Jedno z najväčších bohatstiev Slovenska sú

LESY
hodnota zásob dreva má

25 miliárd €

ekologické služby lesa
sa odhadujú na

500 miliárd €

to je až

9x viac ako je

hodnota dreva,
ako suroviny

škody na ekologických systémoch
lesov SR môžu zásluhou nerozumnej
úpravy súčasnej legislatívy
dosiahnuť až

desiatky
miliárd eur

Existuje podozrenie, že po roku 1989 vznikla
na Slovensku myšlienka cieleného
znehodnotenia lesov. Jej účelom je vytvoriť
podmienky na skúpenie lesných pozemkov
za lacný peniaz bohatšími kupcami
od ich majiteľov. Je jedno, či je majiteľom
štát, a teda my všetci, podielnici v lesných
spoločenstvách alebo súkromné osoby.
V konečnom dôsledku o všetkom
rozhodujú politici.

Od začiatku
80. rokov

minulého storočia sme boli svedkami
veľkoplošného chradnutia našich lesov,
ktoré sme zdôvodňovali nárastom
znečisťovania ovzdušia,

po roku 1994
bezprecedentného zhoršovania ich stavu v dôsledku
vetrových a následne hmyzích kalamít, súvisiacich
s klimatickou zmenou. Situáciu v ochrane lesov,
najmä v smrekových oblastiach, vážne
skomplikovali ustanovenia nového zákona
o ochrane prírody a krajiny č. 287/1994 Z. z.,
ktorý fundamentalisticky ponímanou filozofiou
vniesol do života neočakávane, avšak zásadné
zmeny v kompetenciách, riadení i spôsoboch
starostlivosti o lesy. Vznikol nesúlad vo vzťahu
k zákonu č. 61/1977 Zb. o lesoch, ktorý v rozpore
so zákonom č. 287/1994 Z. z., ukladal lesníkom
urobiť neodkladné opatrenia na odvrátenie
a odstránenie následkov škôd v prípade vetrových
a snehových kalamít alebo pri premnožení
škodlivého hmyzu.

2002, 2004

sú roky, ktoré naštartovali dovtedy nevídanú
gradačnú fázu podkôrneho hmyzu. Pri jej tlmení,
ako veľmi problémové sa ukázalo zdĺhavé
vybavovanie žiadosti o výnimky zo zákona
o ochrane prírody a krajiny. V TANAPe začali
súčasne silnieť tlaky na vytvorenie veľkej
bez zásahovej zóny A, ktorá podľa niektorých
názorov má predstavovať až 75% výmery
národného parku.

dopad kalamít
pre územie NPR Tichá dolina
v rozmedzí rokov 2005-2013

Ťažba spôsobená vetrom

27,5 %
Ťažba spôsobená hmyzom
z celkového objemu
náhodnej ťažby

52,4 %

Toto porovnanie vynikne, ak zohľadníme,
že v NPR ostalo ešte vyše

80 tisíc m3

kalamitného dreva v porastoch začlenených
k 5. stupňu ochrany prírody, do ktorých orgány
ochrany prírody nedovolili zasahovať.

Finančná pomoc štátu lesnému
hospodárstvu klesla.

Využívanie ekologických služieb lesa
je od roku 1990 podfinancované takmer

o miliardu eur.

Podkôrny hmyz nivočí zdravé lesy a premnožené
medvede zastrašujú obyvateľov podhorských
obcí dokonca aj miest a občanom SR spôsobuje
čoraz väčšie škody na majetku.

Lesné komplexy s celkovou
výmerou maximálne

14 000 km2

môžu poskytnúť optimálne
životné podmienky pre

súčasná početnosť
sa približuje k

500 jedincov

2,5 násobku

V súlade s Ústavou SR,
ktorej účelom je chrániť zdravie, život a majetok
občanov sme preto z úcty k našim
predkom pripravili

PETÍCIU

Za záchranu lesov, zachovania
životodarného kolobehu
vôd a minimalizáciu
ohrozenia človeka v prírode
premnoženým medveďom.
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