Povodí Odry, státní podnik

ZÁCHRANA LUŽNÍCH STANOVIŠŤ V POVODÍ MORÁVKY
Projekt je realizován za podpory Evropské unie v rámci programu LIFE - Nature

V období let 2007 – 2010 realizuje Moravskoslezský kraj projekt, jehož cílem je likvidace invazní
rostliny – křídlatky – v povodí řeky Morávky. Partnery projektu jsou Lesy České republiky, s.p.,
Povodí Odry, s.p., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Plzeňský Prazdroj, a.s. a ČSOP Salamandr
celkové náklady projektu		
příspěvek Evropské unie		
příspěvek MS kraje				
příspěvek partnerů				

1 014 tis. Eur
704 tis. Eur
60 tis. Eur
251 tis. Eur

celková zasažená plocha cca				

400 ha

Z chráněných území evropského významu se jedná o evropsky významné lokality: EVL Niva Morávky, EVL
Beskydy a ptačí oblast Beskydy. Dále jsou to velkoplošná a maloplošná chráněná území:
Skalická Morávka a Profil Morávky.
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. Vzhledem k vyloučení kontaminace vod rezidui použitého
herbicidu, byla zvolena likvidace křídlatek injektáží herbicidu do stvolů rostliny.
Související monitoring kvality vod zajišťuje Povodí Odry.
židovník německý

cidivka peřestá

Likvidace křídlatek má za cíl ochranu a opětovný rozvoj rostlinných ekosystémů, jasanoolšových luhů, západokarpatské dubo-habřiny a zejména obnovu štěrkových náplavů
s výskytem kriticky ohrožených druhů květeny ČR – židoviníku německého (Myricaria
germanica) a přeslička cidivka peřestá (Hippochaete variegata). V řece Morávce a její
poříční zóně se vyskytují kriticky ohrožené druhy: mihule potoční (Lampetra planeri)
a rak říční (Astacus fluviatilis). Z ohrožených druhů se zde dále vyskytuje vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) a užovka obojková
(Natrix natrix).

LOGO AOPK ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
s názvem organizace
ZÁKLADNÍ TVAR LOGA
s názvem organizace
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Název organizace tvoří text
AOPK ČR. Je vždy ve verzálkách.
Vytvořen je firemním fontem
ITC FranklinGothic Std. Demi.
Umístění názvu organizace
Spolu s logem je povolena
pouze varianta text pod logem
v jednom řádku.
Text může být umístěn také
samostatně vedle loga
ve dvou řádcích,
pokud to vyžaduje situace
(například obálky nebo
hlavičkové papíry).

ideální poměr logo/text = 7X/1X;
logo s texttem = 7X+1X

AOPK ČR

příklad: při šířce loga 35 mm
je výška verzálek bez akcentu 5 mm (20,5pt).
Znak organizace (piktogram)
tvoří téměř čtverec 7 jednotek x 7 jednotek.
Správný odstup piktogramu a textu je, když
text zaplňuje celou výšku další (8.) jednotky.
Vzniklá mezera odpovídá přibližně
jedné polovině jednotky X.

MINIMÁLNÍ VELIKOST LOGA
s názvem organizace

OCHRANNÁ ZÓNA
s názvem organizace
1/5 rozměru

příklad: při šířce loga s názvem
AOPK ČR
10,5 mm šířka celého loga
organizace
35mm
Křídlatka je likvidována za použití herbicidu Roundup-Biaktiv, který je šetrný k životnímu prostředí.
V průběhu
minimální velikost
tvoří ochranná zóna 7 mm okolo
názvu organizace
je
likvidace je monitorována jednak
kvalita vody v řece Morávka, ale také půda, flóra i fauna v okolí
postřikovaných
celého tvaru loga
stanovena na 6 pt.

ploch, kvůli vyloučení negativních dopadů požitého herbicidu.AOPK
Likvidace
je prováděna proškolenými pracovníky,
ČR
kteří mají s podobnými akcemi dlouhodobé zkušenosti

vranka pruhoploutvá
Po likvidaci se provádí dosev bylin a dosadby keřů (vrb) pro podporu obnovy původní vegetace
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