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Bratislava, 31.01.2018

Vážený pán minister,

dovol"te nám informovať Vás, ze dňa 23-Ol-2018 štátny podnik LESY SR zverejnil podrobné
informácie o plánovaných hospodárskych opatreniach v lesoch v okolí Bratislavy, ktoré sme
prijali so značným znepokojením.
Mestské častí Bratislava - Karlova Ves, Bratislava - Dúbravka a Bratislava - Devín si vážia

tento krok š.p. LESY SR ako príspevok k lepšej vzájomnej informovanosti. Pri tejto príležítosti
Vás chceme informovať, ,ťe obyvatelia nielen našich mestských časti ale celej Bratislavy
vnímajú lesy vokolí Bratislavy ako jedinečné prírodné prostredie snezastupitel"nou
rekreačnou funkciou. Program starostlivosti o lesy pre LC Lesy SR Bratislava dostatočne
nezohl'adňuje rekreačný význam týchto lesov ani ich ekologíckú hodnotu. Naše mestské časti

vynaložili značné úsilie na zapojenie sa do procesu tvorby tohto zásadného dokumentu. Žíal",
naše odborné a vecné pripomienky nebolí akceptované rovnako ako pripomíenky d'alších
samospráv, mimovládnych organízácií aobčanov. Neustále narastajúcí záujem našich

obyvatel'ov o túto problematiku nás však zavázuje v tejto veci konať. Preto vyjadrujeme plnú
podporu všetkým aktivitám, ktoré smerujú k rozumnému prírode blízkemu hospodáreniu
vlesoch na celom území BSK ak podpore ich mimoprodukčných funkcií, ato najmá

rekreačnej funkcie, retenčnej funkcie a ochrany prírody. V tejto súvislosti si Vám dovol'ujeme
zaslať Návrh na rozšírenie (obnovu) Bratislavského lesného parku na pozemkoch vo
vlastníctve SR a v správe Lesy SR, š.p. (v prílohe) s uvedením konkrétnych možností riešení,

ktoré majú podporu nielen našich mestských častí, ale podporuje ich aj značná časť odbornej
a občianskej verejnosti, obyvatel'ov Bratislavy a okolitých obcí.

Pokial' ide o samotnú realizáciu plánovanej ťažby, plne podporujeme požiadavky odbornej
a občianskej verejnosti, ako aj zástupcov BSK na obmedzenie, prípadne aj úplné vylúčenie
ťažby v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách.
V ostatných porastoch, najmá v CHKO Malé Karpaty a Dunajské luhy, vrátane celého masívu

Devínskej Kobyly, žiadame ponechať na dožitie esteticky a ekologicky cenné jedince drevín
(najmá staršie a mohutnejšie perspektívne jedince duba a ostatných domácich listnáčov.
Nakol"ko v niektorých porastoch bola ťažba už vyznačená, žiadame uskutočniť zmeny vo

vyznačení ťažby, tak aby esteticky a ekologicky cenné stromy ostali zachované, a to
vsúčinnosti so zástupcami odbornej aobčianskej vereinosti asamosprávy, vzmysle
predchádzajúcich dohód.

VáŽený pán minister,

žiadame Vás o pomoc prí zastavení takto masívneho a necitlivého výrubu lesov vtesnej
blízkosti našich mestských častí, ktoré móžu vyvolať vel"ký odpor značnej časti verejnosti. Na
záver nám dovol'te popriať Vám vel'a úspechov vo Vašej nel"ahkej a záslužnej práci.

l

S úctou

Ing. László Sólymos
minister

Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie L. Štúra 1
812 35 Bratislava
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Starostka mestskej časti
Bratislava - Devín

Bratislava, 31.01.2018

Vážená pani ministerka,

dovol"te nám informovať Vás, ;že dňa 23-Ol-2018 štátny podnik LESY SR zverejnil podrobné

informácie o plánovaných hospodárskych opatreniach v lesoch v okolí Bratislavy, ktoré sme
prijali so značným znepokojením.
Mestské časti Bratislava - Karlova Ves, Bratislava - Dúbravka, Bratislava - Devín si vážia

tento krok š.p. LESY SR ako príspevok k lepšej vzájomnej informovanosti. Pri tejto príležitosti
Vás chceme ínformovať, ze obyvatelia nielen našich mestských časti alecelej Bratislavy
vnímajú lesy vokolí Bratíslavy ako jedinečné prírodné prostredíe snezastupitel'nou
rekreačnou funkciou. Program starostlivosti o lesy pre LC Lesy SR Bratislava dostatočne
nezohl'adňuje rekreačný význam týchto lesov ani ich ekologickú hodnotu. Naše mestské časti

vynaložili značné úsilie na zapojenie sa do procesu tvorby tohto zásadného dokumentu. Žíal",
naše odborné a vecné pripomienky neboli akceptované rovnako ako prípomíenky d'alších
samospráv, mimovládnych organizácií aobčanov. Neustále narastajúci záujem našich
obyvatel'ov o túto problematiku nás však zavázuje v tejto veci konať. Preto vyjadrujeme plnú
podporu všetkým aktivitám, ktoré smerujú k rozumnému prírode blízkemu hospodáreniu
vlesoch na celom území BSK ak podpore ich mimoprodukčných funkcií, ato najmá
rekreačnej funkcie, retenčnej funkcie a ochrany prírody. V tejto súvislosti si Vám dovol'ujeme
zaslať Návrh na rozšírenie (obnovu) Bratislavského lesného parku na pozemkoch vo
vlastníctve SR a v správe Lesy SR, š.p. (v prílohe) s uvedením konkrétnych možností riešení,
ktoré majú podporu nielen našej mestskej časti, ale podporuje ich aj značná časť odbornej
a občíanskej verejnosti, obyvatel'ov Bratislavy a okolitých obcí.

Pokial' ide o samotnú realizáciu plánovanej ťažby, plne podporujeme požiadavky odbornej
a občianskej verejnosti, ako aj zástupcov BSK na obmedzenie, prípadne aj úplné vylúčenie
ťažby v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách.
V ostatných porastoch, najmá v CHKO Malé Karpaty a Dunajské luhy, vrátane celého masívu

Devínskej Kobyly, žiadame ponechať na dožitie esteticky a ekologicky cenné jedince drevín
(najmá staršie a mohutnejšíe perspektívne jedince duba a ostatných domácich listnáčov.

Nakol"ko v niektorých porastoch bola ťažba už vyznačená, žiadame uskutočniť zmeny vo
vyznačení ťažby, tak aby esteticky a ekologicky cenné stromy ostali zachované, a to
vsúčinností so zástupcami odbornej aobčianskej verejnosti asamosprávy, vzmysle
predchádzajúcich dohód.

Vážená pani ministerka,

žiadame Vás o pomoc pri zastavení takto masívneho a necitlivého výrubu lesov vtesnej

blízkosti našich mestských častí, ktoré m6žu vyvolať vel"ký odpor značnej časti verejnosti. Na
záver nám dovol'te popriať Vám vel"a úspechov vo Vašej nel'ahkej a záslužnej práci.

l

S úctou
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Ing. Gabriela Matečná
ministerka

Minísterstvo pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
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Bratislava, 31.01.2018

Vážený pán generálny riaditel',

dňa 23-Ol-2018 štátny podnik LESY SR zverejnil podrobné informácie o plánovaných
hospodárskych opatreniach v lesoch v okolí Bratislavy, ktoré sme prijali so značným
znepokojením.
Mestské časti Bratislava - Karlova Ves, Bratislava - Dúbravka a Bratislava - Devín si vážia
tento krok ako príspevok k vzájomnej informovanosti. Dovol'te nám Vás pri tejto príležitosti
ínformovať, že obyvatelia níelen našich mestských časti, ale celej Bratislavy vnímajú lesy
v okolí Bratislavy ako jedinečné prírodné prostredie s nezastupitel"nou rekreačnou funkciou.
Program starostlivostí o lesy pre LC Lesy SR Bratíslava dostatočne nezohl'adňuje rekreačný
význam týchto lesov ani ich ekologickú hodnotu. Naše mestské časti vynaložili značné úsilie

na zapojenie sa do procesu tvorby tohto zásadného dokumentu. Žial', naše odborné a vecné
pripomienky nebolí akceptované rovnako ako pripomienky d'alších samospráv,
mimovládnych organizácií a občanov. Neustále narastajúci záujem naších obyvatel"ov o túto

problematiku nás však zavázuje v tejto veci konať. Preto vyjadrujeme plnú podporu všetkým
aktivitám, ktoré smerujú k rozumnému prírode blízkemu hospodáreníu v lesoch na celom
území BSK ak podpore ich mimoprodukčných funkcií, ato najmá rekreačnej funkcie,

retenčnej funkcie a ochrany prírody. V tejto súvislostí si Vám dovol'ujeme zaslať Návrh na
rozšírenie (obnovu) Bratislavského lesného parku na pozemkoch vo vlastníctve SR a v
správe Lesy SR, š.p. (v prílohe) suvedením konkrétnych možností riešení, ktoré majú

podporu nielen našich mestských častí, ale podporuje ich aj značná časť odbornej
a občianskej verejnosti, obyvatel'ov Bratislavy a okolítých obcí.

Pokial' ide o plánovanú ťažbu na území LC Lesy SR Bratislava v prvom štvrťroku 2018
dovol"ujeme si Vás vzáujme lepšieho informovania verejnosti požiadať o zverejnenie
/ poskytnutie nasledovných informácií / podkladov:

- zverejnenie / poskytnutie najlepšie porastovej, prípadne aj organizačnej a ťažbovej mapy,
tak aby aj neodborník mohol bez problémov lokalizovať jednotlivé JPRL, v ktorých sa plánuje
uskutočňovať ťažba,

- zverejnenie / poskytnutie PSoL, častí popis porastov a plán hospodárskych opatrení,
prípadne aj jeho všeobecnej časti, tak aby prípadní záujemcovia mohli vnímať problematiku
hospodárenía v lesoch v okolí Bratislavy aj v širšom kontexte, minimálne na úrovni lesného
celku Lesy SR Bratíslava,

- zverejnenie / poskytnutie presných dátumov začatia ťažby v jednotlivých JPRL, hned" ako
budú známe.

Pokial' ide o samotnú realizáciu plánovanej ťažby, plne podporujeme požiadavky odbornej
a občianskej verejnosti, ako aj zástupcov BSK na obmedzenie, prípadne aj úplné vylúčenie

ťažby v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách.
V ostatných porastoch, najmá v CHKO Malé Karpaty a Dunajské luhy, vrátane celého masívu

Devínskej Kobyly, žiadame ponechať na dožitie esteticky a ekologicky cenné jedince drevín
(najmá staršie a mohutnejšie perspektívne jedince duba a ostatných domácich listnáčov.

Nakol"ko v niektorých porastoch bola ťažba už vyznačená, žiadame uskutočniť zmeny vo
vyznačení ťažby tak, aby esteticky aekologicky cenné stromy ostali zachované, a to
vsúčínnosti so zástupcami odbornej aobčianskej verejnosti asamosprávy, vzmysle
predchádzajúcich dohód.
Na záver nám dovol'te Vás pri tejto príležitosti požiadať o osobné stretnutie, na ktorom by
sme sVami radi prediskutovali možností našej vzájomnej spolupráce a pri uskutočňovaní
nami navrhovaných riešení.

S úctou

Ing. Marian Staník
generálny riaditel"
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,
generálne ríaditel'stvo
Nám. SNP 8

975 66 Banská Bystrica
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Návrh na rozšírenie (obnovu) Bratislavského lesného parku na pozemkoch vo
vlastníctve SRav správe Lesy SR, š.p., a zamedzeníe zámen lesných
pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v chránených územíach av
ostatných LOU

Lesy na území Bratislavy a v jej blízkom okolí predstavujú jedinečné prírodné
bohatstvo. Sú nenahraditel'ným prírodným prostredím, v ktorom pravidelne
oddychujú, športujú a rekreujú sa tisíce obyvatel'ov a návštevníkov nášho hlavného
mesta. Toto bohatstvo je však čoraz viac ohrozené - príliš intenzívnou t'ažbou dreva

a tiež narastajúcim tlakom na výstavbu. Štátne lesy navyše ohrozujú zámeny lesných
pozemkov, ktoré sa dostávajú do rúk súkromných vlastníkov, zvyčajne za účelom
neskoršej zmeny na stavebné pozemky a výstavby.
Celková rozloha lesov na území Bratislavy je cca 8 700 ha. Len menšia čast' z týchto
lesov je v správe mestskej organizácie Mestské lesy Bratislava (MLB). Tieto
vykonávajú správu lesov na ploche cca 3 190 ha spósobom, ktorý do značnej miery
zohl'adňuje ich prvoradú rekreačnú a prírodno - ochrannú funkciu. MLB zabezpečujú
na vlastné náklady aj budovanie a údržbu rekreačnej infraštruktúry (turistické
chodníky, odpočívadlá, altánky, lavičky, studničky, kosenie li.:ik, čistenie a odvoz
odpadkov, a pod).

Naopak v lesoch, ktoré na území mesta spravujú štátne lesy (Lesy SR, š.p.), vrátane
celých Devínskych Karpát a lužných lesov, sa vykonáva t'ažba dreva len s
minimálnym ohl'adom na ich rekreačnú a prírodno - ochrannú funkciu, a to napriek
tomu že donedávna to boli prevažne lesy osobitného určenia. Ide o lesy s celkovou
rozlohou 4 227 ha, pričom len 1 492 ha je vo vlastníctve štátu, zvyšok predstavujú
lesy iných vlastníkov. Rekreačnú infraštruktúru vybudovanú ešte za socializmu,
zváčša neudržiavajú, preto postupne chátra a mizne. Na vstupoch do lesa chýbajú
závory alebo SLI nefunkčné, v dósledku čoho narastá neoprávnený vjazd motorových
vozidiel, vyvážanie odpadu do lesa a pod
Bratislavský lesný park (BLP) bol pritom oficiálne vyhlásený už v r. 1973, na ploche
vyše 17 000 ha, vrátane celého masívu Devínskych Karpát a dunajských lužných
Iesov. BLP mal aj svoj štatút, ktorý však dnes mimo územia v správe MLB nikto
nerešpektuje. BLP nebol nikdy oficiálne zrušený. Pre Lesy SR, š.p. však starostlivost'
o Bratislavský lesný park dlhodobo nie je prioritou. Potvrdzuje to ich doterajší sp6sob
hospodárenia, ako aj nedávne prípady zámeny lesných pozemkov s ich následným
vyňatím z kategórie lesných pozemkov, výrubom a plánovanou premenou na
stavebné pozemky (napr. Koliba, Pečniansky les, Stupava, Lozorno).
Za vhodné riešenie, ktoré je v záujme obyvatel'ov a návštevníkov Bratislavy, ako aj
pril'ahlých miest a obcí, považujeme oficíálne zriadenie (znovuvytvorenie)
celistvého Bratislavského lesného parku, a to minimálne v jeho póvodných
hranicíach z r. 1973, od Bratislavy až po Stupavu, Borinku a Svátý Jur, vrátane
Iesov na území Devínskych Karpát a lužných lesov na oboch brehoch Dunaja.
Na území tohto ,,vel'kého" BLP by mal platit' jeden spoločný štatút a bola by

zabezpečená jeho jednotná správa s prioritou napÍňania rekreačnej a prírodno ochrannej funkcie lesov, a to bez ohl'adu na vlastnícke či užívatel'ské vzt'ahy.
Ako možná alternatíva sa javí prevod všetkých štátnych lesov na území hl. mesta SR

Bratislava do vlastníctva mesta a do správy MLB, alebo ŠOP SR Nakorko ide o

štátne lesy, tzn. majetok vo vlastníctve SR, ktorého správu zabezpečujú Lesy SR,
š p , takýto prevod by mal byt' bezplatný, alebo len za symbolickú cenu.

Preto navrhujeme:
- vykonat' všetky potrebné kroky na obnovenie (vyhlásenie) Bratislavského lesného
parku, vychádzajúc pritom z jeho póvodných hraníc z roku 1973 a rozlohy (17,000
ha), s prioritnou funkciou rekreácie a ochrany prírody, na lesných pozemkoch v
katastrálnych územíach Bratislava (mestské časti Devín, Devínska Nová Ves,
Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica, Nové Mesto, Rača, Petržalka,
Rusovce, Jarovce, (,unovo), Stupava, Svátý Jur, Marianka a Borinka.
- pripravit' a podporit' legislatívne návrhy, na základe ktorých bude možné lesy vo
vlastníctve štátu, nachádzajúce sa na území hlavného mesta SR Bratislava,

v prípade potreby previest' do vlastníctva mesta alebo ŠOP SR. Takisto navrhujeme
doplnit' zákon č 326/2005 Z.z. o lesoch tak, aby obce/mestá mohli účinnejšie
ovplyvňovat' hospodárenie v lesoch na svojom území, a to najrná účast'ou
obce/mesta pri vyhotovení a schval'ovaní plánu starostlivosti o lesy.
- s okamžitou platnost'ou zastavit' prebiehajúce aj pripravované zámeny lesných
pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v chránených územiach s 2. az 5.
stupňom ochrany, v územiach Natura 2000 (chránené vtáčie územia a územia
európskeho významu), v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia.

Pre naplnenie zámeru obnovy ,,vel'kého" bratislavského lesoparku by hospodárenie na
pozemkoch vo vlastníctve SR a v správe Lesy SR, š.p., malo dosiahnut' (hlavne z hl'adiska
plnenia ich mimoprodukčných funkcií) parametre porovnatel'né s hospodárením v Mestských
Iesoch Bratislava, a to najmá:
1) Znížit' celkový objem plánovanej úmyselnej
mimoprodukčných funkcií prímestských lesov

t'ažby srešpektovaním prioríty

Územie lesného celku Lesy SR Bratislava má zásadný význam pre rekreáciu
obyvatel'ov celej Bratislavy. Na viacerých miestach sú tieto lesy vtesnej blízkosti
husto obývaných sídlisk. V lesnom celku Mestské lesy Bratislava už bola v procese
tvorby PSL práve z dóvodu rekreácie a ochrany prírody znížená obnovná t'ažba

približne o 2/3 etátu. Žiadali sme preto Okresný úrad, aby prehodnotil úroveň
celkovej úmyselnej t'ažby dreva aj v lesoch spravovaných Lesmi SR. Ked'že lesy na
území hlavného mesta, zaradené v Lesnom celku Lesy SR Bratislava sú rovnako
významné zhl'adiska ich rekreačnej funkcie, ako aj zhl'adiska ostatných
mimoprodukčných funkcií, navrhujeme aby celkový objem (výška) plánovanej, najmá
obnovnej, úmyselnej t'ažby rešpektoval uvedené mimoprodukčné funkcie týchto lesov
a aby bol znížený v podobnom rozsahu ako v Mestských lesoch Bratislava.
2) Všetky lesy zaradit' do kategórie ,,Lesy osobitného určenía"
Všetky lesy lesného celku Lesy SR Bratislava boli ešte vnedávnej minulosti
zaradené do kategórie ,,Lesy osobitného určenia" v zmysle zákona o lesoch 326/2005
z.z. § 14, podl'a písmena c) (prímestské ad'alšie lesy svýznamnou zdravotnou,
kultúrnou, alebo rekreačnou funkciou) ae) (lesy vchránených územiach ana
Iesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu alebo chránených

druhov), alebo z iných d6vodov. V schválenom PSL na roky 2016 - 2025 bola však
už váčšina lesov zaradená vkategórii ,,Hospodárske lesy". Navrhujeme preto
opátovne zaradit' všetky, tzn. aj štátne, lesy na území mesta Bratislava do kategórie
,,Lesy osobitného určenia", do ktorej nepochybne patria vzhl'adom na ich významný
a nenahraditel'ný rekreačný potenciál, ako aj výskyt biotopov a druhov európskeho
významu.
3) Výrazne obmedzit' holorubný a podrastový hospodársky spósob obnovy porastov,
a pri obnove maxímálne uprednostnit' účelový spósob

Účelový hospodársky spósob sa uskutočňuje t'ažbou jednotlivých stromov alebo
skupín stromov spravidla v ochranných lesoch alebo v lesoch osobitného určenia tak,
aby sa dosiahla štruktúra lesných porastov vhodná na zabezpečenie ciel'a a účelu, na
ktorý boli vyhlásené. Učelový hospodársky spósob móže mat' dve formy: stromovú výsledkom jej uplatňovania sú porasty so stromami róznych hrúbok a veku tesne
vedl'a seba, a skupinovú - jej výsledkom SL:I porasty zložené zo skupín rózneho veku.
Pre rekreačné lesy je to najvhodnejší hospodársky spósob.
Naopak podrastový a najrná holorubný hospodársky spósob je pre rekreačné lesy
celkom nevhodný. Mal by sa v nich používat' len výnimočne, a to len ked' obnovu lesa
nie je možné dosiahnut' inými hospodárskymi spósobmi, napr. v topol'ových, vřbových
a agátových lesných porastoch, aj to však len vo svojej maloplošnej forme,
s vel'kost'ou obnovných prvkov max. 0,5 ha a s ponechávaním výstavkov.
Zachovalé lesy významným spósobom udržiavajú priaznivú klímu v prostredí mesta znižujú prašnost' vzduchu, tlmia extrémne horúčavy a suchá počas letného obdobia.
Znižujú riziko chorób vyvolaných zvýšenou prašnost'ou (astma, alergie a pod.) ako aj
extrémnymi horúčavami. Na viacerých miestach by po realizácii navrhovaných
holorubov aclonných rubov vznikli vel'ké otvorené plochy, ktoré sa počas dňa
výrazne prehrievajú, čím prispievajú k vzniku horúceho a suchého vzduchu (vo fáze
dorubu rozdiel medzi holorubom aclonným rubom je ztohoto hl'adiska takmer
zanedbatel'ný).
4) Uprednostnenie domácich druhov drevín, a to najmá pri obnove porastov
v ochranných pásmach vodných zdrojov
Všetky JPRL nachádzajúce sa v ochranných pásmach vodných zdrojov, kde je
drevinové zloženie tvorené domácimi druhmi drevín požadujeme ponechat' bez
zásahu. V porastoch s čiastočným zastúpením hybridných euroamerických topol'ov
požadujeme pri všetkých obnovných či výchovných t'ažbách ponechat' všetky domáce
dreviny a po výrube požadujeme zalesnenie výlučne stanovištne póvodnými druhmi
drevín (100 % domácich drevín).
Intenzívne formy hospodárenia používané pri pestovaní euroamerických hybridných
topol'ov vedú k podstatnému narúšaniu vlastností pódy, čo má za následok zhoršenie
jej filtračnej schopnosti a tým aj zvýšené riziko kontaminácie podzemných vód.
Rovnako vedú aj k šíreniu inváznych rastlín (zlatobyl' kanadská, pajaseň žliazkatý,
javorovec jaseňolistý a d'alšie). Odstránenie takýchto druhov rastlín je možné často
iba s použitím chemických látok, čo je v ochrannom pásme vodného zdroja
neprípustné.
5) Dósledná ochrana vzácnych biotopov európskeho anárodného významu, ato
najmá v lužných lesoch
Lužné lesy SLI jedným z najohrozenejších biotopov na Slovensku, ako aj v celej
Európe. V LC Lesy SR Bratislava sa nachádzajú jedny z posledných zachovalých
zvyškov dunajských lužných lesov na Slovensku. Vmnohých prípadoch ide o 90

a viacročné porasty so zachovalým drevinovým zložením. V rámci predmetného PSL
sa vo viacerých takýchto porastoch navrhuje t'ažba týchto jedinečných porastov, vo
viacerých prípadoch aj holorubným spósobom (napr. JPRL173, 177 1, 192 1, 196).
Takéto zásahy by mali jednoznačne za následok zničenie biotopu európskeho
významu, čo je v priamom rozpore so zákonom 543/2002 z.z. (paragraf 5, ods. 5
tohto zákona, ako aj inde), ako aj so smernicou o biotopoch (Smernica Rady č.
92/43/EHS), ktorej dodržiavanie je súčast'ou závázkov, ktoré Slovenská Republika
prijala so vstupom do Európskej únie.
Biotopy mákkých a tvrdých lužných lesov (t.j. biotopy "91EO a 91F0) nie je možné
obnovit' umelou obnovou, a to ani pri vysádzaní stanovištne póvodných drevín.
Rovnako sú obmedzené aj podmienky pre prirodzenú obnovu týchto biotopov.
Aj v prípade realizácie t'ažby formou účelového výberu dochádza vplyvom
zmenených mikroklimatických a svetelných podmienok k rýchlej mineralizácii
pódneho humusu, spojenej s uvol'ňovaním živín. V dósledku tohto procesu dochádza
na plochách kde boli realizované t'ažby k rýchlemu šíreniu inváznych rastlín - najmá
zlatobyle, ale aj napr. pajaseňa žliazkatého Takáto situácia nastala napr. po t'ažbách
účelovým výberom realizovaných v predchádzajúcom decéniu v CHA Pečniansky les
Namiesto prirodzeného zmladenia zarástli otvorené plochy hustým porastom
inváznych rastlín. Ide pritom o druhy uvedené vo vyhláške Ministerstva životného
prostredia SR č. 24/2003. Podl'a §7b, ods. 3 zákona 543/2002 je vlastník, resp.
správca pozemku povinný odstraňovat' na pozemku invázne rastliny a starat' sa o
pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opátovnému šíreniu.
Vzhl'adom na vyššie spomenuté skutočnosti je prakticky isté, že d'alšie t'ažby
realizované v porastoch tvrdých lužných lesov by mali za následok šírenie inváznych
drevín a teda aj porušenie §7b, ods. 3 zákona 543/2002.
Z tohto dóvodu žiadame, aby v územiach európskeho významu Bratislavské luhy,
Biskupické luhy, Ostrovné lúčky a Chránených areálov Pečniansky les a Jarovská
Bažantnica - v JPRL, kde v drevinovom zložení prevládajú domáce druhy drevín,
neboli realizované obnovné zásahy, a to ani za účelom rekonštrukcie lesa.
6) Rekreačná infraštruktúra
Drobnú rekreačnú infraštruktúru na území lesného celku Lesy SR Bratislava
(turistické chodníky, cyklo-chodníky, informačné tabule, odpočívadlá, altánky, lavičky,
studničky, rekreačné lúčky, ohniská, a pod.) bude potrebné dobudovat' na úroveň
porovnatel'nú so súčasnou úrovňou rekreačnej infraštruktúry v MLB, samozrejme pri
zohl'adnení aktuálnej i predpokladanej intenzity rekreácie v jednotlivých lokalitách. Na
potrebné náklady na dobudovanie aúdržbu rekreačnej infraštruktúry by okrem
vlastníkov / správcov dotknutých pozemkov mali výrazne prispiet' aj samosprávy
(mestá a obce aj BSK).

