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Proměna přírodní lokality Gliňoč s chráněnými živočichy, do které se pustilo město
Bohumín, má i své kritiky. Podle radnice je však jejich projekt ekologický a lokalitě
pomůže. Podle místních ochránců přírody však místu a zvířatům náročná revitalizace spíš
uškodí.

"Projekt Gliňočské tůně má tři cíle. Při velkých přívalových deštích, případně povodních
by lokalita měla po úpravách zadržet větší množství vody než dříve. Zároveň v areálu
vytvoříme vhodnější podmínky pro zvláště chráněné živočichy, mezi které patří skokan
zelený, rosnička zelená, ropucha obecná, kuňka obecná a užovka obojková," vysvětloval
bohumínský místostarosta Lumír Macura (ČSSD). Dodal, že za třetí pak bude lokalita
sloužit lidem k procházkám a pozorování zvířat.

"Pro návštěvníky tam vyroste drobný mobiliář blízký přírodě, a to čtyři informační tabule,
šest odpočívadel i stojan na kola a menší dřevěný altán. Ten vznikne u rybníčku v zadní
části areálu," doplnil Macura. Revitalizace přírodní rezervace, která některým v Bohumíně
"leží v žaludku", bude stát dva milióny korun. Město na projekt získalo evropskou dotaci
ve výši 1,1 miliónu korun.

"Tato lokalita Gliňoče nepotřebuje revitalizaci, ale potřebuje to, aby zde člověk napravil
to, co zde v minulosti sám zkazil. Na této lokalitě je nutné zajistit prostředí nejen pro
občany, ale i prostředí a klid pro rozmnožování a biodiverzitu všech rostlin, živočichů lesa
a vodního prostředí. Nelze zde proto budovat nějaký přírodní či sportovní areál, který
bude narušovat již vytvořená biocentra a stanoviště chráněných a ohrožených živočichů,
kteří do dnešní doby odolávali negativní činnosti člověka," reagoval na kroky radnice
předseda spolku Rybářství a celkové ekologie krajiny Racek Bohumín Vladimír
Kolomazník.

Připomněl, že v roce 2012 občanské sdružení předložilo městu nenáročný projekt
Ecoaquanature 2012, který byl zpracováván ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a byl
dozorován Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR s cílem podpořit zde tvorbu biocenter
a ochranu životního prostředí. "Projekt byl bez náročných finančních nákladů a byl
založen jen na odborné a dobrovolné činnosti na základě uzavřené smlouvy o pouhém
užívání," řekl Kolomazník.

Město však do projektu nešlo a vytvořilo si svůj, který je rozdělen do dvou etap. V té
první, která proběhla v době vegetačního klidu, byla v lokalitě vykácena asi stovka
stromů. "Kácely se i vzrostlé zdravé stromy, protože stály buď přímo v ploše tůní, anebo
na jejich obvodu, a chráněné žáby, které zde žijí, potřebují pro své rozmnožování více
světla," vysvětlila Iva Crhová z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice.
Dodala, že ve druhé etapě se počítá s úpravou tůněk a vzniknou i čtyři nové. "Dřevní
hmotu z kácení stromů jsme využili pro vybudování úkrytů pro hady, brouky a
obojživelníky," informovala dále Crhová s tím, že nyní jsou práce zastaveny až do podzimu
kvůli rozmnožování živočichů.
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