Les jako nenahraditelná složka ž.p. jen pod správou MZe, ne však pod správou MŽP
Vážení,
jestliže pan ředitel NP Šumava , sociální geograf Mgr. Hubený je přesvědčen, že se smrčiny
samy obnoví, může mít pro laiky jistou pravdu, avšak neuvádí, že ćas zde ekologistům žádnou roli
nehraje a nepočítá se zde se změnou mezoklimatu na suché aridní. Jestliže kůrovcovití destruují
stromové patro starších lesů, vše závisí na tom, zda již byly ve stadiu přirozené (nebo umělé)
obnovy. I tak návrat toho, co se destrukcí stromového patra stalo, by v optimálním případě trval
století. Les není fabrika na boty, kde obnova funkce vyhořené fabriky je kompletní do roka a do
dne.
Dnes vyrukoval s další mantrou pana doc. Hruška. který vystupuje se světově jedinečným
přesvědčením, že lesy, ani na horách, nemají žádný prakticky využitelný hydrologický vliv pro
krajinu. Svůj nález opřel o jednoduchý rozbor řady měření odtoků potoka v NPŠ, který neumí
respektovat složitost zastoupení různého stavu lesa a půd na povodí. Na tohle už přišla řádka vědců
od konce 19. století, jenže "konečné řešení" v rozpacích nad složitostí problému nikdo ve světě
nepodal, takže jde o podporu koncepce MŽP s převodem větší části lesů v ČR do bezzásahovosti
v co nejkratším čase. Tento silově prosazovaný požadavek nevychází z vědecké věcné diskuse o tak
závažné změně krajiny a bez neuvažuje jiné než biologických přírodních zákonů.
Zájmová skupinka výroby "divočiny" nerespektuje kulturní a obytnou krajinu ČR. Dokonce jedná
s dílčím uplatněním věd avšak jenom a výlučně uvnitř ideové slupky, která podle představitelů této
skupiny leží mimo vědy a je to tak správné. Nestojí tohle za hlubokou úvahu právě politiků, i když
jde o možné důsledky i v dalších generacích obyvatelstva ? O něco, zač dnes nikdo odpovídat
nemůže? Právě asi proto řada nadšenců "divočinou“ je přesvědčena, že princip předběžné opatrnosti
pro lesy ve správě MŽP neplatí - nehodí se ideové slupce... Proto se pokoušejí také právem chránit,
že ex lege les je nenahraditelnou složkou životního prostředí, avšak výlučně ten, jenž je ve správě
MZe. Podpis úředníka o převodu lesa pod správu MŽP však zřejmě má být tak mocný, ze zruší
platnost přírodních zákonů, které se nehodí! Tedy je vyloučen i výskyt přírodních procesů jimi
vyvolávaných, které mohou přestoupit člověkem namalované hranice a vpadat do okolní krajiny
jako starodávně známé přírodní živly.
Prosím, uvažujme
Vladimír Krečmer

