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Zakvitnuté lúky, plné pestrofarebných kvetov, lákajú stovky druhov bezstavovcov. Majestátne skalné bralá, na ktorých sa prastaré lesy striedajú s pasienkami, hostia vzácne motýle, medzi nimi i jasoňa červenookého. Ovocné sady, plné
starých a miestnych odrôd, obývajú spevavé vtáky aj drobné cicavce. Spolu
s drobnými políčkami oddelenými remízkami a medzami tvoria pestrú krajinnú
mozaiku, ktorá je domovom tisícok druhov organizmov...
Takto idylicky si možno predstaviť
krajinu Bielych a Bílých Karpát, ktorá
vznikla vďaka odvekému súžitiu človekahospodára s prírodou. V druhej polovici
minulého storočia však nastali rozsiahle
zmeny, ktoré navždy zmenili jej tvár.
Políčka sa scelili do rozsiahlych lánov,
orchideové lúky zničili rozorávaním, hnojením a prisievaním chudobných zmesí
tráv. Proces jej zániku pokračuje aj dnes
vplyvom nezáujmu ľudí o akékoľvek
hospodárenie. Lúky, skalné stepi a sady sa
strácajú v náletových krovinách a postupne sa menia na les.
V snahe zmierniť tento negatívny trend
a šíriť osvetu medzi ľuďmi som sa v roku
2012 rozhodol nakrútiť dokumentárny
film, ktorý by verejnosti ukázal nie len
krásu tunajšej prírody ale najmä poukázať
na faktory, ktoré ju najviac ohrozujú. Film
bol po dvoch rokoch práce dokončený

v jeseni minulého roku. Jeho hlavným
posolstvom je poukázať na potrebu
obnovy prírode blízkeho hospodárenia,
napríklad mozaikového kosenia, extenzívnej pastvy či obnovy vysokokmeňových sadov. V posledných rokoch
vzniklo množstvo kvalitných filmoch
o Tatrách, medveďoch a divokej prírode,
no žiaden z nich sa nevenoval problematike kultúrnej krajiny. Je pritom
fascinujúce, že človek nemusí byť nutne
len ničiteľ prírody ale naopak, svojou
činnosťou môže vytvárať a udržiavať
veľmi cenné a bohaté biotopy. V 45 minútach sa dozviete mnoho informácií o tom,
ako správne pristupovať k ochrane kvetnatých lúk, skalných brál, sadov, polí, vodných tokov či lesov. Tie zďaleka prekračujú hranice tohto pohoria a dajú sa
aplikovať prakticky v celej Strednej
a Západnej Európe.

Viac informácií o filme sa dozviete na
stránkach:
www.kralovstvo.jc-photo.eu
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