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Abstrakt:
Přírodní památka Jasenický lom je na jižním okraji obce Jasenice, asi 6 km od
Valašského Meziříčí. Jde o vápencový lom jámového typu, který se po ukončení těžby
zatopil vodou z hlubinného podzemního zdroje. Vlivem nesourodých mikroklimatických,
hydrických a půdních podmínek se zde na malé ploše dvou hektarů vytvořila velmi
různorodá škála v okolí ojedinělých biotopů, které osídlily vzácné druhy jako rak říční
Astacus astacus, nebo Kruštík bahenní Epipactis palustris, v jezeře pak vzácná hydrobionta
charakteristická pro pramenné oblasti. Lokalita nabízí ideální podmínky pro studium
vzájemných mezidruhových interakcí a jejich ekologických nároků. Největším problémem
lomu je myslím si rozdělení pozemků mezi jednotlivé vlastníky, kteří nehledají společný
postup v ochraně a podpoře tohoto nově se formujícího ekosystému.

Abstract:
Natural rezervation quarry in Jasenice is situated near the south side of the willage Jasenice,
6 km from the city Valašské Meziříčí. It is lime pit of limestone, which has been flooted by
underground water after the finish of

exploitation. By the ifluence of

heterogeneous

microclimatics, hydric and soil conditions, there has been created number of

specific

biotops. These biotops has been settled by rare species of plants and animals, like Astacus
astacus, Epipactis palustris or microbiological species which are characteristic for areas with
water sources. These rezervation is ideal for studying of the species interactions and their
ecological requirements. For safe and support of these young ecosystem it is necessary to
find a common advancement between all owners of lots in these rezervation.
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Anotace
První část práce je věnována jednotlivým charakteristikám, z nichž některé již byly o
lomu sepsány, některé však zcela chyběly, nebo je bylo třeba doplnit o další pozorování.
Každý ekosystém je však výrazně ovlivňován svým okolím, proto se střední část práce
věnuje aktuálnímu i potenciálnímu stavu krajiny a z nich vyplývající kostře ekologické
stability v širším okolí. V závěru hodnotím doposud naplánované i realizované ochranné
zásahy se snahou nastínit ideální vývoj přírodní památky v budoucnosti.

Anotation
Firs part of this work summarize existing natural characteristics and complete them
by others informations. Intermediate part describe potencial and actual vegetation inside and
around natural rezervation, because it can explain the problems with ecological stabillity.
Last chapters are about evaluating of interventions and their effect for character and health of
this young ecosystem .
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1. Úvod
Přírodní památku Jasenický lom tvoří opuštěný, zatopený, vápencový odkryv
s blízkým okolím. Celý areál je oplocen a rozlohou nepřesahuje 2 ha. Jde o plošně malou
lokalitu, ale svým významem v mnohém předčí jiné rozlehlejší celky. Historický vývoj zde
umožnil vznik v okolí ojedinělého stanoviště teplomilných druhů v kombinaci s velmi čistým
jezerem napájeným hlubinným zdrojem podzemní vody. Díky částečné izolaci od okolních
vlivů zde prakticky nerušeně vzniká a stabilizuje se mladý ekosystém, který s mírnou
podporou cílených lidských zásahů směřuje k přírodě velmi blízkému stavu. Jedná se též o
jedinou oplocenou lokalitu na Vsetínsku, která je ve správě Českého svazu ochránců přírody
a nabízí na malém areálu řadu velmi odlišných stanovištních podmínek, čímž představuje
ideální možnosti ke studiu ekologických požadavků jednotlivých druhů a jejich vzájemných
interakcí. Svévolně se zde vytvořila stabilní populace raka říčního, který se přizpůsobil
zdejšímu prostředí natolik, že se značně liší od populace v blízkém potoku, odkud pochází.
Na ploše asi 2 m2 byla nalezena drobná populace orchideje kruštíku bahenního (Epipactis
palustris) což jen podtrhuje vysokou přírodní hodnotu této lokality. V organodetritických
vápencích se vyskytuje bohatá fosilní fauna bezobratlých, především amoniti (např.
Protetragonites quadrisulcatus), břichonožci, mlži, ramenonožci, koráli, vápnité houby,
mechovky, ježovky, aptychy a lilijice. Fauna organodetritických vápenců nebyla dosud
podrobněji paleontologicky zpracována.
Cílem práce je vytvořit dodnes chybějící kompletní krajinně-ekologické vyhodnocení
území, které skompletuje veškeré zde v minulosti provedené studie a doplní je o další
důležité charakteristiky, tak aby byl tento materiál použitelný pro vhodnou a efektivní péči.
Práce by neměla být pouze komplexním shrnutím biotických a abiotických podmínek, ale
měla by hledat některá východiska a především být srozumitelná a názorná i pro ostatní
studiem ekologie, či biologie nedotčené osoby, které se pasivně i aktivně podílejí na
formování a stabilizaci tohoto výjimečného nově se vyvíjejícího ekosystému.
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2. Materiál a metody - výběr území a metodické postupy

2.1 Materiály
Všechny informace pochází z vlastních studií a materiálů uvedených v seznamu
použité literatury v závěru této práce. Jednotlivé tituly použité literatury jsou k dispozici
v univerzitní knihovně Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně, dále v Agentuře
ochrany přírody ve Valašském Meziříčí, na odboru životního prostředí krajského úřadu ve
Zlíně, nebo na internetových stránkách.

2.2 Výběr území
Zájmové území PP Jasenický lom se nachází na jižním okraji obce Jasenice, asi 6 km
od Valašského Meziříčí. Viz. Příloha č.5. Lokalizace zájmového území. Výběr zkoumané
plochy je jednoduše vymezen oplocením celého areálu přírodní památky, pouze v kapitolách
7. Kostra ekologické stability a 6. Přírodní stav geobiocenóz se zabývám širším okolím (cca
3 km2) s lomem ve středu.

2.3 Metodika práce
Metodika práce se opírá o pochůzky územím a vypracování jednotlivých charakteristik,
či porovnávání již vypracovaných studií se skutečným stavem. Dále bylo nutné zařadit
lokalitu

do

vhodných

klimatických,

fytogeografických,

biogeografických,

geomorfologických či socioekonomických jednotek, aby bylo možné nasbírat data pro další
úvahy a rozbory. Klimatologický rozbor vychází ze zpracování dat naměřených
hydrometeorologickou stanicí ve Valašském Meziříčí. Geologický rozbor je opřen o hotové
studie (jedná se o lom) a jejich doplnění vlastním pozorováním, pedologickému popisu
předcházelo vykopání sond, floristický i zoologický rozbor je kombinací zpracování
nasbíraných dat a vlastního pozorování, geobiocenologická úvaha vychází z metodiky
typizace potenciální vegetace. Návrh kostry ekologické stability krajiny vyžaduje srovnání
potenciálního a přírodního stavu lokality, což umožní vymezit ekologicky významné prvky
jako biocentra, biokoridory či interakční prvky. Vymezené ekologicky významné porosty
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pak v kombinaci s informacemi z územního systému ekologické stability ÚSES vytvářejí
podklad pro návrh kostry ekologické stability.

3. Biogeografická poloha, katastrální členění a majetkové vztahy

3.1 Biogeografická poloha
Přírodní památka jasenický lom se nachází na jižním okraji obce Lešná – Jasenice,
v severovýchodním koutu okresu Vsetín, jež spadá pod Zlínský kraj. Geograficky jde o
jihozápadní cíp podbeskydské pahorkatiny a východní okraj Moravské brány Viz. Příloha
č.5. Lokalizace zájmového území. Bioregion je pod kódem 3.5 podbeskydský (Culek a kol.
1995), ve fytogeografickém členění náleží do jednotky 76a Moravská brána vlastní.
Geomorfologická jednotka IXC1 Podbeskydská pahorkatina (Demek 1987), přírodní lesní
oblast 40 Moravskoslezské Beskydy (Plíva. 1987), lesní hospodářský celek 601000
Broumov.

3.2 Katastrální členění a majetkové vztahy
Tab.č.1 Parcelní vymezení území
Název KÚ
Jasenice u
Valašského Meziříčí
Jasenice u
Valašského Meziříčí
Jasenice u
Valašského Meziříčí
Jasenice u
Valašského Meziříčí
Jasenice u
Valašského Meziříčí
Jasenice u
Valašského Meziříčí
Jasenice u
Valašského Meziříčí
Jasenice u
Valašského Meziříčí

Číslo
parcely

Výměra
2
(m )

Část
parcely

1030/2

3564

Ne

1036/1

6697

Ne

1036/2

3000

Ne

1037/5

1859

Ne

1037/6

1112

Ne

1038/4

33

Ne

115

661

Ne

287/6

130

Ne
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Druh evidence
pozemkové v
KN
pozemkové v
KN
pozemkové v
KN
pozemkové v
KN
pozemkové v
KN
pozemkové v
KN
pozemkové v
KN
pozemkové v
KN

Druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha

Tab.č.2 Celková výměra
ZCHÚ plocha v m2

Způsob využití pozemku

Vodní plochy

6697

Ochrana přírody

Ostatní plochy

10 359

Ochrana přírody s omezením jiných aktivit

plocha

17 056 m2

Druh
pozemku

celkem

3.3 Historie využívání území
3.3.1 Hospodářské využívání
Těžba vápence v této lokalitě začala v roce 1941 a byla ukončena v roce 1981. Od té
doby se lom zaplavoval čistým hlubinným vodním zdrojem. V roce 1987 byla naměřena
hloubka 8 m, v roce 1993 11 m a v roce 1995 hloubka 16 m, čímž se hladina srovnala
s výškou hladiny blízkého potoka a dále již nestoupá. Veškeré snahy o komerční využití
hospodářské budovy (dřevodílna, rekreační činnost) nebyly povoleny, takže v současnosti
není žádný z těchto negativních vlivů aktuálním.

3.3.2 Ochrana přírody
V roce 1988 byla v lomu provedena průzkumná akce ,,rak“ což poprvé upozornilo
veřejnost na cennost tohoto nově se formujícího ekosystému a následně byl celý areál
vyhláškou okresního národního výboru ve Vsetíně ustanoven za chráněný přírodní výtvor a
převeden pod správu Českého svazu ochránců přírody. Velké změny ve způsobu péče o lom
následovaly od roku 1990, kdy pozůstalí po bývalém vlastníkovi lomu žádali o navrácení
majetku v souladu se zákonem o odškodnění některých majetkových křivd č. 403/90. Cca ½
pozemků společně s hospodářskou budovou připadla do soukromého vlastnictví a tím
znemožnila aktivní ochranou péči. Druhá polovina lomu zůstala v majetku Českého svazu
ochránců přírody. 24. 4. 1991 vydal okresní úřad ve Vsetíně nařízení o vyhlášení přírodní
památky na všech výše uvedených parcelách, tedy i těch v soukromém vlastnictví.
V hospodářské budově bylo v následujících letech několik pokusů o komerční využití, které
však byly vzhledem k ochraně přírodní památky zakázány. Majetkové spory mezi dědici a
ČSOP nebyly dosud striktně vyřešeny. V současnosti je lom oplocen kolem celé své plochy a
pro veřejnost uzamčen, což pozitivně přispělo k ochraně této lokality. Vstup na parcely
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v majetku ČSOP je omezen pouze na malý tomuto účelu vyhrazený prostor a je povolen
pouze členům této organizace, nebo místním obyvatelům, popřípadě některým skupinám lidí,
jako jsou potápěči, kteří toto privilegium kompenzují pomocí při pravidelných brigádách
konaných v letním období.

Majetkové poměry uvnitř přírodní památky

Hranice přírodní památky
Pozemky ve vlastnictví ČSOP
Pozemky v soukromém vlastnictví

4. Přírodní podmínky a širší územní vztahy

4.1 Charakteristika bioregionu
Bioregion je tvořen vlhkou pahorkatinou na měkkých sedimentech vč.
ledovcových, z níž ostře vystupují kopce z pískovcového flyše. Převažuje 4 bukový lesní
vegetační stupeň na jižních expozicích a v nižších polohách 3. dubovo-bukový lesní
vegetační stupeň. Území je tvořeno mozaikou karpatské bioty s vlivem karpatského
bukového lesa i hercynským, z části se zde projevuje i vliv polonské podprovincie. Na
vápencích jsou malé ostrůvky méně náročné teplomilné fauny i flóry. V současnosti
převažuje orná půda, hojné jsou vlhké louky, v lesích kulturní smrčiny se zbytky bučin
(Culek 1995).
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4.2. Socioekonomické poměry
Ze socioekonomického hlediska se zde nacházejí obce s převahou obyvatelstva
pracujícího v průmyslu. Hustota zalidnění je okolo 100 – 150 obyvatel na Km2. V tomto
okresu převažují obce přechodného typu (obce měnící se podle struktury zaměstnanosti
ekonomicky aktivního obyvatelstva). 25 % obyvatel okresu žije v sídlech o méně než 500
obyvatelích (Viturka. 1992).

4.3. Zemědělské regiony
Oblast patří do regionu různorodého zemědělství pahorkatin a vrchovin a subregionu
obilnářsko-dobytkářského, kde podíl na hodnotě hrubé zemědělské produkce dosahuje u
zrnin kolem 20 %,brambor 10 – 20 %, mléka 10 – 20 %, vepřového masa 10 – 20 %,
hovězího masa 10 % a lnu kolem 5 % Intenzita výroby v těchto oblastech bývá průměrná až
podprůměrná.(Hoffmann. 1972).

4.4. Produkční potenciál půd a jeho ohrožení
Produkční potenciál je u lesních půd podprůměrný až žádný a u zemědělských
půd průměrný. Zornění zemědělské půdy se rovná 65 - 75 % a podíl odvodňované
půdy z úhrnu zemědělské půdy je 20 - 29 %. Spotřeba hnojiv v rámci intenzifikace
výroby je 210 - 249 kg/ha (Viturka. 1992).

4.5. Klimatické poměry
Lokalita náleží mírně teplé oblasti MT9. Nejčastější a nejsilnější větry jsou JZ a SV,
občas i přepadavé od JV z Beskyd. (Quitt. 1971) Pro tuto oblast jsou charakteristické vysoké
průměry srážek, velké teplotní výkyvy a vzhledem k nadmořské výšce relativně vysoký
počet vegetačních dnů i výskyt častých bouřek. V delších i kratších periodách se projevuje
převaha atlantského, baltského i kontinentálního vlivu. Nejbližší meteorologickou stanicí je
Valašské Meziříčí – Krásno (cca. 6 km). Odtud pocházejí následující klimatické hodnoty, je
však třeba brát v potaz zkreslení údajů vlivem nižší polohy stanice oproti zkoumané oblasti a
vliv městského prostředí z okolí stanice.

průměrná roční teplota

7,9 °C
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průměrné roční srážky

700 – 900 mm

průměrný počet vegetačních dnů

160 – 170

začátek vegetačního období

26. IV.

konec vegetačního období

1. X.

průměrný počet letních dnů v roce

46,9

průměrný počet mrazových dnů v roce

112,8

průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou

60 - 90

Podle průměru z hodnot naměřených v letech 1900-1951 je nejdeštivějším
měsícem červenec(107mm) a srpen (101mm), naopak nejsušší únor (34mm) a leden
(39mm).

lom v ranním oparu
Klimadiagram slouží jako ucelený soubor nejdůležitějších klimatických
informací o dané lokalitě. Jako vstupní data pro jeho vytvoření jsem použil Tabulky
podnebí z ČHMU (Zítek. 1961), ve kterých jsou klimatologická měření za roky 1901 –
1950. Meteorologická stanice je v nadmořské výšce 302 m.n.m. v poloze 49° 29´
zeměpisné šířky a 17° 59´ zeměpisné délky. Průměrný roční úhrn srážek je 789 mm,
průměrná roční teplota 7,9 °C.
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Klimadiagram dle Waltera-Lietha
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4.6. Geologická charakteristika
Lokalita náleží k bašskému vývoji slezské jednotky, vzniklé ve spodní křídě (100 –
141 mil. let) v období označovaném jako valangin a hauteriv (druhohory). Jedná se o
sedimenty Těšínsko-hradišťského souvrství. Ve stěnách lomu vystupují brekcie (sedimenty
typu slepence s nezaoblenými součástmi) s klasty (sediment rozrušený, transportovaný a
uložený na jiném místě) štramberských vápenců. Ve vyšší části lomové stěny je patrný
sedimentární kontakt s černošedými pelity těšínsko-hradišťského souvrství, které, jako
vložky, obsahují čočkovité polohy brekcií se štramberskými vápenci metrových mocností
(Šulgan. 1996). Vápence i mezerní hmota vynikají vysokými obsahy paleontologického
materiálu. Svrchní pokryvná vrstva je tvořena šedočernými písčitými jíly až jílovitými písky
s ojedinělými valounky vápence do 3 cm a dosahuje mocnosti cca 4m. Tato vrstva však zcela
chybí na hranách stěn a některých silně erodovaných částí lomu. Podloží okolí lomu je
tvořeno karpatským flyšem, pro nějž je charakteristické souvrství jílovců, slepenců a
pískovců.
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4.7. Statické vyhodnocení erozních vlivů
Lom jámového typu měl 2 etáže, přičemž dno je
v úrovni cca 15 – 17 m pod úrovní hladiny vody. Během
těžby byla voda čerpána, avšak po jejím ukončení došlo
během několika měsíců k zatopení lomu. Z toho lze
usoudit, že v lomu vyvěral předkvarterní puklinový zdroj.
Na svazích lomu v jeho SZ, SV a východní části se
nalézají mokřady, popř. i prameny vod mělkého
kvarterního oběhu v lokálních depresích. Vodní dotace
výrazného objemu může do lomu také přicházet při
vydatnějších srážkách, vzhledem k relativně rozsáhlé
stokové oblasti nacházející se S a SZ od lomu, ve
vzdálenosti cca 30 – 40 m. Potok při jižní části může
omezeně lom drenovat v závislosti na vzájemném
výškovém výkyvu hladin.
Při

rekognoskaci

byla

zjištěna

výrazná

tektonika dvou hlavních směrů, první cca SZ – JV směru
o úklonu cca 35

0

a druhá cca SV – JZ směru o úklonu

cca 55 0. Mikrotektonika není tak výrazná vzhledem
k brekciové struktuře vápenců. Druhotná tektonika

Místo sesunu několikatunového
skalního bloku

vznikla v důsledku odstřelů prováděných při těžbě, její
linie lze vysledovat podél celého obvodu lomu, avšak nelze určit její generelní směr.
(Ryšávka 1998)
Sesuvná aktivita typu skalního řícení je patrná na množství suti a balvanů napadaných a
zachycených na ledu v zimním období. K většímu sesuvu došlo v červenci 1997 po
vydatných srážkách (povodně na Moravě) kdy došlo ke zřícení několika tunového bloku do
dna lomu. Na obrázku je skalní stěna, z jejíž horních partií se sesunul skalní blok. Několik
patrných trhlin je na příjezdové komunikaci na Z od lomu a na přilehlém rodinném domu,
který byl opatřen sádrovým terčíkem pro sledování očekávaných změn. Na obnažených
skalních hranách je několik značně zerodovaných formací a balvanů, jež vykazují náznaky
možného sesuvu.
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4.8. Půdní charakteristika
4.8.1. Půdy v širším okolí
V podbeskydí

převládají

kambizemě,

hnědé

půdy

zejména

mezotrofní

a

pseudoglejové. Vyskytují se nejčastěji na flyšovém podkladu s převahou jílovce. Jsou to
převážně půdy hlinité, štěrkovité, shora kypré, vespod ulehlé. Středně bohatý pseudoglejový
typ převažuje na sprašových hlínách, je hlinitý až jílovitohlinitý, často vrstevnatě uložený.
Hnědé půdy jsou nejvíce rozšířeny mezi 450 - 800 m.n.m. a vázány většinou na členitý reliéf
jako jsou svahy, vrcholy apod. Hlavním půdotvorným pochodem při vzniku je intenzivní
vnitropůdní zvětrávání. Jde o vývojově mladé půdy, které v jiných terénech mohou přecházet
v hnědozem, illimerizovanou půdu, podzol apod. Stratigrafie rozeznává obvykle mělký
humusový horizont, pod kterým leží hnědě až rezivohnědě zbarvená poloha, ve které probíhá
intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Teprve hlouběji vystupuje zvětráváním méně dotčená
hornina, která je ve srovnání s předešlým horizontem odlišně zbarvená - většinou světleji.
V tomto horizontu zároveň přibývá skeletu. Zrnitostní složení se mění v závislosti na
charakteru matečné horniny. Obsah humusu silně kolísá a složení je většinou méně kvalitní,
půdní reakce obvykle slabě kyselá až kyselá. Sorpční vlastnosti se mění v závislosti na
obsahu humusu a zrnitostním složení. Podobně kolísají i fyzikální vlastnosti.
Hlavními subtypy kambizemí jsou:
Kambizem eutrofní = s vysokým obsahem humusu, příznivější půdní reakcí a sorpčními
vlastnosti, vyskytují se pouze na bazických horninách (čediče apod.);
Kambizem typická = s nižším obsahem humusu, nižší půdní reakcí a poněkud zhoršenými
sorpčními vlastnosti, nejrozšířenější je do nadmořské výšky 400 m;
Kambizem kyselá = morfologicky shodná s předešlou, ale s nápadným poklesem půdní
reakce a nízkým nasycením sorpčního komplexu, nejčastěji se s ní setkáváme mezi 400 až
600 m;
Kambizem silně kyselá = morfologicky opět podobná předcházející, půdní reakce je
již silně kyselá, sorpční komplex extrémně nenasycen, nejhojněji nad 600 m;
Kambizem oglejená a glejová = s projevy oglejení nebo glejového procesu.
Hnědé půdy jsou střední až nižší kvality. Pěstují se na nich především brambory, méně
náročné obiloviny (oves, žito) a len. Výbornými bramborářskými půdami jsou zejména
kambizemě na žulách a rulách. Kambizemě jsou dobrými lesními stanovišti (Tomášek.
1997).
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Zastoupení půdních typů a půdních druhů v %
v podoblasti Podbeskydské pahorkatiny:
Půdní typ (subtyp)

%

syrozem (antropogenní
půda)
ranker
rendzina (pararendzina)
hnědá půda oligotrofní
hnědá půda mezotrofní
hnědá půda eutrofní
hnědá půda pseudoglejová
podzol
pseudoglej
glej
semiglej

0,2
0,3
1,6
3,1
33,3
12,7
15,0
0,1
17,3
2,9
2,8
10,7

4.8.2. Půdy uvnitř PP
Půdní typy zastoupené v širším okolí se
značně liší od půd uvnitř přírodní památky
Jasenického lomu. Zatímco v okolí jsou zastoupeny
kambizemně, podél potoků fluvizemně, na svazích
lomu se nacházejí litozemě, rendziny a nejčastěji
pelické pararendziny. Místy nejsou vlivem odkryvu
vegetace a neustálé vodní eroze půdní struktury
zcela jasně vyvinuty a zemina je zde tvořena
pouze

velmi

jemnou

šedočernou

Obnažený svrchní horizont pararendziny

zeminou,

s vysokým obsahem skeletu která má charakter pelické kambizemě. S kyselinou
chlorovodíkovou však velmi silně reaguje v celém svém profilu, to vylučuje kambizem a
naznačuje, že se jedná o pelickou pararendzinu. Tato půda nemá původ ve vápenci, ale
pochází z resedimentace okolních sedimentů. Těmi jsou jednak klasické Karpatské flyšové
pískovce a jílovce světlých barev a jednak jílovité břidlice spodního mořského karbonu
Českého masivu (tzv. kulmské sedimenty) tmavých barev. Tato půda vyniká velmi dobrou
sorpční schopností, relativně vysokým obsahem minerálních látek, vysokou propustností pro
vodu a z toho odvozenou nízkou retenční schopností. Chudá vegetační pokryvnost na zde
zastoupených pararendzinách, je způsobena intenzivní vodní i větrnou erozí a rychlým

16

vysycháním, ne však špatnými živnými vlastnostmi, jak se dříve předpokládalo. Jak sorpční
schopnost, tak minerální výživnost a provzdušněnost je u těchto půd nadprůměrná.
Litozem je půda s hloubkou nepřesahující 10 cm. Pod touto vrstvou se již nachází
pevná, nebo slabě zvětralá matečná hornina. Humusový horizont představuje moder, nebo
mor. Na hodnotě Ph se značně podílí charakter matečné horniny. Půdy mají značnou
skeletnatost a s tím související provzdušněnost i propustnost pro vodu. V případě vápence lze
očekávat zásaditou až silně zásaditou půdní rci. Většinu těchto půd kryje pionýrská vegetace
a postupnou tvorbou humusového horizontu je mohou přeměnit na rankery nebo rendziny.
Rendziny se vyskytují na vápencích, či dolomitech, mohou se však oběvit i na
serpentinitech, nebo sádrovcích. Kdyby byly vápence bez příměsí (živce, slídy, křemen,
oxidy hliníku a železa, prachové a jílové částice) nebyl by na jejich půdním krytu růst
vegetace možný, protože kromě Ca a Mg by chyběly ostatní minerální prvky. Je tedy zřejmé,
že minerální obsah rendzin je značně závislý na typu podloží. Humusový horizont zastupuje
moder nebo mor, vzácně mulový moder, skeletnatost je vysoká, zpravidla více než 30 %
skeletu, obsah humusu kolísá v rozmezí 4 – 14 % a hodnota Ph je zpravidla alkalická.
Rozlišujeme rendziny modální, melanické, kambické, rubifikované, vyluhované, suťové a
litické, podle toho z jaké pochází matečné horniny. Jsou to půdy rychle vysychavé a
minerálně relativně chudé (dostatek je pouze u Ca a Mg), proto na nich vznikají teplomilná
rostlinná společenstva. Jsou-li zalesněny, jedná se o tak zvané absolutní lesní půdy. Při
odlesnění velmi rychle erodují (Tomášek. 2003).

4.9. Hydrologická charakteristika
Celá lokalita spadá do úmoří Černého moře. Nedaleko severovýchodním směrem cca
1 km probíhá linie hlavního evropského rozvodí mezi Baltským a Černým mořem. Plocha
lomu je odvodňována Jasenickým potokem, který lom nepřímo drenuje v závislosti na
vzájemném výkyvu hladin. Potok je o pár kilometrů dále pravostranným přítokem řeky
Bečvy.

Samotné jezero je napájeno předkvartérním hlubinným puklinovým zdrojem

podzemní vody a z části povrchovou vodou ze stokové plochy na severní a severozápadní
straně lomu.
Z hlediska povrchových vod jde o oblast dosti vodnatou s q = 10 – 15 l/s . km2
s nejvodnatějšími měsíci březen a duben v závislosti na období tání sněhu. Jedná se o lokalitu

17

s velmi malou retenční schopností a stupněm rozkolísanosti – silně rozkolísaný. Koeficient
odtoku je vysoký K = 0,46 až 0,60 (Vlček 1971).
Z hlediska základních typů podzemních vod daná lokalita spadá do oblasti se sezóním
doplňováním zásob. Nejvyšší vydatnosti pramenů je dosaženo v období květen – červen,
naopak nejnižší v září až listopadu. Specifický odtok podzemních vod je 0,5 až 1,0 l/s. Km2.
Propustnost flyšového podloží se kategorizuje jako dobrá (Vlček 1971).

4.10. Charakteristika flory
Floristické poměry pro podbeskydskou pahorkatinu
značně závisí na poměrech půdních. Převažující živnější
podloží se promítá do bohatosti fytocenóz, kterou lze
schématicky vyjádřit kombinací Asperula – Senecio fuchsii –
Oxalis – Rubus hirtus. Patří k ní Asarum europaeum, Milium
effusum (hlavně v luhu), na nejbohatších půdách Actaea
spicata, Euphorbia amygdaloides, Salvia glutinosa, častá je
Athyrium filix femina, méně Dryopterix filix mas (mizí pod
smrkem), na rozdíl od horských Beskyd chybí Dentaria
bulbifera. V acerózní a lužní řadě je běžná Urtica dioica,
Anthriscus sylvestris, Lamium galeobdolon, Mercurialis
perennis, nebo Allium ursinum. Oxalis acetosella je
dominantní v kategorii H, O, ale i druhotně ve smrkových
stádiích

bohatých

typů.

Na

výrazných

pseudoglejích

dominuje Carex brizoides, nebo i Rubus hirtus. Naplavené
půdy mají dominantní často Aegopodium pedagraria, hojné
Circaea lutetiana, Stachys sylvatica, Festuca gigantea a
nitrofilní druhy. Na nejkyselejších stanovištích jsou acidofilní
druhy Vaccinium myrtillus a oligotrofní mechy. V lučních
společenstvech převažují běžné druhy jako Ranunculus
acris,R. repens, Alopecurus pratensis, campanula patula,
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Zběhovec plazivý (Ajuga reptans)

Plantago lanceolata, P. major, Festuca pratensis, Veronica
chamaedris, V. officinalis, Lychnis flos cuculi, Cirsium
canum, Lolium perenne, Cynosurus perenne, Bromus
erectus, Dianthus cartusianorum a jiné. (Culek 1995)
V dřevinné

skladbě

jsou

v průměru

pro

podbeskydskou pahorkatinu jehličnany zastoupeny 57 %,
z toho Picea (abies, omorica) 46,8 %, Abies (alba,
nordmandiana) 1,9 %, Pinnus (silvestris, nigra, rotundata)
5,8, Larix (decidua) 2,1 %, ostatní (Tsuga, Pseudotsuga,
Taxus) 0,4 %. Listnáčů je 43 %, z toho Quercus (petraea,
robur) 8,2 %, Fagus (sylvatica) 4,4 %, Tillia (cordata,
platyphyllos) 6,9 %, Alnus (Incana, glutinosa) 7,3 %,
Carpinus

(betulus)

2,8

%,

Acer

(platanoides,

pseudoplatanus) 2,4 % Fraxinus (excelsior) 2,6 %, Betula
(pendula) 4,3 % ostatní (Salix alba, fragillis, silesiaca,

kruštík bahenní (Epipactis palustris)

caprea, viminalis, Cerasus avium, Populus alba, nigra, tremula) 4,3 %. (Culek 1995)
Ve vyšších polohách západního okraje Veřovické Brázdy je flora tvořena základní
druhovou kombinací Oxalis – Senecio fuchsii – Asperula odorata, nejčastěji s hojnou účastí
kapraďovitých, druhů rodu Rubus a celou garniturou druhů bohatých jedlových bučin, jako
Salvia glutinosa, Hordelymus europea, Impatiens noli tangere, Actaea spicata, Dentaria
bulbifera, D. enneaphyllos, D. glandulosa, Euphorbia amygdaloides, Symphytum tuberosum,
Allium ursinum, Arum cylindraceum, vedle hojné Mercurialis perennis, Aruncus vulgaris i
vzácně

Lunaria rediviva. Charakteristický pro vyšší polohy je i výskyt druhů Gentiana

asclepiadea, Luzula sylvatica, Veratrum album, Athyrium alpestre, Poa chaixii, Blechnum
spicant, Calamagrostis villosa, Trientalis europea, u pramenišť Doronicum austriacum,
Ranunculus aconitifolius. (Culek 1995)
Dřevinnou skladbu zde tvoří převážně Picea abies podrostem pak Lonicera nigra,
Sambucus nigra nebo Sorbus aucuparia, dále jsou zastoupeny Quercus, Fagus, Acer,
Fraxinus, Betula, nebo Carpinus.
Botanický průzkum přírodní památky Jasenický lom byl proveden v letech 1996 1997 RNDr. Věrou Kouteckou. Seznam zjištěných rostlin obsahuje 133 druhů. Z toho je 127
druhů bylin řazených do 34 čeledí a 25 druhů dřevin řazených do 12 čeledí. Viz příloha č. 4
Floristický soupis.
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Z druhové skladby vegetace lze učinit následující závěry o lokalitě.

Teplomilné

druhy lze považovat za původní – zřejmě se vyskytovaly na lokalitě již před zahájením těžby
vápence (např. Psamophilla muralis, Fragaria vesca, Poterium sanguisorba, Coronilla
varia, Ononis spinosa, Polygalla comosa, Viola odorata, Galium sp, Clinopodium vulgare,
Origanum vulgare, Salvia pratensis, Thymus pulegioides, Verbascum phlomoides, Carlina
acaulis, Carlina vulgaris, Solidago virgaurea, Hylotelephium maximum, Knautia arvensis).
Původní společenstvo rostlin je však značně znehodnoceno a potlačno ruderálními a
synantropními druhy. V drobných terénních depresích s nepropustným podkladem se
vyskytují vlhkomilná společenstva. Na lokalitě se začínají obnovovat původní křoviny sv.
Prunion spinosae (Rosa canina, Rubus fruticosus, Euonymus europaeus, Acer campestre)
(Koutecká 1997).
Kruštík bahenní byl v lomu poprvé nalezen v roce 1996. Drobnou populaci zde
zastupovalo pouze 6 sterilních jedinců, což znemožnilo jejich druhovou identifikaci.
Následně v roce 1997 bylo nalezeno 8 kvetoucích a 7 sterilních rostlin, což bezpečně
potvrdilo, že se jedná o druh Epipactis palustris, tedy kruštík bahenní, který je dle vyhlášky
395/1992 Sb. řazen mezi chráněné rostliny v kategorii druhů silně ohrožených. Populace
rostla na ploše menší než 1m2 na parcele 1030/2. Okolní vegetace byla v té době pouze
travinná, s několika keři. 16. 7. 2006 jsem na stejné lokalitě nalezl populaci čítající 6
kvetoucích a 23 sterilních jedinců, kteří rostou stejně jako před deseti lety na rozloze do 2
m2. Zvýšený počet populace přisuzuji letošnímu příznivému počasí. Nutno však podotknout,
že okolní vegetace za deset let značně vyrostla, z několika keřů je prakticky neproniknutelná
bariéra a tři blízko vysazené borovice vytváří relativně silný zástin. Jedinci kruštíku jsou
přesto vitální a dosahují výšky přes 30 cm, viz fotodokumentace (obrázek výše je pouze
ilustrativní a nepochází ze zájmové populace, fotky v přílohách ano).
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4.11. Charakteristika fauny
Studium lomu začalo již v roce 1987 a
roku

1995

byl

hydrobiologický

proveden

průzkum

inventarizační

RNDr

Milošem

Holzerem. Místo odběru vzorků bylo situováno
při odtoku nadbytečné vody, kde byly použity
různé metody odchytu vodní fauny pomocí
planktonních sítí. Postupně byly zachyceny
všechny vodní organismy, které se vyskytují
nejen ve volné hladině, ale také bentické
organismy dna. Viz příloha č.2. Přehled
nalezených taxonů hydrobionty.
Na lokalitě bylo celkem zachyceno 36

rak říční (Astacus astacus)

taxonů vodní fauny, což lze považovat za složení velmi pestré. Vesměs se jedná o zástupce
čistých, studených vod. V mnoha případech dokonce o živočichy běžné v pramenných
oblastech. Při posledním sledování bylo zachyceno 33 taxonů podobného spektra živočichů. I
tento fakt svědčí o postupné stabilizaci lokality. Kvantitativní pohled je také stálý tzn. je zde
loveno malé množství jednotlivých zástupců. Většina živočichů, kteří byli považováni za
zajímavé v hodnocení v roce 1993, se objevují i v letošních odběrech. Nově uvádím:
perloočky druhu Pleuroxus striatoides. Tento druh objevil pro naši faunu v roce 1944
Šrámek - Hušek v plavebním kanálu v Praze. Pravděpodobně došlo k jejímu rozšíření na
Moravu. Druh nelze zaměnit s druhy podobnými. Má svoji skořápku charakteristicky
vráskovanou a lamelovanou. Buchanky Acanthocyclops vernalis žijí jen ve vodách čistých a
na jaře bývají hromadně. Objevují se postupně i larvy vážek rodu Lestes. Nové, ale málo
významné , jsou nálezy larev rodu Oxycera a běžný druh znakoplavky. Jepice převážně
druhu Leptophlebia marginata jsou blízce příbuzné druhu L. vespertina, které byly loveny
dříve. L. marginata žije v zarostlých vodách. Zde byla lovena v chuchvalcích řas. (Holzer
1995)
Po zaplňování lomu vodou došlo k bouřlivému vývoji hydrobionty, jež se postupně
zpomaloval a stabilizoval společně se stoupající hladinou, která se v roce 1995 ustálila na
stálé hodnotě. Vodní ekosystém je závislý na kvalitě vody a vzhledem k oplocení a ochraně
není přímo ohrožen znečištěním. Může se tedy dále vyvíjet a stabilizovat své ekosystémy.
Výrazné změny ve složení společenstev mohou nastat pouze v případě výrazné změny
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vodního prostředí. Jedinou možností je pak negativní změna, protože kvalita dnešní vody již
zlepšení neumožňuje.
Významnou až raritní složkou zdejší hydrofauny je stabilní životaschopná populace
raka říčního (Astacus astacus), která sem pronikla z blízkého potoka. Všechny průzkumy této
populace odhalují významné odlišnosti od normálu nejen ve velikosti, ale i v délkových
poměrech jednotlivých částí těla. Barevná odchylka je ukázkou schopnosti raka přizpůsobit
se barvě podkladu na kterém žije.
Z biologického hlediska je zajímavou součástí lokality pramen ve stěně lomu.
Stanoviště je přibližně stejné jako ostřikované plochy vodopádů, které jsou z algologického i
zoologického hlediska málo známým ekotopem.Vyhraněné a poměrně konstantní ekologické
poměry měnící se na krátké vzdálenosti umožňují sledovat ekologické nároky jednotlivých
typů společenstev, jejich dominant i jednotlivých druhů. Více viz. Příloha č.1. Přehled
nalezených taxonů savců, ryb, obojživelníků a plazů.

Vodní fauna při břehu: plotice obecná (Rutilus rutilus) a skokan hnědý Rana temporaria

Potravní řetězce na tomto území jsou zajímavé v tom že se jedná o oplocenou, tedy
odříznutou lokalitu od okolí. Ve vodním prostředí je na vrcholu řetězce štika obecná, na
souši dominují dravci jako poštolka obecná, káně lesní nebo jestřáb lesní. Viz. Příloha č.3.
Potravní síť. V posledních letech byly snahy za strany soukromých vlastníků zarybnit jezero
ve vyšší míře kaprem obecným, čemuž značně bránila relativně silná populace štiky říční,
proto byly tendence tohoto dravce eliminovat. Osobně si myslím, že by to mělo za následek
ústup račí populace, protože by se na vrchol potravního řetězce dostal okoun říční, který by
již neměl jiného konkurenta. Vzhledem k početnosti okouní populace v lomu by to mohlo
mít velmi negativní důsledky. Navíc je zde třeba upozornit na fakt, že přírodní památka není
rekreačním centrem pro rybáře, proto jsou jakékoliv zásahy do potravních řetězců v jezeře
nežádoucí.
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Mezi ptáky můžeme v lomu a jeho okolí potkat z dravců: káni lesní, poštolku obecnou,
krahujce obecného, jestřába lesního. Mezi vrubozobé zde
patří kachna divoká, čírka obecná. Brodiví: volavka
popelavá, čáp černý, bílý. Hrabaví: koroptev polní,
křepelka

polní,

bažant

obecný.

Bahňáci:

čejka

chocholatá, kulík říční. Měkkozobí: hrdlička divoká,
zahradní, holub hřivnáč. Sovy: kalous ušatý, sýček
obecný. Šplhavci: žluna zelená, strakapoud velký. Pěvci:
sýkora modřinka, koňadra, babka, parukářka, pěnkava
obecná, jikavec, červenka obecná, zvonek zelený,
zvonohlík obecný, kos černý, vrabec domácí, střízlík
obecný, stehlík obecný, šoupálek dlouhoprstý, špaček
obecný, vrána šedá, havran polní, krkavec velký, skřivan
polní, vlaštovka obecná, jiřička obecná, konipas bílý,
polní, brkoslav severní, ťuhýk šedý, obecný, skorec
vodní, rehek domácí, drozd brávník, kvíčala, brhlík lesní,

čáp černý (Ciconia nigra)

strnad luční, obecný, dlask tlustozobý, hýl obecný, křivka obecná, sojka obecná, straka
obecná a jiní.

5. Typy biotopů (aktuální vegetace)
Na ploše přírodní památky je zastoupeno 5 hlavních typů biotopů. 1. Vodní
společenstvo uvnitř jezera, 2. Teplomilné společenstvo rostlin na nezastíněných plochách, 3.
Borový porost, 4. Vlhkomilná společenstva v terénních depresích , 5. Skalní společenstvo.
Vzhledem k malé výměře plochy lomu jde o velmi bohatou různorodost biotopů, která je
způsobena značnou rozmanitostí, půdních, hydrických a mikroklimatických podmínek.
Zvláštním biotopem by mohly být označeny také části skal, kudy do lomu přitéká povrchová
voda, mají totiž charakter biotopu ostřikované části vodopádů, který je doposud málo
známým a probádaným ekotopem. Bohužel ke své nepřístupnosti jej nelze blíže
charakterizovat a proto se mu nebudu dále podrobněji věnovat. Rozmístění jednotlivých
biotopů v lomu je nastíněno v příloze č. 9. Nákres aktuálních typů biotopů na ploše PP
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a) Vodní společenstvo uvnitř jezera má charakter pramenných společenstev
vyžadujících velmi čistou vodu. V minulosti, kdy se zemědělsky využívaly parcely severně
od lomu, docházelo k eutrofizaci vod, což podnítilo růst vodní vegetace. Dnes již
k eutrofizaci nedochází a z vodní vegetace jsou zastoupeny pouze zelené řasy lemující
v malé vrstvě okraje skal. Tento biotop je významný svou hydrobiontou, která je popsána
výše, v odstavci charakteristika fauny.

b) Teplomilné společenstvo rostlin na nezastíněných plochách, lze charakterizovat jako
travní a křovinné společenstvo které se zde vyskytovalo ještě před těžbou vápence.
Z bylinných druhů jsou zastoupeny: šaterka polní Psamophilla muralis, jahodník obecný
Fragaria vesca, krvavec menší Poterium sanguisorba, čičorka pestrá Coronilla varia, vítod
chocholatý Polygalla comosa, violka vonná Viola odorata, svízel Galium sp, klinopád
obecný Clinopodium vulgare, dobromysl obecný Origanum vulgare, šalvěj luční Salvia
pratensis, mateřídouška vejčitá Thymus pulegioides, divizna obecná Verbascum phlomoides,
pupava bezlodyžná Carlina acaulis, pupava obecná Carlina vulgaris, zlatobýl obecný
Solidago vrgaurea, rozchodníkovec žlutokvětý Hylotelephium maximum, chrastavec rolní
Knautia arvensis. V dřevinném patře jsou zastoupeny růže šípková Rosa canina, ostružiník
křovitý Rubus fruticosus, brslen evropský Euonymus europaeus, javor babyka Acer
campestre, či borovice lesní a černá Pinus sylvestris, nigra.

c) Borový porost je tvořen hustým zápojem borovice černé, která zde byla vysázena za
účelem sanace nezpevněných břehů a svahů. Na ploše lomu je tento biotop rozmístěn
ostrůvkovitě a vzhledem k zástinu který tvoří, je prakticky bez podrostu. V poslední době se
tyto porosty prořezávají a z ochranného hlediska by bylo vhodné je nahradit druhově
původním společenstvem.

d) Vlhkomilná společenstva v terénních depresích se vyskytují na místech stoku
povrchových vod s nepropustným podložím. Vzhledem k značné členitosti vápencového
podkladu jsou tyto biotopy rozmístěny nahodile po celé ploše PP. V byliné skladbě jsou zde
zastoupeny ostřice obecná Carex nigra, ostřice srstnatáCarex hirta, rákos obecný Phragmites
australis, kyprej obecný Lythrum salicaria. V dřevinném patře jsou to vrba bílá Salix alba,
vrba jíva Salix caprea, vrba nachová Salix purpurea a vrba košíkářská Salix viminalis. Jeden
z těchto biotopů tvoří stanoviště kruštíku bahenního Epipactis palustris.
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e) Skalní společnstva osidlují jak skalní stěny, tak odkryté sesuvy bez vegetace. Tyto
extrémní podmínky jsou schopny osídlit rostlinné druhy jako rozchodníkovec žlutokvětý
Hylotelephium maximum, nebo svízel nízký Galium pumilum.

6. Přírodní (potenciální) stav geobiocenóz
Přírodní stav geobiocenóz v krajině je takový stav, který by nastal v současných
ekologických podmínkách při vyloučení lidských zásahů do krajiny. Přírodními
geobiocenózami jsou ve středoevropské krajině především geobiocenózy lesní. Bez vlivu
člověka by se zde střídala různá vývojová stádia lesních společenstev, diferencovaných podle
ekologických podmínek. Vlivem lesního hospodářství dochází ke zjednodušení vertikální
struktury a změně dřevinné skladby, často vznikají monokutury, stanoviště nepůvodních,
nebo dokonce introdukovaných dřevin. Při těchto změnách živé složky geobiocenóz zůstavají
ovšem zachovány určité rysy ekotopu, tedy geologické podloží, reliéf, klima a základní půdní
vlastnosti. Hypotéza o jednotě geobiocenózy přírodní a geobiocenóz změněných je založena
na předpokladu, že v případě ukončení antropických vlivů zde opět vzniknou sukcesním
vývojem společenstva blízká přírodním.
Skupiny typů geobiocénů jsou sdružené typy geobiocénů s podobnými trvalými
ekologickými podmínkami, zjišťovanými pomocí bioindikace rostlinnými společenstvy. Do
skupin jsou typy geobiocénů sdružovány na základě fytocenologické podobnosti přirozených
lesních biocenóz ve stádiu zralosti. Skupiny typů geobiocénů jsou rámci natolik
homogenních ekologických podmínek (klimatických trofických i hydrických), že se
vyznačují určitým druhovým složením a prostorovou strukturou biocenóz, určitou
produktivností a určitou dynamikou vývoje. Lze na ně tedy vázat určitý funkční potenciál i
určitou optimální možnost využití adekvátní přírodním podmínkám. (Buček, Lacina, 1999)
Vymezená lokalita (okolní 3 km2) spadá zhruba ze 70 % do 4. lesního vegetačního
stupně, ostatní území připadá 3. lvs. Dle mého názoru, je zde zastoupeno 6 hlavních skupin
typů geobiocénů, 4B3 – Fageta typica ( typické bučiny), 4BC3 Fageta aceris (bučiny
s javorem), 4AB-B3

Fageta paupera superiora (holé bučiny vyššího stupně), 4BC-C4

Fraxini–alneta aceris superiora (javorové jasanové olšiny vyššího stupně), 3BC3 Quercifageta aceris (javorové dubové bučiny) a 3B3 Querci-fageta typica (typické dubové bučiny).
Při tvorbě mapy jsem vycházel především z mapových podkladů Ústavu hospodářské úpravy
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lesa, které bylo potřeba pomocí převodního klíče a terénního průzkumu, převést na jednotlivé
skupiny typu geobiocénu. Viz příloha č.6. Nákres potenciální lesní vegetace.
Fageta typica má dominantní postavení, ve vyšších polohách se nachází Fageta paupera
superiora, na strmějších svazích Fageta aceris v nižších polohách na bohatších půdách
Querci-fageta aceris a Querci fageta typica, podél potoků Fraxini–alneta aceris superiora.
Samotný lom se nachází ve třetím lesním vegetačním stupni a jeho okolí spadá do jednotky
STG 3BC3 Querci-fageta aceris (javorové dubové bučiny) jeho jižní strana při nivě
jasenického potoka do 3BC-C4 Fraxini-Alneta aceris superiora (javorové jasanové olšiny
vyššího stupně). Určit přesně typ potenciální vegetace na ostrůvkovitém vápencovém útvaru
je však náročné. Dá se však předpokládat že se zde vegetace značně lišila od okolní javorové
dubové bučiny vlivem jižní expozice, specifického mikroklimatu a vápencového podloží,
přičemž mohla mít charakter dealpinské dubové bučiny (Querci – fageta dealpina) 3D2.
Původní společenstvo však bylo zcela pozměněno lidskou činností.

6.1. Charakteristika jednotlivých skupin typů geobiocénu
Fageta typica 4B3 ( typické bučiny)
Nalézá se v nadmořských výškách 400 – 650 m.n.m., osídluje mírné až střední svahy
vyšších pahorkatin a vrchovin v klimatických oblastech MT3 až MT5. Podloží tvoří středně
bohaté až bohaté silikátové horniny (syenit, andezit, amfibolit, flyšové břidlice, ruly
granodiority, svory aj.) Půdními typy jsou především mezotrofní až eutrofní kambizemě.
Vdřevinném patře dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), obvykle s příměsí jedle bělokoré
(Abies alba), dále bývají zastoupeny javory (Acer platanoides, pseudoplatanus), lípy (Tillia
cordata, platyphyllos), jilm horský (Ulmus glabra). V keřovém patře nejčastěji zimolez
pýřitý (Lonicera xylosteum), nebo lýkovec jedovatý (Daphne mezerum).
V synuzii podrostu dominují mezofilní druhy, charakteristické jsou: mařinka vonná
(Galium odoratum), starček fuchsův (Senecio fuchsi)i, netýkavka nedůtklivá (Impatiens nolitangere), ostružiníky (Rubus hirtus, idaeus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kyčelnice
cibulkonosná (Dentaria bulbifera), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), strdivky (Melica
nutans, uniflora), ostřice prstnatá (Carex digitata), bukovinec kapraďovitý (Gymnocarpium
dryopteris), kapraď samec (Dryopteris filix–mas), ostřice chlupatá (Carex pilosa), žindava
evropská (Sanicula europea), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), samorostlík klasnatý
(Actea spicata), pitulník horský (Lamium montanum), kopytník evropský (Asarum
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europaeum), kakost smrdutý (Geranium robertianum), svízel okrouhlolistý (Galium
rotundifolium), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticilatum), šalvěj lepkavá (Salvia
glutinosa) a jiné.

Fageta aceris 4BC3 (bučiny s javorem)
Osídluje nadmořské výšky 350 – 650 m.n.m., mírné až střední svahy vyšších
pahorkatin a vrchovin v klimatických oblastech MT3 a MT5. V nižšíh polohách se zpravidla
vyskytuje na stinných expozicích svahů. Podloží bývá tvořeno bohatšími silkátovými
horninami (syenit, gabro, amfibolit, flyšové břidlice, ruly granodiority, droby, čediče,
diabasy aj.) které bývá často překryto kamenitými svahovinami. Půdními typy jsou eutrofní,
typické až rankerové kambizemě, s vyšším obsahem humusu. Vdřevinném patře dominuje
buk lesní (Fagus sylvatica), obvykle s příměsí jedle bělokoré (Abies alba), dále bývají
zastoupeny javory (Acer platanoides, pseudoplatanus), lípy (Tillia cordata, platyphyllos),
jilm horský (Ulmus glabra), dále také jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a místy habr obecný
(Carpinus betulus). V keřovém patře nejčastěji zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), nebo
lýkovec jedovatý (Daphne mezerum), bez černý (Sambucus nigra) a zimolez obecný
(Lonicera xylosteum).
V synuzii podrostu dominují mezofilní a nitrofilní druhy, charakteristické jsou:
bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis),pitulík horský (Galeobdolon montanum) mařinka
vonná (Galium odoratum), kopytník evropský (Asarum europaeum), ječmenka evropská
(Hordelymus europaeus), bukovinec kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), kapraď samec
(Dryopteris filix–mas), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), zvonek kopřivolistý
(Campanula trachelium), Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), česnáček lékařský (Aliaria
petiollata), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), vlaštovičník větší (Chelidonium majus),
hrachor jarní (Lathyrus vernus), jaterník podléška (Hepatica nobilis), vrbina hajní
(Lysimachia nemorum), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli tangere), kyčelnice devítilistá
(Dentaria enneaphyllos), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) a jiné.

Fageta paupera superiora 4AB-B3 (holé bučiny vyššího stupně)
Nalézá se v nadmořských výškách 500 – 700 m.n.m., osídluje střední až strmé svahy
vyšších poloh v klimatických oblastech MT3 a MT5. Téměř vždy se nalézá na stinných
expozicích. Nejčastěji se vyskytuje na středně bohatých horninách karpatského flyše a jejich
svahovinách. Půdy jsou zpravidla středně hluboké, živinami průměrně zásobené kambizemě,
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zřídka luvizemě. Vdřevinném patře zcela dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), občas
s příměsí jedle bělokoré (Abies alba), nebo javoru klenu (Acer pseudoplatanus), v keřovém
patře je jen lýkovec jedovatý (Daphne mezerum).
Synuzie podrostu je značně potlačena, zejména v jarním období bývá zastoupena
druhy: šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticilatum),
nebo věsenka nachová (prenanthes purpurea).

Fraxini-alneta aceris superiora (3)4BC-C4 (javorové jasanové olšiny vyššího stupně)
Nalézají se v potočních nivách pahorkatin a vysočin ve výškách 350 až 600 m.n.m.
Okolí je vždy silně ovlivňováno okysličenou tekoucí vodou, patří sem i dna úžlabin
s přilehlými svahy. Půdy jsou vždy dobře prohumózněné a dobře minerálně zásobené.
Půdním typem bývá obvykle fluvizem. V dřevinném patře je zastoupeno širší druhové
spektrum, především: olše lepkavá (Alnus glutinosa), olše šedá Alnus incana, jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus), vrba křehká (Salix fragilis), lípa
srdčitá, velkolistá (Tillia cordata, platyphyllos), smrk ztepilý (Picea abies), jedle bělokorá
(Abies alba), jilm horský (Ulmus glabra), buk lesní (Fagus silvatica), střemcha hroznovitá
Padus avium. Z keřů bývají nejčastěji zastoupeny: bez černý (Sambucus nigra), zimolez
pýřitý (Lonicera xylosteum), kalina obecná (Viburnum opulus), vrba jíva (Salix caprea) a
jiné.
Synuzie podrostu je tvořena především mezofilními druhy s příměsí druhů nitrofilních.
Mokřadní druhy jsou pouze v úzkém lemu podél potočních koryt. Druhové zastoupení:
válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), ostřice třeclicovitá, lesní (Carex brizoides,
sylvatica), kostřava obrovská (Festuca gigantea), metlice trstnatá (Deschampsia caespitosa),
pšeníčko rozkladité (Milium efusum), bršlice kozí noha (Aegopodium pedagraria), sasanka
hajní (Anemone nemorosa), kopytník evropský (Asarum europaeum),

kostival hlíznatý

(Symphytum tuberosum), ptačince (Stellaria holostea, nemorum), bažanka vytrvalá
(Mercurialis perenis), papratka samice (Athyrium filix-femina), devětsil bílý (Petasites
albus), prvosenka vyšší (Primula elatior), blatouch bahenní (Caltha palustris), krabilice
chlupatá (Chaerophyllum hirsutum) a jiné.

Querci-fageta aceris 3BC3 (javorové dubové bučiny)
Osídluje nižší polohy členitých pahorkatin a vrchovin ve výškách 300 až 500 m.n.m.
kde osídluje půdy bohatší na humus, především na vydutých částech svahů a na zahliňených
sutích. Geologické podloží tvoří převážně horniny krystalinika a karpatského flyše
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s překryvy svahovin, nebo vápence. Půdy jsou středně hluboké s dobrým obsahem živin,
převládající typy kambizem typická nebo rankerová. V dřevinném patře dominuje buk lesní
(Fagus sylvatica) a dub zimní (Quercus petraea), dále bývají zastoupeny habr obecný
(Carpinus betulus),javor klen, mléč (Acer platanoides, pseudoplatanus), lípy (Tillia cordata,
platyphyllos),nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V keřovém patře jsou nejčastěji
zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), lýkovec jedovatý (Daphne mezerum), nebo bez černý
(Sambucus nigra).
Synuzie podrostu je tvořena především kombinací mezofilních s heminitrofilními
druhy. Charakteristickými jsou: strdivka jednokvětá (Melica uniflora), ostřice chlupatá,
(Carex pilosa), mařinka vonná (Galium odoratum), pitulík žlutý (Galeobdolon luteum),
bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), hrachor luční (Lathyrus vernus), kakost smrdutý
(Geranium robertianum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), plicník lékařský
(Pulmonaria officinalis), kopytník lékařský (Asarum europaeum), netýkavka nedůtklivá
(Impatiens noli-tangere), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), šťavel kyselý (Oxalis
acetosella), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), dymnivka dutá Corydalis cava, hvězdnatec
čemeřicový (Hacquetia epipactis), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides) a jiné.

Querci fageta typica 3B3 (typická dubová bučina)
Vyskytuje se na plošinách, nebo mírných až středních svazích pahorkatin a vrchovin,
v nadmořských výškách 300 až 500 m.n.m. Podloží bývá tvořeno kyselými až neutrálními
horninami, často s překryvy svahovin a polygleitických hlín, místy sprašových hlín.
Zpravidla s rostoucí nadmořskou výškou navazují na javorové dubové bučiny a výše pak
přecházejí v typické bučiny, nebo bučiny s javorem. Převládajícím půdním typem je
kambizem, často se vyskytují luvizemě, vzácněji i hnědozemě. Půdy jsou hlinité až
hlinitopísčité, minerálně středně zásobené, mírně kyselé. Převažující humusovou formou je
moder. V dřevinném patře převažuje Buk lesní (Fagus sylvatica), jako příměs se vždy
vyskytuje dub letní (Quercus petraea). Zastoupení ostatních dřevin je nízké, v podrostu
občas bývá habr (Carpinus betulus), do hlavní úrovně mohou zasahovat lípy (Tillia cordata,
platyphyllos), javory (Acer platanoides, pseudoplatanus). Keřové patro nebývá dobře
vyvinuto, uplatňují se zde pouze zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), nebo lýkovec jedovatý
(Daphne mezerum).
Synuzii podrostu tvoří téměř výhradně mezotrofní druhy. Dominantní bývá ostřice
chlupatá (Carex pilosa), nebo strdivka jednokvětá (Melica uniflora). Pravidelně se zde
vyskytují lipnice hajní (Poa nemoralis), strdivka nící (Melica nutans), válečka lesní
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(Brachypodium sylvaticum), bika hajní (Luzula luzuloides), ostřice prstnatá (Carex digitata),
mařinka vonná (Galium odoratum), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), samorostlík
klasnatý (Actaea spicata), rozrazil rozekvítek (Veronica chamaedrys) a jiné.

Querci-fageta dealpina 3D2 (dealpínské dubové bučiny)
Jedná se o vzácnou skupinu typů geobiocénu, která se u nás v zachovalém stavu
vyskytuje pouze na několika lokalitách (CHKO Moravský kras, předhůří Šumavy a
Českomoravské vysočiny). Podloží tvoří vždy vápence a půdním typem jsou rendziny lytické
typické až suťové. V dřevinném patře se na rozdíl od dealpinských borů výrazně uplatňuje
buk lesní (Fagus sylvatica) a jiné listnaté dřeviny. V bylinném patře dominuje pěchava
vápnomilná (Sesleria albicans)

7. Kostra ekologické stability krajiny
S rostoucí fragmentací moderní krajiny a izolovaných zbytků přírodních a přírodě
blízkých ekosystémů souvisí význam a aktuálnost plánování ekologické sítě. V přírodě je
ekologická síť tvořena cennými přírodními a přírodě blízkými ekosystémy, tzn. kostrou
ekologické stability, která je podkladem pro tvorbu územníhosystému ekologické stability
(ÚSES). Do tohoto sytému spadají navrhované prvky jako jsou biocentra, biokoridory a
interakční prvky.
Z hlediska kostry sítě ekologické stability nelze brát v potaz pouze plochu přírodní
památky, ale celé širší okolí (pro názornost okolní 3 km2 s vápenkou ve středu). Celé území
je ekologicky stabilní díky několika významným lokálním biocentrům a jednomu
nadregionálnímu (CHKO Beskydy). Svědčí o tom výskyt řady chráněných druhů rostlin i
živočichů jako: prstnatec májový, kruštík bahenní, mečík střechovitý, barvínek menší, nebo
hořeček brvitý, z živočichů pak rak říční, krkavec velký, nebo čáp černý. Většina vzácných
rostlin je vázána na přírodní památky, s výjimkou prstnatce májového, jehož drobné
populace jsem nalezl v lokálních depresích na louce kolem pramene Jasenického potoka,
která vznikla samovolným vývojem na původně zemědělské půdě, jež je dodnes ponechána
ladem následkem krachu místního zemědělského podniku zhruba před deseti lety. Samovolné
šíření vzácných druhů je pro mne důkazem funkční ekologické sítě.
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Páteří sítě ekologické stability jsou především liniová společenstva přírodě blízkých
lesních okrajů a potočních niv, která funkčně propojují jednotlivé přírodní památky
s existujícími lokálními biocentry, které tak nejsou odříznuty od nedaleké hranice
nadregionálního biocentra CHKO Beskydy. Právě niva Jasenického potoka spojuje jinak
odříznutou přírodní památku Jasenického lomu s okolím. Důležitou roli zde hrají interakční
prvky jako zachovalé remízy, nebo zarostlé meze, jež místy doplňují chybějící návaznosti na
stávající ekologickou síť. Viz. Příloha č.8. Kostra sítě ekologické stability.
Jednotlivá biocentra (významné útočiště mnoha druhů rostlin i živočichů s lokálním nebo
regionálním významem) které jsou nejvýznamnějšími segmenty sítě ekologické stability v
okolí lze charakterizovat takto:
1. CHKO Beskydy je nadregionálním biocentrem. Svou rozlohou i druhovou
rozmanitostí a zachovalostí představuje důležitou genovou banku nejen pro celou severní
Moravu. Díky návaznosti na rozsáhlé lesní celky na slovenské straně (Malá a Velká Fatra,
Nízké Tatry...) jsou Beskydy jediným útočištěm velkých šelem na území ČR. Pro mou
vymezenou lokalitu je z ekologického hlediska velmi důležitá maximální podpora liniových
společenstev, která funkčně propojují toto biocentrum z okolím.

2. Javorová jasenina při horním toku Jasenického potoka je podle mapy územního
systému ekologické stability porostem uznaným jako biocentrum lokálního významu. Jde o
potoční nivu a okolní porost, který se svým druhovým složením přibližuje přírodnímu stavu.
Vzhledem k významu tohoto porostu je důležité zachovat jeho druhovou strukturu a
vhodnými lesnickými zásahy rozšířit přírodě blízky lesní společenstva i do okolních většinou
smrkových monokultur.
3. PP Prameny Zrzávky, PP Domorácké louky je území ležící podél silničního spojení
Nový Jičín - Valašské Meziříčí. Jde o luční, místy mokřadní stanoviště s výskytem
ohrožených druhů rostlin, jako je prstnatec májový, mečík střechovitý, barvínek menší a
hořeček brvitý. Prameny Zrzávek: Přírodní památka jež je unikátním geologickým jevem,
kdy vlivem styku dvou odlišných geologických ker vyvěrají 2,5 m od sebe 2 prameny, s
odlišným chemickým složením, tedy i chutí a léčivými účinky. Jeden má příměs síranu
vápenatého, druhý síranu železitého. I přes značný antropický vliv jak ze strany motoristů
projíždějících okolní silnicí, tak ze strany turistů navštěvujících výletiště na zrzávkách si tato
lokalita uchovala svůj přírodě blízký status.
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4. Zachovalé zbytky typických bučin v okolních jinak smrkových lesích. Nejsou
vyznačeny v mapě ÚSES ale vzhledem k tomu že okolní porosty s pozměněnou druhovou
skladbou jinak bukového pásma nenabízejí životní prostor pro původní vegetaci, hrají tyto
ostrůvkovité formace bučin důležitou roli v zachování zbytku původních druhů. Zvýšený
počet těchto lokalit se zcela jistě nalézá v blízkém vojenském prostoru, ale vzhledem
k nepřístupnosti těchto porostů je nemohu blíže popsat. Vycházím pouze z pozorování
z okolních kopců.
5. Liniová společenstva lesních okrajů, a potočních niv. Tvoří významnou složku
kostry sítě ekologické stability, protože funkčně propojují jednotlivá biocentra. Potoky jsou
zde až na výiímky neregulovány a díky vhodné druhové skladbě břehových porostů vytváří
cenná liniová společenstva. Ve většině případů má šíře břehového porostu dostatečné
rozměry pro funkci lokálního biokoridoru. Lesní okraje smrkových monokultur však
většinou postrádají krycí a zpevňující dřeviny, které by zlepšily jak ekotonový efekt a
migrační funkci tohoto liniového společenstva, tak samotné fungování lesního ekosystému.
6. Interakční prvky jako jsou remízy a prorostlé meze, vhodně doplňují síť tam kde
jsou přerušena liniová společenstva. V okolí se jich dochovalo relativně hodně a tak
podstatně obohacují ekologickou stabilitu v okolí.
Největším ekologickým problémem je zde dle mého názoru znečišťování místních
toků vesnicemi, z nichž žádná nemá doposud vybudováno jakékoli čistící zařízení splaškové
vody. Znečištění je patrné na populaci raka říčního, který se vyskytuje pouze v těch částech
toku, kam není svedena kanalizace. Jeho nejčetnější populace je v horním toku Jasenického
potoka, pod jehož pramenem byly nyní vybudovány nové stavební parcely, ty jsou zatím
nevyužity, ale do budoucna by zástavba bez vhodného řešení splaškové vody značně ohrozila
již tak ustupující populaci tohoto vzácného korýše. Dalším problémem bývaly v minulosti
černé skládky, které však dnes již téměř vymizely. Nevím zda-li je to známkou mravního
vývoje společnosti, nebo to jen poukazuje na funkční odpadový systém v jednotlivých
vesnicích, každopádně toto jinde velmi aktuální riziko v mnou vymezené lokalitě není. Mezi
poslední důležité ekologické problémy lze nejen tady, ale v celém podbeskydí,
zařadit nevhodnou druhovou strukturu lesních porostů, které byly již dávno přeměněny na
smrkové monokultury, přesto že většina oblasti spadá do areálu typických bučin.
Pro zachování a maximální podporu ekologické stability v této lokalitě je dle mého
názoru nejdůležitější vybudování funkčního systému čištění odpadních vod a rozšiřování
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přírodě blízkých porostů, především omezováním výsadby nevhodných dřevinných druhů
s ohledem na rentabilitu místního lesního hospodářství. Vzhledem k značné devastaci
půdního fondu vlivem mnohaletého monokulturního smrkového hospodaření bude následná
obnova druhově vhodnějších porostů značně náročná a lze jí docílit pouze dlouhodobě
vyváženými lesnickými zásahy.

8. Potenciální i aktuální negativní vlivy

8.1. Eroze
Největší vliv má zcela jistě eroze vodní a eroze glaciální (ledová). Obnažené svahy lomu
nejsou z velké části pokryty vegetací. To má za následek nerovnoměrné stékání povrchové
vody, která v podobě struh odnáší množství zeminy do dna lomu. Voda která proniká do
skalních puklin v zimním období, kde zamrzá, odlamuje a podstatně narušuje celistvou
strukturu skalních útesů. Vlivem eroze se velmi těžce uplatňuje původní teplomilné rostlinné
společenstvo, nicméně je třeba konstatovat, že neustále se pohybující zemina neumožní
existenci rychle rostoucí konkurence, čímž skýtá možnost pro odolnější původní druhy.
Možná právě proto se zde vyskytla drobná populace kruštíku bahenního. Sanace svahů
travním porostem by byla možná pouze v případě, že by byla projektu na instalaci
zatravňovacích rohoží schválena finanční dotace.

8.2. Chřadnutí borovic černých
Pravděpodobné příčiny chřadnutí jsou:
• sucho v předjaří – borovice černá poměrně dobře snáší vysoké letní teploty i letní přísušky,
špatně však snáší sucho v předjaří.
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• prudké výkyvy teplot a teplotní extrémy – v zimním období, především náhlé změny teplot
na konci zimy a v předjaří, vedou k vytranspirování dřeviny či poškození mrazem.

• napadení houbou Sphaeropsis sapinea je důsledkem predispozice stromu, většinou se šíří
na poškozených pletivech letorostů a urychluje jejich odumírání, je hlavním biotickým
původcem chřadnutí. Napadení Sphaeropsis sapinea se projevuje poškozením a následným
odumření pupenů, proces je provázen výrony pryskyřice na borce větviček i kmenů. Plodnice
jsou černé pyknidy na šiškách, větvičkách a na bázích jehlic.

• napadení houbou Mycosphaerella pini (červená
sypavka

borová)

se

vyskytuje

v

mnoha

morfotypech a ekotypech. V Evropě se vyskytuje
forma linearis, která napadá Pinus mugo a Pinus
nigra, ale představuje malou hrozbu pro borovici
lesní Pinus sylvestris. Původce cihlově červené
skvrnitosti

jehlic

borovice

je

celosvětově

rozšířena na zhruba 30 druzích borovic, ale
vyskytuje se i na Pseudotsuga menziesii, Picea

napadení houbou Mycosphaerella
pini

omorika, ale i Picea abies. V Evropě je
nejčastějším hostitelem borovice černá Pinus nigra a borovice kleč Pinus mugo. Napadá
především spodní partie stromu, kde tvoří charakteristické červené skvrny a černé tečky na
jehlicích.Vysoká vlhkost a teplota mezi 18 – 25 ºC podporují tvorbu konidií a růst mycelia.
Pro rozvoj choroby je také příznivý vliv vysokého obsahu dusíku v půdě, stejně jako hustý
spon (souvisí s vlhkostí). Nejvíce napadány jsou
přehoustlé výsadby borovice černé v místech s
vysokou vzdušnou vlhkostí, kterou udržuje
vysoká míra zabuřenění.

8.3. Invazivní a expanzivní druhy rostlin
Vzhledem k sousedství lomu se zahradami,
hospodářsky využivanou půdou a vesnickým
intravilánem, je zde velmi patrný vliv konkurenčně
silnějších synantropních druhů rostlin, kterým není
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turanka kanadská (Conyza canadensis)

schopna konkurovat původní teplomilná vegetace. Plocha
lomu se sice jednou ročně ručně kosí, jenže tento zásah
probíhá pouze na pozemcích ve vlastnictví ČSOP (cca ½
plochy lomu). Mezi invazivní druhy (nepůvodní druhy se
silnou schopností reprodukce a nízkými nároky na
ekotop)

řadí

se

sphondylium),

bolševník

nebo

turanka

obecný

(Heracleum

kanadská

(Conyza

canadensis), z dřevin škumpa orobincová (Rhus typhina).
Ta však se však v našich podmíkách nechová invazivně,
proto nepředstavuje zásadní problém. Expanzivní druhy
(domácí druhy se silnou schopností reprodukce a nízkými
nároky na ekotop) zde zastupuje z dřevin jasan ztepilý
(Fraxinus

excelsior),

z bylin

třtina

škumpa orobincová (Rhus
typhina)

křovištní

(Calamagrostis epigejos), nebo pcháč zelinný (Cirsium oleraceum). Synantropní druhy
(domácí druhy prosperující na lokalitách silně ovlivněných lidskou činností) zde zastupuje
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), nebo tolice vojtěška (Medicago sativa).

8.4. Eutrofizace
Je obohacování vod o živiny zejména N a P. Přirozená eutrofizace je způsobena
vyluhováním dusíku a fosforu z půdy a rozkladu odumřelých organismů. Antropogenní
eutofizace vod vzniká splachem dusíkatých a fosforečných hnojiv z polí splaškovými vodami
se zvýšeným obsahem fosforečnanů /ze saponátů/, z fekálií apod. Vlivem eutrofizace vod
dochází k přemnožení sinic a bakterií, které odumíráním uvolňují ze svého těla toxiny, jež
jsou jedovaté a způsobují např. podráždění kůže. V současnosti jsou pozemky využívány pro
extenzivní chov koní, takže k eutrofizaci jezera nedochází. Tento problém by nastal
v případě, že by se tyto pozemky začaly intenzivně zemědělsky využívat.

8.5. Turismus
V dřívějších dobách byla PP Jasenický lom cílem mnoha plavců především z nedalekého
Valašského Meziříčí, tento jev měl značně negativní vliv jak na vegetaci (docházelo
k sešlapání), tak na kvalitu vody v jezeru. Proto byla celá plocha lomu oplocena a uzamčena.
Vstup na pozemky ve vlastnictví ČSOP je povolen pouze členům této organizace, místním
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obyvatelům a jiným lidem kteří se aktivně podílejí na brigádách. Lom je atraktivní destinací
pro potápěče, jelikož nabízí v okolí ojedinělé možnosti k ponorům. Vstup je možný pouze do
vyhrazeného

prostoru,

proto

dnes

nedochází

ani

k sešlapávání

vegetace

ani

ke znehodnocování kvality vody vlivem davového koupání.

9. V minulosti navrhovaná opatření, jejich realizace a důsledky
9.1. Protierozní opatření
Dle výše uvedeného statického hodnocení je zřejmé, že lom podléhá silné erozi, a to
zejména větrné a mrazové. V obnažených místech bez porostu se utvářejí hluboké erozní
rýhy a dochází tak ke značnému odnosu zeminy do dna lomu. Vlivem vody i mrazu se
viditelně oddělují někdy i masivní skalní bloky a hrozí jejich sesun. Množství padajícího
materiálu lze dobře vyhodnotit podle kvantity balvanů na zamrzlém jezeru v zimním období,
navíc lze předpokládat že odnos zeminy i spad balvanů je v tuto dobu vzhledem ke sněhové
pokrývce a promrzlé půdě minimální. Sanace samotných skal by byla nákladná a prakticky
nerealizovatelná, ale situaci lze zlepšit zatravněním, nebo jinou podporou růstu vegetačního
krytu na obnažených plochách. Travní a keřový porost by podstatně zlepšil hydrické
podmínky ve svrchních vrstvách půdy a tím podstatně zpomalil erozní procesy, které tu
probíhají.

9.1.1. Výsadba stromů
Za účelem sanace obnažených ploch byly po téměř celé ploše lomu vysázeny
borovice černé (Pinus nigra). Cílem bylo využít jejich kořenů ke zpevnění erodujících svahů.
Svou roli ve zpomalení eroze bezpochyby sehrály, ale myslím si že mají také negativní vliv.
Svým zástinem totiž omezují růst podrostu a vůbec tak nezabraňují odplavení zeminy, navíc
zastiňují i populaci kruštíku bahenního, který zde roste pouze na několika metrech
čtverečních. Mylným dle mého názoru byla samotná druhová volba, protože v lokalitě kde je
cílem obnova původních společenstev by neměl být vysázen introdukovaný druh. Celá
populace je navíc relativně silně napadena červenou sypavkou borovou Mycosphaerella pini
ve spodních partiích, a houbou Sphaeropsis sapinea, která napadá pupeny a šišky. Borovice
lesní (Pinus sylvestris), které zde jako druh původní z přírodního hlediska mnohem lépe
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zapadnou, jsou v lomu zastoupeny pouze několika jedinci, na kterých je patrná odolnost vůči
výše zmíněným houbovým chorobám. Vzhledem ke značnému vysychání půdy a k invazi
houbových chorob lze předpokládat že by bez lidských zásahů populace borovice černé
vymizela z lomu samovolně.

9.1.2. Instalace zatravňovacích rohoží
Ke zmírnění svahové eroze, jež z okolí lomu vytváří erodovanou pustinu a která může
mít na stav skalní stěny velmi negativní vliv (pronikání množství vody za skalní skořepinu a
tím pád značných částí skalních bloků) byl v roce 1999 Agenturou ochrany přírody ve
Valašském Meziříčí vypracován projekt na instalaci zatravňovacích sítí. Na všechny
erodující svahy měly být instalovány travní rohože o hmotnosti 500 g/m2 s vetkanými
semeny trav. Travní směs vhodná pro tento ekotop byla navržena RNDr. Věrou Kouteckou a
to v následujícím složení: psineček rozkladitý (Agrostis capillaris), tomka vonná
(Anthoxantum odoratum), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), válečka prapořivá
(Brachypodium pinnatum), poháňka hřebenitá (Cynosorus cristatus), srha laločnatá (Dactylis
glomerata), kostřava ovčí (Festuca rubra), kostřava žlábkatá (Festuca rupicola), jílek
vytrvalý (Lolium perenne), bojínek luční (Phleum pratense), lipnice smáčknutá (Poa
compressa), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens).
Samotná instalace zatravňovacích rohoží je nenáročná, důležitým faktorem je řádné
zvlhčení překrývané zeminy a pečlivě dbát o uložení sítě, která musí být v každém svém
bodě v kontaktu se zeminou, aby došlo ke správné aktivaci kořenící směsi. Klíčení se za
dobrých podmínek projeví do 4 až 8 dnů, v této době jsou však rostlinky nejchoulostivější na
vyschnutí a proto je nutné dbát na včasnou zálivku. Rostlinky jsou schopné samostatné
existence (odebírání vlhkosti z půdy) teprve po vývinu prvních asimilačních orgánů (listy) a
dostatečně vyvinutého kořene. Samotná síť je snadno degradabilní, navíc svým rozkladem
uvolní do půdy potřebné minerální látky.
Realizace celého projektu byla naplánována s použitím sítí Aktisafe od firmy RETEX a
rozpočet celé akce se zahrnutím výdajů na rohože samotné, jejich dopravu, instalaci i
příplatky za práci ve výškách činily 98 800 Kč. Projektu však dosud nebyla schválena
finanční dotace, proto je odložen na dobu neurčitou.
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9.2. Ruční kosení
Lom je ze severovýchodu lemován zahradami a za severozápadu pastvinami (dříve orná
půda), proto je zdejší vegetace vystavena silnému vlivu ruderálních a synantropních druhům
jako je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), bršlice kozí noha (Aegopodium pedagraria) nebo
bolševník obecný (Heracleum sphondyllium), kterým původní vegetace není schopna
konkurovat. Jediným řešením je pravidelné jednoroční kosení lomu za pomoci všech různých
dobrovolníků. Zpravidla se této brigády účastní potápěči z okolí, pro které je vápenka
ojedinělou destinací k provozování jejich ponorů. Ke kosení patří samozřejmě i kácení, či
ruční pletí nevhodných druhů stromů i keřů (jasany, javor klen, nebo škumpa).
V budoucnu by mohly také nastat problémy s jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior),
který má jako druh expanzivní tendence vytvářet v lomu husté porosty. Tento jev je patrný
na jihovýchodním okraji za hospodářskou budovou.

10. Návrh cílového stavu vegetace
V budoucnu by bylo vhodné postupně zredukovat počty borovice černé a nahradit ji
smíšeným, rozvolněným, keřovým porostem typickým pro toto stanoviště, to znamená
porostem svazu Prunion spinosae: růže šípková (Rosa canina), ostružiník křovitý (Rubus
fruticosus), brslen evropský (Euonymus europaeus), javor babyka (Acer campestre). Tento
porost by pro celkové zpevnění svahů doplnily borovice lesní (Pinus silvestris), které jsou
zde nejen původním druhem, ale v porovnání s borovicí černou tvoří menší zástin a tím i
lepší podmínky pro růst podrostu. Vzhledem ke stresu vlivem sucha a houbových chorob by
borovice černé stejně vymizely postupem času samovolně. Tento porost by však neměl
pokrývat celou plochu lomu, protože obnažené svahy bez vegetace nabízejí z ekologického
hlediska velmi zajímavé podmínky pro růst některých teplomilných druhů. Neustálá eroze
zde znemožňuje růst silnějších konkurentů a vznikají tak v okolí ojedinělé ekologické
podmínky. Je možné, že právě proto se zde samovolně utvořila drobná populace orchideje
kruštíku bahenního (Epipactis palustris). Rovněž by bylo vhodné ponechat rostlinná
společenstva bez zastoupení dřevin na některých erozí neohrožených plochách, zachovala by
se tak stávající rozmanitost typů biotopů. Kolem drobných terénních depresí mohou nadále
prosperovat vlhkomilná společenstva v jejichž dřevinné skladbě by nadále dominovaly čtyři
druhy vrb: vrba bílá (Salix alba), vrba jíva (Salix caprea), vrba nachová (Salix purpurea) a
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vrba košíkářská (Salix viminalis). Rozmístění těchto porostů by mělo odpovídat rozložení
abiotických faktorů, jako expozice, půdní, hydrické a mikroklimatické podmínky. Viz
příloha č.10. Navrhované rozmístění cílových porostů.
K dosažení cílového stavu vegetace by mělo dojít plynule co možná nejpřirozenější
cestou, bez hromadné výsadby vhodných druhů nebo jiných intenzivních lidských zásahů.
Vhodnou cestou je aplikace výše zmíněných travních rohoží a pravidelné sečení veškerých
parcel v lomu za účelem podpory původních druhů. Borovici černou by bylo vhodné
z lokality odstranit prostupnou probírkovou metodou, v návaznosti na růst druhově vhodných
dřevin, které by zastoupily jejich sanační funkci. Hromadné kácení by totiž negativně
přispělo k již tak intenzivní erozi.

11. Závěr
Přírodní památka Jasenický lom se nachází na jihozápadním cípu Podbeskydské
pahorkatiny, při jižním okraji obce Jasenice. Jedná se o ojedinělý vápencový odkryv, s velmi
čistým jezerem napájeným hlubinným zdrojem podzemní vody. Aktivní ochrana zde začala
již v osmdesátých letech, ale vlivem majetkových neshod mezi restituenty a ochránci přírody
došlo k rozdělení lokality do několika celků, což ochraně a podpoře tohoto stanoviště vůbec
nepřispělo. Nicméně lze konstatovat, že izolací lomu od turismu došlo k podstatnému snížení
narušování přírodních podmínek a ke stabilizaci tohoto nově vznikajícího ekosystému.
Cílené lidské zásahy k ochraně přírody měly rozhodně kladnou přírodní odezvu, s částečnou
výjimkou vysázení borovic černých na obnažených částech svahu. Svou sanační funkci sice
splnily, ale omezují růst podrostu a tím částečně samy napomáhají odnosu zeminy do dna
lomu. Jedná se navíc o druh nepůvodní, tedy nežádoucí v lokalitě kde je cílem dosažení
přírodě blízké druhové struktury. Velmi důležité je dále pokračovat v pravidelném ručním
kosení lomu, protože tlak ruderálních a synantropních druhů je vzhledem k bezprostřední
blízkosti zahrad i polí velmi silný.
Touto prací byly sjednoceny již existující studie a doplněny o vlastní pozorování.
Týká se to hodnocení fauny, flory, statických poměrů a geologického podloží. Zcela však
chyběly charakteristiky klimatické, půdní, geobiocenologické, socioekonomické, nebo
hydrologické. Stále však chybí zpracování paleontologické fauny i flory, která se zde nalézá
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v hojném množství a její podrobná studie by jen přispěla k ochranné hodnotě přírodní
památky.
Oblast spadá do mírně teplé oblasti MT9. Nejčastější a nejsilnější větry jsou JZ a SV,
občas i přepadavé od JV z Beskyd. Průměrná roční teplota dosahuje rozmezí 7 – 8,9 °C, a
průměrné roční srážky 700 – 1000 mm. Z půd převažují pararendziny, litozemě, místy
přeměněny v rendziny. Z geobiocenologického hlediska jsou v okolí aktuální 2 skupiny typů
geobiocénu a to Querci fageta aceris a Fraxini alneta aceris superiora. Vodní režim je zde
značně komplikovaný vlivem členitosti vápencového podloží, což umožňuje existenci vedle
sebe zcela odlišných biotopů mokřadních a suchých teplomilných.
Územní systém ekologické stability se jeví funkčním, což dokazuje samovolné šíření
vzácných druhů živočichů i rostlin. Kostru ekologické stability zde tvoří několik lokálních
biocenter (PP Jasenický lom,PP domorácké louky, Javorová jasenina, nebo reliktní zbytky
bukových porostů), která jsou funkčně propojena liniovými společenstvy potočních niv a
lesních okrajů. Důležitou roli hrají interakční prvky jako remízy, nebo meze. Ekologickou
stabilitu zde nejvíce narušuje absence jakéhokoli čistícího systému splaškových vod (toto se
netýká lomu samotného) a nevhodná druhová struktura lesních porostů.
Jako cílový stav vegetace v lomu navrhuji několik odlišných typů biotopů a to keřová
společenstva svazu Prunion spinosae, mokřadní společenstva, bylinná teplomilná
společenstva, a svahová erozní společenstva, jejichž rozmístění v lomu odpovídá rozložení
potřebných abiotických podmínek.
Populace raka říčního se jeví stabilní a v současnosti se významné poklesy početního
stavu jeho populace nepředpokládají. Z ekologického hlediska je velmi pozitivní existence
drobné populace kruštíku bahenního, jehož populace se za deset let od posledního sčítání
mírně rozšířila.
Veškeré ochranné snahy se tedy jeví pozitivně. Nejdůležitějším krokem ke zlepšení
již tak velmi zachovalého společenstva rostlin i živočichů je dle mého názoru domluva a
nalezení společného řešení navrhovaných opatření mezi soukromými vlastníky pozemků i
členy ČSOP. Přírodní památku totiž nelze z ekologického hlediska rozdrobit do jednotlivých
segmentů, z nichž je ke každému přistupováno jinou péčí. Nenapomoci formování tohoto
v širokém okolí zcela výjimečného přírodního prostoru z osobních důvodů se mi jeví
malicherným a zbytečným.
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