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Stanovisko Slovenského ochranárskeho snemu k devastácii krajiny na Slovensku

Tlačová správa

(S-O-S, 21. 11. 2018) - 60 členov a členiek Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S) včera vydalo a ministerstvu životného prostredia zaslalo stanovisko k devastácii našej krajiny, (aj) ako príspevok k prebiehajúcemu procesu pripomienkovania návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny. V úvode pripomínajú, že v týchto dňoch je tomu práve 30 rokov, ako na pôde bratislavskej dobrovoľnej ochranárskej organizácie vyšla publikácia, ktorou sa v našich zemepisných šírkach etabloval pojem a koncept historických štruktúr krajiny.
Odborných štúdií a publikácií na túto tému vzniklo odvtedy na Slovensku dosť. Otázka je, čo sa za ten čas zachovalo zo samotných historických štruktúr krajiny a aká je ich budúcnosť? Odpoveď nie je na sto percent negatívna, ale dôvodov na spokojnosť je málo. Politické a ekonomické zmeny po novembri 89 sa aj vo vzťahu k tomuto fenoménu ukázali byť dvojsečnou zbraňou: niekde ochrane krajiny napomohli, inde skôr naopak. 
Ako konštatuje iniciátor stanoviska a zakladajúci člen S-O-S, geograf a krajinný ekológ Mikuláš Huba: „Keď v roku 2000 vo Florencii prijali významný dokument Rady Európy s názvom Európsky dohovor o krajine, zdalo sa, že aj ochrane historických štruktúr krajiny svitá na lepšie časy. Najmä, keď o päť rokov neskôr sa zmluvnou stranou dohovoru stala i Slovenská republika. Slovenská delegácia krajinárov a krajinárok patrila medzi najpočetnejšie a najaktívnejšie ešte aj v októbri 2010, počas veľkolepého viacdenného podujatia pri príležitosti desiateho výročia vzniku dohovoru vo Florencii. Odvtedy sme svedkami dramatického úpadku. Jedným z jeho vrcholov bolo vypustenie ochrany charakteristického vzhľadu krajiny z účelu zákona o ochrane prírody a krajiny, čím sa z pojmu krajina stala len akási legislatívna atrapa. V súčasnosti sa pripravuje novela tohto zákona, čo je vhodná príležitosť zapracovať do neho aj legislatívne opatrenia na ochranu a udržateľný manažment krajiny (vrátane jej historických štruktúr). Aj návrhy nového stavebného zákona z posledných rokov sa skôr snažili ochranu krajiny obmedziť, a nie posilniť (viac pozri napr.: www.nrsr.sk, resp. v archíve na www.ochranari.sk/" www.ochranari.sk). Ale najhorší je pohľad na to, ako sa zo dňa na deň zhoršuje vzhľad a zdravotný stav samotnej našej krajiny, pričom jej historické štruktúry miznú ako sneh na jarnom slnku.“
Všetci sa hrdíme tým, aké je Slovensko krásne. Hrozí však, že čoskoro to už nebude pravda. Tak, ako sme si dali vziať lesy, rieky, úrodnú pôdu a národné parky, dáme si vziať aj krásu slovenskej krajiny. Prečo? Lebo za vlastencov sa vydávame iba v krčme po pár pohárikoch, alebo ak naháňame hlasy voličov, ale keď nám kradnú spred nosa našu vlastnú krajinu, čiže naše skutočné rodinné striebro, vtedy sa tvárime, že nič nevidíme, alebo tejto krádeži storočia ešte aj napomáhame.
S týmto stanoviskom, požadujúcim okrem iného prinavrátenie reálnej legislatívnej ochrany krajine, jej vzhľadu i dosiaľ dochovaným historickým štruktúram v intenciách požiadaviek Európskeho dohovoru o krajine, prichádzajú jeho signatári a signatárky v čase, keď prebieha diskusia o novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Preto prioritnými adresátmi stanoviska sú tí a tie, ktorí/é budú o definitívnej podobe novelizovaného zákona rozhodovať. Ale problém sa týka celej spoločnosti až po úroveň jednotlivých občanov a občianok.
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