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Mezinárodní sí ť národních a p řírodních park ů Evropy 
(zkrácen ě Federace EUROPARC) 
sdružuje 480 členských subjekt ů

z 36 evropských zemí. 
Členy Federace EUROPARC 

jsou p ředevším správy 
chrán ěných území r ůzných kategorií, 

dále některé ú řady 
(např. ministerstva životního prost ředí), 

nevládní organizace, ale i univerzity 
a fyzické i právnické osoby. 

Jedním z členů EUROPARCU v ČR 
je i Přírodov ědecká fakulta UPOL. 

Hlavním posláním Federace EUROPARC 
je sdružovat instituce ochrany p řírody 

spravující r ůzné typy chrán ěných území
a podporovat a koordinovat jejich činnost.





První t ři navštívené
(a vzájemn ě geograficky sousedící) národní parky 

(Niedersächsisches Wattenmeer, 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 

a nejmenší z nich Hamburgisches Wattenmeer) 
chrání evropsky unikátní ekosystémy tzv. wattového mo ře 

včetně estuaria řeky Labe. 
V pob řežním mělkém mo ři 

se dvakrát za 24 hodin obnaží mo řské dno 
– tzv. watty (n ěmecky Watt) 

– v úsecích často až n ěkolik desítek kilometr ů širokých. 
Toto velmi specifické abiotické prost ředí

vytvá ří krajinný fenomén 
mozaiky slaných a brakických m ělkých mok řadů, 

které jsou mimo řádně zajímavé z hlediska biodiverzity. 
V období jarního a podzimního tahu jsou tyto lokality  

světově významnými migra čními zastávkami vodních pták ů

a pravideln ě přitahují zájem ve řejnosti o tzv. birdwatching. 
Během stáže byly navštíveny info st řediska 

v Dorun-Neufeld, Dornumersiel, Meldorf
a Norddeich (zde i záchranná stanice pro tulen ě).



Wattové
moře







Národní park Müritz zahrnuje jezerní a lesní krajinu 
formovanou ledovcem 

s mnoha typickými glaciálními 
geomorfologickými útvary. 

V rámci birdwatchingu v této oblasti 
návšt ěvníci vyhledávají nej častěji hnízdišt ě

orlovc ů říčních 
(s upravenými pozorovacími v ěžemi pro ve řejnost) 

a jeřáby popelavé. 
Navštíveny byly st řediska parku v Boek a v Serrahn, 

kde působí často i ornitologové z české republiky
Park je intenzívn ě využíván pro vodní turistiku 

(vodácké aktivity) 
a každoro ční návšt ěvnost je zna čně obtížné regulovat.







Národní park Jasmund 
leží na severním okraji Rujany 

a jeho první zónu a hlavní p ředmět ochrany 
tvo ří křídové mo řské útesy 

– významné hnízdišt ě ptactva. 
Příroda parku je siln ě zatížena 

enormní návšt ěvností, 
zvláštn ě v letní sezón ě, 

protože vycházkové trasy po pob řežních útesech 
nabízejí nezapomenutelné vyhlídky. 

Navštíveno bylo info st ředisko v Königsstuhl 
a známá terénní stanice 

německé ornitologické spole čnosti 
a kroužkovací centrály.







Národní park Údolí dolní Odry 
zahrnuje asi 60 km dlouhý 

meandrující úsek řeky Odry 
(tvo řící hranici s Polskem) 

s širokým pásem ekosystém ů

lužní krajiny 
a mok řadů v Brandenbursku. 
Navštívena byla správa parku 

v Schwedt/Oder 
a středisko v Criewen.




