Odborný pohled na projekt MENDELU
RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. (vědeckou kariéru zahájil na AV ČR, Ústav krajinné ekologie
v Českých Budějovicích, kde se věnoval také problematice nízkého lesa z hlediska
estetiky, ekotoxikologie, stability krajiny atd.), který byl na úterním shromáždění, kde měl
k přítomným zástupcům Lesní a dřevařské fakulty několik kritických poznámek v diskusi,
nám poskytnul toto neoficiální stanovisko:
Stanoviště nad Lesnou je zcela nevhodné pro experimentální projekt přeměny současného
smíšeného lesa na les výmladkový. Důvody: půdní podmínky - spraš ohrožená erozí
po přeměně na les výmladkový v důsledku přeměny půdního typu na sprašovou hlínu,
členitost terénu, blízkost velkého sídliště, pro které les plní funkci rekreační, sídliště je pod
horizontem lesa a na jižní straně lesa - nebezpečí zvýšené prašnosti zejména v pozdním
podzimu a zimě bez sněhové pokrývky. Rekreační funkci lesa výmladkový les v horizontu
několika desetiletí neplní a plnit nemůže. Je to les jednoúčelový pro maximalizaci výnosu
dřevní hmoty pro energetické využití s nutností hnojení lesní půdy.
Udělal jsem si obhlídku lesa za Lesnou, abych si ověřil skutečnost s ohledem na tvrzení,
která zazněla na shromáždění občanů. Ta tvrzení o stáří a nebezpečí borovic jsou
naprosto lživá. Jehličnany tvoří odhadem daleko méně než 10 procent kmenů nad 20 cm
průměru. Nalezl jsem pouze několik trouchnivějících soušek borovic, které měly být dávno
odstraněny, prozatím se tak nestalo, ač v okolí probíhá intenzivní těžba (takové
trouchnivé dřevo je neprodejné). Z tohoto odhadu lze označit jehličnany jako pouze
dřeviny přimíšený nebo dokonce jen za vtroušené (pokud je to do 5 procent
zastoupení). Objevil jsem tam lokality s řadový smíšením, mladé borovičky a duby. Z
jehličnanů převažuje borovice, v malém je zastoupen modřín a smrk.Jedná se o jejich
selektivní kácení a jediným důvodem je evidentně prodej dřeva. Okolo stojící habry se
známkami trouchnivění kmene jsou ponechávány. Stejně tak se zdá, že jsou těženy ty
duby, které dosáhly i minimální velikosti a kvality pro těžbu, avšak tyto stromy by měly
tvořit páteř nového lesa.
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