POVODÍ ODRY, státní podnik
ZÁCHRANA LUŽNÍCH STANOVIŠŤ V POVODÍ MORÁVKY
PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA PODPORY EVROPSKÉ UNIE V RÁMCI PROGRAMU LIFE - NATURE

Největší projekt Moravskoslezského kraje v oblasti ochrany přírody a krajiny, zaměřený na likvidaci
křídlatky v povodí Morávky vstoupil v roce 2010 do závěrečné fáze.
Partnery projektu jsou Lesy České republiky, s.p., Povodí Odry, s.p., ČSOP Salamandr,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Plzeňský Prazdroj, a.s. .
celkové náklady projektu								
příspěvek Evropské unie								
příspěvek Povodí Odry								
příspěvek partnerů									
celková zasažená plocha cca							

1 015 tis. Eur
704 tis. Eur
60 tis. Eur
251 tis. Eur
350 ha

spotřeba ROUNDUP-BIAKTIV (za tříleté období)		

7 800 l

Velká část území na němž se realizují projektové aktivity se nachází v povodí
vodárenské nádrže Morávka a část území přímo v OP I. stupně vodního zdroje.
V území citlivém na případnou kontaminaci podzemních i povrchových vod - na
plochách nacházeních se v zátopě VD Morávka, bylo v předchozích dvou létech
ošetřeno 6,6 ha, injektáží do stvolů rostlin. Postřikem podél řek, potoků a lesních
cest nad nádrží Morávka bylo ošetřeno 2,7 ha. Tyto práce pro Povodí Odry provádí
odborná firma.
Na čtyřletý projekt, zaměřený nejen na vyhubení rostliny křídlatky v povodí Morávky,
což byl hlavní úkol, také navazují související aktivity. Plochy zbavené porostů křídlatek
jsou osévány směsí travin a bylin a osazovány kůlovými sazenicemi vrb.

VD Morávka

STAV POROSTŮ KŘÍDLATEK PO APLIKACI ROUNDUP-BIAKTIV
DO STVOLŮ ROSTLIN INJEKTÁŽÍ
Pro informovanost obyvatel obcí a vlastníky pozemků
byly pořádány semináře. Pro odbornou i laickou veřejnost,
zejména žáky základních škol z okolních obcí, byly
pořádány exkurze. Taková informovanost je podmínkou
udržitelnosti pozitivního vývoje i po ukončení projektu.
Atmosféra stěžejných akcí na likvidaci křídlatek je
zachycena na sběrném dokumentu, který zaznamenává
celé čtyři roky průběhu projektu. Materiál bude sloužit jako
inspirace a návod pro obdobné projekty v jiných částech
České republiky nebo v jiných zemích Evropské unie.
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