
Protestní setkání v Praze

Setkání  lesníků,  ekologů  a  environmentalistů,  které  se  uskutečnilo  v  Praze  dne  16.  12.  2014,
projevilo  nesouhlas s pokračující blamáží veřejnosti v otázkách ekologie přírodních společenstev,
kterou provádí  část  akademické obce,  upřednostňující  princip  rigidní  bezzásahovosti  při  správě
a  ochraně  přírody. Nekompetentním  jednáním  člověka  -  správce  jsou  poškozovány  aktuální
klimatologické a vodohospodářské funkce lesa, ale i chování přírodních organismů v člověkem
změněném prostředí. Odborná i laická veřejnost není dostatečně informována o ekologii přírodních
společenstev,  případně  některé  skutečnosti  jsou  záměrně  ignorovány.  V důsledku  toho  dochází
k  dalekosáhlému  poškozování  životního  prostředí  řady organismů  vč.  člověka,  které  je  mylně
interpretováno jako přirozená oscilace ekosystému. Vzhledem k dosavadnímu vývoji řízení Správy
NP Šumava je nutno znovu a účinněji poukázat na všechny nedostatky a závažná pochybení a
znovu  je  předložit  veřejnosti  a  politické  reprezentaci.  Potřebné  je  pokračovat  v  nejširších
publikačních  aktivitách  zejména  v  záležitosti  NP  Šumava,  která  symbolizuje  úroveň  znalostí
o životním prostředí a vztah české společnosti k lesu a přírodě vůbec. 

Klasické medializované nepravdy:
- škody v lesích národního parku nemohou vzniknout, protože škoda nevniká ekosystému, jenom 
člověku (Dolejský aj.)
- bezzásahovost je dle světové vědy nejlepším způsobem péče o cenné ekosystémy a optimálním 
managementem péče o ochranu přírody (Fanta aj.) 
- disturbance větrem a kůrovcem zvyšuje ekologickou stabilitu, proto jsou nevhodné zásahy, 
omezující jejich působnost (Kindelmann aj.) 
- odumřením lesa není snížena protipovodňová retenční schopnost krajiny (Hruška aj)
- kůrovec je přirozenou součástí a lékařem lesa, jeho působením vzrůstá biodiverzita (Bláha aj.)
- kůrovec nejrychleji vytváří přirozené lesy (Prach aj,)
- genetická variabilita smrku odumřením horní etáže nebyla snížena, likvidací pralesových torz 
nedošlo k likvidaci cenného genofondu (Bláha aj.)
- smrky na Šumavě musejí odrůstat v zástinu, čímž prokazují původnost (Hubený)
- zakládání národních parků je potřebné, neboť hospodářské lesy jsou továrnou na dřevo, avšak ze 
zákona chráněnou jako významný krajinný prvek (Pelc aj.).


