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Zonace CHKO v lesích
Lesní porosty jsou podle podílu a skladby pøirozených døevin
rozdìleny do tøí zón odstupòované ochrany pøírody.
V první zónì jsou zaøazeny lesní porosty, které tvoøí biologicky
nejcennìjší spoleèenstva. Jedná se zejména o stanovištì
s vysokou druhovou rozmanitostí døevin. V této èásti Bílých
Karpat to jsou spoleèenstva dubohabøin s lípou a buèin
s javorem klenem. Tyto pralesùm blízké porosty pøispívají
k zachování pùvodního genofondu lesních døevin. Hospodaøení
v tìchto porostech je omezené.

Obnova šetrného hospodaøení
V souèasné dobì se lesní hospodáøství zaèíná
soustøeïovat na pøirozenou obnovu lesních
porostù. Ta spoèívá ve využití schopnosti lesních
døevin vytvoøit dostatek pøirozeného zmlazení.
Vzniklé mlází je postupnì uvolòováno odtì-
žováním starého porostu. Tak se obnovují
pùvodní smíšené listnaté lesy, které vytváøejí
vhodné  životní podmínky pro místní flóru a faunu
Ukázky obou zpùsobù hospodaøení je možné
vidìt i v okolí této stezky.

Jehliènaté porosty jsou však v této oblasti
cizorodý prvek, který jehlièím okyseluje pùdu a tím
ochuzuje rostlinná a živoèišná spoleèenstva lesa.
Umìlé monokultury jsou náchylné ke kalamitnímu
pøemnožení škùdcù a více podléhají vìtrùm
a námrazám. Smrèiny schnou také vlivem
prùmyslových emisí, jak je vidìt v okolí nad
Filipovským údolím u vrcholu Výzkumu.

Již v minulém století se zaèalo zvláštì v panských lesích
se zavádìním jehliènanù, pøedevším smrku a modøínu. Tak
vznikaly smíšené porosty listnatých a jehliènatých døevin
i jehliènaté monokultury. Pìstováním nepùvodních jehliènatých
døevin se zmìnil i zpùsob tìžby a obnovy. Tìžilo se na holo
a paseky se zalesòovaly sazenicemi ze školek. Jehliènaté
døeviny jsou pro umìlou obnovu vhodnìjší než døeviny listnaté
a proto došlo k jejich masovým  výsadbám.

Vývoj hospodaøení v lesích
Pùvodnì byly lesní porosty rozdìleny na panské a selské lesy.
Panské zabíraly vìtšinu porostù a patøily vrchnosti. Selské lesy
vlastnily obce a jednotliví hospodáøi v ní.
Ke starým zpùsobùm hospodaøení patøil výbìrový a výmladkový
zpùsob. Pøi výbìrovém hospodaøení se tìžily jen nìkteré stromy.
Nevytváøely se holoseèe. Les se obnovoval pøirozeným
zmlazením, èili výmladky a to i z paøezù starých stromù, což je
dodnes místy vidìt.

buk lesní dub letní javor klen

Druhá zóna pøedstavuje souvislé plochy lesa s vysokou pøírodní
hodnotou, ale normálnì hospodáøsky využívané. Do tøetí zóny
jsou zahrnuty lesy nepùvodní skladby s velkým podílem smrku,
borovice a modøínu.

V nižších polohách byla druhovì
bohatá spoleèenstva dubohabøin.
Výše to byly pùvodní buèiny, které

výjimeènì na severu
Bílých Karpat doplòovala
jedle bìlokorá.

høib dubový

Lesy Bílých Karpat
Lesy pokrývají témìø
45% území CHKO Bílé
Karpaty a tvoøí je pøes 30
druhù stromù a keøù.
Pùvodní porosty byly
složeny výhradnì z list-
natých døevin.
Mezi vzácné teplomilné

druhy patøí napø. døín obecný, klokoè zpeøený a jeøáb
oskeruše. døín obecný

mapa pùvodní vegetace

  1. Pøedstavení NS; obec Velká n. Vel.
  2. Horòácko - o tradicích
  3. Javorník - obec a krajina
  4. Filipovské údolí - rekreace
  5. Megovka - buèiny
  6. Kubíkùv vrch - ochrana pøírody
  7. Nová Lhota - obec a folklor
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Realizaci nauèné stezky finanènì podpoøilo:
Ministerstvo životního prostøedí

Realizace a spolupráce:
Èeský svaz ochráncù pøírody Bílé Karpaty

Vzdìlávací a informaèní støedisko Bílé Karpaty
Správa CHKO Bílé Karpaty; obecní úøady

  8. U farmy - péèe o krajinu
  9. Vápenky - pøíroda, osídlení
10. Vadovská - hospodaøení v lesích
11. Velká Javoøina - rezervace
12. Kamenná búda - vzácná zvíøena
13. Suchovské Mlýny, Suchov - historie
14. Petruchovy Mlýny - lidová tvorba

jeøáb oskeruše

AU - luhy a olšiny
 C - dubo-habrové háje
 F - kvìtnaté buèiny
Q - teplomilné doubravy
Qp - šípákové doubravy

  a stepi
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