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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
s  radostí zde publikujeme příspěvek 

autorů Petra Kabátka a  Jana Farkače 
o výskytu chráněného krásného brouka 
tesaříka broskvoňového ve  vltavském 
kaňonu. Český svaz ochránců přírody 
zde realizuje víceletý projekt na záchranu 
tohoto a dalších ohrožených druhů (blíže 
v 1. čísle letošního ročníku Pod Blaníkem).

Ohrožení mnoha druhů živočichů 
souvisí s plošnou ztrátou jejich biotopů 
v důsledku změn užívání krajiny člověkem. 
Jednou z těchto změn je způsob pěstování 
a  využívání dřevní hmoty. Ta byla před 
nástupem fosilních paliv mnohem více 
vyhledávaným zdrojem energie. Byla 
získávána i  na  vzdálených a  obtížně 
dostupných místech. Zároveň byly lesy 
zdrojem doplňkové biomasy. Zejména 
obecní pastviny, někde i zádušní pozemky 
a  světlé lesy, byly užívány intenzivně 
pro pastvu a  hojně zde docházelo 
k  pařezení, ořezávání větví apod. 
Využívala se i  letnina a  opad stromů. 
V případě stromů rostoucích podél cest, 
v plotech a na hranicích pozemků bylo 
běžně prováděno vrškové hospodaření. 
Zároveň byly dřeviny vystaveny působení 
dobytka a v neposlední řadě též ohně. Tyto 
činnosti, spolu s  věkově a  druhově více 
rozrůzněnými lesy a vyšším zastoupením 
věkovitých soliterních stromů (vč. 
starých ovocných stromů) v krajině byly 
zárukou kontinuálně přetrvávajících 
vhodných podmínek pro výskyt řady 
druhů hmyzu a  dalších organismů 
vázaných na  osluněné kmeny, dutiny, 
praskliny typické pro senescentní stádia 
dřevin. Dnes jsou bývalé obecní pastviny, 
vysokokmenné sady a pařeziny zarostlé 
hustými porosty, často převedeny na lesní 
půdní fond a obhospodařovány pasečně, 
případně tvoří lesy ochranné ponechané 
bez úmyslných těžeb. Od  vrškového 
hospodaření a dalších způsobů získávání 
dřevní hmoty se upustilo.

Pokud chceme úbytku druhů vázaných 
na  zaniklé tradiční formy hospodaření 
čelit, nezbývá, než alespoň v nejcennějších 
územích efekt těchto forem napodobovat. 
O to se v mnoha projektech již téměř třicet 
let snaží Český svaz ochránců přírody 
Vlašim a jak je vidět z článku o tesaříku 
broskvoňovém, není tato snaha marná.

Jménem redakční rady Vám přeji 
příjemné čtení.

Pavel Pešout
Uzávěrka dalšího čísla časopisu Pod Blaníkem 

(4. číslo XXIII. ročníku) bude 30. 11. 2019.
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Kolowratská věž na kresbě Václava Jansy z roku 1892 (k článku na straně 35).






