Tiskova zprava Hnuti DUHA

Potvrzeno: ze Šumavy dál mizí pokácené stromy

pondělí 10. června 2002

Nelegální odvoz dřeva z dalších nejcennějších oblastí šumavského národního parku dnes potvrdila Česká inspekce životního prostředí. Na všech třech místech, kde šetření prováděla,  se prokázalo, že se dřevo ztratilo. Více než stovka pokácených stromů zmizela z první zóny Ptačí slať, z dalších dvou pak méně. Kmeny byly pravděpodobně odvezeny vrtulníkem.

Na případ upozornila inspekci už na podzim botanička Jihočeské university Ivona Matějková, která také policii podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Spolupracovníci Hnutí DUHA tento víkend během svého monitoringu zjistili, že odvezených stromů je dokonce více, než Matějková objevila. 

Správa národního parku v letošním roce prováděla inventarizaci dřeva v I. zónách. Výsledky ale odmítla na dnešním jednání předložit. Všechny pokácené stromy v I. zónách musí zůstávat na místě, aby usnadňovaly růst novým semenáčkům. 
 
Poslední případ protiprávního odvážení dřeva není ojedinělý. Před dvěma lety inspekce šetřila nepovolené kácení a odvoz poražených stromů z prvních zón Jezerní a Ztracená slať. Na Šumavě došlo i k neoprávněnému odvezení dřeva ze druhých  zón vrtulníkem, zneužívání dotací ze Státního fondu životního prostředí na letecké přibližování dřeva - v řádu desítek miliónů korun, či ponechávání stovek kůrovcových stromů nebo polomů v umělých smrkových monokulturách druhých zón vinou nedbalé asanace. 

Ačkoli na většinu ilegálních činů upozornila až veřejnost, ministerstvo životního prostředí se nezávislé  kontrole brání [1]. 

Přesto, že početnost kůrovce je letos v základním stavu, správa parku opět sama sobě povolila kácení v nejcennějších částech Šumavy. Porážení  stromů v těchto lokalitách, které údajně kvůli kůrovci správa prosazuje, 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.

Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl: 
„Jsem zvědav, zda se správa parku bude i nadále tvářit, že o ničem neví. Pochybuji, že by  se na Šumavě mohlo nerušeně pohybovat tolik neznámých vrtulníků, podzemních traktorů či létajících koňů, aby unikli pozornosti strážců parku a hajných. Ministr životního prostředí by měl jasně říct, jaké vyvodí důsledky. Miloš Kužvart však nezákonnosti na Šumavě kryje - ačkoli ho Česká inspekce životního prostředí vyzvala, aby došetřil zneužití dotací na vrtulník, doposud tak neučinil.“
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Poznámky: 
[1] Už pět měsíců ministerstvo životního prostředí blokuje povolení pro vstup pověřených členů a  spolupracovníků Hnutí DUHA, kteří chtějí sledovat dopady kácení na šumavskou přírodu a kontrolovat, zda se nadále z prvních zón vyváží ilegálně dřevo. Během tohoto víkendu proto Hnutí DUHA zahájilo monitoring i bez povolení a je připraveno zaplatit za přestupek pokutu.  

