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Vážene lesoochranárske zoskupenie.
Na Vaše otázky Vám poskytujeme nasledovné odpovede:
1. otázka:
Podľa slov lesníkov, majiteľov, samosprávy i niektorých ochranárskych organizácií je systém
chránených území na Slovensku neudržateľný a obmedzuje súkromných vlastníkov, zamestnanosť a
rozvoj regiónov. Ako chcete tento problém vyriešiť?
Ad1/ Sme za rozširovanie tzv. evolučných lesov, ktoré by podľa nášho názoru mohli tvoriť cca. 18 –
20% územia Slovenska – v týchto lesoch vylúčiť akúkoľvek ľudskú činnosť, vývoj územia ponechať na
prírodu. Nezamestnanosť a rozvoj regiónov riešiť inými spôsobmi a nie trvalými zásahmi do prírody,
veď čo odovzdáme budúcim generáciám.
2. otázka:
Európska aj slovenská legislatíva povoľuje používanie mnohých druhov pesticídov vrátane látok
preukázateľne narúšajúcich hormonálny systém živočíchov i ľudí. Na Slovensku za posledné roky
výrazne vzrástlo používanie pesticídov a ich toxikologické štúdie sú utajované. Sú aplikované v
konvenčnom poľnohospodárstve, v lesníctve i v mestách a obciach vo forme prípravkov proti
škodcom či komárom. Čo budete presadzovať z hľadiska používania chémie?
Ad2/ Presadzujeme potrebu nahradiť konvenčné metódy boja proti škodcom inými trvalo
udržateľnými postupmi, ktoré nebudú mať toxický vplyv na interakciu medzi druhmi. Zásadne sme
proti pesticídom, ktoré sú testované len na malý počet druhov, neexistujú v podstate žiadne testy,
ktoré by skúmali toxicitu – účinok na interakciu medzi druhmi, Pesticídy poškodzujú aj iné druhy,
nielen škodcov – majú priamy, nežiaduci vplyv na človeka a jeho zdravie, preto sme zásadne proti ich
nasadzovaniu v prírode.
3. otázka:
Zákony, ktoré usmerňujú obhospodarovanie krajiny a využívanie živočíchov a rastlín (Lesný zákon,
Zákon o ochrane prírody a krajiny, Poľovný zákon, Zákon o vodách, ...), majú na mnohé oblasti iný
pohľad alebo sú dokonca navzájom v rozpore. Ako chcete dosiahnuť ich efektívnu súčinnosť a
vymožiteľnosť?
ad 3./ Chceme po vstupe do parlamentu dôslednú novelizáciu dotknutých zákonov v spolupráci s
odborníkmi a ochranárskymi združeniami – toto nielen pred voľbami deklarujeme, ale aj vykonáme.
Sme za tvrdé trestnoprávne postihy, zavedenie lesnej stráže apod.
4. otázka:
Aký máte postoj k definovaniu prírodného bohatstva krajiny, kde by boli zaručené verejnoprospešné
funkcie lesov, vodných zdrojov a tokov, krajinných prvkov a pod. a kde by bol zaručený voľný pohyb
verejnosti? Ste za to, aby toto prírodné bohatstvo zostalo verejné?

ad4/ Chceme zmeniť vzťah lesných hospodárov a spotrebiteľov k lesným ekosystémom. Prírodne
bohatstvo zostane verejné a v prospech ľudí, len ho treba rozumne využívať bez škôd do budúcnosti.
Poskytli sme Vám len naše základné priority v tejto oblasti budeme radi keď sa spolupráca s Vami
rozvinie v prospech občanov SR.
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