Jeseníky národním parkem?...
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CHKO Jeseníky
Chráněná krajinná oblast zasahuje do dvou Přírodních lesních oblastí
hercynské oblasti
 Hrubý Jeseník (č. 27)
 Předhůří Hrubého Jeseníku (č. 28)
 Současná dřevinná skladba PLO 27:
83.7 % smrk ztepilý (Picea excelsa)
1.2% modřín opadavý (Larix decidua)
0.1% jedle bělokorá (Abies alba)
0.5 % borovice kleč (Pinus sylvestris)
10% buk lesní (Fagus sylvatica)
0.2% jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
1.0% javory (Acer sp.)
1.3% břízy (Betula sp.)
0.2% lípy (Tilia sp.)
1.1% olše (Alnus sp.)

 lesnatost

82.3%

(nejvyšší v ČR)

Zlatník (1976)
1. dubový
2. buko-dubový
3. dubo-bukový
4. bukový
5. jedlo-bukový
6. smrko-jedlo-bukový
7. smrkový
8. klečový
9. alpínský
(10. subnivální) (Tatry)

Plíva (1971, 1991)
1. dubový
2. buko-dubový
3. dubo-bukový
4. bukový
5. jedlo-bukový
6. smrko-bukový
7. buko-smrkový
8. smrkový
9. klečový
(„10. alpínský“)
-

Vegetační stupně
VS
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

nadmořská
výška
300 – 580
380 – 740
460 – 940
620 – 1100
720 - 1280
920 - 1440
1040 – 1492

%
zastoupení
735,3
2 858,0
19 929,9
20 614,2
10 217,3
4 453,3
1 069,5

9.VS – smrková varianta klečového VS
8.VS – smrkový (Piceeta s.lat.)
7.VS – buko-smrkový (Fageti-piceeta
s.lat.)
6.VS – smrko-bukový (Picei-fageta s.lat.)

Funkce lesů…
 Funkce lesů

 …funkce vycházející z přírodních podmínek a stavu lesních
ekosystémů

Produkční

Mimoprodukční
užitečné působení lesního ekosystému na půdu,
vodu, vzduch, člověka

Každý les (lesní ekosystém)… plní všechny funkce,
avšak různou intenzitou
•podle převažující funkce nutno usměrňovat lesnické hospodaření
•Princip „polyfunkcionality“ – viz Oblastní plány rozvoje lesa –
doporučení pro nejoptimálnější hospodaření

Lesnické hospodaření….dnes..
Biologický pohled…

Politický pohled…

• 7.VS – 9.VS
• Výskyt cenných biotopů rašeliniště
Fce půdoochranná
– 01,
• Hospodářské
soubory
protierozní,lesy
02 – ochranné
protisesuvná,
• NPR, břehochranná
PR – rozsáhlá území
• Zdroj
materiálu
Fce genetického
klimatická
• Rizika
ochrany lesa
Fce ekologicko-stabilizační

• MZe - lesní hospodářství
(MLVH do r. 1991)
• MZe vs MZP
• Politická rozhodnutí vs
doba obmýtí (110 let) vs
doba života stromu (??)
• Pouze ekonomický pohled

•
•

Fce vodní – retenčněinfilatrační,
Produkční
fce - retardační,
minimální
akumulační,
mimoprodukční
fce kondenzační,
významné
plněnídesukční
samočistící,
Fce rekreační

Národní park Jeseníky….?
• Národní park

….představuje území vyhlášené pro ochranu ekologické
integrity jednoho či více ekosystémů, měla by zde být vyloučena exploatace
nebo jiného využívání, odporujícího účelu…

MUSÍ BÝT jasně nastavené cíle lesního hospodářství….
Cíl:
• Zlepšení stavu lesních ekosystémů při stálém plnění funkcí lesa
Jak?
• Úprava druhové skladby = základní princip LH v NP (!!)
• Permanentní péče (striktní bezzásahovost…minimálně)
• Jemnější způsoby lesnického hospodaření – způsoby obnovy
• Pro krizové situace MUSÍME mít připravené řešení (větrná
kalamita – obnova lesních porostů)

Závěr….

 Významná horská oblast (hercynská) - národní
bohatství, ?národní hrdost
 Současná dřevinná skladba poukazuje na změnu
druhového složení hlavních edifikátorů společenstev
na území CHKO (ve většině VS) – což VYŽADUJE
zvýšenou péči!!...pro zlepšení plnění funkcí lesa
 NPJ …šance pro zlepšení péče o lesní ekosystémy….
• NPJ větší pravomoce, ale i odpovědnost
• zohlednění polyfunkcionality – posílení plnění fcí lesa
• Posílení lokálního významu oblasti
Podmínky:
• Jasně definovat cíle v časovém rámci,
•
•

Vycházet z přírodních podmínek
a současného stavu

• Spolupráce obyvatelstva, lesnických vzdělaných odborníků a
praktiků…všech zainteresovaných stran

