Krajina Novohradských hor na poèátku 21. století dosud oplývá mimoøádnými pøírodními a krajinnými hodnotami. Neobyèejnì zachovalý krajinný ráz upomíná dosud na
uplynulá staletí, kdy se místní obyvatelé ivili zejména hospodaøením v lesích, pastevectvím a skláøstvím. Zvlátní atmosférou oplývají místa bývalých sídel zaniklých
v 2. polovinì minulého století. V krajinì se nacházejí pozùstatky pralesních porostù chránìné hrabìcím výnosem ji od roku 1838 èi jetì o století døíve zaloený pøírodnì
krajináøský park Tereziino údolí. Zdejí pøíroda poskytuje dosud vhodné podmínky pro desítky druhù vzácných a ohroených organismù.

Umìlý vodopád v Terezinì údolí
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Prha arnika

Tetøev hluec

Na Novohradsku je vyhláeno 11 maloploných pøírodních chránìných území, èást oblasti byla pro svùj evropský význam zaèlenìna do soustavy Natura 2000, v rámci které zde byla
vymezena významná ptaèí oblast a nìkolik evropsky významných lokalit z hlediska ochrany pøírodních stanovi, volnì ijících ivoèichù a planì rostoucích rostlin. Celá oblast má od
roku 1999 statut pøírodního parku, který mùe regulací výstavby pomoci ochránit základní krajinné charakteristiky, neposkytuje vak potøebnou legislativní ochranu pøírodních hodnot
celého území. U od 60. let 20. století jsou proto datovány snahy o vyhláení Chránìné krajinné oblasti Novohradské hory, která by koordinovala potøebnou ochranu pøírodních hodnot
s ekonomickým rozvojem oblasti. V poslední dobì dolo bohuel ke zmìnì døíve souhlasného postoje ze strany místních samospráv, aktuální návrhové øízení chránìné krajinné
oblasti bylo zastaveno a Vláda ÈR nepovauje pro nejblií období zøízení CHKO Novohradské hory za prioritu ochrany pøírody v ÈR. Doufejme, e jde jen o dílèí prohru na cestì k cíli.

Novohradské hory si ochranu zaslouí!
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Hojná voda
Myslivna
Pohoøské raelinitì
Pramenitì Pohoøského potoka
Pøeslièkový rybník
Rapotická bøezina
Stodùlecký vrch
Terèino údolí
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Bedøichovský potok
Horní Male
Pøeslièkový rybník
Veverský potok
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