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Třináctá zachráněná lokalita – V Lyngu
V nejvýchodnější části naší republiky, podél řeky Olše,
rostou rozsáhlé lužní lesy. Nikdo je tu nesázel, duby, topoly
a další stromy tu vyrostly postupem let sami, jak příroda
„uznala za vhodné“. Dnes jsou domovem mnoha vzácných
druhů živočichů – hmyzu, obojživelníků, ptáků. Z těch
nejvzácnějších tu žije například brouk páchník hnědý, žába
kuňka žlutobřichá, hnízdí tu kriticky ohrožený morčák velký
(vodní pták z příbuzenstva kachen), pravidelně se zde
vyskytuje orel mořský či sluka lesní. Nejen díky tomu je toto
území zahrnuto i do sítě evropsky významných lokalit.
Přesto se stává, že vlastník takový les vytěží. Škoda pro
přírodu je nenahraditelná. Zrovna nedávno se takový případ
stal poblíž Bezdínku... Nyní je díky Vám alespoň 2,5 hektaru
těchto porostů na území Dětmarovic, v místech, kterým se
říká „v Lyngu“, ochráněno vlastnictvím Českého svazu
ochránců přírody. Páchníci, morčáci, sluky a další obyvatelé
si zde již mohou nerušeně žít.
Historie tohoto výkupu je poměrně neobvyklá. Pozemky
patřily podniku, který je v likvidaci a své majetky postupně
rozprodává. Jeho představitelé si byli vědomi hodnoty těchto
pozemků a proto nám je nabídli k odkoupení. Díky Vaší
trvalé podpoře Místa pro přírodu jsme tuto nabídku mohli
přijmout.

Lužní les „V Lyngu“

Dalších výkup na Kamenci
Louky a stráně v údolí Radnického potoka jsou unikátní zejména výskytem vzácných druhů hmyzu.
Dle výzkumů entomologa Vlastimila Cihláře zde žije například vzácný bělásek hrachorový, kdysi
běžný, dnes však kriticky ohrožený okáč metlicový, dva celoevropsky chránění motýli modrásek
bahenní a modrásek očkovaný, teplomilní brouci takových
Soumračník skořicový
zvláštních jmen jako hnojníci, lejnžrouti či zobonosky a
na Kamenci
desítky dalších vesměs stepních druhů. Letos v červenci zde
byl dokonce vyfotografován drobný motýlek soumračník
skořicový, považovaný v západních Čechách za vyhynulého.
O lokalitu, kde se dříve páslo, sedláci kosili louky či
obhospodařovali malá políčka, se však jejich majitelé
postupně přestali starat. Právě ale na občasném kosení či
spásání je většina těchto hmyzích druhů závislá. Rozhodně
však není možné vzít sekačku a posekat vše během jednoho
dne od severu až k jihu. Hmyz potřebuje krajinu jako
mozaiku. Komplikované? Ne, pouze trochu pracné. Ne
každý je ochotný se takto o své pozemky starat. Právě proto,
aby bylo možné takovouto péči lokalitě zajistit, rozhodl se Český svaz ochránců přírody pozemky u
Kamence postupně vykupovat. K již dříve vykoupeným pozemků přibylo během léta dalších 1,3 ha,
takže nyní zde již ČSOP vlastní téměř tři a půl hektaru.

Novinky z Jindřichovic
Další výkup proběhl také v Jindřichovicích pod Smrkem. Jak víte, péčí místního spolku Lunaria zde
vzniká unikátní „Žijící skanzen“, který chce prakticky ukázat, jak se na vsích žilo v dobách, kdy
činnost člověka přírodu neohrožovala, ale obohacovala. Jeho součástí je i projekt „Krajina útulná“,
tedy snaha o návrat ekologické i estetické Součástí Žijícího skanzenu jsou i stará plemena
hodnoty do krajiny v minulosti narušené hospodářských zvířat
intenzivním zemědělstvím. Celá tato snaha
však byla ohrožena rozhodnutím vlastníků
většiny pozemků, na nichž jsou projekty
realizovány, o jejich prodeji. Díky Vaší
podpoře se tehdy podařilo klíčové
pozemky vykoupit. Nyní jsme dokoupili i
zbývající 4 ha. Když se přičte 2,5 ha, které
spolu s budovami „skanzenu“ vlastní
spolek Lunaria, můžeme s klidným
svědomím říct, že celý areál už je „náš“.
V těchto dnech se osazují velmi netradičně pojaté panely naučné stezky „Za výšinami ideálů a do
údolí duše“, která Vás provede po okolí Jindřichovic, samozřejmě i „krajinou útulnou“. Slavnostní
otevření stezky, na které Vás co nejsrdečněji zveme, se uskuteční v rámci frýdlantských „Slavností
sýra“ v sobotu 13. září. Bližší informace naleznete na webu www.mistoproprirodu.cz, či je rád sdělí
správce areálu a předseda Lunarie v jedné osobě Zbyněk Vlk (tel.: 605 345 467).

Čeká na naši (a Vaši) pomoc!
Ze setkání dárců na Bělé

Jak vědí ti z Vás, kteří se zúčastnili jarního setkání, dnes zpustlý
hotel Upolín stojící v těsném sousedství Bělé bude mít zřejmě
v brzké době nové majitele. Lze očekávat jeho obnovu a s tím i
zvýšený tlak na okolní pozemky. Snaha vykoupit ještě další
pozemky v okolí toho, který již v majetku ČSOP je, se tím stala
velmi naléhavou. První kontakty s vlastníky vypadají nadějně…
Pokud si snad myslíte, že Podkrušnohoří jsou jen uhelné doly, tak
vězte, že to rozhodně není pravda. Důkazem je i jedna botanicky
cenná louka nedaleko Teplic. O to cennější (a ohroženější), že leží
v podstatě uvnitř vesnice. Nějaká vilka či pár rodinných domků by
se tam krásně vyjímalo! Momentálně vyjednáváme s vlastníky o
nějaké přijatelné ceně. Držte nám palce!

Dozvěděli jsme se také o bývalé cihelně na Kutnohorsku, plné
obojživelníků… Vlastníci by ji nejraději zavezli a přeměnili na
pole, jsou prý ale ochotni ji případně i prodat.
Úspěch vyjednávání s vlastníky je prvním krokem
pro záchranu těchto lokalit, druhým je pak dostatek
finančních prostředků na kontu Místa pro přírodu. A
zde spoléháme na Vaši podporu. Své dary, prosíme,
posílejte na známé konto sbírky 9999922/0800. I
nadále lze připsáním specifického symbolu
směrovat svůj dar přímo na některý z
„dlouhodobých projektů“ – lokalit, které se skládají
z řady pozemků a jsou vykupovány postupně. Jak
zřejmě víte, 103 = Ščúrnica, 108 = Zázmoníky.

Bývalá cihelna na Kutnohorsku
– podaří se ji zachránit?
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