Explozivní charakter epicentra kůrovcové epidemie
Na níže uvedené kůrovcové mapě Česka můžeme sledovat smrtící rozšiřování malého
broučka - kůrovce, podpořená vzrůstajícími stresovými klimatickými faktory České
republiky, zejména suchem. Z kůrovcového epicentra - chráněné množárny
v národním parku Šumava, byly postupně likvidovány lesy na většině našeho území.
Zatím nás zajímaly lidské pandemie, potřebně jsme zauvažovali u ptačí chřipky či pandemie
afrického moru na prasatech. Zajímavé je, že už i v IT epidemiích je algoritmicky sledováno
centrum zločinu. Žel, v katastrofickém případě kůrovcové likvidace našich lesů, byla fatální
problematika kůrovcové epidemie dokonce podpořena politickým rozhodnutím MŽP
v hazardně prosazené legislativní úpravě zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1991 Sb.
Ministerstvo životního prostředí (ministr R. Brabec, ANO), manipulativně prosadilo
radikální změnu, t.j. že v plochách národních parků, oproti tradiční ochraně dochovaných
hodnot přírody a krajiny, se ochraňují přírodní procesy, např. i epidemie škůdců
a chorob, s podtextem módního evolučního vytváření „divočiny“. Naoktrojovanou
bezzásahovostí je tedy chráněno epidemické rozšiřování kůrovce. Přitom podle lesního
zákona č. 289/1995 Sb., §50, MŽP paradoxně vykonává vrchní státní dozor nad lesy a jejich
zachováním. U nás se v případě kůrovce zatím pouze poukazuje na to, že majitelé lesů
zavčas nekonají, případně, že MZe zanedbalo omezení jeho šíření! Přitom jsme měli již
přeshraniční zkušenosti týkající se požadavku úhrad škod způsobených namnoženým
kůrovcem z NP Šumava v Rakousku.
Uvedená problematika je natolik odborná, že běžná a dokonce ani odborná veřejnost, dnes
odtržená od přírody, se nedokáže orientovat. Navíc dlouhodobá sofistíkovaná mediální
propaganda a kampaně luxusně dotovaného Hnutí DUHA, prosazující výrobu „divočiny“
pod populistickým heslem „příroda si sama pomůže“ sklízí bohatou úrodu. Několik desítek
trestních oznámení bylo odloženo. Hromadné protestní pochody místních obyvatel a turistů
ke státní hranici vedoucí politické garnituře nic neříkaly (cca 700 osob), dokonce jeden,
skutečných milovníků a znalců Šumavy z.s. Otevřená Šumava, putující cca 3 km po silnici
od Březníka k Modrému sloupu, obdržel milionovou pokutu od gubernátora Šumavy!
Proto z.s. Hnutí Život uspořádal řadu odborných konferencí, např. Šumava na rozcestí,
Klimatické změny a my - adaptační a mitigační ekosystémový management při narůstání
stresových faktorů klimatických změn, Člověk jako klimatický činitel, Úloha lesa
v koloběhu vody na Zemi. Byla vydána publikace Šumava a její perspektivy I,II. Publikace
některých autorů, nesouhlasící s bezzásahovostí musely být staženy z oběhu. Globální
problematiku sleduje publikace Udržitelný vývoj světových regionů? Ekologické vazby
vývoje lidské populace a vegetace I-VIII. Osoby odsuzující bezzásahovost byli „odsunuti“
z pozičních míst, případně ostrakizováni. Z politických subjektů mají racionální pohled
na uvedenou problematiku pouze ODS a SPO. Mladý politický subjekt Piráti, byť byl
osloven jejich předseda I. Bartoš, ani neodpověděl, kontakt s předsedkyní poslaneckého
výboru pro životní prostředí D. Balcarovou se nepodařil. Hazardní rozšíření kůrovcové
epidemie v Česku, která nás tristně postihne všechny, se tedy stal problémem pouze
ubohých majitelů lesů? Cožpak zásadní klimatická vazba lesa a vody současnému MŽP
a obyvatelům nic neříká? Zločinná ideologie bezzásahovosti je ochotna obětovat
ekologickou udržitelnost celého Česka pro mantru „evolučního vzniku virtuální
divočiny“ v kulturním území Čech. Paradoxem současnosti je, že invazní karanténní
kůrovec je u nás v národních parcích chráněn!

