
Český svaz ochránců přírody
ZO Rybák Svitavy

csop.svitavy@seznam.cz
www.csopsvitavy.cz

www.facebook.com/csop.svitavy/



Monitoring a pozorování organizmů v terénu                      
(vedení databáze výskytu organizmů na Svitavsku)



Mapovací a sčítací akce a výzkum v rámci celorepublikových      
odborných aktivit.



Praktická ochrana druhů organizmů.

Zabezpečení el. vedení proti úmrtí pták ů. Záchranný transfer obojživelník ů v Hradci n.Svitavou.

Péče o umělé hnízdní dutiny pro ptáky. Instalace hnízdní podlo žky pro čápa bílého.



Praktická ochrana druhů organizmů.

Ochrana hnízdiš ť rorýse obecného p ři revitalizacích budov. Instalace berli ček pro ptáky (zejména dravce) v polním prost ředí.

Kosení orchidejových luk u Opatova. Pé če o krmítka v n ěkolika parkových plochách ve Svitavách.



Ochrana přírodovědně hodnotných lokalit formou správních řízení 
i přírodě blízkých managementových zásahů.

Hospoda ření na rybnících na řadě míst okresu Svitavy.

Lesní hospoda ření v chrán ěných územích                          
(Rohová, Psí kuchyn ě, Králova zahrada, Nedošínský háj).



Ochrana přírodovědně hodnotných lokalit formou správních řízení 
i přírodě blízkých managementových zásahů.

Lesoochrana ve zvlášt ě chrán ěných územích.Managementové zásahy na St řelnici u Semanína.

Projektování poldr ů s vhodnými podmínkami pro vodní organizmy.Správní řízení při kácení d řevin.



Popularizační a publikační aktivity druhů i ochrany přírody.



Popularizační a publikační aktivity druhů i ochrany přírody.



Popularizační a publikační aktivity druhů i ochrany přírody.

Uspo řádání výstavy v MMG ve Svitavách s ornitologickým t ématem.



Popularizační a publikační aktivity druhů i ochrany přírody.

Obnova NS „K pramen ům řeky Svitavy“.

Ornitologická pozorovatelna na Dolním rybníku ve Sv itavách.

Informa ční prvky stezky ve svitavském Vodárenském lese.



Akce pro děti, mládež a veřejnost.

„Den d ětí“ v parku J.Palacha ve Svitavách.Úklid řeky Svitavy v kampani „Ukli ďme Česko“.

„Pta čí festival“ na rybnících u Opatova.Soutěže a vycházky pro žáky svitavských škol.



Akce pro děti, mládež a veřejnost.

Vycházky do terénu v projektu „Setkání s p řírodou“.

Akce „Vítání pta čího zpěvu“ ve Svitavách.

Ekovýchovné akce pro žáky svitavských škol.

Ekovýchovné akce pro žáky svitavských škol.



Akce spolku pro členy – terénní pobyty v ČR i zahraničí.


