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Kůrovec mění skladbu
rostlin i živočichů. Za
své vzaly čisté smrčiny, což ovlivnilo i faunu kůrovcových oblastí. Výskyt nových druhů mapují odborníci.
Žaneta Motlová
redaktorka
MF DNES
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Už
léta se ve spolupráci s Českou společností ornitologickou Jiří Lehký
ze Správy CHKO Beskydy podílí na
sčítání druhů ptáků. V oblastech, jimiž prošla kalamita kůrovce, za tu
dobu zaznamenal obrovskou proměnu. Zarůstající plochy po vykácených smrčinách lákají zcela nové
druhy ptáků.
„Například na Libavé byly před
patnácti lety vysoké smrčiny, kde
se vyskytovalo poměrně málo druhů. Například skřivan polní by tam
neměl šanci. Teď jde o pomalu zarůstající paseky, druhově mnohem
bohatší,“ popsal Jiří Lehký.

Paseky po kůrovci lákají
nové druhy živočichů
Nové ptačí osazenstvo na vytěžených plochách po kůrovci tvoří
zbytky původních druhů, třeba sýkory, kosi či pěnkavy. Nově pak
druhy vázané na otevřená prostranství, jako jsou právě skřivani či strnadi, i ptáci, kteří mají rádi křovinné patro, jež ve smrčinách chybí.
„Také obecně v Beskydech pozorujeme ústup druhů, které jsou citlivé na celistvost lesního porostu, to
je například lejsek malý, a druhy
nové,“ doplnil Lehký s tím, že proměna krajiny je po kůrovcové těžbě poměrně rychlá. Jakmile holiny
začnou zarůstat travinami, už se objevují první živočišné druhy.
A nejde jen o ptáky. Třeba v Jeseníkách na místě někdejších smrko-

Na loukách v Krnově se
zabydlí koně a pratuři
KRNOV Stádo divokých koní a praturů bude spásat louky v Krnově.
Zabydlí se na území bývalé vojenské střelnice v Chomýži, které je už
dvacet let jako významný krajinný
prvek pod mimořádnou ochranou.
Dlouho však leželo ladem a zarůstá, což tamní populaci chráněných rostlin a živočichů ničí. Velcí
kopytníci pomohou nálety a expanzivní rostliny zredukovat.
„Stádo, které bude území spásat,
bude pětihlavé a zapůjčí nám ho
společnost Česká krajina. Tvořit ho
budou tři exmoorští ponyové a dva
pratuři,“ popsal Dušan Martiník
z krnovské radnice.
Vznik pastevního areálu je součástí celkové obnovy pestrosti druhů
žijících na cenném území. Nezalesněné území někdejší střelnice sovětské armády se po jejím zániku stalo
stanovištěm ohrožených nelesních
druhů rostlin, bezobratlých živočichů, obojživelníků, plazů i ptáků.
Roste tam například hvozdík pyšný
či několik druhů orchidejí a žije bělopásek dvouřadý i čolek velký.
„Dosud se o vzácnou lokalitu
o rozloze 3,7 hektaru starali nadšen-
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ci ze základních organizací ČSOP
Slezské odrůdy a Levrekův ostrov.
Nyní přebírá iniciativu město Krnov, které vlastní většinu pozemků,“ informovala mluvčí krnovské
radnice Dita Círová.
Dodala, že dlouhodobým ponecháním lokality bez promyšleného
managementu, vlivem náletů dřevin a křovin i expanzí třtiny křovištní došlo k postupné degradaci podmínek pro život významných druhů. To se změní na podzim, kdy
projekt obnovy pestrosti druhů začne.
Z téměř čtyřhektarové plochy
vzácných lučních porostů zmizí nevhodná vegetace, vypustí se na ni
stádo, které nálety i další rostliny
spase, vzniknou tůně pro obojživelníky a vyseje se také kokrhel, jenž
se používá na potlačení expanze
třtiny křovištní.
Na osmimilionový projekt město
získalo 6,8 milionu dotace z ministerstva životního prostředí. Zadávací řízení na dodavatele bude vyhlášeno v těchto dnech, práce začnou
na podzim a s dokončením se počítá nejpozději v prosinci 2023. (žah)

„V Beskydech
pozorujeme ústup
druhů, které jsou
citlivé na celistvost
lesního porostu.“

„V národní přírodní
rezervaci Rejvíz jsme
založili systém ploch,
kde zkoumáme
biodiverzitu brouků.“

Jiří Lehký, Správa CHKO Beskydy

Vít Slezák, zoolog

vých monokultur, tedy lesa, kde
zcela chybí bylinné patro, již stačil
vyrůst podrost, který láká pestrou
škálu druhů motýlů i brouků.
Právě výskyt brouků a jejich jednotlivých druhů v krajině po napadení kůrovcem budou v následujících letech odborně mapovat pra-

covníci Správy CHKO Jeseníky.
„V národní přírodní rezervaci
Rejvíz jsme založili systém ploch,
kde zkoumáme biodiverzitu brouků,“ vysvětlil zoolog Vít Slezák.
Odborníci nejprve zmapovali,
jaké druhy brouků tam žily před napadením porostů kůrovcem. Teď

budou dlouhodobě sledovat, jak se
jejich skladba mění.
„Očekáváme, že se biodiverzita,
tedy počty různých druhů, zvýší.
Už nepůjde jen o druhy vázané na
smrk. Když je pestré lesní prostředí, je pestřejší i složení druhů. Chceme mít tento předpoklad podložený výzkumem,“ doplnil zoolog
Správy CHKO Jeseníky.
Krajina v mnoha částech regionu
se kvůli kůrovci proměnila od základu a mnohdy na velkých plochách.
Urychlit její obnovu například v Jeseníkách pomáhají i dobrovolníci.
Od soboty teď pracují v okolí Města
Albrechtic. Připravují půdu na holinách pro další výsadbu, opravují
oplocenky chránící mladé strom-

ky, vytrhávají invazní netýkavky
a u mokřadu připravují kryty pro
obojživelníky. A vidí rozdíl.
„Čtvrtý rok po sobě se vracíme. Je
znát, že práce má smysl. Holiny zarůstají a vybudované tůně poskytují útočiště hmyzu i obojživelníkům,“ komentoval Jiří Beneš, vedoucí dobrovolnického týdne
z Hnutí Duha. Podle ochránců je
velmi důležité co nejdříve porosty
obnovit a zabránit degradaci půdy.
Každý rok se po kůrovci osazují tisíce hektarů krajiny. Lesy ČR, které
v kraji spravují zhruba polovinu lesních ploch, letos v regionu plánují
zalesnit celkem 5 293 hektarů. Nejvíce na Bruntálsku, ale také Jablunkovsku a Vítkovsku.

Na ploché dráze V Kopřivnici se závodilo na strojích bez brzd

Start Jan Kvěch z klubu Markéta Praha ovládl víkendový pátý závod Poháru Autoklubu České republiky na oválu v Kopřivnici. Z domácího oddílu WAlbo
Kopřivnice byl nejlepší Jan Macek, který obsadil pátou příčku. (ova) Foto: Alexandr Satinský, MAFRA

