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PARK !CERVENÝ TtvBR JAKO SOUCÁST cHRÁNmt KRAJINNÉ
OBLASTI "BLANSKÝ 'LES"v e . v
Ing. Kafka Zde~ k, Ing. L~prl Leos

\

Vroc~ 1990 .vešlav plat~ost.vyh1áška 02zrízení Chránené
krajinné oblasti Blanský les o vfaB re 220 km . Chm nená kra- '

jinná oblast 'je rozdelena do 3 zon dle zájmu ochrany prírody.
Do II. zony.pa.trí i park v Cervgném Dvore z rrirodovedných a
estetických duvoduo V. jaku takovém je zakázáno zavádet nepu-
vodní druhy rostlin a živociChu,. umistování staveb a zmeny ve
využití mimo zastavená úze mi. V zeiliedelském hospodarení se'mu-
sí udr!ovat ekAlogicky únosný rrísun živin, zejména dusíku
omezovat úpravy vodního režimu a všechny zásahy konzultovat
se Státní ochrannou prírody. Pri výkonu myslivosti 'se nesmi
zavádet intenzi.vni chovy zvere.

V náš~m príspevktl se chceme dále zabýyat stav~m a vývojem
~egetace, jakož i vYsleakY,kvalitat~~~ího výzkumu avifauny .

Cervenortvorského parku o Vyzkum zahaJ~la správa CHKO v tomto
roce a presentované výsledky jsou proto jen "dílcí a v práci
bude rotreba pokracovat i v dalších sezénách.

Yý~oJ. ~ Et~v_v~g~t~c~ Ea~k~ QeEv~nt ~v~r

Cerven~dvorský pa~k byl založen na vlhkých loukách v údo~'
líChvRišinského potoka. Velmi dukladQÝill melioracním systémem
byl upraven VQdní režim tak, že umožnoval bohatý vÍ'skyt rostih-'
ných druhu mezmfilních až scmihydrofilních stanovišt~ Talo luc-
ní -spolecenstva zcela nenásilne doplnovela výsadba dQmácích dru-
hu drevin j-ak6 napr. dub letní (Quercus robuÍ')~ lípa srdci ta l'

(Tilia cordata)z ja~or mlác (acer plata~oides), bÓFovi?o lesní
(Pinus silvestr~s) a smrk ztcpilý'(picea excelsa)~ Zcela vyjimecne
qyli použit? i dreviny hepuvodní~ nej~asteji. Jírou~q mad~. .'

(Aesculus h~ppocastanum) a trnovn~k akat (Rob1n~a pS6udoacac~a).
V nekolika exemplárích je zde také ~gtríbrná forma smrku'pichla-
vého (Picea pungens) a borovice hed~ábná (pirius strobus).

Po druhé svetové válce a po predání tr~álu ~erveného Dvora
státu dochází k 8ilnému úpadku celého komplexu. Park prechází
n~~prve do uživání Státního statku Kájovt pozdeji jej prebír~
OU1'lZ s tím, že ')bhAspodarování parkn bUdQ nadále zajištovat
státní statek . Aroál parku se' tak .stává intenzivním lucním po-
ro stem. Tím dncházi k ochÚz~ní V1?Šk0rých., spolecenstev. Podrost .

pod vetšími skupinami.stromu je n~udržován'a postuphe ruderalizuje.
V soucaShé d0be"jsou zde nejcastejšími nruhy kopriva dvoudomá'
(Urtica dioica), bršlice kozí noha (Aegopodiumpodagraria) bez
cerný (Sambucus nigra) a p. V zachovale.išíC\hcástech se udržují .
zbytky hajní kveteny jako vrani oko ctyrlisté (paris quadr~fblia),
bažanka'vytrvalá (Mer'curialis perennis) 2. starcek" vejci tý (Seneci ". í
ovatus), prvosenka ijarní (PrimulaverisJ a další. Z keru je nej-
hohojnejší kalina obecná (Viburnum opulus), zimolez pýrivý
CLonicera xylosteum) a stremcha hroznatá (Padus"racemosa)~ Místy
se vyskytuje lýkovec jedovatý {Daphne' mezereum). Z vysazených
keru je zde hojný 'tavolník sp.(Spiraeasp) a kalinatušalaj
(Viburnumlantana).'. .
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. Daleko vetší degradace však postihla lucní spolecenstva<.
Težká mechanizace používaná k secení parku úplne rozbila stá-
vající melioracní \ systém, který prestal plnit svou f~nkci8 .

Cást luk se úplne zamokriia a zruderalizovala.. Zároven se stala
.neprístupnou pro mechanizaci na secení, takže veškerá. puvodní
spolecenstva zeniklao Nyní roste v techto lokali tách nejcasteji
kopriva dvoudomá (Urtica dioica), pchác zel,inný (Cirsium ol~?=,a.-.
ceum)z pchác'oset (Cirsium .arvense), kostival lékarský (Symphýtum
o~fic~nalis), bršlice kozí noha' (Aegopodium podagraria),pomnenka
vo.1nokvA'tá. (Myosotis laxiflora), sítina rozkladitá (Juncus eff'u-
St;ls), ostrice cerná (Carex nigra), tužebník jilmový (Filipendule,
ulmaria), svízel mocálový (Galium ulíginosum)! svízel prítula .

(Galium aparine) a chrestice rákosovitá (Bald:Lngera arundinacea~.
Méne vlhká cást luk byla oále secena i ale hnojení, zejména dusí-
katé; znacnp pozmenilo rostlinnou sk adbu. V soucasné dobe tV-o,.
rí h18vní porost pouze trávy s malou prímesí ostatních druhu~
Z dvoudeložných rostlin jsou to nekteré vikve: zejména vikev
pt~cí (Vicip oracca) a vikev ctyrsemanná (ViC:L8 tetrasperma)l
dále p~k hrachor lucní (Lathyrus pr8tensi s), j~tel lucní: (TrJ.-"
f'olium prp.tense), bolševnik obecný (Hera~leum sphondilium). re-
brícek obecný (Achillea míllefolium), tolice detelová (Medicago
lupulina), kontryhel spw CAuchemilla sp.), pampeliška podz~IT'ní
(Leontodon autumnale), ražec obecný CCerastium vulgatum)~ krka-
vec. toten (Sanguisorba 'of'fici.na~is), jetel zvrhlý (Trifoiiufi' h;y...
bridum), cernohlávek obecný (Prinella vulgaris), jetel plazivý
(Trif'olium repens)' a rožec rolní CCerastium arvense), .

V nynejší dobe se naskýtá obrovská šance na rekonstrukci
celého parku. Jistá rakouská f'irma hodlá b okolí stavet golfová
hrište s tím, že by si pronajala celý park, který by .uvedla do
'puvodního stavu, vcetne cestní síte a podzemní drenáže, pricemž
by park byl prístupný veEeunosti" Doufejme, že nastáva období
renesance celého areáluo ....

Avif'auna parku ~ervený Dvur- - - - - - - - - - - - - -

,V roce 1990 bylo prokázáno 59 druhu hnízdícíCh" 4 zimující .
ci protahující a 9 druhu sem zaletujících~ Druhová pestrost je
dána potravní a hnízdní nabídkou, která je zde velmi rozmanitá~
Dominující louky, ale i kere, remízy lesní partie, vodní sit a
návaznos t na masív Kleti pod,miDují výskyt rady druhu ži vocichll,
které v okolpí krajine chybí ci se vyskytují jen velmi zrídkar
Z ptáku je to napr. hýl rudý, cecetka zimní; rehek zahradní,'
krutihlavobecný, žluna ~edá, strapoud malý, krkavec velký'ci
rada dravcu a sov jako napr. jestráb lesní. krahujec obecný
ostríž l~snít.,vce~ojed le~ní, pu~tík obecn~, sýcek obecný, ~u-
líšek neJmens1, syc rousny. '. <

pri castých návštevách v parku jsemdošel k názoru, že se
jedná o lokalitu nejen ornitologicky ale í mammalogácky, her~e-
tologicky ~ entomolúgic~y velmi zRjímavou a bohatou) zaslouží-
cí si podrobný pruzkum.

Ke svému príspevku prikládám kompletní seznem zjištených
dvuhu avifauny se strucnou charakteristikou jejich výskytu.
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Seznam druhu ptactva pozorovaných v sezone 1990'v parku
QeEv~n;f ~\T~r_s~ ~t!:uEnim_P2P_~s~m_ vis~y.!u_ 1_,_ _ _ _ _ _
. I.

br~mbor~ícek hnedý
brhlík lesní
brkosl av séverní
budn í c ek 1 ~, m., v.VO

l
" v .

cvrCl r.;:~r..., z.

cáp b.., c.
cecetkÁ zimní "

cervenkF\obecná
cížek lesní
de-tel ce.rný

dlask tlustozobý
drozd kos

kvícala,
drozd
brá vník

holub hrivnác
l'lrdlicka z., d.
hýl obecný
hýl rud~í
jestráb lesní
jis:kricka obecná
kal ou s ušatý

, káne 1esní .

kavka obecná
kopipas bílý
konopka obecná
krahujec obecný,
králícek obecný
krkavec velký ,

krutihlav obecný
kukacka obecná
kulíeek bejménší"
lejsek h.1 c.
. šedý'
linduškp. lesní
lysk.q cerná .
mlynarík dlouhoQcasý
orešník kropen.qtý
ostríž lesní,

'penice c..,ho, p., s.
penkava obecná
penkflva jíkavec .

pevuška modrá .

poštolka obecná
puštík obecný
rákosník zpevný
r eh ek d., z .

,sedmihlás.ek hajní
stehlík obecný

. ot~akapoud malý ,

strakapoud velký
strnad obecný

vzácne hnízdí podél stok
hOjDe hnízdí v korunách stromu
vzácne zimující .

hnízdí hojne v lesníqh partiíc~
hnízdi ríd~e ve vlhkých cá$tech
vzácne zAlétá za potravou
místy hnízdí .

bežne hnízdí
hnízdí vzácne.,ca~teji zimuje
zalétá z lesních komplexu .

rídce hnízdí, protahuje.
velffi'~~ojnb1, hnízdí
rídce ~nízdí, hodne zimuje
be~~ne hnízdi
hnízdí ojedinele
rídce hnízdi I .

bežne hnízdí .

castý. hnízdí, hojne zimuje
nález' jediného hnízda
zalétr. z Klete
hnízdí.na budove zámku
hnizcí nekolik páru

., 't' .'

pou2;e Zé e a .

pouze zalétá, .

hnízdí nekolik páru
hnízdí méne casto

-. pouze zalétá
r'ídce hni zdí .

preletuje
rídce hnízdí \

oj edinele
hnízdí v okolních lesích
protahuée /'
rídce hnízdí
rídée hni-zdí

pravidelne hniz~í 1 pár
rídce hnízdí
pouze zalétá
ponze preletuje
Hnízdí rLcjne

ve:mi hoj~e.hnízdí
bežne zimuje
ríd.ce hnízdí

z81e~uje, možnost hnízd~ní '

hnízdí 2-3 páry .

rídce hnízdí
rídc6 hnízdí
rídce hnízdí

velmi rídce hnízdit casto zimuje
hn:zdi\~ekolik pá~u
bežne hnízdí '

h9~ne hnízdí

HORTUS
NATURl\.

LIBERTAS
J

./



"

"
I
,

strizlík obecný
sýc rousný
sýcek obecný
sýkora konJ3dra
, b., 1., m., p., ú.
šp8cek obecný
šoupálek sp.
t~ýlc obecný
v'celojed lesni '.
vlaštovka obecná
volavka popelavá \

v'rabec d., p.
vrána o be cná .

zvonek zelený
zvonohlík zahradní
žl una šedá
žluna zele'ná

žJ..\-?-na pajn:C

) .
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rmdce hnizdi

- 'hnízdi v okolních lesich
hnízdí l"pár .
velmi hojná
rídce hniz~i
bežne hnízdí
rídce hnízdi
ridce hnízdi
pouze prelétá
hnizdí v a reálu zámku
vzácne zalétá
bežne hnízdi

obcasný výskyt, možnost hnízdeni
bežne hnízdi' )

ridce hnízdí
vzácne hni zdi \\
cásté hnízdení
.ojedinele hni zdi
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