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Ščúrnica se rozrůstá – a byla v televizi
Během léta se nám podařilo vykoupit pár dalších
drobných pozemků na Vlčím hrdle, ale zejména 1,73
ha na Ščúrnici. Nový pozemek je o to významnější, že
propojil dvě dosud izolované části, vykoupené
pozemky totiž zatím netvoří souvislý celek (jak se
můžete přesvědčit na unikátním mapovém serveru,
který je součástí stránek www.zachranles.cz).
Je to již šest let, co se na popud party nadšenců
kolem valašskokloboucké organizace ČSOP KOSENKA
v čele s Mirkem Janíkem, která se nechtěla smířit
s tím, že by jeden z nejkrásnějších lesních porostů
v severní části Bílých Karpat byl vykácen, začaly
pozemky na Ščúrnici vykupovat. Díky Vaší pomoci je
zde dnes v bezpečí před pilami dřevorubců již téměř
19 hektarů.
Ščúrnica se objevila i v televizním vysílání, ve
zpravodajství v regionech. Záznam tohoto pořadu z
15. července naleznete na
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/31028138199
0715-udalosti-v-regionech-brno/ (minuta 14:36 –
16:36). Ty borovice na začátku reportáže a smrčák v
pozadí reportéra na konci ovšem ze Ščúrnice nejsou
– to je jen důkaz o tom, že pro některé novináře je
les jako les, hlavně že tam rostou nějaké stromy :-)

Nově vykoupená část lesa na Ščúrnici

O orchidejích

Pstnatce májové na Bělé –
květen 2010

Letošní jaro bylo nesmírně „úrodné“ pro orchideje. Na Bělé
napočítali místní dobrovolníci 886 prstnatců májových.
Pozoruhodný byl nejen počet, ale tak velké exempláře, jako vyrostly
letos, nikdo nepamatuje. Prstnatce se letos objevily díky několika
letům pravidelné péče i v Jinošovském údolí. Překvapením byl i
vstavač vojenský na Zázmoníkách – na místě, kde ještě předloni
bylo neprostupné křoví svídy, ho letos vykvetlo 20 kousků. Máme
tak na seznamu zázmonických botanických pozoruhodností další
druh. Zmiňovat se o vstavačích nachových na Milské stráni by bylo
nošením dříví do lesa, ale stejně – přijďte se někdy na přelomu
května a června na ty tisíce květů naší největší orchideje, co zde
každoročně díky mnohaleté péči pozemkového spolku vykvétají,
podívat!

Co nového v Krajině útulné
Krajina útulná je opět o něco útulnější. Několik nových tůněk, vybudovaných v rámci programu ČSOP
Ochrana biodiverzity na podzim, už pěkně zarostlo a jsou plné života. Nikdo by nepoznal, že jsou nové.
Na jaře se kolegové z pozemkového
Většina péče o pozemky Krajiny útulné
spolku Lunaria konečně pustili do
probíhá bez použití moderní techniky
dlouho připravovaného projektu –
obnovy lučních porostů na
nejzdevastovanějším pozemku, na
němž bylo ve 2. polovině minulého
století intenzivně chemicky hnojené
pole. Půda už se za těch dvacet let
celkem vzpamatovala, po konzultaci
s odborníky byl tedy nyní pozemek
oset speciálně namíchanou směsí
semen trav a lučních rostlin. A
protože součástí krajiny jsou i
drobné památky, byl začátkem léta
opraven i poničený křížek.

Netradiční práce na Střelenské louce
Péče o vykoupené lokality může ovšem nabrat různé podoby. Členové pozemkového spolku Fergunna
museli na Střelenské louce obnovovat zanesený příkop podél silnice, aby splašky z přilehlých domků
netekly přímo do louky, což by pro složení zdejší vegetace
Čištění odpadní strouhy na
mohlo mít fatální následky. Pravda, řešení je to jen dočasné,
Střelenské louce
zato však rychlé. Co s problémem do budoucna, se uvažuje.
Jednou ze zvažovaných možností je vybudovat v rohu louky
malou kořenovou čistírnu. Represe není vždy nejlepším
řešením a louka vodu, která vinou výstavby v okolí
v posledních letech ubývá, potřebuje.

Databáze pozemkových spolků
Pozemkové spolky se nestarají zdaleka jen o lokality
vykoupené v rámci sbírky Místo pro přírodu. Ve správě
pozemkových spolků je dnes již přes 300 různých zajímavých
lokalit. Řadu zajímavých podrobností o nich zjistíte v nově
spuštěné databázi, přístupné přes stránky
pozemkovespolky.csop.cz (link Lokality v péči pozemkových
spolků).

Naděje (nejen) pro Chmeliště
Na výkup bývalé cihelny u Chmeliště, o které jsme Vás obšírně informovali v minulých Dárcovských
listech, už nám schází jen několik desítek tisíc. Ty, věříme, s Vaší pomocí dáme brzo dohromady, takže do
seznamu zachráněných lokalit přibude dvacátá položka. Jinak se v nejbližších měsících chceme věnovat
především výkupům na již „rozdělaných“ lokalitách. Vlčí hrdlo, Lipiny, Ščúrnica, ale i Kupsova skála,
Chvojnov a Bělá ještě čekají, až dokoupíme tu jeden, tu několik desítek pozemků, aby tvořily logické
ucelené území. Chcete-li na další výkupy přispět, posílejte prosím své příspěvky na konto kampaně
Místo pro přírodu (9999922/0800).

