Lesníci tvrdia, že aktívne zásahy v lesoch sú zárukou nešírenia Iykožrúta. Slovenské lesy sú plné dôkazov, že to tak nieje.
Levočské a Volovské vrchy, Spišská Magura či Kysucká vrchovina ukazujú, že Iykožrúta neporazili ani lesníci.

Lyl(ožrút a rozpad smrečín:
l(to je na vine?
ivasté stráne pokryté do oblohy čnejúcimi mŕtvymi
smrekmi. Neprehliadnuteľné stopy po nepatrnom podkôrnikovitom chrobákovi -lykožrútovi, ktorého larvy sa vyvijajú v lyku
smreka.
Pre bežného človeka zvyknutého
na tmavozelenú farbu smrečín je to
strašný pohľad. Dnes bežný na Šumave či v susednom Bavorskom lese, u nás sa núka najmä vo Vysokých
a Nízkych Tatrách, ale aj vo veľkej a
Malej Fatre (Jánošíkova kolkáreň a
šramková) či v národnom parku
Muránska planina (Fabova hoľa).
vraj za to môžu ochranári. Aspoň
tak nás o tom informujú rôzne
masmédiá, kde sa toto tvrdenie dostalo z odborných lesnickych kruhov najmä z Národného lesnickeho
centra vo Zvolene(NLC).
Vchránených územiach s najvyššim stupňom ochrany majú totiž
ochranári (štátna správa životného
prostredia) možnosť zakázať lesnikom spracovávať stromy napadnuté
lykožfÚtom zacielené na zamedzenie jeho ďalšieho šírenia v lesných
porastoch (tzv. aktívna ochrana lesa), čo aj robia. Snaha ochranárov
zamedziť ľudským zásahom v našich najvzácnejších chránených
územiach (tzv. pasívna ochrana) je
tak považovaná za príčinu ich rozpadu.
Minulý týždeň sme sa dočkali aj
prvých oficiálnych obvineni: prokuratúra za to vini bývalých mínistrov
životného prostredia LászlóaMiklósa a Jaroslava Izáka. Vrajto spôsobili
nepovolením ťažby stromov v dotknutých lokalitách.
Tvrdenia o zodpovednosti ochranárov (a vine exmínistrov) za súčasný stav spomenutých smrečín
musia vychádzať - logicky - z predpokladu, že praktickým uplatnením
aktívnej ochrany lesa sa šírenie lykožfÚta - a tým aj rozpad smrečín -

rezerváciách - po aplikovani opatreni aktívnej ochrany lesa -len pne.
Indície k nájdeniu vinníka treba
preto radšej hľadať inde, napríklad
aj v učebniciach ekológie.
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Čím sa riadi prokuratúra?

zastavi alebo zniži pod hospodársky
akceptovateľnú mieru.
Keď chýbajú stromy

V našej krajíne sa však môžeme
stretnúť aj s íným obrazom: s celými
komplexmi dolín, kde o nedávnej
prítomnosti smrekového lesa svedčia len pne a ojedinelo stojace stromy. Levočské vrchy, volovské vrchy, Spišská Magura či Kysucká vrchovina tiež núkajú takéto scenérie.
srdcervúci pohľad nielen pre bežného človeka zvyknutého na tmavozelenú farbu smrečín, ale aj pre ochranára. Aj tieto lesy zasiahla zvýšená
populačná hustota lykožfÚta, no na
rozdiel od lesov v prísne chránených
územiach tu ochrana prírody nebránila lesníkom pri ich činnosti uplatňovaní aktívnej ochrany lesa.
Aj málo všímavému návštevnikovi neuníkne, že tam niečo chýba.
Stromy. Teda to, čo malo byť pred
lykožfÚtomzachránené.
Tento stav svedčí o rozpore medzi
proklamovanou - teoretickou - a reálnou účinnosťou aktívnej ochrany
lesa, ktorej konečný - praktický výsledok je podmienený množstvom

AjmálO
všímavému
návštevníkovi neunikne,
"
žetam niečo chýba.
Stromy.
faktorov. Prírodných, technických
aj toho ľudského. Nie všetky z nich
však môže lesný hospodár v prevádzkových podmienkach ovplyvniť - prístupnosť terénu, rozsah napadnutia porastov, dostatok pracovných sil a prostriedkov, správne
načasovanie obranných zásahov,
kvalitu ich vykonania; tak vzníká
spomínaný rozpor. V tomto svetle
tvrdenie o výlučnej zodpovednosti
ochranárov za rozpad smrečín v
chránených územiach stráca na argumentačnej sile, je logickou chybou (tzv. zvecnenie - reifíkácia). Dochádza tu k zámene hypotetického
učebnicového predpokladu s niekedy až megaholínovou realitou. A na
základe tej súčasnej nie je dôvod neobávať sa, že by namiesto suchých
smrekov boli v našich prírodných

Na margo obvinenia dvoch exministrov životného prostredia sa nedá nespomenúť, že prokuratúra ho
má podporené aj znaleckým posudkom pochádzajúcim z dielne NLC.
Tvrdí sa tam, samozrejme, že aktívna ochrana lesa spočívajúca vo vyťaženi poškodených porastov je pre
zabránenie premnoženia lykožfÚta
vhodnejšia než pasívny prístup. Ten
je pre dotknuté územia v najvyššom
stupni ochrany ukotvený v zákone o
ochrane prírody.
Tíeto tvrdenia majú byť podložené jeho originálnym výskumom realízovaným vo vysokých Tatrách.
Štúdia zaoberajúca sa rovnakou
problematikou snažiaca sa o doloženie pozitívneho vplyvu aktívneho
prístupu na zniženie poškodenia
smrečín podkôrnym hmyzom bola
na NLCvydaná minulý rok (http://w
ww .nlcsk.sk/files/2298.pdf). Táto
práca však bola vzápätí podrobená
kritike (spoluautorom ktorej bol aj
autor tohto príspevku), ktorá jej vyčítala neodborný tendenčný prístup
spočívajúci v neobjektívne a nekomplexne prezentovaných faktoch
a protichodných tvrdeniach.
Navyše, výsledky štúdie potvrdzujúce teoretické predpoklady o
výhodách aktívneho prístupu pri
ochrane tatranských lesov pred lykožfÚtom plávajú na vode v dôsledku metodicky nevhodne zozbieraných a zanalyzovaných dát. Ostáva
len dúfať, že naša prokuratúra sa pri
svojich rozhodnutiach neriadi podkladmi rovnakého charakteru.
BenjamínJarčuška
Autor pracuje v Ústave ekológie
Príspevok vyjadrujejeho

lesa SAV.

osobný názor

Jeden z mála inštitútov, ktorý by mohol aspoň trochu zmeniť nezdravé pomery na vysokých školách,
sú ich správne rady. Ako ukazuje aj prípad Andreja Kolesíka, iba mohol.

rednedávnom bola v rozhlase besiedka na tému vysokého školstva, ktorá ma
svojou bízarnosťou zaujala.
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N,e~ôž~m uprieť
sucasnemu
ministrovi, že občas príde

nám toho rady naspravujú. Akurát
odkývajú štedré odmeny rektorom,
ktorí si ich vybrali.

