PROJEKT CONNECTGREEN: EKOKORIDORY V ČASECH ONLINE ZASEDÁNÍ
31. března 2020
Kvůli omezením vyplývajícím z nařízení vlády proti šíření koronavirové pandemie Covid-19
se mnoho věcí změnilo. Přizpůsobit se musel i náš projektový tým. V pořadí čtvrté setkání
řídícího výboru a partnerů projektu Interreg DTP ConnectGREEN tak proběhlo online.
V úterý 31. března se u obrazovek svých počítačů setkalo celkem 44 účastníků.
Některé projektové aktivity se vzhledem k situaci musely upravit nebo přesunout na nový
termín. Ostatní činnosti budou při dodržení podmínek pokračovat podle plánu. Jsou to
například vybrané práce v terénu nebo akce, které lze uskutečnit online.
Aktualizace Metodiky pro identifikaci ekologických koridorů ukázala, jak se formuje a
přizpůsobuje novým požadavkům díky provedenému testování v terénu a hodnocení kvality.
Také Mapa ekologických koridorů v Karpatech se posunula o významný krok vpřed díky
modelování i práci v terénu. V současné době odborníci pracují na kritických zónách
ekologických koridorů a územního plánování v pilotních oblastech, které budou základem
akčních plánů. Práce mimo jiné zahrnuje sběr údajů o výskytu populací medvěda, rysa a
vlka, soupis překážek, analýzu územních plánů a setkání se zúčastněnými stranami.

Obrázek 1: Prezentace o identifikaci ekologických koridorů během online setkání.
Dobré zprávy přicházejí z dosud nejmenší pilotní oblasti v okolí národního parku Piatra
Craiului - národního parku Bucegi. Pilotní oblast se rozšíří směrem na západ do pohoří
Făgăras. Vlastníci půdy a manažeři se dohodli na spolupráci.
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E-Koridory
Byl shromážděn základní materiál pro vypracování Pokynů ke snižování konfliktů v
koridorových oblastech. Pokyny budou nabízeny jako interaktivní nástroj na online platformě
integrovaného informačního systému biologické rozmanitosti Karpat (www.CCIBIS.org).
Během online setkání byl navíc představen návrh e-learningového školicího nástroje o
ekologických koridorech. Účelem tohoto nástroje je pomoci územním plánovačům a
odborníkům v chráněných oblastech. Během setkání byla také aktualizována Strategie
ekologických koridorů v Karpatech, která byla představena a diskutována se zástupci
Karpatské úmluvy během online setkání konaného ve dnech 10. – 11. Března 2020.
Konference IENE, fórum Carpaticum, světový kongres IUCN a další budou bohužel
odloženy. Partneři ConnectGREEN se intenzivně zapojili do přípravy prezentací, plakátů,
panelových diskusí a doprovodných akcí v rámci výše uvedeného, které snad využijí při
budoucích příležitostech k těmto důležitým událostem na karpatské, evropské a celosvětové
úrovni.
Bezprostřední další kroky projektu zahrnují vypracování plánu, jak řešit současnou situaci, co
lze - plánovaným nebo přizpůsobeným způsobem - realizovat včas a co je třeba odložit.
Partneři ConnectGREEN budou i nadále usilovně pracovat na tom, aby předali tolik potřebné
výsledky, jaké si vyžadují karpatské ekologické koridory.

Obrázek 2: Skupinové foto z on-line setkání.
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