Vzduch v Jizerkách patří prý k nejčistějším
v ČR, ale…
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Jizerské hory - Přes optimistické údaje, hory
ještě nemají vyhráno. Hrozí dusík.
Jizerské hory se pyšní jedním z nejčistších ovzduší
z celé České republiky. Potvrdil to rozsáhlý
výzkum, který skončil v uplynulém roce.

„Vědci při něm zkoumali úroveň znečištění
českých hor a porovnali jej se stavem před 20 lety," říká Pavel Byron, ředitel Muzea
Jizerských hor. Změny v životním prostředí potvrdil také Petr Bažant ze Sdružení cestovního
ruchu Jizerské hory. „Během posledních deseti let je to viditelný fenomén, kterého si všímají
i sami turisté. Kde byly dříve suché pahýly, dnes roste smíšený les. Spolu s ovzduším se
změna projevila i v přístupu místních subjektů."
„Jizerské hory se ještě před pár desítkami let potýkaly s výraznými úbytky stromových
porostů. Důvodem bylo ovzduší silně znečištěné německými a polskými továrnami," popisuje
dřívější stav Pavel Byron. Nicméně nejenom německé, ale také ty české, však prošly
v průběhu 90. let proměnou a dnes jsou odsířené a odprašněné…
Ochránci přírody už ale takovým optimismem nehýří. „Jizerské hory ještě zdaleka nejsou
spaseny. Oxidy síry se sice utlumily, množství dusíku je stále nad limitem," tvrdí Ondřej
Petrovský z Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.
Dusík, který se do ovzduší dostává hlavně z automobilových zplodin nebo při spalování
zemního plynu, totiž slouží jako hnojivo. „Stromy rostou rychleji, než by měly. Živiny si pak
neberou z půdy, ale od z vlastních větví. Důsledkem toho je množství stromů, které jsou
u kmene holé," popisuje důsledky Petrovský.
S tím se ochránci setkávají zejména u jehličnanů. Situace je o to horší, že právě smrky
pokrývají ještě stále převážnou část Jizerských hor. A trvalé poškození této monokultury
může mít podle ochránců za následek stejnou kalamitu, s jakou se hory potýkaly právě ještě
před dvaceti lety.

