
Žiaci i učitelia najlepšej lesoochranárskej školy v roku 2011, 
ZŠ na Komenského ul. v Spišských Vlachoch, sa na živom 
koncerte Kristíny perfektne bavili – na fotografi i Kristína 
s najaktívnejšími žiakmi. Naša vďaka patrí nielen speváčke, 
ale i primátorovi mesta – za zabezpečenie techniky. Foto: 
Patrik Puobiš
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 CHRÁŇTE LESY

V
yberte sa do lesov v blízkom i vzdialenejšom okolí školy. Pozorne sledujte 
akti vity a ich následky, ako je nadmerná ťažba a zničená pôda po nej, stro-
my vyťažené okolo potokov alebo ich prameňov, rozryté potoky po ťahaní 

stromov či zvyšky zvierat (môže sa jednať o nelegálne kladenú mäsitú návnadu), 
ale aj prejazd štvorkoliek, motoriek a áut či masívne výruby drevín mimo lesov, na 
zarastených pa sienkoch v blízkosti vašich obcí a miest. Práve s touto devastačnou 
aktivitou, ktorá je dôsledkom zvyšujúcej sa výroby drevnej štiepky, sa môžete v sú-
časnosti stretnúť oveľa častejšie.

Navštívte chránené územia. Ak objavíte nedostatočné značenie hraníc, alebo 
poškodené tabule označujúce rezervácie, či akékoľvek iné aktivity v prírodných 
rezerváciách s najvyšším piatym stupňom ochrany, v ktorých by sa nemalo zasaho-
vať, nafoťte to a kontaktujte štátnu ochranu prírody. V prípade nechránených úze-
mí svoje zistenia oznámte obci. Zároveň všetky vaše zistenia oznámte aj Viliamovi 
Bartušovi z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, ktorý vám poradí, ako ďalej 
postupovať. Podrobné informácie o tom, čo si máte v lesoch všímať, nájdete na 
http://jurajlukac.blog.sme.sk/c/130223/Rubu-vam-les-Pozrite-sa-na-to.html a na 
http://www.wolf.sk/sk/co_robit_ked.

 INFORMUJTE O LESOCH

I
nformujte o vzácnych a chránených lesoch na Slovensku, o potrebe ich ochrany 
i o konkrétnych problémoch lesov vo vašom okolí. Môžete tak urobiť v škole na 
ná stenkách, reláciami v školskom rozhlase či informačnými stolíkmi, ale aj na 

obec nej nástenke a článkami v lokálnych médiách. Informácie o chránených úze-
miach získate v najbližšej inštitúcii štátnej ochrany prírody (Regionálna správa štátnej 
ochrany prírody v Prešove alebo Bratislave, správy národných parkov alebo chrá-
nených krajinných oblastí). Potrebné informácie tiež hľadajte na webových strán kach, 
napríklad na www.wolf.sk, www.vydrica.sk, www.cergov.sk, www.ticha.sk, ako i na 
mnohých blogoch na http://blog.sme.sk/ (napr. M. Wiezik, J. Lukáč, K. Kaliský, 
R. Jakuš, R. Pado). Ak potrebujete letáky, obráťte sa na lokálne mi movládne orga-
nizácie alebo kontaktujte Máriu Hudákovú z Nadácie Zelená ná dej a pošleme vám 
ich poštou.

Každý rok v apríli a októbri môžete tiež pomôcť na informačných stánkoch Le-
soochranárskeho zoskupenia VLK, ktoré sa konajú minimálne v 15 mestách, ale bo 
môžete takýto stánok zorganizovať aj sami. Nie je to zložité, poskytneme vám materiály 
a know-how. Ak sa do tejto pomoci lesom chcete zapojiť, kontaktujte Viliama Bartuša.

 POZNÁVAJTE LESY

K
 činnosti v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov na škole pridajte ak-
tivity v teréne. Spestrite si učebný proces zážitkovým učením priamo v prí-
rode, zorgani zujte náučné exkurzie s lesníkmi, pracovníkmi štátnej ochrany 

prírody alebo lek tormi z mimovládnych organizácií, navštívte náučné chodníky ale-
bo priamo pomôžte pri ich tvorbe.

Ak ste ešte nemali na škole výstavu fotografi í so sprievodným textom Po nás 
po topa, alebo ste nevideli dokumentárne fi lmy Znovuzrodenie lesa, Divoké Karpa-
ty, V pralesoch Karpát či Strážca divočiny o živote medveďov a divočine v Tichej 
doline v Tatrách, môžeme vám ich zapožičať. Ozvite sa Márii Hudákovej, tiež aj 
v prípade, ak by ste mali problém nájsť lektorov na prednášky či exkurzie.

Mali by sme byť hrdí na to, že u nás ešte stále žijú tieto úžas-
né zvieratá. Ak chceme s medveďmi žiť aj naďalej, musíme 
im ponechať dostatok voľnej prírody (ako je napr. Kôprová 
dolina) a naučiť sa pravidlám vzájomného spolužitia - za-
bezpečiť pred nimi odpady, strážiť dobytok a včelstvá, naučiť 
sa správať pri stretnutiach s nimi. Foto: Karol Kaliský

Kôprová dolina. Foto: Bruno D’Amicis



P ODPORTE ZÁCHRANU PRIRODZENÝCH LESOV

Z
apojte sa do dlhodobej aktivity VLK-a na podporu záchrany prirodzených 
lesov na Slovensku ich kúpou. Prvým takto zachráneným lesom je 21-hek-
tárová Súkromná prírodná rezervácia Vlčia na Cergove, a to vďaka ľuďom 

z 19-tich kra jín celého sveta, ktorí si v rámci aktivity Kúp si svoj strom symbolicky 
kúpili stro my v tomto lese. Vo Vlčej sa nechráni len nejaký konkrétny druh, ale 
chránia sa tam evolučné procesy bez akýchkoľvek zásahov človeka a sleduje sa, ako 
si vývoj riadi sama príroda.

Tento projekt pokračuje, VLK postupne prikupuje ďalšie lesy v Čergove a do-
posiaľ je na rozšírenie SPR Vlčia už prikúpených 32,77 ha lesa. Ten svoj strom či 
dokonca už malé hájiky vo Vlčej má takmer 200 škôl. Peniaze na symbolickú kúpu 
stromov mnohé z nich získali nielen priamou zbierkou na školách alebo v obciach, 
ale prichádzali so zaujímavými nápadmi, ako bol napríklad predaj čaju alebo vlast-
noručne vyrobených predmetov na škole. Svojimi novými kreatívnymi nápadmi sa 
k nim môžete pripojiť. Ak chcete viac informácií, napíšte na dasa@osadne.sk alebo 
si pozrite http://www.wolf.sk/sk/kup-si-svoj-strom.

O BJAVTE LESOOCHRANÁRSKY ČIN ROKA

S
úťaž oceňujúca lesoochranárske aktivity jednotlivcov na Slovensku, Poľsku 
a v Čechách pokračuje. Ak sa dozviete o niekom, kto v rokoch 2010 až 
2012 pri spel k záchrane alebo ochrane lesov svojou konkrétnou aktivitou, 

buď priamym zásahom v teréne či rôznymi administratívnymi zásahmi, alebo sa 
mu to podarilo dosiahnuť dlhoročnou činnosťou, dajte nám vedieť. Nominovaní 
nemusia byť len ochranári, lesníci alebo vedeckí pracovníci, ale napríklad aj novi-
nári, právnici, občianski aktivisti, radoví občania. Ak sa však ochrana lesov týka ich 
profesie, musia urobiť niečo viac, ako len to, čo majú vo svojej pracovnej náplni. Ak 
sami o takomto čine neviete, opýtajte sa ľudí vo svojom okolí a pošlite nám svoju 
nomi náciu na lesoochranársky čin roka. Doposiaľ ocenených víťazov si môžete po-
zrieť na http://www.gpf.sk/?page=cin_roka_sumar.

Nominácie posielajte priebežne, za roky 2010 – 2011 do 20. mája 2012, za 
rok 2012 do 31. marca 2013, na adresu maria@gpf.sk alebo poštou na adresu 
Nadácie Zelená nádej. Napíšte meno a kontaktné údaje osoby, ktorú nominujete 
a stručný popis lesoochranárskeho činu. Pridajte aj svoje telefónne číslo, ak by sme 
mali doplňujúce otázky a adresu alebo e-mail, aby sme vám mohli zaslať vyhodno-
tenie súťaže.

P OMÔŽTE NÁJSŤ MIESTO NA VÝSTAVU

D
ivočina zachráni svet je putovná výstava 64 fotografi í so sprievodným tex-
tom, ktorú pripravilo LZ VLK. Sú to fotografi e o lese a jeho obyvateľoch, 
o lese ako živom organizme. Ukazujú rozdiel medzi umelým a prirodzeným 

lesom, aktivity, ktoré vedú k ničeniu lesov a zdôrazňujú zmeny, ktoré sú nevyhnutné, 
ak ich chceme zanechať aj ďalším generáciám.

Pomôžte nájsť výstavné priestory a priniesť výstavu do vášho mesta či obce. Pri- 
blížiť ju tak nielen školám, ale aj širokej verejnosti. Oslovte kultúrne strediská, ga-
lérie, múzeá či knižnice. Ak by v priebehu rokov 2012 a 2013 mali o výstavu 
záujem, dajte vedieť Márii Hudákovej.

Doposiaľ videli výstavu jej návštevníci v Rajci, v Krajskej knižnici v Žiline, 
v Piešťanoch, Moravskom Lieskovom, v Turčianskej knižnici v Martine a v Sni ne. 
V najbližšom čase plánujeme výstavu priblížiť ľuďom vo Zvolene alebo v Banskej 
Bystrici. O jej ďalšom putovaní – výstavných miestach a termínoch – budeme infor-
movať na stránkach www.gpf.sk a www.wolf.sk.

Nadácia Zelená nádej
082 13 Tulčík 27
tel./fax: 051-7789138
www.gpf.sk

Organizátor akcie:

Partner akcie:

Tento leták bol vytlačený na 100 % recyklovanom papieri.

Stretnutie s chránenou mačkou divou je skutočne vzácnosťou. 
Možno budete mať šťastie a podarí sa vám to. 
Foto: Emil Grobauer

Ak objavíte slabo viditeľné značenie hranice rezervácie, 
zrúbané stromy s týmto označením či výrub v rezervácii, 
nafoťte to a dajte nám vedieť. Foto: archív VLK-a

Žiaľ, s motorkami, štvorkolkami či autami v lesoch sa mô-
žete stretnúť častejšie ako v minulosti. Ak stihnete, skúste 
ich odfotiť. Foto: archív VLK-a
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