Úvod
V súčasnosti sa média predbiehajú v uverejňovaní kritiky ochranárov a mimovládnych
organizácií na lesníkov za zlý stav lesov na Slovensku. Verejnosti sa cielene podsúvajú
zavádzajúce až klamlivé informácie a v spoločnosti sa tak voči nim systematicky vytvára
negatívna atmosféra. Do oblakov sa vyzdvihuje ochranársky prístup ničnerobenia v lesoch
ako najvyššia méta dokonalosti. To, že mnoho chránených území existuje len vďaka rodným
listom vystavených lesníkmi v minulosti, o tom sa vôbec nehovorí.
Prečo (ne)vedome zabúdame na históriu, ktorá položila základy trvalosti produkcie,
podnietila výsadbu lesných drevín a zastavila devastáciu lesov (napr. Lesný poriadok
Maximiliána II. z roku 1565, Tereziánsky lesný poriadok pre Uhorsko z roku 1769 –
„Porádek hor aneb lesuw zachování“). To, že máme takú vysokú lesnatosť teda nie je náhoda,
ale zodpovedný prístup panovníkov a lesníckych generácií.
Naopak, o lesníkoch sa v dnešnej dobe účelovo vytvára demagógia, že sú to tí, ktorí
prírode najviac škodia. Pritom sa stačí zamyslieť a položiť si logickú otázku, či by bolo
možné vyhlásiť na Slovensku toľko chránených území, ak by bola starostlivosť lesníkov
o prírodu taká zlá (patríme ku krajinám s najvyšším percentom chránených území). Táto
informácia sa ale tak dobre nepredáva, nie je zaujímavá a nezapadá do stratégie. Mohla by
spomaliť fungovanie mlynčeka na peniaze, ktorý si mimovládky a ochranári vytvorili z
ochrany prírody.
Ministerstvo životného prostredia SR chce v najbližšom období predstaviť Národnú
dohodu o strome, ktorá položí základy ekologickejšieho, zodpovednejšieho a trvalo
udržateľného spôsobu hospodárenia s lesmi. Je to prekvapujúce vyjadrenie, lebo práve vďaka
orgánom ochrany prírody a mimovládnym organizáciám došlo v mnohých prípadoch
k dramatickému zhoršeniu, miestami až k rozpadu najcennejších, pôvodných lesných
ekosystémov, ktoré mali byť ako prírodné dedičstvo odovzdané budúcim generáciám.
Kancelárskymi rozhodnutiami sa v mene ochrany prírody zničili predmety ochrany !!!
Je na škodu veci, ak aj pán minister životného prostredia jednostranne hodnotí situáciu
z bezprostrednej blízkosti vládnej limuzíny a porovnáva neporovnateľné len v prítomnosti
zástupcov mimovládok a ochranárov...
Kedysi zelené tatranské lesy (no nielen iba tatranské) sa „úspešne a s obdivom“
premieňajú na cintoríny so státisicami suchých stromov. Je len otázkou času, kedy vznikne
v tomto vysoko zápalnom prostredí požiar, ktorý môže ohroziť ľudské životy, spôsobiť
obrovské materiálne škody a zničujúce to môže byť aj pre samotnú prírodu v skalnatých
terénoch s veľkým sklonom a plytkou pôdou.
Nešťastiu bežíme oproti aj v ponechávaním kalamity vo vodných tokoch v piatom stupni
ochrany (hoci zákon o vodách a povodniach prikazuje prekážky z toku odstraňovať!)
Je to veľmi sebecký prístup, ktorý sa vypomstí. Uvedomuje si to vôbec pán minister
životného prostredia a je ochotný niesť za to zodpovednosť ?!
Uvedené fotopríbehy o utajovanej pravde o bezzásahovom režime (5.stupni ochrany)
mnohých prekvapia, lebo je to pre média tabuizovaná téma. Ak aj o nej lesníci začnú
hovoriť, iba zlomok sa z toho použije a záverečné komentáre sa ponechajú ochranárom. Tí
to všetko spochybnia, povedia, že príroda sa s tým vysporiada a že všetko je v najlepšom
poriadku. Skonštatujú, že lesníkom ide len o finančný profit z ťažby dreva v chránených
územiach (osvedčený scenár, ktorý úspešne oslovuje naivných ľudí).
Nechávam to na Vás, vážení čitatelia, aby ste si na celú vec vytvorili svoj vlastný názor.
Prečítajte si vyjadrenia ochranárov a vyjadrenia lesníkov. Tieto vyjadrenia preveril čas...
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Vyjadrenia ochranárov
- opakujú sa v každom jednom vyjadrení bez rozdielu, o aké prírodné podmienky ide
(radikálne presadzovanie od platnosti Zákona o ochrane prírody č.543/2002 Z.z.);

...„porasty v piatom stupni ochrany majú vysokú autoregulačnú, autoregeneračnú, a
autoreprodukčnú schopnosť s vysokým stupňom homeostázy a dobrou ekologickou
stabilitou. Všetky tieto ekosystémy je potrebné nechať bez ľudského zásahu...“
Vyjadrenie lesníkov
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.“
Archívne fotografie zelených lesov sú z obdobia, keď sa mohol uplatňovať lesnícky prístup
(aktívna diferencovaná ochrana), keď ešte vládla zodpovednosť a zdravý rozum. Katastrofa nastala po
nadobudnutí platnosti Zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

↓
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Utajovaná pravda o bezzásahovom režime
(5.stupeň ochrany)

NPR Belianske Tatry

Obr.1: NPR Belianske Tatry, archívne zábery výsledkov lesníckej starostlivosti, 2003 (foto: Slivinský)

Obr.2: NPR Belianske Tatry, lesy napadnuté lykožrútom, ochranársky prístup, 2013 (foto: Slivinský)
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Obr.2: NPR Belianske Tatry, lesy zničené lykožrútom, výsledky ochranárskeho prístupu, 2016
(foto: Slivinský)

Obr.3: NPR Belianske Tatry, lesy zničené lykožrútom, ochranársky prístup, 2014 (foto: Slivinský)

Obr.4: NPR Belianske Tatry, lesy zničené lykožrútom, ochranársky prístup, 2014 (foto: Slivinský)
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Obr.5: NPR Belianske Tatry, pokračujúci rozpad lesných ekosystémov, 2015 (foto: Slivinský)

Obr.6: NPR Belianske Tatry, pokračujúci rozpad lesných ekosystémov, 2016 (foto: Slivinský)

Obr.7 NPR Belianske Tatry, Meďodolský potok, povodeň zo 16.5.2014 (foto Slivinský)
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Obr.8: NPR Belianske Tatry, vyschnutý Meďodolský potok, 2015 (foto: Slivinský)

Obr.9 Vyschnutá studnička v NPR Belianske Tatry, 2015 (foto Slivinský)
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Utajovaná pravda o bezzásahovom režime
(5.stupeň ochrany)

NPR Javorová dolina

Obr.1: NPR Javorová dolina, archívne zábery, výsledky lesníckej starostlivosti, 2004 (foto: Tobis)

Obr.2: NPR Javorová dolina, lesy napadnuté lykožrútom, ochranársky prístup, 2009 (foto: Tobis)

Obr.3: NPR Javorová dolina, lesy zničené lykožrútom, ochranársky prístup, 2014 (foto: Slivinský)
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Obr.4: NPR Javorová dolina, lesy napadnuté lykožrútom, ochranársky prístup, 2014 (foto: Slivinský)

Obr.5: NPR Javorová dolina, porasty zničené lykožrútom, ochranársky prístup, 2014 (foto: Slivinský)

Obr.6: NPR Javorová dolina, odumierajúce stromy na hrebeňových častiach v dôsledku napadnutia
lykožrútom, ochranársky prístup, 2016 (foto: Slivinský)
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Obr.7: NPR Belianske Tatry (vzadu) a NPR Javorová dolina so znázornenými eróziami a zosuvmi
v území po odumretých lesoch napadnutých lykožrútom, ochranársky prístup, 2015 (foto: Slivinský)

Obr.8: NPR Javorová dolina so znázornenými eróziami a zosuvmi v území po odumretých lesoch
napadnutých lykožrútom, ochranársky prístup, 2016 (foto: Slivinský)
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Obr.8 Obnažené vápencové podložie v NPR Javorová dolina po odumretých lesoch, 2015 (foto: Slivinský)

Obr.9 Obnažené vápencové podložie v NPR Javorová dolina po odumretých lesoch, 2015 (foto: Slivinský)

Obr.10 Obnažené vápencové podložie v NPR Javorová dolina po odumretých lesoch, 2016 (foto Slivinský)
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Obr.11 Obnažené vápencové podložie v NPR Javorová dolina po odumretých lesoch, 2016 (foto Slivinský)

Obr.12 Obnažené vápencové podložie v NPR Javorová dolina po odumretých lesoch, 2016 (foto Slivinský)

Obr.13 NPR Javorová dolina, erózie po povodni, 2014 (foto Slivinský)
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Obr.14 Obnažené vápencové podložie v NPR Javorová dolina po odumretých stromoch zničených
lykožrútom, ochranársky prístup, 2015 (foto: Slivinský)

Obr.15 NPR Javorová dolina, odumieranie vysokohorských lesov po napadnutí lykožrútom,
ochranársky prístup, 2015 (foto: Slivinský)
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Obr.15 Obnažené vápencové podložie v NPR Javorová dolina po odumretých stromoch zničených
lykožrútom, ochranársky prístup, 2016 (foto: Slivinský)
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Utajovaná pravda o bezzásahovom režime
(5.stupeň ochrany)

NPR Bielovodská dolina

Obr.1: NPR Bielovodská dolina, lesy napadnuté lykožrútom, ochranársky prístup, 2014 (foto: Slivinský)

Obr.2: NPR Bielovodská dolina, lesy zničené lykožrútom, ochranársky prístup, 2013 (foto: Slivinský)
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Obr.3: NPR Bielovodská dolina, rozpad lesných ekosystémov zničených lykožrútom, ochranársky prístup,
2016 (foto: Slivinský)

Obr.4: NPR Bielovodská dolina, rozpad lesných ekosystémov zničených lykožrútom, ochranársky prístup, 2016
(foto: Slivinský)
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Obr.5: NPR Bielovodská dolina, rozpad lesných ekosystémov zničených lykožrútom, ochranársky prístup,
2016 (foto: Slivinský)

Obr.6: NPR Bielovodská dolina, povodeň máj 2014 (foto: Slivinský)
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Obr.7: NPR Bielovodská dolina, povodeň máj 2014 (foto: Slivinský)

Obr.8: NPR Bielovodská dolina, lykožrút smrekový ohrozuje už aj limbu, 2012 (foto: Slivinský)
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Obr.9: NPR Bielovodská dolina, tok Bielej vody s ponechanou kalamitou, 2016 (foto: Slivinský)

Obr.10: NPR Bielovodská dolina, tok Bielej vody s ponechanou kalamitou, 2016 (foto: Slivinský)
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Obr.11: NPR Bielovodská dolina, vyschnutá studnička, 2015 (foto Slivinský)

Obr.12: NPR Bielovodská dolina, vyschnutý tok Bielej vody, 2015 (foto Slivinský)
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Čo dodať na záver ?

Dnešní ochranári profitujú z minulosti, žijú iba pre prítomnosť bez zodpovednosti za
budúcnosť !!!

Nájdime konečne odvahu a pomenujme veci pravým menom. Poučme sa čím skôr
z omylov a zachráňme ešte to, čo sa dá zachrániť. Prestaňme už experimentovať, dajme
priestor skutočným odborníkom. Správajme sa zodpovedne voči budúcim generáciám!

Vráťme úctu zelenému lesu !

... lebo v krátkej dobe budeme svedkami „nevysvetliteľných záhad“

Ján Slivinský, 2017

↓
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„Záhada“ vyschnutého prameňa Vltavy – prečo asi vyschol ??? !!!
(ako je to možné, veď tam predsa ostalo všetko mŕtve drevo ... !!!)

Obr. 15 Vyschnutý prameň Vltavy, 2015 (foto Slivinský)

Obr. 16 Detail vyschnutého prameňa Vltavy, „matky českých
riek“, 2015 (foto Slivinský)
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Pozrite si:
Lesy alebo holiny
https://www.youtube.com/watch?v=uNg5f-oAMLw
Stratená úcta k zeleným lesom I + II
https://www.youtube.com/watch?v=Adag5DAuvGQ
Zomierajú postojačky
https://www.youtube.com/watch?v=MvvbRgIlb9Q
Krajina bez tieňa
https://www.youtube.com/watch?v=jiJuwo_emzc&t=308s
Ako si poradili s kalamitou v roku 1955
https://www.youtube.com/watch?v=QLeHkaljDZo&t=4s

22

23

