Svrčinovský hájnik
Informácie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec
Prebytok kalamitného dreva robí problémy
V letnom období vrcholila podkôrniková kalamita vo všetkých častiach obce. Aj keď sa priebežne spracúvala a nebola
taká viditeľná ako inde, padlo jej za obeť od začiatku roka približne 6 000 m3 dreva, čo sú čísla podobné vlaňajšiemu
roku. Situácia v regióne Kysúc aj Moravsko-sliezskeho kraja je veľmi zlá, a prebytok suchárového dreva na trhu
spôsobil pád cien dreva o viac ako 15%. Ďalším dôsledkom je nedostatok ťažbových partií, pre udržanie ktorých musel
výbor prijať osobitné opatrenia. Sezóna rojenia hmyzu však končí, a s ňou dúfajme aj problémy ktoré spôsobila.

Úpravy lesných ciest tento krát zamerané na Kolibiská
Kolibiská ostali poslednou lokalitou kde sa doteraz nevykonala zásadnejšia rekonštrukcia lesných ciest. Čakalo sa na
ukončenie výstavby diaľnice, ktorá v tomto úseku zmenila dopravnú situáciu. Výbor rozhodol o dobudovaní a spevnení
hlavnej prístupovej cesty cez areál družstva, popod diaľničný most v Strýčkovom potoku, ďalej hore na Kolibiská, až
do Kotliny. K nej sa na vrchu Kolibísk pripája druhá vetva hlavného prístupu, schádzajúca k západnému portálu tunela,
kde sa napája na obslužnú komunikáciu NDS.

„Aký zárubkár taký les“ platí stále viac
Dňa 7. júla sa uskutočnila schôdza zárubkárov na ktorej sa dohodli niektoré nové pravidlá spolupráce zárubkárov
s odborným lesným hospodárom (OLH) a výborom, ktoré by mali zlepšiť kontrolu a kvalitu prác v lese. Zárubkár môže
predvyznačiť nájdené sucháre dvomi bodkami oranžovou farbou na kmeni. OLH následne preznačí stromy bielou
farbou na kmeni aj na pni a vystaví povolenie na ťažbu. OLH každú vyznačenú ťažbu na zárubku (aj kalamitnú) oznámi
telefonicky zárubkárovi, ten sa musí s povolením oboznámiť a podpísať ho. Zalesňovanie kontroluje OLH. Ostatné
práce (upaľovanie, vyžínanie, ochrana proti zveri) kontroluje zárubkár. V októbri pred jesenným zalesňovaním sa
uskutoční terénne zaškolenie zalesňovacích partií za účasti zárubkárov.

V Zatkach pribudne Ekodukt
Pôjde vlastne o sústavu dvoch ekoduktov, t.j. špeciálnych mostných objektov určených na migrovanie divej zveri, z
ktorých jeden bude vybudovaný ponad cestu I/11 k Šlahorovemu potoku a druhý ponad železničnú trať na Berkov grúň
v lokalite medzi kruhovým objazdom a odbočkou do Puraša. Ekodukty zvýšia bezpečnosť cestnej premávky a vytvoria
lepšie podmienky pre migráciu zveri. Investor, Národná diaľničná spoločnosť v tejto súvislosti požiadala poľovnícku
organizáciu hospodáriacu v poľovnom revíri Čierne – Svrčinovec o spoluprácu na projekte ,,Monitoring veľkých šeliem
a raticovej zveri pre D3 Zelený most Svrčinovec“, ktorý by sa mal začať realizovať už koncom tohto roka.

Zveri pribúda, vrátane veľkých šeliem
Čoraz častejšie zaznamenávame výskyt veľkých šeliem vlka, rysa a medveďa. Pred
dvomi týždňami poľovník v Markovom potoku neďaleko od turistického chodníka
vedúceho cez Kolibiská na Pulgruň pozoroval dva medvede. V sobotu 7. októbra
podpredseda LPS Ignác Fonš na Závrši stretol medvedicu s medvieďaťom.
Návštevníkom lesa preto odporúčame pri prechádzkach lesom zvýšiť opatrnosť, vyhýbať
sa lokalitám s hustým podrastom, a zvážiť návštevy lesa včas ráno a neskoro večer. Je
len otázkou času kedy sa nám maco objaví aj na záberoch z fotopascí rozmiestnených na
ochranu spoločného majetku. Na tejto snímke je zachytená ďalšia nová zver: daniel.

Pozvánka na poľovačku
V závere roka sa na Svrčonovci uskutočnia tri spoločné poľovačky.
26.11.2017 v lokalite Valy, Hlboké
09.12.2017 v lokalite Kolibiská, Markov potok
16.12.2017 v lokalite Furmanec, Berkov grúň
Na spoločných poľovačkách sú vítaní dobrovoľní záujemcovia do pohonu. Účasť
možno nahlásiť poľovníckemu hospodárovi Ing. Belešovi na tel. 0903 513 213.
Úradné hodiny LPS Svrčinovec:
Streda: 10:00 – 15:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Piatok: 17:00 – 19:00 (kompletná agenda, konzultácie s výborom a OLH)
Pracovné telefonické kontakty:
Ignác Fonš (vedúci kancelárie LPS): 0911 236440
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170
www.lpssvrcinovec.sk
Pripravili: Ing. Ladislav Kulla, Ing. Peter Beleš

Poznáme naše lesy? Časť 2: Kýčera – divočina rovno nad dedinou
Po Závrší v minulom čísle sa dostávame na Kýčeru. Kto ju nepozná, bol by prekvapený aký náročný terén plný
hlbokých jarkov, pramenísk, močiarov, zosuvov, ale aj vystupujúcich skál ukrýva zdanlivo úzky pás lesa tiahnuci sa
s menšími prestávkami ponad dedinu od Horných dielnic až po Mišov Potok.
Obr.1: Krížová cesta vybudovaná na pomedzí Peterkovho
a Šlahorovho zárubku je najkratšou spojnicou Závršia s
dedinou.

Obr.2: Najlepšie Kýčeru spoznáte keď sa od krížovej
cesty prejdete sčasti strácajúcim sa chodníkom na lúky
pod Čerchľou a do Kropoča. Takéto jedľové porasty
uvidíte hlavne vyššie pod hrebeňom.
Obr.3: Hlboké jarky sa zbiehajú do Vojtkovského
potoka a nad Chalupiská. Prehrádzky vybudované
v rámci protipovodňových opatrení stále slúžia.
Na Kýčere sa nachádzajú výdatné súkromné
zdroje pitnej vody, aj preto je tu zachovanie lesa
osobitne dôležité.

Obr.4: Najväčšie problémy sú so smrečinami
vysadenými na bývalých záhonoch okolo Jamy,
ktoré podkôrniky napádajú najviac. Miestami
v nich nájdeme husté prirodzené zmladenie,
ktoré však často v nasledujúcom roku usychá
a treba zalesňovať. Okolo krmelca na Jame sú
výsadby často ohrýzané zverou.
Obr.5: Vlhké okolia jarkov sú dobré na hríby.
Túto jeseň rastú nie len na Kýčere.

