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BUDOVÁNÍ HNÍZD PRO BŘEHULE 
 

13.2.2016 
 
V sobotu se sešlo přes 20 členů i našich příznivců v pískovém lomu v Domousnici, kde dříve hnízdilo 

cca 200 párů břehulí říčních.  

Za vydatné pomoci dětí z obou oddílů Mladých ochránců přírody, které vedeme, se podařilo obnažit 
20 metrů dlouhý strmý svah vysoký cca 1,70 metru. Pískový lom u Domousnice je ideálním místem 
pro hnízdění tohoto chráněného ptačího druhu, který z naší přírody pomalu mizí. Na Mladoboleslavsku 
hnízdí pouze v pískovém lomu u Ujkovic, na dalších místech je jeho hnízdění spíše sporadické.  

 

http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/brehule-letos-muzete-hnizdit-v-ciste-domousnicke-
piskovne.html 
 

 

 

ODSTRAŇOVÁNÍ NÁLETŮ NA ŠVÉDSKÝCH ŠANCÍCH 
 

5.3.2016 

 
V sobotu jsme společně se značkaři z 
Klubu českých turistů Mladá Boleslav ze 
Švédských šancí na Chlumu u Mladé 
Boleslavi odstranili náletové dřeviny, 
které bránily ve výhledu na České 
středohoří, Ještěd a Mladoboleslavsko. 
Na valu jsme ponechali drobné keře, 
hlohy a trnky, které slouží jako hnízdiště 
a útočiště drobných zpěvných ptáků. Po 
letech se tak Švédské šance opět staly 
vyhlídkovým místem, odkud se mohou  
přehlédnout dominanty okresu Česká 

Lípa, Ústí nad Labem a Liberce.  

 

 

 

http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/brehule-letos-muzete-hnizdit-v-ciste-domousnicke-piskovne.html
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/brehule-letos-muzete-hnizdit-v-ciste-domousnicke-piskovne.html
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ČIŠTĚNÍ STUDÁNKY, TŮNĚ A PRAMENŮ 

18.3. 2016 

 

Dne 18.3. 2016 jsme v remízku v Končinách u Dolního Bousova vyčistili studánku, která zde vyvěrá, 
vyčistili jsme i zanesené prameny a tůň, kde se rozmnožují čolci. Posekali a odstranili jsme z přilehlé 
strouhy veškerý rákos, aby se zde dařilo mizejícím a ohroženým kosatcům sibiřským, které zde téměř 
zázrakem přežily časté hnojení a rozorávání. Tři trsy kosatců jsou již jen bývalou slávou zdejších 

mokřadů, kdy zde vykvétaly tisíce kusů těchto dnes již vzácných rostlin.  

 

http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/pro-studanku-hledaji-jmeno-favoritem-je-zapomenuta.html 

 

 
 

ASANACE EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOUKY U UJKOVIC 
 

26.3. 2016 

 
Celkem tři víkendy nám zabrala asanace evropsky významné louky u Ujkovic, která je navržena na 
vyhlášení přírodní památky. Jedná se o lesní podmáčenou louku, kde se vyskytuje řada vzácných a 
chráněných druhů rostlin. Na jediném místě na Mladoboleslavsku zde například na konci léta vykvétá 
kriticky ohrožený hořec hořepník. Jelikož louky byly ponechány po desetiletí ladem, bylo velice 
obtížné jim vrátit původní charakter. Louka zarostla nálety vrb a olší a s tím i ubylo ohrožených druhů 
rostlin. Cílem je vrátit na louku stejné množství chráněných druhů rostlin, které zde ještě před 20 lety 
rostly.  
 

http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/pro-studanku-hledaji-jmeno-favoritem-je-zapomenuta.html
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ASANACE LOUKY S HOŘEČKY NAHOŘKLÝMI 
 

26.3. 2016 
 
 
Na jaře letošního roku se nám podařilo najít na lokalitě u Vlčího Pole 3 uschlé stvoly hořečku 
nahořklého, u nás kriticky ohroženého druhu. Vzhledem k jeho dramatickému úbytku v rámci celé ČR 
byl tento druh zařazen do záchranného programu, aby se podařilo zachránit ho před úplným 
vyhynutím.  Po souhlasu majitele jsme se pustili do radikální asanace celé plochy. Na místě byly 
vysázeny smrky, které nedávaly hořečkům příliš velkou naději k přežití. Smrky jsme tedy vykácely, 
pokosili celou plochu a již několikrát zlikvidovali náletové dřeviny. Dále jsme  monitorovali stav hořečků 
a napočítali jsme na této nevelké lokalitě neuvěřitelných 201 kusů těchto krásných a křehkých rostlin. 
Radikální management jim pomohl a nastartoval je k životu.  Máme radost, že jsme hořečky nahořklé 
zachránili pro generace, které přijdou po nás. 
 

 

http://boleslavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=csop-brigada-2016-03-26-ujkovice-louky-web
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http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/ohrozeny-horecek-nahorkly-ma-sanci-na-dalsi-rozsireni.html 

http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/na-boleslavsku-byla-objevena-kriticky-ohrozena-rostlina-

20160331.html 

 
 

ÚKLID BABY 

 

9.4. 2016 

 
Akce se zúčastnilo celkem 29 dětí, z toho 15 dětí z Dětského domova v Krnsku, 5 dětí z MOP 

Devaterka a cca 9 dětí zaměstnanců Škoda-auto. Dospělých bylo celkem 42. 

Tunou odpadků jsme naplnili téměř celý velkokapacitní kontejner. Našli jsme mnohdy kuriózní úlovky – 
3 televize, nárazník od auta, kočárek, troubu, boby a mnoho plastů, plechovek a běžného 
komunálního odpadu. Mnohé z nich jsou k vidění v reportáži.  Nejlepší byl asi kočárek. Narazili jsme 

na několik černých skládek, ale se vším jsme si poradili. Účast byla hojná. I na počasí jsme měli štěstí. 

Děkujeme zaměstnancům firmy Škoda-Auto. 

 

 
 

http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/ohrozeny-horecek-nahorkly-ma-sanci-na-dalsi-rozsireni.html
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/na-boleslavsku-byla-objevena-kriticky-ohrozena-rostlina-20160331.html
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/na-boleslavsku-byla-objevena-kriticky-ohrozena-rostlina-20160331.html
http://www.barrandov.tv/video/63183-nase-zpravy-9-4-2016
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http://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/zivotni-prostredi/ostatni-informace-a-zajimavosti/clean-up-the-
world-na-babe.html 

 

http://www.barrandov.tv/video/63183-nase-zpravy-9-4-2016 
 
http://www.prvniboleslavska.cz/cely-prispevek.php?clanek=ochranci-prirody-po-zime-uklizeji-lesni-
rezervace&id=2963 

 

ÚKLID NPP RADOUČ 

 

16.4. 2016 

 

Při letošním jubilejním 10. ročníku úklidu Radouče se sešel rekordní počet účastníků – 120 lidí. 
Většinu z účastněných tvořily děti ze základních škol v Mladé Boleslavi. Nejhojněji byli zastoupeni žáci 
7.ZŠ a 3.ZŠ. Podařilo se uklidit celé území NPP Radouč, plošinu, lesopark Radouč a les na Borku. 

Nasbíraných odpadků bylo tolik, že jsme kompletně naplnili přistavený kontejner. 

Kvůli odvozu odpadu z odlehlých částí Radouče nám s odvozem pomáhala dalším sběračským vozem 
firma Compag. Podařilo se nasbírat 1 tunu odpadu. Převážnou většinu odpadu tvořil běžný komunální 
odpad, ale nechyběly ani 
matrace, deky, oblečení, 
dráty. Kuriózní byl nález bible 
s kancionálem hned vedle 30 
cm dlouhé mačety. Po úklidu 
čekalo na všechny 
dobrovolníky občerstvení a 
přednáška o NPP Radouč od 
botaničky CHKO Kokořínsko-
Máchův kraj paní Ing. Válové. 
Všem účastníkům patří veliký 
dík za kompletní úklid 
Radouče. Doufáme, že toto 
chráněné území zůstane co 
nejdelší dobu čisté a bez 
odpadků. Děkujeme všem 
zúčastněným za vysoké 
nasazení, firmě Simply-Clean 
za materiální podporu, firmě 
Compag za odvoz veškerého 
nasbíraného odpadu 

 
 
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/jubilejni-rocnik-uklidu-radouce-prilakal-rekordni-pocet-lidi-
20160416.html 
 

 

 

ODSTRAŇOVÁNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN NA MUSALOVĚ STRÁNI 

 

13.5. 2016 

http://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/zivotni-prostredi/ostatni-informace-a-zajimavosti/clean-up-the-world-na-babe.html
http://www.bakovnj.cz/cs/samosprava/zivotni-prostredi/ostatni-informace-a-zajimavosti/clean-up-the-world-na-babe.html
http://www.barrandov.tv/video/63183-nase-zpravy-9-4-2016
http://www.prvniboleslavska.cz/cely-prispevek.php?clanek=ochranci-prirody-po-zime-uklizeji-lesni-rezervace&id=2963
http://www.prvniboleslavska.cz/cely-prispevek.php?clanek=ochranci-prirody-po-zime-uklizeji-lesni-rezervace&id=2963
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/jubilejni-rocnik-uklidu-radouce-prilakal-rekordni-pocet-lidi-20160416.html
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/jubilejni-rocnik-uklidu-radouce-prilakal-rekordni-pocet-lidi-20160416.html
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Dne 13.5. 2016 jsme na 
stráni v Kropáčově Vrutici v 
rámci Dne pro charitu 
společně s dobrovolníky 
Plzeňského Prazdroje 
odstraňovali náletové 
dřeviny – převážně svídy 
krvavé. Na stráni roste jako 
na jediném místě na 
Mladoboleslavsku bělozářka 
liliovitá, která je zákonem 
chráněná a paří mezi 

ohrožené druhy rostlin. 

Díky vysokému nasazení 
dobrovolníků se podařilo 
zlikvidovat nálety z velké 
části stráně a rozšířit plochu, 
kde může kvést, o další 
cenné metry.  

 

http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolnici-pomohli-vzacnym-kvetinam-20160628.html 

 

Po dvou radikálních 
managementech a po 
odstranění především svídy 
krvavé na Musalově stráni u 
Krupáčovy Vrutice, se opět 
na tuto stráň vrátily 
ohrožené bělozářky liliovité. 
Tyto křehké květiny 
naleznete na 
Mladoboleslavsku jenom na 

této lokalitě. 

Po úspěšné asanaci 
náletových dřevin se stráň 
zaplavila bílým kobercem 
těchto nádherných rostlin. 
 
 
 

 
 

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPÉVU 
 

15.5. 2016 
 

Již po jedenácté proběhla tradiční akce naší 
organizace „Vítání ptačího zpěvu“. Akce se 
zúčastnilo 32 dospělých a 4 děti. Přes 
nepříznivé a větrné počasí jsme viděli a 
slyšeli 24 druhů ptáků, mezi nimi i 
ohroženého včelojeda lesního, čápa bílého. 
Do sítí se podařilo chytit párek pěnic 
černohlavých, budníčka většího a samce 
sýkory koňadry. 

 

http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/dobrovolnici-pomohli-vzacnym-kvetinam-20160628.html
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OŠETŘENÍ JEDNOHO Z NEJMOHUTNĚJŠÍCH DUBŮ LETNÍCH VE 

STŘEDNÍCH ČECHÁCH 

 

16.5. 2016 

 

Dne 16.5. 2016 se v obci Dolní Rokytá na 
Mnichovohradišťsku v rámci schváleného projektu 
„Zdravé stromy pro zítřek“ ošetřil jeden z 

nejmohutnějších dubů letních ve středních Čechách. 

Ošetření stromu umožnila Nadace Partnerství, 
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. a 
Mendelova univerzita v Brně. Zásah provedl odborník s 

mezinárodním certifikátem European Tree Worker. 

Dub letní má obvod kmene 810 cm. Jeho přibližné stáří 
je odhadováno na 350 let. Patří mezi tzv. hraniční 
stromy, které se sázely na hranicích pozemků. Je to 
vitální strom s dlouhou perspektivou růstu. Je to jeden z 
nejstarších stromů na Mladoboleslavsku. 

 
 

http://www.prvniboleslavska.cz/cely-
prispevek.php?clanek=ochranari-osetrili-nejstarsi-
strom-mladoboleslavska&id=3014 
 

 
 
 
 
 

 
EXKURZE : ZA ORCHIDEJEMI MLADOBOLESLAVSKA 

 
21.5. 2016 

 
V rámci Setkání s přírodou jsme upořádali 
exkurzi s názvem „Za orchidejemi 
Mladoboleslavska“. Celkem se 45 účastníky 
jsme navštívili 4 lokality a viděli 7 druhů 
orchidejí - prstnatec májový, prstnatec 
Fuchsův, vstavač nachový, okrotici 
dlouholistou, hlístník hnízdák, bradáček 
vejčitý a vemeník dvoulistý. Kromě těchto 
krásných kytek jsme viděli ohroženou a 
chráněnou kamejku modronachovou, 
medovník meduňkolistý, hadí mord nízký, 
kosatec sibiřský, sasanku lesní, klokoč 
zpeřený a další řadu zajímavých druhů 

rostlin. 

 

 
 

 

http://www.prvniboleslavska.cz/cely-prispevek.php?clanek=ochranari-osetrili-nejstarsi-strom-mladoboleslavska&id=3014
http://www.prvniboleslavska.cz/cely-prispevek.php?clanek=ochranari-osetrili-nejstarsi-strom-mladoboleslavska&id=3014
http://www.prvniboleslavska.cz/cely-prispevek.php?clanek=ochranari-osetrili-nejstarsi-strom-mladoboleslavska&id=3014
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MANAGEMENT NPP REČKOV 

 
24.6. 2016 

 
 
Ani tropické teploty neodradily dobrovolníky ze společnosti T-Mobile od kosení slatinné louky v NPP 
Rečkov. Cílem této dobrovolnické akce bylo navrácení vzácných druhů rostlin na louku, kde dříve 

rostly a které vlivem neudržování této cenné lokality postupně vymizely. 

Na akci se sjeli zaměstnanci T-Mobilu z Prahy, Liberce, Hradce Králové a společně se členy ZO 
ČSOP Klenice se přes nepříznivé a velice teplé počasí chopili křovinořezů, hrábí a během dopoledne 
pokosili a pohrabali půlhektarovou louku, na které budeme v příštím roce monitorovat návrat vzácných 
druhů mokřadních rostlin. Děkujeme dobrovolníkům z T-Mobilu, kteří nám za téměř nelidských 
podmínek pomohli vrátit louce její původní krásu. 

 

http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/ani-tropicke-vedro-ochranare-prirody-neodradilo-od-zasahu-
20160705.html 
 

 
 

 

ODSTRAŇOVÁNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN U KAPLIČKY NA 
REČKOVĚ 

 
                            4.7. 2016 
 
 
 
Dne 4.7. 2016 jsme odstranili 
nálety u nově objevené kapličky 
na Rečkově. Majitel pozemku - 
Lesy ČR - odsouhlasil 
financování opravy této drobné 
sakrální stavby. V září se začalo 
s její opravou.  

 

http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/ani-tropicke-vedro-ochranare-prirody-neodradilo-od-zasahu-20160705.html
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/ani-tropicke-vedro-ochranare-prirody-neodradilo-od-zasahu-20160705.html
http://boleslavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=160704-csop-klenice-t-mobile
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RADOUČ ZNÁMÁ A NEZNÁMÁ 

 
6.9. – 2.11. 2016 

 
 

Vernisáží jsme v Mladoboleslavském muzeu zahájili naši vůbec první výstavu pod názvem "Radouč 
známá i neznámá", která se nám podařila zrealizovat díky podpořenému grantu města Mladá 

Boleslav.  

Největší část výstavy, kterou tvořilo 21 panelů, byla věnována zajímavým a cenným přírodním 
fenoménům - rostlinám a živočichům, které pozorný návštěvník může objevit v průběhu roku 
- od jara až do zimy. Radoučská plošina na severozápadním okraji Mladé Boleslavi, zakončená nad 
Jizerou skalnatými svahy, je vyhledávaným místem relaxace obyvatel města. Je však také nesmírně 
cenným přírodním územím s unikátním společenstvím živočichů a rostlin. V Čechách je např. jediným 
místem výskytu jedné z unikátních rostlin naší flóry, devaterky poléhavé. 
Roste tu také vzácný smil písečný nebo divizna s nádherně fialovými květy. 
Běhá tu i nápadně červený pavouk stepník, bohatá květena hostí v jarních a letních měsících 
množství motýlů a dalšího hmyzu. Autoři výstavy ani neopomněli upozornit na ohrožení, které tomuto 
křehkému ekosystému hrozí v souvislosti s blízkým sídlištěm, ale také na snahy všech, kteří pomáhají 
Radouč chránit, např. 
pravidelnými úklidy. 
Věříme, že naše výstava 
ukázala Radouč jako 
bezpochyby nejcennější 
maloplošné chráněné 
území Mladoboleslavska 
a jako jednu z 
významných přírodních 
lokalit v rámci České 

republiky. 

Výstava je putovní. 
V příštím roce ji můžete 
navštívit v DDM Mladá 
Boleslav a na klinice Dr. 
Pírka. 

 

NOC NETOPÝRŮ 

 
9.9. 2016 

 
V pátek 9.září před osmou hodinou večerní rozvinul Daniel Horáček a Eva Jožová z České 
společnosti na ochranu netopýrů na nádvoří zříceniny zámku Zvířetice jemné sítě. A s napětím jsme 
spolu s nimi čekali, zda se nějakého netopýra podaří ošálit a přistane v síti dřív, než přijdou první 
návštěvníci. 

Část návštěvníků se zatím v Turistickém informačním centru nechala zlákat filmem Netopýři ve tmě a 
jejich děti se zase zabraly do výroby netopýřího kamaráda z papíru a z kousků látek. Než dorazili 
Netopýří stezkou plnou zvířátek a jejich zvuků k Letní kolonii – prvnímu stanovišti hry Jak si žije 

netopýr – byl už první netopýr v síti. 

Nakonec se během večera podařilo chytit celkem 13 netopýrů. Kromě druhů očekávaných, jakým i byli 
netopýr černý, netopýr ušatý a netopýr velký, se v síti našel i netopýr řasnatý. Každý netopýr byl 
zvážen a změřen, aby údaje pomohly k mapování výskytu a další ochraně druhu. Podle slov Daniela 
Horáčka byla Noc netopýrů na Zvířeticích velkým úspěchem nejen v počtu odchycených netopýrů v 
této lokalitě, ale setkala se i s velkým zájmem lidí. Na netopýry se přišlo podívat cekem 180 
dospělých. Dětí bylo tolik, že málem nestačili létající perníkoví netopýři. Spočteno dohromady bylo 
přes 450 návštěvníků. Z toho si třináct šťastných mohlo netopýra vypustit. Ostatní odvážní měli 

alespoň možnost netopýrům nabídnout dobroty v podobě moučných červů. 
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Po poutavém vyprávění 
paní Jožové o krmení nebo 
o porodech netopýrů, si 
návštěvníci poseděli u 
ohně nebo poslechli 
přednášku o životě 
netopýrů s úžasnými 
záběry těchto nočních 
letounů. Příjemný večer 
mnozí zakončili výstupem 
na věž, aby zjistili, jak 
vypadá okolí v době, kdy 

mu vládnou netopýři. 

Z ohlasů, které se k nám 
dostaly, máme radost, 
protože je z nich vidět 
nadšení ze setkání s 

tajemnými tvory. 

Děkujeme městu Bakov nad Jizerou a zaměstnancům firmy Škoda-auto a.s., kteří nám 

prostřednictvím zaměstnaneckých sbírek, umožnili tuto akci zorganizovat.  

  
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/odchyceni-netopyri-dostavali-za-odmenu-pohlazeni-i-
moucne-cervy-20160911.html 

 
 

KOSENÍ SLATINNÉ LOUKY U UJKOVIC 
 

11.9. 2016 

 
Dne 11.9. jsme kosili a odstraňovali ze slatinné louky u Ujkovic veškerou zelenou hmotu. Tato louka 
patří mezi přírodovědně významné lokality navržené na vyhlášení přírodní památky. Jedná se o 
biotopovou lokalitu. Z chráněných druhů rostlin zde roste silně ohrožený kosatec sibiřský, hořec 
hořepník, zvonečník hlavatý, kruštík bahenní, rozrazil dlouholistý, prstnatec májový, ostřice 
Hartmanova, jarva žilnatá, upolín nejvyšší. Je to rozsáhlejší území, které je tvořeno mozaikou různých 

typů podmáčených lesních luk. 

Kvůli dlouhodobé absenci kosení louky z jedné třetiny zarostly nálety a ruderálními druhy. V březnu 
2016 jsme provedli razantní zásah a 
část náletů z louky odstranili, zarovnali 
celý povrch a zelenou hmotu z louky 
odstranili. Tuto neděli jsme louku 
znovu posekali a vyhrabali veškerou 
trávu. Neposekali jsme jen pár ploch, 
kde kvete silně ohrožený modře 
zbarvený hořec hořepník, aby se mohl 
rozsemenit a rozšířit. S hrabáním 
rozsáhlé plochy nám významně 
pomohly děti z Dětského domova v 
Horním Krnsku. Pomáhají nám 
tradičně při úklidu velkých lesních 
celků a tuto neděli se zapojily i do 
managementu slatinné louky u Ujkovic. 
Děkujeme jim za pomoc a péči, kterou 

louce věnovaly. 

 
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/stane-se-louka-u-ujkovic-chranenou-prirodni-pamatkou-
20160921.html 

 

http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/odchyceni-netopyri-dostavali-za-odmenu-pohlazeni-i-moucne-cervy-20160911.html
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/odchyceni-netopyri-dostavali-za-odmenu-pohlazeni-i-moucne-cervy-20160911.html
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/stane-se-louka-u-ujkovic-chranenou-prirodni-pamatkou-20160921.html
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/stane-se-louka-u-ujkovic-chranenou-prirodni-pamatkou-20160921.html
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MANAGEMENT SLATINNÉ LOUKY U STRUH 

 

28.9. 2016 
 

V letošním roce vůbec poprvé se nám po získání souhlasu majitele podařilo pokosit slatinnou louku u 
Struh, kde jako na jediném místě na Mladoboleslavsku vykvétá kriticky ohrožená orchidej – prstnatec 
pleťový.  
Jedná se o mimořádně cennou louku, kde kromě této výjimečné rostliny roste celá řada dalších 
vzácných druhů. Bez pravidelného kosení by louka zanikla a místo vzácných druhů rostlin by louku 
postupně obsadil rákos. 
 

 
 

 
VÝSTAVA HUB MLADOBOLESLAVSKA 

 
14. – 15.10. 2016 

 
 

Od 14. do 15. října se v prostorách 
Kulturního domu uskutečnila historicky 
první výstava hub Mladoboleslavska. 
Výstavu uspořádal Mykologický klub 
Ryzec při ZO ČSOP Klenice. Během dvou 
dnů výstavu navštívilo cca 1000 lidí. Velký 
zájem o výstavu také projevily základní a 
mateřské školy v Mladé Boleslavi, kterých 

přišlo 15 tříd z osmi různých škol. 
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Návštěvníci si prohlédli 156 vystavených druhů hub, 
publikace, které se o houbách vydaly, včetně časopisů 

mykologické společnosti.  

 

Mykologové příchozím určovali přinesené houby a radili, 
jak rozeznat jednotlivé jedovaté houby od těch 
nejedovatých. Nejčastěji byly zastoupeny hřibovité 
houby, kterých bylo 26 druhů, dále různé dřevokazné 

houby, ale i muchomůrky a hvězdovky. 

 
 
 

 
MANAGEMENT NPP REČKOV a NPP KLOKOČKA 

 
1.10., 19.10., 23.10. 2016 

 
Během několika brigád se nám podařilo posekat zbývající část NPP Rečkov. Po sečtení všech ploch, 

které jsme sekali, jsme se 
dostali k číslu 1,2 ha. Je to 
bezkonkurenčně největší a 
zároveň na kosení 
nejobtížnější plocha, kterou 
sekáme. Některé louky jsme 
sekali vůbec poprvé po 
dvaceti letech, a tak se 
kosení proměnilo spíš v boj s 
keři a stařinou.  

Některé druhy chráněných 
rostlin se díky absenci kosení 
a jakékoli péče z chráněných 
ploch vytratily. Popelivka 
sibiřská, kriticky ohrožená 
rostlina, která je 
pozůstatkem doby ledové a 
kvůli které se celé území 
vyhlásilo jako Národní 

přírodní rezervace, také povážlivě vymizela.  
Věříme, že se louky díky našemu téměř nadlidskému úsilí vrátí ke své původní pestrosti a toto 
nejstarší chráněné území na Mladoboleslavsku získá zpět svoji biodiverzitu.   

 
 

KOSENÍ HOŘEČKOVÉ LOUKY U VLČÍHO POLE 
 

19.10. 2016 

 
 

Dne 19.10. proběhl management hořečkové louky u Vlčího Pole. Zúčastnilo se ho 24 dětí ve věku od 
5 do 16 let ze základní školy T.G.Masaryka a mateřské školy v Dolním Bousově. Děti si nad zdejší 
lokalitou vzaly patronát. Roste zde jako na jediném místě na Mladoboleslavsku kriticky ohrožený 
hořeček nahořklý, a protože se nám letos povedlo jeho populaci zachránit, zapojily se spolu s námi do 
jeho restartu. Během managementu děti pokosenou louku pohrabaly a zbytky z louky odstranily. A 
protože pracovaly rychle a pečlivě, zbyl jim na závěr i čas na paměťovou hru. Děkujeme dětem i 
vedoucím kolektivu Mladých ochránců přírody Přírodovědný kroužek Lence a Pavle, že management 

výborně zorganizovaly a společně s dětmi zvládly. 
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KOSENÍ KONIKLECOVÉ LOUKY POD LÁSKOVEM 
 

20.10. 2016 
 

Dne 20.10. 2016 proběhl management louky pod Láskovem, kde vykvétají koniklece luční - silně 
ohrožené rostliny naší přírody. Nad celou péčí o tuto louku převzal záštitu učitel školy v Kosmonosech 
a náš člen Mgr. Zdeněk Turek, který společně s žáky louku již druhým rokem seká, žáci ji shrabou a 
rozšiřují - vystříhávají keře okolo. Na jaře počítají rozkvetlé koniklece a až do června monitorují další 

druhy rostlin, které zde rostou. 

Paradoxem je, že co do velikosti je tato stráň nejmenší plochou, kde koniklece kvetou, ale zároveň i 
na Mladoboleslavsku jejich nejbohatší lokalitou. Díky péči dětí se počty konikleců více než 

zdvojnásobily. Na jaře je tato lokalita těmito vzácnými rostlinami doslova posetá. 

Dříve koniklece luční kvetly na stráních podél Jizery od Bakova do Benátek, podél Strenického potoka 
a v řadě dalších míst. Historické počty lokalit se pohybovaly v řádu několika desítek míst. Dnes je 
najdete na Mladoboleslavsku jen na 4 lokalitách - 3 z nich jsou chráněny zákonem. Tato nejbohatší 
lokalita zůstává bez ochrany a je plně v péči žáků školy v Kosmonosech. Na ostatních místech 

vyhynuly nebo jsou před vyhynutím. 

Jsme vděčni žákům, že zachraňují pro další generace tuto krásnou a mizející jarní rostlinu. 

 
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/zaci-z-kosmonos-zachranuji-koniklece-lucni-ktere-kvetou-
nad-loukou-pod-laskovem.html 
 

 
DEN STROMŮ 

 
20.10. 2016 

 

 
Dne 20.10. 2016 proběhl již devátý ročník soutěže „Za našimi stromy“, který pořádáme pro žáky 
základních škol a osmiletých gymnázií. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 družstev z devíti škol  
Mladé Boleslavi a okolí. Děkujeme všem soutěžícím nejen za to, že si dokázali poradit se soutěžními 

http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/zaci-z-kosmonos-zachranuji-koniklece-lucni-ktere-kvetou-nad-loukou-pod-laskovem.html
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/zaci-z-kosmonos-zachranuji-koniklece-lucni-ktere-kvetou-nad-loukou-pod-laskovem.html
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úkoly, ale také za výsadbu vzrostlých stromů hlohů - družstva ve spolupráci s firmou Compag 

vysázela 15 stromků na krásné místo poblíž hřišť. 

Poděkování patří vyučujícím, kteří žáky na soutěž přivedli a soutěžnímu odpoledni věnovali svůj volný 
čas. Celá soutěž by se neobešla bez šikovných asistentů z Osmiletého gymnázia MB, kterým patří 
poděkování za zdárný průběh soutěžního odpoledne. Doufáme, že se soutěžní stanoviště líbila, úkoly 
obohatily soutěžící o poznatky, týkající se života v NPP Radouč a těšíme se na setkání v příštím 

jubilejním roce soutěže Za našimi stromy. 

 

 
 

http://www.prvniboleslavska.cz/cely-prispevek.php?clanek=deti-v-ramci-souteze-vysadily-na-radouci-
hlohy&id=3212 

 
EXKURZE: S MYKOLOGEM NA BABU 

 

24.10. 2016 
 

Přes 20 účastníků se vydalo společně s mykologem našeho Mykologického klubu na Vrch Baba, kde 
se díky zachovalému dubohabrovému lesu, který se nikdy plošně nekácel, našla celá řada vzácných a 
ohrožených druhů rostlin.  

 
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/mykolog-tutka-nektere-druhy-hub-najdeme-vedle-baby-jen-
na-jedinem-miste-v-zemi-20161024.html 

 
 

VYSVĚCENÍ KAPLIČKY NA REČKOVĚ 
 

19.11. 2016 
 

Kaplička byla slavnostně posvěcena. Příjemnému setkání a zastavení v čase předadventím napomohli 
Mgr. Kateřina Jeníčková z Muzea Mladoboleslavska a R. D. Mgr. Pavel Mach, děkan římskokatolické 

farnosti Mnichovo Hradiště.  

http://www.prvniboleslavska.cz/cely-prispevek.php?clanek=deti-v-ramci-souteze-vysadily-na-radouci-hlohy&id=3212
http://www.prvniboleslavska.cz/cely-prispevek.php?clanek=deti-v-ramci-souteze-vysadily-na-radouci-hlohy&id=3212
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/mykolog-tutka-nektere-druhy-hub-najdeme-vedle-baby-jen-na-jedinem-miste-v-zemi-20161024.html
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/mykolog-tutka-nektere-druhy-hub-najdeme-vedle-baby-jen-na-jedinem-miste-v-zemi-20161024.html
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I přes nečas přišlo asi padesát lidí. Svařené víno a sladkosti zahřály a potěšily. 

Kaplička byla opravena s finanční pomocí společnosti Lesy ČR. Dále děkujeme městu Bakov nad 
Jizerou za technické zabezpečení při úklidu okolí kapličky. Kapličku s láskou a citem zrekonstruovali 

Pavel a Jaroslav Mydlářovi.  

 
 

 
 

 
           Kaplička před rekonstrukcí    Kaplička po rekonstrukci a vysvěcení 

 
 

http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/sekani-travy-zavedlo-muze-az-k-historicke-kaplicce-
zarostla-tu-stoji-temer-sto.html 
 
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/restauratori-pamatce-vratili-puvodni-tvar-znovu-ji-
slozili.html 
 

 
 

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 
 

20.12. 2016 

 
Zorganizovali jsme pro mateřskou školu Štěpánka a základní školu Pastelka akci „Zdobení vánočního 
stromečku“. Ornitolog a pracovník CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, pan Ing. Petr Lumpe povídal dětem 
o zimní přírodě, jak a čím bychom měli krmit naše malé opeřence, jak zimu prožívají zvířata. Po 

přednášce jsme šli s dětmi ozdobit stromky do lesoparku Štěpánka a na Radouč. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/sekani-travy-zavedlo-muze-az-k-historicke-kaplicce-zarostla-tu-stoji-temer-sto.html
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/sekani-travy-zavedlo-muze-az-k-historicke-kaplicce-zarostla-tu-stoji-temer-sto.html
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/restauratori-pamatce-vratili-puvodni-tvar-znovu-ji-slozili.html
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/restauratori-pamatce-vratili-puvodni-tvar-znovu-ji-slozili.html

