DENDROLOGIE V MYSLIVOSTI
Role dřevin v krajině je nezastupitelná. Nejen větší zalesněné
plochy, ale i rozptýlená zeleň, ať už v podobě stromořadí,
remízků či keřových pásů, plní v krajině celou řadu důležitých
funkcí. Podporují její biodiverzitu a přispívají k ekologické
stabilizaci. Tvoří pestrá rostlinná společenstva a poskytují
vhodné životní podmínky pro mnoho živočichů.

Ovocné kulturní stromy
Vysazování ovocných stromů v krajině bylo dříve zcela běžné a jejich zastoupení bylo mnohem početnější než je tomu
dnes. Vysazováním ovocných stromů můžeme krajině vylepšit nejen vzhled, ale i její úživnost, a tak mají ovocné
stromy v honitbě význam také pro zvěř. Jejich plody jsou chutné, obsahují spoustu vitamínů a lehce stravitelné cukry,
důležité zejména na podzim, k vytváření tukových zásob v těle pro nadcházející zimní období. Vhodná je například
jabloň lesní, hrušeň obecná, jeřáby, ale i moruše nebo slivoně a třešně.

Také pro zvěř je přítomnost dřevin v krajině velmi důležitá. Dřeviny zvěři zajišťují nezbytný kryt a podílí se na úživnosti prostředí. Znalost, péče, výsadba a zakládání trvalých
krytů s využitím dřevin je v dnešní době nezbytnou součástí myslivecké praxe.
Zejména v lesních honitbách zřizujeme okusové plochy, které zvyšují úživnost prostředí a současně nám slouží jako
biologická ochrana cílových dřevin před škodami způsobenými zvěří. Vybrané a vhodně rozmístěné plochy osazujeme
dřevinami, které jsou pro zvěř atraktivní, jsou jí vyhledávány a zvěř je bude upřednostňovat před dřevinami určenými
k lesnické produkci. Vhodnými okusovými dřevinami jsou vrby, topol osika, jeřáby, buk, habr, planá hrušeň a jabloň
nebo bříza. Z keřů potom na okusové plochy vysazujeme maliník, ostružiník, janovec, trnku, střemchu, pámelník, kalinu, ptačí zob, hloh, černý bez a další druhy.

Zdroj energie
Semena dřevin jsou pro zvěř důležitým přirozeným zdrojem energie. Bukvice buku lesního obsahují opravdu veliké
množství tuku, asi 30 %, a jsou zvěří vyhledávanou pochoutkou. Žaludy dubů obsahují zejména sacharidy, tuků v porovnání s bukvicemi již poněkud méně. Jírovec maďal plodí kaštany, které jsou z pohledu výživy podobné žaludům
a rovněž patří mezi zvěří vyhledávanou potravur. Zastoupení těchto dřevin je v honitbách potřebné a to nejen pro
zvěř spárkatou, ale žaludy vyhledávají také například kachny a bažanti. Tyto plody řadíme do skupiny jadrných krmiv.

Křoviny
Křovinami označujeme biotop, ve kterém dominují keře. V krajině křoviny pozitivně ovlivňují vodní režim, mají protierozní a půdoochrannou funkci a představují zdroj potravy a úkryt pro mnohé živočichy, včetně zvěře. Z mysliveckého
hlediska jsou vhodné keře plodonosné a keře vyhledávané k okusu.

BENJESOVY KŘOVINY
bukvice

žaludy

kaštany

Remíz
Remízy mají veliký význam v polních honitbách, kde tvoří trvalé kryty. Zvěři poskytují klid, ochranu před nepřízní
počasí, úkryt před dravci a nabízí jim také prostor pro hnízdění a kladení mláďat. Remízky se zakládají se souhlasem
vlastníka daného pozemku. Na tvaru remízku nezáleží, důležitá je vhodná skladba vysazovaných dřevin, jejich struktura a uspořádání. V ideálním případě je střed remízu tvořen vysokými stromy, nejlépe jehličnany, střídající se s osluněnými zatravněnými místy. Po obvodu jsou vysazovány husté keře, které tvoří ochranný plášť remízku.
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Jedná se o jednoduchou, ekonomicky nenáročnou
a hlavně velmi efektivní metodu pro zakládání keřových pásů. Na vybrané místo, které odplevelíme, klademe oklest z ořezaných keřů. Ořez provádíme nejlépe v čase zralosti jejich semen. Celé olistěné větve i
s plody nahusto skládáme do hranice alespoň 1 m vysoké. Zralá semena opadnou na připravený podklad a
dají základ novým keřům. Větve necháváme na místě,
neboď nám pro nové rostlinky vytváří vhodné klima,
chrání je před přímým sluncem a zadržují vlhkost. Větve slouží i jako úkryt a místo k odpočinku ptákům, kteří
ve svém trusu přidávají další semena. Nové keře větvemi postupně prorostou a nám v honitbě vznikne keřový
prvek bez potřeby nákupu sazenic. Založení Benjesovy křoviny můžeme spojit také se zimním předkládáním
ohryzu pro zajíce. Větve z prořezaných ovocných stromů, vrby či osiky klademe stejným způsobem do linie,
například podél polní cesty nebo pod stromořadím. Ohryzový materiál zajíci v zimním období rádi vyhledávají.
My jej na místě ale necháme i po skončení zimy a o zbytek se opět postarají ptáci, kteří ve svém trusu přinesou semena dřevin. Za několik měsíců a let tak máme v honitbě nový keřový pás.
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Prověřte své znalosti z dendrologie
Tajenka:

... kontrolní otázky:

Ke stromům se pojí mnoho pěkných a poučných přísloví. Doplněním tajenky jedno takové
získáte. Pochází z Japonska a nese v sobě opravdu moudré sdělení.

1. Jaké dřeviny vysazujeme po obvodu remízů?
2. Jakýv vliv na krajinu mají křoviny?

I suchý strom... ( dokončení přísloví najdeš v tajence).

3. Mezi jaká krmiva řadíme plody jírovce?
1

4. Kolik procent tuku obsahují bukvice?
2

5. Čím jsou pro zvěř důležité plody ovocných stromů?

3

6. Kteří živočichové se podílí na vzniku Benjesových křovin?

4

7. Jakou funkci mají okusové plochy?

5

půdoochranná funkce, estetika krajiny.
3. Krmiva jadrná.
4. asi 30 %
5. Obsahují vitamíny a lehce stravitelné cukry.
6. Ptáci.
7. Zvyšují úživnost prostředí, slouží jako
biologická ochrana v lesním hospodářství.
8. K ohryzu pro zajíce.
9. Kachny a bažanti.
10. Vznik ekologické pasti.

9. Která pernatá zvěř vyhledává k potravě žaludy?
7
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Více stromů poškozených větrem
nebo sněhem.
Plody dubu.
Vědecký název smrku.
Biotop s dominujícími keři.
Horní rozvětvující se část stromu.
Druh borovice.
Zalesněná část pole, malý lesík.
Druh javoru.
I s kořeny větrem vylomený strom.
Náš národní strom.
Stromořadí.
Zelený asimilační orgán stromu.
Lesnická stavba k ochraně
vysázených stromů.
Poškození dřevin srnčí zvěří.

Řešení: I suchý strom oživuje krajinu.

Urči druhy dřevin podle květu.

10. Jaké riziko představuje vytvoření ojedinělého prvku
trvalého krytu, podobný tomu na obrázku?

Tip na praktický úkol:
vhodnou plochu k vytvoření Benjesových křovin a založte zde po dohodě s vlastníkem keřový pás.
1. Najděte
Pokud máte možnost získat ořez ovocných stromů, využijte ho současně jako zimní ohryz, který po skončení
zimy ponecháte na místě jako základ nového keřového prvku. Místo pravidelně navštěvujte a sledujte, jak se
toto nově vznikající společenstvo vyvíjí a roste.

ve svém okolí památný strom a zjistěte o něm co nejvíce informací. Uvidíte, že i z takové zdánlivě
2. Vyhledejte
nezajímavé činnosti se může stát docela zajímavé pátrání.

Vysvětlete si...
• Únosnost a úživnost prostředí.
• Jaké škody působí zvěř na dřevinách.
• Co je památný strom.
• Význam doupných stromů.
• Význam pojmu "biodiverzita".

2

3

4

5

6

Řešení: 1- lípa srdčitá, 2 - jírovec maďal, 3 - bez černý, 4 - javor mléč, 5 - modřín opadavý, 6 - růže šípková
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1. Husté keře.
2. Ovlivňují vodní režim, protierozní a

8. Jakým způsobem můžeme využít ořez ovocných stromů?
6

1

?

Nápověda:

• Jakým způsobem pěstujeme a výsazujeme
dřeviny.

Stříbrný odznak

Stříbrný odznak z předmětu dendrologie získá adept,
který nejen že pozná z pohledu myslivosti vhodné druhy
dřevin, ale dokáže vysvětlit i jejich význam, ví jakým
způsobem prospívají zvěři a jak ovlivňují krajinu. Adept
se orientuje také ve způsobech zakládání trvalých krytů
a v péči o ně.
Tyto pracovní listy a další
materiály k projektu mAm můžete
najít, stáhnout a vytisknout na
internetových stránkách časopisu
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