V chráněném Poodří se obnovují nejen rybníky, ale i původní zeleň
MF Dnes – Moravskoslezský, 31. 1. 2019
POODŘÍ Rozsáhlé zemní a stavební práce začínají v chráněné krajinné oblasti Poodří.
Souvisejí s obnovou přírodovědně nejcennější části rybniční soustavy u Studénky. Projekt
Agentury ochrany přírody a krajiny potrvá více než rok. V Poodří zároveň do pěti let
výrazně přibude zeleně, její výsadbu iniciuje spolek Arnika.
„V přírodní rezervaci Bažantula se nachází přírodě blízký a druhově bohatý rybniční
ekosystém se vzácnými rostlinnými společenstvy. Rybníky jsou nyní v nevyhovujícím
technickém stavu,“ popsala Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny.
Hráze netěsní, nechrání rybníky před rozlivy Odry, eroze zabahňuje jejich dna. Podle
ředitele Správy CHKO Poodří Jana Klečky tak přestávají plnit svoji funkci z pohledu
rybničního hospodaření i ochrany přírody. Projekt na jejich obnovu, jehož náklady
dosahují 50,3 milionu korun a částečně je pokryje evropská dotace, již začal a skončí ve
druhé půlce příštího roku.
„Revitalizujeme rybníky Malý a Velký Okluk, Bažantula a Kozák v přírodní rezervaci
Bažantula,“ upřesnil Klečka. Oprav se dočkají hráze a technické objekty, rybníky čeká
odbahnění, úprava stávajících ostrovů i obnova a rozšíření příbřežních porostů rákosin.
„Odstraní se také část dřevin na hrázích a rybničních ostrovech, aby se zlepšily podmínky
pro hnízdění ptáků,“ dodal Klečka.
Do Poodří se i díky dalšímu projektu vrátí staré odrůdy hrušní a rozšíří porosty topolů,
dubů i vrb. První výsadbu padesátky hrušní mají za sebou v Jeseníku nad Odrou, v
Bernaticích na podzim arboristé ořezali na šest desítek vrb a do budoucna tam ošetření
čeká i lípy a staré duby. Teď se k projektu Arniky připojily Jistebník a Petřvald.
O stromy budou odborníci pečovat s místními zemědělci tradičním způsobem a počítá se i
s výpravami pro školy, exkurzemi či výstavou fotek. „Máme zájem o spolupráci při péči o
stávající porosty a při výsadbě nových stromků, které nám chybí podél stezek a při
okrajích lesa,“ uvedla Šárka Fabiánová, místostarostka Petřvaldu.
Výsadba má podpořit výskyt brouka páchníka hnědého. „Žije v dutinách starých stromů a
je velice vzácný, přežívá jen v místech s čistou přírodou. Jeho přítomnost znamená, že v
Poodří přežijí i další ohrožené druhy,“ řekla Marcela Klemensová z Arniky.
Podle Petra Kočárka z Ostravské univerzity je Poodří jednou z nejvýznamnějších oblastí
výskytu páchníka. „Teď má však namále, protože poslední zbytky starých, solitérně
rostoucích dutých stromů z krajiny mizí. Nepodaří-li se nastartovat pravidelnou údržbu –
zejména hlavatých vrb – a propojit malé vymírající populace novými výsadbami, páchníka
v Poodří v nejbližších desetiletích ztratíme,“ uvedl.
Arnika během pěti let vysadí v Poodří více než 1 500 stromů, rozpočet projektu je zhruba
25 milionů korun. Část nákladů jde z evropské dotace, podílí se i ministerstvo životního
prostředí. Lidé můžou přispět i ve veřejné sbírce.
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