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Velká Homolka u Vimperka
Pětadvacátou vykoupenou lokalitou se
stala Velká Homolka, zajímavé návrší na
okraji pošumavského Vimperka. Kdysi
pastviny začaly být ve 2. polovině 20.
stol.
postupně
zastavovány.
A
nescházelo moc, mohly být zastavěné
celé. Vždyť kdo by nechtěl vilku
s krásným výhledem na celý Vimperk a
Boubín na obzoru? To, že se podařilo
nejprve zabránit změně územního
plánu, poté si část pozemků pronajmout
a opět zde po několika desetiletích
obnovit pastvu a nakonec klíčový
pozemek dokonce vykoupit, lze
považovat téměř za zázrak.

Obnovená pastva na Velké Homolce; v pozadí Vimperk

A proč to všechno? Ona totiž Homolka
není jen tak obyčejný kopec. Zejména z entomologického hlediska ji lze považovat za jednu
z nejzajímavějších a nejcennějších lokalit v Pošumaví. Jak entomologové již roky tušili a definitivně to
prokázal podrobný průzkum v roce 2009, místní krátkostébelné trávníky hostí velké množství zajímavých
druhů hmyzu, z nichž hned osm druhů je zapsáno na
Modrásek černočárný
Červeném seznamu. Rozhodně největší vzácností je modrásek
černočárný, který má v současné době v České republice jen
několik málo lokalit, patří tudíž mezi kriticky ohrožené druhy.
Z dalších motýlů stojí za zmínku především modrásek lesní či
perleťovec fialový, z brouků například tesařík pižmový. Další
vzácné druhy hmyzu ani nemají česká jména a pro laika to
bude jen „nějaký čmelák“ či „vosa“, což však rozhodně
nesnižuje jejich význam.
Botanikové zde takové „špeky“ nenašli, ale 180 druhů rostlin
také není na podhůří špatné. Kdysi byl z téhle lokality uváděn
hořeček český mnohotvarý; třeba se díky obnovené pastvě a
redukci náletových dřevin zase jednou objeví…

Drobnosti
Pokračují výkupy na Vlčím hrdle. Kromě „polnělučních“ pozemků jsme se vrhli i na navazující část, kde
jsou mokřadní olšiny. Tady roste mimo jiné vzácná ostřice vyvýšená. V současné době již na Vlčím hrdle
držíme (některé jen jako spoluvlastníci) 5,7 ha, ale stále je to zatím velmi roztříštěné. Ještě nás na téhle
lokalitě čeká hodně práce.
Konečně se rozběhla dlouho připravovaná revitalizace na Chvojnově. Na vykoupených či pronajatých
pozemcích se snažíme alespoň částečně napravit škody, které zde napáchala ve 2. polovině 20. stol.
naprosto nevhodná meliorace. Takže pokud zde potkáte bagřík, nelekněte se!

Jaro na Zázmoníkách
Abychom vás nezahlcovali stále jen popisy výkupů, pozemků a úspěšných či neúspěšných jednání, pojďte se
podívat na pár fotografií , které se nám podařilo udělat „na apríla“ na Zázmoníkách. Bylo tam věru krásně jarně!

Kosatec nízký

Zlatohlávek huňatý

Hlaváček jarní

Třemdava bílá – loňské plody

Ještěrka zelená

Ale jednu informaci si stejně neodpustíme – jestli všechno dobře dopadne, rozroste se během jara po
několikaleté odmlce výměra vykoupených pozemků na Zázmoníkách o další téměř hektar. Držte nám (a
zejména hlaváčkům, ještěrkám, kosatcům a zlatohlávkům) palce!

Jak podpořit Místo pro přírodu
Zachováte-li Místu pro přírodu i nadále přízeň, budeme velice rádi. Za jakýkoli dar na známé konto
9999922/0800 předem děkujeme.
Již rok můžete svůj dar poslat i přes zabezpečenou bránu platební kartou Visa, EC/MC, Visa Electron
nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví ČSOB a Poštovní spořitelny/Era. Více o této možnosti
se dozvíte na stránkách kampaně www.mistoproprirodu.cz v sekci Přispějte on-line.
Kromě výše uvedeného webu můžete aktuální informace o tom, co se na lokalitách děje, co kde zrovna
kvete, běhá či poletuje a také kde lze třeba přiložit ruku k dílu sledovat i na facebookovém profilu Místo
pro přírodu (www.facebook.com/mistoproprirodu), připojíte-li se k více jak pětistovce příznivců této
stránky.

