Máte v ruke cenný nástroj pre ochranu lesa
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PREČO PRÍRUČKA VZNIKLA
V súčasnej dobe sa pod plánom starostlivosti o les skrýva predovšetkým pestovanie
budúceho dreva na ťažbu, ktoré zatieňuje starostlivosť o les ako celok a v lesoch chýba
skutočný návrh plánu starostlivosti o les (PSL). Našou snahou je vytvoriť "precedens",
ktorý budú chcieť aplikovať Lesy SR, Vojenské Lesy a iní vlastníci lesov. Model
spolupráce, ktorému budú veriť, a ku ktorému ich bude motivovať pozitívny
postoj verejnosti. Každý z nás môže prispieť k ochrane lesov vo svojom okolí a
pomáhať nám tak vyvíjať pozitívny tlak na zmenu, o ktorú sa usilujeme.
Bežný návštevník lesa si určite občas všimne na stromoch aj iné značky, ako tie
známe turistické, či sa pozastaví nad tým, prečo sa v lese ťažia stromy.
Návštevník lesa však nevidí do toho, čo sa v lese deje, ako a prečo. Nerozumie
ťažbe dreva, ktorú vidí, nevie si napríklad overiť, či je táto ťažba legálna a je
v súlade s plánmi ťažby v tomto lese.
Cieľom tejto príručky je dať bežnému smrteľníkovi do ruky cenný nástroj, ako
môže do diania v lese nazrieť odborným okom. Ľahko a rýchlo - bez mesiacov, či
rokov štúdia tejto problematiky. S pomocou tejto príručky dokáže ktokoľvek
skontrolovať či to, čo sa deje v lese, je tak ako by malo byť. Ak objaví niečo čo
nie je v poriadku, vie ako môže zasiahnuť.
Prečítaním tejto príručky spoznáte čo znamenajú lesnícke značky na stromoch,
zorientujete sa v porastových a ťažbových mapách, viete si pozrieť na ktorých
miestach sa bude ťažiť v najbližšej dobe a ak objavíte nejakých problém, viete čo
s tým môžete urobiť.
Poďme na to!

ČO ZNAMENAJÚ ZNAČKY NA STROMOCH
Hranica lesného dielca
Šípky smeru vetvenia lesného dielca
Vymedzuje hranicu medzi vlastníkmi lesa
Hranica ochranného lesa
Hranica rezervácie
Dočasná zvozná trasa
Stromy na výrub (bodky akejkoľvek farby vo výške 1,3m + pri koreni)
Hranica plochy holiny v dôsledku kalamity (strom sa nesmie rúbať)
Strom označený na dožitie (nesmie sa rúbať)
Hranice pásov, medzi ktorými sa môže rúbať (používajú sa pri
holorube alebo presvetľovaní lesa)

Ciacha vyrúbaného stromu
(Várka vyrúbaných stromov musí
byť označená ciachou najneskôr
pred odvozom z odberného miesta.
V praxi sa vyznačuje max. 10
kmeňov v jednej várke odvozu)

POZNÁMKA:
Nesmie sa rúbať v lokalitách ako prales, rezervácia, prírodná pamiatka,
bezzásahová zóna a pod. Takýto nelegálny výrub je potrebné čím skôr
nahlásiť !

NAHLÁSENIE NELEGÁLNEHO VÝRUBU
Ministerstvo životného prostredia

www.minzp.sk/kontakty/

Národné lesnícke centrum

web.nlcsk.org/?page_id=3707

Lesoochranárske zoskupenie VLK

www.wolf.sk/sk/kto-sme/kontakt

Slovenská inšpekcia život. prostredia

www.sizp.sk

Okresný úrad – pozemkový a lesný odbor

www.minv.sk/?okresne-uradyklientske-centra

KONTROLA LEGÁLNOSTI ŤAŽBY
ŤAŽBOVÁ MAPA
Ministerstvo životného prostredia ohlásilo koncom roka 2019 iniciatívu
na vytvorenie mobilnej aplikácie. Občan si v aplikácii bude vedieť nielen
overiť, či je na danom mieste ťažba povolená, ale napríklad aj v akom množstve
a aké je číslo povolenia. Informáciu o spustení ťažbovej mapy pridáme ihneď ako
bude mapa k dispozícii.
UVEDENIE ŤAŽBY V PORASTOVEJ MAPE
Plánovanú ťažbu si viete skontrolovať v porastovej mape. Manuál pre orientáciu
v porastovej mape nájdete ďalej.

Obr. č.1: Snímka uvedenej ťažby

Obr. č.2: Snímka bez uvedenej ťažby

UPOZORNENIE NA ŤAŽBU NA STRÁNKE WWW.LESY.SK
Tieto upozornenia uvádza iba odštepný závod Smolenice:
www.lesy.sk/lesy/kontakty/oz/mapy/smolenice/podstranky/vyrobne-cinnostilese.html

Obr. č.3: Snímka upozornenia na ťažbu

PORASTOVÉ MAPY
Porastové mapy sú k dispozícii online na stránkach Informačného systému
lesného hospodárstva: gis.nlcsk.org/islhp/mapa

Obr. č.4: Porastová mapa

Obr. č.5: Bočný infopanel zvoliť opis a plán z PSL

Obr. č.6: Ukážka voľby pre úplný výpis

Obr. č.7a: Ukážka úplný výpis s popisom ťažby

Obr. č.7b: Ukážka úplný výpis s popisom ťažby

Obr. č.8: Nástroje pre zobrazenie vybraného lesného celku

Obr. č.9: Voľba mapy

Obr. č.10: Voľba zobrazenia vrstiev

LEGENDA K PORASTOVEJ MAPE

OZNAČENIE DIELCOV PORAST. MAPY

VEGETAČNÉ STUPNE

Farba

Vek porastov

1 Dubový

Biela

Holiny

2 Bukovo-dubový

Žltá

1-20

rokov

3 Dubovo-bukový

Ružová

21-40

rokov

4 Bukový

Zelená

41-60

rokov

5 Jedľovo-bukový

Modrá

61-80

rokov

6 Smrekovo-bukovo-jedľový

Hnedá

81-100

rokov

7 Smrekový

Bledo sivá

101-120 rokov

8 Kosodrevinový

Tmavo sivá

121+

9 Alpínsky

Dvojfarebné

Viacetážové (napr. žltá a sivá)

rokov

OZNAČENIE DREVÍN

10 Subniválny

TERÉNNY TYP

Skratka

Názov

1 Priechodný terén v rozsahu sklonov 0-20%

BC

Borovica čierna

2 Priechodný za určitých klim. podmienok sklon 0-20%

BK

Buk lesný

3 Nepriechodný terén sklon 0-20%

BO

Borovica lesná

4 Priechodný terén sklon 21-40%

BR

Breza previsnutá

5 Priechodný za určitých klim. podmienok sklon 21-40%

CS

Čerešňa vtáčia

6 Nepriechodný terén sklon 21-40%

DL

Dub letný

7 Priechodný terén sklon 41-50%

DZ

Dub zimný

8 Priechodný za určitých klim. podmienok sklon 41-50%

HB

Hrab obyčajný

JH

Javor horský

JL

Jelša lepkavá

JM

Javor mliečny

JS

Jaseň štíhly

KATEGÓRIA LESA

LM

Lipa malolistá

H

Lesy hospodárske

LV

Lipa veľkolistá

U

Lesy osobitného určenia

SC

Smrekovec opadavý

O

Lesy ochranné

SM

Smrek obyčajný

9 Nepriechodný terén sklon 41-50%
10 Nepriechodný terén sklon 51+ %

TVAR LESA
V

Les vysoký (les, ktorý vznikol zo semena alebo odrezkov)

N

Les nízky (les, ktorý vznikol uplatnením vegetatívnej obnovy)

RASTOVÝ STUPEŇ
1 Zmladenie a kultúra do výšky 0,50m
2 Nárast a kultúra 0,51-1,0m
3 Mladina do 5 cm hrúbky stredného kmeňa
4 Žŕďkovina hrúbky stredného kmeňa 6-12 cm
5 Žrďovina hrúbky stredného kmeňa 13-19 cm
6 Tenká kmeňovina hrúbky stredného kmeňa 20-27 cm
7 Stredná kmeňovina hrúbky stredného kmeňa 28-35 cm
8 Hrubá kmeňovina hrúbky stredného kmeňa 36-43 cm
9 Veľmi hrubá kmeňovina hrúbky stredného kmeňa 44+ cm

LEGENDA K ŤAŽBOVEJ MAPE

SKRATKY A VYSVETLIVKY

HSLT

Hospodársky súbor lesných typov (Združuje hospodársky podobné lesné typy na základe
príbuznosti stanovištných podmienok a rámcovo podobného prirodzeného zastúpenia hlavných
drevín)

PHSLT

Trojmiestne číslovanie - prvé číslo vegetačný stupeň, posledné dvojčíslie pôdne prostredie

ZHSLT

Združený hospodársky súbor lesných typov (Dvomiestne číslo - prvé číslo vegetačný stupeň,
druhé číslo povaha pôdneho prostredia)

PT

Porastový typ (kombinácie drevín v porastoch, dvojmiestne číslovanie)

LT

Lesný typ

HSPT

Hospodárske súbory porastových typov

KL

Kategória lesa

TL

Hospodársky tvar lesa

JPRL

Jednotky priestorového rozdelenia lesa

OÚ

Obnovná úmyselná ťažba

VÚ

Výchovná úmyselná ťažba

NŤ

Náhodná ťažba

MŤ

Mimoriadna ťažba

LHE

Lesná hospodárska evidencia

OLH

Odborný lesný hospodár

Zakmenenie

Relatívna miera obsadenia plochy lesného porastu a využitia jeho produkčného priestoru
stromami

Prevádzkový
súbor

Je zložený z hospodárskeho súboru lesných typov (HSLT-prvé trojčíslie), ako charakteristiky
stanovištných pomerov a z hospodárskeho súboru porastových typov (HSPT- posledné
dvojčíslie) ako charakteristiky súčasného porastu z hľadiska tvaru a drevinového zloženia.

Rubná doba

Rámcová produkčná doba lesných porastov, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich rubnú
zrelosť a plnenie požadovaných funkcií lesov. Je prevzatá zo schválených modelov
hospodárenia.

Obnovná
doba

Obdobie dané počtom rokov od začiatku do ukončenia obnovy lesných porastov. Je prevzatá
zo schválených modelov hospodárenia.

Doba
zabezpečenia

Zákonom stanovená doba, za ktorú sa vypestuje nový lesný porast spĺňajúci kritériá
zabezpečeného mladého lesného porastu.

Približovacia
vzdialenosť

Údaj priemernej približovacej vzdialenosti zo stredu JPRL po dráhe približovania až po
najbližšie odvozné miesto. Údaj je určený s presnosťou na desať metrov a zapísaný
v metroch.

