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Ochrana přírody
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Hlavním lákadlem jsou interaktivní prvky
a multimediální panely, pomocí nichž si mohou
návštěvníci prohlížet území chráněné krajinné
oblasti. Projekt je výsledkem dlouholeté spolupráce mezi AOPK ČR, (realizující program
Dům přírody) a základní organizace ČSOP Nový
Jičín, která vypracovala a zrealizovala projekt
za dotační podpory Operačního programu
životní prostředí.

Finalisté soutěže Natura 2000. Zleva v první řadě – Fr. Pelc s první cenou, A. Limrová, J. Marešová, D. Lacina (AOPK),
v druhé řadě – Janek Potocnik (eurokomisař pro životní prostředí), S. Jánský (SVOL) a Francesco Kinsky dal Borgo.

Celoevropskou cenu
Natury 2000
za ochranu přírody získal
projekt z ČR

stepí – syslovi. V květnu se také již třetím rokem
konala Slavnost stepí na Rané, kdy se celodenního programu účastnily stovky lidí.

Prestižní celoevropská Cena Natury 2000
je udělována za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území
Natura 2000. Cenu v kategorii Komunikace
obdržel projekt Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR na záchranu jedinečných stepí
Českého středohoří. Vítězové byli oznámeni
21. 5. na slavnostním ceremoniálu v Bruselu.

Mezi finalisty ze 163 přihlášených se dostal
i další projekt agentury. Ta v Českém ráji
ve spolupráci se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů, Evropským sdružením vlastníků a zástupců společnosti Kinský
dal Borgo, a. s. připravila ve společné skupině
souhrny doporučených opatření pro 8 evropsky významných lokalit soustavy Natura
2000. Výsledkem je komplexní smlouva, která dlouhodobě zajistí prosperitu chráněných
lokalit a zároveň dává vlastníkovi pozemků
jasnou a dlouhodobou perspektivu ohledně
nákladů a příspěvků na šetrné hospodaření.

Projekt Aktivní ochrana evropsky významných
lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy
v Lounském středohoří chrání zdejší jedinečné stepi. „Evropská unie si uvědomuje,
že soustava chráněných území Natura 2000
a evropské přírodní dědictví se těžko může
obejít bez lidí – právě proto je takový důraz
kladen na komunikaci. Jsem rád, že náš projekt obdržel cenu právě v této kategorii,“ uvedl František Pelc, ředitel AOPK ČR.
Agentura využívá pro objasnění toho, čím
jsou stepi Lounského středohoří výjimečné,
nejrůznější metody – přímé jednání s majiteli
pozemků a hospodáři, komunikace s obcemi, semináře pro odborníky, vzdělávání dětí
v místních školách nebo publikace pro širokou veřejnost. Popularitu si získala například
pexesa či komiks o ohroženém druhu zdejších

Expozice představuje přírodní fenomény CHKO
Poodří – především říční ekosystém tvořený
samotným korytem Odry, přilehlými lužními
lesy a tůněmi ve zbytcích starých ramen Odry.
V expozici je například vymodelován břeh
Odry s vrstvami usazenin doplněný o typické
druhy živočichů, které se kolem řeky vyskytují.
Návštěvník se octne pod hladinou typické pooderské tůně, kde může zkoumat, co v ní žije.
V zahradě se zejména děti pobaví vodní hrou,
která symbolizuje řeku Odru od pramenišť
do níže položených úseků. Regulací různých
stavítek mohou ovládat povodeň nebo naopak
sucho, a tak poznávat, jak vlastně vodní režim
Odry funguje. Samostatnou částí projektu je
přístavba s přednáškovým sálem a zázemím.
Zde bude v budoucnu probíhat program pro
odbornou i laickou veřejnost.
„Cílem Programu Dům přírody je vybudovat
po vzoru jiných evropských států ve vybraných
chráněných územích síť návštěvnických středisek. Značka chráněné krajinné oblasti přitahuje turisty, kteří napomáhají šetrnému rozvoji
místních obcí. Domy přírody, stejně třeba jako
naučné stezky či ptačí pozorovatelny návštěvníkům pomohou lépe poznat zdejší přírodu, což
je jeden z předpokladů její lepší ochrany,“ informoval ředitel AOPK ČR František Pelc.

David Lacina

Poodří má svůj Dům přírody
Další z Domů přírody – tentokrát věnovaný
CHKO Poodří, otevřeli v půli května hejtman
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák
a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
František Pelc. Dům přírody nabízí návštěvníkům bohatou vnitřní a vnější expozici,
která poutavě představuje přírodu chráněné
krajinné oblasti Poodří. Nové návštěvnické
středisko vzniklo v areálu Záchranné stanice
v Bartošovicích, v budově bývalé fary a v přilehlé zahradě.

Petr Birklen

Interaktivní zpracování částí toku Odry. Foto: autor

