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LIFE SouthMoravia

7 EVL – 6 JM, 1 SČ

Děvín

Stolová hora

Moravský Kras

Stránská skála

Miroslavské kopce

Pouzdřanská step - Kolby

Žehuňsko



LIFE SouthMoravia

6 habitatů

6240* 

6250* 

6210 (*orchideje)

6110* 

91H0* 

91I0*

Lokality ve správě AOPK (SČK)



LIFE SouthMoravia

Obnovní management na 133 ha 

(100 ha travinné porosty + 33 ha lesy)

Udržitelná pastva na 44 ha

Likvidace invazního borytu barvířského na 23 ha

Budování dobrovolnického systému

Zvýšení povědomí veřejnosti



A. Přípravné aktivity

 A.1: Odborná studie pro obnovující management 

C. Konkrétně ochranářské aktivity

 C.1: Obnovující management travních porostů

 C.2: Obnova travních porostů znovuzavedením pastvy

 C.3 Obnovující management lesních stanovišť

D. Monitoring dopadu projektových aktivit

 D.1: Monitoring vlivů projektových opatření na cílové druhy a stanoviště

 D.2: Monitoring indikátorů přínosu projektu LIFE

 D.3: Posouzení dopadu projektu na ekosystémové služby

 D.4: Posouzení socioekonomických dopadů projektu

E. Aktivity na zvyšování povědomí a šíření výsledků projektu

 E.1: Zvyšování povědomí veřejnosti

 E.2: Zvyšování povědomí klíčových zúčastněných stran

 E.3: Replikační nástroje

 E.4: Zvyšování socioekonomických benefitů

 E.5: Síťování

F. Řízení projektu

 F.1 Řízení projektu a reporting

 F.2 Účetnictví projektů, finanční řízení

 F.3 After-LIFE plán



A aktivity
Odborné studie

IBOT

Nastavení obnovního managementu

 Interně 31. 12. 2020

Konzultace se správci lokalit

Začlenění do plánů péče

Finálně 31. 3. 2021





B aktivity
Nákup / pronájem pozemků a / nebo 

náhrady za práva na užívání

V projektu nejsou



C aktivity
Konkrétní ochranářské aktivity

ZO ČSOP ONYX

V návaznosti na výsledky studií z A aktivity

Konzultace se správci lokalit

Výběr vhodných pozemků

Zajištění souhlasů vlastníků

Biotechnická opatření – zač. 11/2020

Likvidace IAS – zač. 4/2020



Boryt

barvířský

Děvín



Lékořice

lysá

Pouzdřany



Pajasan

žláznatý

Děvín



D aktivity
Monitoring dopadů projektu

IBOT

V návaznosti na výsledky studií z A aktivity

Kontrolní plochy

Monitorovací klece – 5 na lokalitu







E aktivity

Zvyšování povědomí a šíření výsledků

ZO ČSOP Onyx

Welcome meeting Brusel 11/2019

Web projektu

#LIFE_SouthMoravia

Tiskové zprávy, články – Veronica

Konference Naše příroda 11/2020

Propagační předměty





F aktivity
Řízení projektu

ZO ČSOP Onyx

Zaměstnání klíčových pracovníků

Dohody o partnerství

Setkávání projektového týmu 4x ročně

Řídící komise 1x ročně

Finanční řízení

Kontrola 6/2020



Co máme za sebou po prvním 
roce projektu:

A – zahájení expertních studií

C – vytrhávání borytu, postřik lékořice, pajasanu,

upřesnění území pro zásahy

D – instalace monitorovacích klecí

E – komunikační plán, web, propagační předměty

F – pravidelná setkávání týmu, 1. kontrola, 

1. setkání řídící komise



Co nás čeká v dalším roce 
projektu:

A – finalizace expertních studií

C – zahájení obnovného managementu, pastva,

pokračování likvidace IAS, opatření v lesních 

habitatech

D – monitoring kontrolních ploch, LPI

E – exkurze, semináře, e-publikace k lokalitám

F – pravidelná setkávání týmu, 2. kontrola,

2. setkání řídící komise



Děkujeme za pozornost!

www.csoponyx.cz

http://www.csoponyx.cz/

