OCHRANA PŘÍRODY ÚDOLÍ OSLAVY A CHVOJNICE

Evropsky významná lokalita Údolí Oslavy
a Chvojnice (modře) a dvě navržené národní
přírodní rezervace (červeně): Divoká Oslava (vlevo) a Soutok Oslavy a Chvojnice (vpravo)

Údolí Oslavy a Chvojnice mezi Náměští, Kralicemi a Čučicemi
bylo vyhlášeno za chráněný přírodní výtvor v r. 1975. V r. 1992
bylo území o rozloze 2 111 ha převedeno do kategorie přírodní
rezervace. Tato kategorie je určena pro území spíše regionálního významu, což není zcela v souladu s velkou přírodovědnou
hodnotou údolí. V r. 2012 bylo území vyhlášeno za evropsky
významnou lokalitu (EVL), jež je oproti rezervaci rozšířena asi
o 200 ha, zejména v okolí Čučic. Deklarovaným předmětem
ochrany EVL je rozsáhlý komplex přírodě blízké lesní i nelesní
vegetace a populace z evropského hlediska významných druhů
dvouhrotce zeleného, jazýčku jadranského, koniklece velkokvětého, přástevníka kostivalového a vranky obecné.
V současnosti je v procesu schvalování návrh na zrušení
stávající přírodní rezervace a vyhlášení dvou národních
přírodních rezervací (NPR) na asi třetině původní rozlohy –
NPR Divoká Oslava (337 ha) a NPR Soutok Oslavy a Chvojnice
(421 ha). Tento návrh se setkal s rozporuplnými reakcemi
odborné veřejnosti. Na jednu stranu poskytuje větší prostor pro
důslednou ochranu nejcennějších lesních společenstev, na druhou stranu budí obavy ponecháním většiny území bez ochrany,
nebo přesněji pod tzv. základní ochranou EVL. Základní ochrana
přitom slouží spíš k prevenci poškození předmětů ochrany EVL,
než k ochraně přírodních hodnot nejvýznamnějších z celostátního hlediska. Byla by tak např. ztracena šance zlepšit stav
přírody v těch částech údolí, které byly v uplynulých desetiletích
poškozeny hospodářskými zásahy – jde zejména o lesy na
plošinách a v severní části údolí Chvojnice, kde jsou dnes
rozsáhlé plantáže smrku a borovice.

Dalším nedostatkem navrhovaných NPR je důraz na
ochranu lesních společenstev a jejich ponechání samovolnému vývoji. Z nových inventarizačních studií totiž
vyplývá, že velký podíl nejcennějších druhů je závislý
na aktivní péči. Jde o druhy světlých lesů a bezlesí,
jejichž stanoviště většinou samovolně zarůstají stinným
lesem. Týká se to mnoha druhů hmyzu, některých plazů
(např. ještěrky zelené) a především cévnatých rostlin –
u nich je vazba na bezlesí tak výrazná, že autoři
inventarizačního průzkumu považují chystané změny
územní ochrany za vůbec největší nebezpečí pro
přírodu údolí Oslavy a Chvojnice. Podobně hovoří
někteří entomologové, kteří kriticky hodnotí i ztrátu
možnosti propojit vhodná stanoviště v údolích a v Náměšťské oboře.
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Křiklavým příkladem potřeby velkorysé aktivní péče
pro zachování nejcennějších organizmů v území je
osud nejvzácnější rostliny Pooslaví – kriticky ohroženého a evropsky chráněného jazýčku jadranského
(Himantoglossum adriaticum). Během posledních asi 15
let byla jeho malá populace v lomu na Kopaninách
u Ketkovic podporována prosvětlováním stromového
a keřového patra, sečením a dalšími opatřeními na
ploše asi 0,25 ha. Na tak malé ploše je pochopitelně
obtížné zachovat dostatečně silnou populaci, odolnou
např. ke klimatickým výkyvům, sešlapu nebo nahodilému sběru návštěvníky. Z neznámých důvodů nedošlo
k výraznějšímu pokusu rozšířit péči na další vhodná
stanoviště v okolí (je jich tady minimálně 5 ha).
Výsledek této „opatrné“ péče již byl zmíněn: na lokalitě
byla v posledních letech pozorována jediná rostlina.
Dalším nezanedbatelným problémem ochrany přírody
v údolí Oslavy a Chvojnice je šíření nepůvodních druhů. Některé z nich ohrožují cenné původní druhy – to je
případ již uvedeného norka amerického (Neovison
vison), který je predátorem vodních obratlovců, včetně
užovky podplamaté. Jiným příkladem jsou druhy, které
mohou konkurenčně potlačit původní druhy nebo měnit
vlastnosti jejich stanoviště – např. netýkavka žláznatá
(Impatiens glandulifera), původem z Himálaje, jež místy
tvoří husté porosty podél břehů Oslavy a Chvojnice.
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Srovnání starých a současných leteckých snímků většiny přírodovědně nejcennějších lokalit v údolí potvrzuje,
že bezlesí bylo odedávna významnou součástí přírody území a za posledních 60 let hodně zarostlo.
Pro zachování organizmů na bezlesí vázaných je třeba
aktivních opatření (prosvětlování lesů, kácení křovin,
pastva, sečení), a to na výrazně větší ploše, než se
kterou počítají současné plány péče.
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Zvláštním případem jsou nepůvodní hospodářské dřeviny. Mezi nimi zdaleka nejvýznamnější jsou smrk ztepilý (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris),
které jsou sice v území nejspíš obě původní, ale jsou
intenzivně pěstovány i na stanovištích listnatých a smíšených lesů (říkáme, že jsou zde stanovištně nepůvodní). Svým kyselým, špatně rozložitelným opadem výrazně mění půdní podmínky. Problémem jsou i původem
severoamerické dřeviny trnovník akát (Robinia
pseudoacacia), douglaska tisolistá (Pseudotsuga
menziesii) a borovice vejmutovka (Pinus strobus),
které se místy začínají nekontrolovaně šířit.
Často zmiňovanou velkou návštěvnost území
považujeme za podružný problém. Někde dokonce
přispívá k zachování cenného bezlesí.

Poloha uvažovaného vodního díla Čučice
v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod

V kraji zasaženém stavbou Dalešické a Mohelenské
přehrady se donedávna mohly zdát úvahy o stavbě
dalšího vodního díla nerealistické. V r. 2011 však bylo
vodní dílo Čučice zařazeno spolu s dalšími 64
lokalitami do tzv. Generelu území chráněných pro
akumulaci povrchových vod, zpracovaného ministerstvy
zemědělství a životního prostředí. Generel je podkladem pro plánování využití území a brání takovému
využití, které by znemožňovalo nebo podstatně
ztěžovalo stavbu vodního díla. V r. 2015 pak bylo
Ministerstvem zemědělství zadáno vypracování
technicko-ekonomické studie pro toto vodní dílo. Případná realizace má být jedním z opatření zmírňujících
následky klimatické změny (tedy globálního oteplování)
vytvořením rezervy pro vodárenský zdroj Mostiště. Dále
je uvažována jako záložní zdroj vody pro JE Dukovany,
pro protipovodňovou ochranu sídel a k nadlepšování
ekologických průtoků na dolním úseku Oslavy.
Hráz přehrady je navržena u Čučic a výtopa by měla
sahat až ke Kladerubům (viz mapku nahoře). Přímo
zasažena by tak byla vůbec nejcennější část dnešní
rezervace a evropsky významné lokality – oblast
soutoku Oslavy a Chvojnice.
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