrelých jedincov v starších skupinách uvoľníme zmladenie
a tým porast viac hrúbkovo a vertikálne rozdiferencujeme. Tieto skupiny budú podkladom pre
vytvorenie mozaikovitej štruktúry porastu. Na ostatnej ploche sa zameriame na uvoľnenie korún
cieľových stromov a pri následnej obnove na dopestovanie jedincov maximálnej úžitkovej
hodnoty a geneticky vhodného následného porastu.

Technologický nákres

smer stínky
približovanie – operácia s nákladom
približovanie – operácia bez nákladu
určené OM
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Dielec 105A
Charakteristika LHP – ( 2002 – 2011):
105A11: Výmera: 3,21 ha, vek: 105 r., zakmenenie: 6, zast. drevín: Bk 100
105A12: Výmera: 0,43 ha, vek: 20 r., zakmenenie: 1, zast.drevín: Bk 100
Celková zásoba: 1002 m3, ha 312 m3.
Predpis LHP:
105A11: MH v pásoch, OCR v pásoch na ploche 1,10 ha, vo výške 330 m3, intenzita zásahu
33% , prvé zalesňovanie na ploche 1,12 ha, z toho očakávané zmladenie 0,56 ha,
105A12: Rúbať s hornou etážou, 15 m3
Vykonané do r.2009.
105A11: MH a OCR v pásoch na ploche 0,83 ha, 247 m3, prvé zalesňovanie 0,65 ha /umelá
obnova dz 0,20ha, pz bk 0,45, / , ochrana proti burine 0,90 ha, ochrana proti zveri 0,20 ha.
Návrh zmeny predpisu LHP:.
105A11: OCR a MCR v pásoch na ploche 1,32 ha, 413 m3, prvé zalesňovanie 0,62 ha /umelá
obnova dz 0,05 ha, pz bk 0,57 ha/.

Porast je značne rozpracovaný obnovnou ťažbou, nakoľko sme už na konci platnosti
LHP (2002-2011). Do konca platnosti LHP je potrebné dorúbať rubne zrelé jedince na
presvetlených východiskách a tým uvoľniť vzniknuté PZ. Zároveň predĺžením zvážnice
sprístupniť východiská, v ktorých obnova doposiaľ nebola začatá. Značný počet prestárlych
jedincov, už nedáva predpoklad ďalšieho zvyšovania hmotnostnej a kvalitatívnej produkcie
porastu.
Dlhodobý zámer.
Využiť dobré podmienky pre nástup prirodzenej obnovy hlavne buka, použitím jemnejších
foriem hospodárenia /najmä skupinový clonný rub/ v ostávajúcej časti materského porastu.
Týmto postupom dosiahneme jeho väčšiu hrúbkovú a výškovú diferenciáciu.
Opatrenia do konca platnosti LHP.
Sprístupnenie porastu predĺžením zvážnice. Nad odrastenými skupinami prirodzeného zmladenia
ťažba rubne zrelých jedincov.
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Technologický nákres

smer stínky
približovanie – operácia s nákladom
približovanie – operácia bez nákladu
určené OM
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PRO SILVA Ondavica

––––– hranica objektu PRO SILVA Ondavica
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