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Kontakt: Petr Hájek, starosta města, tel.: 777 736 337, e-mail: hajek@muuo.cz

Město Ústí nad Orlicí realizuje ve Wolkerově údolí dva projekty podpořené dotací z
Operačního programu Životního prostředí – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Město Ústí nad Orlicí uspělo v roce 2014 se získáním dvou dotací z Operačního programu
Životního prostředí, osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny. Obě dotace jsou určeny do
Wolkerova údolí. První akce s názvem „Podpora regenerace urbanizované krajiny – živý
lesopark 2014“ je realizována v celkové výši 221.576 Kč včetně DPH a dotována 75%. Druhá
akce s názvem „Opatření na podporu biodiverzity – živý lesopark 2014“ je realizována
v rozsahu celkových nákladů ve výši 105.076 Kč včetně DPH, dotace činí 90%.
„První dotace podporuje regeneraci dřevin. Jedná se konkrétně o výsadbu 50 kusů mladých
jedinců kosterních dlouhověkých dřevin, jako jsou buk, dub letní, habr, jedle, jilm horský, javor
klen, lípa velkolistá, topol osika, třešeň ptačí, které v lesoparku chybí. Dále je založeno stromořadí
starých krajových odrůd jabloní od božích muk k rybníku. Také je vysazeno 195 ks keřů, včetně
sbírky 4 druhů vrb, které budou ošetřovány řezem na hlavu po vzoru takzvaných tradičních
proutnic. Budeme se nadále snažit postupně regenerovat lesopark ve Wolkerově údolí, který je
vyhledávaným místem aktivního odpočinku občanů Ústí nad Orlicí“, dodává místostarosta města
Jiří Preclík.
„Druhá z dotací má za cíl podpořit zdejší biodiverzitu živočichů, především populace zde známých
28 chráněných druhů, jako jsou např. čmeláci, ještěrka živorodá, ropucha obecná, bramborníček
hnědý, slavík obecný, netopýr hvízdavý, veverka obecná apod. Konkrétními opatřeními jsou
zhotovení a instalace zařízení: loggery (dřeviště) a takzvaný hmyzí "hotel", která jsou místem
reprodukce a zimovištěm bezobratlých živočichů. Dále pak zimoviště pro obojživelníky a plazy, a v
neposlední řadě instalace 26 ks budek k podpoře míst reprodukce ptáků a savců. Snažili jsme se,
aby některá z opatření měla i „estetický“ a doufáme i „popularizační význam“. Proto jedno
z dřevišť bude imitovat hmyz, pro které je určeno. Všechna opatření budou zakomponována do
naučné stezky, kterou zde chceme následně obnovit. Dokončení započatých prací je plánováno
k 30. dubnu 2015“, přibližuje harmonogram místostarosta města a gestor životního prostředí Jiří
Preclík.
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P íklady hmyzích hotel z R
(3,4) i zahrani í (1,2). Typ za ízení
. 4 je navrženo dle projektu
instalovat ve Wolkerov údolí.
R zné materiály: opukové kameny,
perforované cihly, výpln ze stébel
tvo í úkryty a zimovišt , kom rky
ve d evech a stéblech vytvá í
úkryty a hnízda pro drobné
samotá ské v elky a jiný hmyz,
melín (dome ek pro meláky),
vep ovicové st ny nabízejí jílový
materiál hmyzu, který si z n j staví
kom rky k reprodukci. Hmyzí
hotel zárove tvo í pom rn
estetický a didaktický prvek.
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P íklady loggery – d evišt k podpo e saproxylofágního hmyzu, drobných obratlovc a pták (hnízd ní)
1,2 – p íklad z R (Chrudim – park Pta í ostrovy)
3 – zahrani í
4 – koncept (pro zhotovitele) „oby ejného loggery 2x“ ve Wolkerov údolí – bude obdobou dle p íkladu z Chrudimi s tím, že siln jší zapušt né
kmenu budou tvo it ohrazení a uprost ed se budou p i údržb zelen dopl ovat v tve k postupnému zetlení.
5 – „didaktické loggery“ ve Wolkerov údolí imitující hmyz, které bude krom odborného efektu tvo it i „jakési místo pro odpo inek
návšt vník “

