Anketa sdružení Šumava 21 (výsledky a ohlasy)

Musíme mít na Šumavě suché lesy?
červenec – listopad 2005
Výsledky:
96 respondentů odpovědělo NE komplexně
2 respondenti odpověděli ANO komplexně
2 respondenti odpověděli ANO na třetí otázku, ostatní otázky označili NE.

„Nesouhlasím, aby o Šumavě rozhodovali lidé, kteří se chtějí jenom zviditelnit.
Nerozumí lesu a přírodě. (...) Žiju na Šumavě už 75 let. Připadám si, že jsem se tady
narodila. Proto mi není lhostejné, jací lidé rozhodují za nás, co tady žijeme. Vždy se
v lese pracovalo a les se udržoval čistý. Proto jsem za zelenou Šumavu, i moje tři
děti a vnuci.“
Margita Markovičová, Kašperské Hory
(...) Šumavské lesy mají samozřejmě mnoho funkcí a je třeba se rozhodnout, které
funkce upřednostnit a které mohou zastat lesyve vnitrozemí. (...) Můj názor je: Když
člověk přirozené lesy porušil, měl by je obnovit. Co poškodil, to má napravit.
Souhlasím, že napadené stromy by se měly i v I. zóně porazit, nahradit sazenicemi
odolnýmich stromů při obnovení druhové i výškové diverzity. Pokácené stromy zbavit
ložisek škůdců a kdyby to šlo, na místě rozdrtit, aby obohatily půdu. Také by se tím
zamezil odvoz dřeva a zneužití k těžebním účelům.“
Mgr. Zdeňka Kučerová, Sušice
„Rozhodně podporujeme vítězství zdravého rozumu, boj proti kůrovci, úsilí o
zachování živého a zdravého lesa, a tém pádem i Vaši iniciativu!“
Bc. Věra Zedníková, Olomouc
Julie Čiháková, DiS., Praha 10
Mgr. Radka Macháčková, České Budějovice
Marta Zedníková, Velká Bystřice
Mgr. Hana Kalná, České Budějovice
„Republika se beztrestně rozkradla a samozvaní odborníci lesa a ochránci přírody
beztrestně prosazují nesmysl, že si příroda poradí sama. Již vzniklé škody se nedají
vyčíslit. Vyrostl jsem na hájence u lesa, takže znám funkce zeleného lesa.
Skutečnost je taková, že o Šumavě rozhodují lidé z města a bohužel i z cizích států,
a znovu připomínám, jako se nepovedla privatizace, tak se beztrestně ničí národní
park Šumava.“
Václav Rendl, Javorná na Šumavě.

