Petícia za zmenu Zákona o ochrane prírody a krajiny
My, podpísaní občania, žiadame Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, aby z dôvodu lepšej ochrany
prírody a preto, že potrebujeme oblasti, kde človek nerobí NIČ, zapracovalo do Zákona o ochrane prírody
a krajiny tieto požiadavky:
1. Zredukovať základné režimy ochrany v chránených územiach na dva:


Územia s prísnou ochranou (bezzásahové územia):

Cieľom ochrany v územiach s prísnou ochranou je ochrana prirodzených procesov. Tieto územia by mali tvoriť
kostru sústavy chránených území, pôjde hlavne o územia s výskytom druhov a biotopov prirodzene sa
meniacich na základe prebiehajúcich prírodných procesov.
Režim v prísne chránených územiach stanoviť bez zámerných ľudských aktivít, s výnimkou voľného vstupu
peších návštevníkov, neinvazívneho výskumu a činností nevyhnutných na odvrátenie priameho ohrozenia
života, zdravia a bezpečnosti obyvateľov alebo návštevníkov (živelné pohromy – požiare a pod.)
Výmeru prísne chránených území stanoviť na minimálne 5 % rozlohy SR do roku 2020.


Územia s aktívnou ochranou (manažované územia):

Cieľom ochrany v územiach s aktívnou ochranou je zabezpečenie priaznivého stavu chránených druhov a
biotopov, udržanie charakteristickej krajinnej štruktúry a významných krajinných prvkov.
V územiach sa budú uplatňovať postupy stanovené manažmentovými plánmi. Tieto plány sa budú vypracúvať
za aktívnej účasti vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov a zainteresovanej verejnosti.
Chránené územia vymedzovať tak, aby ich súčasťou neboli zastavané územia obcí.

2. Národné parky vymedziť ako územia, v ktorých bude prísne chránená časť (bezzásahová zóna) tvoriť
minimálne 50 % ich výmery do roku 2020 a 75 % výmery do roku 2030. V prípade, že národný park
uvedené kritérium do roku 2020 nedosiahne, dôjde k jeho zrušeniu.
3. Všeobecne umožniť voľný pohyb peších návštevníkov vo všetkých chránených územiach.
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