JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ
Jinošovské údolí
Jinošovské údolí je pozoruhodná soustava rybníků a navazujících mokřadních luk. Rybníky mají poetická jména
– Utopenec, Jírovec, Kačák, Vápenský, Galilejský. K jižnímu okraji údolí u Vápenského rybníka přiléhá opuštěný
vápencový lom.

K rybníku za ďáblíkem
Rybníky mají bohatě vyvinuty břehové porosty tvořené rákosem a orobincem, vyskytují se zde i další zástupci
mokřadních rostlin – zevar vzpřímený nebo žabník jitrocelový.

barvy květů – bílou až tmavě nachovou.
Na jedné louce můžeme najít mnoho
barevných odstínů a variant.

Do lomu za minerály
Vápencový lom byl v provozu od počátku století do roku 1963. Nachází se zde
nerosty s exotickými názvy jako grossulár, vesuvián a wollastonit. V lomu se
samovolně vytvořila zajímavá rostlinná
společenstva, na dně lomu pak jezírka
s čistou vodou. Lom obývají pro vhodné
mikroklima a čistou vodu obojživelníci.

V rákosinách hnízdí ptáci – moták pochop, rákosník obecný
a zpěvný, v mělké vodě si svou potravu hledá volavka.

O údolí se starají ochránci přírody

Na březích rybníků a v olšinách roste ďáblík bahenní (Calla palustris). Tato mokřadní rostlina má drobné kvítky v palicích obalených
výrazným bílým toulcem, rozrůstá se dutým zeleným oddenkem.
Je jedovatá a je zařazena mezi ohrožené druhy naší květeny.

O Jinošovské údolí pečuje v rámci svého programu Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Český svaz ochránců přírody je vlastníkem
části údolí, pro výkup pozemků byly použity prostředky sbírky „Místo pro přírodu“. Louky jsou obhospodařovány tradičním sečením, olšiny jsou ponechány přírodnímu vývoji. V rybnících je vyvážená rybí obsádka se zastoupením drobných ryb i dravců. Šetrným hospodařením chtějí ochránci přírody zachovat údolí jeho krásu.

Na louky za pestrými květy
Na zdejších loukách rostou pestře kvetoucích byliny – mochna
bahenní, vachta trojlistá, suchopýr úzkolistý a četné druhy ostřic.
Z ptáků na loukách zastihneme káni lesní, pěnici pokřovní nebo cvrčilku zelenou.
Orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) kvete v květnu
a červnu nejčastěji purpurově fialovými květy. Můžeme najít i odlišné

Vlastníkem vykoupených pozemků je
Český svaz ochránců přírody
tel.: 222 511 494, e-mail: csop@ecn.cz

Podpořte záchranu dalších ohrožených lokalit na Podblanicku.
Přispějte prosím na konto kampaně „Místo pro přírodu“,
číslo bankovního účtu 9999922/0800.
Děkujeme.

O lokalitu pečuje Základní organizace
Českého svazu ochránců přírody Vlašim
tel.: 317 845 169, e-mail: vlasim@csop.cz

Informační tabule byla vyrobena s využitím prostředků programu ČSOP „Místo pro přírodu“ s podporou Ministerstva životního prostředí České republiky.

