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Včely na území České republiky jsou v
ohrožení. Potýkají se totiž s morem, který
nenechává spát včelaře ani veterinární
správu. Nejhůře je na tom  Pardubický
kraj, a to především v Hlinsku a jeho
okolí. Tyto informace a mnohé další
přináší Pardubický deník.

Pro včelaře znamená nákaza včel tímto
morem likvidaci úlů. Veterinární správou
byly uzavřeny oblasti výskytu moru. V
současné době jsou to kromě Hlinska
například Kameničky, Filipov, Dědová,
Blatno u Hlinska, Holetín, Jeníkov u
Hlinska a další. 

O co se přesně jedná? Je to závažné one-
mocnění postihující larvální stádium včel
označované jako mor včelího plodu.
Onemocnění je způsobeno bakterií Paeni-
bacillus larvae, která vytváří odolné
spory, tedy buňky zajišťující dlouhodobé
přežití bakterie v nepříznivých pod-
mínkách. 

„S vysokou odolností spor původce
souvisí obtížné zdolávání této nákazy a
nutnost využití radikálních opatření při
potvrzení výskytu nákazy na stanovišti“
popsal onemocnění zástupce tiskového
mluvčího Krajské veterinární správy Petr
Majer. 

Mor včelího plodu je zařazen mezi
nebezpečné nákazy včel vyjmenované v
příloze č. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů.

Toto onemocnění se bohužel mezi včelami
rychle šíří. Může za to především
tendence včel krást med z cizích úlů,
takže si bakterii zkrátka přinesou k sobě

„Okolo ohniska jsme vytyčili tříki-
lometrové ochranné pásmo a v tomto
pásmu platí mimořádná veterinární
opatření (MVO),“ uvedl Majer.

Včely bojují s morem

https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/lide-bojuji-s-covidem-vcely-zase-s-morem-nejhorsi-je-situace-v-okoli-hlinska-202.html?fbclid=IwAR0AzUMqe8IBY4tjKjYWSA1c1gUoTJAH4mXF1cqtrpiGJj-WgYNMcy_aPkw
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/mor-vceliho-plodu/
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Bezobalové Vánoce s Ekoškolou
Věděli jste například, že barevné lako-
vané balící papíry mohou uvolňovat
nebezpečné látky a obtížně se recykluj í?
Ekoškola doporučuje pořídit si dárkové
balící papíry s certif ikací FSC, která
zaručuje to, že výrobek je ze dřeva a z
udržitelně obhospodařovaných lesů. Pos-
lední roky se k nám také vrací trend
využití recyklovaného šedého papíru, na
který je možné kreslit vzory, tisknout
razítky z brambor nebo vymýšlet různá
kreativní balení. Pokud vás zajímají t ipy,
jak ekologicky balit dárky, a na co si
vůbec dát při výběru dárků pozor,
podívejte se na tyto webové stránky.  

Odstartovala každoroční akce
Giving Tuesday
Úterý 30. l istopadu patři lo světovému dni
štědrosti a dobrých skutků. Hnutí vzniklo
původně v New Yorku v reakci na Black
Friday. V České republice je tato akce
zastřešena od roku 2016 Asociací spo-
lečenské odpovědnosti.  Projekty na we-
bových stránkách Giving Tuesday můžete
stále podpořit. V minulém roce bylo
vybráno bezmála 73,5 mil ionu korun. 

Po stopách minulosti 
Začíná se ochlazovat, a některým se
dokonce za okny objevily první sněhové
vločky. Zimní procházky do přírody si
můžete zpří jemnit s hrou s názvem „Po
stopách minulosti" ekocentra Paleta.  Na
jej ich stránkách naleznete návod ke
stažení. Hra je určena jak dospělým, tak
dětem. 

https://ekoskola.cz/detail/cz/jak-na-bezobalove-vanoce?utm_source=ecomail&utm_campaign=2021_11_26_zpravodaj_listopad&utm_medium=email&utm_term=1277&ecmid=1277
https://www.giving-tuesday.cz/
http://www.paleta.cz/
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Veřejná sbírka „Vraťme čápy do
Chlumce nad Cidlinou"
Netradiční sbírku zřídi lo město Chlumec
nad Cidlinou. Účelem sbírky je obnova
ptačího hnízda na komíně bývalého
pivovaru. Východočeská pobočka ČSO
informuje o sbírce a o tom, že toto hnízdo
shořelo v září při rozsáhlém požáru.
Příspěvky jsou vybírány pomocí pok-
ladniček, zvláštního bankovního účtu a
prodeje předmětů, který bude na strán-
kách města ještě upřesněn. Na nové
hnízdo je třeba vybrat 120 000 Kč.
Místní žáci se zapoji l i kreslením, pečením
a vyráběním. Výrobky bylo v plánu
zpeněžit na adventních trzích. Příspěvky
je možné zasílat do 30. dubna 2022 na
účet č. 301433547/0300.

Ptačí hodinka 2022 - sčítám
ptáky na krmítku
Zanedlouho se koná j iž čtvrtý ročník
sčítání ptáků na krmítku. Že jste o této
akci nikdy neslyšeli? Jen minulý rok se j í  
zúčastnilo více než 27 tisíc l idí, kteří
zpozorovali přes půl mil ionu ptáků.
Nejvíce byla loni pozorována sýkora
koňadra. Cílem je dlouhodobě moni-
torovat zimování ptáků a zapojit veřejnost
do jednoduchého vědeckého výzkumu.
Skrze vlastní zkušenost je budován
pozitivní vztah k přírodě a ptákům. Na
webových stránkách Ptačí hodinka na-
leznete veškeré informace, návody a
materiály včetně výukových programů pro
školy. Můžete si vyzkoušet i zaj ímavé
kvízy. 

Akce probíhá 7. až 9. ledna po celé ČR. 

https://www.chlumecnc.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=19870&n=verejna-sbirka-quot-vratme-capy-do-chlumce-nad-cidlinou-quot&fbclid=IwAR0p5x6KWe1iFYECmfDtINa2u7FC_pfgBO3kFScX4z6LqO3wAmgEhNwlPeY
https://www.facebook.com/vychodoceskapobockacso
https://www.facebook.com/events/620969879265463/
https://ptacihodinka.birdlife.cz/?fbclid=IwAR0-Trclj4WnNwD4PkUk9GsmYhcZQw9sp1rhiH3U8CB8SHrJC7Ck1f78wpo#/observe
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