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Zachráníme nejohroženější motýly v České republice?
Spolupráce skupiny HeidelbergCement s Českým svazem ochránců přírody – skupinou JARO
a Společností pro ochranu
motýlů byla před několika dny
právě předvedena v praxi.
Díky vstřícnému přístupu
společnosti HeidelbergCement
coby vlastníka pozemků
nejcennějších částí unikátní
přírodní rezervace Radotínské
údolí, které se nalézá v chráněné
krajinné oblasti Český kras, mohla
proběhnout pilotní etapa prací
zacílených na záchranu jedněch
z nejohroženějších denních
motýlů České republiky.
Vymírající modrásek východní,
okáč metlicový a soumračník
podobný totiž patří do první
desítky nejohroženějších denních
motýlů našeho státu!
Modrásek východní přežívá v ČR na poslední hrstce lokalit.
S realizací obnovy druhově bohatých skalních stepí již během dvou akcí už pomáhaly i desítky
firemních dobrovolníků ze společnosti KPMG. Společnými silami se snažili obnovit prostředí
skalních stepí tak, aby zde přežili vzácní motýli i do budoucna. Jak se jim to dařilo, si můžete
prohlédnout ve fotogalerii ZDE.
Zejména s ohledem na poslední
suché roky, kdy některé živné
rostliny hromadně uschly, je totiž
mimořádně důležité, aby rozloha
nejcennějších, druhově bohatých
přírodních stanovišť, která
poskytují motýlům ideální
podmínky, byla co největší. To
znamená, že rostlinná společenstva
nesmí být příliš zarostlá agresivními
či dokonce invazivními druhy
vegetace.
Jedna z nádherných přírodních
scenérií Radotínského údolí.
Udržovat lokality v optimálním
stavu v minulosti zcela zásadně pomáhala stáda divokých přežvýkavců, mezi které patřili zejména
divocí koně, zubři a pratuři. Později, když tato divoká stáda člověk vyhubil, převzala podobnou

úlohu jeho hospodářská
zvířata – zejména hovězí
dobytek, ale i kozy,
případně ovce a osli.
Mnohé lokality v samém
srdci Prahy i Českého krasu
proto bývaly nepřetržitě
vypásány už od pravěku.
Jenže v posledních
desetiletích pastva na
mnohých lokalitách byla
ukončena, a pokud se
někde přece jen navrací, je
to už za nemalé peníze.
Kde scházejí přežvýkavci,
musí nastoupit kosa,
v tomto případě
motorová…
Proto se ochránci přírody i entomologové rozhodli založit První pražský pozemkový spolek
komunitních spásačů – Pražská pastvina. Ten si vzal za cíl nabídnout Pražanům možnost pást
vlastní hospodářská zvířata v některých z nejcennějších rezervací v Praze a okolí. Ochránci přírody
se postupně budou snažit vytvořit optimální zázemí pro návrat komunitní pastvy, což ve finále prospěje
většině zdejších nejcennějších druhů živočichů a rostlin. Zároveň na sebe berou odpovědnost za to, že
pastva bude probíhat tak, aby nedocházelo ke konfliktům s chráněnými druhy rostlin a živočichů, ale ani
mezi pastevními zvířaty, ani mezi lidmi. Např. aby se stádo nepáslo tam, kde se pást nesmí, protože by
mohly vzniknout hospodářské škody atd. Vážní zájemci z řad široké veřejnosti si na oplátku budou moci
pořídit k užitku i potěšení vlastní zvířata, která umístí do komunitního stáda a o která se budou střídavě
starat v rámci adekvátní péče o celé stádo.
Firemní dobrovolníci společnosti KPMG jsou první společností, která se oficiálně aktivně zapojila do
snahy o záchranu zdejších unikátních přírodních hodnot. A podle všeho to zatím vypadá, že mezi nimi
právě „vznikají“ i nadšení milovníci motýlů a možná i budoucí dobrovolní komunitní pastevci. Až tu
budou první roztomilá jehňata, kůzlata či hříbata, nebo dokonce malé lamy a oslíci…kdo ví, co se začne
dít pak .
Náš záměr reaguje na stav, kdy se
vlivem zvyšující poptávky po
lokálních a zdravějších
potravinách začínají popásat
první kozy na pražských
sídlištích, kde ale bohužel hrozí
mnohé konflikty s dopravou,
venčícími se psy i nezodpovědnými lidmi. Zatímco nejedna dříve
pasená přírodní rezervace
neutěšeně zarůstá a zaniká, protože
ji naopak nikdo nepase, a pokud ji
pase, děje se tak za nemalé peníze
ze strany profesionálních pastevců
a státní ochrany přírody.

Nejen motýli, ale i mnohé
zdejší vzácné rostliny (na
obrázku nádherně vonící
třemdava bílá) potřebují
šetrnou pastvu.
Pilotní území, kde by se tento
staronový model (model
komunitního stáda je
prastarý téměř jako lidská
civilizace sama) měl opět
začít uvádět v život, je právě
na pozemcích skupiny
HeidelbergCement
v Radotínském údolí. Ale vše
ještě nějaký čas potrvá, neboť
je nejprve třeba získat
prostředky na pastevní
ohradníky, mobilní přístřešek a další nezbytné chovatelské potřeby. Z tohoto důvodu bude proto
„simulace pastvy“ ze strany dobrovolníků ještě nějaký část klíčovou záležitostí pro aktivní
ochranu zdejších zvláště chráněných území.

Než v Radotínském údolí uslyšíme mečení koz, bečení ovcí, bučení krav i romantické cinkání zvonců, tak
ještě pár měsíců uběhne. Ale základy pro to, aby se tato vize stala skutečností, byly právě založeny. To,
jak rychle dojde k realizaci, záleží na množství dobrovolníků, nadšenců i drobných sponzorů a každý
dostatečně nadšený jednotlivec může vše výrazně posunout kupředu. Uvítáme každého, kdo se do tohoto
unikátního projektu bude chtít zapojit – vrátka Pražské pastviny jsou tedy otevřena i právě vám!
Více informací ZDE, nebo na tel. 603 847 189, či JaroJaromer@seznam.cz

