Evropská krajina podle L. Mika
13. I. 2021 DENÍK: EU chce divočinu rozlohou větší než Česko (Luboš Palata - "pan Europa")
Ladislav Miko, půdní biolog, býv. člen strany Zelených, dnes místopředseda strany LES. v EK řídil
využívání přírodních zdrojů, na Slovensku je dnes velvyslancem EU, v r. 2009 krátce jako ministr
ž.p., ČR, svolal do Prahy 1.evropskou konferenci o divočině. Chce politicky prosadit změnu
celkového přístupu k přírodě a krajině: "nedělat za ní něco, co udělá sama - třebas i na panelákovém
sídlišti, na Šumavě by člověk neměl zasahovat, jen odstranit nevhodné lidské zásahy, tj. odvodnění
mokřadů / rašelinišť ", požaduje návrat divočiny a obnovení "původních podmínek k získání šance
návratu mnoha organismů", O totéž údajně usiluje společenství Wild Europe (původně sledující
divokou minulost Evropy), požadující návrat divoké přírody. L. Miko chce na Slovensku zrušit
národní parky (kromě Malé Fatry či Vysokých Tater - Tichá a Koprová dolina) a vymezit "ochranu
krajiny" ve všech obcích na 10 % území.
Zelená dohoda EU - záměr ochrany 1/10 lesů Evropy (to je údajně rozloha stávající a obnovitelné
divočiny, neboť Evropa chce zachránit a obnovit divočinu - Zelená pro Evropu)Divočina v EU je cca 2 % - 84000 km2, kde údajně probíhá obnova a ochrana divočiny:
- Šumava (zde je údajně největší údajně potenciál divočiny, další jsou tundrové partie Krkonoš, lesy
v Podyjí, prales u Žďáru n.S., rašeliniště v Krušných horách)
- Delta Dunaje (Rumunsko, Ukrajina),
- Východní Karpaty (Slovensko)
- Jižní Karpaty (Rumunsko)
- SV Karpaty (Polsko)
- pohoří Velebit (Chorvatsko)
- západní Iberie (Portugalsko, Španělsko)
Plánovaná obnova a ochrana divočiny v EU na cca 5 % (min. žádoucí velikost plochy 5000 ha)
- Delta Odry (Polsko)
- Rodopy (Bulharsko, Řecko)
- Střední Apeniny (Itálie)
- Velké Laponsko (Švédsko, Finsko)
Do Milovic došlo k návratu koní, zubrů a praturů, ale schází mu predátoři - vlci a medvědi.
Poznámka
Není zřejmé, za koho L. Miko vyjadřuje rozsáhlé požadavky na výrobu divočiny a to převážně
v zemích býv. východního bloku - zda za stranické, či jiné zájmové skupiny, za zednáře či osobní.
Dle Miky je vše antropogenní špatné, příroda sama vše nejlépe napraví, v "jeho" bezzásahové
divočině se nereflektují vzrůstající stresové podmínky klimatických změn (antropocénu) ani širší
vazby. Šumava se ale dostala na Red List IUCN kromě zneužití kůrovce k rychlé a rozsáhlé výrobě
"divočiny" došlo zde je genocidě cévnatých rostlin (z 1350 na 500), o potřebných býložravcích se
Miko nezmiňuje. Z epicentra chráněné množárny kůrovce na Šumavě došlo k apokalyptické
disturbanci již poloviny převládajících smrkových lesů ČR (v 1. poločase ve směru převládajících
větrů k Jeseníkům). Dosavadní bilionové škody v době kovidové jsou vítány (Festina lente)?
Spolupráce s přírodou vypadla z jeho požadavků. Oponentura ideologie naoktrojované divočiny
byla zamezena, proto vznikla publikace Trvale udržitelný vývoj světových regionů ? Ekologické
vazby vývoje lidské populace a vegetace I-IX, v rozsahu více než 7000 stran, která analyzuje
celosvětově uvedenou problematiku. Poukazuje na přírodně vzniklé pohrobky lesních biomů po
celém světě. ale i na skutečnost, že Mikovy požadavky jsou v rozporu s vymezeným systémem
chráněných území (BR, EVL, CHOPAV, Ramsarská úmluva, ale i běžných NP). Existenční
problematiku obživy obyvatel divočiny by podle Miky měl řešit stát. Vnucované, populisticky
jednoduché "řešení" bezzásahové "divočiny" zaujme přírodně neznalé mladé lidi a Pražáky, žijící v
mainstreamové bublině. Mikova dlouhodobá mantra zní: zvykejte si na svoji identitu s vlky a
medvědy. Uhlíková bilance po rozpadu lesů ho nezajímí. Britské království si nově řeší potřebné
plochy k zajištění ekologické udržitelnosti svého území, příkladné Švýcarsko nevnímáme.

