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vorherige Seite | předchozí strana
Wildes Stiefmütterchen (Viola tricolor), ein noch nicht akut gefährdetes Ackerwildkraut | Violka trojbarevná, polní plevel, který
zatím nepatří mezi akutně ohrožené druhy.
 Einst gab es »Krauthgärten« allerorten, heute gehört die Biogärtnerei neben dem Schloss Reichstädt zu den letzten Unternehmen mit Gemüseanbau. | Malá zelinářství bývala dříve skoro
všude, dnes však patří biozahradnictví u zámku Reichstädt k posledním podobným podnikům, které se živí pěstováním zeleniny.
 Rehe (Capreolus capreolus) lieben auch Ackerfutter.
Srnec obecný se rád přiživí i na poli.
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K

aum ein Singvogel wird so oft besungen
wie die Feldlerche.

»… Die steigenden Vögel, die Lerchen,
Sie spinnen ihr zwietönig Lied,
Das sie, ein silberner Faden,
Aufwinds und wolkenwärts zieht.
Unterm Liede der schwindenden Lerche,
Im Mai, hab ich einmal gedacht:
Vielleicht ist die ganze Erde
Um der Lerche willen gemacht.«
(aus: Eva Strittmatter, Die Lerche, 1983,
Gedichtband »Ich mach ein Lied aus Stille«)
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N

ení mnoho zpěvných ptáků, o nichž by lidé složili
tolik básní jako o skřivanovi:

»Jsem výkřik radosti a plesu,
z luk vstoupám v jitra zbuzení;
to já jsem, který slunci nesu
od země pozdrav nadšení.
Střech pára táhne kol mne bílá,
nit stříbrná mně u nohou,
mně rosa křídla operlila,
ji v letu siju oblohou.«
(Victor de Laprade, Skřivan, překlad Jaroslav Vrchlický)

 In rasantem Sinkflug: Die Zahl der Feldlerchen (Alauda
arvensis) in Sachsen hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als
halbiert. Skřivan polní je jedním z druhů, které v poslední době
velmi rychle mizí. Počet skřivanů se v posledních deseti letech jen
v Sasku propadl na méně než polovinu.

 Bio-Acker in Zethau, einer von (viel zu) wenigen im OstErzgebirge | Ekologicky obhospodařované pole u Zethau, jedno
z (příliš) mála ve východním Krušnohoří.
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 Kornblumen (Centaurea cyanus) zieren nicht mehr viele Äcker,
dank Ansaatmischungen ist die Art dennoch nicht selten.
Chrpu polní už na mnoha polích nenajdeme, díky výsevovým
směsím však nepatří mezi ohrožené druhy.
rechte Seite | pravá strana
 Klatschmohn (Papaver rhoeas) gehört seit Beginn des Ackerbaus im Flach- und Hügelland zu den Kulturbegleitern.
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Mák vlčí patří od počátků zemědělství k doprovodným rostlinám
polních kultur v nížinách a pahorkatinách.
 Saat-Lein (Linum usitatissimum) färbte einst das Ost-Erzgebirge
vielerorts blau – heute lohnt sich die aufwendige Flachsgewinnung
leider nicht mehr. | Len setý barvil kdysi východní Krušnohoří na
mnoha místech do modra. Dnes už se jeho pěstování bohužel
nevyplácí.

H

och oben am Frühlingshimmel stehen die Feldlerchen
und senden lauthals ihre Lieder über die strukturreiche
Ackerlandschaft. Rund 100 Meter breite Feldstreifen streben in
schöner Regelmäßigkeit von den Bauerngehöften am Rande
der Dorfaue zunächst den Hang hinauf, dann auf der Hochfläche halbwegs eben dahin, um nach ein bis zwei Kilometern
schließlich mit einem bewaldeten Ende ins nächste Tal wieder
abzusteigen. Vielerorts erkennt man auch heute noch dieses
Muster der typischen Waldhufendörfer des Ost-Erzgebirges.
Einst waren diese Hufenstreifen – eine »Hufe« entspricht der
Menge Land, die »behufs« der Ernährung einer Familie erforderlich ist – überall von Steinrücken begrenzt, oder wenigstens
Rainen mit einem Feldweg. Unterschiedliche Früchte musste
so ein bäuerlicher Landbesitz hervorbringen: Rot- und Weißkohl im hofnahen »Krauthgarten« nebst anderem Gemüse,
Sommer- und Wintergetreide unterschiedlicher Art auf den
ebenen Flächen, Lein für Textilien aus Flachs, seit Ende des
18. Jahrhunderts auch Kartoffeln sowie »Feldgraswirtschaft«
mit Klee und anderen Leguminosen. Hinzu kamen Wiesen,
Triften sowie Vor- und Nachweide. Die Landschaft muss eine

V

ysoko na jarní obloze se vznáší skřivan a jeho zpěv se rozléhá
pestrou krajinou. Pásy polí široké asi sto metrů se pravidel
ně táhnou od selských dvorů na okraji vesnice nejprve nahoru
do svahu, potom rovně po náhorní plošině a nakonec, po
kilometru až dvou, sestupují svým zalesněným koncem do
dalšího údolí. Tento pravidelný vzor takzvané lánové vesnice
najdeme na mnoha místech východního Krušnohoří dodnes.
Dlouhé pruhy pozemků bývaly kdysi ohraničeny kamennými
snosy, nebo alespoň polní cestou. Takový kus země poskytoval
svému majiteli rozmanité plody: červené a bílé zelí a ostatní
zeleninu poblíž stavení, letní i ozimé obilí různých druhů na
rovných plochách, len pro textilní vlákna, od konce 18. století
také brambory, jetel a další pícniny. K tomu ještě louky, stezky
pro dobytek, pastviny. Krajina to tehdy musela být velmi pestrá
a barevná, škoda, že z těch dob máme jen černobílé fotografie.
Těžko si dnes představíme, jak velké množství různých druhů
živočichů i rostlin tu žilo. Polní plevel, opylující hmyz, ptáci, kteří hnízdí na zemi – ti všichni měli k dispozici nadbytek prostoru.
Zajíci, křepelky, čejky, koroptve a ježci patřili v minulosti mezi
běžnou zvěř (a také na jídelní stůl).
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wunderbare Palette voller bunter Farben gewesen sein! Die
damit einhergegangene Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten
und ihnen zusagenden Lebensräumen (an »Biodiversität«) ist
heute kaum noch vorstellbar. Acker-Wildkräuter, Blüteninsekten, Bodenbrüter fanden Habitate im Überfluss. Hasen und
Igel, Wachteln, Kiebitze und Rebhühner gehörten zum Alltag
(und auf den Speiseplan).
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mit den radikalen Schlagvergrößerungen und »Meliorationen« im Gefolge
der Landwirtschaftskollektivierung, begann der Abstieg der
Ackerland-Artenfülle. Doch es kam noch schlimmer. Nach
einem Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts ist die biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft auf einem Tiefpunkt angekommen.
Raps, Mais und Wintergetreide bilden schier endlose Mono
kulturen, so dichthalmig, dass Uhu-Eltern nicht mehr genügend
Futter für ihre Jungen beschaffen können. Und so oft mit
Chemikalien behandelt, dass nur noch sehr, sehr wenige Hummeln und Schmetterlinge hier anzutreffen sind. Die letzten
Vertreter des einstigen Allerweltsvogels Rebhuhn haben sich
vor ungefähr zehn Jahren aus der Region zwischen Elbtal und
Erzgebirge verabschiedet. Der Kiebitz wird wohl bald folgen,
so ist zu befürchten. Artensterben findet nicht nur im tropischen Regenwald, sondern auch in der mitteleuropäischen
Agrarlandschaft statt. Grund genug, beim lokalen Biobauern
einzukaufen. Davon gibt es leider im Ost-Erzgebirge – noch –
nicht allzu viele. Aber wo sie Vielfalt auf den Feldern schaffen,
können sicher auch in Zukunft die Lerchen ihre Lieder vom
Frühlingshimmel singen.

noch vor 30 Jahren weit verbreitet, heute nur noch sehr wenige
Brutnachweise im Ost-Erzgebirge: der Kiebitz (Vanellus vanellus)
Ještě před 30 lety byla čejka chocholatá hojným druhem, dnes
však ve východním Krušnohoří najdeme jen velmi málo důkazů
její přítomnosti.
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Ve druhé polovině 20. století přišla kolektivizace zemědělství,
radikální zvětšování polí a meliorace. Množství druhů žijících
na zemědělských plochách začalo klesat. Přišly však ještě
horší časy. Do druhé dekády 21. století vstoupila zemědělská
krajina s nejnižší biodiverzitou v historii. Nekonečné lány řepky,
kukuřice a ozimých obilnin jsou tak husté, že tu například výři
nemají šanci ulovit dostatek potravy pro své mladé. V polích
je tolik chemie, že na nich najdete jen velmi málo čmeláků a
motýlů. Poslední koroptve – dříve tak rozšířené – zmizely z oblasti mezi údolím Labe a hřebenem Krušných hor zhruba před
deseti lety. Následovat bude pravděpodobně čejka.
Druhů neubývá jen v tropických deštných pralesích, ale také
ve středoevropské zemědělské krajině. To je mimochodem
také důvod, proč nakupovat potraviny u místních ekofarmářů,
kteří se o svůj kousek krajiny (a o její biodiverzitu) opravdu
starají. Ne že by jich zatím ve východním Krušnohoří bylo moc.
Tam, kde působí, ale snad i za pár let uslyšíte z oblohy jarní
píseň skřivanů.

Bunte Blütenbrache wie auf der Tharandter Johannishöhe sind
wertvoll – und selten geworden. | Barevně rozkvetlé úhory jsou
v přírodě velice důležité, ale vzácné. Zde na Johannishöhe
v Tharandtu
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Vorkommensschwerpunkte | Oblasti výskytu

1 Bio-Landwirtschaftsbetrieb Seifersdorf bei Großschirma



Ekofarma Seifersdorf u obce Großschirma
2

 Bio-Landwirtschaftsbetriebe Zethau | Ekofarmy v Zethau
3 Bio-Landwirtschaftsbetrieb Naundorf | Ekofarma Naundorf


4 Freilichtmuseum Seiffen | Skanzen Seiffen


5 Johannishöhe Tharandt | Johannishöhe Tharandt


6	Bio-Landwirtschaftsbetrieb Borlas | Ekofarma Borlas


7 Biogärtnerei Reichstädt | Biozahradnictví Reichstädt


8	Landgut Theisewitz | Statek Theisewitz
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Wandervorschlag | Tip na výlet

Bahnhof Mulda  Karlshöhe  Zethau-Unterdorf  Mit
telweg  Ökolandwirtschaft Merkel  FND Alter Torfstich
 Ökolandwirtschaft Weidensdorfer  Ziegenschloss  ND
Sommerlinde bei Zethau  Grüne Schule grenzenlos  Rückweg nach Mulda
ca. 20 km, einschließlich je 4 km Hin- und Rückweg zum
Bahnhof Mulda

nádraží Mulda  Karlshöhe  Zethau-Unterdorf  Mittelweg  ekofarma Merkel  FND Alter Torfstich  ekofarma Weidensdorfer  Ziegenschloss  ND Sommerlinde
u Zethau  Grüne Schule grenzenlos  zpátky do Muldy
cca 20 km, včetně 4 km od nádraží a zpět
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Grüne Schule, Bio-Bauernhöfe und andere
Oasen in der ausgeräumten Agrarlandschaft

Zelená škola, ekofarmy a další oázy
v pusté zemědělské krajině

L

V

ang strecken sich die Dörfer beidseits der Freiberger Mulde.
Zu ihnen gehört Zethau, rund fünf Kilometer vom unteren
zum oberen Ortsende. Unter Naturfreunden ist das Dorf vor
allem wegen der »Grünen Schule grenzenlos« bekannt, einer
nichtstaatlichen Umweltbildungsstätte mit interessanten Programmen und engagierten Mitarbeitern. Rund um die Grüne
Schule erschließt ein Lehrpfad die Natur.
Vom Höhenrücken zwischen Zethau- und Chemnitzbach ergeben sich reizvolle Ausblicke, ebenso von der Ziegenschloss
genannten Anhöhe nördlich des Oberdorfes. In deren Nähe, am
Erbgerichtsweg, steht eine der mächtigsten Sommer-Linden
der weiteren Umgebung: Knapp sechs Meter misst der Umfang des Naturdenkmals.
Was bei der Wanderung und speziell von den Aussichts
höhen auffällt, sind die riesigen Raps- und Maismonokulturen.
Die Gneisböden sind fruchtbar hier, und so lohnte sich die
Intensivierung der Landwirtschaft noch mehr als an anderen
Orten des Ost-Erzgebirges. Nur noch wenige Steinrückenreste
deuten den Waldhufendorfcharakter von Zethau an. Gerade in
den letzten Jahren sind die Folgen der vorherrschenden Agrar
nutzung immer deutlicher zu erkennen. Blühten noch vor
einem Jahrzehnt im Flächennaturdenkmal Alter Torfstich bei
Voigtsdorf Tausende Exemplare Fieberklee – so viel wie wohl
nirgends sonst im Ost-Erzgebirge, wahrhaft eine Pracht! –,
haben eingeschwemmte Nährstoffe aus den umliegenden
Feldern dem nun ein jähes Ende gesetzt.
Und doch bemerkt der aufmerksame Wanderer an einigen
Stellen südlich von Zethau auch artenreichere Blühstreifen,
kleine Felder mit Gemüse und anderen Anbaufrüchten. In
Zethau gibt es zwei kleine Landwirtschaftsbetriebe, die nach
den Prinzipien des Ökologischen Landbaus wirtschaften.
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esnice po obou březích řeky Freiberger Mulde se táhnou
do daleka. Jednou z těchto obcí je i Zethau, od dolního
konce k hornímu dlouhá pět kilometrů. Milovníci přírody ji
znají především díky Zelené škole bez hranic (Grüne Schule
grenzenlos). Tato nevládní organizace zde provozuje centrum
ekologické výchovy se zajímavými vzdělávacími programy.
Kolem Zelené školy vede naučná stezka pojednávající o zdejší
přírodě. Zethauský vodní příkop, v některých úsecích obložený
postaru prkny namísto betonových desek, ukazuje, jak hornická činnost ovlivnila tvář původně zemědělských obcí. Až téměř
ke kostelu se ve stráni rozprostírá druhově bohatý les; bližší
prozkoumání si zaslouží také remízky na severovýchodním
okraji obce. Z hřebene mezi potoky Zethaubach a Chemnitzbach se otvírají krásné výhledy, stejně jako od výšiny Ziegenschloss severně od horního okraje vesnice. V její blízkosti stojí
u cesty jedna z nejmohutnějších lip v širokém okolí. Je chráněná jako památný strom a její obvod činí téměř šest metrů.
Při procházce zdejší krajinou a především při pohledu shora
si nelze nevšimnout nekonečných lánů řepkových a kukuřičných monokultur. Půdy na rulovém podloží jsou zde úrodné
a pokusy o intenzifikaci zemědělství tady proto byly úspěšnější
než jinde ve východním Krušnohoří. Charakter Zethau jako
lánové vesnice připomíná už jen pár zbytků kamenných snosů.
Důsledky převažujícího způsobu hospodaření jsou zvláště v
poslední době stále patrnější: v oblasti přírodní památky Alter
Torfstich u Voigtsdorfu kvetly ještě před deseti lety tisíce exemplářů vachty trojlisté – nejvíce v celém východním Krušnohoří.
Hnojiva naplavená z okolních polí s nimi bohužel udělala
krátký proces.
Přesto si pozorný návštěvník na některých místech jižně od
vesnice všimne barevnějších pruhů půdy či malých políček se
zeleninou a dalšími plodinami – dvě malé farmy tu hospodaří
podle principů ekologického zemědělství.

Praktische Naturschutzeinsätze | Ochrana přírody
Ernte auf der Johannishöhe
Auf der Johannishöhe, dem Umweltbildungshaus der Grünen
Liga oberhalb von Tharandt, wohnt eine Gemeinschaft von
Menschen, die nicht nur mit Seminaren ökologisches Wissen
vermitteln wollen, sondern auch selbst versuchen, in Einklang
mit der sie umgebenden Natur zu leben. Sie halten Ziegen und
stellen aus deren Milch leckeren Käse her, machen auf der angrenzenden Wiese Heu, bewirtschaften einen Gemüse- und
Kräutergarten, betreiben Imkerei. Seit einigen Jahren gehört
ebenfalls ein Acker zum Kreislauf der auf der Johannishöhe betriebenen Kleinlandwirtschaft. Interessierte Helfer sind immer
willkommen – bei den öffentlichen Arbeitseinsätzen ebenso
wie als »Wwoofer« (Willing Workers On Organic Farms / Freiwillige Mitarbeiter auf Biohöfen – eine internationale Freiwilligenorganisation) oder im Rahmen eines Freiwilligen Ökologischen
Jahres (FÖJ).
Naturmarkt Tharandt
Jeden ersten und dritten Sonnabend im Monat organisieren
die Johannishöhenbewohner einen Naturmarkt in der Forststadt Tharandt, wo man Bio-Produkte aus der näheren und
nicht ganz so nahen Umgebung erwerben und nebenbei mit
etlichen interessanten Menschen ins Gespräch kommen kann.
Der Tharandter Naturmarkt findet jeweils von 9 bis 13 Uhr auf
dem Parkplatz an der Weißeritz im Ortszentrum statt.

Sklizeň na Johannishöhe
Johannishöhe nad Tharandtem je centrum ekologické výchovy, provozované spolkem Grüne Liga. Žije zde zajímavé společenství lidí, kteří nejen šíří ekologickou osvětu, ale zároveň se
sami snaží žít v souladu s okolní přírodou. Chovají kozy a z jejich

mléka vyrábějí výborné sýry, z okolních luk získávají seno, starají se o zeleninovou a bylinkovou zahradu a také chovají včely.
Už několik let patří k tomuto hospodářství také jeden hektar
půdy. Pomocníci jsou vždy vítáni – ať už přijedou na některou z
ochranářských akcí, jako »Wwoofeři« (Willing Workers On Organic Farms / dobrovolní pracovníci na ekofarmách – celosvětová
síť dobrovolníků a ekofarem), nebo v rámci Ekologického dobrovolnického roku (Freiwilliges Ökologisches Jahr – dobrovolná
pracovní stáž pro mládež ve věku 16 – 27 let, dotovaná zemskou
vládou).
Biojarmark v Tharandtu
Každou první a třetí sobotu v měsíci organizují obyvatelé Johannishöhe biojarmark, na němž si můžete zakoupit produkty
z okolních i vzdálenějších ekofarem a také potkat řadu zajímavých lidí. Tharandtský trh najdete v centru města, na parkovišti
u řeky Weißeritz. Začíná vždy v devět hodin ráno a končí v jednu
hodinu po poledni.
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