Prezentace projektu na vybraném biocentru.
Vracet krajině její původní charakter? Navracet lesu jeho původní funkci? Podporovat
domácí druhy dřevin? Na takové a řadu souvisejících otázek lze dát bezpochyby kladnou
odpověď. Konec konců republika je protkána sítí biocenter, biokoridorů a interakčních prvků
místního, regionálního a nadregionálního charakteru tvořících kostru územního systému
ekologické stability. Bohužel, zatím pouze na papíře. Snad „jen“ složitost, finanční náročnost
a dlouhodobý charakter tohoto úkolu odrazuje společnost od systémového přístupu k řešení
tohoto problému. Všeobecná shoda panuje v názoru na nutnost transformace hospodaření
v lesích. Stejně tak se odborníci shodují v potřebě rozvíjení přírodě blízkých metod lesního
hospodaření a celkem i v nástrojích a postupech k dosažení tohoto úkolu. Městské lesy Žatec
zajistily zpracování příslušného projektu a v jeho rámci se snaží na pozemcích lesů ve
vlastnictví města o jeho praktickou realizaci. Minimální zkušenosti s praktickými postupy
v podmínkách našeho ekosystému a stav imisemi poškozených lesů, většinou
v monokulturách a na nevhodných stanovištích , dávají tomuto projektu pilotní charakter.
Cílem následujících stránek je dokumentovat v dlouhodobém vývoji na řadě fotografií
a doprovodném textu postup prací na jednom vybraném konkrétním biocentru vedeném v
dokumentaci ÚSES Holedeč jako LC 10. Jedná se o lokalitu na Černé hoře v holedečské
části Lesů města Žatce. Celková evidovaná plocha biocentra je 8,2 ha, stupeň stability 4,
geobiocenologický typ 2AB2, 2B3. Předmětný ekotop a biotop
je představován
teplomilnými doubravami a dubohabřinami v džbánském bioregionu. Smíšený les je tvořený
dubem letním, dubem zimním, bukem, lípou, borovicí, břekem, jeřábem, břízou. Ve
zmiňovaném projektu i dokumentaci ÚSES je zpracován návrh postupu péče pro jednotlivá
lokální centra, koridory i interakční prvky. Příslušnou tabulku lze nalézt v Textové a
tabulkové části dokumentace ÚSES.
Z předkládaných fotografií by mělo být zřejmé, o jak odlišnou a manuálně a časově
náročnou činnost oproti standardním pěstebním postupům se jedná. Laická veřejnost má
možnost alespoň zprostředkovaně nahlédnout do činností spojených s péčí o les. V běžné
lesnické praxi jsou vytěžené holiny o velikosti asi jednoho hektaru obvykle připraveny,
naorány a strojově osázeny monokulturou s určitým procentem melioračních a zpevňujících
dřevin. Další pěstební péče spočívá převážně v ožínání sazenic a následném zajištění kultury.
Náklady na umělou obnovu jsou samozřejmě nižší než na revitalizaci lesa spočívající
v kombinaci přirozené a umělé obnovy.
Revitalizace biocentra byla zahájena v listopadu 2005 na ploše asi 1,25 hektaru. Z
následujících fotografií a přiložených textů by měl být zřejmý kombinovaný postup přirozené
a umělé obnovy v lokálním centru, technologie jednotlivých postupů a pracnost a náročnost
předmětných činností. Samostatnou kapitolu bude představovat vyčíslení, resp. porovnání
vynaložených prostředků.
Buďte vítání jak ve virtuálním lese prostřednictvím následujících fotografií, tak i v lese
skutečném.
Věřte, že les léčí duši a pomáhá tělu a kvalitní péče o les představuje jednu z nejlepších
investic do budoucnosti.
Z obrázků č. 1 až 4 je zřejmý stav a vzhled porostu 452G11 před započetím prací.
Přirozenou obnovu dubu a vtroušených domácích dřevin (jeřáb, vrba, bříza, …) lze odhadnout
asi na 50 až 60% plochy.

Č.1 Pohled na biocentrum LC 10 Černá hora, pohled na jeho jižní část před započetím prací
/listopad 2005/

Č. 2 Pohled na VKP č. 4 Černá hora od jihu před započetím prací /listopad 2005/

Č. 3 Bližší pohled z lesní cesty na biocentrum LC 10 Černá hora od jihu před započetím prací
/listopad 2005/

Č 4 Pohled na biocentrum LC10 Černá hora od jihu na jeho západní část před započetím prací
/listopad 2005/

Na obrázcích č.5 až 8 je zachyceno odstraňování nejvyšší etáže asi 120leté borovice
lesní, resp. černé. V některých případech je prořídlý porost se zakmeněním 6 - 4 nadměrně
poškozen lýkohubem borovým. Těžba musí být prováděna s ohledem na stávající podrost. To
znamená, že významný faktor představuje směr kácení těžené dřevní hmoty (kácených
stromů), těžené surové kmeny jsou v maximální míře přibližovány navijákem, kráceny na
kratší sortimenty, přičemž veškeré práce musí být prováděny v zimě na zamrzlém terénu.

Č. 5 Pohled od jihu na biocentrum LC 10 Černá hora - přirozená obnova dubu
letního, odstraňování vrchního patra porostu (borovice, modřín), pohled od
jihovýchodu z cesty (na fotografii RNDr. ing. K. Suchopárek, ing. Povolný) /
prosinec 2005/

Č. 6 Pohled na biocentrum LC 10 – odstraňování nejvyšší etáže porostu (borovice,
modřín), odstraňování kmene navijákem přirozené obnovy dubu letního /prosinec
2005/

Č. 7 Pohled od jihu na střední část biocentra LC 10 – přirozená obnova dubu letního, odstraňování
nejvyšší etáže porostu (borovice modřín) /leden 2006/

Č. 8 Pohled na biocentrum LC 10 – odstraňování nejvyšší etáže porostu (borovice, modřín),
přirozená obnova dubu letního, pohled od jihu /prosinec 2005/

Č.9 Pohled od jihozápadu na střední část biocentra LC 10 – přirozená obnova dubu letního, práce
při odstraňování nejvyšší etáže porostu (borovice modřín) /leden 2006/

Č. 10 Pohled od jihu na biocentrum LC 10 po dokončení odtěžení nejvyšší etáže porostu (borovice,
modřín) v porostu 452G11, ve zbylé – spodní etáži, přirozená obnova dubu letního /leden 2006/

Na obr. Č. 9 až 12 je zachyceno období spojené s přípravou biocentra, odstraňování
zbytků po těžbě, pálení klestu a tvarování odrostlých dubů. S chemickým ošetřením plochy se
v daném případě nepočítá. Nezbytnou podmínkou při těchto praktických činnostech je jistá
odbornost, základní dendrologické znalosti i cit pro přirozenou obnovu porostu.

Č. 11 Pohled na paseku při pálení a odstraňování klestu a čištění paseky – příprava
ploch (míst) pro jarní výsadbu – nižší jižní část paseky, LC 10 /únor 2006/

Č.12 Pohled na paseku při pálení a odstraňování klestu a čištění paseky – příprava
ploch (míst) pro jarní obnovu porostu (výsadbu ) - střední část paseky, LC 10 /únor
2006/

Č.13 Pohled na paseku při pálení a odstraňování klestu a čištění paseky – příprava ploch (míst) pro
jarní výsadbu - střední část paseky, LC 10 /únor 2006/

Č. 14 Pohled přes LC 10 (biocentrum Černá hora) při pálení klestu , v pozadí město Žatec, únor 2006

