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Гр. Яблунков се намира в чешките планини Бескиди, разположени в хълмистата
външна част на Западните Карпати. От 1973 г. Бескидите са обявени за Защитена
територия с областно значение /ЗТОЗ/, заемат площ от 1190 кв. км и представляват
най-голямата защитена територия в Чешката Република. Причина за обявяването на
Бескидите за ЗТОЗ е изключителното им природно богатство: вековни гори с редки
карпатски растения и животни, животинско и растително видово многообразие,
уникални повърхностни и подземни псевдокарстови образувания и не на последно
място прекрасна естетическа наслада, постигната в резултат от историческото
съжителство на човека с природата.
Значението на ЗТОЗ Бескиди се потвърждава от съществуващите 44 защитени
територии с по-малка площ, обитавани от редки птици и акумулиращи
разнообразни водни източници. Не на последно място това е зона за отдих с
надрегионално значение. Ролята на ЗТОЗ се изразява в опазване на природното
богатство и природните източници, като тук става въпрос най-вече за повърхностите
вододайни зони, свободно живеещите животни, поддържането и използването на
горите и земеделските земи, урбанизираните райони и архитектурата на
строителството. Смисълът на ЗТОЗ не означава само грижа за съществуващите
природни дадености, но и тяхното обновяване при съблюдаване на равновесието
между икономическите и рекреационни фактори и рационалното им използване
наред с опазването на околната среда.
По своя статут ЗТОЗ Бескиди е държавна организация за опазване на природата,
може да определя дадени територии за резервати и природни паметници, изпълнява
всички специализирани дейности по опазване на природното богатство, извършва
научни изследвания, работи съвместно с научни институти, училища и осъществява
охранителна, информационна и обучителна дейност.
Бескидите са причислени към най-богатите локални образувания в Европа “Натура
2000”. Включването на дадена територия към системата “Натура 2000” предполага
висока оценка за природното богатство на Бескидите и изразена готовност от страна
на Европейския съюз да осигури необходимите ресурси. Това означава, че сега
действащият режим ще остане непроменен, тъй като използването на територията
трябва да се осъществява според законите на природата. Ако е наложително с оглед
икономическото развитие някои дейности да бъдат ограничени или пък подсилени
и ускорени, то ще бъде възможно да се получат финансови средства от фондовете на
Европейския съюз под формата на дотации или заеми. Очаква се към тази област
туристическият интерес непрекъснато да нараства, тъй като териториите със
запазена природа постоянно привличат посетители.
Най-интересна за туристите е областта около гр. Яблунков, където се намира
Народният резерват “Мионш”. Вековната гора “Мионш” е един от най-известните
резервати в Бескидите, а по големината на територията си от 169,70 хектара се
нарежда сред най-обширните гори в Чешката Република. Разположен е на

надморска височина
720 м югозападно от Яблунков между общините Долна и Горна Ломна. Статута на
резервата се определя от Постановление 12.849/54 от 10.03.1954 г.
Вековната гора “Мионш” представлява най-големият природен комплекс в Чехия, в
който растат елови и букови видове от карпатски тип и клен. Срещат се още явор и
смърч, характерни за Моравско-силезийските Бескиди, изпъстрени с мозайка от
малки горски поляни и пасища, извори и скални образувания, богата флора и фауна.
Вековните горски видове са букови от семейството на Eu-Fagenion, като на по-малки
терени се срещат и представители на липа – явор Tilio-Acerion. Главната дървесна
маса е от обикновен бук (Fagus sylvatica) и обикновена бяла ела (Abies alba).
Разпространени са още яворът и кленът (Acer pseudoplatanus). Във външните части
на резервата расте смърч (Picea abies), по възвишенията се среща ясен (Fraxinus
excelsior), и отделни представители на шестил (Acer platanoides), планински бряст
(Ulmus glabra) a череша (Cerasus avium). Храстите образуват богат горски етаж, с
основни представители червен бъз (Sambucus racemosa).
Билките са представени от деветлистов киселец (Dentaria enneaphyllos) и луковичен
киселец (Dentaria bulbifera), Петров кръст (Lilium martagon), многогодишна
лопатка (Lunaria rediviva), ресник (Actaea spicata), снежно кокиче (Galanthus
nivalis). Типични карпатски представители са жълта какула (Salvia glutinosa), и
живениче (Scrophularia scopolii). По горските поляни растат предимно защитени
видове като керемидено петльово перо, горска тинтява, лунна папрат и др.
Мионш е изключително богата гора със своите гъби, една от най-богатите в Чешката
Република. За растежа на гъбите влияние оказва уникалната диверсификация на
екосистемите. На отделните видове дървета съответстват специфични видове
дървесни гъби, които създават специфична микофлора. Сред досега описаните
видове са Phellinis pouzarii и Antrodiella beschidica, от защитените видове се срещат
Camarops tubulina и Ascotremella faginea. Към особено ценните видове се
причисляват Baeospora myriadophylla, Pholiota squarrosoides, Pleurocybella
porrigens, Pluteus thomsonii и Omphalina grossula. Под опадалите борови иглички
през есента можете да намерите типичния вид Hericium flagellum.
Фауната е представена с типичните си горски обитатели. На определени видове гъби
се серщат точно определени видове насекоми като например Phyllodrepoidea
crenata или Phyllodrepa puberula на Tyromyces stipticus. От пеперудите най-често се
среща Scardia boletella – характерен представител за Мионш и Новоградските гори.
В Народния природен резерват Мионш, както и в неговите околности, са
разпространени 110 вида земноводни, 73 вида птици и 28 вида бозайници.
Характерни представители са дъждовникът (Salamandra salamandra), алпийският
тритон (Triturus alpestris) a планинската жаба (Rana temporaria), от змиите в редки
случаи се среща усойницата (Vipera berus). По дърветата с вековни корони гнездят
уникални птици като застрашения Strix uralensis, кълвач (Picoides tridactylus),
белогребест кълвач (Dendrocopos leucotos), Glaucidium passerinum, Aegolius funereus,
див гълъб (Columba oenas), голям ястреб (Bonasa bonasia), горски кос (Turdus
torquatus), малка мухоловка (Ficedula parva), обикновен мишелов (Pernis apivorus)
и черен щъркел (Ciconia nigra). Сред видовете редки птици са черният кълвач
(Dryocopus martius), горският ястреб (Accipiter gentilis), голямата черна врана
(Corvus corax), белокрилата мухоловка (Ficedula albicollis), черноглавата мухоловка
(Ficedula hypoleuca), сивата мухоловка и др. До 50-те години на ХХ в. тук се срещаше

и глухар (Tetrao urogalus). Представители на малките бозайници са горският рис
(Sorex alpinus), Lynx lynx, а големите са представени от кафявата мечка (Ursus
arctos ) и вълкът (Canis lupus).

Съвместна работа между екологичните организации и
държавните органи
Изпълнението на държавната политика в областта на опазването на околната среда
се осъществява от следните отговорни институции в Чешката Република:
Министерство на околната среда МОС, неговите структури в областните и
общинските администрации, дирекциите на народните паркове и защитените
територии. За регион Яблунков опазването на околната среда се съсредоточава в
Моравско-силезийската област, град Яблунков и защитените територии в планините
Бескиди.
Екологичните организации, работещи на територията на Бескидите, са Съюз на
природозащитниците, движение “Дух”, сдружение “Бескидчани”, организация
“ВИТА” и др. Всички тези организации активно са ангажирани в опазването на
околната среда, в осъществяването на екологичното образование и организирането
на специализирани обучителни дейности като семинари и курсове. Обикновено
партньор при осъществяването на посочените дейности е държавната структура. Ето
някои от акциите, организирани съвместно с екологичните организации и
държавните структури по опазването на околната среда:
•

Теренни образователни дейности за деца от началните училища

•

Вълчи акции – следене на нелегален лов в Бескидите

•

Косене на ливади с орхидеи

•

Броене на големи бозайници като мечки, вълци, рисове и др. под.

•

Провеждане на специализирани курсове, обучения и семинари за широката
общественост

•

Организиране на екологични лагери за деца

•

Подновяване на горите в Бескидите

Повечето от екологичните организации за своята дейност получават дотации от
фондовете на Европейския съюз, Чешката Република или областните
администрации.

