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„Zajedeme do přírody“, říkáme často, když chceme někam ven z města. A přitom si vůbec neuvědomu‑

jeme paradoxnost tohoto tvrzení. Neexistují dva oddělené světy – město a příroda. I ve městech je pří‑

roda, a často jí není málo. V parcích, na zahradách, ve zpustlých továrních areálech, v městských ryb‑

níčcích a vodních tocích… Leccos s námi žije dokonce i pod jednou střechou. Někdy jsou to sousedství 

nežádoucí, většinou však neškodná a mnohdy obohacující. Co vše můžeme ve městech (a jiných větších 

obcích) vidět? Jak se chovat, aby naše soužití bylo oboustranně bezproblémové? O tom bude letošní 

konference Naší přírody.

Srdečně Vás zveme na III. ročník konference Naše příroda, pro který 

jsme zvolili téma „Příroda ve městě“. Věříme, že program, který připra‑

vujeme s panem Ing. Janem Moravcem z Českého svazu ochránců pří‑

rody, zaujme nejen odborníky, ale i širokou veřejnost, přispěje ke zvýše‑

ní povědomí o všem živém, co můžeme pozorovat v naší bezprostřední 

blízkosti, a především k tomu, jak být ohleduplní, aby nebyla ohrože‑

na ani příroda, ani my samotní. Ať už jste navštívili některý z před‑

chozích ročníků, nebo zvažujete účast poprvé, těšíme se na všechny!
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1. Příroda pod naší střechou

 Netopýři ve „vafkách“
 Ochrana rorýsů a netopýrů při zateplování budov
 Hmyz a další bezobratlí – užiteční nájemníci?
 Bydlí s námi v našich domech… Co lidem vadí? Co na to zákon?

2. Příroda na našich zahradách

 Živá zahrada (pastva pro opylovače, motýlí keře, přikrmování ptáků…)
 Ježek na zahradě – kdy o ně pečovat a kdy ne?
 Neúmyslně vytvářené pasti na zahradách
 Přírodní zahrady

3. Příroda ve městě

 Zeleň ve městě
 Ptáci našich měst (soužití a změny ve složení městské ornitofauny)
  Historické parky a zahrady (místo, kde se potkává ochrana kulturního dědictví 
s ochranou přírody)

 Ruderální vegetace a „nová divočina“
 Hády (příklad záchrany pozoruhodné lokality)
 Řeka jako součást města
 Intravilánové revitalizace – přístupy, aktuality
 Problematika záchrany divokých zvířat ve velkoměstě

Uvedená témata prosím považujte za předběžná, aktuální program  
bude dále upřesňován, sledujte webové stránky konference.

www.konference ‑priroda.cz
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