
Lesy 

1993 – vznik pracovní skupiny Lesy 

 

Fakta 1993-2000 

 

1993 – byl zrealizován projekt „Záchrana genofondu dřevin v CHKO Jizerské hory a jeho 

využití pro revitalizaci lesních společenstev“  

1994 – začaly přípravné aktivity projektu „Rozšíření česko-polské spolupráce při obnově 

lesních ekosystémů Jizerských hor“. Cílem projektu bylo zlepšení vzájemné informovanosti o 

stavu a vývoji přírodního prostředí na české a polské straně Jizerských hor. 

1995 – v obci Oybin byla uspořádána „Konference o lesích Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“  

1996 – byl zrealizován projekt „Jizerské hory – regenerace lesních porostů“  

1997 - v několika městech na česko-německo-polském území proběhla putovní výstavka „O 

lesích Euroregionu Nisa“  

1997 – začaly přípravné práce na vydání publikace „Zpráva o stavu lesů v Euroregionu Nisa“ 

1998 – v rámci projektů podpořených z programu PHARE bylo provedeno zalesňování 

Jizerských hor a  regenerace porostu v Lužických horách 

1998 – byla uspořádána „Konference o revitalizaci lesních porostů“ ve městě Szklarska 

Poręba  

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – 15.-16.6. se v Bedřichově uskutečnila euroregionální konference „O problematice 

invazních rostlin“ 

2000 – 3.7. byla vyhlášena rezervace Torfowisko Jizery (Rašeliniště Jizery) na polském 

území 

2001 – ve dnech 6.-7.6  byla uspořádána mezinárodní konference „Současnost a budoucnost 

lesní krajiny Jizerských hor“ v Hejnicích 

2002 -  uskutečnila se konference „Vápnění lesů“ v saském městě Rotstein 

2003 – na českém, německém i polském území ERN bylo provedeno vápnění lesů  

2003 – byl zrealizován projekt „Lesní hospodářství v oběhu“ s cílem začlenění regionálního 

hospodářství a zabezpečení dřeva z regionu. 

2004 – v rámci projektu „Optimalizace využití lesů a chráněných oblastí veřejnosti“ byla 

zpracována analýza a metodika mapování rekreačního zatížení chráněných oblastí na území 

ERN. 

2005 – začaly přípravné práce na projektech „Revitalizace rašeliniště na západní straně Luže“, 

„ Management horských luk“, „Žitavské hory – využití pro turistiku“, „Životní prostředí a lidé 

v něm očima dětí“ a  „Oživení tradic venkova v česko-polském pohraničí“ 

2005 – ve dnech 22.-23.6. se uskutečnila konference „Lesnické hospodaření v Jizerských 

horách“. 

2006 – byly zrealizovány 2 projekty týkající se problematiky  souladu  mezi rekreačním 

využíváním cenných přírodních území v příhraničí s podmínkami ochrany přírody Jizerských 

a Lužických hor -  „Rozvoj přeshraničního cestovního ruchu šetrného vůči životnímu 

prostředí“ a „Ekologicky šetrný přeshraniční rozvoj cestovního ruchu“. 

2008 -  byly uspořádány oslavy ve formě konferencí a akcí pro veřejnost ke 40. výročí 

založení CHKO Jizerské hory, která byla založena v roce 1967. V rámci oslav byla 

uspořádána putovní výstava 10ti významných fotografů s náměty z Jizerských hor. 

2010 – bylo zpracováno expertní hodnocení situace poškození lesa zvěří na území ERN 

„Lesnické dobrozdání o škodách způsobených okusem zvěře“  

  



Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Podporovat výměnu informací na téma: myslivost a škody působené zvěří na les; 

biologická ochrana lesa a ochrana chráněných druhů fauny a flory v lesích na území 

Euroregionu; rozsah škod působených v lesích hmyzími škůdci a větrnými katastrofami. 

 Iniciovat pořádání společných odborných konferencí a workshopů. 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 

 


