
CHRÁŇTE LESY

V
yberte sa do lesov v blízkom i vzdialenejšom okolí školy, buď s triedou, ale-
bo individuálne, najradšej s fotoaparátom v ruke. Pozorne sledujte aktivity 
v lesoch 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 
nelegálne kladené mäsité návnady, ale aj masívne výruby drevín v lesíkoch v blízkos-
ti vašich obcí a miest, ktoré vznikli zarastením pasienkov. Práve s touto poslednou 
devastačnou aktivitou, ktorá je dôsledkom zvyšujúcej sa výroby drevnej štiepky, sa 
môžete v súčasnosti 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 zasa-
hovať, nafoťte to a kontaktujte štátnu ochranu prírody. V prípade nechránených 
území svoje zistenia oznámte obci. Zároveň to oznámte aj Viliamovi Bartušovi na 
vilo@wolf.sk alebo na 0911 779020, kde získate radu, ako ďalej postupovať. 

INFORMUJTE O LESOCH

I
nformujte o vzácnych a chránených lesoch na Slovensku a potrebe ich ochra-
ny i o konkrétnych problémoch lesov vo vašom okolí. Môžete tak urobiť nielen 
v škole na nástenkách, reláciami v školskom rozhlase alebo informačnými 

stolíkmi, ale aj na obecnej nástenke, reláciami v obecnom rozhlase, článkami 
v lokálnych médiách. Informácie o chránených územiach získajte na najbližšej 
inštitúcii štátnej ochrany prírody (Regionálna správa štátnej ochrany prírody 
v Prešove alebo Bratislave, správy národných parkov alebo chránených krajin-
ných oblastí). Potrebné informácie tiež hľadajte na webových stránkach, naprí-
klad na www.wolf.sk, www.ticha.sk, www.vydrica.sk, www.cergov.sk, ako i na 
mnohých blogoch na http://blog.sme.sk/ (napr. M. Wiezik, K. Kaliský, J. Lukáč, 
R. Pado). Ak potrebujete letáky, obráťte sa  na lokálne mimovládne organizácie 
alebo kontaktujte Máriu Hudákovú na maria@gpf.sk, 0911 779060. Pošleme 
vám ich poštou. 

V apríli, mesiaci lesov, môžete tiež pomôcť na informačných stánkoch Lesooch-
ranárskeho zoskupenia VLK, ktoré sa budú konať v 15 mestách, alebo 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 V. Bartuša 
– vilo@wolf.sk, 0911 779020.

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, zorganizujte náučné exkurzie s lesníkmi, pracovníkmi štátnej ochrany 

prírody alebo lektormi 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 
potopa, alebo ste ešte nevideli dokumentárne fi lmy Znovuzrodenie lesa, Divoké 
Karpaty či Strážca divočiny o živote medveďov a divočine v Tichej doline v Tat-
rách (viac o ňom na www.arollafi lm.com), môžeme vám ich zapožičať. Napíšte 
na maria@wolf.sk alebo zavolajte na 0911 779060, tiež aj v prípade, ak by ste 
mali problém nájsť lektorov. Pokúsime sa vám s tým pomôcť. 

Školy z Ivanky pri Dunaji a Bratislavy, alebo z ich blízkosti, majú možnosť po-
zrieť si výstavu Divočina zachráni svet (viac informácií je v závere tohto letáku), a to 
v apríli v Informačnom centre v Ivanke pri Dunaji a v máji a v júni v Úseku literatú-
ry pre deti a mládež Mestskej knižnice v Bratislave na Kapucínskej ulici.

▲Sova dlhochvostá (Strix uralensis) je symbolom starých 

prirodzených lesov. Človek ju ohrozuje najmä ťažbou starých 

porastov s polozhnitými pahýľmi kmeňov stromov a veľkými 

dutinami. Foto: Jozef Fiala

▲Za minuloročný benefi čný koncert naša vďaka patrí Mi-

rovi Šmajdovi a jeho skupine. Takto rozvášnili nielen žiakov 

víťaznej Základnej školy na Tajovského ulici v Poprade, ale 

aj žiakov z iných škôl, ktorých si víťazná škola do rozľahlej 

popradskej Arény pozvala. Foto: Patrik Puobiš

▲Po koncerte s úžasnou atmosférou a po nekonečnej auto-

gramiáde sa najaktívnejší žiaci víťaznej školy konečne dočka-

li spoločnej fotografi e. Foto: Patrik Puobiš

Čo môžete urobiť pre lesy

Lesoochranárska škola 

2011



PODPORTE 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 Čergove, a to vďaka ľuďom 

z 18-tich krajín celého sveta, ktorí si v rámci aktivity Kúp si svoj strom symbolicky 
kúpili stromy v tomto lese. Vo Vlčej sa nechráni len nejaký konkrétny druh, ale 
chránia sa evolučné procesy bez akýchkoľvek zásahov človeka a sleduje sa, ako si 
vývoj riadi sama príroda. Tento projekt pokračuje, VLK postupne prikupuje ďal-
šie lesy v Čergove a doposiaľ je na rozšírenie SPR Vlčia už prikúpených 18,79 ha 
lesa. Svojimi kreatívnymi nápadmi sa môžete pripojiť k takmer 200 školám, ktoré 
ten svoj strom, či dokonca malé hájiky, už vo Vlčej majú. Peniaze na symbolickú 
kúpu stromov mnohé z nich získavali nielen priamou zbierkou na školách alebo 
v obciach, ale prichádzali so zaujímavými nápadmi, ako bol napríklad predaj čaju 
alebo vlastnoručne vyrobených predmetov na škole. Viac sa dozviete na http://
www.wolf.sk/sk/kup-si-svoj-strom alebo napíšte na dasa@wolf.sk. 

OBJAVTE LESOOCHRANÁRSKY ČIN ROKA

A
j v tomto roku oceňujeme aktivity jednotlivcov, ktorí prispeli k záchrane 
alebo ochrane lesov na Slovensku, Poľsku a v Čechách, či už priamym 
zásahom v teréne alebo rôznymi administratívnymi zásahmi. Ocenení tak 

nemusia byť len ochranári, lesníci alebo vedeckí pracovníci, ale napríklad aj noviná-
ri, právnici, občianski aktivisti, radoví občania. Pomôžte nám vo svojom okolí nájsť 
ľudí, ktorí svojou konkrétnou aktivitou v roku 2010 alebo svojou dlhodobou činnos-
ťou prispeli k ochrane lesov a ich zvieracích obyvateľov. Ak je to však ich profesia, 
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 nomináciu na 
takýto lesoochranársky čin. Doposiaľ ocenených víťazov predchádzajúcich ročníkov 
nájdete na http://www.gpf.sk/?page=cin_roka_sumar. 

Stačí, ak napíšete meno a kontaktné údaje osoby, ktorú nominujete a stručný 
popis lesoochranárskeho činu. Nezabudnite aj na svoje údaje, aby sme vás v prípa-
de dodatočných otázok mohli kontaktovať a zaslať vám vyhodnotenie súťaže. No-
minácie pošlite na maria@gpf.sk alebo poštou na adresu Nadácia Zelená nádej, 
082 13 Tulčík 27, najneskôr do konca apríla 2011. 

POMÔŽTE 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 regiónu, priblížiť 
ju nielen školám, ale aj širokej verejnosti. Oslovte kultúrne strediská, galérie, 
múzeá či knižnice. Ak by v priebehu rokov 2011 a 2012 mali o výstavu záujem, 
dajte nám vedieť na maria@gpf.sk alebo 0911 779060. Výstava je po Ivanke 
pri Dunaji a Mestskej knižnici v Bratislave k dispozícii na ďalšie putovanie od 
júla 2011.

▲Tu ešte nedávno stál mladý lesík, ktorý vyrástol na býva-

lých pasienkoch a chránil meandrujúci potok. Padol za obeť 

drevnej štiepke a spolu s ním aj stromy o obvode 50 až 90 cm. 

Určite ohláste aj takéto prípady. Foto: Viliam Bartuš

▲Pre inšpiráciu, čo si máte v lesoch všímať, vám poslú-

žia informácie na http://www.wolf.sk/sk/co_robit_ked a na 

http://jurajlukac.blog.sme.sk/c/130223/Rubu-vam-les-Po-

zrite-sa-na-to.html. Zlé značené hranice rezervácií môžu 

byť zdrojom omylov alebo výhovoriek. Jednou z aktivít 

VLK-a je preto aj obnova ich značenia. Foto: Juraj Lukáč

▲Aj táto fotografi a je súčasťou výstavy Divočina zachrá-

ni svet. Tvoria ju fotografi e zarámované v euroklipoch 

o rozmeroch 30 x 40 cm (55 ks) a 40 x 50 cm (9 ks). 

Foto: Karol Kaliský
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