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K okamžitému zveřejnění

Teleperformance podpořila výkup lokality vzácných motýlů na Svitavsku
Český svaz ochránců přírody vykoupil díky finančnímu daru zaměstnanců firmy Teleperformance
několik pozemků na entomologicky cenné lokalitě Hraničky nedaleko Moravské Třebové.
Hraničky jsou mimo jiné domovem vzácného motýla hnědáska květelového.
Hraničky jsou již třetí lokalitou na Českomoravském pomezí, vykoupenou Českým svazem
ochránců přírody za účelem její ochrany. Je to k jihu obrácená travnatá stráň, rozdělená několika
pásy křovin. Pestrost zvyšují kamenné snosy a několik starých ovocných stromů. Kromě hnědáska
květelového, v minulosti běžného motýla, který však již na většině území republiky vymřel, zde
najdeme i další zajímavé druhy hmyzu, například saranči vrzavou, modráska jetelového, lišaje
pryšcového, a také některé teplomilné druhy pavouků. Díky zaměstnancům firmy
Teleperformance, kteří Místu pro přírodu věnovali část výhry z mezinárodní sportovní soutěže,
bylo vykoupeno 0.74 hektaru.
Lokalitu má v péči Pozemkový spolek Arion. „Staráme se, aby podobné lokality nezarostly stařinou
či dokonce křovím. To by znamenalo zkázu pro všechny zdejší vzácné obyvatele. Proto je za pomoci
dobrovolníků pravidelně mozaikově kosíme.“ Říká Roman Kalous, šéf pozemkového spolku.
Právě pro hmyz jsou podobné ostrůvky intenzivně nevyužívaných a zároveň dřevinami
nezarostlých ploch životně důležité. Jedním z důvodů v poslední době tak často zmiňovaného
katastrofálního úbytku hmyzu je právě skutečnost, že podobná místa z naší krajiny neustále mizí.
Bližší informace
- Jan Moravec, Český svaz ochránců přírody – tel.: 777 063 340
- Roman Kalous, Pozemkový spolek Arion – tel.: 604 654 499
Poznámky:
Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených
přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 16 let se takto díky
finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již více než 150 hektarů pozemků.
Přispět na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i
vy. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.
Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického
či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i
v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací,
zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo
životního prostředí. Bližší informace na http://pozemkovespolky.csop.cz
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Hnědásek květelový

Předávání daru

Více fotografií v tiskové kvalitě ke stažení na
www.mistoproprirodu.cz/wp-content/uploads/2020/01/foto_hranicky_k_tz.zip
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