KOMPOSESORÁT pozemkové spoločenstvo Hliník nad Váhom, Hliník nad Váhom č. 170, 014 01 Bytča

Správa odborného lesného hospodára za rok 2020

V roku 2020, tak ako po iné roky, sme sa venovali hlavne spracovaniu kalamitného dreva. Keďže sme
boli v poslednom roku platnosti desaťročného plánu, tak na ťažbu nám v pláne zostalo 1 000 m3 .
V roku 2020 sme vyťažili:
buk 187 m3, čerešňa 3 m3, dub 40 m3, jaseň 17 m3, lipa 2 m3, borovica 60 m3, jedľa 346 m3, duglaska
1 m3, smrekovec 28 m3 a smrek 1 744 m3, spolu bolo vyťažených 2 428 m3 dreva.
Kalamita bola hlavne v smreku z dôvodu výskytu podkôrného hmyzu. Kalamita bola spracovaná na tých
miestach, kde bol nájdený podkôrný hmyz, preto nevznikla holina na všetkých miestach ťažby. Z roku
2020 nám do roku 2021 prešlo 1,23 ha holín.
V roku 2020 sme robili aj prečistky v celkovej ploche 15,65 ha. Pri zalesňovaní sme vysadili 11 450 ks
sadeníc na celkovej ploche 2,97 ha holín z predchádzajúcich rokov. Pričom boli vysadené sadenice buka
na 1,2 ha, duba na 0,75 ha, smrekovca na 0,82 ha a smreka na 0,20 ha. Zalesňovaním na jeseň 2020
sme zalesnili všetky holiny z predchádzajúcich rokov a do roku 2021 nám zostalo len 1,23 ha holín,
ktoré vznikli ťažbou v roku 2020.
Ako každý rok, aj v roku 2020 sme vyžínali proti burine mladé lesné porasty na ploche 16,17 ha,
natierali sme terminálne výhonky stromčekov proti ohryzu zveri na ploche 16,95 m3.
Keďže rok 2021 je prvým rokom platnosti nového desaťročného plánu, môžeme v tomto roku ťažiť len
podľa schváleného ťažobného provizória. Sústreďujeme sa hlavne na podkôrnikovú kalamitu. Na jeseň,
keď bude chladnejšie, máme v pláne 700 m3 obnovnej ťažby v zmiešanom poraste na dielci 370, bude
tam buk, smrek aj jedľa.
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