Ozdravení krajiny v Komárově u Mladějovic
Sucho se v posledních letech stává stále naléhavějším tématem a roste potřeba zvýšit množství
zadržované vody v krajině. A právě ozdravení krajiny je tou nejúčinnější cestou, jak jí vrátit
schopnost zadržovat vodu. Co si pod pojmem „ozdravení krajiny“ představit? Je to snaha
navrátit krajině původní pestrost – znovu obnovit aleje, remízky a rozdělit lány polí. Vytvořit
místa, kde voda může vsakovat a zadržet se. Ale nejen to. Obnovení tzv. krajinné mozaiky
zabrání vodní i větrné erozi, degradaci půd, umožní znovu život hmyzu i drobné zvěře. Čím
pestřejší systém je, tím je také stabilnější.
Právě v těchto dnech v katastrálním území obce Komárov vzniká projekt ozdravení krajiny,
který navazuje na již proběhlé pozemkové úpravy. Jeho cílem je vytvořit tzv. územní systém
ekologické stability, tedy jakousi zelenou síť, která propojí přírodní prvky, a rozdělí velká území
s nižší ekologickou stabilitou. Tak jako lidé staví města a je propojují silnicemi, tak podobně
vytváří tyto prvky v krajině pomyslnou síť formou biocenter (měst) a biokoridorů (silnic).
A právě tyto přírodní struktury nyní dostávají konkrétní podobu v Komárově. Zatím jen papíře,
ale počítá se s tím, že do roka a do dne se v podobě nových stromů a keřů objeví v reálném
prostředí. Navrhované biokoridory prochází celým katastrem. V některých místech se bude
jednat o rozptýlené remízy tvořené lesnickými odrostky a keři, jinde o výsadby alejí podél cest.
V rámci výsadeb jsou voleny takové druhy dřevin, které by měly obstát v podmínkách
měnícího se klimatu, tedy postupného oteplování a zvyšování extrémů. Konkrétně jsou pro
výsadbu voleny zejména lípy, duby, javory a habry, které v blízkosti lidských sídel doplní třešně,
jabloně a slivoně. Ve velké míře bylo myšleno i na keře. V menším měřítku budou zastoupeny
i další plodící stromy jako ořešák, kaštanovník jedlý, nebo moruše. Počítáme s tlakem zvěře na
nové výsadby, a proto je navrhovaná plošná i individuální ochrana dřevin proti okusu.
V severní části katastru přiléhají plánované výsadby až k zástavbě, a proto je jejich charakter
uzpůsoben pro využívání veřejností. Ve spodní části stávajícího remízu na „Hliníku“ se
nacházejí vzrostlé třešně a další ovocné stromy. Tento fakt stál za nápadem na založení
ovocného sadu, jako místa pro setkávání místních obyvatel. Nová třešňová alej potom propojí
sad přímo s domovem seniorů. Toto místo bude následně sloužit jako křižovatka pro výlety do
krajiny, skrze nové krajinné prvky. Například polní cestou vedoucí na sever podél lesíka, až ke
křížku s lípou. Naproti tomu výsadby v jižní části katastru jsou spíše lesostepního charakteru.
V procesu projektování je využíváno jak nejnovějších krajinářských poznatků a postupů, tak i
postupů spíše tradičních či lesnických. Ty využívají přírodních procesů zakládání vegetačních
prvků, např. výsadba pionýrských dřevin jako postupná cesta k obnově krajiny, protože ať
chceme nebo ne, příroda má svůj čas...
Za Paměť krajiny, s.r.o.
Ing. Petr Sedlák PhD. a Ing. Jakub Marek

