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Rakušané nechtějí na Trojmezné holiny


neděle 4. března 2001

Pokrok v diskusi o budoucnosti Trojmezné přinesl včerejší mezinárodní seminář v Aigen-Schläglu, který uspořádala rakouská Strana zelených. Hlavním tématem byla loňská žádost Rakouska, které požadovalo, aby správa šumavského národního parku zabránila šíření kůrovce do soukromých lesů. Hornorakouský zemský lesník Roland Weilharter a ředitel lesů kláštera Schägl  [1] Johannes Wohlmacher včera potvrdili, že sice požádali českou stranu o zajištění rakouských lesů před kůrovcem, ale nepřejí si, aby při asanaci na hřebenu vznikly holiny.   Stejný názor mají odborníci i ekologické organizace.  

Správa šumavského národního parku chce v letošním roce znovu povolit kácení kůrovcem napadených stromů v dvousetmetrovém pásu na hřebenu Trojmezné. Tento záměr zdůvodňuje potřebou zabezpečit ochranu rakouských soukromých lesů. Postup zvolený správou parku je však věcně nesmyslný. Kůrovec uletí bez problémů půl kilometru, takže vytvoření pásu o šířce 200 metrů rakouské lesy stejně od napadení neuchrání. Navíc vytváření holin na hřebenech hor ohrožuje lesy více než kůrovec. Porosty se otevřou větru, což způsobuje velké polomy. Možnost vzniku porostních stěn přitom na čtvrtečním jednání o povolení kácení ve Vimperku nevyloučil ani náměstek ředitele národního parku Šumava Vladimír Zatloukal. 

Poslanci hornorakouského parlamentu Doris Eisenriegler a Gunther Trübswasser, stejně jako zástupce IUCN Bernhard Schőn z národního parku Kalkalpen zdůraznili mimořádné přírodní hodnoty území Trojmezné včetně klimaxových smrčin na rakouské a bavorské straně hřebene a potřebu jejich komplexní mezinárodní ochrany. 

Ředitel šumavského národního parku Ivan Žlábek odmítl účast zástupců parku na včerejším setkání. Zdůvodnil to přítomností některých přednášejících, o nichž uvedl, že : „považuji tyto pány za nepřátele národního parku Šumava a ve Vašem projektu nabízené společné hledání řešení v současnosti za nepřijatelné.“

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl: 
„Ukázalo se, že správci soukromých hospodářských lesů v Rakousku jsou zodpovědnější než správci národního parku Šumava. Shoda účastníků na tom, že na hřebenu Trojmezné nesmí vzniknout holina, je výrazným úspěchem, nalezení konečného všestranně přijatelného řešení je však otázkou dalších dlouhých jednání.“
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Doris Eisenriegler, poslankyně hornorakouského parlamentu řekla: 
„Mezinárodní seminář o osudu největšího národního parku ve střední Evropě byl opravdu přínosem. Dozvěděli jsme se některé nové informace o postupu správy šumavského národního parku, která má zřejmě i jiné zájmy než boj proti kůrovci.  Je proto opravdu škoda, že pracovníci národního parku odmítli účast na tomto diskusním fóru. “   


Nicol Fritsch z Bund Naturschutz (Německý svaz ochrany přírody) řekl: 
„V každém národním parku má jasná pravidla stanovit plán péče. Pokud tento dokument nevznikne na základě konsensu mezi správci parku, obcemi, odborníky a nevládními organizacemi, nemůže fungovat. Podle mého názoru je na Šumavě třeba hledat řešení přepracováním plánu péče.“ 


Kontakt: 
Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, tel:0602-440508, 02-22513859
Doris Eisenriegler, poslankyně hornorakouského parlamentu, tel: 0043-6644203169
Nicol Fritsch,  Bund Naturschutz, tel: 0049-99661270

Poznámky: 
[1] vlastník rozsáhlých lesů na rakouské straně hřebene Trojmezné


