Správa o plnení PSL a hospodárení v lese za rok 2018
Urbár pozemkové spoločenstvo Turany
Urbár, pozemkové spoločenstvo hospodári na lesných pozemkoch o celkovej výmere 615,24 ha.
Ťažbová činnosť.
Celkom sme vyťažili 2570 m3 drevnej hmoty, z toho bolo ihličnatého dreva 784 m3 a 1786 m3 bolo
listnatého dreva. Všetky úmyselné ťažby boli vykonané podrastovým hospodárskym spôsobom. Úmyselnou
ťažbou bolo vyťažené 2177 m3 a náhodnou ťažbou- spracovaním kalamity 393 m3. Úmyselnou ťažbou bolo
z rubných porastov vyťažené 1970 m3 a výchovnou ťažbou bolo vyťažené 207 m3. Z náhodnej ťažby bolo
spracované 242 m3 ihličnatého dreva a 151 m3 listnatého dreva. Rozdelenie podľa pôsobenia škodlivého
činiteľa- vplyvom podkôrneho hmyzu spracované 157 m3, vplyvom vetra spracované 148 m3 a vplyvom
ťažkého snehu spracované 88 m3.
Percentuálne plníme plán 10 ročného etátu rubnej ťažby po 4. roku platnosti PSL na 33 %. V prebierkových
porastoch sme urobili výchovné zásahy na ploche 7,73 ha a vyťažené bolo 207 m3 dreva. V prebierkových
porastoch sme spracovali kalamity vplyvom ťažkého snehu 88 m3. Percentuálne plnenie plánu výchovnej
ťažby po 4. roku platnosti PSL je 16 %. Je to slabé plnenie, nakoľko je problém pri zabezpečovaní
ťažbových skupín, ktoré vlastnia kone, ktoré sú pri prebierkach do 50 rokov veku veľmi potrebné.
Samovýrobou z haluziny po ťažbe bolo pripravené palivové drevo podielnikmi v množstve 100 prm, čo je
po prepočítaní 54 m3 a z odvozného miesta bolo podielnikom predané 988 m3 vlákninového bukového
dreva.
Pestovná činnosť
Zalesňovanie sme urobili na jar a jeseň na celkovej ploche 4,33 ha, jednalo sa o 1. zalesňovanie na
ploche 2,47 ha a opakované zalesňovanie na ploche 0,62 ha, zostatok 1,24 ha bolo odevidované prirodzené
zmladenie, takže sme umelou obnovou zalesňovali len 33 % odkrytej plochy po ťažbe, čo je dôsledok
využívania podrastového hospodárskeho spôsobu. Celkom bolo vysadené 11 150 ks sadeníc. Pri
zalesňovacích prácach nám pomáhali poľovníci z PZ Kriváň Turany, rybári zo združenia športových
rybárov v Turanoch, rybári zo Sučian a taktiež aj členovia Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorý taktiež
bezplatne odpracovali brigádu pri sadení stromkov.
Prípravu plochy na zalesňovanie uhadzovaním haluziny po ťažbe sme urobili na ploche 9,35 ha.
Ochranu kultúr proti burine vyžínaním sme urobili na ploche 11,01 ha.
Ochrana mladých lesných porastov proti zimnému odhryzu zverou bola urobená na ploche 16,14 ha.
Prerezávky sme urobili na ploche 4,73 ha, percentuálne plnenie z 10 ročného plánu predstavuje 24 %.
Ochrana lesa
V ochrane lesa sme vykonávali monitoring výskytu podkôrneho hmyzu- hlavne lykožrúta
smrekového a lykožrúta lesklého za pomoci feromónových lapačov v lokalitách kde je prevaha
smreka, hlavne v lokalite Púčke grúň. Minulý rok bol priemerný vo výskyte podkôrneho hmyzu, spracovali
sme iba 157 m3 suchárov, čo nepovažujem za extrém. Kiežby aj ďalšie roky boli len o takomto výskyte
tohto nebezpečného škodcu, čo prognózy hovoria opak.
Hlavné úlohy na rok 2019
Na LC Turany ideme do 4. roku platnosti PSL, ktorý platí až do roku 2024.
Rubnú ťažbu môžeme vykonať v množstve max. do 3900 m3.
V prebierkových porastoch do 50 rokov by sme mali urobiť výchovné zásahy na ploche 14 ha
s predpisom ťažby 202 m3.
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V prebierkových porastoch nad 50 rokov by sme mali vykonať plánované prebierky na ploche 18 ha
s predpisom ťažby 304 m3.
V mladých lesných porastoch kde sú plánované prerezávky, by sme mali vykonať zásah na ploche 9,86
ha.
Vypiľovanie plevelných drevín by sme mali vykonať na ploche 1,50 ha.
Pri príprave plochy na zalesňovanie je potreba uhádzať haluzinu a zvyšky po ťažbe a spracovanej
kalamite na ploche 1,70 ha.
Zalesňovanie vzniknutých holín po ťažbe a vplyvom kalamity by sme mali vykonať na ploche 1,66 ha
s plánovaným vysadením 5 800 ks sadeníc.
Ochranu kultúr proti burine by sme mali vykonať na ploche okolo 10 ha.
Ochranu kultúr proti zimnému odhryzu zverou sme mali vykonať v jeseni na ploche okolo 16 ha.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa ťažbárom, naším sezónnym pracovníkom za dobre vykonanú
prácu počas minulého roka. Taktiež sa chcem poďakovať rybárom zo združenia turianskych športových
rybárov, rybárom zo Sučianskej základne, členom poľovníckeho združenia Kriváň Turany a členom
Ľudovej strany Naše Slovensko , ktorí nám aktívne pomáhali pri plnení zalesňovacích úloh v priebehu
minulého roka.
V Turanoch dňa 04. 03. 2019
Vyhotovil: Ing. Ľ. Kapusta- OLH a lesník
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