
Srdečně zveme všechny ochránce p řírody, v ědce, státní
úředníky i studenty na jedine čnou konferenci o praktické
ochran ě přírody…



…kde se budeme snažit odpovídat na otázky…. 



…jak nejlépe (ne)vytvá řet disturbance…



…kdy (ne)využít k ochran ě přírody 
tanky a další bojovou techniku…
…kdy (ne)využít k ochran ě přírody 
tanky a další bojovou techniku…



…kdy pro pomoc p řírodě (ne)můžeme využívat offroady…. …kdy pro pomoc p řírodě (ne)můžeme využívat offroady…. 



…čím a jak se v praxi nejlépe (ne)osv ědčilo obnovovat 
mok řady…



…jak správně (ne) prasit louky za účelem podpory původní
biodiverzity…



…jak správn ě (ne)pracovat s ohn ěm v ochran ě
naší p řírody a jak s ním pracovat legáln ě…



…jak nejlépe pást, kterými druhy a plemeny, zda lép e
celoro čně, čím (ne)od červovat…



…jak pást vodní buvoly, osly, skot, lamy, dom ácích kon ě,…



…jak zubry, pratury a divoké kon ě…



…jak využívat 
plochy pod 
elektrovody 
pro  podporu 

původní
biodiverzity…



…jak obnovovat a udržovat pa řeziny a st řední lesy…



…jak a kde obnovovat p ůvodní pastevní lesy…



…nebo třeba i jak správně „rekultivovat“ s ohledem na přírodu…



…broukovišt ě kdy                    ano, kdy ne, a jak…



…kterak vytvá řet  a udržovat  stromová torza nebo 
zoostromy a pro č…



…hadníky, pta čníky, 
líhništ ě a zimovišt ě…



…plazníky a suché zídky 

pro ješt ěrky…



…osaháte si všemožné druhy ptačích a 
savčích budek, krmítek, hmyzích 
hotel ů, čmelínů,… z největšího 
benefi čního ochraná řského e-schopu. 



Představíme si i projekty 
praktické ochrany dravc ů na 
Slovensku a v České republice …



…i projekty na ochranu nejohrožen ějších motýl ů včetně
motýlích repatriací… .



…budeme seznámeni jak je postupn ě

vytvá řena nejv ětší sí ť vykoupených 
nevládních rezervací v ČR…

…budeme seznámeni jak je postupn ě

vytvá řena nejv ětší sí ť vykoupených 
nevládních rezervací v ČR…



…nebo pta čí park Josefovské louky budovaný Českou 
spole čností ornitologickou…



…i první pr ůkopnické, ale o to sm ělejší firemní
rezervace…



…ale také komunitní
pastevectví Praha, 
lamacenterum Brno, 
revitalizace rašeliniš ť

a spousta dalšího…



K tomu navíc zažijeme skv ělé přírodov ědné exkurze na 
místa správné ochraná řské praxe – navštívíme nap ř. 
vyhlášenou Tematínskou lesostep…



…ráj kobylky ságy…



…i krásných ješt ěrek zelených……i krásných ješt ěrek zelených…



…prohlédneme 
Beckovské skalice…



…lokalitu jedné z 
nejpo četnějších populací
vstava če trojzubého na 
Západním Slovensku s bohatými 
populacemi vzácných motýl ů…

…lokalitu jedné z 
nejpo četnějších populací
vstava če trojzubého na 
Západním Slovensku s bohatými 
populacemi vzácných motýl ů…



…i písčiny a kv ětnaté trávníky vojenského prostoru Záhorie……i písčiny a kv ětnaté trávníky vojenského prostoru Záhorie…



…a prohlédneme i jednu z nejvýznamn ějších stepí
na Slovensku - Čenskovská step…



…jedná se lokality užovek 
stromových, ploskoroh ů pestrých 
nebo chvojníku dvouklasého …

…jedná se lokality užovek 
stromových, ploskoroh ů pestrých 
nebo chvojníku dvouklasého …



…ale také lokality s výskytem vzácných druh ů

ptáků které máme šanci pozorovat p římo v terénu 
stativovými dalekohledy…



…uvidíme i nejv ětší slanisko na 
Slovensku s porosty kriticky 
ohrožené limonky Gmelinovy
podunajské, plam énku celolistého …

…uvidíme i nejv ětší slanisko na 
Slovensku s porosty kriticky 
ohrožené limonky Gmelinovy
podunajské, plam énku celolistého …



…a místa kde prob ěhla obnova 
populace stovek kvetoucích 
kosatc ů žlutofialových…

…a místa kde prob ěhla obnova 
populace stovek kvetoucích 
kosatc ů žlutofialových…



…zažijeme no ční přírodu na úpatí Zoboru…



…zkrátka ve dnech (13)14. – 17.6.2018 se t ěšíme na spole čné
setkání v rámci mezinárodní konference Ochrana p řírody v 
praxi která prob ěhne v rámci Ekofestivalu Nitra 2018. 
Poslední volná místa! Podrobnosti na 

https://www.ekofestival.sk/inpage/konferencia/
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