
2015Ščúrnica

Ščúrnica - bělokarpatský les, kterému lidé dávají volnost.
Please, help return the Carpathian forest to nature.
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1/2015
Divočina jakožto chrám je pouze začátkem /G.Snyder/
Sbírka pro záchranu bělokarpatského přirozeného lesa dále pokračuje. Umožní v následujících letech rozšířit nestátní lesní 
rezervaci Ščúrnica nejméně na 80 hektarů, propojit ji se státní rezervací Ploščiny v jedinečnou ukázku pestré bělokarpatské 
krajiny a zahájit i záchranu dalších lesů pro divočinu. Zvětší se tak rozloha evolučních karpatských lesů. Budou zde probíhat 
přirozenější procesy, větší bude i stabilita vznikajícího celku a jeho okolí. Les bude ovlivňovat i myšlení lidí, tolik potřebný vývoj 
vztahu člověka a přírody v České republice i v Evropě a ve světě.
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2/2015
To co se zdá být v přírodě chaotické, je pouze složitějším, vyšším druhem řádu 
/G. Snyder/

Život lesa je velmi náročný i pokorný. Neustále čelí náporům počasí, staví se i proti vůli člověka, přizpůsobuje se, 
projevuje i skrývá vlastní řešení. Les má svoji paměť, kterou my lidé spíše neumíme využívat.
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3/2015

Náš život je spojen se životem Světa, jenž nás obklopuje. Takže vyzývat lidi, 
aby mluvili o Zemi jako živé, znamená požadovat, aby si všimli, že jsou uvnitř ní
 /Gary Snyder/

Smrt a takzvaná zkáza stromů má v svobodném lese univerzální význam. Vytváří domov  obrovskému  počtu dalších živých 
i neživých forem bytí, jsou základem ekologické stability i dynamiky krajiny a přírody i člověka.
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4/2015
... Doma je tak velké, jaké si ho uDěláme ... /G. Snyder/

Převážná většina našich lesů jsou hospodářské lesy. Les, jak jej navrhla příroda, se od nich hodně liší. Svobodné lesy jsou plné 
přebohatou rovnováhou smrti i zrození, zázračného koloběhu života.
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5/2015

Lesy byly, jsou, víc než domovem ... /H.D.Thoreau/

Přírodní les - divočina také znamená učit se sounáležitosti a úctě k ostatním živým i neživým bytostem, ke všemu stvoření, 
k vědomí  Matky Země. Učit se umění nechat jim svobodu, vzdát se nutkání vše řídit, ovládat.  Neboť je něco více, 
než jen člověk, co je i štěstím a nadějí, co přesahuje člověka, který je přítomný v tom, je toho součástí. 
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6/2015
Máme to štěstí, že nám zůstává, „osvobozujeme“ kousek divočiny, dědictví, které by 
mělo být uchováno pro všechny /G. Snyder/

Tlející dřevo předává potravu novým generacím lesa. Oživuje půdu, zadržuje množství vláhy, chrání zemi před vysycháním. 
Staré souše poskytují potravu a domov až třetině všech organizmů žijících v lesích. Les je spojen s dechem Země i nás. 
Všechno má svůj nepostradatelný význam. Potřebujeme svobodný les a svoboda lesů pomáhá nám.
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7/2015
Svoboda lesa je svobodou člověka  /H.D.Thoreau/

Les Ščúrnica ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody je ponechán přirozenému vývoji k pralesu. Pozemkový spolek 
KOSENKA usiluje o to, aby se za 50 let zvětšila rozloha přirozených lesů z dnešních 0,3 % na 5 % rozlohy lesů a za 100 let 
na 10 % celkové rozlohy lesů v Bílých Karpatech. Rozloha přirozených lesů tvoří zdravý základ všech lesů, příspěvek 
ke stabilizaci klimatu, základ vědomého, znova a znova oživovaného hlubokého vztahu člověka, civilizované společnosti 
k lesům.
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8/2015
Je zbytečné snít o divočině vzdálené od nás. Taková není. Tento sen je živen mo-
čálem v naši mysli, v našem nitru, silou přírody v nás samých  /H.D.Thoreau/

Biodiverzita tohoto bývalého pastevního lesa je díky přítomnosti řady ohrožených druhů rostlin a živočichů mimořádně 
vysoká. Základem lesa zde je genetická základna jedle bělokoré /Abies alba/.  Z ptáků zde žije např. lejsek malý, strakapoud 
bělohřbetý, holub doupňák. Vyskytují se zde také dravci, sovy, obojživelníci i vzácní bezobratlí. Z ohrožených druhů dřevin a bylin 
v lese najdeme např. jilm horský, jeřáb břek i orchideje kruštík drobnolistý, vemeník dvoulistý. Bohatství lesa, lesní půdy, vztahů 
k životu i duchovnímu rozměru bytí je nepředstavitelný. Snad ho můžeme více vnímat především srdcem.
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9/2015

Zachování Světa je v divočině  /H.D. Thoreau/

Divoké přírodě je v České republice ponecháno jen 0,3% území. Naprostou většinu naší krajiny soustavně pozměňuje lidská 
činnost, ztrácíme kontakt s původní přírodou, ztrácíme vědomí sounáležitosti. Zbytky svobodné přírody – lesa - divočiny nám 
podávají pomocnou ruku k udržení životodárného spojení. Nevzdávejme se ho, prožívejme ho, podporujme ho, vnímejme ho 
všemi smysly, žijeme ho i v sobě.
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Divočina sloužila všude jako azyl přírodní, duchovní i politické svobody /G. Snyder/
Lesy ponechané přírodě potřebujeme, abychom viděli, jak se příroda proměňuje v závislosti na změnách prostředí. Je to 
racionální hledisko. Vnitřní pohnutky lidí i společnosti k vnímání lesa se však v mnohém liší a učit se máme od každého.
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11/2015

Nezapojí-li se poznání do pokorné služby životu, stane se součástí utrpení  /M.J/
Součástí programu a celonárodní fi nanční sbírky Místo pro přírodu je i sbírka na záchranu přirozených lesů Bílých Karpat. Po 10 
letech trvání sbírky i s mezinárodní účastí se již podařilo vykoupit 25 ha převážně stoletého jedlobukového a smíšeného lesa v 
severovýchodní části Bílých Karpat. Les přijímáme, učíme se od něj.      
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12/2015

Ščúrnica - přírodní dědictví Bílých Karpat - bělokarpatský les, 
kterému lidé dávají volnost. 
Poznej a chraň.
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Ščúrnica - bělokarpatský les, kterému lidé dávají volnost.
Please, help return the Carpathian forest to nature.

Za posledních 50 let vzal člověk přírodě České republiky na rozvoj měst, 
dopravních staveb, technických děl a průmyslových zón neuvěřitelných 4 000 
čtverečních kilometrů. Pro představu je to čtverec o straně 63 kilometrů! Je to 
také 5% území celé České republiky! Co s tím děláme dnes?

Program Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu 
zajišťuje nejcennější území přírody a další území přírodě vrací. 

Zachráněný les Ščúrnica se nachází v Bílých Karpatech u Valašských 
Klobouků za vrcholem Ploščiny (739 m n. m). Český svaz ochránců přírody, jako 
nový vlastník, zaručuje, že les, postupně měnící se v horský prales, zůstane jako 
soukromá přírodní rezervace zachován příštím generacím. Podle studánky, která 
pod lesem vyvěrá, jsme rezervaci pojmenovali Ščúrnica.

Les zde má další významné funkce: klimatickou, vodoochrannou, 
půdoochrannou, evoluční i krajinotvornou. Utváříme v něm také vztahy člověka 
k životu. Spolu se sousední státní přírodní rezervací Ploščiny, ve které se rozvíjí 
ekologický chov ovcí, tvoří les významný celek a typickou ukázku mozaiky krajiny 
Bílých Karpat a jižního Valašska. Je to modelový příklad spojení ochrany přírody 
a využívání krajiny s širokou účastí veřejnosti.

Iniciativa pro přírodní lesy je významná i z hlediska evropského. Vyzýváme 
k účasti na sbírce a programu Místo pro přírodu občany, přátele a instituce z celé 
ČR, Evropy i světa.

V zájmu nás všech dejme volnost přirozeným lesům!

1 m² lesa zachráníte částkou 20 Kč 
(takže např. 10 m² zachráníte částkou 200 Kč
100 m² zachráníte částkou 2000 Kč a podobně)
Výše příspěvku záleží jen na Vás.

Peníze na výkup lesa posílejte na účet:
Česká spořitelna a.s. 
9999922/0800
se specifi ckým symbolem pro les: 103

Každý z Vás, dárců, se stane symbolickým spoluvlastníkem – patronem 
vykoupeného lesa a obdrží děkovný certifi kát potvrzující kolik m² přirozeného 
lesa zůstane díky Vám zachováno pro budoucnost lesů Bílých Karpat, pro 
budoucnost lesů Evropy.

Kontakt pro další informace o programu : 
Český svaz ochránců přírody
Pozemkový spolek KOSENKA pro přírodu, krajinu a pámátky Valašskoklobucka
Brumovská 11, Valašské Klobouky, 766 01 
fax: 577 320 181 mob: 577 320 145
e-mail: kosenka@kosenka.cz
www.mistoproprirodu.cz
www.kosenka.cz 
www.zachranles.cz

      Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu 
ochránců přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. 

Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP. 
http://pozemkovespolky.csop.cz                                     http://www.zachranles.cz  
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Biosferická rezervace BÍLÉ KARPATY                               
Valašskoklobucko

Děkujeme všem dárcům, děkujeme původním vlastníkům lesa, obci 
Poteč, Českému svazu ochránců přírody, všem, kteří umožnili ustavení 
a rozvoj lesní rezervace Ščúrnica.

Ščúrnica


