Zveme vás na dvě jarní exkurze
na lokality, vykoupené v rámci kampaně
Místo pro přírodu

CHVOJNOV - sobota 23 května 2015 od 11 hodin
Chvojnov je rašeliniště nedaleko Jihlavy. V uplynulých dvou letech zde
proběhla rozsáhlá revitalizace, jejímž cílem je obnova v minulosti
nevhodnými zásahy částečně narušeného rašeliniště, jednak obnova
příznivějšího vodního režimu i na přilehlých pozemcích, kde
předpokládáme vytvoření vhodných podmínek zejména pro mokřadní
ptáky. Jak se to daří, se můžete přesvědčit právě při téhle exkurzi.
Uvidíme řadu rašelinných a mokřadních rostlin, jako třeba masožravou
rosnatku, velmi vzácný suchopýrek alpský či všivec bahenní, když se
poštěstí, tak i nějaké to ptactvo. Doporučujeme vzít si holinky nebo
přinejmenším dobré vysoké boty!
(www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/chvojnov)
Bude-li čas a nálada, lze se posléze podívat i na další nedalekou
vykoupenou lokalitu – Nad Svitákem
Jak tam?
Sraz je na začátku asfaltované polní cesty, která odbočuje ze silnice Dušejov – Milíčov vpravo zhruba půl
kilometru za Dušejovem (49.4037131N, 15.4238175E) – mapka viz druhá strana pozvánky.
Hromadnou dopravou nejlépe autobusem do Dušejova a pak přes ves, po silnici směrem na Milíčov
Autem lze parkovat (v omezeném množství) přímo na okraji zmíněné asfaltové cesty.

CIHELNA CHMELIŠTĚ- Neděle 31. května 2015 od 13 hodin
Bývalá cihelna nedaleko Kutné Hory tvoří zajímavou oázu přírody,
vytvořenou jaksi mimoděk činností člověka. Jezírka, která jsou
domovem desítek druhů vážek, řady obojživelníků, plazů a dalších
živočichů, byla před zavezením zachráněna právě výkupem ze
sbírky Místo pro přírodu. Vyjde-li počasí, určitě nějaké zajímavé
vážky uvidíme. V každém případě se pak dozvíte, co se na lokalitě
dělá a co se chystá, aby zde toto unikátní druhové bohatství bylo
zachováno i do budoucnosti. Budete mít též možnost setkat se zde
a popovídat si s hosty z norské neziskové organizace
Naturvernforbundet i Buskerud, která se podobně jako my zabývá
ochranou vzácných přírodních lokalit.
(www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/cihelna-chmeliste)

Jak tam?
Sraz je ve vsi Chmeliště, u železniční zastávky (49.8956728N, 15.0562853E) – viz mapka na druhé straně
pozvánky. Na lokalitu vzdálenou necelý kilometr dojdeme společně.
Pojedete-li hromadnou dopravou, pak vlak od Kutné Hory přijíždí ve 13.04; pochopitelně počkáme ☺

Akce jsou pořádány v rámci projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí –
prostřednictvím pozemkových spolků“, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

