MOZAIKOVÁ SEČ

A KOSENÍ MOKŘADU NA HOLÉM VRCHU
Proč to děláme?
Vodíme žáky ze škol do přírody zkoumat a poznávat život kolem nás. Holý vrch je ideální prostor pro takové
bádání. Jde o pestré místo, kde je les a jeho druhově bohatý okraj, vlhčí a sušší louka, křoviny, skála a svah.
V okolí těžko najdete místo, kde je tolik druhů rostlin i živočichů. Proto nám pomáhá, když na Holém vrhu
během jara zůstává vzrostlá tráva jako prostor pro lovení hmyzu.
Jak tím pomůžeme přírodě?
Posečením porostu v pozdějším termínu, během prázdnin, umožníme velkému množství hmyzu dokončit svůj
vývoj. Tedy tím, že například housenkám motýlů necháme jejich živné rostliny, můžeme na místě pozorovat
velké množství modrásků, okáčů, baboček… Díky pozdějšímu sečení také mohou vysemenit vzácnější druhy
rostlin, které v sušších částech louky rostou.
Proč omezujeme keře na skále?
I ten malý kousek skály a svahu, který v prostoru je, zvyšuje pestrost podmínek k růstu a životu různých druhů.
A díky omezování růstu keřů, hlavně šípků a ostružin, variabilitu ještě zvyšujeme. Najdeme tam skálu, kterou
nahřívá slunko a na které rostou „skalničkové“ druhy rostlin. Kdybychom keře nevyřezávali, prostor by zarostl
křovím a později i stromy. Počet druhů rostlin i živočichů by se snížil. Dřív taková místa udržovaly bez dřevin
pasoucí se kozy a ovce. Dnes se tu snažíme pomoct my.
Proč tu nemít les?
Les je samozřejmě výborné rostlinné a živočišné společenstvo. Kdybychom přestali obdělávat pole, kosit louky,
spásat pastviny…, byl by tu skoro všude hustý, převážně bukový les. To byl původní porost ve velké části území
naší republiky, zvlášť v takových pahorkatinných a vrchovinných oblastech, jako je právě okolí Krásenska.

Hospodařením člověka došlo k odlesnění velké části krajiny. Nyní je naše okolí doslova mozaika. A my se ji
snažíme aspoň trošku udržet.
Můžeme říct, že to je základní dilema ochranářů:


nechat místo bez zásahu, tedy zarůst lesem = přirozeným, ale druhově chudším společenstvem



zarůstání dřevinami omezovat = zachovávat aktuální stav luk, mokřadů, stepí… (či pomáhat dalšímu
druhovému zpestření míst), tedy udržovat vlastně nepůvodní, ale druhově pestré společenstvo

První přístup najdete často v národních parcích. Například bezzásahové lesní zóny, kde odumřelé stromy
zůstávají na místě a jejich rozpadající se kmeny jsou útočištěm mnoha druhů hmyzu a dalších bezobratlých,
například krásných roháčů. A také velkou měrou zachycují vodu a poskytují živiny pro nové semenáčky. Kdyby
byly mrtvé stromy odstraněny, les by byl celkově výrazně sušší, druhově i živinově chudší a semenáčky stromů
by v něm klíčily mnohem hůř.
Druhý přístup najdete spíš v krajině, která je člověkem víc ovlivněná. Snažíme se tak zachovávat pestrou
mozaiku rozmanitých podmínek k životu různých organismů. Nebo zachovávat unikátní společenstva, která
široko daleko nenajdete. Například výslunné stráně na vápenci v Moravském krasu. Proto u Rudice nebo
Vilémovic můžete vidět pasoucí se stáda koz a ovcí, která zvládnou na skalních svazích a stráních omezovat
dřeviny mnohem lépe než člověk kosením.
Proč jsou některé části louky na Holém vrchu nedosečené?
Označuje se to jako mozaiková seč. Tím, že některé části necháme neposečené, mohou dorůst i hmyzí opozdilci
či druhy, které mají pozdější vývoj. Zůstanou živné rostliny s již nakladenými motýlími vajíčky na další rok.
Poletující a lezoucí druhy mají útočiště a nesebereme jim během jednoho dne všechnu potravu. Vysemení
kvetoucí rostliny, které by jinak byly postupně vytlačeny travinami. A také vytváříme zase o kousek pestřejší
strukturu, různověké porosty.
Jak vypadá ta nejlepší mozaiková seč?
Pokud chcete dosáhnout co nejpestřejších podmínek, sečte vybrané místo
dvakrát během sezóny. A nechávejte


část úplně bez sečení



část nesečenou při první seči, ale při druhé seči ji pokosíte



část nesečenou při druhé seči, ale při první seči byla pokosena

No, vypadá, že mozaikové sečení je věda a vysoká kombinatorika .
O co se snažíme v mokřadu pod kopcem?
Mokřad je další pestré místo v okolí. Kromě mnoha druhů rostlin a bezobratlých živočichů se tam stahují také
různé ptačí druhy, obojživelníci, savci jako srnci a zajíci. Mokřad je i zdrojnicí vody pro rybníček pod Holým
vrchem.

Při údržbě mokřadu si můžeme vybrat. Buď se ho snažit vysušovat, kosit těžkou technikou a hospodářsky
využívat (i za cenu do bahna zapadaných traktorů). Nebo ho nechat postupně zarůst mokřadními rostlinami
a dřevinami. Tím získáme dlouhodobě vlhčí místo, které zvládne při prudkých deštích pojmout velké množství
vody, kterou pak postupně uvolňuje v časech sucha. Kdyby bylo takových záchytných míst v přírodě mnohem
víc, voda by z krajiny i při prudkých deštích odtékala výrazně pomaleji. Nevznikaly by pak velké povodňové vlny,
protože voda by se tak rychle nenahrnula do říčních koryt. Vědci předpokládají, že deště v podobě prudkých
lijáků budou v následujících letech stále častější. Takže můžeme hrdě prohlásit, že údržbou a řízeným
zarůstáním mokřadu pomáháme krajině do budoucna .
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