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VEC: Protest proti udeleniu výnimky na ťažbu v Tichej a Kôprovej doline v Tatrách

Dolu podpísaní pracovníci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach týmto dôrazne
protestujeme proti udeleniu výnimky Štátnym lesom TANAP-u na začatie ťažby lesných
porastov v Tichej a Kôprovej doline napadnutých podkôrnym hmyzom, t. j. na území
s piatym (najprísnejším) stupňom ochrany v rámci národného parku. Dôvody sú nasledovné:
1/ Tichá a Kôprová dolina v Tatrách predstavujú z prírodného hľadiska mimoriadne cenné
územie s výskytom mnohých chránených druhov živočíchov a rastlín
2/ lesné porasty na tomto území by sa mali ponechať na prírodný vývoj
3/ padnuté kalamitné drevo rovnako ako vyschnutý stojaci les nie sú mŕtvymi biotopmi,
naopak predstavujú prirodzené štádium vývoja ihličnatého lesa horského typu
4/ ležiace kalamitné drevo chráni povrch pôdy pred prehrievaním a vysušovaním, predstavuje
tak vhodnejšie prostredie na zakoreňovanie mladých stromčekov ako odťažené plochy
5/ ťažké lesné mechanizmy spôsobujú zhutňovanie pôdy a na strmších svahoch jej eróziu
Odlesnenie spôsobené ťažbou môže zapríčiniť trvalé vymiznutie vzácnych, endemických
druhov rastlín a živočíchov z týchto cenných území. Ponechanie prírody na samovývoj je
najlepším spôsobom ako zachovať biodiverzitu horských lesných celkov v Tichej a Kôprovej
doline.
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