
CHRÁŇTE LESY

Zúčastnite sa monitorovacích vychádzok do lesov v blízkom i vzdialenejšom 

okolí vašej školy, buď s triedou, alebo individuálne. Pozorne sledujte činnosť 

v lesoch, napríklad nadmernú ťažbu, nelegálne kladené mäsité návnady, zniče-

nú pôdu a hlboké rigoly po ťažbe, stromy vyťažené okolo potokov či stopy ťaha-

nia stromov potokmi, ale aj masívne výruby stromov a krovín mimo lesov, v okolí 

vašich obcí a miest. Toto je v poslednej dobe dosť častá aktivita, zvyčajne za 

účelom výroby drevnej štiepky. Navštívte chránené územia a všímajte si, v akom 

stave je značenie ich hraníc a tabule označujúce rezerváciu. V prírodných rezer-

váciách s najvyšším piatym stupňom ochrany by sa nemali robiť žiadne zásahy. 

Všetko, čo objavíte, nafoťte a kontaktujte príslušnú obec a v prípade chráneného 

územia oslovte štátnu ochranu prírody. Zároveň nám svoje zistenia oznámte na 

vilo@wolf.sk alebo na 0911 779020. Poradíme vám, ako ďalej postupovať. 

INFORMUJTE O LESOCH

Informujte o vzácnych a chránených lesoch a potrebe ich ochrany, ale 

tiež o problémoch lesov vo vašom bezprostrednom okolí i o problémoch, kto-

ré v súčasnosti rezonujú v celej našej spoločnosti, ako je znižovanie rozlohy 

najprísnejšie chránených území. Môžete tak urobiť nielen v škole na násten-

kách, reláciami v školskom rozhlase, ale aj na obecnej nástenke, reláciami 

v obecnom rozhlase alebo článkami v lokálnych médiách. Informácie o chrá-

nených územiach získajte na najbližšej štátnej ochrane prírody, vyhľadajte na 

webových stránkach, množstvo aktuálnych informácií nájdete napríklad na 

www.wolf.sk, www.ticha.sk. Ak potrebujete letáky, obráťte sa tiež na lokálne 

mimovládne organizácie, alebo nám napíšte na maria@wolf.sk, či zavolajte 

na 0911 779060. Materiály vám pošleme poštou. 

Môžete tiež pomôcť na informačných stánkoch VLK-a, ktoré sú plánované od 

19. do 30. apríla v 15 mestách. Ak sa medzi vami nájdu aktívni študenti, ktorí by 

sami chceli zorganizovať infostánok vo svojej obci alebo meste – nie je to zložité –  

materiály a potrebné informácie vám dodáme. Ak sa do tejto pomoci lesom chcete 

zapojiť, kontaktujte Viliama Bartuša – vilo@wolf.sk, 0911 779020.

POZNÁVAJTE LESY

K aktivitám v rámci vyučovacieho procesu, ako je príprava rôznych projek-

tov, kvízov, súťaží a organizovanie prednášok na škole, pridajte aktivity mimo 

školu. Spestrite si učebný proces zážitkovým učením priamo v prírode, navštívte 

náučné chodníky, prípadne môžete priamo pomôcť pri ich tvorbe, zúčastníte sa  

náučných exkurzií priamo v teréne s lesníkmi, s pracovníkmi štátnej ochrany 

prírody alebo lektormi z mimovládnych organizácií. Obráťte sa preto vo svojom 

okolí na ľudí, ktorí vás budú ochotní sprevádzať. 

Ak ste ešte nemali na škole výstavu fotografi í so sprievodným textom Po nás 

potopa, alebo fi lmy Znovuzrodenie lesa a Divoké Karpaty, zapožičiame vám 

ich. Po Dni Zeme budeme mať k dispozícii na zapožičanie aj jedinečný do-

kumentárny fi lm Strážca divočiny, ktorý približuje život medveďov a divočinu 

v Tichej doline. Je to unikátny projekt, za ktorým sú tri roky tvrdej práce jeho 

tvorcov. Všetky zábery, ktoré vo fi lme uvidíte, sú autentické, natočené priamo 

v tatranskej divočine. Viac informácií nájdete na www.arollafi lm.com.

▲Staré stromy sú neodmysliteľnou súčasťou prirodzených 

lesov. Poskytujú úkryt mnohým živočíchom, tak ako aj 

týmto mláďatám sovy dlhochvostej. Foto: Jozef Fiala

▲Žiaci minuloročnej víťaznej školy ZŠ M. R. Štefánika 

z Ivanky pri Dunaji. Od učenia sa v prírode ich neodradí 

ani dážď. Ako sa vraví, raz vidieť, je lepšie, ako stokrát 

počuť (alebo čítať). Foto: Stanislava Gabovičová

▲Aj vďaka vašim príspevkom sa už podarilo prikúpiť 

v Čergove ďalších 18,28 ha lesa za 54 414 €. 

Foto: Mária Hudáková
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Ak by ste mali problém nájsť lektorov alebo si chcete zapožičať niektorý zo spo-

mínaných materiálov, dajte nám vedieť na maria@wolf.sk alebo 0911 779060.

PODPORTE ZÁCHRANU PRIRODZENÝCH LESOV
Zapojte sa do aktivity VLK-a na podporu záchrany prirodzených lesov ich 

kúpou. 21-hektárová Súkromná prírodná rezervácia Vlčia (SPR) vznikla vďa-
ka príspevkom vo výške 106 220 € od ľudí z celého sveta, ktorí prispeli od 
roku 1997 do roku 2002 v rámci aktivity Kúp si svoj strom. V tejto rezervácii 
sa chránia evolučné procesy, to znamená, v žiadnom prípade sa tu nezasahuje 
a sleduje sa, ako si to riadi sama príroda. Tento projekt pokračuje aj naďalej 
a postupne VLK prikupuje ďalšie hektáre lesa v Čergove na rozširovanie SPR 
Vlčia. Ak sa chcete pripojiť k mnohým školám, ktoré už svoj strom, resp. niekto-
ré už aj svoj malý hájik, vo Vlčej majú, môžete urobiť zbierku na škole, alebo aj 
vo vašej obci, alebo vymyslieť nejakú akciu, z ktorej zisku si za 50 € symbolicky 
kúpite jeden strom vo Vlčej. A môžete si vybrať aj konkrétny strom. Detaily 

o akcii nájdete na www.wolf.sk alebo napíšte na dasa@wolf.sk.

OBJAVTE LESOOCHRANÁRSKY ČIN ROKA
Pomôžte nájsť ľudí, vďaka ktorým stojí zachránený kus lesa alebo stromy, 

ktoré by už inak na svojom mieste nestáli. Ak aj sami o takomto čine neviete, 
opýtajte sa vo svojom okolí a pošlite nám nomináciu na takýto lesoochranársky 
čin. Nominovaný môže byť ktokoľvek, buď kto sa o to sám  fyzicky pričinil, alebo 
kto upozornil na negatívne zásahy príslušné inštitúcie alebo médiá, a prispel tak 
k ich zastaveniu. Ak sa chcete inšpirovať, pozrite si doterajších výhercov súťaže 
na www.gpf.sk v časti Programy. 

V tomto ročníku súťaže budeme hodnotiť lesoochranárske činy, ktoré sa stali v ro-
koch 2008 a 2009, ale môžete nominovať aj ľudí, ktorí k záchrane lesov prispeli 
svojou dlhodobou prácou. Tí, pre ktorých je ochrana lesov ich profesiou, však musia 
vykonať viac, ako od nich vyžaduje ich pracovná náplň. Napíšte svoje kontaktné 
údaje i údaje osoby, ktorú chcete nominovať, stručný popis lesoochranárskeho činu 
a ako prispel k záchrane lesa. Svoje nominácie odošlite najneskôr do 30. apríla 

2010 na maria@wolf.sk alebo poštou na VLK, 082 13 Tulčík 27. 

POMÔŽTE NÁJSŤ MIESTO NA VÝSTAVU
Divočina zachráni svet je výstava 60 fotografi í so sprievodným textom z dielne 

LZ VLK. Sú to fotografi e o lese a jeho obyvateľoch, o lese ako živom organiz-
me. Ukazujú rozdiel medzi umelým a prirodzeným lesom, aktivity, ktoré vedú 
k ničeniu lesov, ale tiež zdôrazňujú zmeny, ktoré sú nevyhnutné, ak chceme 
lesy zanechať aj ďalším generáciám. Výstava obsahuje 50 fotografi í v sklených 
rámoch vo formáte A4 a desať vo formáte A3, a tak si vyžaduje väčšie výstavné 
priestory, ako sú napríklad v kultúrnych strediskách, galériách, múzeách ale-
bo i v niektorých knižniciach. Ak viete o takýchto priestoroch vo vašej obci či 
meste, pomôžte priniesť výstavu do vášho regiónu a priblížiť ju nielen školám, 
ale aj širokej verejnosti. Zistite, či by niekedy v termíne od júla do konca roka 
2010 mohla byť výstava v týchto priestoroch umiestnená a dajte nám to vedieť 

na maria@wolf.sk alebo 0911 779060. 

NAPÍŠTE A POŠLITE 
zoznam svojich lesoochranárskych aktivít spolu s fotodokumentáciou na ad-

resu VLK, 082 13 Tulčík 27, a to najneskôr do 9. júna 2010. Žiaci víťaznej 
školy sa môžu tešiť na koncert Mira Šmajdu, ktorý sa uskutoční v septembri 
2010 v mieste ich školy. Viac informácií nájdete v liste pedagógom a žiakom na 
www.wolf.sk alebo www.gpf.sk.

▲Toto je hospodársky les v Hnileckej doline vo Volovských 

vrchoch, v ktorom ani nezbadáte, že sa ťaží. Je to výsledok 

vyše 15-ročného prírode blízkeho hospodárenia pod vedením 

lesníka Ladislava Alcnauera, ktorý za svoju dlhodobú 

prácu v prospech lesov získal ocenenie Lesoochranársky 

čin roka. Foto: Natália Slovinská

▲Úvodná fotografi a výstavy Divočina zachráni svet. 

Foto: Juraj Lukáč

▲Srdečne ďakujeme skupine Peter Cmorik Band za 

výborný koncert v Ivanke pri Dunaji, víťaznej škole 

za vybavenie priestorov a jej žiakom za vynikajúcu 

atmosféru. Foto: Alica Bajusová

Aktivita je súčasťou projektu LZ VLK spolufi nancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hos-

podárskeho spoločenstva, Nórskeho fi nančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
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