
Příloha 1: Aktuální stav naší krajiny

AKTUÁLNÍ STAV NAŠÍ KRAJINY

• Česká republika je zcela závislá na vodě, jež získává jen formou dešťových srážek, voda v naší
  krajině není dostatečně zadržována a odtéká pryč.
• V důsledku kolektivizace v 50. letech minulého století došlo ke scelení (sloučení) polí
  a k výraznému úbytku prvků (aleje, cesty, remízky aj.), jež zadržovaly vodu v krajině.
• Koryta řek a potoků byla betonována a narovnávána a pole „obohacena“ o meliorace,
  v důsledku čehož ztratila krajina schopnost zadržovat vodu a bránit se úbytku (splavování) úrodné
  svrchní zeminy. Tento problém vynikne zejména v případě náhlých a prudkých srážek, jež častokrát
  způsobují lokální i rozsáhlejší povodně.
• Dodnes tento model velkokapacitního a monokulturního zemědělství převažuje.
• Po r. 1989 se sice komunisty zestátněná půda díky restitucím vrátila původním majitelům nebo
  jejich potomkům, ti ale většinou svoje pozemky pronajali nebo prodali bývalým „JZD“ či
  zemědělským koncernům, jež nadále tento model nešetrný hospodaření praktikují. 
• Dotační politika MZ byla dlouho po r. 1989 nastavena na podporu těchto velkých agropodniků
  na úkor drobných zemědělců. Jen pomalu se tato praxe začíná v poslední době měnit k lepšímu.
• Rovněž tak lesy ztratily svoji druhovou pestrost a staly se spíše „smrkovými plantážemi“, jež nejsou
  v případě dlouhodobého sucha schopny bránit se bránit např. kůrovcové kalamitě. Stávající praxe
  celoplošného kácení kůrovcem napadených porostů pak k neschopnosti krajiny zadržovat vodu
  přispívá.
• Dalším fatálním důsledkem bývalé i stávající praxe je výrazný úbytek druhové pestrosti v krajině,
  což postihuje zejména hmyz, který je zároveň i hlavním opylovačem. Ten je navíc dlouhodobě
  decimován insekticidy, pesticidy a dalšími chemickými přípravky, jež se mj. dostávají i do
  potravního řetězce.
• V české přírodě je naopak dlouhodobě přemnožena černá a spárkatá zvěř (divočáci, srnčí), jež např. 
ničí nově vysazené sazenice stromků.
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