mového patra a živin uvolnujících se z rychle se rozkládajícího humusu. Patrí mezi ne
napr. ostružiníky Rubus fruticosus agg.
a ostružiník ježiník (R. caesius), trtina krovištní (Calamagrostis epigejos) nebo kopriva dvoudomá (Urtica dioica). Naproti
tomu na pasekách bez plošné prípravy
pudy k úplné fyzické destrukci lesního podrostu nedochází. Proto zde nekteré druhy
podrostu prežívají i po odstranení stromového patra, zejména pokud se podarí rychLukáš Cí:žek,Jan Rolecek, Jirí Danihelka
le obnovit nadrost, a tím potlacit svetlomilné druhy pasekové vegetace (viz napr.
Hughes a Fahey 1991). Jak paseka postupSoucasný technologický pokrok umožnuje nevídanou intenzifikaci lesního ne zarustá drevinami, pasekové druhy ustuhospodarení. Príkladem budiž využití harvestorové technologie (tzv. lesních pují a znovu se prosazují stínomilné lesní
kombajnu), prinášející výrazné zvýšení efektivity práce: jestliže v r. 1970 trvalo druhy. Pokud vývoj pokracuje nemšene dál
v ceských lesích skácení, odvetvení a zkrácení 1 m3 dreva prumerne více než dve k dospelému lesu, podrost puvodního lesa
a pul hodiny, v r. 1999 bylo na stejnou práci treba necelých pet minut. Stále se zvolna obnovuje.
Jaká jsou tedy rizika celoplošné prípravy
více aplikovanou praktikou intenzivního lesního hospodarení, na kterou bychom chteli v našem príspevku upozornit, je celoplošná príprava pudy. O co pudy na pasece? Zásadní úskalí spocívá
v tom, že vetšina lesních rostlin se šírí jen
jde? A jaký je vliv tohoto zásahu na biodiverzitu?
pomalu (Brunet a von Oheimb 1998): zcásLesní porost se vymýtí holosecným zpu- mích, napr. v Chránené krajinné oblasti Tre- ti jde o myrmekofilní druhy, jejichž semena
bonsko nebo v Biosférické rezervaci Dolní roznášejí mravenci na vzdálenost nekolika
sobem a vzniká paseka. Za normálních
Morava, zahrnující lužní lesy podél Moravy centimetru nebo decimetru rocne (Handel
okolností se musí z paseky rucne odstranit
poskliznové zbytky (predevším vetve a vr- a Dyje (viz obr.) i lesostepní doubravy Milo- 1981). Pokud tyto druhy nemají možnost
vického lesa. Na základe informací z dostup- prežít na pasekách nebo v mozaice lesa
cholky pokácených stromu) a nevyužije-li
s vetším množstvím menších pasek, mose prirozené zmlazení, rucne vysadit sazeni- ných vedeckých studií a vlastních terénních
zkušeností jsme se pokusili odpoved na tuto hou z rozsáhlých intenzivne obhospodaroce nových stromku. Pri celoplošné príprave
vaných lesních porostu postupne vymizet.
naléhavou otázku alespon nacrtnout.
pudy vyjede na paseku težká mechanizace
Rychlost jejich vymírání zde muže presá(štepkovací nebo talírová pudní fréza), jež
hnout rychlost kolonizace. V mnoha príparozmelní parezy a ostatní zbytky po težbe Vegetace
dech jde pritom o cenné a ohrožené, popr.
na malé kousky, tzv. štepku (viz obr.). Tato
Vliv celoplošné prípravy pudy na vegeta- chránené druhy, bez nichž si jarní podrost
štepka se rotujícími ocelovými disky následci je jednak prímý - na ploše paseky jsou lužního lesa nebo dubohabriny nedovedene zapraví do zeme, což v praxi znamená,
me predstavit a na jejichž prítomnosti záže puda se na celé rozloze paseky rozruší mechanicky niceny rostliny vcetne korenoa promísí do hloubky 15 až 30 cm. Vznikne vých systému, jednak neprímý - celoploš- visí existence ohrožených dmhu hmyzu
homogenní vrstva zeminy smíchané s hra- ná príprava mení vlastnosti pudy, a tím i ná- (viz dále). Jde napr. o dymnivku dutou a d.
nízkou (Corydalis cava, C.pumila), sasanbankou a drevní štepkou (viz obr.), do níž slednou sukcesi vegetace na pasece.
ku hajní a s. pryskyrníkovitou (Anemone
Prímý vliv spocívá v úplném odstranení
se pomocí zalesnovacích stroju vysadí sazenice lesních drevin. Celoplošná príprava
lesního podrostu. Na pasece jsou tak nasto- nemorosa, A. ranunculoides), bleduli jarní
a b. letní (Leucojum vernum, 1. aestivum,
pudy tak umožnuje plne mechanizovanou
leny podmínky pro sekundární sukcesi,
umelou obnovu porostu, címž se snižují ná- v níž se prosazují specifické druhy tvorící viz obr.), krivatec žlutý a k. nejmenší (Caklady na zalesnení (Von der Gonna 1992). tzv. pasekovou vegetaci. Jsou to vesmes svet- gea lutea, G. minima), sneženku podsnežEkonomické zájmy pochopitelne nutí lesní lomilné rostliny nárocné na živiny, jež vy- ník (Galanthus nivalis, viz obr.), kycelnici
užívají dostatku svetla po odstranení strohospodáre využívat ji co nejvíce.
Sneženka podsnežnik (Galanthus nivalis) patrí
Jaký vliv má však tento razantní zásah do
mezi ohrožené a zdkonem chrdnené druhy. Na
lesního ekosystému na biodiverzitu? Tuto Jarni aspekt lužniho lesa s bohatým podrostem.
otázku si klademe zejména proto, že v po- V-porostech s celoplošne pripravenou pudou zd- územi Biosfi!rické rezervace Dolni Morava to
slední dobe se celoplošná príprava pudy plavu sneženek nahradi invazni hvezdnice ko- kupodivu nebrdni frézovdni pasek ani v místech
jejiho hojného výskytu
praktikuje i v biologicky velice cenných úze- pinatd (Aster lanceolatus)

Celoplošná príprava pudy v lesích
a její dusledky pro biodiverzitu
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cibulkonosnou (Dentaria bulbifera) nebo
jaterníkpodléšku (Hepatica nobilis).
Plošná príprava pudy navíc podporuje
šírení invazních druhu. To jsou druhy na
našem území nepuvodní, zavlecené nebo
zámerne introdukované, jež se šírí do prirozených a poloprirozených spolecenstev.
Zvelké cásti jde o druhy narušovaných stanovišt bohatých živinami; k nejznámejším
patríbolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum, viz Ziva 2007, 4: 153-157),
krídlatka japonská a sachalinská (Reynoutria japonica, R. sachalinensis) nebo netýkavkažláznatá (Impatiens glandulifera).
V nivách dolního toku Moravy a Dyje je
velmirozpínavá severoamerická hvezdnice
kopinatá (Aster lanceolatus), v sousedním
Rakousku nikoli náhodou oznacovaná podle reky Moravy jako March-Aster. V dolním podyjí a Pomoraví proniká do mnohých nelesních a lemových spolecenstev,
zejménana narušené a nesecené louky a paseky,a prežívá i ve svetlých lesích. Prakticky jediný zpusob, jak lze šírení invazních

1

Nahore paseka po celoplošné úprave pudní frézou - na území pod patronátem UNESCO,
v Biosférické rezervaci Dolní Morava. ješte nedávno zde rostl cenný nížinný les s velkým podílemjilmu a výskytem stt!vek kriticky ohrožených
druhu hmyzu. Foto L. Cížek. Likvidace parezu
trvá rohácum a dalšímu hmyzu mnoho let, rotující diskyfrézy ji zvládnou za okamžik. S parezy
alez lesa zmizí mnoho zajímavých a casto chránených tvoru, vlevo uprostred. Foto L. Cížek.
Larvy chráneného tesaríka zavalitého (Ergates
faber) se dnes vyvíjejí hlavne v borových parezech. Frézování by znamenalo okamžité znicení
posledních zbytkových populací v ceských zemích, uprostred vpravo. Foto S. Krejcík

druhu celit, spocívá v konzervativním managementu, tj. v podpore soucasné vegetace. Plošná príprava pudy však znamená
výrazné narušení stanovište a odstranení
vegetace, címž otvírá bránu invazním druhum (Hobbs a Huenneke 1992).
Neprímý vliv celoplošné prípravy pudy
na vegetaci je zprostredkován predevším
zmenou pudních vlastností. Po odstranení.
stromového patra se rychle rozkládají rostlinné zbytky a humus, pricemž se uvolnují
mj. základní živiny dusík a fosfor. Ty se
zcásti ztrácejí do okolního prostredí (napr.
jsou splaveny do povrchových vod), zcásti
jsouvyužity bujne se rozvíjející pasekovou
vegetací. Dynamika pudních živin se tak
výrazne liší mezi lesními porosty, kde se
praktikuje šetrné, napr. výberné hospodarení, a mezi porosty obnovovanými pres
vetšípaseku. Príprava pudy spojená se štepkováním poskliznových zbytku urychluje
rozklad organické hmoty, a prispívá tak
krozvojinitrofilní pasekové vegetace a ústupu puvodních druhu lesního porostu. Nakolik muže tento rozvoj zbrzdit zvýšený
podíl štepky, pro niž je charakteristický relativne malý obsah dusíku a velký obsah
uhlíku,není dosud jasné.

I

Chránená bledule letní (Leucojum aestivum) Pestrobarvecpetrklícový (Hamearis lucina) je
lužního lesa. Snímky J Rolecka, rychle mizející motýl svetlých lesu. Nejsilnejší
populace obývají lesní lemy a "klasické"paseky.
pokud není uvedenojinak
FotoM Hrouzek
podle evropské legislativy, k jejichž uchování se zrizují chránené oblasti soustavy místa, a proto je najdeme predevším na
Natura 2000, je jich 9 vázáno práve na pasekách, ve svetlých listnatých lesích, parmrtvé drevo. Presto jde jen o mizivé promi- cích, starých sadech a zahradách (Sprecher
2001). Pri celoplošné mechanické príprave
le z celkového poctu druhu saproxylicképÚdy jsou však niceny parezy na pasekách,
Hmyz
ho hmyzu, který tvorí jednu z nejduležitejv hospodárském lese skoro jediné místo
ších složek biodiverzity.
Plošnápríprava pudy ovlivnuje celá hmyJako príklad nám poslouží rohác obecný vývoje rohácú. Zbývající jednotlivé koreny
(Lucanus cervus) chránený jak ceskou, tak hlub oko v zemi, které fréza nezasáhne, nezí spolecenstva a výrazne snižuje jejich
evropskou legislativou. Jeho belavé larvy se jsou pro roháce vhodné, nebot ve zkyprediverzitu (Belloq a kol. 2001). Jde predevšímo hmyz vázaný na mrtvé drevo (tzv. živí tlejícím drevem; dávají prednost du- né pÚde snadno vysychají a naopak rychle
nasávají vodu. Tlejí tak podstatne rychleji
saproxylický hmyz, napr. Ziva 2001, 2: bllm, ale vyvíjejí se i v dalších listnatých
stromech. lijí v trouchu nebo v zemi ko- než koreny prirostlé k parezu a larvy rohá79-82; 2006, 4: 172-173), jehož mnozí
zástupcipatrí k našim nejohroženejším ži- lem mrtvých stromu, parezu a korenu. Lar- cÚ, které se vyvíjejí až pet let, v nich nemohou dokoncit vývoj. Mechanická príprava
vocichllm.Z 15 druhu brouku chránených
vám roháCI"!nejlépe vyhovují proslunená
živa6/2007
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jason dymnivkový (Parnassius mnemosyne) vlivem frézovdni pasek neddvno témer zmizel
z obory Soutok u Breclavi. Frézovdny jsou ijeho
biotopy v Milovickém lese v CHKO Pdlava.
Foto M Hrouzek

pudy tak prímo nicí místa vývoje ohroženého a evropsky chráneného druhu. Rohác
pritom ustupuje na celém kontinentu a v nekterých státech severní a západní Evropy už
vyhynul. Znacný je i jeho úbytek v Cechách,
na severní Morave a ve Slezsku. Rohác je
predmetem ochrany napr. v evropsky významné lokalite Niva Dyje, kde se ale celoplošná príprava pudy bežne používá.
Rozhodne však nejde jen o roháce na
jižní Morave. V intenzivne obhospodarovaném lese jsou parezy jedním z posledních
zdroju mrtvého dreva. Pro mnohé druhy saproxylického hmyzu proto predstavují poslední možnost, jak prežít. Znacná cást
hmyzích druhu totiž potrebuje ke svému
vývoji drevo oslunené, prípadne drevo vetších prumeru. A v soucasném lese tyto podmínky obvykle splnují pouze parezy. Jejich
odstranením brzy vyhubíme napr. ohroženého tesaríka zavalitého (Ergates faber, viz
obr.) nebo kriticky ohroženého tesaríkaAkimerus schaefferi. Jilmové parezy mohou
hostit larvy ohroženého a chráneného kozlícka jilmového (Saperda punctata) nebo
rovnež ohroženého krasce Anthaxia manca. Z oblastí, kde by byla plošná príprava
pudy zavedena, však záhy vymizí i dosud
relativne bežné druhy jako kozlícek dazule
(Acanthocinus aedilis, viz obr.) nebo tesarík piluna (prionus coriarius).
Ze mechanická príprava pudy neohrožuje jen saproxylické organismy, ukazuje
príklad jasone dymnivkového (Parnassius
mnemosyne, viz obr.), kriticky ohroženého druhu prílohy II smernice 92/43/EHS
a soucasne podle naší národní legislativy
chráneného v kategorii druhu silne ohrožených (Ziva 2000, 1: 28-29). Tento motýl
puvodne obýval svetlé lesy a jeho housenky žijí na listech dymnivek, typických rostlin hajního podrostu. Jelikož housenky potrebují dymnivky oslunené, nemohou prežít
v zapojeném lese. V produkcních lesích tak
jason obývá pouze lesní lemy a paseky, kde
se housenky živí dymnivkami, které puvodne rostly v lesním podrostu, ale po odtežení porostu se dostaly na slunce. Tento kdysi
bežný motýl muže žít od nížin až po horní
hranici lesa, ale vzhledem ke svým nárokum
www.avcr.czlziva

už v Cechách vyhynul, zatímco na Morave
zbývá nekolik posledních lokalit. Na nekterých z nich jasoni prežívají práve jen na pasekách (Beneš a kol. 2002). Avšak tam, kde
byla provedena celoplošná príprava pudy,
nejsou dymnivky, a tudíž ani jasoni. Na jižní
Morave, v lesích pod správou lesního závodu Zidlochovice (s. p. Lesy Ceské republiky), kde jsou biotopy jasone dymnivkového
intenzivne niceny celoplošnou prípravou
pudy, byl už v lužních biotopech témer
vyhuben, ackoli jde o území biosférické rezervace pod patronátem UNESCO. Ironií
osudu to byl práve soucasný reditel Biosférické rezervace Dolní Morava, kdo zavedl
(ješte jako reditel lesního závodu Zidlochovice) celoplošnou prípravu pudy pomocí
fréz v lesích na nejjižnejší Morave do praxe.
Dalším ohroženým motýlem je pestrobarvec petrklícový (Hamearis lucina, viz obr.).
Zivnou rostlinou jeho housenek jsou prvosenky (Primula), k životu potrebuje svetlé
lesy, lemy a svetliny, dnes je vázán predevším na paseky. Na vetšine našeho území
vymizel a pouze oblast lesu pod Pálavou je
poslední místo, kde je ješte hojný.
Postiženy jsou i desítky druhu krascu
nebo kovaríku; též na drevokazných houbách, které na parezech rostou (nemálo
z nich je také ohroženo), žije mnoho dalších druhu hmyzu. Pouhý výcet hmyzích
celedí, jejichž zástupcum odstranování parezu a klestu škodí nebo které prímo ohrožuje, by vydal na dlouhý odstavec, zatímco
jmenný seznam druhu by zaplnil nekolik
stran textu.
Obratlovci
Paseky mají velký význam i pro obratlovce. Je totiž rozdíl mezi oslunenou pasekou
s parezy, klestem, zbytky krovin a bylinného patra puvodního podrostu a pasekou po
celoplošné príprave pudy. "Klasická" paseka muže být pri citlivém lesnickém prístupu strukturne bohatým biotopem s množstvím mikrostanovišt. Už tím umožnuje
existenci cetným živocichum: parezy poskytují úkryty drobným savcum, v jejich
trouchu se skrývají žáby a colci, kladou
sem vajícka plazi, kterí se na proslunené
paseky stahují z okolí. Mezi jinými tu hnízdí lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
nebo skrivan lesní (Lullula arborea). Taková místa jsou bohatá hmyzem, a proto slouží mnohým hmyzožravým a dravým ptá268

Kozlicek dazule (Acanthocinus aedilis) žije v borových lesich, kde se jeho larvy vyvijeji predevšim v parezech. Foto S. Krejcik

kum jako lovište. Naproti tomu paseka, na
níž probehla plošná mechanická príprava
pudy, poskytuje ptákum zhruba tolik zdroju, kolik jich skýtá jakékoli jiné oranište.
Paseky se ke všemu frézují nikoli hned
po težbe, ale až pred výsadbou stromku.
Zivocichové tedy mají dostatek casu se sem
stáhnout ze širokého okolí. A ctenár si jiste
domyslí, jaký osud tyto tvory ceká v okamžiku, kdy se objeví fréza.

Záverem
Celková fyzická destrukce lesního podrostu zpusobuje šírení invazních druhu,
rovnež zmeny nutricních pomeru v pude
nahrávají invazním a nitrofilním ruderálním
druhum rostlin a ovlivnují budoucí smer
sukcese vegetace. Celoplošná príprava pudy
tak dlouhodobe nebo možná i trvale mení
lesní vegetaci a škodí populacím ohrožených
a chránených druhu rostlin. Pro mnohé
živocichy jsou paseky hlavním nebo jediným prostredím, kde mohou prežívat. Je
zrejmé, jaký bude jejich osud, jestliže je pripravíme i o toto poslední útocište.
Plošná mechanická príprava pudy je
možná výhodná financne, a tak jiste má své
místo na intenzivních plantážích, jejichž
jediným deklarovaným cílem je co nejvetší
produkce dreva a hospodárnost provozu.
V lesích však snižuje už tak malou zásobu
mrtvého dreva a nicí místa vývoje zvlášte
chránených a ohrožených druhu hmyzu.
Musí se proto vyloucit z biologicky hodnotných oblastí a lesu, mezi jejichž deklarované funkce patrí ochrana biodiverzity.
Až na biologicky zduvodnené výjimky je
plošná príprava pudy neprípustná na místech, která požívají jakékoli ochrany. Na
evropsky významných lokalitách a v ptacích
oblastech soustavy Natura 2000 tato technologie pravdepodobne porušuje Smlouvu
o pristoupení k Evropské unii. Reditel podniku Lesy CR si je tohoto problému vedom
a letos prislíbil výrazne omezit plošnou prípravu pudy v lužních lesích. Kontrolovat
a omezovat její využití by však mely predevším úrady ochrany prírody.
Clánek vznikl s podporou grantu LC-06073,
MSM 0021622416 a MSM 6007665801.
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