Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny
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Cíl projektu:
Vytvořit na třech vybraných lokalitách ve městě Olomouc „motýlí louky“ resp. plochy o
velikosti cca 25m2 s vysetou luční směskou a instalace tří totemů s funkcí hmyzího hotelu.
Lokalizace projektu:
V rámci realizace byly vybrány následující tři plochy kde byl projekt realizován.:
Číslo pozemku

K.ú.

Výměra v m2

Druh využití

282

Lazce

6806

540

Povel

432

288/4

Nová Ulice

1783

Ostatní plocha –
ostatní
komunikace
Ostatní plocha –
jiná plocha
Ostatní plocha –
ostatní
komunikace

Poznámka
umístění
pozemku
Na letné
Ul.
Schweitzerova
Ul. Foerstrova

Pro lepší orientaci v umístění záhonů byla vytvořena následující mapa viz. odkaz.:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zNoyGV5OMD5s.kch9JaKtLeGM&usp=sharing

Realizace projektu:
Na výše uvedených plochách byl založen travo-bylinný porost s převahou kvetoucích rostlin,
které poskytují potravu řadě druhů hmyzu. Na části plochy byly vysazeny trvalky (Echinacea
purpurea Magnus, Nepeta racemosa Superba, Lavandula intermedia Grosso, Helenium
autumnale Helena Red, Echinops ritro, Buddleia sp.) Travní směs je tvořena především:
Securigera varia, Knautia arvensis, Ceuntaurea jacea, Seratula tinctoria, Salvia officinalis,
Dianthus cartusianorum apod. Na každé ploše byl porost vyset na ploše cca 25 m 2. K založení
porostu bylo použito osivo o.s. Sagittaria. Druhové složení porostu odpovídá stanovištním
podmínkám dané lokality. O výsadby a založený trávník bylo pečováno zálivkou.
Na okraji každé plochy byl umístěn ve svislé poloze logger, který slouží i jako úkryt
pro hmyz a je na něm umístěn i informační panel. Logger o výšce 1,7 m o průměru cca 60 cm
má podobu opracovaného kmene z akátového dřeva. Kmen byl opracován tak, aby byla
přiznána jeho přirozená stavba. Ve kmeni byly vyvrtány otvory různého průměru (od 4 do 10
mm), které budou sloužit jako úkryty pro hmyz. Je zde také umístěna tabulka s informačním
textem o rozměrech A5 se summary v anglickém jazyku.
Závěr:
Na třech vybraných lokalitách, které byly vytipovány ve spolupráci s Ing. J. Štěpánkovou,
vedoucí oddělení péče o zeleň z Magistrátu města Olomouce, byly vytvořeny nové a ojedinělé
prvky, které plní jak estetickou funkci pro občany města, tak ekologickou funkci s cílem
podpořit především různé druhy hmyzu. Jedná se o prvky, které budou vyžadovat následnou
péči, aby nedošlo k výraznému omezení jejich estetické funkce. Realizací projektu se zlepšila
ekologická funkce zeleně ve městě a zvýšila estetická hodnota životního prostoru pro občany
města. Jedná se o pilotní projekt se snahou tyto aktivity dále rozšiřovat a zlepšovat.
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Příloha: Fotodokumentace
Obrázek na titulní straně – totem na lokalitě „Schweitzerova ulice“
Obrázek 1: Záhon na lokalitě „Schweitzerova ulice“

Obrázek 2: Totem na lokalitě „Foersterova ulice“

3

Obrázek 3: Záhon na lokalitě „Foersterova ulice“

Obrázek 4: Záhon a totem na lokalitě „Lazce“
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