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Vážená paní hejtmanko,
okolo Šumavy a její přírody se již od vzniku národního parku vede velmi emociální diskuze.
Středoevropan, který si za staletí ekonomicky cíleného lesního hospodaření uvykl na les jako na
plantáž, nenese dobře pohled na přírodní procesy, při kterých „umírají stromy vestoje“. A hledá
argumenty, proč je ponechání těchto území přírodnímu vývoji špatné, neakceptovatelné či přímo
škodící. A k tomu se často používají mýty, zkreslující realitu, která se ve skutečnosti v přírodě
ponechaných lesích odehrává.
Proto jsme se rozhodli tyto mýty pojmenovat a na základě dlouholeté vědecké práce nejen nás, níže
podepsaných, ale i mnoha našich dalších kolegů, je uvést na pravou míru. Systematické výzkumy,
trvající dnes již často déle než 25 let, totiž jednoznačně ukazují, že ponechání lesů spontánnímu vývoji
nepředstavuje pro lesní ekosystémy žádnou katastrofu. Lesy žily samy, bez zásahu a „pomoci“
člověka miliony let, a jistě se bez lidské intervence obejdou i v budoucnu. Současně ale víme, že
hospodářská funkce lesů je dnes nezastupitelná, a netvrdíme, že ponechání jejich části v NP Šumava
v bezzásahovém režimu je návodem na pěstování hospodářských lesů mimo národní parky. Bylo by
dobré, kdyby si to tuto skutečnost uvědomili všichni účastníci sporu.
Stát vytvořil národní parky proto, aby alespoň na malé části našeho území mohl přírodní vývoj
probíhat nerušeně, a mimo jiné tak umožnil získávat nové poznatky o přírodních procesech v lesích.
Vždyť právě současná kůrovcová gradace v hospodářských lesích je dokladem toho, že naše poznání
je stále omezené, či řízené příliš jednoznačně krátkodobými cíli ekonomické povahy.
Proto věříme, že výsledky vědecké práce, vyvracející mýty, které v posledních týdnech zaplňují
zejména veřejný mediální prostor, použijete ve vaší další činnosti a vyjádřeních, týkajících
se hodnocení práce a smyslu existence Národního parku Šumava.
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