pondělí 7. října 2013
„Make the World a wilder place!“
Koktejl zajímavých informací a tipů z konference od Jaromíra Bláhy, experta
Hnutí DUHA na ochranu lesů
„Make the World a wilder place!“, zní motto Světového kongresu o divočině ve
Španělsku, jehož čestnou prezidentkou je Její Veličenstvo španělská královna Sofie
Představení nové publikace o návratu divokých zvířat do Evropy, ke stažení je
zde:
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=48335850&msgid=788785&act=KL5K&c=48
8595&destination=http%3A%2F%2Frewildingeurope.com%2Fassets%2Fuploads%2
FNews%2FWildlife-Comeback-in-Europe%2FWildlife-Comeback-in-Europe-therecovery-of-selected-mammal-and-bird-species.pdf

Frank Sheppers, Rewilding Europe
Kůrovec, laviny, pastva divokých zvířat, požáry a další tzv. disturbance mění kulturní
krajinu v divočinu. A mění také naše myšlení.
S rewildingem se už začalo: Východní Karpaty, Tichá dolina v Tatrách, Velebit v
Chorvatsku, západní Ibérie ,….
Video rozhovor s Frankem Sheppersem:
http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=48335850&msgid=788785&act=KL5K&c=48
8595&destination=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fsh%2F0qrjn0hc7xtvzxm
%2FsBqbO2yJwR%3Flst

Toby Aykroyd, Wild Europe:
Nové plochy divočiny ve Francii, Rumunsku, Irsku¨
Závazek Německa 2% divočiny do 2020
Cíl (Wild Europe) je 5% divočiny do roku 2028

Zoltán Kun, PAN Parks
4,2% plochy Evropy tvoří umělý povrch, 1% je divočina
Je třeba obnovit divočinu nejen v přírodě, ale i v našich srdcích a myslích.

Christoph Schenck, Frankfurtská zoologická společnost
Podstatné faktory pro zvětšení rozlohy divočiny:
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Klíčová je ochrana přírodních procesů
Nesmíme se bát kůrovce, požárů, velkých býložravců….
Zachovat a přísně chránit stávající divočinu a přírodní ekosystémy
Rewilding - opuštěná půda, vojenské prostory
Podpora veřejnosti

Harvey Locke, Canada, Russel Mittermeier, Conservation International, USA
Nature needs half - polovina pro chráněná území
Hlavně oceány, tropické pralesy, málo obydlené oblasti
Convention on biodiversity: zvýšení rozlohy chráněných území na pevnině ze 13 na
17%, oceány z 1 na 10%

Robert Debus, exministr životního prostředí Austrálie
Zachování živé krajiny vyžaduje oblasti s chráněnou divočinou, jejich propojení
biokoridory a v nich ochranu přírodních procesů (totéž navrhuje Hnutí DUHA).

Blok ohrožení původních národů
Působivé vystoupení zástupců indiánských kmenů v bloku o vodní divočině,
konkrétně k projektu Kalifornské mořské chráněné oblasti
Nnimo Bassey – težba ropy v Nigeru
Wayne Bergman – těžba v Austrálii
Lars-Anders Bayer – Sami ve Švédsku spolu s Ulf Lovénem ze Swedish Ecotursim
Society – ohrožení plošnou těžbou dřeva (holoseče), těžbou nerostů, stavbou
větrných elektráren. Ekoturismus jako řešení.

Blok inspirace novými hnutími a projekty
ICCA – Indigenous People and Communities Conserved Territories and Areas
Komunita má rozhodovací právo o půdě, rozhodování vede k ochraně, rozhodování
je společné.
Wild Cities – projekt Wild Foundation: aglomerace s nejméně 10 miliony obyvatel,
významná je biodiverzita.
Chicago region
Blok jak motivovat a mobilizovat lidi k ochraně:
Alan Latourelle

Posloupnost: příroda: zkušenosti, prožitky – porozumění – láska – ochrana!
Sally Barnes, Australie
-

Počítačové hry, reklamy, příběhy – upoutají pozornost a přivedou návštěvníky
do národního parku
V národním parku zážitky – pozorování zvířat
Z NP si odnášejí sportovní předměty s logem, obrázkem apod. – závazek k
myšlence, prožitku, který si berou s sebou domů

Alan Watson Featherstone, Trees for Life
Rewilding ve Skotsku – musí snížit stavy zvěře – oplocenky, návrat predátorů.
Stromky sází dobrovolníci. Zapojení mladých lidí – výsadba, cesty pro stromy.
„Rewilding původního kaledonského lesa mění život ve Skotsku.“

