Správa o hospodárení v PSU občanov obce Lipt. Sliače za rok 2019 a plán na rok 2020.
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-ZAOOP4-2019/004025/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 2019 bol druhým rokom platného PSL a bol vykonaný tento objem prác v les. činnostiach:
Obnova lesa - zalesňovanie - prvé
3,33 ha
- opakované 1,88 ha
- spolu
5,21 ha v počte 27 200 ks sadeníc
Ochrana lesa - proti burine 21,41 ha
- proti zveri 21,41 ha
Prerezávky - 0,00 ha
Ťažba - výchovná do 50 r. 0 m3
- výchovná nad 50 r. - 287 m3 na ploche 11,31 ha
- obnovná
0 m3
- náhodná
- 1677 m3
- spolu
- 1964 m3
Ostatná pestovná činnosť - uhadzovanie haluziny 2,95 ha
- výrub liesky 4,10 ha
V roku 2019 nebola vykonaná obnovná ťažba. Okrem výchovnej ťažby bola vykonaná len
náhodná ťažba - hlavne kôrovcová kalamita, ktorá tvorila 85,4 % z celkovej ťažby.
V budúcnosti sa výbor PS urbáru Lipt. Sliače bude snažiť, 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.
Tento spôsob hospodárenia a aj vzhľadom na veľkú dĺžku svahov si vyžaduje dobudovanie
dopravnej siete - vybudovanie vrstevnicovej lesnej cesty. Na vybudovanie lesnej cesty je nutné využiť
finančné prostriedky, ktoré budú v blízkej budúcnosti poskytnuté z fondov Európskej únie programové vyhlásenie vlády SR (návrh MP SR). Vzhľadom na veľké klimatické zmeny - otepľovanie,
dlhotrvajúce suchá, ktoré výrazne zvyšujú riziko vzniku lesných požiarov, lesná cesta bude plniť aj
dôležitú protipožiarnu funkciu.
Plán činnosti na rok 2020:
Obnova lesa - zalesňovanie - prvé
2,17 ha
- opakované 3,85 ha
- spolu
6,02 ha v počte 30 300 ks sadeníc
Ochrana lesa - proti burine 21,61 ha
- proti zveri 21,61 ha
Prerezávky - 6,00 ha
Ťažba - výchovná do 50 r. 0 m3
- výchovná nad 50 r. - 500 m3 na ploche 21,47 ha
- obnovná
- 2500 m3
V Lipt. Sliačoch, dňa 10.03.2020
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