Ptačí slať: další krádež šumavského dřeva?

pondělí 10. června 2002

Během uplynulého víkendu objevili spolupracovníci Hnutí DUHA, kteří sledují dopady kácení na nejcennější části Šumavy [1], další I. zónu národního parku - Ptačí slať, z níž pravděpodobně mizí poražené stromy. 

To, že se pokácené dřevo z Ptačí slati pravděpodobně ztratilo, zjistila už na podzim botanička Jihočeské university Ivona Matějková a informovala o tom Českou inspekci životního prostředí.  Podle spolupracovníků Hnutí DUHA je však odvezených stromů pravděpodobně více, než na podzim objevila Matějková. 

Česká inspekce životního prostředí bude dnes přímo na místě toto podezření ověřovat.  Pokud se potvrdí, bude to další  případ nelegálního odvozu dřeva  z nejcennějších částí národního parku. Veškerá dřevní hmota tady totiž musí podle rozhodnutí správy parku zůstávat na místě, aby usnadňovala růst novým semenáčkům.  

Porážení  stromů v nejcennějších lokalitách, které údajně kvůli kůrovci prosazuje správa šumavského parku, je v příkrém rozporu s posláním tohoto unikátního území  i  s běžnou praxí v Evropě. Setkává se proto s ostrou kritikou českých i zahraničních odborníků.

Ptačí slať patří mezi lokality, které chrání mezinárodní konvence o ochraně mokřadů.  

Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA řekl: 
"Jsem zvědav, zda zmizelé dřevo tentokrát opět odvážel tajemný neznámý vrtulník jako v případě Ztracené slati před dvěma lety, nebo jestli to byl pro změnu cizí traktor či létající kůň. Ministr Kužvart před třemi lety veřejnou kontrolu kácení v prvních zónách podpořil. Po té co, byly prokázány případy neoprávněného odvážení dřeva z prvních i druhých zón parku a v jednom případě dokonce krádež prostřednictvím vrtulníků, se ministerstvo snaží všemi prostředky další veřejné kontrole v parku zabránit.“

Kontakt: 
Jaromír Bláha, tel: 0602-440508
Karolína Šůlová, mluvčí Hnutí DUHA, tel: 02-22513859, 0604-202470

Poznámky: 
[1] Již pět měsíců ministerstvo životního prostředí blokuje povolení pro vstup pověřených členů a spolupracovníků Hnutí DUHA do první zóny šumavského národního parku. Hnutí DUHA se proto rozhodlo, že začne stav prvních zón sledovat kvůli úřednickým průtahům již tento víkend i bez povolení. Za přestupek jsou zadržení připraveni zaplatit správě parku pokutu


