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Krajina útulná na severu Čech
Jak jsme vás informovali v minulých Dárcovských
listech, nejnaléhavějším úkolem uplynulého
období byla záchrana zajímavé lokality v jednom
z nejsevernějších cípů Čech, v Jindřichovicích
pod Smrkem. Místní spolek Lunaria zde již
několik let realizuje unikátní „Žijící skanzen“ projekt, který chce prakticky ukázat, jak se na
vsích žilo před příchodem průmyslové revoluce,
kdy činnost člověka přírodu ještě příliš
neohrožovala, ale spíše obohacovala. Jednou ze
součástí Žijícího skanzenu je i projekt „Krajina
útulná“, tedy snaha o návrat ekologické i
estetické hodnoty do krajiny v minulosti
Jedna z vybudovaných tůní
narušené intenzivní zemědělskou činností.
V rámci tohoto projektu došlo v uplynulých letech na zavlhčených místech k vybudování několika
tůní pro rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu, na okrajích luk byly vysázeny meze
místních dřevin a křovin, uvnitř plochy několik remízků. Louky jsou postupně osévány semeny
místních lučních květin. Úpravy byly dělány na základě nájemní smlouvy – vlastník se však dostal
do finanční tísně, rozhodl se pozemky prodat a celý projekt tak byl ohrožen.
Jsme velice rádi, že se nám povedlo díky Vaší podpoře v unikátně krátkém čase shromáždit
potřebné množství financí a těchto 6,5 ha luk jsme mohli v rámci kampaně Místo pro přírodu
vykoupit. Bylo by velkou škodou, kdyby se pozemky vrátily k intenzivnímu zemědělskému
obhospodařování, čímž by veškerá práce stovek
dobrovolníků a nadšenců přišla vniveč.
Vlastníkem vykoupených pozemků se stal Český
svaz ochránců přírody, který nyní bude společně
s pozemkovým spolkem Lunaria dále „krajinu
útulnou“ rozvíjet, pro poučení příchozích i jako
možnost návratu řady druhů rostlin a živočichů
do míst, kde kdysi žily.

Z tiskové konference u příležitosti výkupu

Budete-li mít cestu na Frýdlantsko, lidé z pozemkového
spolku vás areálem rádi provedou a o všem
zasvěceně povypráví (kontakt - Zbyněk Vlk, tel.:
605 345 467).

Domov vzácných motýlů
V severní části Rokycanska, v údolí Radnického potoka poblíž vsi Kamenec, se nachází zajímavá
lokalita, na níž se vyskytují dva celoevropsky chránění motýli – modrásek bahenní a modrásek
očkovaný. Kromě nich řada dalších vzácných druhů hmyzu, především brouků. Některé jejich
druhy (které často ani nemají česká jména) mají jen několik málo lokalit výskytu v celé České
republice.
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1,9 hektaru pozemků v samém srdci
lokality – extenzivně obhospodařovanou
louku, pásy křovin a část přilehlých
skalnatých svahů – nyní Český svaz
ochránců přírody v rámci kampaně
Místo pro přírodu vykoupil. Vhodným
obhospodařováním těchto pozemků zajistí,
aby tato mimořádně zajímavé entomologická
lokalita neztratila nic ze svého bohatství
ani v budoucnosti.
Že jde o místo nejen přírodovědně cenné,
ale i velmi pěkné, se můžete přesvědčit
sami, když se vydáte po zelené turistické
značce z Radnic k severu. Lokalita Kamenec
se nachází před stejnojmennou vesnicí
vpravo od cesty, asi 2 km od Radnic.

Kamenec a jeden z jeho vzácných
obyvatel – modrásek bahenní

Co se chystá na lokalitách
I během letošního roku připravujeme na některých lokalitách úpravy, které by jejich návštěvníkům,
ke kterým, doufáme, brzy budete patřit i vy, měly zpříjemnit pobyt na nich, aniž by je narušily či
nějak negativně ovlivnily. Na Opičáku bude upraven vstupní prostor a možná vybudována i
jednoduchá vyhlídka, na okraji Kamence chceme zřídit odpočívadlo pro návštěvníky,
v Jindřichovicích pod Smrkem se chystá zřízení naučné stezky. Pokračovat bude osazování
informačních panelů na nově vykoupené lokality. Finanční prostředky na tyto úpravy získáváme
především od sponzorů (v současné době zejména RWE Transgas a Metrostav) a z mezinárodních fondů.
Lokality již vykoupené
v rámci kampaně

Samozřejmě
na
lokalitách
probíhají i různé odborné či
osvětové akce. Kromě speciálních
setkání s dárci, o kterých se více
dozvíte v přiloženém dopise, vás
v tuto chvíli můžeme pozvat 21.
dubna na již tradiční slavnost
„Volnosť hoře“, pořádanou v
sousedství Ščúrnice, a 6. května
na Vítání ptačího zpěvu na
Opičáku. Podrobnější informace
a další aktuální akce naleznete
na www.mistoproprirodu.cz.

Další plánované výkupy
V současné době jsou těsně před podpisem kupní smlouvy na další část Zázmoníků (1.7 ha) a na jeden
malý mokřad na Prostějovsku. Kromě pokračování výkupů na Zázmoníkách a na Ščúrnici, o nichž se
intenzivně jedná, se rýsuje možnost výkupu jedné zajímavé v minulosti revitalizované lokality v Posázaví.
Na setkání pozemkových spolků, které proběhlo koncem února v Bečově nad Teplou, byl program
Místo pro přírodu hodnocen jako velmi úspěšná a bylo vyjádřeno poděkování všem vám, kteří ho
a tím i snahy stovek lidí z pozemkových spolků o záchranu naší přírody, podporujete. Velice
rádi toto poděkování tlumočíme. Obzvláště pak děkujeme těm z vás, kteří si v poslední době zřídili
trvalý příkaz a přispívají Místu pro přírodu pravidelně každý měsíc.
Stále je co chránit. Své případné dary, prosíme, posílejte na známé konto sbírky 9999922/0800. I
nadále lze připsáním specifického symbolu 103 směrovat svůj dar přímo na další výkupy Ščúrnice.
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