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Úspěch na Bělé
Na Bělé (Prostějovsko) se povedlo domluvit a realizovat výkup 0,6 ha velkého pozemku od tří
spoluvlastníků! Pozemek leží v západní části lokality a zahrnuje širokou skálu biotopů od pobřežní olšiny
přes mokřadní louky s výskytem orchideje prstnatce májového a silně ohrožené „pampelišky“ škardy
ukousnuté až po sušší partie, na nichž koncem léta vykvétají hořce brvité. Kupní smlouva leží v současné
době na katastrálním úřadu, po jejím zapsání již vlastnictví ČSOP na Bělé výrazně přesáhne 4 hektary!

Prstnatec májový
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Škarda ukousnutá
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Co nového v Bílých Karpatech?
Další výkup se podařil i v kopcích nad Valašskými Klobouky. Jde o pozemek o výměře 0,86 ha v jižních
svazích Královce. Je součástí lesního porostu, kterému se říká Stráž a který z větší části vykoupil místní
pozemkový spolek Kosenka díky velkorysému odkazu paní Boženy Sedláčkové. Zároveň se na tomto
pozemku nacházejí prameniště dotující drobnou vodoteč, tvořící osu níže položené Dobšeny, typické
karpatské orchideové louky, která byla v letech 2013 a 2014 vykoupena z prostředků sbírky Místo pro
přírodu (mimochodem, v letošním roce se díky masivním výřezům náletu Dobšena vrátila po několika
desetiletích do hranic, které měla v dobách tradičního valašského hospodaření). Nově koupený pozemek
tak vytváří spojnici mezi Dobšenou a Stráží, které dnes díky němu tvoří velmi zajímavé souvislé území ve
správě pozemkového spolku, zahrnující oba základní typy zdejší krajiny – horské louky i les.
Zajímavá je i historie výkupu. Vlastník pozemku, na kterém rostl smrkový les, trval na tom, že si smrky
vytěží. Dal však slib, že poté pozemek za více méně symbolickou cenu prodá. Smrčina byla těžena
postupně a pozemkový spolek postupně přebíral péči o již vytěžené části, podporoval tu nálet
původních druhů dřevin, zejména jedlí a buků, ale i dalších druhů. Tam, kde bylo náletu nedostatek,
prováděl i dosadby. V nejdříve vytěžené části je z těchto stromků již dnes opět velice pěkný mladý
porost. Situaci zkomplikovalo úmrtí původního vlastníka. Jeho dědici však dohodu respektovali, přestože
pro ně nebyla právně závazná a pozemek by mohly prodat výhodněji, za což jim patří velký dík!

Místo smrčiny zde jednou bude krásný jedlobukový les (foto Miroslav Janík, Jan Moravec)
Sčúrnicu navštívil vedoucí pracovník německé Frankfurtské zoologické společnosti pan Wolfgang
Fremuth s manželkou. Frankfurtská zoologická společnost přispěla před lety významnou částkou na
první výkupy Ščúrnice. Pan Fremuth velmi ocenil dnešní dosažený stav, kdy bylo vykoupeno již téměř 30
hektarům, z nichž většina je ponechávána přirozenému vývoji. Dárci a příznivci kampaně Místo pro
přírodu se mohli se Sčúrnicí seznámit při podzimním setkání, které se uskutečnilo v polovině října.

Ohlédnutí za hořečky
Do třetice aktuálních výkupů: Když jsme loni kupovali Hořečkovou stráň u Velkého Vřešťova, podařilo se
vykoupit jen 7/9 pozemků, jelikož dva spoluvlastníci žijí dlouhodobě v cizině. Měli jsme však jejich příslib.
Vše se povedlo doúřadovat na sklonku letošního léta, takže nyní jsme již výhradními vlastníky této
lokality, která nás letos opravdu potěšila. Po loňském velmi slabém roce se zde s hořečky letos doslova
„roztrhl pytel“; napočítáno jich zde bylo 1548!! Reportáž se objevila dokonce i v České televizi.

www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/216411000140915-udalosti-vregionech/video/492910

Další výkupy za dveřmi
Minule avízovaná jednání o bělokarpatských květnatých loukách jsou bohužel zatím na slepé koleji, ale starý
sad na českomoravském pomezí je stále ve hře. Téměř dojednaný je již výkup několika nových pozemků na
Zázmonících a dvou pozemků na Kamenci. Když se zadaří, mohl by přibýt i poloviční podíl na dalším poměrně
velkém kusu Ščúrnice a dva menší pozemky na Vlčím hrdle. K realizaci těchto výkupů budeme potřebovat
v nejbližším půlroce zhruba milión korun. Na účtu sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 je v současné
době necelých 800.000 Kč.
Veškeré informace o vykoupených lokalitách, průběhu sbírky a dalších aktualitách najdete na webu
www.mistoproprirodu.cz a na facebookovém profilu www.facebook.com/mistoproprirodu.

