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Cestou - necestou...alebo ako ďalej s lesnými cestami

Sprístupnenie lesov lesnými cestami*1 je téma, ktorá vyvoláva množstvo
protichodných otázok. Je lesných ciest veľa? Je ich málo? Budovať ďalšie?
Rekultivovať súčasné?... No odpovede sú komplikovanejšie.
Diskusie z nedávnej doby sa zaoberajú tým, či sú lesné cesty vôbec potrebné.
Všetko sa stavia do polohy, že lesníci si lesné cesty budujú len preto, aby mohli
ľahšie približovať či odvážať vyťažené drevo. Už menej sa hovorí o tom, že pre
lesníkov slúžia lesné cesty napríklad aj na rozvoz sadbového materiálu pri
obnove lesa, na zabezpečenie účinnej ochrany lesov pred rôznymi škodcami.

Tak isto je nedôsledná diskusia o tom, či lesné cesty budovať aj naďalej, či ich
máme veľa či málo. V tejto súvislosti je čistá schizofrénia pri presviedčaní
verejnosti, že lesy treba obhospodarovať prírode blízkym spôsobom a zároveň
tvrdiť, že lesné cesty sú niečo zlé, čo do lesa nepatrí. Jednou z podmienok
výberkových lesov – čiže lesov s veľmi podobnou štruktúrou ako má prales – je
hustá sieť lesných ciest a zvážnic. Ich rozstup nemôže presiahnuť 80 metrov. Len
pre porovnanie, na Slovensku máme lesných ciest 19,4 m/ha, čo je asi 30 – 50 %
lesných ciest, ktoré sú vybudované vo Švajčiarsku, západnom Nemecku alebo
Rakúsku.
V diskusiách sa takmer úplne mlčí o využívaní lesných ciest množstvom ľudí,
ktorí chodia do lesa z rôznych dôvodov. Asi najpočetnejšia skupina sú turisti,
cyklisti, zberači lesných plodov, poľovníci... Mediálne útoky začnú hlavne
vtedy, keď je lesná cesta práve využívaná lesníkmi a je ťažie priechodná. No
treba si uvedomiť dve skutočnosti – kto lesnú dopravnú sieť vybudoval a je
k dispozícii všetkým. A na druhú použijem krátke prirovnanie – keď doma
prerábate kúpeľňu, tak isto je časť bytu v dezolátnom stave. Ak sa však kúpeľňa
prebuduje, uprace sa, všetko je tak ako má byť. Aj lesná cesta je po skončení
využívania na približovanie dreva upravená do pôvodného stavu a opäť slúži
všetkým. Chce to len trochu tolerancie.
Žiaľ, na jedno sa pri všetkých tých diskusiách akosi zabúda. Že všetkým
hrozí úraz!
Aj vtedy sú lesné cesty niečo zlé?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=533494837035469&id=4149427
08890683
*1

Lesná cesta (STN 73 6108): je to pozemná komunikácia, ktorá je

súčasťou lesnej dopravnej siete; určená je na dopravu dreva, osôb, materiálu,
na prejazd špeciálnych vozidiel (požiarna, zdravotná služba) ale
môže slúžiť aj na iné ciele; má vybudované zemné teleso a aspoň jednoduché
odvodnenie.
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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.

