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Mykologické průzkumy
Na dvou vykoupených lokalitách – na
Opičáku a Na pramenech – proběhly
v letošním roce podrobné mykologické
průzkumy. Na obou není problém při
běžné
procházce
najít
různé
„zajímavé“ či „divné“ druhy hub, jinak
jsou to však naprosto odlišné lokality.
Louka a rašeliniště versus les;
skutečně zachovalý kousek přírody
versus cosi, co se dnes často nazývá
„novou divočinou“; kout daleko od
lidí versus plocha v podstatě uvnitř
krajského města… O to víc jsme byli
zvědaví, co průzkumy ukáží. I při
kriticky ohrožená kalichovka Postova z lokality Na pramenech
vědomí toho, že jedna sezóna je na
poznání mykoflóry strašně málo a že letošní rok nebyl vzhledem k velmi suchému létu úplně ideální;
„houbový“ podzim už to nedokázal zachránit, neboť se týkal pouze omezeného množství druhů.
Takže tedy? Na pramenech bylo nalezeno 175 druhů „makromycet“ (tedy hub viditelných pouhým
okem), z toho 11 zařazených do červeného seznamu; nejvzácnější z nich je kriticky ohrožená kalichovka
Postova, jen několik málo centimetrů
velká oranžová houbička, svým
výskytem vázaná právě na podobná
podmáčená
travinomechová
společenstva. Z Opičáku je (i se
zahrnutím
náhodných
nálezů
z předchozího roku) prozatím hlášeno
167 druhů, z toho 9 je v červeném
seznamu; mimo jiné pavučinec
olšový, pavučinec chřapáčový či
zvláštní miskovité houby řasnatka
síromléčná a krasočíška žlutá.
Rozhodně zajímavým nálezem je
nenápadná hrotnatečka Phlebia
zákonem chráněná
acanthocystis, v Evropě doposud
mozkovka rosolovitá na Opičáku
známá pouze z Itálie.
Kompletní výsledky průzkumů budou zveřejněny na www.mistoproprirodu.cz.

Kosy, hrábě, bagry…
O vykoupené pozemky je třeba (až na výjimky, ponechané v bezzásahovém režimu) se starat. To zajišťují
místní pozemkové spolky. A tak i letos vzaly od jara do podzimu desítky lidí do rukou kosy, křovinořezy a
hrábě, aby pokosily a pohrabaly plochy, které mají i do budoucna zůstat loukami. Na Ještěrčím ráji

pomáhalo na podzim i pět desítek
dobrovolníků z ERV Evropské pojišťovny.
Hrabala se posečená tráva, opravovaly
ohrady, vyřezávala část křovin, na které
nestačily kozy… a náramně si to všichni
pochvalovali.

hrabání pokosených luk na Kamenci

Na některých lokalitách však přišla ke slovu i
razantnější technika. O tom, že na Chvojnově
se v rámci realizace velkého revitalizačního
projektu motá bagr, jsme vás již informovali
v jarních Dárcovských listech. Ještě ho tu
čeká vyhloubit pár tůní; dovolí-li zima, do jara by mělo být hotovo. Letos na podzim se na krátkou dobu
objevil bagřík i na Trianglu. Zdejší jezírko silně zarůstá orobincem, zazemňuje se, a tak je potřeba tu a
tam, jednou za několik let, do něj trošku „hrábnout“. Dík patří zkušenému bagristovi, který to zvládl
skutečně bravurně, i pražskému magistrátu, který uhradil náklady.

Ščúrnica po celý příští rok
Pozemkový spolek KOSENKA vydal nástěnný kalendář pro příští rok, sestavený z nádherných fotografií ze
Ščúrnice doplněných různými citáty. Představen veřejnosti byl na Valašském mikulášském jarmeku,
zakoupit či objednat si ho je možné na Kosence (Valašské Klobouky, Brumovská 11,
kosenka@kosenka.cz, 577 320 069). Cena je 150 Kč (při zaslání poštou + 30 Kč poštovného). Vytištěn byl
v rámci grantu Ministerstva životního prostředí na podporu činnosti pozemkových spolků, veškerý
výtěžek bude použit na péči o Ščúrnici, Dobšenu a další zajímavé lokality severní části Bílých Karpat.

Jak podpořit Místo pro přírodu
Zachováte-li Místu pro přírodu i nadále přízeň, budeme velice rádi. Za jakýkoli dar na sbírkové konto
9999922/0800 předem děkujeme. Informace o různých možnostech, jak přispět, včetně on-line plateb či
dárkových certifikátů, naleznete na stránkách kampaně www.mistoproprirodu.cz.
Co se na vykoupených lokalitách děje, můžete kromě výše uvedeného webu sledovat i na facebookovém
profilu Místo pro přírodu (www.facebook.com/mistoproprirodu). I šířením informací o kampani ji
podpoříte, a proto, používáte-li tuto sociální síť, budeme rádi, budete-li novinky z „míst pro přírodu“
sdílet.

