Činnost

Najdete nás snadno

ZO ČSOP KLENICE

ZO ČSOP Klenice
ZO ČSOP Klenice

•

Přenášení obojživelníků

•

22.4. Den Země

•

Instalace a údržba budek pro

.

Zalužanská 1371
Mladá Boleslav
293 01

Naše aktivity

zpěvné ptáky. Sledování hnízdění ptáků
ve vyvěšených budkách.
•

Monitoring obojživelníků

•

Monitoring čápů

•

Osvětová činnost pro širokou veřejnost

•

Akce Ukliďme svět

•

20.10. Den stromů - soutěž pro školy

•

Vedení kolektivu MOP Devaterka

•

Management chráněných územích

•

Účast ve správních řízeních

•

Revitalizace lesních tůní a jezírek

ZO ČSOP KLENICE
Korespondenční adresa: Zalužanská 1276
293 01 Mladá Boleslav
Pátek 17.00 – 19.00

Kontaktní osoba : Milada Vrbová
Telefon : +420 605 000 577
E-mail : info@csopklenice.cz
www.csopklenice.cz
www.facebook.com/ochranciklenice

Telefon: +420 605 000 577

ZO ČSOP KLENICE
Za 10 let existence jsme:
Český svaz ochránců přírody
je největší nevládní organizace v České
republice sdružující lidi se zájmem o ochranu
přírody a životní prostředí.

•

přenesli 6 125 obojživelníků

•

zasadili 96 stromů

•

instalovali 82 budek pro
zpěvné ptáky

•

předali MŠ 17 krmítek

•

zrevitalizovali osm jezírek
v přírodním parku Chlum

•

v rámci akcí Ukliďme svět
nasbírali 33 t odpadků

•

upořádali pro širokou veřejnost 120 osvětových a ekologicko-výchovných akcí

•

instalovali v Jabkenicích
hnízdní podložku pro čápa
bílého

•

prováděli management ve 4
chráněných území

•

8 let vedeme kolektiv
Mladých ochránců přírody

ZO Klenice
je základní organizace Českého svazu
ochránců přírody se sídlem v Mladé Boleslavi.
Naším hlavním cílem je ochrana životního
prostředí, společná činnost v této oblasti,
působení na veřejnost a na mládež a její
zapojení do naší práce.
Zaměřujeme se především na organizování a
realizaci
konkrétních
ekologických
a
ochranářských projektů, osvěty a propagace v
oblasti životního prostředí, ale i na mapování
výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů.
Spolupracujeme s Městem Mladá Boleslav,
místními školami a školkami a řadou dalších
firem a neziskových organizací.
Pravidelně se účastníme mezinárodních
akcí, například akce Ukliďme svět, Dne Země
nebo Dne Stromů.
Zapojujeme se do projektu Ochrana
biodiverzity, podporovaného Ministerstvem
životního prostředí. Provádíme management
chráněných územích.
Snažíme se aktivní formou přírodu chránit a
být ostatním příkladem.
Rádi Vás přivítáme mezi námi.

Naši činnost podporují :

