PETÍCIA
ZA VYHLÁSENIE PRÍRODNEJ REZERVÁCIE PRAMENE VYDRICE

Chýba vám v Bratislave miesto, kde sa môžete ísť bezpečne prejsť, zabehať si, či na bajk a nebrodíte sa blatom
po ťažbe dreva? Miesto, kde môžete v pokoji sledovať prírodu, spoznávať rastliny či spev vtákov bez toho, aby
vás rušil hluk áut, aktívni poľovníci či motorová píla?
Chceme, aby povodie Vydrice slúžilo rekreácii s vylúčením ťažby dreva a poľovníctva.
Naša iniciatíva prinesie návštevníkom viacero výhod:





bezpečný pohyb bez rozjazdených chodníkov a cyklotrás
rekreáciu bez hluku ťažobných mechanizmov a stretov s poľovnými aktivitami
pozorovanie čistej prírody s minimalizovaným ľudským zásahom
oázu pokoja v dnešnom svete plnom stresu

Vyhlásenie
prírodnej rezervácie
podmieňujeme ponechaním
voľného pohybu všetkých
návštevníkov. Presadzujeme jedinečný koncept rekreačnej zóny prepojený s ochranou prírody a prirodzených
autoregulačných procesov v nej prebiehajúcich. Na tomto mieste zostanú zachované všetky miesta
vyhradené na oddych či táborenie (Pánova lúka, Malý Slavín, trampské osady …) ako aj rovnaký režim
pohybu návštevníkov (chodcov, bežcov, cyklistov, trampov…) ako v súčasnosti. Súhlasíme aj s možnosťou
budúceho rozširovania turistických a cyklistických trás a cyklistických trailov.
Navrhovaná rezervácia predstavuje 5,5 % celkovej rozlohy
Bratislavského lesoparku. Na území Mestských lesov v Bratislave
sa z nej nachádza 383,93 ha, čo predstavuje 12,67 % ich rozlohy.
Rozprestiera sa v hornej časti toku Vydrice, poniže Bieleho Kríža
v Malých Karpatoch.

Prírodný meander riečky Vydrica. Autor I. Pifková

Mapa časti navrhovanej prírodnej rezervácie Pramene
Vydrice nachádzajúcej sa na území Mestských lesov v
Bratislave.

Bratislavským lesoparkom preteká riečka Vydrica, ktorá si ako jedna z mála tokov zachovala prirodzené koryto a
pôvodnú morfológiu v podobe meandrov, ako aj spoločenstvá rastlín a živočíchov typických pre nivy. Na jej toku
sa nachádzajú 3 územia európskeho významu chránené v sústave Natura 2000. Je jednou z mála lokalít výskytu
raka riavového na Slovenku. V povodí toku môžeme nájsť aj ďalšie vzácne živočíchy ako sú salamandra škvrnitá,
fúzač alpský, kováčik fialový či vtáky tesár čierny, ďateľ prostredný, bocian čierny, myšiak lesný a mnoho
ďalších.
Svoj súhlas s návrhom môžete vyjadriť svojím podpisom na petičnom hárku a informovaním svojich známych a
blízkych. Poďakujú vám návštevníci lesoparku, jeho lesní obyvatelia a predovšetkým budúce generácie
Bratislavčanov.
Viac informácií o iniciatíve nájdete na stránke www.chranmepovodievydrice.sk, @ChranmePovodieVydrice/.
Prípadné otázky vám radi zodpovieme na emailovej adrese chranmepovodievydrice@gmail.com .

Ďakujeme vám, všetkým milovníkom prírody.

PETÍCIA
ZA VYHLÁSENIE PRÍRODNEJ REZERVÁCIE PRAMENE VYDRICE
My, nižšie podpísaní občania Bratislavy, žiadame poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a
primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby vyjadrili súhlas s vyhlásením prírodnej rezervácie Pramene Vydrice, jej časti na
pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
Rezerváciu navrhujeme realizovať na hornom toku riečky Vydrice, vyhlásením 5. stupňa ochrany, podmienkou je zachovanie
úplného voľného pohybu všetkých návštevníkov (turistov, bežcov, cyklistov, trampov…) a všetkého rekreačného vybavenia.
V rezervácii nebude možná ťažba dreva a poľovníctvo.
Dôležité: Je potrebné uviesť celé meno, bydlisko s ulicou, mestom, PSČ a podpis, inak je riadok neplatný!

Meno a priezvisko

Adresa pobytu ( ulica, č. domu, mesto, PSČ )

Podpis
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Číslo hárku, miesto zbierania:

Vyplnené petičné hárky doručte na adresu Marek Poláček, Milana Marečka 7, Bratislava 84108
Predkladá: Občianska iniciatíva CHRÁŇME POVODIE VYDRICE, www.chranmepovodievydrice.sk,
Petičný výbor:

@ChranmePovodieVydrice

Marek Poláček, Milana Marečka 7, Bratislava 84108 ( osoba zastupujúca petičný výbor v styku s orgánmi verejnej moci )
Mgr. Ivana Pifková, Černyševského 9, Bratislava 85101
Mgr. Dalibor Jurášek, Mariánska 3, Bratislava 81108

