Dopady kůrovcové kalamity na region Šluknovského výběžku
Dotazníkové šetření mezi obyvateli obce Doubice (dotazník přístupný od14.05. do 21.05.2021; 99 obyvatel si dotazník přečetlo a 84
dotazník vyplnilo)

1. Kůrovcová kalamita postihla celou střední Evropu. Lesy České republiky, s.p. se snaží
důsledně vytěžit veškeré kůrovcem napadené stromy. Jaký je Váš názor na tyto těžby?
Odpověď

Responzí

Podíl

S těžbou kůrovcem napadených stromů souhlasím, ale lesníci by měli za sebou všechny
škody rychle opravit.

44

52,4%

Mám pocit, že se netěží jen kůrovcem napadené dřevo.

29

34,5%

Je správné, že je les tímto způsobem chráněn, i když to bezprostředně po provedení těžby v
lese nevypadá hezky, věřím však, že lesy se podaří zachránit.

13

15,5%

Kůrovcové stromy by se těžit neměly, tak jako na území národního parku, pro les je lepší
pokud tam zůstanou suché stromy.

12

14,3%

Máte jiný názor, napište nám prosím jaký?

3

3,6%

Nezajímá mne to.

0

0%

Jiné názory:
1.V Česchách nemůže být žádný státní lesník důsledný,
když se musí řídit zákonem o veřejných zakázkách
a čekat na rezumé nadřízených!
2. Případně bych těžila suché a nebezpečné stromy zejména
v dobře dostupných místech a tam, kde se pohybují lidé.
3.Vidím 100ky polských nákladních vozů, které odváží vytěžené
dřevo do zřejmě Hamburku a pak je odváženo do Číny. Jsem
přesvědčen, že nejde jen kůrovce.

2. Smrkové lesy na území Národního parku České Švýcarsko podlehly kůrovcové kalamitě. Tyto
lesy nejsou lesy hospodářskými, tedy lesy určenými k produkci dřeva. Pod suchými stromy se
již rychle objevuje les nový z přirozené obnovy. Jak se díváte na důsledky kůrovcové kalamity?
Odpověď

Responzí

Podíl

Je správné, že smrkové lesy byly ponechány bez zásahu člověka, v národním parku má mít
příroda prostor pro svůj nerušený samovolný vývoj. Je správné, že suché stromy zůstanou
lese stát jako cenný zdroj živin a zajištění ochrany nových lesních porostů.

31

36,9%

Nerušený vývoj přírody má své místo v klidovém území (bývalá I.zóna NP) na ostatním
území NP měly být lesy obhospodařovány a ochráněny.

28

33,3%

Suché stromy by nyní měly být vytěženy, dřevo prodáno a získané finanční prostředky by
měly být požity na výsadbu nového lesa.

24

28,6%

Máte jiný názor, napište nám prosím jaký?

4

4,8%

Nezajímá mne to.

0

0%

Jiné názory:
1.Od vzniku parku tam těží ve velkém. Názor veřejnosti jim je ukradenej
2. Když se vyhlašoval národní ParK České Švýcarsko tak to bylo
pro vyjímečnou geogravickou a geologickou významnost a ne proto
aby zde někdo ničil les.
3.Já toto neumím posoudit, ale podpořím názor starosty Doubice
p. Drozda.
4. za celou dobu se o lesy nikdo příliš nastaral

3. Více jak polovina území NP České Švýcarsko byla postižena přemnožením kůrovce.
V důsledku toho je na mnoha místech suchý les. Správa NP přistoupila k uzavírání značených
turistických cest s odkazem na nutnost nezasahování do přirozeného vývoje lesních
ekosystémů. Jaký je Váš názor na toto uzavírání?
Odpověď

Responzí

Podíl

Základní síť turistických stezek by měla být návštěvníkům přístupná a v rámci možností
bezpečná.

56

66,7%

Les by měl být zpřístupněn pouze pro pěší a omezen by měl být vjezd vozidel do národního
parku.

24

28,6%

Uzavřené turistické stezky sem nebudou lákat tolik turistů a v obci tak bude větší klid.

7

8,3%

Nevadí mi to, vydržím čekat i 5 let něž suché stromy samy spadnou a pak budu smět cesty
opět využívat.

6

7,1%

Máte jiný názor, napište nám prosím jaký?

0

0%

Nezajímá mne to.

0

0%

4. Máte zájem, aby mezi nás přišli zástupci státního podniku Lesy České republiky nebo
Národního parku České Švýcarsko, aby nám vysvětlili své postupy a my se jich mohli ptát na
vše co nás zajímá?
Odpověď

Responzí

Podíl

ANO

51

60,7%

Myslím, že si to stejně budou dělat jak chtějí bez ohledu na náš názor.

27

32,1%

Je mi to jedno

6

7,1%

NE

3

3,6%

