PRO SILVA BOHEMICA
pobočný spolek České lesnické společnosti
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V Brně 11. 6. 2019
Ing. Miroslav Toman, CSc. – ministr
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
Otevřený dopis ministru zemědělství
Vážený pane ministře,
jako profesní spolek lesníků hospodařících přírodě blízkým způsobem upozorňujeme na naléhavou
potřebu řešit problematiku neúnosných škod působených býložravou zvěří v lesích, a to alespoň drobnou
novelou zákona o myslivosti.
Důsledky aktuálně probíhajícího velkoplošného rozpadu lesních ekosystémů již nelze řešit pouze
umělou obnovou cílových dřevin. Je nezbytné zvýšit stabilitu lesů rozmanitější dřevinnou skladbou v naději,
že alespoň některé z dřevin v budoucnu obstojí.
Probíhající diskuse o změnách vyhláškových procent melioračních a zpevňujících dřevin jsou
v současné době bezpředmětné, protože převážná většina těchto dřevin končí v bachorech býložravé zvěře.
Spárkatá zvěř je limitem pro vnesení jakékoli další dřeviny do porostů. V mnoha případech zbývá i po žíru
kůrovce dost dřevin, které by byly schopny i bez dalších výsadeb a nákladné ochrany proti zvěři zajistit
vznik lesa plnícího mimoprodukční funkce, bohužel zvěř jim dovolí odrůst v lepším případě pouze do výšky
okolní buřeně.
Početní stavy býložravé zvěře i škody na lesích narůstají po celou dobu účinnosti platného zákona o
myslivosti, a to bez ohledu na několik metodických pokynů ministerstva. To vedle mysliveckých statistik
dokazují i inventarizace škod zvěří a výstupy národní inventarizace lesů (NIL).
Žádáme Vás proto, abyste se zasadil o nahrazení současného způsobu plánování lovu dle sčítání
zvěře, který je ve skutečnosti pouze hrou s čísly a kolonkami ve formulářích, systémem plánování lovu dle
stavu ekosystému. Ten je běžný například v Rakousku a Německu a spolu s doložením markantů ulovené
zvěře přináší pozitivní výsledky.
Pevně věříme, že se zasadíte o změnu mysliveckého plánování a povinné předkládání markantů
ulovené zvěře.
Velice bychom uvítali, kdyby se naše generace myslivců a lesníků nemusela před svými potomky
stydět za výsledky své činnosti v krajině.
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