Začíná realizace česko-polského projektu zaměřeného na invazivní druhy rostlin
V lednu letošního roku byl zahájen dlouho připravovaný projekt Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a
v polských gminách, který realizuje Sdružení obcí Hlučínska s polskými gminami Kietrz, Pietrowice Wielkie a
Krzyżanowice za finanční podpory programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.
Projekt se zabývá řešením problémů v krajině společného přeshraničního regionu v souvislosti se značným výskytem
invazivních druhů rostlin, zejména křídlatek a bolševníků. Tyto rostliny nemají větší nárok na živiny a najdeme je
všude - uprostřed měst a obcí, na kraji silnic, v lesích, u vodních toků, v polích atd. Vytlačují původní druhy a mohou
také pozměňovat poměry živin v půdě. Zhoršují přístupnost pozemků a zvyšují náklady na údržbu krajiny. Některé
z nich jsou navíc velmi škodlivé lidskému zdraví. Jejich invazi lze zabránit pouze cílenou mechanicko-biologickou
likvidací, která musí být efektivní, celoplošná a důsledná. Jelikož je včasná reakce - prevence a rychlá likvidace na
malé ploše podstatně levnější než řešení následků masové invaze, byly stanoveny následující cíle a s nimi související
aktivity:
Hlavním cílem projektu je získání přehledu ploch s výskytem invazivních rostlin, resp. vytvoření podkladu pro
pozdější celoplošnou likvidaci těchto rostlin. Dále je nezbytné zvýšení znalosti o invazivních druzích, o možnostech
jejich likvidace apod. u zástupců obcí a měst regionu, neziskových organizací a podnikatelů (zemědělců).
V neposlední řadě je potřebné zvýšit informovanost obyvatel regionu o účincích a vlivu invazivních rostlin na přírodu
a na zdraví člověka.
Prvním krokem při realizaci projektu bylo zřízení česko-polské webové stránky http://invazivni-druhy.hlucinsko.eu,
kde jsou uvedeny všechny informace o projektu, jednotlivých aktivitách, invazivních druzích a jejich škodlivosti,
mapování, databázi apod. Zájemci mohou zasílat své dotazy a podněty na mail invazivni-druhy@centrum.cz.
Od měsíce března 2018 bude až do jara roku 2019 probíhat komplexní mapování ploch s invazivními rostlinami
v jednotlivých obcích regionu. Mapovatelé budou procházet území obcí a zaznamenávat dle metodiky do
databázových karet výskyt invazivních druhů. Z takto získaných dat budou vytvořeny elektronicky přístupné databáze
a mapy s výskytem invazivních rostlin. Údaje k plochám výskytu invazivních druhů budou řazeny po katastrech obcí a
gmin, součástí budou mapy v elektronické verzi s vyznačením výskytu.
Od jara 2018 do června 2019 budou probíhat ukázkové likvidace invazivních druhů rostlin a budou uspořádány
workshopy zaměřené na legislativu a příklady praxe z konkrétního území na Hlučínsku a v gminách Kietrz, Pietrowice
Wielkie a Krzyżanowice.
Pro zástupce obcí a další zájemce bude určena exkurze za příklady "dobré praxe" do Beskyd, kde již problém s
invazivními druhy rostlin úspěšně řešili.
Na závěr projektu v červnu 2019 budou vydány informační letáky pro veřejnost, které poskytnou informace o těchto
rostlinách, zásady zacházení s nimi apod. Tyto letáky budou distribuovány do všech domácností na Hlučínsku a ve 3
partnerských gminách. Pro obce, města a vlastníky dotčených pozemků z obou stran regionu budou připraveny
metodiky likvidace invazních druhů.
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