TISKOVÁ ZPRÁVA

Vojenské lesy a statky příští sobotu mimořádně zpřístupní lidem na den
unikátní prameniště „perlorodné“ řeky v „zakázané Šumavě“
„Za perlami neznámé Šumavy“ – unikátní exkurze do nepřístupné lokality největší středoevropské populace kriticky ohrožené perlorodky říční v rámci Týdne lesů
Horní Planá, 6. května 2016 - Vojenské lesy a statky v rámci Týdne lesů, který začne v pondělí, zpřístupní na jeden den veřejnosti unikátní lokalitu v „zakázané Šumavě“ – vojenském újezdu Boletice. Lesnický státní podnik
v sobotu 14. května pro širokou veřejnost organizuje výlet k prameništi řeky Blanice, která je domovem největší
tuzemské populace kriticky ohrožené perlorodky říční. Exkurze do lokality, která je vlajkovou lodí české ochrany
přírody bude spojená s výstupem na Knížecí stolec, 1236 metrů vysokou horu ve vojenském prostoru
s rozhlednou, která skýtá nezvyklý pohled na pohoří Šumavy a při dobrém počasí i na vzdálené Alpy.
„Pramen řeky Blanice je jednou z přírodních perel Šumavy, a není to jen nadsázka – Blanice je totiž domovem největší populace
perlorodky říční, která je jedním z nejvzácnějších a také nejohroženějších živočichů ve střední Evropě. Je zapsána v červeném
seznamu UINC,“ zdůraznil ředitel šumavské divize VLS Petr Král.
Perlorodka říční je sladkovodní plž, který čelí existenciálním rizikům po celé 20. století. Původně hojně rozšířený dlouhověký
živočich středoevropských řek se nejdříve stal ohroženým pro svou schopnost produkovat perly, následně jej začalo ohrožovat
znečištění řek. Perlorodka říční je totiž velmi citlivá na kvalitu vody, která v tocích, kde žije, musí předčit parametry kojenecké
vody. Odhaduje se, že početnost druhu klesla na méně než 1 procento původních stavů. V posledních 30ti letech zanikly populace perlorodky říční na některých tocích na Frýdlandsku a v Rychlebských horách v povodí Odry. Dnes perlorodka přežívá
v Česku jen na horním toku Vltavy, Malše a Blanice. A právě v jihočeské Blanici se doposud zachovala nejpočetnější středoevropská populace tohoto kriticky ohroženého živočicha. Na prameništi řeky, tvořeném řadou stružek v panenské přírodě, má
perlorodka říční svá raná vývojová stadia. Místní populaci prospívá také skutečnost, že je lokalita pramene Blanice dlouhodobě „ukryta“ před veřejností ve vojenském újezdu Boletice a je uchráněna po desetiletí od intenzivních vlivů civilizace.
Exkurze „Za perlami Šumavy“ bude vyvrcholením programu Týdne lesů Vojenských lesů a statků na Českokrumlovsku. Proběhne v sobotu 14. května, kdy Vojenské lesy a statky vypraví do vojenského újezdu Boletice v několika časových termínech
autobus z Horní Plané. Doprovod s komentářem pro účastníky exkurze, která je zdarma, zajistí Ing. Martin Keltner, vedoucí
lesní správy Arnoštov, která spravuje lokalitu prameniště Blanice, a Jiří Flíček ml., lesní pedagog Vojenských lesů a statků.
Účastníci jsou povinni v lokalitách prameniště Blanice i na Knížecím stolci respektovat jejich pokyny.
ZA PERLAMI NEZNÁMÉ ŠUMAVY
unikátní výlet s VLS k pramenům Blanice a na Knížecí stolec
KDY: sobota 14. května 2014
KDE: odjezd autobusem od Jednoty na nám. v Horní Plané
ČASY ODJEZDŮ: 8.30,10.30, a 13.00 hodin
REZERVACE: Do 11. května 2016 do naplnění počtu míst v autobusech, telefonicky u paní Horváthové, tel: 380704310,
739547548 (v pracovní dny od 8.00 – 11.00 hod.)

Kontakt: Jan Sotona, tiskový mluvčí, tel.: 777 723 593, e-mail: jan.sotona@vls.cz

