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ConNat-Workcamp 

Revitalizace vrchovišť ve Waldviertelu 
sobota 19. – neděle 20. října 2019  

Volksheim Amaliendorf • 3872 Amaliendorf-Aalfang 

 
Rašeliniště a vrchoviště v jižních Čechách (CZ) a ve Waldviertelu (AT) jsou důležitým stanovištěm pro početné druhy 

vzácných rostlin a živočichů. V důsledku dřívější těžby rašeliny a lesního hospodaření a s tím souvisejícího odvodňování 

je mnoho z nich ve špatném stavu. Pro zachování vrchovišť je nezbytné zlepšit hydrologické poměry uzavřením 

odvodňovacích příkopů. Další opatření, např. odstranění náletových dřevin, pomáhají udržovat na rašeliništích bezlesí jako 

biotop pro vzácné a ohrožené druhy. Neporušená rašeliniště kromě toho tvorbou rašeliny vážou CO2. Jejich zachování je 

tedy důležitým příspěvkem k ochraně klimatu. 

Při víkendové akci organizace Naturschutzbund budeme provádět důležitá opatření na údržbu biotopu na rašeliništích 

Haslauer Moor a Gemeindeau a odstraňovat křoviny a stromky. Připravíme také další opatření ke zlepšení hydrologických 

poměrů. Vedle praktické práce budete mít možnost dozvědět se mnoho zajímavého o fauně a flóře rašelinišť ve 

Waldviertelu a o jejich ekologii.  

Účastníce a účastníci workcampu budou ubytováni v Amaliendorfu. Máme zde velkou místnost, kde budeme společně 

bydlet, vařit a jíst. Vezměte si s sebou spací pytel a karimatku, protože spíme na zemi. Naprosto nezbytné je teplé 

a nepromokavé pracovní oblečení a nepromokavé boty.  

Přeshraniční workcamp organizuje Naturschutzbund NÖ a podporují ho Service Civil International (SCI-Österreich), 

Kulturní iniciativa Amaliendorf-Aalfang a Přírodní park Heidenreichstein.  

 

Sraz |sobota 19. 10. v 9:00 na nádraží České Velenice (CZ) nebo v 9:40 na nádraží Gmünd (AT) 

 

Podmínky účasti: věk nad 18 let, chuť k fyzické práci společně s ostatními; jazyk campu: angličtina 

Přihlášky zasílejte do 4. 10. 2019 na adresu Naturschutzbund NÖ • tel: + 43 1 402 93 94, e-mail: noe@naturschutzbund.at, 

www.noe-naturschutzbund.at nebo SCI Österreich: office@sci.or.at, www.sci.or.at 
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