DÁRCOVSKÉ LISTY
duben 2008
Chystají se další výkupy
Uplynulé měsíce byly ve znamení intenzivních jednání
s vlastníky o možnostech dalších výkupů. Soustřeďujeme
se nyní zejména na ucelení lokalit, kde již nějaké
pozemky vlastníme. Připraveny k podpisu jsou smlouvy
na další čtyři velice pěkné a cenné pozemky na Kamenci
a zbývající pozemky areálu v Jindřichovicích, rýsuje se
další rozšíření Ščúrnice a snad i Kupsovy skály. Na lepší
časy se začíná blýskat i co se drobných pozemků uvnitř
Opičáku týče. Čím dál komplikovanější jednání jsou na
Zázmonících, kde ty „majetkově jednodušší“ pozemky již
vlastníme, takže nám zůstávají vesměs takové perličky,
jako nezvěstní vlastníci, prastará nevyřízená dědictví
nebo (což je nejhorší) vlastníci zcela nevstřícní. Ani zde
však není další sjednocování lokality beznadějné, byť za
každým
dalším
vykoupeným
pozemkem
je
nepředstavitelné množství práce místního pozemkového
spolku, který všechna tato jednání a téměř detektivní
pátrání zajišťuje.

Kosatec nízký na Zázmoníkách
duben 2008

Rýsující se možnosti výkupů i některých jiných lokalit – starých sadů v Poohří, dalších stepních
strání nedaleko Zázmoníků, mokřadu na severní Moravě či jednoho velice cenného údolí na
Liberecku. Doufejme, že alespoň některé z těchto jednání dopadnou lépe než ty, které jsme vám
avizovali v minulých Dárcovských listech – výkup lužního lesa padl zcela a získání lokality
v Podkrušnohoří je z důvodu zásadní změny postoje vlastníka odložen na neurčito…

Co nového na vykoupených lokalitách
Dvě z luk v Jindřišském údolí začaly spásat ovce. Zvýší se
tím rozmanitost biotopů v údolí a ještě přibude další „atrakce
pro návštěvníky“. V jedno ze samovolně vzniklých „lesíků“
na břehu potoka jsme letos na jaře objevili dymnivku –
květinu v teplomilných hájích sice poměrně běžnou, ale
z Jindřišského údolí dosud neznámou. Mimochodem – pokud
jste náhodou navštívili údolí v dubnu, mohli jste vidět
skutečně nádherné bledule!

Bledule jarní v Jindřišském údolí
březen 2008

V Jindřichovicích se buduje netradiční naučná stezka.
Provede vás „údolím Vaší duše a výšinami lidských ideálů“ a
něco se na ní naučíte tím, že „otevřete oči, srdce a co uvidíte
nebo si přečtete, budete prostě jen prožívat“, jak tvrdí hned
na úvodním panelu její autoři z Pozemkového spolku
Lunaria. Stezka propojí vykoupené pozemky a areál Žijícího
skanzenu s dalšími zajímavostmi v okolí. Slavnostní otevření
naučné stezky spojené s malým kulturním festiválkem se
uskuteční 28. června – jste srdečně zváni.

Na vykoupeném pozemku v Jinošovském
údolí se loňského jara díky obnovenému
hospodaření po mnoha letech opět objevilo
několik květů jedné z našich krásných orchidejí
– prstnatce májového. Věříme, že letos jich
bude ještě víc. Přijďte se podívat!
Co momentálně kvete a běhá na Bělé a
v Ospělově se můžete přesvědčit sami na
setkání, které jsme pro vás připravili. Pozvánku
s podrobnostmi naleznete v dopise.
Skokan zelený
– jeden z obyvatel mokřadů v Jinošovském údolí

O pozemkových spolcích

Pozemkové spolky se samozřejmě nestarají
pouze o pozemky vykoupené z prostředků této kampaně. Na základě nejrůznějších smluv a dohod
s vlastníky pečují či pomáhají s péči o více jak 1500 hektarů přírodně cenných pozemků a 20
historických objektů.
V České republice funguje v současné
době již přes padesát pozemkových
spolků s akreditací Rady Národního
pozemkového spolku! Jejich seznam
včetně kontaktních údajů a odkazů na
jejich vlastní webové stránky, stejně
jako řadu dalších zajímavých informací
o pozemkových spolcích, naleznete na
http://pozemkovespolky.csop.cz.

Děkujeme Vám za trvalou
podporu
Jsme velice rádi, že Vás, kterým není Řada pozemkových spolků pečuje o květnaté louky
příroda a krajina „za humny“ lhostejná
a trvale dle svých možností kampaň Místo pro přírodu podporujete, je již přes tisíc. Těší nás
zejména stále se rozrůstající počet těch z Vás, kteří na záchranu cenných přírodních lokalit
přispíváte pravidelně formou trvalého příkazu. Jak je vidět i z předchozích řádků, ledacos už se
společnými silami podařilo, ale řada cenných a zajímavých pozemků na naši pomoc teprve čeká.
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. Na přání řady
z Vás jsme založili pod
specifickým symbolem 108
nově i speciální „podúčet“
pro Zázmoníky.
Tyto
Dárcovské
listy
mohly být vydány a
rozeslány díky podpoře
a.s. Metrostav.

