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Letní přírůstky
V rámci Místa pro přírodu už bylo Českým svazem ochránců přírody vykoupeno více jak 100 hektarů
pozemků na 25 lokalitách. Málokterá z té pětadvacítky lokalit je však „kompletní“. Vykoupit nějaký
ucelený soubor pozemků je vzhledem ke značné majetkové roztříštěnosti, přetrvávajícím zmatkům
v pozemkové evidenci, kde jsou jako vlastníci často vedeni lidé, kteří jsou již desítky let mrtví, či tací,
kteří jako místo pobytu mají uvedeno „Kanada“, i
Drobné modré kvítky hořce brvitého lze na
různým mezilidským vztahům během na dlouhou trať.
Ještěrčím ráji obdivovat právě touto dobou
Právě na kompletaci pozemkového vlastnictví na již
„rozdělaných“ lokalitách se v současné době
zaměřujeme prioritně.
Velký přírůstek zaznamenaly v uplynulých měsících
Lipiny – nádherná „panonská“ stepní stráň nedaleko
Kurdějova na jižní Moravě. Povedlo se zde přikoupit
celých 1,66 ha. Rozrostla se i nedaleká lokalita
podobného charakteru – Zázmoníky. Po letech, kdy se
zde nedařilo ve věci scelování vlastnictví „hnout
z místa“ se nám ozval sám jeden z vlastníků klíčových
pozemků. Je z druhé strany republiky, o pozemky na
Zázmonících se nechce ani nemůže starat, a tak prý,
jestli je nechceme. No to se ví, že chceme! Zvlášť když
byl ochotný dohodnout se na velice příznivé ceně. A
tak je zde od půlky srpna ve vlastnictví ČSOP dalších
0,89 hektaru.
K loni koupeným pozemků ve východočeském Ještěrčím ráji se podařilo po značných peripetiích
způsobených spory mezi spoluvlastníky postupně přikoupit dva třetinové podíly na pozemcích o celkové
výměře 4,2 ha, které byly dříve
pronajaté a které tvoří jádro celé
lokality.
Úspěšně se daří rozšiřovat i zatím
nejmladší z vykoupených lokalit –
především entomology obdivovanou
Homolku u Vimperka. Nově zde bylo
koupeno 0,74 hektaru, o dalších
pozemcích se jedná.

S péčí o řadu lokalit pomáhají kozy či ovce

Když k tomu přičteme ještě 0,66 hektaru
na Vlčím hrdle u Bzence, dělá to suma
sumárum během jara a léta více jak osm
hektarů. Především díky vám, protože
bez finanční podpory stovek dárců by
žádné výkupy nebyly možné.

Střípky z lokalit
Na Lipinách se konečně podařilo vyřešit jeden letitý problém, a to nájemní smlouvy se zemědělským
podnikem, dobíhající ještě po předchozích majitelích. Zemědělci nebyli ochotni změnit způsob
obhospodařování, a tak se na menší části našich pozemků v jižní části lokality donedávna paradoxně
pěstovala kukuřice. Jako pojistka proti zástavbě v těsné blízkosti cenných stepí sice dobré, ale to
samozřejmě nebyl (jediný) cíl výkupů. Letos se tedy díky proběhnuvším pozemkovým úpravám konečně
podařilo starých smluv se zbavit a zemědělský závod z pozemků „vypoklonkovat“. Poprvé zde tak na jaře
nebylo zaseto a rozbíhá se projekt postupného zatravnění osivem získaným z přilehlé stepi, tedy tím
nejpřirozenějším možným způsobem. Jelikož naše pozemky netvoří ucelenou plochu, bude zde brzo
„zebra“, střídat se budou pásy polí s pásy rozkvetlých luk.
Tradičního kosení Dobšeny se letos v červenci zúčastnilo
přes čtyři desítky lidí. Nálada jako každoročně perfektní. No
bodejť by ne, když se poprvé kosilo „na svém“, bez rizika

Z letošního kosení Dobšeny
nějakých pozemkových spekulací, které v nedávné době
postihly nedaleké Javorůvky. Kdo nebyl, může dorazit
napřesrok 
Vlčí hrdlo má ochranářský plán. Podrobně je v něm rozepsána nejen historie této lokality, ale zejména
cílový stav a jak k němu dospět. Stáhnout si ho můžete na http://www.mistoproprirodu.cz/wpcontent/uploads/2014/05/op_vlci_hrdlo.pdf.
Jednání o městských pozemcích na Opičáku, o kterých jsme vás již několikrát informovali, nakonec po
mnoha politických tanečcích skončily smlouvou o výpůjčce. Nejsme z tohoto výsledku zrovna nadšení,
ale pro další jednání je lepší nějaký smluvní vztah než žádný, tak jsme nakonec na tuto nabídku kývli.
Uvidíme, jak dopadnou podzimní komunální volby; bude-li byť jen minimální šance na změnu
současného postoje, opět obnovíme jednání o možném výkupu.

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. Informace o různých možnostech, jak přispět, včetně on-line plateb,
naleznete na stránkách kampaně www.mistoproprirodu.cz.
Zajímá vás, co se na lokalitách děje? Kromě výše uvedeného webu můžete sledovat i facebookový profil
Místo pro přírodu (www.facebook.com/mistoproprirodu). Naleznete zde nejen informace o nových
výkupech či pozvánky na různé akce, ale i řadu fotografií rostlin a živočichů, kteří díky vaší podpoře mají
kde žít.

