Celoročné terénne monitoringy pohorí

VLK

 Čergov, Busov, Východné Karpaty, Bukovské vrchy, Slánske vrchy, Poľana, Vysoké
Tatry, Veľká Fatra, Vihorlat, Strážovské vrchy, Kremnické vrchy

v roku 2009

Osveta
 vydanie letáku 77-korunáčka, plnofarebný, náklad 10 000 ks
 vydanie letáku Evolučné lesy, plnofarebný, náklad 10 000 ks
 3 celoslovenské stretnutia členov VLKa
a vlčích hliadok (marec, jún a september)
 zorganizovanie letného tábora (42 účastníkov)
 zorganizovanie aprílovej celoslovenskej
súťaže základných a stredných škôl – Lesoochranárska škola 2009, priamo oslovených bolo 295 škôl, materiály o súťaži boli
zaslané na 4146 škôl
 uskutočnenie beneﬁčného koncertu Petra Cmorika pre víťaznú školu (október
2009)
 zabezpečenie výstavy fotograﬁí Sanni Seppo a Ritvy Kovalainen Tree People v Dome
fotograﬁe v Liptovskom Mikuláši (cca 1000 návštevníkov) (4.12. 2008 – 8. 3. 2009),
v Zemplínskom múzeu v Michalovciach (26. 3. – 7. 5. 2009)
 uskutočnenie dvoch seminárov pre dobrovoľníkov VLKa (13. – 15. 3. 2009,
2. 10. - 4. 10. 2009)
 uskutočnenie troch deväťdňových terénnych seminárov Gaia – náš domov (máj, jún,
september)
 Chráňte lesy spolu s nami – uskutočnenie celoslovenských infostánkov v 23 mestách
Slovenska (poukazovanie na problémy slovenských lesov, možnosti riešenia, zbieranie
podpisov pod petíciu za zmenu legislatívy Stromy, o ktoré sa nemusíme báť – zozbieraných cca 18 000 podpisov) – Bratislava, Šaľa, Prievidza, Nitra, Banská Bystrica,
Považská Bystrica, Martin, Trenčín, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Prešov, Košice, Bardejov, Vranov, Trebišov, Stropkov, Svidník, Humenné, Michalovce, Snina, Gelnica – uskutočnili sa s pomocou vyše 400 dobrovoľníkov (koniec
marca/apríl)
 uskutočnenie prednášok pre verejnosť a školy v Humennom, Snine, Prešove, Zvolene, Košiciach, Bratislave, Trnave, Liptovskom Hrádku, Banskej Bystrici, Nitre,

Súkromná prírodná rezervácia Rysia
 príprava výmeny pozemkov pre rozšírenie rezervácie Rysia
 obnovenie pruhového značenia rezervácie Rysia počas letného tábora a výmena poškodených stĺpov a tabúľ označujúcich rezerváciu (august)

Prírodná rezervácia Becherovská tisina
 obnovenie pruhového značenia (september)

Prírodná rezervácia Bisce
 prekopanie prístupovej cesty do rezervácie Bisce, ochrana pred nelegálnymi výrubmi
a vývozom odpadov (apríl 2009)

Národná prírodná rezervácia Tichá a Kôprová dolina






Bardejove, Vojčiciach, Ivanke pri Dunaji, Modre nad Cirochou, Ľuboticiach, Detve,
Zemplínskej Teplici, Lemešanoch, Stropkove
premiéra ﬁlmu Znovuzrodenie lesa, na ktorom sa odborne podieľal i náčelník VLK
Tatry Ing. Erik Baláž (desiatky premietaní spojených s diskusiami po celom Slovensku) (marec)
vydanie členského spravodaja Zavýjanie – plnofarebný, náklad 5 000 ks (marec
2009)
zorganizovanie infostánkov na letných hudobných festivaloch – Pohoda (Trenčín),
Ekofest (Trnava, Trenčín), Country Lodenica (Piešťany)
zorganizovanie fotovýstavy Divočina zachráni svet (Prievidza, Trenčín) (júl,
september)

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 27,
tel./fax: 051-77 89 488, alfa@wolf.sk, www.wolf.sk

Súkromná prírodná rezervácia Vlčia – Kúp si svoj strom
 V roku 2009 bolo symbolicky predaných 268 stromov a na rozšírenie rezervácie Vlčia
sme získali 11 740,28 € a 37 289,12 Kč , prispievatelia boli väčšinou zo Slovenska,
ďalej z Českej republiky, Fínska a Nemecka
 príprava prevzatia kúpených lesných pozemkov v blízkosti rezervácie Vlčia do užívania
VLKom, 16,5 hektárov
 hľadanie možných predajcov lesných pozemkov na Čergove, príprava ponúk na odkúpenie
 vydanie nových letákov Kúp si svoj strom, náklad 5000 ks
 zbierka Kúp si svoj strom v parlamente medzi poslancami v Národnej rade SR
(22. 4. 2009)
 príprava ﬁlmu Čergov o potrebe ochrany jedľovobukových lesov tohto pohoria
 obnovenie pruhového značenia rezervácie Vlčia a osadenie dvoch nových stĺpov na
tabule s popisom rezervácie (jún)

 rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý skonštatoval, že pri vyšetrovaní ťažby v Tichej
a Kôprovej doline na základe trestného oznámenia VLKa z januára 2007 bola porušená Ústava SR a nariadil generálnej prokuratúre zjednať nápravu (január 2009)
 v apríli uplynuli dva roky od blokády v rezerváciách Tichá a Kôprová dolina, ktorá
zabránila ťažbe v týchto rezerváciách, všetky nedoriešené nezmyselné priestupkové
konania vedené proti občanom, ktorí bránili ťažbe, boli konečne zastavené (apríl)
 propagácia ﬁlmu Znovuzrodenie lesa – organizovanie prednášok, diskusií, premietaní
pre verejnosť (od marca 2009)
 účasť zástupcov VLKa na medzinárodnej konferencii Divočina v Európe, Praha – prezentácia divočiny v rezerváciách Tichá a Kôprová dolina a potreby jej záchrany (máj 2009)
 dosiahnutie zaangažovania mimovládnych organizácií, vedeckých inštitúcií a vedeckých osobností do prebiehajúceho správneho konania na udelenie výnimky na ťažbu
v rezerváciách Tichá a Kôprová dolina, vrátane porastov, ktoré boli predmetom sťažnosti VLKa adresovanej Európskej komisii. Stanoviskami proti ťažbe protestovali
pracovníci UPJŠ Košice, Botanická záhrada Univerzity Komenského v Blatnici,
Botanický ústav SAV, pracovníci Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej
univerzity, Zvolen (jún 2009)
 účasť v správnom konaní k žiadosti Štátnych lesov TANAPu na ťažbu v rezerváciách
s najvyšším stupňom ochrany, vrátane rezervácií Tichá a Kôprová dolina. Konanie
týkajúce sa požiadavky ťažiť v miestach blokovania ťažby bolo v septembri 2009 zastavené (november 2008 – september 2009)

Výsledok
 v oboch dolinách sa v spornom území ani v roku 2009 NEŤAŽILO

Nové rezervácie
 odovzdanie návrhu VLKa Krajskému úradu životného prostredia v Prešove na vyhlásenie Prírodnej rezervácie Čergov o rozlohe 2123 hektárov (3. 6. 2009 )
 odovzdanie návrhu VLKa Krajskému úradu životného prostredia v Banskej
Bystrici na rozšírenie Prírodnej rezervácie Pri Bútľavke o viac ako 360 hektárov
(14. 7. 2009)
 príprava návrhu na vyhlásenie Prírodnej rezervácie Dolina Zbojského potoka
 pokračovanie v rokovaniach o podanom návrhu rezervácie Pramene Vydrice (481 ha)
s magistrátom mesta Bratislava

Protichemické aktivity
 účasť v správnom konaní týkajúcom sa požiadavky Lesov SR, š.p. na chemické postreky v národných parkoch Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Slovenský raj, Muránska Planina a Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Riešené prostredníctvom
právnej zástupkyne VLKa (od februára)
 účasť v správnom konaní týkajúcom sa požiadavky Slovenskej správy ciest, IVSC
Košice - vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok pri údržbe cestnej zelene
na cestách 1. triedy, vrátane územia Chránených vtáčích územiach Ondavská rovina
a Medzibodrožie (od júla)
 uverejnenie protichemickej výzvy Zastavme postreky národných parkov na zastavenie
postrekov lesov v chránených územiach - 3 192 podpisov

Správne konania
 účasť v konaniach na udeľovanie výnimiek a súhlasov z územnej ochrany národných
parkov, rezervácií a druhovej ochrany vedených na Krajských úradoch životného
prostredia Prešov, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Trenčín, Nitra, Trnava, Bratislava, Ministerstva životného prostredia a na Obvodnom úrade životného prostredia Liptovský Mikuláš, Poprad, Humenné, Snina a na Obvodnom lesnom úrade
v Poprade
 účasť v konaniach týkajúcich sa ťažieb v rezerváciách Zadná Poľana, Belianske Tatry,
Harmanecká Tisina, Fabova hoľa, Harmanecký Hlboký jarok, Svrčiník, Pod Latiborskou hoľou, Skalka, Šarkanica, Muráň, Zemianska roklina, Stratená, Sokol,
Hnilecká jelšina, Bujanovská dubina, Bokšov, Sivec, Vozárska, Tlstá, Tichá dolina,
Prielom Hornádu, Suchý vrch, Turková, Choč, Ohnište, Ďumbier, Paráč, Kyseľ,
Čingovské hradisko, Piecky, Suchá Belá, Bačkovská dolina, Martalúzka, Udrina,
Prírodná pamiatka Žitavský luh
 účasť v konaniach na používanie chemických látok v národných parkoch Veľká Fatra,
Malá Fatra, Nízke Tatry, Muránska planina, Slovenský Raj, Poloniny, Slovenský








kras, Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Chránených vtáčích územiach Ondavská rovina, Medzibodrožie a Košická kotlina, a národných prírodných rezerváciách
Stužica, Havešová a Rožok.
účasť v konaniach týkajúcich sa výskumov v národných parkoch Poloniny, Slovenský
Kras a rezerváciách Bisce, Havešová, Rožok, Stužica, Zádielska Tiesňava, Turniansky hradný vrch, Senné rybníky, Jarabá skala.
účasť v konaniach týkajúcich sa prehradenia nadregionálneho biokoridoru, Chránená
krajinná oblasť Strážovské vrchy
účasť v konaniach týkajúcich sa úmyselného zakladania ohňov, Národný park Slovenský kras
účasť v konaniach týkajúcich sa realizácie stavieb, zjazdovky národný park Nízke Tatry
a rezervácie Furkotská dolina a Mlynická dolina, náučný chodník a osadenie tabúľ,
prírodná rezervácia Udava,
účasť v konaniach na zabíjanie zveri, poľovanie v rezerváciách TANAPu, spoločné
poľovačky na území TANAPu a PIENAPu
vjazd autami, národné parky Veľká Fatra a Malá Fatra a rezervácie Bisce a Kyjovský
prales

Správne konania na lesných úradoch
 vstup VLKa do tvorby nových lesných hospodárskych plánov v Chránených krajinných oblastiach Poľana a Vihorlat a v Národnom parku Poloniny
 účasť v procese tvorby lesného hospodárskeho plánu lesnom hospodárskom celku Sobrance (UNESCO lesy vo Vihorlatských vrchoch)

Výsledok
 nepovolená ťažba v rezerváciách Zadná Poľana, Fabova hoľa, Skalka, Pod Latiborskou hoľou, Bujanovská dubina, Bokšov, Sivec, Vozárska a Prielom Hornádu,
Svrčiník, Harmanecká tisina, Harmanecký Hlboký jarok, Šarkanica
 nepovolená výnimka na vjazd autom v 3. – 5. stupni ochrany v národných parkoch Poloniny, Slovenský kras (rezervácie Zádielska tiesňava, Turniansky hradný
vrch, Stužica, Jarabá skala), Veľká a Malá Fatra a v Prírodnej rezervácii Bisce
 zrušenie rozhodnutia, ktorým boli povolené chemické postreky v plnom rozsahu
žiadosti žiadateľa v národných parkoch Veľká a Malá Fatra, Nízke Tatry, Slovenský
raj, Muránska planina a Chránená krajinná oblasť Horná Orava (rozhodnutie doručené 4. 6. 2009)
 nepovolená výnimka na použitie chemického postreku Roundupom pri údržbe zelene pri cestách v Chránených vtáčích územiach Ondavská vrchovina, Medzibodrožie,
Košická kotlina a v Národnom parku Slovenský kras

V správnych konaniach VLK požadoval postavenie účastníka konania. Keďže týmto
žiadostiam nebolo zo strany správnych orgánov vyhovené, bol tento stav následne riešený
v právnej rovine podaním vyše 200 žalôb na príslušné Krajské súdy týkajúce sa porušovania Aarhuského dohovoru, ktorým je Slovenská republika viazaná.
V súvislosti s uvedenými žalobami VLKa, Najvyšší súd po zamietnutí prvých 35
žalôb a zistení, že obdobných žalôb je viac než 100 prerušil ďalšie konania a obrátil sa na
Súdny dvor Európskych spoločenstiev so žiadosťou o vysvetlenie Aarhuského dohovoru
v súvislosti so žalobami podanými VLKom
Celkovo počet správnych konaní, kde sme aktívne vstúpili, už prekročil
číslo 150.

Legislatíva
 odovzdanie petičných hárkov s 49 696 podpisov (uznaných bolo 40 508) petície
Stromy o ktoré sa nemusíme báť v Národnej rade, petíciou sa bude zaoberať Výbor
Národnej rady pre pôdohospodárstvo (22. 4. 2009 )
 spoluúčasť v legislatívnom procese tvorby vyhlášky k poľovnému zákonu (príprava hromadnej pripomienky a získanie 1261 podpisov), prerokovanie a schválenie vyhlášky je
v súčasnosti právne riešené (máj )
 spoluúčasť v legislatívnom procese tvorby novely zákona 543/2002 Z.z o ochrane
prírody a krajiny, príprava hromadnej pripomienky, získanie cca 700 podpisov
(september)

Ostatné lesy
 pokračovanie v dlhodobých aktivitách smerujúcich k zachovaniu lesov v Chránenej
krajinnej oblasti Vihorlat a ich ochranu pred realizáciou megalomanského projektu
rozvoja cestovného ruchu - projektu Biele Kamene
 analýza projektu, príprava návrhu udržateľných aktivít v rámci cestovného ruchu, ktoré
predložíme v rámci schvaľovania územno-plánovacích konaní v regióne
 aktivity na zastavenie naplánovania výstavby hraničného prechodu pre autá cez Ruské
sedlo v Národnom parku Poloniny a cez Osadné v územnom pláne VUC Prešov, prvá
cesta je zrušená, druhá presmerovaná
 spoluúčasť na riešení záchrany 50 ha Mestských lesov Košice, ktoré sú v záujmovej
oblasti prirodzených lesov
 spoluúčasť na zabránení predaja Mestských lesov Bardejov

Povodne
 príprava štúdie Stav prirodzených lesov a vznik povodní

Ochrana dravcov
 terénny monitoring územia v čase konania spoločnej poľovačky na vlkov nad obcou Osadné, napriek účasti cca 200 poľovníkov nebol ani jeden vlk zastrelený (január 2009)
 získanie podkladov pre vyhodnotenie regulačného lovu medveďov v roku 2008 (rozhodnutia vydané v správnych konaniach, ktorých sme boli účastníkmi, ale ktoré nám
pre legislatívne zmeny neboli zaslané)
 účasť v desiatkach konaní vedených Misterstvom životného prostredia na základe
žiadostí poľovných združení na odstrel 81 medveďov v rámci regulačného lovu
 účasť v troch konaniach vedených Ministerstvom životného prostredia na základe
žiadostí poľovných združení na odstrel 3 medveďov v rámci ochranného lovu
 účasť v konaniach smeruje k presadzovaniu zmien v prístupe štátnych úradov k zaužívanému spôsobu vydávania výnimiek z platnej legislatívy na usmrcovanie medveďov.
 z dôvodu vylúčenia VLKa z okruhu účastníkov konaní o povolení odstrelov medveďov bolo podaných viac ako 100 žalôb na príslušné krajské súdy

Riešenie zistených nelegálnych aktivít a brigády
 riešenie nelegálneho spriechodnenia prerušenej cesty cez Prírodnú rezerváciu Bisce
(OÚŽP v Trebišove začal vo veci podnetu priestupkové konanie voči podozrivým
osobám)
 výruby lesov na Vihorlate zapísaných do svetového dedičstva UNESCO, medializovanie problémov ťažby a nevyznačenia hraníc, zaslanie podnetu Ministerstvu zahraničných vecí na prešetrenie dodržiavania dohovoru č.159/1991 Zb. o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Ministerstvo vyvolalo kontrolu
stavu na mieste
 riešenie nelegálneho vnadenia mäsitou návnadou v Laboreckej vrchovine, snaha o zabezpečenie ochrany veľkých šeliem pred strieľaním na mäsité návnady, poľovné združenie muselo návnadu odstrániť
 získanie rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia v Prešove na osadenie
rampy, zabraňujúcej vstupu áut do rezervácie Udava (august 2009)
 zistenie zničenia 2 hraničných stĺpov v rezervácii Vlčia, oprava terénneho značenia
 bránenie nelegálnym pretekom motoriek a štvorkoliek na hrebeni Čergova, podnet je
riešený políciou (jún)
 zistenie nelegálneho používania zakázaného, neregistrovaného chemického prípravku
na území Národnom parku Nízke Tatry, v súčasnosti riešené políciou (máj)
 Národná prírodná rezervácia Vtáčnik, značenie hraníc (máj)
 Prírodná rezervácia Kňaží stôl, osadenie hraničných stĺpov a obnova značenia (september)
 Prírodná rezervácia Udava, osadenie zábrany proti vjazdu áut (september)
 Prírodná pamiatka Sninský kameň, značenie hraníc (júl)

