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V Praze, 15. dubna 2005

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., tisková zpráva
Pøímìstské lesy nav&scaron;tìvujeme velmi èasto, o jejich problémech ale mnoho
nevíme
Více než 678 tisíc náv&scaron;tìvníkù vstoupí za jeden rok do
pražského Kunratického lesa, asi 602 tisíc náv&scaron;tìvníkù zavítá za tutéž dobu do
Obory Hvìzda. Pøímìstské lesy se stále více ukazují jako dùležité souèásti
krajiny v okolí lidských sídel a výjimeènì cenné pøírodní lokality. Zároveò jsou
bohužel èím dál ohroženìj&scaron;í - turistickým zatížením, nevhodným managementem,
neukáznìným chováním náv&scaron;tìvníkù a investièními zámìry. Bohužel málo lidí si to
uvìdomuje - jak ukázaly terénní výzkumy, vyjmenovat nìjaký ekologický problém
související s pøímìstskými lesy umìlo pouze 30 % jejích náv&scaron;tìvníkù.

Pro Pražany jsou pøímìstské lesy jednou z mála možností
krátkododobé rekreace, relaxace a pobytu v relativnì nepo&scaron;kozené pøírodì. Kromì
rekreaèního je mimoøádnì dùležité i hledisko ekologické - mnohé lesy mají statut
zvlá&scaron;tì chránìného území èi jsou významné z hlediska obecné ochrany pøírody,
poskytují také útoèi&scaron;tì øadì rostlinným i živoèi&scaron;ným druhùm. Obì hlediska se
navíc podporují - uchování pøírodních hodnot je nezbytné pro naplnìní funkce
rekreaèní oblasti.

Pøírodní zdroje jsou v&scaron;ak omezené a poptávka velká - což platí
pro mìsta dvojnásob. Mìstské pøírodní parky jsou dle výsledkù výzkumu ohrožené
nejvíce chováním a aktivitami turistù, které má negativní dopad na geologické
prostøedí (eroze, odnos geologických artefaktù,...), pùdu (se&scaron;lap, ochuzení o
živiny), vegetaci (se&scaron;lap, trhání, odnos), zvìø (ru&scaron;ení hlukem, ru&scaron;ení hnízdìní
ptákù, zejména volnì pobíhajícími psy); významné jsou i estetické dopady užívání
lesù (odpadky, vandalismus èi "architektonické" zneèi&scaron;tìní nevhodnì umístìnými
rekreaèními objekty). V poslední dobì roste i riziko sílícího tlaku investorù na
výstavbu obytných komplexù v blízkosti lesù èi jiné využití území, díky kterému
by mohly nìkteré pøírodní plochy ztratit svùj rekreaèní potenciál nebo z map
mìst dokonce zcela zmizet.

Byli byste ochotni za náv&scaron;tìvu pøímìstského lesa
platit?
40% procent náv&scaron;tìvníkù Obory Hvìzda a 60% náv&scaron;tìvníkù
Kunratického lesa øeklo v prùzkumu ano, nejèastìj&scaron;í uvádìnou èástkou za jednu
náv&scaron;tìvu bylo 10 Kè. Pro Oboru Hvìzda to pøedstavuje pøi stávající náv&scaron;tìvnosti
zhruba 6 mil. korun roènì.

http://www.ekopolitika.cz

Powered by Joomla!

Generated: 14 April, 2021, 09:19

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Projekt Monitoring turistického ruchu a analýza jeho
negativních dopadù na životní prostøedí vybraných pøímìstských lesù hl. m. Prahy
byl financován Magistrátem hl. m. Prahy. Výstupy využije MHMP pro zlep&scaron;ení
managementu a zvý&scaron;ení rekreaèních funkcí území.

Výstupem projektu jsou tøi zprávy: Zhodnocení sèítání
náv&scaron;tìvníkù Obory Hvìzda a Kunratického lesa, Zhodnocení dotazníkového &scaron;etøení
názorù náv&scaron;tìvníkù Obory Hvìzda a Kunratického lesa a Vliv rekreaèního využívání
Kunratického lesa na pøírodní prostøedí - Problematika cestní sítì. Text tìchto
zpráv lze nalézt na www.ekopolitika.cz, v sekci projekty.
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