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MILSKÁ STRÁÒ
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Pøírodní rezervace Milská stráò

Péèe o vzácná pøírodní stanovištì a ohrožené druhy

Toto nalezištì vzácné teplomilné kvìteny a fauny
se ve Støedoèeském kraji øadí k nejvýznamnìjším jak
pro svoji bohatost a vysoký stupeò druhové
rozmanitosti, tak pro velmi dobré zachování populací
velkého poètu ohrožených druhù. Prvním pøírodovìdcem, který upozornil na vzácnou kvìtenu Milské
stránì byl po první svìtové válce jeden z uèitelù
místní školy. V tìch dobách se tu ještì velmi pracnì
obdìlávala øada drobných políèek a lesních nebo
køovinných porostù bylo podstatnì ménì než dnes.
V 80. letech minulého století se o postupnì zarùstající
stráò zaèali zajímat rakovniètí a lounští ochránci
pøírody pod vedením okresního úøadu v Rakovníku.
Tak byla provedena øada prùzkumných prací,
na jejichž základì bylo v roce 1988 vyhlášeno
chránìné území o rozloze pøibližnì 11 ha.

Po ukonèení zemìdìlského využití pozemkù je pro zachování pøírodních hodnot rezervace
nutné pravidelnì kosit luèní partie a zabraòovat jejich zarùstání náletem teplomilných
døevin. Od roku 1998 jsou
nìkteré pozemky souèástí
pozemkového spolku Milý, který
od roku 2008 pøipravuje výkupy
nejcennìjších èástí rezervace
do majetku Èeského svazu
ochráncù pøírody díky prostøedkùm získaných v rámci
veøejné sbírky „Místo pro
pøírodu“. Na ochranì tohoto
území se tedy významnì podílí
i nejširší veøejnost.

Co mùžeme vidìt pøi návštìvì

Vstavaè nachový
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Nejzajímavìjším obdobím je na Milské stráni urèitì kvìten, ale øadu pokladù èeské pøírody
tu mùžeme najít již v dubnu nebo také od èervna po celé léto. Nejnápadnìjší ozdobou
stránì je silnì ohrožený zástupce evropských orchidejí vstavaè nachový, který tu tvoøí
jedno z našich nejbohatších naleziš spolu s jeho pøíbuznými jako je vstavaè vojenský,
okrotice bílá nebo bradáèek vejèitý. Z dalších ohrožených druhù rostlin lze uvést hoøeèek
brvitý, astru chlumní, døín obecný nebo zimostrázek alpský. Stráò je také rájem mnoha
druhù motýlù, lze tu spatøit cikádu chlumní, užovku obojkovou, zmiji obecnou, rosnièku
zelenou nebo mnoho druhù ptákù.
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PS Milý pùsobí na území
Pøírodního parku Džbán a Chránìné krajinné oblasti Èeské
støedohoøí.

Zimostrázek alpský

Podpoøte záchranu dalších ohrožených lokalit.
Pøispìjte prosím na konto kampanì Místo pro pøírodu na
èíslo bankovního úètu 9999922/0800.
Dìkujeme

Vlastníkem vykoupených pozemkù je
Èeský svaz ochráncù pøírody
tel. 222 511 494, e-mail: pozemkovespolky@csop.cz

O lokalitu peèuje
Pozemkový spolek Milý
tel. 606 935 046

Informaèní tabule byla vyrobena v rámci programu Èeského svazu ochráncù pøírody „Místo pro pøírodu“ s podporou Ministerstva životního prostøedí.

