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Lesné ekosystémy

Lesníci sa vo svoje j práci neraz stretávajú aj s kritický-
mi názormi na niektoré praktické kr oky v obhospodaro-
vaní lesa. Ich čas tými oponentmi sú najmä mimovládne
organizácie, ktoré sú presvedčené o tom, že by sa do
chránene j lesnatej krajiny malo zasahovať čo najmene j a
viac sa prihliadalo na obnovnú schopnosť samej prírody.
Takýto niekedy rozdieln y názor prezentujú zúčas tnené
str any najmä v súvislosti s likvidáciou kalamity a obno-
vou kalamitných plôch, ale aj v iných spojit ostiach. Pri-
tom zrejme najväčším oponentom lesníkov je už tr adične
Lesoochranárske zoskupenie Vlk .

Nebýva častým javom, aby sa zástupcovia štátneho les-
ného podniku a mimovládnej organizácie Vlk stretli na spo-
ločnej tlačovej besede. Ale stalo sa. Dôvodom bol sporný
zásah do lesného ekosystému prírodnej rezervácie Biely
kameň, kde došlo k vyťaženiu približne sto kubíkov dreva.
A to aj napriek štátnej finančne j kompenzácii, ktorú štátne
lesy získali za obmedzenie hospodárenia v tejto a ďalších
rezerváciách. Ako sa však ukázalo, Lesy SR v oblasti r e-
zervácie Biely kameň podnikli tieto sporné kroky na zákla-
de lesného hospodárskeho plánu. Išlo o prebierkovú ťažbu
v 35-ročnom bukovom poraste a všetka hmota zos tala na
mieste pri pni. Generálny riaditeľ Lesov SR Ing. Karol V inš
pochybenie tohto druhu vysvetlil, že pramení z rozporu
medzi lesníckou legislatívou, zákonnými normami pri ochra-
ne životného prostr edia a rozmýšľaním ľudí, ktorí dávajú
prioritu lesnému hospodár skemu plánu. V tomto tak tro-
cha učebnicovom príklade možno zlyhali aj príslušné úra-
dy životného prostr edia, ktoré nepružne reagovali na pod-
net dobrovoľného ochrancu prírody ešte v čase, keď stro-
my boli len označené na výrub.

Aktívne linky SOS
Aby sa niečo podobné neopakovalo, Lesy SR prišli so

zaujímavou iniciatívou, zverejnením internetovej a telefo-
nickej adresy. Na ňu môže ktokoľvek upozorniť na zásahy
v lesoch, ktoré podľa subjektí vneho poznania by mohli
nejako poškodiť záujmy ochrany životného prostredia. Ako
to charakterizovali samotní tvorcovia projektu, môže to byť
čokoľvek , čo nie je v súlade so zdr avým rozumom. Upozor-
niť na to možno na e-mailovej adrese: zachranstrom@lesy.sk
a na čísle telefónu 0918444444. Linky by mali b yť živé v
podstate nepretržite. A ešte niečo. Na základe zlepšujúce-
ho sa hospodárenia štátneho podniku sa Lesy SR rozhod-
li, že kompenzačné prostriedky za obmedzenie ťažby po-
núknu na financovanie envir onmentálnych projektov. Pr-

vým z nich by mala byť t akáto kompenzácia za ne-
žiaduci zásah v rezervácii Biely kameň a síce, zales-
nenie zdevastovaného územia po banskej činnosti v
lokalite Lyžiarska v oblasti Handlovej.

Vlk prijal nápad štátnych lesníkov s linkou SOS
s porozumením. Podľa neho sú štátne lesy možno
prvým subjektom, ktoré s niečím podobným vôbec
prišli. Na druhej s trane to však samé o sebe efek-
tívnu ochranu prírody na tak rozsiahlom území zrej-
me nezabezpečí. Lesy SR obhospodarujú približne
milión hektárov a viac ako tr etina je v nejakom stupni
ochrany. Problém by sa podľa ochrancov lesa dal
riešiť znížením rozsahu veľkoplošných chránených
území tak , aby bol celkový rozsah obmedzení pre
lesohospodárov menší. Ale o t o väčší dôraz by sa
mal potom položiť na skutočnú ochranu vymedze-
nej prírody.

Kupujú si stromy, aby pr ežili
Hlavnou činnosťou Lesoochranárskeho zoskupe-

nia Vlk je záchrana prirodzených lesov. Snaží sa o
to aj vykupovaním takých území, ktoré sú na pre-
daj a vytváraním chr ánených súkromných r ezervá-
cií. Najznámejšou z nich je dozaista súkromná re-
zervácia Vlčia v Čergovskom pohorí. Má 21 hektá-
rov a tvorí ju 120-r očný jedľovo-bukový les v nad-
morskej výške asi tisíc metrov. Má prirodzenú sklad-
bu, aká vždy pokrývala takéto polohy. Okrem iné-
ho sa v lese vyskytujú dva druhy sov, žije v ňom
vlk, medveď, niekoľko veľmi vzácnych dr uhov hmyzu.
Celkove má 11 tisíc stromov a všetky sú spočítané súd-
nym znalcom. V tejto súvislosti je na verejnosti známa i
akcia kupovania stromov. Donedávna sa Vlku podarilo v
chránenom lese pr edať asi 3 500 str omov. Za utŕž ené
peniaze vlastne les kúpili a predpokladá sa, že sa podarí
ho ešte rozšíriť. Medzi najvzdialenejších kupcov str omov
patria ľudia z amerického kontinentu a Tanzánie. Na ich
záchranu t akto prispeli aj z Českej republiky, Poľska a
Anglicka. Najviac kupu júcich je však zo Slovenska a svoj
str om majú, takto symbolicky, aj deti, ktoré sa ešte nena-
rodili. Majiteľkou je napríklad nosit eľka Nobelovej ceny
za literatúru W. Szimborska z Poľska, ďalej jedna zo sú-
časných najobľúbenejších poľských spisovateliek O. To-
karczuk alebo bývalý český prezident V. Havel a spevák
J. Nohavica. Z politikov malo do leta najviac kúpených
str omov SMK. Podľa náčelníka Vlk-a J. Lukáča, princíp

chránenia lesa je v tom, že sa
chráni komplexne. Kým väčšina
rezervácií má pod ochranou len
určité r astlinstvo, zvieratá a vtá-
kov, Vlk-u je jedno, čo v lese
rastie. Chce dosiahnuť len to, aby
mala v ňom voľnú ruku príroda
a sama ur čovala, ktor ý strom
spadne a ktorý zos tane žiť.

Dar vidieckeho lekára
Dalšia súkromná rezervácia

podobného druhu je Rysia v Strá-
žovských vr choch. Má 30 hek-
tárov a vznikla tak , že les veno-
val ochrancom prírody vidiecky
lekár, ktor ý ho získal v reštitúcii.
Nebol to žiaden zbohatlík , mal
len cit k prírode a myslel si, že

les lepšie využije Vlk ako on sám. Je t o asi storočný bu-
kový les, kde je typickým zvieraťom rys, preto aj ten ná-
zov. Síce nemá celkom ideálne zloženie, ale tie prirodze-
né procesy, ktoré tam budú prebiehať po dlhé roky a
nerušene, ho určite zmenia k lepšiemu. Tretím pod ochra-
nou je tatranský les v prírodnej rezervácii Suchá dolina.
Vlk ho prenajal po dohode s urbariát om na 40 rokov.
Podľa lesného hospodárskeho plánu sa malo v ňom vy-
rúbať asi 3 tisíc kubíkov 200-ročných jedlí a bukov. Je to
údajne veľmi krásny, zväčša pôvodný les, a tým, že sa v
ňom nebude ťažiť pár desiatok rokov, priblíži sa čo naj-
viac k pôvodnému stavu. Vlk chce ďalej prikupovať lesy
na severovýchodnom Slovensku a organizovaním zbie-
rok, ktoré na to slúžia, dáva najavo, že nie je len imagi-
nárnym subjektom. Jeho kmene, teda pobočky fungujú v
Bratislave, Liptovskom Mikuláši a Humennom a obnoviť
by chceli tiež svoje zastúpenie vo Zvolene. Organizácia
má okolo 500 členov a niekoľkonásobne viac podporo-
vateľov.

Snaha o nedotknuteľnosť chráneného lesa možno naj-
viac rezonuje v prípade kalamit y, kde Vlk je za výraznejší
vplyv prírody v obnove polomov. Kalamity neboli a nie sú
ničím nezvyčajným. Strom, ktorý spadne, funguje po čase
ako kvetináč a dá lesu druhý život, zadrží vodu a čiastočne
zabráni i erózii pôdy. Prirodzene, nedá sa to aplikovať vša-
de, ale sú miesta, kde by prístup sebaobnovy uplatnený v
Národnom parku Bavorský les mohol dostať zelenú.

S prirodzenou obnovou po poslednej väčšej kalamite z
novembra 2004 počítajú aj Lesy SR a v mnohom sa sta-
novisko ochrancov prír ody a lesných hospodárov zbližu je
aj v tom, že je potrebné v najexponovanejších oblastiach
zmeniť aj štruktúru porastov. Na prospech toho, aby de-
vastujúcim živlom v budúcnosti podľahlo čo najmenej ze-
leného lesa.

Peter Far árik

Súkromné rezervácie
chránia les komplexne




