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Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových 
spolků Českého svazu ochránců přírody s grantovou pod-
porou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí 

vyjadřovat stanovisko MŽP.

Co je to pozemkový spolek?
Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, pečují-
cí o cenné přírodní a historické lokality na základě jejich 
vlastnictví či dlouhodobého právního vztahu k nim (např. 
nájmu, věcného břemene). Vycházejí ze zkušeností ob-
dobných organizací v zahraničí a navazují na tradici před-
válečných okrašlovacích spolků u nás.

Jaký cíl má pozemkový spolek Sorbus?
Posláním našeho spolku je trvale zajistit péči o takové 
přírodně cenné lokality, které doposud zůstávají stra-
nou zájmu státní ochrany přírody i ostatních nevlád-
ních organizací.

Kde působíme?
Územní působnost nemáme nijak omezenu, avšak těži-
ště naší práce leží na území okresu Břeclav, blízká nám 
je příroda zejména v okolí Pálavy.

Naše aktivity
• praktická péče o přírodní lokality
• produkce ovoce bez použití chemie
• tradiční včelaření
• mapování, pěstování a rozšiřování jeřábu oskeruše
• poradenství pro vlastníky pozemků
• propagace k přírodě šetrných forem hospodaření
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Slaniska
Opomíjeným typem přírodních stanovišť jsou slaniska, 
kterých byla na okrese Břeclav ještě před několika dese-
tiletími celá řada. Dnes jich však zbývá velmi málo a my 
se snažíme chránit zbytky nenápadných slanomilných 
společenstev tím, že zde realizujeme potřebnou péči 
(např. sečení nebo orbu).

Tradiční včelaření
Na lokalitách, o něž pečujeme, se věnujeme tradiční-
mu včelaření, při kterém se využívá pouze přirozené 
včelí stavby. Nepoužíváme konvenční léčiva k ošetření 
včelstev. Chov v dřevěných košnicích sice neposkytuje 
vysoký výnos, ale umožňuje včelám přirozenější rozvoj  
a nám zabezpečuje opylení ovocných stromů.

Oskeruše
Průběžně mapujeme, pěstujeme a rozšiřujeme je-
řáb oskeruši. Tento vzácný teplomilný ovocný strom 
(jehož latinské jméno dalo název našemu spolku) se  
v minulosti na jižní Moravě vyskytoval poměrně hojně. 
Dnes však například na Pálavě a v jejím nejbližším okolí 
roste jen několik desítek starých stromů a proto jsme se 
rozhodli oskeruši vrátit do krajiny. Od roku 2011 se nám 
podařilo zajistit výsadbu více než 300 kusů oskeruší na 
naše pozemky nebo na pozemky našich partnerů. V roce 
2013 jsme založili vlastní školku, kde pěstujeme sazenice 
oskeruší s využitím místního genetického materiálu.

Péče o krajinu

K pěkné a zdravé 
krajině neodmysli-
telně patří rozptý-
lená zeleň. Proto 
pečujeme například 
o okolí Božích muk 
pod pálavskou Stolo-
vou horou. Pravidel-
ně udržovaná mez s 
krajovými odrůdami 
ovocných stromů je 
oblíbeným odpočin-
kovým místem pro 
kolemjdoucí turisty.

Sady
Pečujeme o staré ovocné sady pod Pálavou, kterých bo-
hužel postupně ubývá. Aby tyto ostrovy života v zeměděl-
ské krajině stále poskytovaly prostor vzácným rostlinám 
a živočichům, snažíme se o jejich pravidelnou údržbu  
a nahrazujeme přestárlé stromy. Extenzivně obhospoda-
řované sady jsou útočištěm například pro dutinové ptáky 
nebo pro hmyz, který v okolních vinicích a na orné půdě 
nemá vhodné podmínky pro život.


