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D

as Rotkehlchen beginnt das Konzert, lange vor Sonnen
aufgang. Nach und nach stimmen all die anderen Sänger
ein. Düstere Dämmerung weicht dem frischen Grün, das knis
ternd aus unzähligen Knospen quillt. Auf dem Boden raschelt
schlaftrunken ein Dachs durchs vorjährige Laub. Schwarz-,
Grau- und Buntspechte markieren hämmernd ihre Reviere, da
zwischen das dumpfe »Hu-hu« der Hohltauben, das Schwirren
der Waldlaubsänger und die gellenden Pfiffe der Kleiber.
Ein Schwarzstorch gleitet lautlos zwischen den silbrigen
Buchenstämmen davon. Der Frühlingsmorgen erwacht im
Bergmischwald.

10
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Č

ervenka začíná zpívat dlouho před východem slunce.
Postupně se přidávají ostatní pěvci; ranní šero pomalu
prohrává souboj se záplavou čerstvé zeleně deroucí se
z pupenů. Jezevec ospale šustí loňským listím. Datlové, žluny
a strakapoudi si klepáním značí svůj revír, vzduchem se nese
tlumené vrkání doupňáků, cvrlikání budníčků a hlasité pískání
brhlíků. Mezi stříbrnými bukovými kmeny tiše krouží čáp.
V horském lese začíná jarní den.

vorherige Seite | předchozí strana
Naturschutzgebiet Weißeritztalhänge bei Tharandt
Přírodní rezervace Weißeritztalhänge u Tharandtu
 Der Europäische Dachs (Meles meles) ist nachtaktiv –
so bekommt man ihn nicht oft zu Gesicht. | Jezevec lesní
je aktivní v noci, proto ho člověk jen tak nepotká.

 Wie im Roten Busch bei Liebstadt soll ein naturgemäßer
Wald aussehen: alte und junge Bäume dicht beieinander.
Přírodní les by měl vypadat jako Roter Busch u Liebstadtu:
staré a mladé stromy rostoucí hustě pohromadě.
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linke Seite | levá strana
 Das Waldbrettspiel (Pararge aegeria ) ist einer der wenigen
Tagfalter, die auch in größeren Wäldern leben. | Okáč pýrový
je jedním z mála motýlů, kteří žijí také ve větších lesích.
 Buchen-Streckfuß (Calliteara pudibunda) – die Raupen
des nachtaktiven Eulenfalters ernähren sich von Laubblättern.
Štětconoš ořechový – housenky tohoto nočního motýla se živí
listy stromů.
 artenreiche Bodenvegetation in einem Waldmeister-Buchen
wald | Druhově pestrá půdní vegetace v květnatých bučinách
rechts | vpravo
 Die Rothalsige Silphe (Oiceoptoma thoracicum) findet man
an Aas, aber auch an Stinkmorchel. | Mrchožrout rudoprsý –
najdeme ho na mršinách, ale také na hadovkách.
 Rote Waldameisen (Formica rufa) zählen zu den wichtigsten
Regulatoren im Ökosystem Wald. | Mravenec lesní patří
k nejdůležitějším regulátorům škůdců v lesním ekosystému.
unten | dole
 Nagelfleck (Aglia tau) – frisch geschlüpft, beim Entfalten
seiner Flügel. | Martináč bukový – čerstvě vylíhnutý motýl právě
rozevírá křídla.
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»Geisterbuchen am Stürmer« – Naturdenkmal mit dem höchst
gelegenen Buchenwald im Ost-Erzgebirge | Buky na Bouřňáku –
přírodní památka s nejvýše položeným bukovým lesem ve východ
ním Krušnohoří
14
14
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R

otbuchenwälder sind von Natur aus auf Europa begrenzt,
haben ihren Verbreitungsschwerpunkt in Mitteleuropa –
und in dessen Zentrum wiederum liegt das Erzgebirge. Doch
jahrhundertelanger Bergbau hat auch hier zu Raubbau und
Holzknappheit, die nachfolgende Forstwirtschaft zu Fichten
monokulturen geführt. Weniger als ein Zehntel der Wälder im
Ost-Erzgebirge entsprechen in ihrer Baumartenzusammen
setzung der natürlichen Vegetation.
Unter hiesigen Klimabedingungen ist die Rotbuche an den
meisten Standorten eigentlich unschlagbar konkurrenzkräftig.
Doch auch im Buchenwald bleibt Raum für etliche weitere
Baumarten. Oberhalb von etwa 500 Metern schieben sich
vor allem Fichten und Weiß-Tannen in das mit zunehmender
Höhenlage lückiger werdende Kronendach. Von Letzteren

 Schwarzspecht (Dryocopus martius) – der Zimmermann der
Buchenwälder, dessen Höhlen viele andere Arten nachnutzen.
Datel černý: tesař bukových lesů – jím vyhloubené dutiny využívá
mnoho dalších druhů.
 Rotkehlchen (Erithacus rubecula) | Červenka obecná

B

učiny (smíšené lesy s převahou buku lesního) jsou přiroze-	
ně rozšířené jen v Evropě. Nejvíce jich najdeme v její střed
ní části – tedy u nás. Přímo ukázkovým příkladem jsou Krušné
hory, kde se však pouze necelá desetina lesů svým stavem blíží
původní, přirozené druhové skladbě. Všechny ostatní výrazně
pozměnila lidská činnost. Na mnoha místech krušnohorské
lesy téměř zlikvidovalo stovky let trvající dolování, následně
pak jejich podobu zásadně poznamenal převažující způsob
lesního hospodaření, preferující smrkové monokultury před
přirozenou druhovou skladbou.
V klimatických podmínkách východních Krušných hor má
buk lesní na většině stanovišť obrovskou konkurenceschop
nost. Přesto i v bukovém lese narazíte na jiné druhy stromů.
Ve výškách nad 500 metrů přibývá především smrků a jedlí.
Dnes tedy spíše smrků – vzrostlých jedlí napočítáte v celém
východním Krušnohoří jen několik stovek.
V nižších polohách najdeme také dubové bučiny. Dubu se
tu daří díky mírnějším klimatickým podmínkám, jeho rozšíření
ale napomohlo také tradiční výmladkové hospodaření: na roz
díl od buku totiž dub dokáže znovu obrazit, i když ho seříznete
na samý pařez.
Naturnahe Buchen-Mischwälder | Přírodě blízké bukové lesy
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allerdings gibt es in Sachsen nur noch wenige Tausend, im OstErzgebirge einige Hundert erwachsene Exemplare.
Im Hügel- und unteren Bergland indes finden sich Trauben
eichen-Buchen-Mischwälder. Die Eiche profitiert hier nicht nur
vom milderen Klima, sondern wurde durch jahrhundertelangen
Niederwaldbetrieb gefördert: Sie ist, anders als die Buche, in
der Lage, aus den Baumstümpfen erneut auszutreiben.
Die Pflanzen am Boden spiegeln wider, wie nährstoffreich
die darunterliegenden Ausgangsgesteine sind. Bei Weitem
dominieren die bodensauren Hainsimsen-Buchenwälder, nur
auf mineralreichen Böden entwickeln sich Waldmeister- und
Zahnwurz-Buchenwälder.
Arten- und strukturreiche Buchen-Mischwälder sind stabil
gegenüber Stürmen, sie können Starkniederschläge kompen
sieren – und sie beherbergen eine große biologische Vielfalt.
Das Erzgebirge gehört zu den Gebieten mit besonderer Verant
wortung für den Erhalt dieser typischsten aller mitteleuropä
ischen Vegetationsformen. Buchenwälder sind in der soge
nannten Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union
als besonders schützenswerte Lebensraumtypen aufgeführt.
Mehrere NATURA-2000-Schutzgebiete sollen, entsprechend
den Verpflichtungen der FFH-Richtlinie, die Buchenwaldreste
im Ost-Erzgebirge erhalten. Darüber hinaus werden seit mehr
als 20 Jahren große Anstrengungen unternommen, wieder
kleine Rotbuchen, Weiß-Tannen und weitere Mischbaumarten
unter die Fichtenmonokulturen zu pflanzen.
Bedenklich allerdings stimmen die arg »spießastigen«
Buchenkronen, vor allem in den oberen Berglagen. Diese sind
Ausdruck der sogenannten Neuartigen Waldschäden, die (an
ders als das schlimme Waldsterben der 70er-, 80er- und 90erJahre) vor allem auf Fahrzeugabgase zurückzuführen sind.
Schutzgebiete und Waldumbau sind sehr wichtig, reichen aber
nicht, um der Verantwortung für die prächtigen Bergmischwäl
der gerecht zu werden.
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Na rostlinách se dobře pozná, jak bohaté na živiny je horninové
podloží. Ve východním Krušnohoří převládají bikové bučiny na
kyselých půdách, v místech bohatších na živiny pak můžeme
najít květnaté bučiny s mařinkou vonnou a kyčelnicí cibulko
nosnou.
Smíšené bukové lesy jsou rozmanité jak druhově, tak svou
strukturou. Dokáží proto odolávat vichřicím i zadržet přívalové
srážky, jsou domovem velkého množství druhů rostlin a živo
čichů. Jedná se o naprosto typickou vegetační formaci střední
Evropy, přičemž Krušné hory jsou jednou z nejdůležitějších
oblastí pro jejich přežití.
Bukové lesy jsou také součástí takzvaných evropsky vý
znamných oblastí v rámci systému Natura 2000, vymezených
Evropskou unií jako biotopy hodné zvláštní ochrany. Kromě
toho dochází v posledních 20 letech k vysazování buků, jedlí
a dalších listnáčů do někdejších smrkových monokultur.
K zamyšlení ale nutí podivně prořídlé koruny buků, přede
vším ve vyšších polohách. Jsou výrazem takzvaných »novodo
bých lesních škod«, jež lze klást za vinu především výfukovým
zplodinám automobilů. Jak je vidět, je sice velmi důležité
pečovat o chráněná území a vysazovat původní dřeviny, ovšem
samo o sobě to k zachování smíšených horských lesů nestačí.

 Vielblütige Weißwurz (Polygonatum multiflorum)
Kokořík mnohokvětý
 Flaschen-Stäubling (Lycoperdon perlatum) | Pýchavka obecná
 Waldmeister (Galium odoratum) | Svízel vonný
 im Naturschutzgebiet Bärenbachtal
Přírodní rezervace Bärenbachtal
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 Schattenblümchen (Maianthemum bifolium) – in den boden
sauren Buchenwäldern zu Hause | Pstroček dvoulistý – roste na
kyselé půdě v bukových lesích.
 Zwiebel-Zahnwurz (Cardamine bulbifera) – Charakterart der
Buchenmischwälder auf nährstoffreichem Grundgestein im
Gebirge | Kyčelnice cibulkonosná – typický druh smíšených
bukových lesů na živinami bohatém podloží v horských polohách
18
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 Blauer Laufkäfer (Carabus intricatus) – einer der größten und
auffälligsten Käfer der Buchen-Mischwälder | Střevlík svraštělý –
jeden z největších a nejnápadnějších brouků bukových lesů

Maiglöckchen (Convallaria majalis) – typisch für die EichenBuchen-Wälder im unteren Bergland | Konvalinka vonná –
typická rostlina dubových bučin v nižších horských polohách

 Buchen-Sichelflügler (Watsonalla cultraria) – die Raupen
dieses Nachtschmetterlings fressen ausschließlich Buchenblätter.
Srpokřídlec bukový – housenky tohoto nočního motýla se živí
výhradně bukovým listím.
Naturnahe Buchen-Mischwälder | Přírodě blízké bukové lesy
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Vorkommensschwerpunkte | Oblasti výskytu

1	NSG Bärenbachtal


2 NSG Hirschberg – Seiffener Grund


3	Ahornberg


4	Kohlberg / Rauschenflussgebiet | povodí potoka Rauschenfluss


5	NSG Trostgrund u. a. Buchenwälder um Rechenberg-Bienenmühle und Holzhau



NSG Trostgrund – mj. bučiny v okolí Rechenbergu-Bienenmühle a Holzhau
6	

 Burgberg an der Talsperre Lichtenberg | vrch Burgberg u přehradní nádrže Lichtenberg
7	FND Schlosspark Frauenstein


8	PR Vlčí důl u Oseka / Wolfsgrund bei Ossegg


9	PP Domaslavické údolí / Deutzendorfer Tal


1
0	PP Buky na Bouřňáku / Geisterbuchen am Stürmer


1
1	Bučiny pod Mikulovem / Niklasberger Buchenhang


1
2 NSG Hemmschuh

1
3	NSG Hofehübel

1
4	Weißtannenbestand im Pöbeltal | jedlový porost v údolí Pöbeltal


1
5	Landberg und Buchhübel | Landberg a Buchhübel


1
6	NSG Weißeritztalhänge

1
7	Wilisch und Lockwitzhang | Wilisch a Lockwitzhang

1
8	Luchberg und Bauernbüsche bei Luchau | Luchberg a Bauernbüsche u Luchau


1
9	NSG Weicholdswald (+ Hegelshöhe)


2
0	NSG Geisingberg

2
1	Müglitzhänge bei Bärenstein und Lauenstein

stráně v údolí řeky Müglitz u Bärensteinu a Lauensteinu
2
2	NSG
Trebnitzgrund


2
3	oberes Bahretal | horní Bahretal

2
4	NSG Oelsen

2
5	Telnické údolí / Tellnitzer Tal
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Wandervorschlag | Tip na výlet
Das Naturschutzgebiet Trostgrund
und die Buchenwälder von Holzhau

Přírodní rezervace Trostgrund
a bučiny v okolí Holzhau

B

L

esonders beim Laubaustrieb im Frühjahr und während der
Herbstfärbung präsentieren sich dem Wanderer die Wälder
um Rechenberg und Holzhau als kontrastreiches Mosaik.
Wie andernorts herrschen zwar auch hier großflächige
Fichtenforste vor. Doch vor allem an den steilen Südhängen
des Muldentals wachsen beachtliche Buchenbestände. Saures
Grundgestein lässt hier keine allzu große Artenvielfalt in der
Bodenflora zu. Anders im kühl-feuchten Grund der Brett-Telle,
wo sich die Pflanzenwelt viel üppiger zeigt. Das Bächlein ent
springt innerhalb einer kleinen Phyllit-Kalk-Linse, westlich des
Kannelbergs. Buchen, Eschen und Fichten können hier zu über
40 Meter hohen Exemplaren heranwachsen!
Ein außerordentlich schöner, artenreicher Bergmischwald
wächst südlich von Rechenberg, zwischen Kälberhübel und
Ringelstraße. Ihm zugrunde liegt eine geologische Beson
derheit: Den Untergrund bildet basenreicher Amphibolit. Vor
allem in den feuchten Senken findet man viele bunte Wald
blumen, unter anderem Alpen-Milchlattich, Zwiebel-Zahnwurz
und Türkenbund-Lilie. Auch einzelne Exemplare der heute
seltenen Weiß-Tannen und Berg-Ulmen bereichern das Wald
bild. 26 Hektar dieses Waldes sind als Naturschutzgebiet Trost
grund ausgewiesen und gehören zum europäischen NATURA2000-Gebiet Buchenwälder bei Rechenberg-Holzhau.
Auf beiden Seiten des Muldentals ermöglichen Wander
wege einen weiten Blick auf die Hangwälder.

esy u Rechenbergu a Holzhau potěší návštěvníka především
na jaře, když raší listí, a také na podzim, kdy stromy hrají
všemi barvami.
Stejně jako jinde i tady převládají velké plochy smrkových
lesů, zejména na strmých jižních svazích muldského údolí však
najdeme také úctyhodné bukové porosty. Podloží je kyselé,
což se projevuje chudou půdní vegetací. Mnohem pestřejší je
rostlinný pokryv v chladném a vlhkém údolí Brett-Telle. Zdejší
potok pramení západně od Kannelbergu v malé fylito-vápenco
vé čočce. Buky, jasany a smrky tu dorůstají i více než 40 metrů!
Krásný a druhově pestrý horský les roste na jih od Rechen
bergu, mezi vrchem Kälberhübel a silnicí Ringelstraße. Jeho
základ tvoří geologická zvláštnost: podloží je tvořeno zásadi
tým amfibolitem. Především ve vlhkých dolících roste mnoho
lesních květin, mimo jiné mléčivec alpský, kyčelnice cibulko
nosná a lilie zlatohlávek. Najdeme tu rovněž několik exemplářů
vzácné jedle bělokoré a jilmu horského. Na 26 hektarech toho
to lesa vznikla přírodní rezervace Trostgrund, která patří také
do chráněného území Buchenwälder bei Rechenberg-Holzhau
v rámci sítě Natura 2000.
Po obou stranách muldského údolí vedou turistické cesty,
z nichž je na tyto lesy krásný pohled.

im Naturschutzgebiet Trostgrund bei Rechenberg
Přírodní rezervace Trostgrund u Rechenbergu
Anders, als es sein Name vermuten lässt, findet man den
Eichenfarn (Gymnocarpium dryopteris) vor allem in den Buchen
wäldern des Gebirges. | Bukovník kapraďovitý roste, jak jeho
jméno napovídá, především v horských bukových lesích.
22
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Bahnhof Rechenberg  NSG Trostgrund  Kirche Rechenberg
(Ausblick nach Süden)  Buchenwälder nördlich von Holzhau,
Brett-Telle  FND »Alter Bahndamm« ( Bahnhof Holzhau)
 Morgenstein (Blick ins Muldental)  Steinkuppe (806 m,
ehemaliger Basaltsteinbruch)  Fischerbaude  Alte Land
straße (Ausblicke auf die Buchenwälder nördlich von Holzhau)
 Bahnhof Rechenberg
ca. 18 km

nádraží Rechenberg  NSG Trostgrund  kostel v Rechen
bergu (vyhlídka jižním směrem)  bučiny severně od Holzhau,
Brett-Telle  FND »Alter Bahndamm« ( nádraží Holzhau)
 Morgenstein (pohled do údolí Muldy)  Steinkuppe (806 m,
bývalý čedičový lom)  Fischerbaude  Alte Landstraße (výhle
dy na bučiny severně od Holzhau)  nádraží Rechenberg
cca 18 km
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Praktischer Naturschutz | Ochrana přírody
Waldumbauprojekt Sachsenhöhe

Projekt obnovy lesa Sachsenhöhe

Bis Ende der 1990er-Jahre, als Bürgerinitiativen mit aufsehen
erregenden Demonstrationen – so in Altenberg – endlich die
Politik zum Handeln bewegten, fielen im Erzgebirge über
10 000 Hektar Fichtenforste den Abgasen der Braunkohlekraft
werke zum Opfer. Es zeigte sich deutlich: Weiterhin nur auf den
in Monokulturen angebauten »Brotbaum« der Forstwirtschaft
zu setzen, wäre alles andere als nachhaltig.
Seit zwei Jahrzehnten investiert nun die sächsische Forst
verwaltung in den Umbau der labilen Holzplantagen zu natur
näheren, strukturreicheren Wäldern. Millionen kleiner Buchen
wurden unter den Schirm der Fichten gepflanzt, außerdem auch
sehr viele Tännchen. Das Ergebnis dieser enormen SachsenforstAnstrengungen kann sich inzwischen wirklich sehen lassen.
Auch Naturschutzverbände setzen sich für den Waldumbau
ein. Der Landesverein Sächsischer Heimatschutz beispielsweise
besitzt im oberen Gottleubatal größere Waldflächen, in die er
die Vielfalt zurückkehren lässt.

Na konci 90. let se občanským iniciativám konečně podařilo
přimět politiky k jednání. Do té doby však v Krušných horách
více než 10 000 hektarů smrkového lesa padlo za oběť zplo
dinám z uhelných elektráren. Jasně se ukázalo, že v lesním
hospodářství nelze spoléhat jen na smrkové monokultury.
V posledních dvou desítkách let proto saská Správa lesů in
vestuje do přeměny nestabilních smrkových plantáží na přírodě
blízké, pestré lesy. Ve stínu smrků byly vysázeny miliony malých
buků a navíc také mnoho jedlí. Výsledky tohoto enormního úsilí
jsou vidět už dnes.
Do přeměny lesa zasahují také ochranářské spolky. Například
»Landesverein Sächsischer Heimatschutz« vlastní velké plochy
lesů v horní části údolí Gottleuby a snaží se je navrátit do přiro
zeného stavu.
Každý, kdo se chce do obnovy lesa zapojit, se může přidat k
»Projektu obnovy lesa« na kopci Sachsenhöhe u Bärensteinu,
který organizuje spolek Grüne Liga Osterzgebirge. Toto sdružení
slavilo v roce 2001 desáté výročí existence a při té příležitosti za
ložilo sbírku. Od té doby se podařilo oživit něco přes dva hekta
ry smrkového lesa pestrou směsicí stromů, které sem přirozeně
patří. Na rozdíl od podnikatelů v lesnictví jde ochráncům přírody
především o biologickou rozmanitost. K ní patří také »doprovod
né« druhy stromů, které jsou vhodné na to které stanoviště.
S péčí a rozšiřováním těchto lesních ploch pomáhá každo
ročně mnoho dobrovolníků. Jeden víkend v dubnu je věnován
sázení stromků. Není to lehká práce, ale účastníci si odnášejí
dobrý pocit, že se podílejí na něčem užitečném. Kromě toho je
na podobných akcích organizace Grüne Liga vždy dobrá zábava.

Wer gern selbst praktisch mithelfen will, kann sich beim Wald
umbauprojekt der Grünen Liga Osterzgebirge auf der Sach
senhöhe bei Bärenstein mit einbringen. 2001 feierte der Um
weltverein sein zehnjähriges Bestehen – und wünschte sich als
Geburtstagsgeschenk Baumspenden. Seither wurden reichlich
zwei Hektar fichtenbestockte, ehemalige Bergbauhalden mit
einer bunten Palette einheimischer Baumarten bereichert.
Anders als bei Forstwirtschaftsunternehmen geht es den Na
turschützern vor allem um die biologische Vielfalt, wozu auch
zahlreiche standortgerechte »Nebenbaumarten« gehören.

Termíny ochranářských akcí Grüne-Liga najdete na
www.osterzgebirge.org/index.php?id=96
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Weißtannen-Keimlinge | Semenáčky jedlí

Zum alljährlich im April stattfindenden »BäumchenpflanzWochenende« der Grünen Liga Osterzgebirge helfen immer
viele fleißige, freiwillige Naturfreunde mit beim Pflegen und
Erweitern der Waldumbaufläche. Wenngleich anstrengend, ver
schafft diese Arbeit doch das gute Gefühl, etwas Nützliches zu
tun. Und gemeinsam macht dies auch noch richtig Spaß.
Die Termine der Grüne-Liga-Naturschutzeinsätze finden sich unter
www.osterzgebirge.org/index.php?id=96.
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