Svrčinovský hájnik
Informácie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec

Témou číslo jedna znova kalamita
Ako sme už informovali v Hájniku č. 4/2015, minulý rok horúce suché počasie podporilo veľmi silné rojenie
viacerých generácií hneď niekoľkých druhov lykožrútov
- smrekového, severského a vrcholcového.
V posledných štyroch mesiacoch roka 2015 sme spracovali približne 4 000 m3 kalamitného smrekového dreva, a
s obavami sme očakávali ako sa bude vyvíjať tento rok. Ešte počas zimy a skorej jari sme po porastoch dôsledne
dozbierali zvyšky novoobjavenej roztrúsenej lykožrútovej kalamity, približne 600 m3. Okrem toho sa uskutočnili
úmyselné ťažby nad prirodzeným zmladením v objeme približne 100 m3.
Obavy sa potvrdili: kalamita ktorá sa začala v roku 2015 pokračuje. Teplý apríl spôsobil, že rojenie lykožrúta
smrekového sa začalo ukazovať už v polovici apríla, hoci inokedy to býva až koncom apríla, začiatkom mája.
Napriek neustálemu vyhľadávaniu a odstraňovaniu napadnutých stromov je nálet lykožrúta taký silný, že
v mesiaci jún dosiahneme spracovanie kalamity na úrovni približne 3 000 m3 drevnej hmoty. Vydaných bolo
doteraz 70 súhlasov na ťažbu vo všetkých častiach obce.
Svrčinovec v tomto smere nie je výnimkou. Ak cestujete na trase Žilina – Svrčinovec, určite si všímate nebývalé
množstvo sčervenených smrekov napadnutých podkôrnym hmyzom. Situácia v zdravotnom stave smrečín
v okrese Čadca už od roku 2014 je čoraz zložitejšia. Zelená správa o stave lesného hospodárstva na Slovensku
eviduje v okrese Čadca najvyšší rozsah poškodenia stromov podkôrnym hmyzom na Slovensku. Okrem toho na
základe podkladov Lesníckej ochranárskej služby Signalizačná správa o výskyte škodlivých činiteľov 1/2016
uvádza rok 2016 ako „rok lykožrúta“ a prognóza hovorí, že nárast počtu jedincov bude kulminovať až v roku
2020. Situácia sa minulý rok výrazne zhoršila aj v Českej republike. Okrem regiónu Južných Čiech (Šumava) je
najohrozenejší Olomoucký a Moravskosliezsky kraj. Podľa portálu silvarium.cz za rok 2015 vykázali v ČR
takmer 7 miliónov m3 náhodnej ťažby, čo je nárast kalamity o 2 milióny m3 a nezanedbateľné množstvo ostalo
nespracované v porastoch. Keďže Svrčinovec je priamo na hranici s Moravskosliezskym krajom, a tiež ho
ohrozuje oneskorené spracovávanie kalamity v neodovzdaných lesoch v Čadečke a na Milošovej, sú lesné porasty
vystavené veľkému tlaku podkôrneho hmyzu zo všetkých strán.

Opatrenia výboru proti kalamite
Na základe týchto skutočností výbor LPS Svrčinovec až do odvolania zastavil všetky úmyselné ťažby, a zapojil do
spracovania kalamity ďalšiu ťažbovú skupinu. Aktívne chrobačiare neustále vyhľadávame aj za aktívnej pomoci
zárubkárov. Vyzývame vlastníkov, aby v prípade svojho záujmu nahlásili zárubkárom možnosť pomoci pri
upaľovaní haluziny. Je zároveň potrebné, aby si konáre, ktoré vykresávajú na kúrenie, bezodkladne odvážali
z lesa. Výbor upravuje odmenu za uhadzovanie a upaľovanie haluziny zo súčasných paušálnych 2 €/m3 vykonanej
ťažby na 2,00 – 2,50 – 3,00 €/m3 ťažby podľa stupňa obtiažnosti, daného mierou zavetvenia stromov
a náročnosťou vyťahovania haluzí z podrastu. K problému boja s kalamitou výbor zvolal na 24.6. schôdzu
zárubkárov na ktorej sa prerokujú a prijmú ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia kalamity.
Žiadame ľudí o strpenie poškodenia a oneskorenej úpravy lesných ciest v niektorých lokalitách. Kalamitu musíme
likvidovať okamžite, bez ohľadu na počasie, a likvidácia nových ohnísk má teraz absolútnu prioritu. Ak
poľavíme, pohľad na naše kopce môže byť čoskoro taký istý ako na Jurošák nad Milošovou, ktorý dobre vidno
z centra obce. A to určite nechceme. K oprave všetkých úsekov poškodených ciest sa však samozrejme hneď ako
sa bude dať vrátime.

Čo sa ďalej udialo v druhom štvrťroku





Zalesňovanie sme za pomoci spoluvlastníkov spravili zhruba na 3,50 ha holín a vysadili 19 000 ks
sadeníc buka, jedle, smreka, smrekovca a duba. V mesiacoch júl, august sa zameriame na ochranu kultúr
a nárastov pred burinou – vyžínanie.
Čo sa týka podaných projektov na spolufinancovanie Európskou úniou na investície do lesnej
infraštruktúry a na starostlivosť o mladé lesné porasty, zatiaľ nemáme informácie o vyhodnotení, keďže
voľby v marci 2016 spôsobili personálne zmeny v Poľnohospodárskej platobnej agentúre a tým
spomalenie niektorých procesov.
V oblasti rozhraničenia lesnej a poľnohospodárskej pôdy sme začali v máji so zameriavaním skutočných
okrajov lesa. Podľa predbežnej dohody s geodetmi, ktorí nám robia zameranie, očakávame, že do konca




augusta bude situácia kompletne zameraná a zároveň pripravené geometrické plány. Následne vykonáme
kroky, ktoré sú potrebné na zmenu druhu kultúry a zápis zameraných častí katastra do lesných pozemkov.
Tiež sa nám podarilo vytýčiť hranicu katastra v oblasti Čadca Podzávoz, Vlčia – Svrčinovec, a dosiahnuť
vyriešenie ochrany majetku spoluvlastníkov Svrčinovca, tak, že neboli dotknuté ich pozemky. Protistrana
z Čadečky potvrdila správnosť nami vynesenej hranice.
V súvislosti s výstavbou diaľnice D3, úseku Svrčinovec – Skalité sme po dohode s NDS podali žiadosť,
aby dočasná obslužná komunikácia v lokalite Strýčkov potok ostala zachovaná a umožňovala odvoz
dreva. Po dohode s NDS sme stiahli námietky proti vydaniu stavebného povolenia výstavby úseku D3
Čadca – Svrčinovec, kde prerušením panelovej cesty na Furmanec a Valy dôjde k znemožneniu odvozu
dreva z cca 300 hektárov lesa v lokalite od Milošovej, Podzávozu až po Bohumínsku štreku. Dosiahli
sme totiž dohodu so stavebníkom o vybudovaní náhradnej komunikácie.

Prajeme Vám aj Vašim deťom a vnúčatám príjemné prežitie letných prázdnin, a veľa pekných spoločných dní aj v
lese na hríboch či čučoriedkach. Už rastú!

Úradné hodiny LPS Svrčinovec:
Streda: 10:00 – 15:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Piatok: 17:00 – 19:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Pracovné telefonické kontakty:
Ignác Fonš (vedúci kancelárie LPS): 0911 236440
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170
www.lpssvrcinovec.sk
Pripravil: Ivan Feik, Ladislav Kulla

Takto to vyzerá pod kôrou napadnutých smrekov.

