Kůrovcová kalamita je tu
Nezbytné je vycházet z trvalého axiomu, že strom je základní klimatizační a
ekostabilizační jednotkou. Dlouhodobou sofistikovanou mediální propagandu
Hnutí Duha (J. Bláha) k prosazení bezzásahových přírodních procesů k vytvoření
„divočiny“ na Šumavě aj. (chráněná „kůrovcová množárna“) dnes uzavírají svým
prohlášením: „v krajině kde mizí lesy probíhá tichá katastrofa“ (Ekolist 25.4.2018).
Oficiální vedoucí protagonista bezzásahových přírodních procesů, vč. kůrovcové
kalamity, náměstek MŽP V. Dolejský, dnes prohlašuje: „stav lesů je ekologická
katastrofa“ (Ekolist 25.4.2018), avšak současně v odborném časopise Ochrana
přírody (MŽP/AOPK) v čísle 2/2018 jako prohlašuje: „současná situace dává
lesníkům šanci k nápravě přešlapů, které se v pěstování lesa staly, nepochopení
nutnosti přizpůsobit se potřebám přírody, nelze již po mém soudu připustit“. Číslo
zaměřené k současné domácí kůrovcové kalamitě, prioritně sleduje ochranu
přírodních procesů (samovolný vývoj) ke vzniku „nových (přírodních) lesů“ aniž se
analyzuje rozsah, rychlost a širší a zpětné vazby a zejména potřeba mitigačních
opatření ve vazbě na vzrůstání stresových faktorů klimatických změn a nezbytnost
zajištění ekosystémového asistenčního managementu.
To, že je hazardní politický diktát prosazené mantry „příroda si sama pomůže“ nám
poskytují příklady z celého světa, nejblíže ze Středozemí. Pokud idea vzniku
„přírodních lesů“ ekologickým vývojem s „využitím“ kůrovcové epidemie v našich
kulturních územích není prokázána dlouhodobými výsledky, jedná se o škodlivou
ideologii s rozsáhlými, mnohamiliardovými škodami. Toto potvrzuje odmítání
oponentury, vyobcování čelných pracovníků z vedoucích pozic, pokud nesdílí
bezzásahovou ideologii v ekologicky nestabilních monokulturních smrkových
porostech a dlouhodobá placená masivní propaganda výroby virtuální divočiny
zamítající žádoucí vědecký ekosystémový asistenční management. Zásadně není
prováděno pravidelné vyhodnocování vývoje bezzásahových ploch NP Šumava,
která se stala neuralgickým bodem uskutečňované „ochrany přírody“.
Naoktrojovaná disturbance smrčin k rychlé a rozsáhlé evoluční výrobě přírodní
divočiny v kulturní krajině ČR již přináší své plody. Kůrovec se rozšířil po celé ČR,
výrazně se zhoršuje zadržování / retence vody, rozšiřují se erozní projevy, humidní
území se mění na semiaridní. Vinu se dnes snaží MŽP převést na lesníky a MZe.
Emeritní děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně V.
Simanov prohlašuje: současný stav lesů je nejhorší, jaký lesníci pamatují a to
zejména nerespektováním lesnických zásad ochrany lesa a nedostatečnou
obnovou lesa (v r. 2017 bylo kůrovcem napadeno 5,5 mil. m3 dřeva).
Na těchto stránkách je dlouhodobě sledována a vysvětlována problematika našich
lesů.

