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Další část Bělé v bezpečí
Jak víte z minulých Dárcovských listů,
v posledních měsících zesílily aktivity
kolem dnes zpustlého hotelu Upolín,
stojícího v těsném sousedství Bělé, a
přiměřeně s tím i aktivity naše na zajištění
lokality před případnými nežádoucími
aktivitami obnoveného hotelu. Mementem
budiž nám volejbalové hřiště, na něž
přeměnili majitelé hotelu krásnou mokřadní
louku ještě před jeho zpustnutím.
S radostí můžeme oznámit, že v říjnu se
nám díky Vám podařilo plochu na Bělé,
vlastněnou Českým svazem ochránců
Botanický průzkum na nově vykoupeném pozemku na Bělé
přírody, více jak ztrojnásobit (celkem
dnes 1,9 ha). Na rozdíl od pozemku koupeného v roce 2005, letošní přírůstek má spíš sušší charakter. Je
však botanicky neméně bohatý než původní mokřadní louka. Ani tady nechybí vzácné ostřice – asi
nejcennější z nich je silně ohrožená ostřice ptačí nožky.
Sousedící hektarový pozemek, který patří obci, máme v nájmu, a o možnosti výkupu několika dalších
jednáme. Zde nám však situaci zatím komplikuje neuzavřené dědické řízení.

I Ščúrnica se rozrůstá
Právě v těchto dnech probíhá podepisování kupních smluv na další
dva pozemky na Ščúrnici. Nepokazí-li se nic na poslední chvíli, rozšíří
se v brzké době bezzásahové území na Ščúrnici o dalších 2,14
hektaru, čímž dosáhneme sedmnácti hektarů.
I tyto pozemky, ležící v samém srdci zájmového území, jsou přes sto
let staré jedlobučiny s nádherným zmlazením (tedy semenáčky
vyrostlými samovolně ze semen) jedle i buku. Jejich součástí je i
drobný horský potůček. Bezprostředně navazují na již vykoupené
pozemky.

Pomozte, prosím!
Na okraji Českého středohoří se nachází louka, začátkem léta plná
modrých sibiřských kosatců. Vlastník potřebuje peníze a louku chce
za každou cenu prodat. Koupí-li ji někdo ke komerčním účelům,
pravděpodobně ji zalesní či odvodní – v obou případech by bylo po
kosatcích i dalších vzácných rostlinách veta. Vlastník slíbil, že
s prodejem ještě počká, dokážeme-li sehnat dost peněz. Maximálně
však dva měsíce!

ibiřských čeká na naši pomoc
Silné ohrožené kosatce sibiřské
čekají na naši pomoc

Zalesnění akutně hrozí i jednomu lesnímu rašeliništi nedaleko Nové
Bystřice na Jindřichohradecku. Kolegové z pozemkového spolku
hamerský potok přišli doslova za minutu dvanáct – majitel již „bral do
ruky rýč“. I zde máme ultimátum „do jara“.

Jihlavský pozemkový spolek má skvělý projekt, jak
vrátit život na kdysi odvodněné louky. Zvednout hladinu
spodní vody, nechat se tu znovu rozlévat potok,
vybudovat několik tůní či mělký rybníček. Pro brodivé
ptáky prostřený stůl, pro obojživelníky hotový ráj. Ví i,
kde na úpravy vzít potřebných několik miliónů. Má to
však jeden háček – tyto peníze nelze použít na výkup a
bez výkupu realizace projektu není možná, neboť
vlastníci zásadně nesouhlasí, aby jim někdo dělal z luk
močál…
Že jsou Lipiny nedaleko moravského Kurdějova hodně
cennou lokalitou, o tom není pochyb. Však jejich část
byla zahrnuta mezi evropsky významné lokality. Na
druhé části však hrozí zástavba. Realitní kanceláře již
začínají kroužit kolem. Vlastníci zatím váhají, komu
pozemky prodat. Nenechme je však váhat moc dlouho!
Konečně se nám také podařilo dojednat výkup zbývající
části libereckého Opičáku – ploch po zaniklých stavbách
cihelny, které tvoří v našich pozemcích oka
připomínající ementál. Získat tyto pozemky považujeme
za zcela klíčové, protože nechceme raději ani domýšlet,
kdyby si snad někdo vzpomněl, že některé z dnes již
zcela zaniklých budov „obnoví“ a nebo třeba „jen“, že
mu musíme na jeho pozemky zajistit příjezd.

Z podzimního setkání dárců na Opičáku

Abychom mohli tyto výkupy uskutečnit, schází nám ještě 430 tisíc korun.
Krom toho dále pokračují jednání s majiteli cenné louky v Podkrušnohoří a cihelny na Kutnohorsku, o
kterých jsme Vás informovali v minulých Dárcovských listech.

Své dary, prosím, posílejte na známé konto sbírky 9999922/0800. Děkujeme!

Stalo se na lokalitách
V Lyngu, sotva oschla razítka na dražební listině, pustil se
místní pozemkový spolek do vyvěšování budek pro morčáky
(pro připomenutí – velmi vzácný příbuzný kachen, který má
v této lokalitě jedno z mála míst výskytu u nás) a umělých
nor pro ledňáčky.
Na Kamenci bylo vybudováno pro návštěvníky jednoduché
odpočívadlo. Při něm byly instalovány dva informační
panely, sdělující kolemjdoucím i kolemjedoucím (cesta je
hojně využívána cyklisty) řadu zajímavostí nejen o vlastním
Kamenci, ale i o dalších lokalitách na Radnicku, zařazených
do sítě evropsky významných lokalit Natura 2000.

Členové pozemkového
spolku Olza vyvěšují
budky pro morčáky

V Jindřichovicích pod Smrkem byla otevřena nová naučná
stezka. Jednotlivá zastavení tvoří dřevěné a kamenné
plastiky, texty na drobných tabulkách mají často spíše
meditativní nádech, časem vás přenese řada reprodukcí
historických pohlednic… Neváhejte, přijeďte se podívat.
Klidně i teď v zimě!
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