Národní park znamená profit pro region 


pátek 7. září 2001


Důsledná ochrana národního parku na Šumavě přinese ekonomickou prosperitu horským obcím. Poukazuje na to nová analýza, kterou dnes vydalo Hnutí DUHA. 


Vedle ochrany přírody evropské národní parky přinášejí také ekonomický profit pro region:

	Národní park Bavorský les přinášel deset let po svém vzniku místním obcím 25-30 miliónů marek ročně navíc.  

Turistický obrat v tomto národním parku je oproti zbytku pohoří dvojnásobný, 72 % dotázaných Němců dává přednost dovolené v některém z národních parků.
Založení italského národního parku Abruzzo změnilo region v nejbohatší část Apenin a zastavilo odliv obyvatel; vznikla nová pracovní místa a zlepšila se věková struktura.
	Každý z 27 francouzských regionálních přírodních parků vytváří v průměru 200 pracovních příležitostí.
Správy národních parků vytvářejí pracovní příležitosti. V Bavorském lese zaměstnává park 200 lidí, zatímco v běžném lesním podniku srovnatelné velikosti by místo našla jen polovina.
	Profit národních parků se opírá o ekoturismus, odvětví zaměřené na rekreační využití zachovalé přírody. Ekoturismus je nejrychleji rostoucí sektor turistiky, poptávka se zvyšuje o 10-30 % ročně.
Výzkum amerických cestovních kanceláří ukázal, že ekoturisté v průměru utrácejí větší částky než jiné skupiny - ostatně obvykle jde o lidé relativně starší, nad 30 let věku.

Podmínkou profitu ze šetrné turistiky je ale zachování nepoškozeného území bez masivních rekreačních středisek či velkých lyžařských areálů i značky národního parku. Případné zmenšení národního parku by proto mělo fatální důsledky pro ekonomickou budoucnost regionu, varuje analýza Hnutí DUHA.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl: 
„Zkušenosti z dalších evropských zemí ukazují, že ochrana šumavské přírody a národní park představují mimořádnou příležitost pro prosperitu horských obcí. Návrhy na odtržení některých z nejcennějších přírodních území od národního parku jsou nezodpovědným hazardováním s ekonomickou budoucností regionu. Docela chápu, že se většina starostů postavila proti zmenšení národního parku. Ekoturistika, která vyhledává nepoškozenou přírodu, zažívá na světě mimořádný boom a projekty masivních rekreačních středisek nebo lyžařských areálů mohou Šumavu připravit o důležitou ekonomickou příležitost.“


Informace o kampani proti zmenšení národního parku:
www.narodniparksumava.cz



Kontakt: 
Jaromír Bláha,  tel. 0602-440508
Karolína Šůlová, mluvčí Hnutí DUHA, tel: 0604-202470  



