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ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE

Čmelák … pro lidi, pro přírodu
Čmelák - Společnost přátel přírody je největší severočeská ekologická organizace. Již 20 let
prakticky pečujeme o přírodu a obnovujeme harmonickou krajinu okolo nás. Na základě
získaných zkušeností usilujeme o změnu přístupu k hospodaření v české krajině, což umožní
obnovit schopnost krajiny zadržovat vodu i lépe plnit další ekologické funkce. Naší organizaci
se již podařilo navrátit do krajiny přes 300 000 sazenic původních druhů dřevin, v rámci
pozemkového spolku pečujeme o 20 přírodně cenných lokalit, provádíme terénní ekologickou
výchovu a pořádáme akce pro veřejnost. Vytváříme tak prostor pro harmonickou krajinu
a kvalitní život lidí.
SMRK JE HOUBY LES
Nový prales pěstujeme pod
Ještědem u Liberce již od roku
2004. Věříme totiž, že si budoucí
generace zaslouží pořádné lesy
plné barev, zvířat a vůní, které
za poslední století málem zmizely. Cílem projektu je navrátit
na místo současné nepůvodní
uměle vysazené a velmi poškozené smrkové monokultury
původní smíšený les plný života.
Od zahájení projektu se nám za
pomoci veřejné sbírky podařilo
vykoupit 35 hektarů pozemků,
prosvětlit porost prořezáním
smrku a do připravených míst
dosadit 70 000 sazenic stromů
a keřů podle původní dřevinné
skladby. Do dříve téměř mrtvého lesa se tak pomalu začíná
navracet život. Více informací na www.novyprales.cz.

NAŠE POSLÁNÍ
Jsme přesvědčeni, že harmonická
krajina a příroda patří, stejně jako
vzdělaná a fungující občanská
společnost, k základním předpokladům kvalitního života. Proto
jsme se rozhodli k jejich ochraně
a rozvoji sami aktivně přispívat a nabízet konkrétní řešení.
Do našich činností se snažíme
aktivně zapojit nejširší veřejnost,
například organizováním praktických prací v terénu. Naším
cílem je také inspirovat odbornou
veřejnost či vlastníky pozemků,
s nimiž se snažíme navazovat
dlouhodobou spolupráci.

… PRO LIDI
Podporujeme pozitivní vztah
obyvatel k přírodě a životnímu
prostředí, ve kterém žijí.
Zabýváme se proto ekologickou výchovou na všech stupních škol, pořádáme exkurze pro
veřejnost, organizujeme terénní
a tématické akce pro firmy nebo
workcampy a víkendové akce
pro české i zahraniční dobrovolníky. Otevřeli jsme též dvě lesní
naučné stezky. Velký úspěch
měly naše ekovýchovné projekty, například "Zelené profese

v krajině", díky kterému se mladí
lidé učili praktickým dovednostem
v péči o krajinu. Aktuální projekt
"Dva jsou více než jeden" usiluje
o zapojení znevýhodněných dětí
do běžných dětských kolektivů
a současně předává nadcházející generaci řemeslné zručnosti.
V rámci nedávno dokončeného
projektu „Krajina – nejkrásnější
učebnice“ jsme ve spolupráci se
školami, jejich žáky a studenty
plánovali a realizovali obnovu
harmonické krajiny v obcích.

… PRO PŘÍRODU
Čmelák je unikátní tím, že se
zabývá praktickou ochranou
přírody a krajiny s konkrétními výstupy přímo v terénu.
Získáváme pozemky ve špatném
stavu, ale s velkým potenciálem, které se snažíme přeměnit
na ostrovy plné života, uprostřed často ekologicky nestabilní
krajiny. Výsledkem naší práce je
tak obnova konkrétních lokalit.
V současné době spravujeme již
přes 62 hektarů vlastních lesních,
lučních, mokřadních i vodních
pozemků. Nejznámější revitalizované lokality, o které se Čmelák
stará, jsou Nový prales a mokřady v Jablonném v Podještědí.

COMEBACK MOKŘADŮ
V minulém století docházelo
k mohutnému odvodňování mokřadů ve prospěch zemědělské
půdy. V současné době si však
uvědomujeme, jak vážné následky
jejich likvidace měla, a proč je
navrácení tohoto biotopu 		
do krajiny důležité. Mokřady jsou
domovem mnoha rostlinných
i živočišných druhů, produkují
kyslík, přispívají k vyrovnávání
teplotních rozdílů v krajině, představují přirozenou zásobárnu
vody, a tak hrají pozitivní úlohu při
regulaci povodní. V Jablonném v
Podještědí Čmelák od roku 2005
takové mokřady revitalizuje. 		
Ze zanedbané a zarostlé plochy
s černými skládkami u zámku
Nový Falkenburk tak vzniklo esteticky hodnotné místo s vysokou biodiverzitou a rekreačním
potenciálem. Společně s místními
obyvateli byla navržena budoucí
podoba této lokality a v průběhu
posledních dvou let byla vyhloubena soustava osmi tůní. Dále
byla vybudována návštěvnická
infrastruktura v podobě chodníků, stolků a laviček, výhledově
jsou v plánu další vylepšení. Vše
děláme proto, aby mokřady sloužily nejen přírodě, ale i lidem.

na www.kvetinaprotebe.cz

PROČ JSME ČLENEM
AVPO ČR?
Nezisková organizace Čmelák
– Společnost přátel přírody je
součástí neziskového sektoru již
od roku 1994. Za tuto dlouhou
dobu jsme si ověřili, že transparentnost a spolehlivost neziskového sektoru jsou velice důležité. Členství Čmeláka v AVPO
ČR je tak možností, jak přispět
k prosazování těchto hodnot.
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