TISKOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Fragmentace“ splnil očekávání a potrvá
do konce roku 2016
Praha 8. února 2016 – Fakulta životního prostředí ČZU prodlužuje do konce
roku 2016 aktivity projektu nazvaného Zmírnění důsledků fragmentace
biotopů v různých typech krajiny České republiky. Rozpočet projektu
hrazeného z tzv. Norských fondů činí 15,3 milionu korun. Celkem 11 dílčích
aktivit probíhá podle plánu a s průběžnými výsledky již byla odborná
veřejnost seznámena na konferencích a prostřednictvím tradičních i
nových médií. „Požádali jsme o prodloužení projektu o osm měsíců proto,
abychom získali větší objem dat v jednotlivých aktivitách, a tím také
zkvalitnili výstupy“, vysvětlil hlavní řešitel projektu a děkan fakulty prof.
Vladimír Bejček.
Cı́lem projektu č . EHP‐CZ02‐OV‐1‐027‐2015 je komplexnı́ zhodnocenı́ rizik fragmentace
biotopů v Ceské republice, a to jak pro vybrané skupiny organismů , tak pro krajinu jako
celek. Komplexita projektu spoč ı́vá v ř eš enı́ problematiky fragmentace biotopů z
pohledu velký ch taxonů (ptá ci, obojž ivelnı́ci, bezobratlı́, liš ejnı́ky), v rá mci rů zný ch typů
fragmentovaný ch ploch (mokř ady, dá lnice, kamenolomy), jevů spojený ch s fragmentacı́
(konektivita) a v neposlednı́ ř adě i z pohledu rů zný ch prostorový ch mě řı́tek (regioná lnı́,
celorepublikové ). Souč ástı́ projektu je navrž enı́ vhodný ch managementový ch opatř enı́
vedoucı́ch ke zmı́rně nı́ dů sledků negativnı́ch procesů .
Jednotlivé aktivity se v roce 2015 uskutečnily podle plánu a o prezentaci výsledků se
postarali nezávisle dílčí řešitelé dle daného tématu. Jednou z akcí byla konference
International Wader Study Group, které se zúčastnila skupina v projektu zapojených
odborníků díky podpoře Bilaterálního fondu. Formou dvou přednášek a tří posterů
odprezentovali odborné poznatky z výzkumu bahňáků. Fakulta zajistila PR aktivity
v podobě tiských zpráv, vytvoř ení webových stránek projektu v č eské i anglické
jazykové verzi představující jednotlivé aktivity projektu. Nejširší veřejnost se s všemi
aktivitami měla příležitost seznámit na tzv. Norském dni, který FŽP u příležitosti Dne
Země uspořádala 22. dubna 2015. V neposlední řadě komplexitu problematiky
fragmentace biotopů populární formou vykresluje sedmidílný seriál dokumentárních
filmů nazvaný Vědou pomáháme přírodě.
Fakulta životního prostředí zaznamenala v roce 2015 mimořádný úspěch v získávání
finančních prostředků z tzv. Norských fondů. Prostřednictvím různých programů se
badatelům podařilo čerpat podporu pro své projekty v celkové výši 67 milionů korun a
současně navázat spolupráci se špičkovými výzkumnými institucemi v Norském
království.
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