Ekologické sdružení

Pokud nám budete chtít pomoci, budeme velice
rádi - prosím kontaktujte nás.

Sdružení ARNIKA se zabývá ochranou mokřadů
a vodních toků, znečištěním životního prostředí
toxickými látkami a odpady a podporou účasti
veřejnosti v rozhodování o životním prostředí.
Významnou roli v naší činnosti hraje i mezinárodní
a přeshraniční spolupráce. Vzniklo 29. září 2001
odštěpením od Dětí Země.
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Problémům vodních toků a mokřadů se věnujeme
v programu "Ochrana přírody". Program hledá a prosazuje takové alternativy spravování a využívání vodních toků, které směřují ke sladění požadavků ochrany přírody s protipovodňovou ochranou a s hospodářským využitím vodních toků v okolní krajiny. Program
Ochrany přírody se snaží i o záchranu mizejících
druhů rostlin v jejich původních biotopech a o zachování přirozené rovnováhy krajiny.
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Ostravská pobočka ARNIKY pracuje na kampaních v ochraně přírody (především říčních toků) a
na snížení znečištění toxickými látkami (podílí se na
celostátní kampani Budoucnost bez jedů). Více
informací o kampani "Za záchranu řeky Opavy"
naleznete v případě zájmu na webové stránce
http://herminovy.arnika.org.

Jako v krajině před příchodem člověka si připadá
každý, kdo vstoupí do k ramenům řeky Opavy v místech mezi obcí Nové Heřminovy a Kunovem. Nádherná příroda, nezregulovaná řeka, v níž můžeme rozpoznat mnoho druhů ryb. Tůně, v nichž najdeme nespočet obojživelníků. Při troše štěstí se nám může podařit
zahlédnout nad řekou barevné tělo ledňáčka říčního.
Území v místech nad obcí Nové Heřminovy
v úseku přibližně jednoho kilometru
uvedly povodně v roce
1997 do stavu, který je
blízký přírodnímu. Z řeky se v těchto
místech začal stávat divočící tok. V této
době měla řeka pět ramen, které se
větvily v rozsáhlých štěrkových nánosech, při rozlivech vzniklo několik tůní,
které osídlili v průběhu času obojživelníci.
V místech nad soutokem největšího
ramene do původního
koryta se vytvořil
malý vodoFoto Bohdan Mikulka

pád. Postupem času ramena postupně zmizela, v současné době jsou ramena dvě - první teče v původním
řečišti a větví se pod obcí Kunov. Cílem pozemkového
spolku je tento stav zakonzervovat, ovšem tak, aby řeka
neohrožovala lidská obydlí při vyšších stavech vody.
Ponechat toto území bez zásahů by znamenalo
jeho postupný návrat do stavu před rokem 1997,
navíc s hrozbou zničení koryta řeky i nad tímto územím. Již zmíněný vodopád je totiž čelem zpětné
eroze a posunuje se
nahoru proti proudu řeky.
Jeho pohyb je tudíž třeba
zastavit. A zabránit tak
nevratným
negativním
změnám, které například
při záplavách zbytečně
zvyšují povodňové škody.
Technickým řešením se
takového účinu ale zcela
jistě nedocílí.
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Cílem spolku je dosáhnout dlouhodobého pronájmu či koupě pozemků v místech nad obcí Nové Heřminovy. Členové pozemkového spolku chtějí cenné
území udržovat bez rizika, že jejich úsilí bude zmařeno například tím, že oblast začne být zemědělsky
využívána či zastavěna.
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Meandry na řece Opavě

