
AKO MÔŽETE POMÔCŤ LESOM

Žiaci ZŠ Smolník na exkurzii po náučnom chodníku

v Smolníckej Osade.

INFORMUJTE O LESOCH, ICH PROBLÉMOCH A O POTREBE
OCHRANY LESOV

Spoločne so študentmi môžete vytvoriť školskú alebo obecnú násten-

ku o lesoch a chránených územiach vo vašom okolí alebo na celom Slo-

vensku, urobiť tematickú reláciu v školskom rozhlase, miestnom rádiu

alebo vypracovať tematické práce a podobne. Pomôcť vám môžu predo-

všetkým vychádzky do okolia, ale aj výstrižky z tlače, informácie z inter-

netu, fotografie lesov vo vašom okolí, letáky a plagáty, či materiály,

ktoré si môžete vyžiadať od vyhlasovateľov súťaže. Radi vám pošleme

podrobnejšie informácie o tom, čo sú prirodzené lesy, prečo je ich za-

chovanie pre nás všetkých dôležité, a že prírodné „kalamity“ sú

prirodzenou súčasťou vývoja lesa.

ZACHRÁŇTE KUS PRIRODZENÉHO LESA ZAPOJENÍM SA DO
AKCIE KÚP SI SVOJ STROM

Akcia Kúp si svoj strom začala v roku 1997 a dnes, vďaka prispieva-

teľom z celého sveta, existuje prvá súkromná prírodná rezervácia

v strednej a východnej Európe – SPR Vlčia. Na jej 21-ha území sa už

jedenásť rokov nerúbu stromy a nepoľuje na zver. Do tejto akcie LZ

VLK sa zapojilo aj vyše dvesto stredných a základných škôl, a tak kaž-

dá prispievajúca škola pomáha rozšíriť rezerváciu Vlčia o ďalšie hektá-

re. Za každú vyzbieranú tisícku sa vaša škola stane vlastníkom jedného

stromu. Dostanete od nás poďakovanie, samolepku a list symbolického

vlastníka. Všetky údaje potrebné k jeho vystaveniu napíšte na

dasa@osadne.sk alebo zavolajte na 0911 779050. Stromy vo Vlčej si

zakúpili aj známe osobnosti, ako poľská poetka, nositeľka Nobelovej

ceny za literatúru Wislawa Szymborská, speváci Jožo Ráž a Jaromír

Nohavica, spisovateľka Jana Bodnárová, historik Pavol Dvořák či he-

rec Leopold Haverl. Tento rok zakúpil 13 stromov aj minister životné-

ho prostredia SR, Jaroslav Izák. Viac sa o akcii dozviete na

www.wolf.sk alebo z letáčiku, ktorý vám radi pošleme poštou.

USPORIADAJTE PODUJATIE MOTIVUJÚCE K ZODPOVEDNOSTI
A K OCHRANE LESOV

Môžete požiadať mimovládne ochranárske organizácie vo vašom

okolí o zorganizovanie prednášky na škole alebo exkurzie do lesa.

Vzhľadom na prebiehajúcu reorganizáciu v Štátnej ochrane prírody

SR vám odporúčame osloviť najbližšie pracovisko, aby vám prišli po-

rozprávať o aktuálnych pravidlách v ochrane prírody na Slovensku

(kontakty na: www.sopsr.sk). V rámci vychádzok môžete zmonitorovať

značenie blízkych prírodných rezervácií. Zistené nedostatky oznámte

príslušnej správe chráneného územia, prípadne môžete brigádnicky po-

môcť pri značení. Dajte to na vedomie aj VLKom.

LESOOCHRANÁRSKA ŠKOLA
2008

Koncert skupiny Hudba z Marsu pre minuloročnú víťaznú školu,

ktorou sa stala Spojená škola na Štefánikovej ulici v Bardejove.



Najnovším úspechom VLKa v záchrane lesov je presadenie

vzniku novej prírodnej rezervácie Bisce so zvyškom

prekrásneho lužného lesa. Rezervácia bola vyhlásená 1. 1. 2008.

Tiež im oznámte akékoľvek podozrenia na protizákonnú činnosť, na

ktorú pri potulkách v prírode natrafíte. Zaujímavá môže byť exkurzia

v hospodárskych lesoch spolu so zástupcom š.p. LESY SR, ktorú

vám sprostredkuje Mgr. Peter Gogola (peter.gogola@lesy.sk,

0918 - 444278). Ak máte vo vašom okolí súkromného vlastníka lesa,

môžete na besedu či exkurziu pozvať práve jeho. Veríme však, že prí-

dete aj s vlastnými nápadmi na aktivity smerujúce k ochrane lesov.

PRIPRAVTE VÝSTAVU TEMATICKÝCH FOTOGRAFIÍ ALEBO
PREMIETANIE TEMATICKÝCH FILMOV

Pre školy, ktoré ešte túto možnosť nevyužili, ponúkame na zapožiča-

nie zaujímavú výstavu fotografií Po nás potopa, ktorá približuje les ako

zložitý a nenahraditeľný prírodný systém a dokumentárny film Divoké

Karpaty, netradičný dokument o tajomstvách, premenách, problé-

moch a víziách záchrany Karpát na slovensko-poľskej hranici. Objed-

náte si ich na: vilo@wolf.sk, 0911-779020. Môžete si pripraviť aj

vlastnú tematickú výstavu, napríklad ako výsledok fotosúťaže alebo vy-

chádzok do okolitých lesov.

NAVŠTÍVTE UNIKÁTNU FOTOGRAFICKÚ VÝSTAVU STROMY
A ĽUDIA

Školy z Prešova, Banskej Bystrice a okolia majú jedinečnú možnosť

pozrieť si výstavu Stromy a ľudia fínskych fotografiek Sanni Seppo

a Ritvy Kovalainen, ktorú organizuje Nadácia Zelená nádej, a to od

4. 3. do 28. 3. 2008 v Krajskom múzeu v Prešove a od 3. 4. do 1. 6.

2008 v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Výstava je o tra-

díciách fínskych predkov, o ich vzťahu k lesov a stromov a o zvykoch,

ktoré niekde stále pretrvávajú. Rozpráva o posvätných hájoch, kde sa

nesmela ulomiť ani vetvička, o medveďovi, ktorý je praotcom východ-

ných Fínov, o úcte k stromom, ktoré sú svedkami života celých rodov

ešte aj v dnešnej dobe. Sanni a Ritva poukazujú na kultúrne hodnoty

lesov, na to, že ničenie prírody ničí aj ľudskú dušu, ktorá je spätá

s prírodou.

POMÔŽTE S INFOSTÁNKAMI NA ZÁCHRANU SLOVENSKÝCH
PRIRODZENÝCH LESOV

V apríli, mesiaci lesov, LZ VLK organizuje informačné stánky

v uliciach vybraných miest (napr. Bratislava, Trnava, Nitra, Prievi-

dza, Martin, Žilina, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Poprad,

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

Michalovce, Snina). Členovia a aktivisti VLKa tak informujú verej-

nosť o celoslovenských a lokálnych problémoch lesov, ponúkajú mož-

nosti, ako lesom pomôcť a zároveň prispieť na záchranu konkrétnych

prirodzených lesov. VLK víta dobrovoľníkov zo stredných škôl zo spo-

mínaných miest, ktorí by VLKom na stánkoch pomohli. Ak máte

záujem, kontaktujte Viliama Bartuša.

Organizátor

Nadácia Zelená Nádej

Ing. Mária Hudáková, 082 13 Tulčík 27

0911 779060, maria@gpf.sk, www.gpf.sk

Partner akcie

Lesoochranárske zoskupenie VLK

Viliam Bartuš, 082 13 Tulčík 27

0911 779020, vilo@wolf.sk, www.wolf.sk

Fotografia z výstavy Stromy a ľudia fínskych fotografiek

Sanni Seppo a Ritvy Kovalainen.

Žiaci zo ZŠ Tušická Nová Ves v sprievode ich učiteľky na

informačnom stánku LZ VLK v Trebišove.


