PŔÍRODA ČR a EU - ZÁVÉRY
Tradiční ochrana dochovaných vzácných druhů organismů a biotopů, která byla v ČR na
vysoké, téměř vzorové úrovni, byla poznenáhlu „vytěsnána“ módní ochranou přírodních
procesů (k nimž patří např. epidemie škůdců, povodně, sucha, požáry, eroze) k výrobě
„přírodní divočiny“ v kolonizovaném kulturním území ČR. Zásadní otázky jsou:
- jaký je přínos bezzásahovosti k biodiverzitě a ochraně dochovaných vzácných druhů a
biotopů
- proč jsou záměrně přehlíženy a popírány nepříznivé dopady bezzásahovosti v ekologicky
nestabilních biotopech a zejména rozsáhlé, vznikající mnohaoborové škody
- proč dochází k masivní propagandě výroby „divočiny“ v sofistikované mediální propagaci
trendového mainstreamu
- proč legislativní normy jsou záměrně buď přehlíženy, nebo nové neopodstatněně vnucovány
- kdo stojí v pozadí vnucované doktríny bezzásahové výroby virtuální divočiny Evropskou
unií ?
Zatím prokazatelně dochází bezzásahovostí k rychlému snižování biodiverzity až o třetinu
a rozsáhlým škodám, které byly již specifikovány. V šumavském experimentu vznikají ekologicky
nestabilní biotopy lesostepních aridních biotopů. Příznivé dopady výroby divočiny doposud nebyly
specifikovány, pouze dochází k dlouhodobým příslibům vzniku jedinečné přírodní divočiny.
Falešné mediální fabulace přínosu „divočiny“ (zejména Hnutím Duha) možno přirovnat k falešným
slibům propagandistů brexitu, které uváděly. že finanční prostředky vkládané do EU budou použity
na zlepšení zdravotnictví. Doktrína, přesněji řečeno ideologie výroby divočiny, může pamětníkům
připomínat dvě minulé ideologie:
- utopickou výrobu komunismu a prosazování vzniku „třetí říše“ ovládané nordickou rasou. Obě,
stejně jako poslední, byly násilně propagandisticky vnucovány. V osobní rovině jsou tiše používány
klasické metody: mlžení, korumpování a vyhrožování.
Ideology bezzásahovosti nezajímá, že žijeme v antropocénu, kdy došlo lidskou činností k
negativnímu ovlivnění klimatu: stačí vyjmenovat „tepelné ostrovy“ megapolí a metropolí,
kde teploty bývají o 30 C vyšší než v okolí, či podobně likvidace lesa a jejich náhrada
agrokulturami rovněž znamená běžné zvyšování teplot o 30 C. Tudíž povinností erudovaných
vědců je navrhovat nápravná opatření, ne fatalisticky věřit, že přírodní procesy nám nadělí
ekologicky udržitelné biotopy (příklad Středozemí a Mrtvé moře). Negativní příklady
bezzásahovosti byly již rozsáhle uváděny - nejblíže v mediteránním Středozemí, ke kterému se
klimaticky přibližujeme, pozitivní např. ve Švýcarsku či Sardinii. Prvním krokem bylo vymezení
národních parků a následně vyhlášení nutnosti bezzásahovosti k uchování jejich unikátních hodnot a
současně i dosazení vhodných či lojálních pracovníků na rozhodující posty. Nesouhlas obcí a
občanů s bezzásahovostí a uzavírání území je přehlížena - viz tři masivní demonstrativní pochody k
hraničním hřebenům Šumavy v r. 2015, přičemž jeden z nich, vedený po silnici k Modrému sloupu,
pokutoval „gubernátor“ Šumavy P. Hubený 2 mil. Kč ! Odborný ochranářský tisk uveřejní jen
podpůrné zprávy k bezzásahovosti (ojedinělým příspěvkem v Ochraně přírody 3/2016 je sdělení
zkušeností „Hospodaření v lesích NPR Děvín v kontextu historických způsobů“, kde se uvádí:
pokud nechceme ztratit jejich úchvatnou pestrost, je nutné jít ve šlépějích našich předků. kteří v
lesích zasahovali od neolitu až do poloviny 20,století. Vědecké studie věnované dynamice vývoje
pralesových rezervací ČR (Vrška T. a kol.), vyjadřující nezbytnost managementu nejsou vnímány.
V nastolené rigidní ochraně přírody jsou likvidovány výchovné a vzdělávací funkce chráněných
území vyháněním turistů a obyvatel zástupným důvodem ochrany tetřeva (v současnosti jsou zde již
lokality „narkomanů“ a výhledově zde mohou být lokality „běženců“, kteří zde mohou snadno
nalézat obživu). Proto na závěr je nutno se ptát, komu tato situace slouží, když ne přírodě:
- divočina s predátory je vhodná jako Jagdhof pro VIP lovce z rekreačních rezortů v Bavorsku
(malý revanš)
- konkurenční oslabení v rámci EU (cena dřeva aj.).

