Tisková zpráva
Projekt „DaRe to Connect“, fnancooann EU fondy, odstartooal – nooá
příležitost zlepšit propojení cennnch přírodních území podél bnoalé železné
opony
Pilotní region na německo-rakousko-českém pomezí: Bavorský les – Mühlviertel-Šumava
a Novohradské hory jako významný prvek celoevropské ekologické sítě Zelený pás.
Bratislava, 23. listopadu 2018
Přes 50 účastníků z devíti evropských zemí se 23. listopadu setkalo na zahajovací konferenci
projektu „DaRe to Connect (D2C)“ (Interreg Danube Transnational Programme) v Bratislavě.
V projektu fnancovaném z fondů EU spolupracují partneři z 11 vládních i nevládních organizací
z 8 evropských zemí. Cílem projektu je posílit ekologickou propojenost podél Evropského
zeleného pásu. Tato 12 500 km dlouhá ekologická síť představuje zároveň připomínku moderní
historie podél bývalé železné opony. Evropský zelený pás prochází všemi evropskými
biogeografckými regiony a představuje pokladnici biodiverzity.
Konference byla zaměřená na představení postupu a cílů projektu D2C. Hlavní myšlenkou
projektu je určit životaschopné biokoridory, které propojí chráněná území podél Zeleného pásu.
K tomu poslouží také inovativní metody zpracování dat z dálkového snímání Země. Zároveň
projekt poskytne konkrétní návody a doporučení pro plánování a tvorbu biokoridorů na
regionální i mezinárodní úrovni. Detailní analýzy a doporučení budou konzultovány se
zainteresovanými stranami v dané oblasti, například se starosty obcí, významnými vlastníky
půdy, státními úřady nebo nevládními organizacemi. Melanie Kreutz, představitelka vedoucí
organizace projektu BUND Bavorsko, říká: „Studená válka nám neúmyslně zanechala jedinečné
přírodní dědictví. Dnes je Zelený pás důležitou součástí celoevropské ekologické sítě a přispívá k
zelené infrastruktuře Evropské unie. Bohužel intenzivní využívání evropské krajiny ohrožuje
propojení přírodních ekosystémů a ekosystémové služby, tedy zjednodušeně přínosy, které
příroda poskytuje lidem. Proto hlavním cílem projektu DaRe to Connect je naplňování strategie
EU pro Dunajský region pomocí propojování přírodních území a podporou ekosystémových
služeb.“
Projekt D2C se zaměřuje na šest tzo. pilotních oblastí podél Eoropského zeleného pásu,
včetně území Šumavy a Novohradských hor na českém území, Bavorského lesa na německé
straně a Mühlviertelu v Rakousku. Eva Volfová ze Spolku Ametyst, který realizuje projekt v
Česku, vysvětluje: „Komplex Šumavy a Bavorského lesa patří k nejhodnotnějším přírodním
územím ve Střední Evropě. Dominují zde lesní biotopy a rašeliniště. Protože se jedná o největší
lesnaté území s velkou kapacitou pro zadržování vody, je označováno jako zelená střecha
Evropy, což v současné době ještě více nabývá na významu. Do Zeleného pásu se řadí nejen
oba tyto národní parky, ale také Novohradské hory i prostor mezi Šumavou a Novohradskými
horami. Projekt D2C hledá možnosti lepšího vzájemného propojení chráněných území např. z

hlediska migrace živočichů. Zabýváme se druhy, jako je rys ostrovid, jeřábek lesní a tetřívek
obecný, ale také ochranou lučních biotopů.“
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Více informací o projektu DaRe to Connect naleznete na www.interreg-danube.eu/d2c/.

Více informací o iniciativě Evropského zeleného pásu a Asociaci Evropského zeleného pásu
naleznete na www.europeangreenbelt.org.

