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Desatoro pre les - 4
4. V prísne chránených územiach je potrebné, aby platil zákaz

ťažby dreva, ako aj zákaz akejkoľvek výstavby a tiež lovu voľne žijúcich
zvierat.
Keďže medzi lesníkmi nie sú pochybnosti o tom, že v piatom stupni ochrany
je potrebné, aby platil zákaz ťažby dreva, ako aj zákaz akejkoľvek výstavby
a tiež lovu voľne žijúcich zvierat, takže vlastne aspoň v niektorých bodoch aj
MY SME LES. Len škoda, že keď sa povie „A“, akosi sa zabudne povedať aj
„B“, „C“...
Koľko bolo povolených výnimiek na ťažbu dreva v piatom stupni ochrany?*
A koľko bolo povolených výnimiek na výstavbu v piatom stupni ochrany?

Keď majú aktivisti snahu niečo zmeniť, nech poukazujú na konkrétne prípady.
Nuž a to „B“ by malo byť konsenzuálne zhodnotenie území hodných
piateho stupňa ochrany, ktoré bude na základe nie zbožných prianí, ale na
základe korektného posudzovania. Keď z neho vyjde 5%, tak nech je 5%, keď
7%, tak nech je 7% . Ale čo keď vyjde, že sú to len 3% územia SR? Budeme
deformovať kritériá len preto, aby sa 5% naplnilo? Veď dnes je na Slovensku
len 0,5% územia s prírodnými lesmi, všetky ostatné sú viac či nemenej
človekom ovplyvnené či pozmenené. Takže korektný postup by bol na mieste!
Ku „C“ by som určite priradil ochranné pásma okolo bezzásahových území. Na
tie sa akosi stále pozabúda, dáva sa len príklad na Bavorskom lese. Takže
prosím argument – ktoré bezzásahové územie na Slovensku má také
ochranné pásmo a s takým manažmentom ako Bavorský les? Až keď
budú odpovede, môžeme sa posúvať v riešení problému ďalej!
Za „D“ by som v tomto kontexte určite zaradil otázku – a ako ďalej s ďalšími
chránenými územiami? Už niekoľko vlád SR deklarovalo prehodnotenie ich
siete, ale stále sa nič nezmenilo. Len pribúdajú ďalšie a ďalšie.
A záver? Na sociálnych sieťach, v debatných krúžkoch či zákopových vojnách
sa problém piateho stupňa ochrany prírody nevyrieši. Na to treba naozaj
chlapské slovo a korektné konanie. Žiaľ, bez všadeprítomného politického
rozhodnutia to nie je reálne!
*Treba zopakovať – koľko bolo povolených výnimiek na ťažbu dreva? Lebo
žiadosť v zmysle spoločného riešenia (MŽP a MPaRV) ochrany lesa pred
hmyzími škodcami má nasledovné kroky: lesníci podajú žiadosť na ťažbu (ktorú
aj tak robiť nechcú), ochrana prírody ju zamietne a vtedy preberá
zodpovednosť za nešírenie hmyzu z piateho stupňa. No a aby bol legislatívny
guláš na Slovensku dokonalý, tak najprv si ochranári musia sami seba požiadať
o povolenie použitia feromónových návnad, následne si ich schvália a potom
začína proces verejného obstarávania na zabezpečenie ochrany lesa. Koľko

generácií lykožrútov medzi tým vyletelo?
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