Sucho a kůrovec v našich lesích
Sucho společně s kůrovcem jsou dva nejvíce řešené problémy napříč celou Českou republikou a
Blovice nejsou výjimkou. A problémy to jsou nemalé. Sucho se týká nejen lesnictví, zemědělství a
rybářství. Týká se nás všech. Ač se to zdálo, po několika deštivých dnech, že se vše vrátí do normálu,
skutečnost je jiná. Deště byly sice vydatné, ale obrovský deficit jak povrchových tak spodních vod
nedohnal ani v nejmenším. Předpovědi nejsou příliš pozitivní, další déšť se v nejbližších dnech nečeká
a přívalové deště v půlhodinových bouřkách také ničemu nepomůžou.
My konkrétně řešíme problém sucha spojený s tlakem kůrovce na smrkové porosty. Tento problém
nabírá nemalých rozměrů. Jen pro představu jak vše v České republice začalo. Komplikace spojené
s kůrovcem odstartovaly v roce 2015 na Bruntálsku na severní Moravě. Během tří let některé majetky
přišly o veškeré smrkové porosty od třiceti let výše. Holiny o rozměrech 30 hektarů není nouze. Rok
2018 byl extrémní pro Vysočinu. V Polabí odumírají borové porosty zapříčiněné úbytkem spodních
vod a to v obrovské míře. Obrázek je tragický. Kam se podíváte, vidíte jen vytěžené lesy, a kde stromy
stojí, jsou do jednoho zrzavé. V loňském roce začal kůrovec řádit i u nás v Plzeňském kraji. Nejvíce
zasáhl Klatovsko a Nepomucko. Blovicko je na tom, co se týče čísel lépe, ale kůrovec na majetku
města Blovice rozhodně není na ústupu. V roce 2018 jsme vytěžili 2 700 m3 kůrovcem poškozeného
dřeva. I proto jsme naplánovali umístit do poškozených porostů protikůrovcová opatření v podobě
lapačů, otrávených lapáků a trojnožek. Umístili jsme celkem 24 kusů plastových lapačů, 30
otrávených lapáků a 20 otrávených trojnožek. Chladný květen nám dával naději, že první rojení bude
pomalé a nevýrazné. Doufali jsme, že ho zahubí plísně, mravenci, ptáci, a zbytek pochytáme
vytvořenými opatřeními. Přišel první horký víkend a bohužel opak byl pravdou. Opatření jakoby
nebyly. Nejhůře to vypadá na Dubí. Umístili jsme tam celkem 3 lapače, 2 otrávené lapáky a 3
otrávené trojnožky. Zprvu se zdálo, že to není tak špatné. V lapačích jsme zaznamenali běžný stav, i
pod trojnožkami jsem viděl již zaschlé brouky. O kus vedle jsou bohužel napadené stromy, jasné
čerstvé závrty, které se nedaly přehlédnout. Opravdu jsme nečekali, že první letošní rojení bude
v takové míře. Bohužel konkrétně na Dubí nejspíš přijdeme o veškerý stoletý smrk. Situace je bohužel
podobná i na Rohaté, Pohodnici a na některých místech v Kamensku.
Přebytek dřeva z celé ČR má za následek nepříznivou cenu dříví. Ceny jsou třetinové, za některé
sortimenty čtvrtinové. I tak je veliký problém dříví prodat. Spoustě majitelům docházejí finance,
nezvládají zpracovávat napadené stromy, natož aby jim zbyly peníze na následné zalesnění. Tato
kalamita je obrovská krize nejen ekonomická, ale i ekologická. Jestli chceme mít zdravé perspektivní
lesy, musíme vydržet. Kalamita jednou skončí. Jestli sucho zachrání deštivé roky, nevíme. Jestli
kůrovec skončí rozpadem smrkových porostů nebo postupně zdegeneruje a vymře, také nevíme.
Každopádně lesy vždy budou. Co vytěžíme, zasázíme pro budoucí generace. Věřím, že se nám to
povede. Zatím musíme efektivně bojovat s kůrovcem a doufat v lepší časy. Naší snahu o kvalitní lesy
v budoucnu myslíme vážně. Proto město Blovice vykupuje drobné lesní pozemky od soukromých
majitelů, nejen v našem katastru, ale i v okolních obcích. Užitek z tohoto činu budou mít naše děti a
vnoučata.
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