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(19) Desatoro pre les - 1
V kampani ochrancov prírody iniciátori ponúkli občanom v desiatich bodoch
predstavu, ako by sa veci na Slovensku mali diať (postupne ich prejdeme
všetky). Pri svojich predstavách ale zabudli, či úmyselne zamlčali súvislosti?
V následných vyjadreniach už lesníkov nešetria a dokonca lesníci sú vraj horší
ako developeri v národných parkoch. Nuž, tak poďme postupne:
Desatoro pre les

1. Slovensko je výnimočné vďaka nádhernej prírode a my
chceme, aby to tak zostalo – bez ohrozujúcich a škodlivých
zásahov človeka.
Nádherná príroda na Slovensku je naozaj fakt, len treba zadefinovať, čo
všetko ako prírodu vnímame. Sú to poľnohospodárske polia, lúky, pasienky?
Predpokladáme, že intravilán miest a obcí tiež do toho nepatrí. Takže najväčší
podiel na „nádhernej prírode“ majú lesy, hole a skalné územia vysoko nad
lesmi. Z lesov je dnes 60% pod rôznym stupňom ochrany, pričom len
nepatrné percento je naozaj lesov v pôvodnom, nezmenenom stave –
prírodných lesov. Všetky ostatné lesy, ktoré sú hodné ochrany a ktoré takmer
všetci vnímajú ako „nádhernú prírodu“, však sú so zásahmi človeka. A sú takéto
zásahy naozaj škodlivé? Veď tie zásahy tu boli aj doteraz robené odborne
vzdelanými ľuďmi pri výchove a obnove lesa. A to už viac ako 200 rokov.
A zrazu ich ideme klasifikovať ako škodlivé!
Kto doviedol viac ako polovicu lesov do stavu hodného ochrany?
Dnes je človekom zasiahnutý každý meter štvorcový našej planéty a mnohé
z nich sú naozaj škodlivé. Ale pokiaľ na jednej strane označujeme lesy ako
„nádhernú prírodu“, nemôžeme prestať v nich zmysluplne zasahovať len preto,
že niekto zrazu povie, že ten zásah je škodlivý.
História a nádherná príroda jednoducho nepustí!
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V prípade, že sa chcete podeliť o informácie:
pravda_o_lese@slsk.sk
Tu sa môžete odhlásiť z odberu prípadne upraviť svoje nastavenia.

