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L E S N Í H O S P O DÁ Ř S T V Í

i

1 DŘEVINY

Nacházíte se u informačního panelu naučné stezky Krumlovsko-rokytenské slepence, která Vám přináší informace, fotografie a obrázky z míst, které
možná důvěrně znáte. Věříme, že některé budou pro Vás nové a zajímavé.
Naučná stezka má několik tras a na nich se nachází 12 informačních panelů,
z nichž každý je zaměřen na jiný historický nebo přírodní fenomén. Celková
délka tras je 15 km. Trasa je označena zelenobílými značkami.

TÉMATA INFORMAČNÍCH PANELŮ
7 Geomorfologie, vegetace
8 Hradiště Rokyten
9 Řeka Rokytná
10 Lesní společenstva v NPR
11 Lesní hospodářství
12 Mokřad u městské lesovny

1 Zámecký park
2 Národní přírodní rezervace
(NPR)
3 Geologická stavba okolí
4 Historie Moravského Krumlova
5 Stepní společenstva NPR
6 Mariánská studánka, pramen

Základní dřevinou ve zdejších porostech je dub zimní, ale budete-li hledat, najdete ve výsadbách dub letní, geograficky nepůvodní dub červený a v NPR se vyskytuje dub pýřitý
neboli šipák. Na sušších a chudších půdách je vtroušen dub cer, tedy všechny hlavní druhy našich dubů.
V porostech je dále zastoupen habr, lípa malolistá, bříza bradavičnatá, topol osika, v
úžlabí potoků olše lepkavá, jasan ztepilý, vrba, javor klen i mléč, častý je javor babyka,.
Zvláštností je poměrně hojný výskyt jeřábu břeku (kterému byla věnována i pěstební péče),
dřínu, hlohu a střemchy. Jak v celém regionu tak v tomto komplexu se setkáváme s trnovníkem akátem. Ten byl do zdejších porostů zaváděn ve druhé polovině 19. století, jako dřevina velmi nenáročná na živiny a vodu, poskytující kvalitní palivo při velmi krátkých těžebních
intervalech. Dnes působí problém svou úpornou schopností zmlazení při snaze o návrat
k původní dřevinné skladbě. Po přeměnách druhové skladby zahájených zřejmě koncem
19.století se objevuje borovice s modřínem a na bývalém panském majetku smrk.

LES VYSOKÝ - KMENOVINA

Při své cestě jste se setkali se všemi třemi tvary lesa. Převažujícím tvarem v České republice je les vysoký neboli kmenovina. Stromy v něm jsou
semenného původu, byly budˇto vysázeny anebo
pocházejí z přirozené obnovy, ze semen původního
mateřského porostu. Vzhledem k vysoké produkci
dříví je obecnou tendencí v lesním hospodaření
pěstovat tyto stejnověké a často i stejnorodé porosty, neboli monokultury. Takové porosty však mají
nejmenší biologickou diverzitu (pestrost) a jsou proto značně zranitelné (kůrovcové kalamity, polomy).
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TVARY LESA
LES STŘEDNÍ - SDRUŽENÝ
Jedná se o kombinaci pařeziny, která tvoří hlavní, vcelku zapojenou etáž,
a několika generací věkově odstupňovaných výstavků většinou semenného původu. Výstavkem se rozumí záměrně ponechaný strom po obnově
porostu (hlavní etáže). V ČR se uvádí cca 1000 ha středního lesa, a v hospodářském plánu lesů v majetku Moravského Krumlova je vylišeno 104 ha
lesů v tomto tvaru a další jsou k této podobě připravovány. Střední les má četné přednosti. Při malých
nákladech na obnovu poskytuje poměrně vysoký
objem a hodnotu produkce. Jeho zpravidla vysoká
druhová rozmanitost přispívá k rozkladu humusu,
k zachování úrodnosti půdy a také k vysoké statické
a ekologické stabilitě. Jelikož zde nedochází k holoseči, bývá příznivě hodnocen z hlediska krajinné
ekologie, ochrany přírody a estetiky .
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Na vzniku naučné stezky se podíleli
svými náměty, texty, obrázky a fotografiemi Tomáš Třetina, Lenka Slavíková, Petr Slavík, Bronislav Gruna,
Petr Pařil, Přemysl Heralt, Karel
Kraus, Dušan Utinek, Václav Křivan,
Jaroslav Ptáček, Daniela Kudrová,
Klára Dufková, Dušan Riedl Stanislav Koukal, Jitka Unarová, Martina Matušková a Petr Matuška.
© Petr Matuška 2007
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Dominantním tvarem v Krumlovském lese je les nízký neboli pařezina.
Pařezinou jsou porosty obnovované výmladnou schopností pařezů či kořenů. Vzhledem k intenzivnímu osídlení zdejší krajiny hluboko před počátkem
letopočtu a využíváním krajiny lidmi, kteří vedle stavebního dříví potřebovali
značné množství palivového dříví a při těžbě především sekerou, byl tento
způsob pěstování a těžby především slabého dříví pochopitelný. V krátkých
těžebních intervalech (20 – 40 let) prováděli naši předkové holosečnou těžbu na velkých plochách (5-10 ha). Ta jim poskytovala množství kvalitního
paliva. Rozhlédneme-li se kolem sebe, vidíme, že po těchto dnes nepředstavitelných velkoplošných těžbách při předržení porostů do věku 80 let a více
vzniknou vzrostlé a zapojené porosty. Tímto způsobem je možné pěstovat
většinu listnatých dřevin, zejména pak dub a akát. Les nízký byl v minulosti
intenzivně převáděn z produkčních důvodů na les vysoký. Produkcí objemovou je srovnatelný v obdobných podmínkách
s lesem vysokým, nebotˇ za jedno mýtní období
kmenoviny provedeme mýtní těžbu v pařezině
nejméně třikrát. Dříví je však vzhledem k zakřivení velmi nekvalitní.
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3 Julius Wiehl
V souvislosti se středním lesem je nutné připomenout odkaz velkého
českého lesníka, generálního ředitele lichtenštejnských lesů Julia Wiehla
(1847 – 1917). Navrhl a propracoval postup převodů neproduktivních pařezin přes střední les na panství Ždánice. Porosty, inspirované jeho dílem
se nacházejí v celém komplexu Krumlovského lesa. Obecně je poznáte
podle toho, že v dubových pařezinách jsou vtroušeny cca 100leté výstavky modřínu.
J. Wiehl důsledně přijímal podrostní formu maloplošného pasečného
způsobu. Je to postup, který předznamenává již přírodovědné pojetí lesa
trvale tvořivého, jehož originalita spočívá v zapojení dubových výstavků
a modřínu jako rychle rostoucí dřeviny v porostním tvaru
středního lesa do procesu převodu za účelem vyrovnání
produkčních ztrát během převodní doby.
Jeho dílo je vzácným příkladem lesníka, který usiloval
o zvýšení ekonomické hodnoty svěřeného majetku, při
respektování tehdy známých přírodních procesů v lesním
prostředí.

