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Čtvrté kolo Místa pro přírodu
Jak víte, na jaře letošního roku bylo ukončeno třetí kolo sbírky Místo pro přírodu. Doběhl tak třetí tříletý
cyklus, po němž musí být dle zákona sbírka uzavřena a vyúčtována. Při vyúčtování jsme jako vždy obstáli
se ctí a tak mohlo být začátkem léta otevřeno již čtvrté kolo. Důsledkem samozřejmě je, že začínáme
opět od nuly; k čemuž se ještě vrátíme.
Jak třetí kolo sbírky dopadlo? Na účet bylo vybráno 2 461 331,51 korun (včetně bankovních poplatků). Za
2 374 079 Kč se nám podařilo koupit 21 hektarů přírodně zajímavých pozemků. Zbývajících 87 252,51 Kč
bylo v souladu se zákonem využito na související náklady, tedy zejména bankovní poplatky, poplatky
katastrálnímu úřadu, nezbytné telekomunikační poplatky a vedení účetnictví.
Děkujeme za setrvalou přízeň a důvěru!

Jalovec obecný

Na ostrově
Tak se říká unikátní jalovcové stráni nedaleko Vlašimi;
netušíme proč, žádný ostrov to není. Spolu s jalovci se zde
vyskytují i vzácné houby a hmyz (u některých je to jediný
výskyt v ČR!).
Desítky jalovcových keřů pocházejí ještě z dob, kdy byla
stráň využívaná jako obecní pastvina. V polovině 20. stol.
byla lokalita zalesněna borovicí. Jelikož jalovce zastínění
nesnášejí, bylo důsledkem výrazné zhoršení jejich zdravotního
stavu. Už roku 1972 byla sice lokalita prohlášena chráněným
přírodním výtvorem, systematická péče nezbytná pro
zachování charakteru lokality však chyběla. Když v roce 1990
vznikla místní organizace ČSOP ve Vlašimi, byla záchrana
lokality Na ostrově jedním z jejích hlavních cílů. Vytkla si nelehký úkol – dostat lokalitu do podoby
řídkého pastevního lesa, který z naší krajiny prakticky vymizel, který však poskytuje pro řadu druhů
zejména bylin a hmyzu ideální podmínky k životu. Na základě nájemní smlouvy začala s výřezy náletových
dřevin v bezprostřední blízkosti jalovců, provedla také dosadbu jalovců místního původu. Po náročných
jednáních se jí v roce 2006 podařilo vyjednat výjimku z lesního zákona, povolující – pravděpodobně
vůbec poprvé u nás – oficiálně pastvu v lese. V roce 2010 však došlo ke změně vlastníka a výsledky
mnoholeté práce se náhle ocitly v ohrožení, neboť nový vlastník upřednostňoval klasické lesní
hospodaření na produkci dřeva. Po více
jak ročním vyjednání o budoucnosti
„Ostrova“ nabídl nový vlastník pozemky
k odprodeji. Na jaře tak byly ze sbírky
vykoupeny cca 2/3 plochy (2,8 ha) včetně
nejvýchodnější části, která administrativní
chybou není součástí přírodní památky,
přestože patří k nejcennějším místům
celé lokality; zbývající část bychom rádi
Pastva ovcí a koz pomáhá zachování
koupili během podzimu, jakmile bude na
jalovců i vzácných druhů hmyzu a hub
účtu dost peněz.

Ščúrnica má 25 hektarů!
Druhým úspěšným výkupem první poloviny letošního roku bylo dalších 2,4 ha na Ščúrnici. Když před 10 lety
výkup pozemků na Ščúrnici začal, vypadal cíl vytvořit zde dostatečně velkou „soukromou rezervaci“, kde by si
mohl bělokarpatský les volně růst, jako fantazie. Díky trpělivé práci členů místní organizace ČSOP KOSENKA při
jednání s vlastníky a zejména díky vám, dárcům sbírky Místo pro přírodu, se však tento cíl postupně naplňuje.
Nejnovější výkup je pro nás obzvláště cenný, protože po několikaletém váhání souhlasili s prodejem vlastníci
pozemků přiléhajících těsně k „nejstarší" části Ščúrnice, čímž se jednotlivé části opět přiblížily trochu k sobě.
Věříme, že se brzo dočkáme chvíle, kdy se všechny části propojí v jeden celek.

Další výkupy
Před uzavřením třetího kola sbírky se podařilo i několik dalších, drobnějších výkupů. Na Vlčím hrdle byly
koupeny tři pozemky a celkové výměře cca 0,7 ha a po delší pauze, vynucené probíhajícími komplexními
pozemkovými úpravami (během nichž nejsou žádné majetkové převody možné) se povedlo koupit téměř
půlhektarový pozemek na Lipinách.
Mimochodem, kupovat pozemek od člověka, který je neustále na cestách po světě, doma se objevuje
jen občas a k tomu ještě nepravidelně, je věru švanda. Velký dík úřednici, která byla ochotná ověřit
podpisy na kupní smlouvě v sobotu v devět hodin večer!
Z jednání na Trianglu

Bez papírování to nejde
Kromě toho, že na lokalitách probíhají nejrůznější práce,
neobejde se jejich ochrana ani bez řady administrativních úkonů.
Velkým úspěchem je vyjmutí vykoupených pozemků
v cihelně Chmeliště ze zemědělského půdního fondu. To, že
pozemky byly stále formálně vedeny jako „pole“, bylo jedním
z hlavních argumentů pro zavezení cihelny. Nyní to již tedy
neplatí, máme černé na bílém, že pole se vracet nemusí a ve
vytěžených jámách mohou zůstat jezírka a mokřiny.
Výhoda vlastnictví se prokázala také v případě pražského
Trianglu. Jen díky tomu jsme byli přizváni k jednání o
chystané rekonstrukci železničního koridoru, která bude
probíhat v těsné blízkosti této lokality. Všechna dosavadní
jednání byla velmi korektní a naše připomínky k aktivitám,
které by mohly Triangl negativně ovlivnit, byly akceptovány.
Samozřejmě ve chvíli, kdy stavba skutečně začne, bude (i) na našich bedrech uhlídat, aby tyto podmínky
byly dodrženy; ale jejich zapracování do projektu je prvním a nezbytným předpokladem.

Klepe na dveře
Co nás čeká v nejbližší době? Na dokoupení zbývající části lokality Na Ostrově, o níž píšeme výše,
potřebujeme 174 000 Kč. Povedlo se domluvit další čtyři pozemky na Lipinách v hodnotě 230 000 Kč.
Také máme předjednané dvě zcela nové lokality, které by bylo vhodné koupit – velice zajímavý rašelinný
mokřad na Vysočině a stepní stráňku v Polabí i s navazujícím polem, kam lze umožnit přírodě návrat –
v souhrnu za 300 000 korun. Na účtu Místa pro přírodu je v tuto chvíli 60 000 Kč. Ideálně do konce roku
bychom tak potřebovali sehnat ještě alespoň 600 000 korun. Za jakoukoli pomoc děkujeme. Číslo konta
se nemění - 9999922/0800.
Veškeré informace o kampani najdete i nadále na webových stránkách www.mistoproprirodu.cz a na
profilu Místo pro přírodu na facebooku.

