Slovenská poľovnícka komora sa pripája k iniciatíve ku snahe informovať laickú i odbornú verejnosť o stave a vývoji lesov na Slovensku.
Lesníctvo ako proces vykonávania súboru činností zameraných na trvalo udržateľné užívanie prírody - vrátane lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany
prírody a krajiny je profesionálnym odborom, ktorého úkony a činnosti sú podložené vedeckým výskumom, praxou a dlhoročnými meraniami. Preto sa
Slovenská poľovnícka komora pripája k šíreniu len relevantných odborných informácií z dôveryhodných zdrojov – špeciálnych lesníckych inštitúcii na
Slovensku.

(1) Minister životného prostredia koncom roka 2017 konečne povedal, prečo sa v posledných mesiacoch
vedie proti lesníkom kampaň plná lží, poloprávd, informácií, ktoré sú vytrhnuté z kontextu. Chce pre svoj
rezort viac kompetencií, správu časti slovenských lesov a bez zásahový režim na obrovskej výmere. ...
(2) Vidno vôbec človeka na satelitných snímkach? Aj tak by sa dala položiť otázka pri porovnávaní toho,
kto hovorí pravdu a kto klame pri údajoch o lesoch. Lesníci evidujú lesné pozemky v katastri nehnuteľností s
presnosťou na jeden meter štvorcový. Oponenti argumentujú satelitnými snímkami s rozlíšením 30x30
metrov, kde les do päť metrov výšky nevidno, teda „neexistuje“. Ale na tej istej snímke naozaj nemôže byť
vidno ani ľudí –existujú vôbec? ...
(3) Je lykožrút smrekový ohrozený druh, keď ho ochranári chránia? Vôbec nie. Lykožrút smrekový je
malý, ale veľmi nebezpečný chrobák. Dokáže sa neuveriteľne rýchlo rozmnožiť. Je pravda, že tu vždy bol.
Lesníci sa jeho šíreniu vždy snažili brániť. Rovnako sa ľudstvo vždy snaží zabrániť šíreniu nebezpečných
chorôb, ktoré zabíjajú ľudí, zvieratá, rastliny. ...
(4) Dve koncepcie spravovania lesov
Spor medzi ochranármi a lesníkmi je o tom, ako bude spravovaná naša krajina. Spor je kvôli rôznym
spôsobom riešenia prírodných katastrof v našich lesoch – stále častejších veterných kalamít a extrémneho
premnoženia podkôrneho hmyzu. Výsledkom je rozdielny názor na to, čo s lesom po kalamite ďalej – to je
fakt. A tu ponúkajú ochranári a lesníci diametrálne odlišné riešenia. ...

