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12 • Lesníci a turisté spojili síly, chtějí chránit Brdy. Vzniknou cyklotrasy • Nová naučná stezka v Brdech provede okolím Padrťských rybníků • V Brdech vysadili přes
čtvrt milionu nových stromů • V Rožmitále se bude už popáté konat Mysliveckorybářská slavnost
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Prahy svou pandu • Ředitelem zemědělského muzea se stal Zdeněk Novák •
Zemědělské muzeum na Letné se chlubí novinkami. Mechanický výr ukazuje, jak
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krajinu • Vědci: Psi hledají cestu k cíli zřejmě s využitím magnetismu Země •
Vědci z ČZU budou zkoumat vliv lovu srnčí zvěře na ozdravění lesa • Pokus,
který nevyšel. Drony odhalí suchý strom, kůrovce ne • Pes rozpozná stromy
napadené kůrovcem (19)
20 • ZE SVĚTA: • Německé lesy také trpěly suchem • Největší městský les v Evropě
vyroste v Madridu • Čeští vědci v Kongu zmapovali desítky druhů i pytlácké
aktivity • Pandemie bere světu lesy. Kácí je zoufalí chudí i profesionální lesní
piráti • Les nad zlato. Hodnota lesa poráží akciový trh i zlaté bohatství • Obnova
Masarykova lesa v Izraeli
21 • Kříženci psů a vlků se objevují napříč Evropou, ukázala studie • Africký mor
prasat na Slovensku potvrdily úřady v dalším regionu • Masivní výsadba stromů není pro životní prostředí přínosem, spíše naopak, zjistily nové studie •
Evropské země vysazují malé původní lesy, učí se od nejslavnějšího japonského
botanika Mijawakiho • Kde se nejvíc kácejí stromy? Odlesňování podporuje
vznik pandemií, varují odborníci
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KRAJE
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