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Velká Homolka „zpřístupněna“
…což samozřejmě neznamená, že by předtím byla veřejnosti nepřístupná. Ale díky programu NET4GAS
Blíž přírodě zde byly v říjnu instalovány tři dřevěné lavičky s nádherným výhledem na Šumavu a Vimperk,
jejichž opěrátka slouží zároveň jako informační tabule. Z nich se návštěvníci dozvědí, čím je Homolka
cenná a co děláme pro její záchranu. Při jedné z cest bylo umístěno dřevěné „pexeso“ pro děti,
s vybranými druhy rostlin a živočichů, se kterými se zde lze setkat (v jednom případě – hořečku
mnohotvarého českého – s druhem, který zde byl pozorován v minulosti, a věříme, že se díky vhodnému
managementu třeba zase časem objeví). Místními řemeslníky byl i opraven vrcholový kamenný kříž
z roku 1899.

Zároveň byl vydán informační leták o lokalitě. V pdf je ke stažení na webu www.mistoproprirodu.cz.

Podzimní brigády
Na některých z vykoupených lokalit se během podzimu intenzivně pracovalo.
Hodně prokoukla bývalá Cihelna Chmeliště. Sdružení Denemark, které o lokalitu pečuje, uspořádalo
během října dvě víkendové brigády, během nichž byly na velké části plochy odstraněny náletové dřeviny
(neb přírodovědně cenné tu jsou právě prosluněné tůně a vyhřáté odkryvy cihlářské hlíny), bylo
vysekáno 200 m rákosin, odstraněno několik nových skládek a vyhloubeno 6 nových mělkých tůní, které
budou díky rychle ohřáté vodě zjara sloužit žábám a také dalším živočichům jako místo pro množení, a
možná se v nich usídlí i masožravá bublinatka.

Sesbíráno na Chmelišti

Několik víkendů se brigádničilo i na
Zázmoníkách. Původní plán zapojit do péče
kozy se příliš nevydařil, neb lokalita byla po
letošním horkém létě vysušena na troud a
zvířatům tohle „řídké seno nastojato“
zrovna moc nejelo. Takže opět přišly ke
slovu sekačky, pily a křovinořezy. Velkým
překvapením pro všechny byly kvetoucí
třemdavy, květina to za normálních
okolností výsostně jarní.
Zato Na ostrově brigádničí ovce úspěšně.
Konečně to tu zase začíná vypadat jako
pastvina s jalovci. Díky tomu vynikly i
některé neuvěřitelně zajímavé tvary
starých jalovcových keřů. Smíšené stádo

ovcí a koz pomáhá tradičně i na Ještěrčím ráji. Ale protože
lokalita je rozlehlá, části se letos i kosily. Zejména bývalé
pole, které nám dělá velkou radost; dva roky po jeho
výkupu už začíná být zcela přirozenou součástí přilehlých
cenných luk.
Velkou pomocí při údržbě lokalit (nejen výše jmenovaných,
ale i Chvojnova, Jinošovského údolí, Milské stráně, Nad
Svitákem a Na pramenech) byl letos grant z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska. Nemenší poděkování ale
samozřejmě patří i všem, kdo přiložili ruce k dílu. Neb
většina lokalit by bez pravidelné nebo alespoň občasné
údržby ve své dnešní úžasné druhové rozmanitosti
nepřežila.

Místo pro přírodu v televizi
Pěkná reportáž o kampani Místo pro přírodu se objevila 22.
listopadu v pořadu České televize „Chcete mě?“. Věrným
příznivcům kampaně asi mnoho nových informací nepřinese,
Jeden ze starých jalovců
v lokalitě Na ostrově
ale přinejmenším v ní jsou krásné záběry na podzimní
Jinošovské údolí. Již předtím – 2. října – se objevila reportáž o
kampani i v pořadu „Události v regionech“, byť bohužel s řadou věcných chyb. Do třetice – v pořadu „Nedej
se“ bylo v neděli 29. listopadu odvysíláno vyprávění Mirka Janíka z Pozemkového spolku KOSENKA, mimo
jiné i o Ščúrnici a Dobšeně. „Plní se tu mé životní sny,“ říká o výkupech na Ščúrnici.
Odkazy na záznamy všech tří pořadů najdete v aktualitách na stránkách www.mistoproprirodu.cz.

Podpořte prosím Místo pro přírodu
Po novém rozjezdu sbírky v září tohoto roku je na účtu zatím necelých 230.000 Kč. Ceny pozemků se
v posledních letech zvyšují, a tak než se pustíme do vyjednávání dalších výkupů ve prospěch záchrany
zajímavých kousků přírody, rádi bychom měli „za zády“ alespoň půlmilión. Pomůžete-li, děkujeme předem
jménem svým i všech těch živáčků, kteří na zachráněných lokalitách poletují, pobíhají, plazí se či plavou.
Veškeré informace o průběhu sbírky i dění kolem vykoupených lokalit i nadále najdete na webu
www.mistoproprirodu.cz a na facebookovém profilu www.facebook.com/mistoproprirodu.

