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Naozaj sa chráni to, čo sa chrániť má?

Národná sústava chránených území vznikala v priebehu niekoľkých
desaťročí. A nedá sa to nazvať inak ako nesystémovo. Bez celoplošného
mapovania, bez akejkoľvek centrálnej koordinácie z úrovne štátu neustále
narastala a dnes máme 9 národných parkov, 14 chránených krajinných oblastí,
1097 maloplošných chránených území.
Európska sústava chránených území naopak vznikala na Slovensku veľmi
rýchlo a pod obrovským časovým tlakom v súvislosti s našim vstupom do EÚ
a so záväzkami z toho vyplývajúcimi. Postup bol rovnaký – nesystémový,
nekoordinovaný, bez dostatočných odborných podkladov. A aj cieľ bol rovnaký
– čo najväčší rozsah ochrany bez ohľadu na jej reálne opodstatnenie.

Ale aj to je málo! V súčasnosti sa rozsah ochrany prírody rozširuje ďalším
nesystémovým krokom. Z rôznych dôvodov sa obmedzuje hospodárenie
v lesoch zákazmi činnosti podľa §4 a §8 Zákona o ochrane prírody a krajiny.
Že zveličujeme? Nuž tak tu je príklad. Okresný úrad Liptovský Mikuláš zakázal
Urbárskemu pozemkovému spoločenstvu Bobrovec vykonávať lesnícke činnosti
až do vyhlásenia zón TANAP-u (čo sa nedarí už mnoho rokov a ešte mnoho sa
nepodarí). Stalo sa tak v súvislosti so spracovaním kalamity spôsobenej
víchricou Žofia. Toto územie bolo v minulosti niekoľkokrát preskúmané
a posudzované odborníkmi. Je súčasťou TANAP-u, v ktorom platí tretí stupeň
ochrany, tiež je súčasťou chráneného vtáčieho územia Tatry, nachádza sa
v národnom zozname území európskeho významu ( je v ňom priradený 3. a 4.
stupeň ochrany ). Nebolo tam navrhnuté maloplošné chránené územie. Takže
napriek tomu, že toto územie je súčasťou národnej a európskej sústavy
chránených území a boli v ňom zabezpečené záujmy ochrany prírody, ďalším
nesystémovým krokom je zavádzaný bezzásahový režim a to nie na základe
odbornej opodstatnenosti, ale ideologickej požiadavky navyšovať výmeru
bezzásahových území. V tomto prípade je dokonca obmedzovaný súkromný
vlastník, sú obmedzované jeho ústavné práva.
Podľa znaleckého posudku z roku 2016 vtedajšia strata z nemožnosti
spracovania dreva a následného rozvoja podkôrneho hmyzu bola 3 011 397.Eur. Ročná náhrada ponúknutá Urbárskemu pozemkovému spoločenstvu bola
vo výške 30 419,72 Eur. Je to spravodlivé?
Uvedené rozhodnutie má zabezpečiť ochranu navrhovanej A zóny TANAP-u.
Nepostupuje sa však rovnakým postupom v celej budúcej A zóne. Niekde sa
hospodáriť smie, niekde nie. Toto rozhodnutie obmedzuje len Urbárske
pozemkové spoločenstvo Bobrovec. Je to spravodlivé?
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