Energetický systém Země a přírodní prostředí
Nikdo jistě nepopírá vliv energetického potenciálu Slunce na naši planetu. Kupodivu se však téměř
nevyskytují studie energetického potenciálu Země ve vazbě na změny přírodního prostředí,
zejména rozsáhlou unifikací povrchového krytu Země při utváření městských megapolí a likvidací
přírodních ekosystémů s postupujícími proměnami pro průmyslové zemědělství a pastviny, ve
vazbě na rychlé přibývání obyvatel. Avšak to je základní faktor koloběhu vody, látek a energií na
Zemi. Přehlížení a nedocenění těchto vazeb v menším měřítku bylo důvodem zániku řady
vyspělých historických civilizací. Uváděná skutečnost je dnes zakryta základním prosazovaným
hlediskem skleníkového efektu vlivem přibývání skleníkových plynů. V důsledku změn cirkulace
ovzduší a vod přestávají platit historické posloupnosti jaro - léto - podzim - zima a stále intenzivněji
dochází k extrémním projevům deště a sucha či větru - hurikány aj. prudké změny cirkulace
vzduchu. Trvale nejsou doceněny biofyzikální a biochemické vazby, které mladí ještě nedokáží
vyhodnotit, neboť dlouhodobé proměny nezažili a staří již nemají dost sil či možností prosadit
realistické celistvé pohledy. A tak se ke slovu dostávají populistické ideologie, které ve čtyřletém
volebním procesu se mohou uplatnit. Bohatě dotované Hnutí Duha pomocí svého aktivisty J. Bláhy,
ve spojení s MŽP, prosadilo bezzásahovou velkovýrobu „divočiny“ na Šumavě ochranou kůrovce,
populistickým heslem příroda si sama nejlépe pomůže a tak na více než 40 km hřebenů došlo
k likvidací protivětrných a vláhu „vyčesávajících“ horských smrčin. Humidní Šumava i Česko se
vysušuje / aridizuje a ekologicky labilizuje. Ze šumavské množárny kůrovec úspěšně pokračuje
v katastrofické likvidaci našich lesů. Pro jistotu současné MŽP připravuje ochranu kůrovce na
většině území Šumavy. Podle zák. č. 289/1995 Sb. je Ministerstvo životního prostředí určeno
vrchním státním dozorem nad lesy ČR. Pokud by tato situace nastala v jiné zemi, už by dávno došlo
k abdikaci ministra. U nás R. Brabec (ANO) při parlamentním semináři k bezzásahovosti dojemně
sděloval: já tomu nerozumím, ale mělo by to tak být a v situaci začínajícího sucha: zatím sucho
nebylo sexy. Z našich politických uskupení se otevřeně nikdo nehlásí k zachování spolupráce
s přírodou, tj. světově vědecký ekosystémový asistenční management (vycházející s přírodních
zákonitostí), až na SPO a okrajově ODS, z předních politiků jsou to pouze dvě významné dámy Zuzana Roithová a Miroslava Němcová. „A. Babiš umí stejně jako americký prezident Donald
Trump výborně zjednodušenou populistickou rétorikou působit na obavy a emoce širokých vrstev
obyvatel. ANO se jako všechna populistická hnutí v Evropě prezentuje jako alternativa k
establishmentu, jehož pověst je pošramocená. Babišova strana má velmi moderní marketingový
koncept a umě pracuje se znechucením občanů politikou, skepticismem vůči EU a strachem z
uprchlíků.“ (Mittelbayerische Zeitung).
Podle vědeckých studií univerzit USA při vzrůstajícím horku u řady hmyzích parazitů
vzrůstá reprodukční potenciál i potřeba žíru. A tak se máme na co těšit!

