Tlačová správa – Memorandum o lese
V utorok 26.9.2017 sa na lesníckej Alma mater - Technickej univerzite vo Zvolene konala akademická
slávnosť pri príležitosti, okrem iného, aj 210 - teho výročia vysokoškolského lesníckeho štúdia na
Slovensku. Slávnosť, ktorá určite patrí i celej lesníckej komunite. Predvečer týchto osláv však dostali
lesníci a obhospodarovatelia lesa nečakaný darček formou tlačovej besedy od ministra životného
prostredia pána Lászla Sólymosa v podobe Národného memoranda o lese. Na úvod odznelo, že
cieľom besedy je zvýšená ochrana slovenských lesov. Pán minister pod rúškom pekných slov a emócií
o nutnosti dôslednejšej ochrany prírody a hlavne zabránenia ťažby dreva, ako aj spracovaniu
kalamity, v územiach s druhým až štvrtým stupňom ochrany prírody navrhuje zmeny v zákone
o ochrane prírody a krajiny. Podobné zmeny tu už boli a neosvedčili sa. Naopak boli
kontraproduktívne. Potrebné súhlasy orgánov ochrany prírody na zasahovanie do biotopov
európskeho a národného významu v súvislosti so spracovaním kalamity v minulosti iba komplikovali
a spomaľovali spracovanie kalamity. Dovolíme si tvrdiť, že i tento moment prispel k dnešnému
premnoženiu podkôrneho hmyzu a s tým súvisiacich vysokých kalamitných ťažieb. O to zarážajúcejšie
je tvrdenie pána ministra o ochrane národného bohatstva akým bezpochyby lesy sú. Lesníci včas
varovali , že ak nebude umožnené urýchlené spracovanie vetrovej kalamity, naplní sa scenár, ktorý
dnes vidíme.
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Zvolen ( 12.12.2003)
... „Dlhé čakanie na úradné rozhodnutie môže viesť k rozpadu porastov a ovplyvneniu rozsiahlych území
sanitárnou ťažbou. Môže to mať nedozierne ekologické a tým aj ekonomické dôsledky (erózia,
anulovanie vodohospodárskej, pôdoochrannej, klimatickej i ďalších funkcií lesa)“
Lesnícka ochranárska služba (Záznam z obhliadky porastov zo dňa 24.5.2005, Tatranská

Javorina):
.... „Hrozí tu nebezpečenstvo prenikania podkôrnikovej kalamity i do zatiaľ nepoškodených lokalít veľmi
cenného územia a prenosu lykožrúta do širokého okolia. Podcenenie tejto situácie zapríčiní možné
nezvládnutie budúceho vývoja podkôrnikovej kalamity.“

Nikto vtedy lesníkov nechcel počúvať a dnes chcú lesníkom títo istí ľudia radiť ako majú v lesoch
hospodáriť. Prikladáme aj obrazovú prílohu ako si predstavujú ochranári zachovanie lesov a ich
biologickej rozmanitosti. Obr č. 1,2,3
Naopak sú to lesníci a obhospodarovatelia lesa, ktorí v lesoch hospodária trvalo udržateľne. Keď
vznikne kalamita, túto spracujú a obnovujú na daných plochách nový les z prirodzeného zmladenia
alebo výsadbou. Lenže to akoby kompetentní nechceli vidieť. Taktiež prikladáme obrazovú prílohu
ako hospodária lesníci. Obr. č. 4,5
Nepovažujeme taktiež za šťastné predkladať verejnosti návrhy, ktoré nie sú s druhou stranou vopred
prekonzultované, dohodnuté narúšajú krehký spoločenský konsenzus o ochrane súčasných území.
Predstavenstvo Slovenskej lesníckej komory je z takéhoto postupu pána ministra zhrozené a vníma
tento akt ako urážajúci a verejne ponížujúci lesnícky stav na Slovensku. Slovenskí lesníci
a obhospodarovatelia lesa, aj keď nie sú bez chyby, sa snažia zachovať lesy aj pre budúce generácie
tak ako to robia viac ako dvesto rokov. Opierajú sa o vedomie, že táto úloha im je historicky
spoločnosťou zverená a má oporu aj v dnes platnej legislatíve a prijatých dokumentoch týkajúcich sa
lesného hospodárstva.

Na záver chceme vyjadriť poľutovanie nad postupom hlavného predstaviteľa ministerstva životného
prostredia a vyzvať ho na skutočný a seriózny dialóg s partnerským ministerstvom.

Obrazová príloha:
Ochranársky prístup k našim lesom
Obr. č. 1: Javorová dolina pred nástupom podkôrnika

Obr. č. 2: Uschýnajúci les

Obr. č. 3: Postupný rozklad lesných ekosystémov

Obr. č. 4: Mŕtvy les

Obr. č. 5:Odtrh pôdy a následná erózia

Lesnícky prístup k našim lesom
Obr. č. 6: Kalamita na Osrblí v roku 1996. Na pravom obrázku vidno prácu lesníkov po spracovaní
a vysadení nového lesa

Obr. č. 8:Práca lesníkov po spracovaní kalamitného dreva a vysadení nového po pár rokoch

Obr. č. 9: Vetrová kalamita na Osrblí – Lokalita Podsuchá v roku 1996

Obr. č. 10: Osrblie – Lokalita Podsuchá v roku 1996 – Na ploche po ťažkej práci lesníkov vysadený
nový les po pár rokoch, ktorý spĺňa všetky svoje funkcie

