Správa o hospodárení v PSU občanov obce Lipt. Sliače za rok 2021 a plán na rok 2022.
PSU občanov obce Lipt. Sliače podľa Plánu starostlivosti o les (ďalej len „PSL“) na roky 2018 - 2027, ktorý
bol schválený rozhodnutím OÚ v Žiline, odborom opravných prostriedkov č. OÚ-ZA-OOP4-2019/004025/SCH zo
dňa 25.04.2019, hospodári na výmere 612,1371 ha, z toho les. porasty tvoria 594,01 ha. Ťažba bola stanovená
za decénium celkom 63 713 m3, z toho obnovná ťažba 61 583 m3, výchovná ťažba do 50 rokov 360 m3
a výchovná ťažba nad 50 rokov 1770 m3.
Rok 2021 bol štvrtým rokom platného PSL a bol vykonaný tento objem prác v les. činnostiach:
Obnova lesa - zalesňovanie - prvé
2,62 ha
- opakované 1,24 ha
- spolu
3,86 ha v počte 20 000 ks sadeníc
Ochrana lesa - proti burine 18,03 ha
- proti zveri 18,03 ha
Prerezávky – 0,00 ha
Ťažba - výchovná do 50 r. 0 m3
- výchovná nad 50 r. - 309 m3 na ploche 14,53 ha
- obnovná
- 2324 m3
- náhodná
- 1210 m3
- spolu
- 3843 m3
Ostatná pestovná činnosť - uhadzovanie haluziny 2,62 ha
- výrub liesky 0,00 ha
Oproti predošlému roku podiel zalesňovania z 5,92 ha (30 300 ks sadeníc) poklesol v r. 2021 na 3,86 ha
(20 000 ks sadeníc). V budúcom roku nám poklesne prvé zalesnenie (nové holiny) z 2,62 ha na 1,45 ha
(aj dôsledkom prírode blízkemu a podrastovému hospodáreniu). Výrazne nám stúpne opakované zalesňovanie
z 1,24 ha na 4,38 ha (celkove 30 000 ks sadeníc) v dôsledku mimoriadne veľkých škôd spôsobených zverou.
V r. 2022 je potrebné vykonať prerezávku v poraste 2044B30 o výmere 2,34 ha, čím splníme predpis úloh
na 1. až 5. rok PSL platného na roky 2018 – 2027 a budeme mať možnosť požiadať o finančnú dotáciu z MP.
Objem celkovej ťažby v r. 2020 z 2962 m3 stúpol v r. 2021 na 3843 m3, pričom objem náhodnej ťažby
1210 m3 sa nezvýšil (v predošlom roku 1241 m3).
V roku 2021 PS urbár Lipt. Sliače vybudoval zvažnicu v dĺžke 1,7 km, ktorá prechádza cez porasty JPRL
2033A, 2035, 2036, 2037 a prepojila zvažnice vo Vidovej a v Hlbokej. Prostredníctvom uvedenej zvažnice bude
v tomto roku urbár realizovať učelový výber v doteraz neprístupných rubných porastoch JPRL 2036 a 2037.
Z porastov bude vyťažená podružná drevná hmota, tak aby sa zvýšila stabilita a zdravotný stav porastov.
Výbor PS urbáru Lipt. Sliače sa naďalej snaží, tak ako doteraz uplatňovať dôsledné dodržiavanie výchovy v
mladých lesných porastoch a hlavne výchovy v porastoch do 50 rokov, podľa platného PSL. V obnovnej ťažbe sa
bude uplatňovať prírode blízke hospodárenie výberkovým a podrastovým hospodárskym spôsob, čím sa zníži
podiel zalesňovania pri obnove lesa.
Plán činnosti na rok 2022:
Obnova lesa - zalesňovanie - prvé
1,45 ha
- opakované 4,38 ha
- spolu
5,83 ha v počte 30 000 ks sadeníc
Ochrana lesa - proti burine 19,42 ha
- proti zveri 19,42 ha
Prerezávky - 2,34 ha
Ťažba - výchovná do 50 r. 0 m3
- výchovná nad 50 r. - 300 m3 na ploche 18,14 ha
- obnovná
- 4200 m3
- spolu
- 4500 m3
V Lipt. Sliačoch, dňa 06.05.2022

OLH: Ing. Juraj Krnáč

