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Vychádzka s lesníkom Ladislavom Alcnauerom

do pekných lesov vo Volovských vrchoch, v ktorých sa už

vyše 15 rokov hospodári prírode blízkym spôsobom.

ČO MÔŽE VAŠA ŠKOLA
UROBIŤ PRE LES?

Informovať o problémoch a ochrane lesov
na Slovensku a vo vašom regióne

Spoločne so študentmi vašej školy môžete vytvoriť špeciálnu

nástenku o lesoch a chránených územiach v okolí školy aj na ce-

lom Slovensku, urobiť tematickú reláciu v školskom rozhlase,

miestnom rádiu a podobne. Pomôcť vám môžu predovšetkým

vychádzky do okolia, ale aj výstrižky z novín a časopisov, foto-

grafie lesov vo vašom okolí, informácie z internetu, letáky a pla-

gáty, či materiály, ktoré si môžete vyžiadať od vyhlasovateľov

súťaže. Na základe vášho záujmu vám radi pošleme podrobnej-

šie informácie o tom, čo sú prirodzené lesy a prečo je ich zacho-

vanie pre nás všetkých dôležité. Máme pre vás v ponuke

napríklad i pracovný list Chránené územia okolo nás.

Zachrániť kus prirodzeného lesa
v akcii „Kúp si svoj strom“

Každá škola môže podporiť a zorganizovať verejnú zbierku

Kúp si svoj strom. Zbierka začala v roku 1997 a dnes, vďaka ľu-

ďom z celého sveta, ktorí ju podporili, existuje prvá súkromná

rezervácia v strednej a východnej Európe -Vlčia, na ktorej úze-

mí sa už vyše desať rokov nerúbu stromy a nepoľuje na zver. Do

zbierky sa zapojilo aj vyše dvesto stredných a základných škôl

a každá prispievajúca škola tak pomáha rozšíriť rezerváciu Vlčia

o ďalšie hektáre. Za každú vyzbieranú tisícku korún sa vaša ško-

la stane symbolickým vlastníkom jedného stromu. Pošleme vám

poďakovanie, samolepku a list symbolického vlastníka, ktorý

vám vystaví LZ VLK. Všetky údaje potrebné k jeho vystaveniu

nahláste na dasa@wolf.sk alebo 051 7789 488. Symbolickým

vlastníkom stromu vo Vlčej sú aj rôzne známe osobnosti – napr.

poľská poetka a nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Wislawa

Szymborská, dirigent a skladateľ Anton Popovič, speváci Jožo

Ráž a Jaromír Nohavica, či ekológ Mikuláš Huba. Viac sa o ak-

cii dozviete na www.wolf.sk, alebo nás môžete kontaktovať na

nižšie uvedenej adrese a pošleme vám letáčiky o akcii poštou.

Lesoochranárska škola

2007

Odovzdávanie ceny - tony recyklovaných zošitov -

víťaznej ZŠ v Turzovke.

Začiatok koncertu SKA2TONICS pre víťaznú strednú

školu - Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské

Milana Hodžu v Sučanoch.



Pomoc študentov pri infostánkoch je nenahraditeľná.

Výlet do lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline.

Usporiadať podujatie motivujúce
k zodpovednosti a k ochrane lesov

Vo vašom okolí určite pracujú odborníci alebo organizácie,

ktoré sa aktívne venujú ochrane prírody (napr. mimovládne or-

ganizácie, Štátna ochrana prírody SR) alebo hospodáreniu

v lesoch (napr. LESY SR, š.p.). Oslovte ich s ponukou zorga-

nizovania prednášky na vašej škole alebo exkurzie do lesa pre

študentov. Pri potulkách v prírode si všímajte nielen krásy le-

sov, ale aj podozrivé činnosti. Podnety na prešetrenie podozre-

ní na protizákonnú činnosť zašlite VLKom. Môžete vyslať

monitorovacie hliadky k blízkej prírodnej rezervácii s cieľom

skontrolovať značenie rezervácie a v prípade zistenia nedostat-

kov, môžete tieto spísať a oznámiť príslušnej správe chráneného

územia, prípadne aj brigádnicky pomôcť pri jej značení. Neza-

budnite to dať na vedomie aj VLKu. Obzvlášť nás potešíte va-

šimi vlastnými nápadmi na aktivity zamerané na ochranu lesov.

Zaujímavá môže byť diskusia či exkurzia v hospodárskych le-

soch spolu so zástupcom š.p. LESY SR. Stretnutie s lesníkmi

zo š.p. LESY SR vám sprostredkuje Mgr. Peter Gogola (tel.

číslo: 0918 444 278, e-mail: peter.gogola@lesy.sk).

Ak je majiteľom lesa vo vašom okolí súkromný vlastník, mô-

žete na besedu či exkurziu pozvať práve jeho.

Pripraviť výstavu tematických fotografií alebo
premietanie tematických filmov

Na škole alebo v obci zorganizujte výstavu fotografií z lesov

vo vašom okolí. My vám ponúkame zaujímavú výstavu fotogra-

fií Po nás potopa, ktorú vám môžeme zapožičať priamo na ško-

lu. Prostredníctvom fotografií v nej približujeme les ako zložitý

a nenahraditeľný prírodný systém. Taktiež máme v ponuke

film Divoké Karpaty (VHS alebo DVD, 30 minút), ktorý je

možné premietať ako osvetovo-vzdelávací materiál. Je to netra-

dičný dokument o tajomstvách, premenách, problémoch a ví-

ziách záchrany Karpát na spoločnej hranici medzi Slovenskom

a Poľskom.

Pomôcť so zbierkou na záchranu prirodzených
lesov na Slovensku

Počas apríla, mesiaca lesov a počas Dňa Zeme organizuje

LZ VLK informačné stánky v uliciach vybraných slovenských

miest (napr. Bratislava, Trnava, Nitra, Prievidza, Martin, Ži-

lina, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Poprad, Prešov,

Košice, Bardejov, Humenné, Vranov nad Topľou, Trebišov,

Michalovce, Snina). Na týchto stánkoch členovia a aktivisti

VLKa informujú verejnosť o celoslovenských a lokálnych prob-

lémoch lesov a možnostiach riešenia týchto problémov. Záro-

veň osloveným ľuďom ponúkajú možnosť pomôcť a zároveň

prispieť do zbierky na záchranu konkrétnych prirodzených le-

sov na Slovensku. VLK privíta dobrovoľníkov zo stredných

škôl na pomoc aktivistom v jednotlivých mestách. V prípade

záujmu kontaktujte Viliama Bartuša z Lesoochranárskeho zo-

skupenia VLK.

Maľovanie hraníc rozšírenej prírodnej rezervácie Udava.

Najnovším tohtoročným úspechom VLKa v záchrane lesov

je presadenie rozšírenia PR Kyjovský prales o takmer 350

hektárov. Rezervácia je v pohorí Vihorlat.


