Projekt "Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna"
Rozmístění keřových segmentů uvnitř oplocenek

= cesta, na níž stojíte =

249 m n. m.

239 m n. m.

délka pozemku 390 m

NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s. získala do výpůjčky pozemek města Přerova, konkrétně 5.500 m2 orné půdy na okraji velkého půdního bloku ve zdejší lokalitě Přerov-Hvězdárna. Během let 2019-2028
zde napůl svépomocí a napůl s pomocí přírody členové spolku a dobrovolníci vytvoří nový přírodě blízký

biotop

nejen pro polní ptáky - jižně exponovanou travnatou stráň se skupinami keřů. Ta pomůže

zvýšit biodiverzitu v této části Hané a vrátit zemědělské krajině její základní ekologické funkce. Mezi ně patří snížení eroze půdy i zadržení

vody

v krajině. Tento biotop nebude osamocený, neboť

naváže na další již existující nebo právě zakládané ostrůvky biodiverzity v okolí. Navíc je zde podle údajů z monitoringu koroptve pravidelný výskyt tohoto vlajkového druhu české krajiny.
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Tento biotop je součástí navrženého lokálního biokoridoru

ÚKOL PRO VÁS: Podařilo se Vám zde pozorovat nějaký ptačí druh? Jeho
fotografii, nahrávku hlasu nebo alespoň slovní popis nám pošlete na

růže bedrníkolistá

LBK 4. Biokoridory a biocentra jsou základními prvky

info@koroptvicky.cz. Pomůžeme Vám s určením druhu a třeba to bude

územního systému ekologické stability krajiny, které udržují

nové vzácné pozorování pro tento biotop. Zapojte se do monitoringu

a navrací přírodní rovnováhu tam, odkud v minulosti vlivem

ptačího společenstva. Děkujeme!

necitlivého hospodaření vymizela.

Celkový počet druhů polních ptáků vypovídá

Keře

o stavu biodiverzity - tedy čím více druhů, tím lépe.

klima, pomáhají zadržovat vodu, nabízejí úkryt

Na zemi hnízdící polní ptáci jsou úspěšností

a potravu spoustě živočichů. Na části plochy

hnízdění velmi závislí na způsobu zemědělského

biotopu bylo proto experimentálně vyseto více než

hospodaření. Přítomnost

koroptve polní,

jako citlivého bioindikátoru, pak ukazuje na celkový
stav krajiny, zejména tedy na zastoupení vhodných
krajinných prvků a míru šetrného zemědělského
hospodaření.
FOTOGRAFIE: Koroptev polní © Ivan Mikšík

rozměr obvodu panelu š. 100 x v. 80 cm

kopretina bílá

plní v krajině důležitou funkci. Zlepšují

tisíc semen kaliny obecné, ptačího zobu, trnky
obecné, hlohu jednosemenného, růže šípkové,
brslenu evropského a pámelníku bílého, které
obohatí společenstvo keřů na Hvězdárně. Trochu
tak pomůžeme přírodě, která sem pomocí ptáků
začala již rozšiřovat třeba bez černý. A řadu dalších
keřů sem vysazujeme ve formě menších sazenic.

Řešitelem projektu „Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna“
je NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s. (www.koroptvicky.cz). Vlastníkem
pozemku je Statutární město Přerov, které pozemek bezplatně
vypůjčilo na období 2019-2028 za účelem realizace projektu. Projekt
finančně

podpořili Statutární

město Přerov (www.prerov.eu)

a Olomoucký kraj (www.olkraj.cz). Finančně přispěli také drobní dárci.
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