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Vykoupena lokalita vzácné vachty
V létě se nám podařilo vykoupit další zajímavou lokalitu. Jde o
malý mokřádek na jihozápadním okraji vsi Ospělov na
Prostějovsku, nedaleko již dříve vykoupené lokality Bělá.
Nejzajímavější z rostlin na lokalitě se vyskytujících je vachta
trojlistá, rozkvétající v květnu až červnu nápadnými bílými
ozdobnými hvězdičkami. Dříve se sbírávala jako léčivka,
používaná proti žaludečním potížím, dnes je však přísně chráněná,
neboť bažinaté a rašelinné louky, které potřebuje k svému životu,
z naší krajiny neustále mizí. Proto má ochrana každé vhodné
lokality velký význam, byť jde jen o pozemek velký něco přes
čtvrt hektaru, jako v případě Ospělova.

Ščúrnica a Zázmoníky se rozrůstají
V uplynulém půlroce se díky vaší podpoře rozrostly i naše
pozemky na Ščúrnici a na Zázmoníkách. Na Ščúrnici se podařilo
Vachta trojlistá
koupit další skoro půlhektarový kus stoletého jedlobukového
lesa, takže zde v tuto chvíli držíme již téměř 15 ha, tedy více jak čtvrtinu cílového stavu.
Na Zázmoníkách, kde je vlastnictví oproti Ščúrnici mnohem rozdrobenější, postupujeme tradičně
sice po větším množství pozemků, avšak daleko menších výměrách. Za tento půlrok přibylo osm
pozemků o celkové výměře 1,2 ha. Na další tři pozemky (0,2 ha) je v současné době uzavírána
kupní smlouva. Některé pozemky zde mají až pět spoluvlastníků (někdy velmi starých či bydlících
v nejrůznějších koutech republiky), takže jejich dohledávání a následné jednání s nimi je nesmírně
obtížné a každých dalších pár arů lze považovat za velký úspěch.

Pozorovatelna na Opičáku
Možná jste zachytili v médiích, že na Opičáku jsme koncem
října slavnostně otevřeli ornitologickou pozorovatelnu.
Proběhlo to dokonce i v některých televizích. Nevysoká
architektonicky zajímavá dřevěná věž (či lépe řečeno
vyvýšená plošina) umožní zájemcům o ptactvo lépe
nahlédnout do korun stromů, které zůstávají kolemjdoucím
skryty. Zároveň byl na Opičáku upraven vstupní prostor tak,
aby zamezoval vjíždění na lokalitu, umístěno několik laviček
a osazeny dvě informační tabule. Toto vše bylo možné díky
finanční podpoře firmy RWE Transgas Net.

Ornitologická pozorovatelna

Bohužel nejen příznivé zprávy přicházejí z Opičáku.
Rozrůstající se komerční zóna se tlačí stále víc k našemu
lesíku. Přímé ohrožení Opičáku díky výkupu nehrozí, ale i tak
má liberecký pozemkový spolek plné ruce práce, aby na
nejrůznějších jednáních a řízeních případné negativní vlivy
minimalizoval. Skutečnost, že větší část Opičáku vlastníme,
mu v těchto jednáních velmi pomáhá.

Setkání s dárci
S řadou z vás jsme se v uplynulých měsících na některých z vykoupených lokalit setkali. V červnu se
uskutečnilo setkání Na pramenech na Podblanicku, při němž jsme po kotníky v močále hledali populární
masožravou rosnatku, a objevili několik druhů rostlin, o jejichž výskytu ani místní pozemkový spolek
dosud nevěděl (inu, stále je co objevovat), v říjnu pak na jihomoravských Zázmoníkách, kde nás příroda
překvapila podzimním kvetením hlaváčků,
sasanek a dalších jarních květin, a které jsme
zakončili – jak jinak v těchto končinách – ve
vinném sklepě. Smyslem těchto setkání je nejen
ukázat vám lokality, na jejichž záchranu
přispíváte, ale také se lépe seznámit s vašimi
názory a v neposlední řadě dát (oboustranně)
anonymním jménům z dopisů nějakou konkrétní
tvář. Obě setkání to věřím splnila, byla velice
příjemná a již chystáme na příští rok
další.
Setkání s dárci na Zázmoníkách…
a jedno z překvapení, kvetoucí sasanka

Mimochodem – hodnoty lokality Na
pramenech
ocenila
i
oficiální
ochranářská místa a navrhla dodatečně
její zařazení do seznamu Evropsky
významných lokalit.

Nové miniprůvodce
V oblíbené sérii miniprůvodců po vykoupených lokalitách vyšly dva nové přírůstky – Zázmoníky a
Opičák, spolu s aktualizovaným dotiskem Ščúrnice a Jindřišského údolí, které již byly beznadějně
rozebrány. V brzké době nás čeká dotisk Bělé, které už máme také pár posledních kousků. Zájem o tyto
letáčky nás velice těší a je důkazem toho, že Místo pro přírodu není jen a pouze pro přírodu, ale i pro
všechny přírodymilovné lidi, jak si vytklo již v okamžiku svého vzniku.
Všechny dosud vydané miniprůvodce (stejně jako starší Dárcovské listy a další materiály) jsou též ke
stažení v pdf na www.mistoproprirodu.cz (>> Kampaň místo pro přírodu >> Tiskoviny ke stažení).
Naše poděkování patří akciové společnosti Metrostav, díky jejíž trvalé podpoře bylo možné
vydávání miniprůvodců (ale i výše zmíněná setkání či rozesílání těchto Dárcovských listů) uskutečnit.

Malý pohled do budoucna
Na účtu kampaně je v tuto chvíli (začátek prosince) zhruba 350.000 korun. Těší nás zejména stále
se rozrůstající počet těch z vás, kteří na záchranu cenných
přírodních lokalit přispíváte pravidelně každý měsíc formou
trvalého příkazu.
Řada dalších míst čeká na naši pomoc. V současné době
například jednáme o možnosti výkupu zajímavé lokality v
Podkrušnohoří – kdysi pole, teď již pár let neudržované a částečně
zarostlé křovinami, se spoustou ptáků a s několika prohlubeninami
po bývalých dolech s jezírky, obývanými obojživelníky a další
„žouželí“. Rýsuje se také možnost nákupu zbytku lužního lesa
v Polabí. Samozřejmě pokračujeme i v jednání s vlastníky na
Ščúrnici, Zázmoníkách i Opičáku.
Své dary, prosíme, posílejte na známé konto sbírky
9999922/0800. I nadále lze připsáním specifického symbolu 103
směrovat svůj dar přímo na další výkupy Ščúrnice.

Lokalitu v Podkrušnohoří ,
kterou bychom rádi vykoupili

