
Vážení zákonodárci, dámy a pánové,

v rámci právě zahajované schůze 49. schůze proběhne důležité hlasování o životním prostředí naší
republiky v souvislosti s novelou Zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK). Současnou
politikou  ochrany  přírody  ČR  hýbe  důraz  na  biodiverzitu  a  přírodní  procesy,  které  jsou
prezentovány jako univerzální recept na obnovení ekologické stability, což v některých případech
tragicky neplatí. Považujeme za nutné poukázat na pozitivní úlohu vítálního lesa adultních stádií na
utváření  zdravého  životního  prostředí  a  fakt,  že  k  jeho  poškození  může  docházet  nejen
nekompetentním přístupem člověka-správce, ale také chováním přírodních organismů v člověkem
změněném prostředí. Kondice lesa by neměla být posuzována pouze z pohledu biodiverzity
prostředí (jejíž hodnota může stoupat pouze dočasně, lokálně a z příčin antropogenně podmíněných
disturbancí), ale také z pohledu klimatotvorných procesů, ve kterých hraje les nezastupitelnou roli
svým vlivem na utváření srážek, tepelný výkon krajiny, retenci a akumulaci vody a další globální
kritéria (vázání uhlíku apod.)

Právě  nebezpečí  vzniku  těchto  škod  je  novelizací  ZOPK  opětovně  marginalizováno.  Hynoucí
a uhynulé statisíce stromů Šumavy jsou důkazem toho,  že  v naší  republice de facto neexistuje
seriózní debata nad klimatickými a regulačními pozitivy lesních ekosystémů (dle údajů MZe
odumřelo např. v NP Šumava více než 1,75 miliónu stromů nad rámec všech dosavadních prognóz).

Jsme přesvědčení, že předkládaná novela ZOPK tomuto neblahému stavu dále nebrání a dokonce jej
v některých ohledech nepochopitelně propaguje.

Chtěli  bychom touto  cestou  vyzvat  k  revizi  Vašeho  stanoviska  před  hlasováním v  Poslanecké
sněmovně a zamítnutí předkládané novely ZOPK.

Naše  Hnutí  život,  které  Vám  uctivě  adresuje  tento  e-mail,  aktivně  sdružuje  jak  akademiky
(profesory, docenty a doktory vysokých škol), tak také provozní specialisty státních i soukromých
podniků, stejně jako i ekologické aktivisty. Podrobné informace k našim stanoviskům naleznete na
našich stránkách: http://www.hnutizivot.cz/

Za Hnutí život

Martin Klewar & Karel Simon

(specialisté výboru pro ekologii)

PS: Na další straně následuje ilustrativní foto lesního ekosystému Luzenského údolí z roku 1979
v již neexistujícím  stavu  vysoké  klimatické  a  termoregulační  funkce  a  následující  „výroby
divočiny“ z roku 2012




