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Gratulovat národnímu parku Šumava k desetiletému výročí - a popřát dalších deset let bez drastického zmenšování nebo porušování mezinárodních pravidel - přišli na Trojmeznou ochránci přírody nejen z české strany, ale také z Německa i Rakouska.

Národnímu parku, oblíbenému cíli desetitisíců turistů a unikátnímu přírodnímu území, hrozí drastické zmenšení. Ve sněmovně leží dva návrhy zákona o národním parku, z nichž jeden nepřímo počítá s vynětím některých mimořádně cenných částí. 

Park chrání pestrou mozaiku smrkových a bukových pralesů, rašelinišť, horských luk, ledovcových jezer a prudkých řek. Česká veřejnost jej má v oblibě také pro charakteristickou krajinu. 
   
Trojmezenský prales, který patří mezi nejvzácnější části národního parku, navíc stále ohrožuje kácení ve 200 metrů širokém pásu přímo na hraničním hřebeni. Hrozí vznik holin, které se v drsných podmínkách velmi obtížně zalesňují. Porážení smrků přitom nezamezí šíření kůrovce, naopak ve svém důsledku může znamenat rozsáhlé odlesnění na české, rakouské i německé straně. 

Dnešní živý řetěz je první velkou společnou akci německých, rakouských a českých ekologických organizací, zaměřenou na zachování a jednotný přístup k ochraně   unikátní šumavské přírody na všech stranách hranic. 

Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl: 
„Veřejnost si přeje ochranu našeho přírodního bohatství a tisíce turistů, kteří v první dny prázdnin na Šumavu proudí, ukazují, jak oblíbený největší český národní park je. Lobbyistické skupiny dřevařských společností či projektantů mamutích turistických center, jež prosazují své komerční zájmy na úkor unikátní šumavské přírody i obcí, musí při snaze o drastické zmenšení národního parku počítat se širokým nesouhlasem české veřejnosti. Národní park má zajistit ochranu unikátní šumavské přírody, umožnit turistům, aby ji obdivovali, a zajistit prosperitu horských obcí. V německých i rakouských národních parcích, stejně jako v dalších evropských zemích, se kácení kůrovcem napadených stromů v pralesích prvních zón samozřejmě nepovoluje, a Šumava by měla  mezinárodní pravidla respektovat. Při porážení smrků v pohraničním pásu na Trojmezné hrozí vznik holin, které se obtížně zalesňují.“
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