LOKALITY
Pečujeme o devět evropsky významných lokalit v centrální
části CHKO České středohoří, které jsou součástí soustavy
Natura 2000, a deset dalších menších míst, tzv. nášlapných kamenů. Ty propojují evropsky významné lokality
a umožňují tak migraci rostlin a živočichů v krajině.
Bez nich by bylo pro některé druhy překonání větších vzdáleností zcela nemožné.

EVROPSKY
VÝZNAMNÉ
LOKALITY
Bílé stráně u Litoměřic
Borečský vrch
Holý vrch u Hlinné
Košťálov
Lipská hora
Lovoš
Milešovka
Porta Bohemica
Radobýl

NÁŠLAPNÉ KAMENY
Bílé stráně pod Košťálovem
Bílé stráně pod Lipskou
horou
Bílé stráně pod Radobýlem
Dolní Zálezly
Kočka
Kostelní vrch
Ledvinův vršek
Líska
sady u Blešna
stráně pod Lovošem

LIFE znamená ŽIVOT
Projekt LIFE České středohoří přispívá k tomu, aby se
ve zdejší jedinečné krajině lépe dařilo třem vzácným rostlinným a třem živočišným druhům. Pro svůj život potřebují
taková místa, která z naší krajiny kvůli změnám v hospodaření už téměř vymizela, jako jsou stepi a pestré lesy. Šestiletý projekt podpoří jejich obnovu.

PÉČE O LOKALITY
Místa, kde žijí cílové druhy projektu LIFE České středohoří,
nazýváme teplomilná stanoviště a je jich celkem 277 ha.
Náplní naší práce v projektových lokalitách je především
mýcení křovin a náletových dřevin (na ploše 127 ha)
a poté pastva ovcí a koz (na ploše 111 ha), případně
kosení (na ploše 155 ha). Obnovou krajiny a následnou
podporou tradičního hospodaření vytvoříme vhodné
životní podmínky nejen pro naše chráněnce; z obnovy
biotopů budou profitovat i další desítky druhů.

CÍLOVÉ DRUHY
ještěrka
zelená

Rovněž plánujeme výsadbu listnatých dřevin v lesních
porostech na ploše cca 100 ha. Většinou budou
vysazovány sazenice dubu, v menší míře pak třešeň ptačí,
jeřáb břek, jeřáb oskeruše, jabloň lesní a hrušeň polnička.

AKCE A VZDĚLÁVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST
Zajímá vás, co žije a roste ve vašem okolí? Chcete se
dozvědět o přírodě více? Připravujeme pro vás a vaše
děti v projektu LIFE České středohoří celou řadu akcí
a zábavných vzdělávacích aktivit. Oblíbené jsou například
terénní exkurze zdejší krajinou, které vedou naši botanici
či zoologové. Připravujeme ale i výstavy, audiovizuálního
průvodce a rodinné procházky.
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Součástí opatření v lesích je i výřez nepůvodní invazní
dřeviny trnovníku akátu na ploše 3 ha a její nahrazení
domácími dřevinami.

Zaujali jsme vás? Sledujte nás na Facebooku na stránce
LIFE České středohoří nebo na našich webových stránkách.
www.facebook.com/lifeceskestredohori
www.lifecs.cz | www.nature.cz
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