PODROBNÝ POPIS PROJEKTU ZACHRÁŇME BIELICKÉ BAHNÁ
Zrealizovaním projektu „Zachráňme Bielické bahná“ výrazne prispejeme:
- k zachovaniu a ochrane európsky významného mokraďového biotopu, ktorý poskytuje priestor pre rôzne
živočíchy a má funkciu biocentra miestneho až nadregionálneho významu
- k zachovaniu a ochrane populácií kriticky ohrozeného druhu trávy,
- k zvýšeniu environmentálneho vedomia mládeže a širokej verejnosti neformálnym vzdelávaním
prostredníctvom náučného chodníka a jeho prvkov,
- k zveľadeniu životného prostredia
Cieľový stav dosiahneme následnými aktivitami:
Prvky náučného chodníka
- výroba a osadenie náučných tabúľ v lokalite a vitríny v centre mesta,
- odborné textové a grafické spracovanie náučných panelov na tabule,
- tlač panelov ,
- vybudovanie náučného chodníka - výroba premostení/lávok slúžiacich na prekonanie vodných kanálov
v lokalite, vystlanie chodníka drevnou štiepkou po zrealizovaní enviromanažmentového zásahu –
odstránenie nežiadúcich drevín ekologicky šetrným spôsobom (konzultácia so správou CHKO Ponitrie),
výroba a osadenie lavičiek
Environmanažment porastov
- odstránenie nežiadúcich drevín a už existujúcej biomasy pomocou drvičky bioodpadu v období marec-apríl
- júl – odstránenie trste obyčajnej na základe konzultácii s pracovníkmi CHKO Ponitriie.
Sprievodné aktivity:
Slávnostné otvorenie chodníka
- odborné prednášky v miestnej hvezdárni na tému vegetácia a živočíšstvo okolia Partizánskeho a mokradí
pre cca 60 účastníkov
- exkurzia účastníkov do lokality za sprievodu odborníkov
- kultúrny program (vyhodnotenie projektu, poďakovanie, vystúpenie hudobných skupín z regiónu, opekačka,
možnosť využiť služby hvezdárne - pozorovanie planéty Saturn, mesiaca a pod.)
Propagácia výsledkov
- zverejnenie článku v miestnych a regionálnych novinách, zverejnenie príspevku v mestskom televíznom
kanáli (podobne ako v prílohe na CD), minimálne na 2 webových stránkach a v klubovej kronike
Lokalita bude slúžiť:
- širokej verejnosti na „náučno-rekreačné“ účely,
- odbornej verejnosti na výskumné účely,
- školopovinnej mládeži na náučné vychádzky v rámci vyučovania predmetov biológie a environmentálnej
výchovy, ako aj v rámci mimoškolskej činnosti,
- toto miesto by malo fungovať ako plnohodnotný mokraďový biotop s výskytom vzácnych rastlín, ktorý
poskytuje priestor pre rôzne živočíchy a má funkciu biocentra miestneho až nadregionálneho významu ako
súčasť ekologickej siete regiónu.
Veľkosť lokality: 3000 m2

Situácia lokality vzhľadom k mestu

Orientačný náčrt trasy Náučného chodníka s vyznačením osadenia tabúľ

Prvky umiestnené v lokalite:
- 3x náučná tabuľa z dreva so strieškou – s pripevneným plastovým panelom s potlačou náučných textov
a obrázkov, ktoré charakterizujú danú lokalitu a okolie,
- 4x premostenie-lávka – keďže na území vyvierajú minerálne pramene, ktoré odtekajú bočnými kanálmi do
hlavného, je potrebné ich premostiť aby sa návštevníci dostali bez problémov k tabuliam a pekným
pohľadovým a výhľadovým miestam,
- približný vzhľad prvkov prikladáme v prílohe.
Spôsob, personálne alebo inštitucionálne zabezpečenie následnej údržby:
- formou dobrovoľníckej práce členov klubu SOVA a KST Kamarát, miestneho poľovného združenia
a zaujatej verejnosti,
- spolupráca s technickými službami mesta – drvička biomasy,
- odborné konzultácie s MSÚ Partizánske odbor životného prostredia, pracovníci CHKO Ponitrie.
Spôsob prezentácie projektu a aktivít v komunite
- zverejnenie článku v miestnych a regionálnych novinách, zverejnenie príspevku v mestskom televíznom
kanáli (podobne ako v prílohe na CD), minimálne na 2 webových stránkach a v klubovej kronike
- vegetácia a živočíšstvo okolia Partizánskeho a mokradí, následná exkurzia účastníkov do lokality,
- slávnostné otvorenie chodníka spojené s predstavením výsledkov projektu a ďalšími víziami smerujúcimi
k zveľadeniu a ochrane životného prostredia, vystúpenie hudobných skupín z regiónu, občerstvenie
účastníkov.
Počet ľudí, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu (mimovládne organizácie, obyvatelia, žiaci,
učitelia, rodičia, atď.)
− 60 – členovia klubov Stromu života Sova a Sovička, členovia KST Kamarát Partizánske, rodičia, učitelia,
dobrovoľníci z radov občanov a poľovníkov....

−
−
−

A všetci, ktorým záleží na záchrane!

Potešíme sa všetkým dobrým ľuďom,
ktorí majú zdravé ruky a srdce na správnom mieste!

