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Výzva Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV
k aktuálnemu dianiu v Tichej a Kôprovej doline,
ako aj k celkovej súčasnej situácii v ochrane prírody na Slovensku
Ako zástupcovia slovenskej odbornej botanickej verejnosti so znepokojením sledujeme
aktuálnu situáciu v ochrane prírody na Slovensku, ktorá okrem iného vyústila do
neprimeraných a nežiaducich zásahov do biotopov Európskeho významu v Tatranskom
národnom parku. Z odborného hľadiska považujeme dôvody, opodstatňujúce ťažbu
„kalamitného“ dreva v najcennejších jadrových zónach národných parkov a v národných
prírodných rezerváciách za neprípustnú. Stanoviská, prezentované v štúdii posúdenia vplyvu
navrhovanej činnosti na priaznivý stav predmetu ochrany v Tichej a Kôprovej doline, na
základe ktorých je ťažba realizovaná, považujeme za neobjektívne, procesne a obsahovo
chybné a v rozpore s doteraz uplatňovanými postupmi v ochrane prírody. Plne sa
stotožňujeme so závermi, vypracovanými nezávislými odborníkmi z kompetentných
domácich aj medzinárodných organizácií (napr. IUCN, WWF), k danej problematike, závermi
ktorými o.i. je nerealizovať spracovanie polomu v NPR Tichej a Kôprovej doline a potreba
schválenia programu starostlivosti o TANAP a zonácie TANAP-u.
Postup, ktorý bol zvolený v prípade NPR Tichá a Kôprová dolina, považujeme za
odporujúci moderným prístupom k ochrane prírody, ako aj medzinárodným štandardom
v tejto oblasti, ktoré sa dlhodobo aplikujú v susedných štátoch. Takýto postup je v príkrom
rozpore s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii,
keďže ide o územia navrhované do siete európsky významných území Natura 2000.
Vyzývame preto kompetentných, aby svoje aktivity v tejto oblasti čo najskôr prehodnotili.
Ako odborní a vedeckí pracovníci sme sa v minulosti podieľali na vypracovaní
odborných návrhov na legislatívnu ochranu početných, v súčasnosti chránených, území
Slovenska. Tieto boli často kompromisnými riešeniami, vychádzajúcimi z výsledkov
viacerých odborných diskusií a štúdií, nadväzujúcich na podrobný výskum. Súčasnú situáciu
už nepovažujeme za hľadanie riešenia prostredníctvom odbornej vecnej diskusie, ale za
direktívny monológ, ktorý vôbec nezohľadňuje názory odborníkov (botanikov, ekológov,
zoológov a ďalších prírodovedne vzdelaných ľudí), ale naopak uprednostňuje názory
a potreby rôznych ekonomických záujmových skupín. Ich aktivity sa vyznačujú
krátkozrakosťou a bezprecedentne ohrozujú zachovanie jedinečných prírodných hodnôt aj pre
budúce generácie. Bohatstvo krajiny a národov v nej žijúcich sa v civilizovaných krajinách
určuje nielen výškou hrubého domáceho produktu, ale aj zachovaním prírodných a kultúrnych
hodnôt.
Ako zástupcovia botanickej odbornej obce a predovšetkým ako odborníci venujúci sa
dlhodobo a podrobne výskumu flóry a vegetácie Slovenska sa považujeme za plne
kompetentných predložiť túto výzvu a žiadať od predstaviteľov zodpovedných rezortov
nápravu vzniknutej situácie.

Znenie výzvy bolo odsúhlasené Hlavným výborom Slovenskej botanickej spoločnosti
a Valným zhromaždením Slovenskej botanickej spoločnosti, konanom v Bratislave, dňa 26. 4.
2007.
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