LES MÁ SVOJHO VLASTNÍKA
Vlastníci lesa sú zodpovední za hospodárenie na
2 miliónoch ha lesov, ktoré pokrývajú 41 % územia
Slovenska.

Podiel druhov pozemkov
na výmere Slovenskej republiky
les 41%

ostatná plocha 18%
voda 2%

poľnohospodárska pôda 39%

Zachytávali vodné zrážky
Chránili pôdu pred eróziou a krajinu pred
prívalovými vodami
Cez lesnú pôdu filtrovali vodné zrážky a pôsobili
ako zásobárne pitnej vody
Zostávali obnoviteľnými zdrojmi drevnej hmoty
slúžiacej pre výrobu nábytku, celulózy...
a zdrojom paliva
Zachytávali znečisťujúce látky z ovzdušia
Zabraňovali prehrievaniu vzduchu a pôdy
Poskytovali životný priestor pre bohatú lesnú
faunu
Zostali miestom pre turistiku a rekreáciu
Ponúkali svoj tieň a majestátnosť pre odpočinok tela a duše

VLASTNÍK LESA
OBHOSPODAROVATEĽ LESA
ODBORNÝ LESNÝ HOSPODÁR

PROGRAM STAROSTLIVOSTI O LESY
( Lesný hospodársky plán )
Plán hospodárenia v lesoch na obdobie 10 rokov (decénium).
Vyhotovuje ho odborná organizácia spravidla na náklady štátu.
Po vyhotovení sa Program starostlivosti o lesy (PSL) schvaľuje
štátnou správou lesného hospodárstva.

Súčasti Programu starostlivosti o lesy
Všeobecná časť
Vo všeobecnej časti je zhodnotené doterajšie hospodárenie
a určí sa potenciál lesa na ďalšie desaťročie.

Opis dielcov
a plán hospodárskych opatrení
Detailné parametre prírodných, technických a ekonomických
podmienok v lesných porastoch, získané presným meraním
v teréne.

Vlastník lesa
Štruktúra obhospodarovania lesov v SR
Obhospodarovateľ

Slovenská republika (štát)
Pozemkové spoločenstvá
Fyzické a právnické osoby
Obce
Cirkvi

podiel na výmere
lesov SR v %
54 %
28,9 %
7,4 %
8,5 %
1,2 %
Zdroj: NLC Zvolen

Vlastniť les, znamená hospodáriť v ňom trvalo
udržateľným spôsobom, aby lesy aj pre naše ďalšie
generácie plnili svoje produkčné a mimoprodukčné
funkcie:

Je vedený v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva
ako vlastník lesa.

Obhospodarovateľ lesa
Pojem zo zákona o lesoch. Je ním právnická osoba, alebo
fyzická osoba, ktorá hospodári v lesoch. Môže ním byť sám
vlastník (vlastníci), alebo vlastník les prenajme právnickej
osobe. Každý obhospodarovateľ, bez ohľadu na výmeru lesa, je
povinný mať zmluvu s odborným lesným hospodárom a hospodáriť podľa Programu starostlivosti o lesy.

Odborný lesný hospodár
Odborne spôsobilá osoba s lesníckym vzdelaním a s vykonanou skúškou odbornej spôsobilosti. Hospodár organizuje
a usmerňuje hospodárenie v lese vrátane pestovania lesa,
ťažby dreva a ochrany lesa proti škodcom.

Hospodárenie v lesoch
Odborná činnosť zameraná na pestovanie lesa, ochranu lesa
a ostatné činnosti potrebné na zabezpečenie funkcií lesov.

Lesnícka porastová mapa
Grafické zobrazenie lesníckeho rozčlenenia územia na lesné
porasty, lesné cesty a ostatné lesné pozemky. Lesné porasty
majú podľa veku priradené farby podľa ustálenej farebnej
škály.

