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Vážená paní hejtmanko,

jménem Učené společnosti České republiky (USČR), se na Vás obracíme v
naléhavé záležitosti týkající se projektu velkých kopytníků v bývalém vojenském
prostoru Milovice – Mladá. Tento projekt představuje mimořádně úspěšný ekologický
experiment sledující revitalizaci druhové rozmanitosti (biodiversity) živočichů a rostlin
v lokalitě negativně poznamenané dlouhodobou činností sovětských vojsk. O iniciaci
tohoto z mnoha pohledů výjimečného projektu a jeho úspěšný rozvoj se zasloužila
skupina nadšenců a odborníků z ochranářská organizace Česká krajina,
Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty UK. V Učené společnosti ČR
sledujeme bedlivě dosavadní počínání realizačního týmu projektu v bývalém
vojenském prostoru a jsme zneklidněni informacemi, které hovoří o výrazných
komplikacích či dokonce o možném ohrožení dalšího pokračování tohoto bezesporu
jedinečného ekologického experimentu. Projekt si za dobu svého trvání získal
širokou podporu a věhlas odborné i laické veřejnosti doma i ve světě. Pro vědeckou
obec jsou nepřijatelné argumenty dostávající se v posledních měsících na veřejnost
a relativizující význam projektu ve smyslu neplnění jeho základního cíle, tedy obnovy
nelesních biotopů v bývalém vojenském prostoru.

Jsme zneklidněni z vývoje situace kolem projektu velkých kopytníků v bývalém
vojenském prostoru Milovice do té míry, že se přímo obracíme na Vás, vrcholné
představitele regionu, s prosbou o pomoc při řešení situace ve prospěch pokračování
probíhajícího ekologického experimentu v bývalém vojenské prostoru Milovice -
Mladá, který lze s jistou nadsázkou označit za ´ráj divokých zvířat´. Pro jeho
pokračování a další podporu hovoří následující důvody jako odpověď na nejčastější
pochybnosti:

(1) přínosem zásadního významu je obnova biotopů zarůstáním ohrožených
stanovišť, jakož i návrat lokálně vyhynulých a posílení ohrožených druhů;

(2) projekt je příkladem dlouhodobého programu ochrany biotopu s velmi
důsledným odborným/vědeckým dohledem a výjimečným počtem dosud
uskutečněných odborných aktivit; návrat vzácných druhů potvrzují data
soustavného sledování biotopu; dílčí výstupy projektu jsou průběžně
publikovány v odborném tisku a v médiích s velkou odezvou;



(3) chov velkých kopytníků není cílem projektu, ale prostředkem k obnově krajiny;
(4) ačkoliv se pastva domácích zvířat může jevit jako rovnocenná s pastvou

velkých kopytníků, není tomu tak. Pastva (polo)divokých velkých kopytníků je
z mnoha důvodů podstatně šetrnější a pomáhá biologické rozmanitosti
výrazně více než konvenční pastva domácích zvířat;

(5) realizační tým projektu poskytuje odborné kapacity k získání objektivního
obrazu o vývoji lokality a o vytýčení budoucích podmínek pro fungování
pastevní rezervace.

Vážená paní hejtmanko Středočeského kraje, jménem Učené společnosti ČR Vás
žádáme o zachování podpory projektu velkých kopytníků v bývalém vojenském
prostoru Milovice - Mladá. Mezi členy společnosti jsou biologové a ekologové
světového věhlasu, kteří mohou garantovat správnost dostupné praxe v péči o tuto
lokalitu, případně Vám též poskytnout potřebnou expertízu.

S přátelským pozdravem

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
předsedkyně
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