Horské smrčiny Šumavy a P. Kindlmann
Přední aktivista bezzásahové výroby divočiny je znám z řady případů:
- minulostí v StB (KARMAT)
- aktivitami soudního postihování osob jež ho „pomlouvají“
- literární propagandou bezzásahové výroby divočiny (Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana
přírody)
- aktivitami při inspekční návštěvě Šumavy z EK, „zda neubližujeme kůrovcům“
- jako garant elektronického podepisování letáku Hnutí DUHA za „správnou Šumavu“
- jeho aktivista při „vzkazech IUCN“ z Honolulu k výrobě divočiny
- propagandistickými aktivitami, např. při vydávání čtvrtletníku Přírodovědecké fakulty UK
Přírodovědci.cz.
V uvedeném magazínu má zásadní článek „Šumavské lesy v souvislostech“ s mottem:
„Národní park má chránit především vzácné druhy, nikoli monokulturu smrku“. Zde
(zkráceně) píše: Symbolem Šumavy jsou rozsáhlé smrkové lesy, které se zejména v
posledních 10 letech staly velkým mediálním a politickým tématem. Vliv člověka na
podobu Šumavy je neoddiskutovatelný. Bez jeho působení by šumavskou vegetaci tvořily
převážně smíšené lesy s bukem, jedlí a smrkem. Horské smrčiny by se vyskytovaly pouze v
polohách nad 1100 m n.m. a na půdách obohacených vodou. Dnešní vegetace se níže
značně liší - člověk původní smíšené lesy přeměnil na louky, pole a smrkové monokultury.
Horské smrčiny však ovlivnil minimálně, hranice mezi původními a nepůvodními lesy je
pro laika neviditelná, ale pro pochopení situace na Šumavě zcela zásadní. Při tehdejším
stavu techniky člověk nebyl schopen výrazně ovlivnit odlehlé ekosystémy horských smrčin.
Původní horské smrčiny zůstaly téměř nedotčeny až do orkánu Kyrill v r. 2007, který
vyvrátil 700 tis. stromů, načež následovala gradace lýkožrouta smrkového, zvaného
kůrovec. Protože v oslabených porostech se rychle množí, jako hlavní nástroj jeho redukce
je kácení, což ne vždy je účinné (ve vazbě na dostatek potravy). Z hlediska ochrany přírody
je podstatným nedostatkem zničení cenných organismů na zemi i pod ní, následnou změnou
mikroklimatu (teploty a vlhkost). Vede tedy přesně k opaku toho, co je smyslem
bezzásahových zón: k vyhynutí vzácných druhů, které již jinde nežijí. Rozsáhlý monitoring
Šumavy prokázal, že se les intenzivně obnovuje. Dnešní příroda Šumavy v bezzásahových
zónách je opravdu velmi cenná a vyžaduje odpovídající přístup. Přibližně 70 let zde
můžeme pozorovat sílu přírodních procesů, vedoucích k obnově ekosystémů se strukturou
blízkou ekosystémům přírodním. Smrk je vlastně jen kulisou uvedených procesů.
Schizofrenie vývoje vědeckých tvrzení
Před r. 2000: „Horské smrčiny Šumavy jsou nejcennější klimaxové autochtonní porosty,
které je třeba úzkostlivě chránit.“
Po r. 2007: „Horské smrčiny jsou nepřirozené porosty, které je třeba pomocí kůrovce co
nejrychleji přeměnit na přírodní s různorodou strukturou druhovou, věkovou a
výškovou
Současná: „Bezzásahovost na více než 50% Šumavy nám vytvoří divočinu, pro kterou byla
Šumava vyhlášena národním parkem (při utajovaném vytěsnání lidí).“

Reálná situace
Někdejší humidní Šumava se aridizuje, vysychají nejcennější retenční rašeliniště, na
bezlesém hřebeni vznikají lesostepní formace (Plechý - Třístoličník, Luzný - Poledník Debrník - Polom, Jezerní hora - Svaroh), výjimkou je morénová stěna Plešného jezera a
okolí pramenů Vltavy. Dochází k fatálním mezoklimatickým změnám, jež způsobují
omezení srážek a vodnatosti České kotliny v povodí Vltavy a jejich přítoků. Politicky
prosazená ideologie nadpoloviční bezzásahové ochrany přírodních procesů , R. Brabec
(ANO): epidemie chorob a škůdců, vichřice, povodně, sucha, požáry, eroze ... je v kulturní
krajině s obcemi nejen v rozporu s ochranou krajinného rázu, ale i vyhlášenou Chráněnou
oblastí oblastí přirozené akumulace vod, Ramsarskou úmluva o ochraně mokřadů a také
Biosférickou rezervací UNESCO. Bezzásahové ideologii k výrobě virtuální divočiny bylo
zatím obětováno více než 40 km hřebenových smrčin, čímž vznikly stamiliardovými škody
a došlo k rozsáhlé degradací biodiverzity. Tristní zkušenosti z bezzásahového Středozemí
ideologům nic neříkají, ani poučení ze Švýcarska a celého světa.
Ideologové bezzásahové výroby virtuální divočiny jakoby nevnímají základní
ekologické zákonitosti a principy, zejména to, že strom je základní klimatizační a
ekostabilizační jednotkou.

