Správa o hospodárení v lese za rok 2016 a plán úloh na rok 2017

Súkromní vlastníci Mariašiho lesa Sedlice, ďalej SVML svoj les
od roku 2014
obhospodarujú spoločne na základe Zmluvy o združení súkromných vlastníkov uzatvorenej
podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka. Vytvorené občianske združenie má od r.2014 do
r.2023 vypracovaný plán starostlivosti o les /PSL/ na výmeru 35,3 ha. Katastrálna výmera je
o 10,5 ha väčšia. Tato plošná nezrovnalosť a spochybňovanie hraníc zo strany susedných
pozemkov dáva podnet na spoločné geodetické zameranie hraníc pozemkov. PSL stanovuje
na desaťročie nasledovné úlohy: Ťažba spolu:2125m3.Z toho je obnovná ťažba 1995m3
a výchovná ťažba v porastoch do 50 rokov130m3 na ploche 9,54 ha. Plán ďalej určuje urobiť
15,05 ha prerezávok a 12,0 h zalesňovania. Z uvedeného prehľadu úloh v PSL je vidno, že v lese
už hlavné rubné ťažby boli vykonané a vo zvýšenej miere je potrebné zabezpečovať finančne
náročné pestovné práce pri zakladaní a výchove porastov.
V hodnotenom roku 2016 sme spolu vyťažili 178m3 dreva. Z toho bolo 151m3 obnovná
ťažba/jd/ a 27m3 výchovná ťažba/bk/ v porastoch do 50 rokov veku.Od začiatku PSL sme
vyťažili 559 m3 čo predstavuje plnenie 88%.Práce previedol miestny podnikateľ. S odbytom
dreva nie sú problémy. Celé množstvo kupuje firma LESPRO. Ceny prác aj dreva dohoduje
výbor SVML . Do skončenia PSL ostáva ťažiť 1566 m3 dreva t.j.223 m3 ročne.
Zalesňovanie sadbou bolo prevedené v na ploche 0,45 ha v množstve 3150 ks bk
Sadenice boli vyzdvihnuté z uznaného porastu. Prirodzené zmladenie bolo vyúčtované
na
ploche 0,60 ha. Ručné vyžínanie buriny okolo stromčekov bolo prevedené na ploche 1,71ha.
Chemická ochrana stromkov proti odhryzu zverou repelentom Cervacol exta bola vykonaná
na ploche 0,75 ha pre dreviny jd,sc jv a i. Zhadzovanie haluziny po prevedenej ťažbe bolo
prevedené na ploche rúbanísk 0,85 ha. Prerezávky boli urobené na ploche 0,73 ha. Všetky
vykonané pestovné práce k spokojnosti zabezpečoval p. Petrenčak a spol. Potrebné plánované
práce v PSL sa nám darí plniť. Vyťažené plochy v zákonnej lehote zalesňujeme. Okrem
uvádzaných prác boli vykonané aj iné práce: údržba lesných ciest a skladov, údržba hraníc
porastov a iné práce.
Plán úloh na rok 2017 pre Súkromných vlastníkov Mariašiho lesa Sedlice je na
samostatnej prílohe.
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