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Pravda o lese

Pravda o lese vznikla ako odpoveď na množstvo lží, poloprávd
a dezinformácií, ktoré sa začali o lesníctve objavovať v médiách čoraz
častejšie. Snažili sme sa krátkou a zrozumiteľnou formou povedať pravdu,
podloženú výskumom, meraniami, porovnávať pomery na Slovensku
s ostatnými európskymi krajinami a povedať aj náš názor na súčasnú situáciu
v lesníctve a ochrane prírody. Všetko má svoj začiatok a koniec. Momentálne
máme pocit, že to najdôležitejšie bolo povedané. No ak bude dopyt a vhodné
témy, dvere definitívne nezatvárame – mailová adresa je nižšie.

Lesníctvo má bohatú históriu a neustále sa ďalej vyvíja. Len na
ilustráciu - ešte pred 30 rokmi bol holorub prevládajúcim spôsobom
hospodárenia, dnes je zakázaný. Vysádzali sa smrekové monokultúry, dnes sa
to už prakticky nerobí. Sme konzervatívne odvetvie, asi to vyplýva z dlhej
produkčnej doby. My nezbierame úrodu z kultúr, ktoré sme zasiali v tomto roku.
My ťažíme porasty, ktoré zasadili pred 100 rokmi naši predkovia. Musíme
rozmýšľať dlhodobo. Postupne meníme spôsob hospodárenia, stále viac a viac
sa orientujeme na prírode blízke obhospodarovanie lesov, snažíme sa
minimalizovať dopady nášho manažmentu na prírodu. Lesníci nespochybňujú
potrebu ochrany prírody, nespochybňujú existenciu bezzásahových území.
Lesníci dodržiavajú existujúcu legislatívu na úseku ochrany prírody, rešpektujú
všetky obmedzenia v existujúcich chránených územiach, ktorých rozsah je
jeden z najväčších v Európe. Aj naše komentáre ku Desatoru iniciatívy
ochranárov sú toho zrejmým príkladom. Ciele máme takmer totožné, len cesty
máme rozdielne. Preto žiadame, aby lesné hospodárstvo, ktoré prináša pre
spoločnosť nemalé úžitky, bolo rešpektované. V lesníctve pracujú tisícky
vzdelaných odborníkov, ktorí vykonávajú svoju prácu vysoko profesionálne
a nezaslúžia si, aby boli dehonestovaní. Všetci máme právo na názor, ale
všetci máme aj povinnosť rešpektovať zákon.
Budúcnosťou pre lesy Slovenska je rozumný manažment, nie bezzásahové
územia bez rozmyslu. Sme malá, husto obývaná krajina. Človek tu hospodáril
takmer všade už celé stáročia, nedotknutých lokalít je minimum. Väčšina lesov,
ktoré dnes chceme zaradiť do najprísnejších stupňov ochrany, bola zasadená
a vychovávaná človekom. Ak lesníci dopestovali krásne, ochrany hodné
lesy raz, dokážu to znova.
To Vám všetkým vieme sľúbiť!

Slovenská lesnícka komora
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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.

