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Popis projektu "Turismus v pražských pøímìstských lesích Monitoring turistického ruchu a analýza jeho negativních dopadù na životní
prostøedí vybraných pøímìstských lesù hlavního mìsta Prahy".
Co je to pøímìstský les a proè je dùležitý?
Pøímìstské lesy (PL) jsou velmi významnou souèástí krajiny v
bezprostøedním okolí lidských sídel. Tyto lesy jsou v urbanizovaném prostøedí
dùležité z hlediska krajináøského a ekologického (poskytují refugium
mnoha živoèi&scaron;ným a rostlinným druhùm a pøispívají tak k zachování biologické
rozmanitosti; jsou významným ekostabilizaèním prvkem v krajinì &ndash; souèást ÚSES;
zvy&scaron;ují retenèní schopnosti pøímìstské krajiny &ndash; stabilizace lokálního klimatu).
Mnohá z nich mají statut zvlá&scaron;tì chránìného území èi jsou významná z
hlediska obecné ochrany pøírody a patøí mezi pøírodní parky. Pøímìstské lesy
jsou také dùležité z hlediska rekreaèního. Mnoho obyvatel, nav&scaron;tìvuje za
úèelem rekreace èi sportovního vyžití tato území. PL jsou pro obyvatele Prahy
jednou z mála možností krátkodobé rekreace a pobytu v pøírodì; mají
funkci relaxaèní s možností sportování v relativnì zdravém a nepo&scaron;kozeném
životním prostøedí; èi tvoøí nedílnou èást zpùsobu trávení volného èasu pro
rozdílné sociální skupiny (rodiny s dìtmi, dùchodci ad.) obyvatel Prahy. Z
hlediska funkènosti mìstské zelenì nezáleží pouze na celkové plo&scaron;e, ale neménì i
na jejím rozložení, na dostupnosti pro co nejvìt&scaron;í èást obyvatel. Mnoho zdrojù
uvádí optimální mezní hranici dostupnosti veøejných zelených ploch 300 metrù
nebo èasový ekvivalent 5 minut.
Co pøímìstské lesy ohrožuje?
Mezi nejvážnìj&scaron;í ohrožení tìchto území patøí vìt&scaron;inou
pohazování a likvidace odpadkù, ru&scaron;ení volnì žijící zvìøe nadmìrným
hlukem a eroze zpùsobená chùzí èi jízdou na kole mimo vyznaèené
cesty. V poslední dobì se k nim pøidává i sílící tlak investorù na
výstavbu obytných komplexù v blízkosti lesù èi jiné využití území, díky
kterému by mohly nìkteré pøírodní plochy ztratit svùj rekreaèní potenciál nebo
by mohly dokonce z map mìst zcela zmizet.
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Výzkum, který provádí ÚEP
V tomto projektu systematicky sledujeme a vyhodnocujeme
turistické zatížení tøí pražských pøímìstských lesù (lokality mají statut
pøírodní památky a èást Obory Hvìzda je navržena do národního seznamu obsahující
evropsky chránìná území Natura 2000) - Kunratického a Michelského lesa
( podrobné
informace), Obory Hvìzda podrobné informace a
Modøanské rokle (podrobné informace) a
zji&scaron;•ujeme s tím spojené negativní vlivy na životní prostøedí tìchto území.
Monitoring probíhá prostøednictvím pravidelnì se opakujících zji&scaron;•ování poètu
náv&scaron;tìvníkù lesù a souèasnì pomocí dotazníkových prùzkumù provádìných
mezi náv&scaron;tìvníky lesù.
Pøi monitoringu zji&scaron;•ujeme také názory
náv&scaron;tìvníkù, upozoròujeme je na specifika ochrany životního prostøedí
pøímìstských lesù, èímž nepøímo zvy&scaron;ujeme jejich environmentální uvìdomìní.
Realizace projektu
Ve dnech 18.a 19. øíjna 2003 probìhla první nárazová terénní
akce, jejíž cílem bylo zmapovat turistické zatížení jednotlivých pøístupových
cest do obou lesních komplexù; Kunratického lesa i Modøanské rokle. V oba dny
(sobotu i nedìli) zde pozorovatelé zaznamenávali v dobì od 9 do 17 hodin
množství vstupujících a vystupujících pì&scaron;ích, cyklistù i automobilù. Souèasnì
byl na jednotlivých monitorovacích bodech (12 v Kunratickém lese a 5 v Modøanské
rokli) provádìn dotazníkový prùzkum náv&scaron;tìvníkù, pohybujících se ve sledovaném
území.Druhá nárazová akce probìhla 17.4.2004 ve dvou pøímìstských lesech v
Kunratickém lese a novì také v Oboøe Hvìzda na Praze 6. Snahou monitoringu bylo
zachytit dynamiku pì&scaron;ích turistù a cykloturistù bìhem jednoho víkendového dne.
Dal&scaron;í nárazová akce probìhla v Oboøe Hvìzda 24.èervna 2004 a poslední 16. záøí
2004.

Souèasnì s nárazovými akcemi probíhal ve v&scaron;ech lesích
pravidelný mìsíèní monitoring turistù na vybraných køižovatkách, jehož cílem
bylo zjistit trendy pohybu osob bìhem roku. Zároveò bylo možno, díky tìmto
údajùm, odhadnout celkovou roèní náv&scaron;tìvnost v&scaron;ech jmenovaných lokalit.

V polovinì prosince byl uskuteènìn závìreèný semináø, jehož
cílem bylo informovat veøejnost (odbornou i neodbornou) o dosažených výsledcích.
Výsledky projektu

Výsledky dotazníkového &scaron;etøení

- Výsledky sèítání náv&scaron;tìvníkù

- Problematika cest a eroze
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