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Naturnahe Buchen-Mischwälder | Přírodě blízké bukové lesy

Bewohnte Bäume
im Wald
Obydlené stromy
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E

rst große, alte Bäume machen einen Wald wirklich interessant für viele Tiere – und für Wanderer. Die Buche muss
schon recht mächtig sein, um ein mehrere Hundert Kilo schweres Schwarzstorchnest zu tragen, die Eiche oder Linde dick
genug, um für einen knapp 40 Zentimeter großen Waldkauz
eine entsprechend große Höhle bereitzuhalten.
Besonders totes Holz steckt voller Leben. Pilze, Schnecken,
Spinnen, Insekten bilden artenreiche Nahrungspyramiden.
Nur in strukturreichen Wäldern mit alten Bäumen ist der Frühlingsgesang der Singvögel richtig vielstimmig.

P

ro mnoho druhů zvířat, a dnes už také pro milovníky přírody začíná být les zajímavý teprve tehdy, pokud v něm jsou
mohutné, staré stromy. Jak silný musí být třeba buk, aby udržel
několikametrákové čapí hnízdo; do jaké šířky musí narůst duby
a lípy, pokud v nich má být dutina pro čtyřiceticentimetrového
puštíka!
Mrtvé dřevo je plné života – houby, plži, pavouci i hmyz v
něm tvoří pestrou potravní pyramidu. Jen v lesích se starými
stromy a dostatkem mrtvého dřeva zní na jaře mnohohlasý
ptačí koncert.
31

vorherige Seite | předchozí strana
Die alte Hutebuche am Geisingberg könnte spannende Geschichten
aus sicher 200 Jahren Ost-Erzgebirge erzählen. | Kdyby tak starý
buk pod Geisingbergem mohl vyprávět… Je svědkem
přinejmenším dvou staletí historie východního Krušnohoří.
Der Raufußkauz (Aegolius funereus) bewohnt Schwarzspechthöhlen.
Sýc rousný obývá dutiny, které původně vyhloubili datlové.
32

Bewohnte Bäume im Wald | Obydlené stromy

 die 1000-jährige Eibe im Naturschutzgebiet Müglitzhang
bei Schlottwitz | Tisíciletý tis v přírodní rezervaci Müglitzhang bei
Schlottwitz

 Der Waldkauz (Strix aluco) wird bis 40 Zentimeter groß – ein
Baum muss also entsprechende Dimensionen haben, um ihm eine
Bruthöhle bieten zu können. | Puštík obecný dorůstá až čtyřiceti
centimetrů. Dutinu k zahnízdění tedy najde jen v mohutnějších
stromech.

 Die Larven des Pinselkäfers (Trichius spec.) leben in morschem
Laubholz, … | Larvy zdobence žijí ve ztrouchnivělém dřevě
listnatých stromů …
 … die des Echten Widderbocks (Clytus arietis) in trockenen
Ästen. | … larvy kuloštítníka beraního v suchých větvích.
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 Der Waldbaumläufer (Certhia familiaris) legt sein Nest meist
hinter der abblätternden Rinde alter Bäume an.
Šoupálek dlouhoprstý zakládá hnízdo nejčastěji pod odloupnutou kůrou starých stromů.
 tote Buche mit dem seltenen Pilz Ästiger Stachelbart
(Hericium coralloides) im NSG Rauenstein | Mrtvý buk s vzácnou
houbou korálovcem bukovým v přírodní rezervaci Rauenstein
Bewohnte Bäume im Wald | Obydlené stromy
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W

irtschaftswälder sind jung, sehr jung. Die meisten Bäume haben hier allenfalls ihre Pubertät erreicht, viele
stecken noch im Kindergartenalter. In der Sprache der Förster:
Es dominiert die Altersklasse der 41- bis 60-Jährigen, gefolgt
von den 21- bis 40-Jährigen. Recht gut vertreten sind auch
noch Bestände bis zu einem Alter von 120 Jahren. Dann haben
die meisten Bäume ihre »Hiebsreife« erreicht. Von Natur aus
werden Buchen 300 Jahre, Fichten und Tannen 500, Eichen gar
über 1000 Jahre alt.
Je älter ein Baum werden darf, umso interessanter wird er.
Nicht unbedingt für den Sägewerker, für dessen Maschinen
gibt es Höchstgrenzen, und der Waldbesitzer möchte seine
Ressourcen dann nutzen, wenn sie das meiste Geld einbringen.
Aber ganz viele Tiere, die heute die Roten Listen füllen, sind in
altbaumreichen Wäldern zu Hause.
Spechte zimmern in dicken Stämmen ihre Höhlen, die dann
auch von anderen Vögeln (Meisen, Schnäpper, Hohltauben,
Käuze) sowie Fledermäusen oder Baummardern nachgenutzt
werden. Pilze und viele verschiedene Holzinsekten leiten im
Inneren der Baumhöhlen Zersetzungsprozesse ein. Der entstehende Mulm wiederum bietet einer breiten Palette weiterer
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Bewohnte Bäume im Wald | Obydlené stromy

H

ospodářské lesy jsou velmi mladé. Dle lidských měřítek většina stromů v těchto lesích sotva dosáhla puberty a mnoho
dalších je teprve v předškolním věku. Jak by řekli lesníci, převažuje tu věková třída 41 až 60 let, na druhém místě je pak třída
21 až 40 let. Poměrně slušný je ještě výskyt porostů ve věku do
120 let. V tomto věku doroste většina stromů do velikosti, kterou
už se vyplatí kácet. V přirozeném prostředí se přitom buky dožívají 300 let, smrky a jedle 500 a duby dokonce více než 1000 let.
Čím vyššího věku strom dosáhne, tím je zajímavější – to
ovšem neplatí pro zaměstnance pil, jejichž stroje mají jistá
omezení co do výšky stromů, ani pro majitele lesa, který by své
zdroje rád zpeněžil v době, kdy jsou nejvýnosnější. Lesy se starými stromy však pro svůj život potřebuje řada zvířat, která jsou
na červené listině ohrožených druhů a zde mají svůj domov.
Datlovití ptáci hloubí v silných kmenech dutiny, které pak
využívají například sýkory, lejsci, doupňáci, puštíci, netopýři
nebo kuny. Houby společně s mnoha různými druhy hmyzu
spouštějí v dutinách rozkladné procesy. Takovéto tlející dřevo
pak nabízí životní prostor široké paletě dalších druhů – za
všechny jmenujme například dravý hmyz či pavouky, kteří tu
nacházejí bohatě prostřený stůl.

linke Seite | levá strana
 Die Larven der Gefleckten Kamelhalsfliege (Phaeostigma
notata) ernähren sich von Borkenkäferlarven.
Larvy dlouhošíjky znamenané se živí larvami kůrovců.

 langsam verrottender Buchenstamm mit Zunderschwamm
(Fomes fomentarius) und Rotrandigem Baumschwamm (Fomitopsis
pinicola) | Pomalu se rozkládající kmen buku s troudnatcem kopytovitým a troudnatcem pásovaným

 Die Schwarze Schlupfwespe (Pimpla instigator) sticht zur
Eiablage Schmetterlingspuppen an. | Lumek dráždivý napichuje
kukly motýlů, aby do nich nakladl svá vajíčka.
Bewohnte Bäume im Wald | Obydlené stromy
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Arten Lebensraum. Räuberisch lebende Insekten und Spinnen
finden hier schließlich einen reich gedeckten Tisch vor.
Irgendwann brechen ausgefaulte Äste unter Schneelast
oder im Sturm ab. Auch solches »liegende Totholz« ist enorm
wichtig: für Milben, Asseln, Springschwänze, Bodenpilze,
Mikroorganismen. Sie bereiten nährstoffreichen Boden auf.
Je emsiger sie zersetzen dürfen, desto besser geht es am Ende
den Bäumen.
Viel zu oft fallen auch heute noch alte Bäume – die so alt
meistens noch gar nicht sind – der Säge zum Opfer. Nutzholz
verkauft sich so gut wie lange nicht mehr. Die Brennholznachfrage steigt rasant. Viele betagte Exemplare müssen auch vermeintlicher Verkehrssicherungspflicht an Waldwegen weichen,
obwohl diese dort fast nie nötig ist.
Lasst alte Bäume lange leben und junge Bäume alt werden!
Das sind wir den Kurzflügelkäfern und Pilzmücken schuldig,
den Raufußkäuzen und Abendseglern.
Auch für den Naturfreund sind Wälder mit dicken Bäumen
und reichlich Totholz viel interessanter als pubertierende Forste.
 Schmetterlings-Tramete (Trametes versicolor) | Outkovka pestrá
38
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Zetlelé větve se časem odlamují pod náporem těžkého sněhu
nebo silného větru. I takovéto ležící dřevo má v lesním ekosystému nezanedbatelnou úlohu: je velice důležité například pro
roztoče, stejnonožce, chvostoskoky, půdní houby či mikroorganismy. Ti všichni společně připravují půdu bohatou na živiny.
Čím více mají práce, tím lépe se nakonec daří stromům.
To už dnes všechno víme – staré stromy však i nadále až
příliš často padají za oběť pilám. Užitkové dřevo se už dlouho
tak dobře neprodávalo, rychle stoupá rovněž poptávka po
palivovém dříví. Starší stromy bývají také často obětovány ve
jménu bezpečnosti provozu na lesních cestách, a to i tehdy,
pokud na nich téměř žádný provoz není.
Nechme staré stromy žít a mladé stromy zestárnout!
Dlužíme to broukům, sýcům i netopýrům – i sobě samým.

 Der Schneckenkanker (Ischyropsalis hellwigi) gehört zu den
Weberknechten. | Klepítník členěný patří mezi sekáče.

 Wegen hoher Schwefeldioxidbelastungen waren Bartflechten,
hier die Gattung Bryoria, fast völlig verschwunden – jetzt kehren
sie zurück. | Provazovky (zde provazovka srstnatá – Bryoria) byly
kvůli zatížení oxidem siřičitým silně ohrožené. Dnes se vracejí zpět.
Bewohnte Bäume im Wald | Obydlené stromy
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Vorkommensschwerpunkte | Oblasti výskytu

1	NSG Rauenstein


2	
NSG Weißeritztalhänge (besonders bei Edle Krone)



NSG Weißeritztalhänge, především poblíž Edle Krone
3	

 Altkiefern am Einsiedlerstein | staré borovice u Einsiedlersteinu
4	Rauschengrund | Šumný důl


5	Wolfsgrund bei Ossegg | PR Vlčí důl u Oseka


6	NSG Geisingberg


7	Müglitztal bei Bärenstein (Schlossberg)


údolí Müglitz u Bärensteinu (Schlossberg)
8	Müglitztal zwischen Schlottwitz und Glashütte


údolí Müglitz mezi Schlottwitz a Glashütte
9	

 Bastei bei Liebstadt | Bastei u Liebstadtu
1
0	Bahretal bei Wingendorf | údolí Bahry u Wingendorfu

1
1	NSG Mittelgebirgslandschaft um Oelsen


1
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Wandervorschlag | Tip na výlet
Altbaum- und totholzreicher Wald
im Naturschutzgebiet Weißeritztalhänge

Staré stromy a les plný mrtvého dřeva
v přírodní rezervaci Weißeritztalhänge

D

T

er Tharandter Wald gehört zu den am gründlichsten
beförsterten Gebieten Mitteleuropas, ausgehend von der
forstlichen Lehranstalt Heinrich Cottas 1811 – später KöniglichSächsische Forstakademie, heute Fachrichtung Forstwissenschaften der TU Dresden. Mehrere Generationen von Forstakademikern und -beamten bemühten sich, mit Schneisen,
Abteilungen und Altersklassen ökonomische Ordnung in den
Wald zu bringen. Doch am Ostrand des Lehrforstes, wo sich die
Wilde Weißeritz tief in die Landschaft eingegraben hat, blieb
die Natur Sieger. Die steilen Hänge machten die Holzernte unverhältnismäßig teuer. Viele Bäume dürfen hier alt werden und
in Frieden allmählich dahinscheiden. Die Weißeritztalhänge
sind heute auch deshalb ein ganz besonders wertvolles Naturschutzgebiet. Die Förster nehmen inzwischen Rücksicht und
belassen z. B. sogenannte Hochstubben, wo Fällungen unumgänglich sind; die Forstprofessoren sind stolz, ihren Studenten
auch naturnahen Wald vor der Hörsaaltür zeigen zu können
und für Wanderer bieten die Hänge zwischen Edle Krone und
Tharandt unvergessliche Naturerlebnisse. Ein neugieriger Blick
hinter abblätternde Borke oder in Astlöcher bringt so manche
Überraschung zutage. Man kann aber auch von den felsigen
Kuppen an der Katzentreppe, vom Bellmannslos und dem
Waldblick an der Stillen Liebe die Aussicht auf das strukturreiche Kronendach der Weißeritzhangwälder genießen.

harandtský les patří k nejhustěji zalesněným oblastem ve
střední Evropě. Zdejší lesní porosty jsou výsledkem práce
lesnické školy Heinricha Cotty (založené roku 1811) – později
Královské saské lesnické akademie a dnes lesnického oddělení
drážďanské Technické univerzity. Mnoho generací vědců a
úředníků lesních správ se snažilo využít les co nejhospodárněji
– s pomocí průseků, oddělení a věkových tříd. Na východním
okraji školního lesa, kde se Wilde Weißeritz zařezává hluboko
pod úroveň okolní krajiny, však přece jen zvítězila příroda.
Těžba dřeva se tu kvůli nepřístupnému terénu nevyplácela. Mnoho stromů zde proto mohlo zestárnout a v klidu se
rozpadnout. Také proto jsou dnes zdejší stráně velmi vzácnou přírodní rezervací. I lesníci mezitím poněkud ustoupili a
ponechali v lese například stojící mrtvé kmeny; profesoři jsou
hrdí, že svým studentům mohou ukázat přírodě blízké lesy, a
to nadohled školních poslucháren. Stráně mezi Edle Krone a
Tharandtem však nabízejí nezapomenutelné zážitky i turistům.
Zvědavý pohled za sloupnutou kůru nebo do díry po suku
může návštěvníkovi připravit mnohá překvapení. Kromě toho
si můžeme vychutnat pohled na mimořádně pestré stromové
patro zdejších lesů – například ze skalnatého vrcholku Katzentreppe, ze skaliska Bellmannslos či vyhlídky »Stille Liebe«.

Über einen steilen Pfad – Katzentreppe genannt – gelangt man
bei Edle Krone in einen sehr reizvollen, weil totholzreichen
Abschnitt des Naturschutzgebietes Weißeritztalhänge.
Poblíž Edle Krone může turista vystoupat po strmých »Kočičích
schodech« do půvabné části přírodní rezervace Weißeritztalhänge,
plné mrtvého dřeva.
42
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Bahnhof Edle Krone  Katzentreppe  Pionierweg  Tiefer
Grund  Bellmannslosweg  Teichwirtschaft (in der Nähe:
Meilerplatz im Breiten Grund, wo im Mai / Juni alljährlich noch
traditionell Holzkohle geköhlert wird)  Uferweg Wilde Weißeritz  Stille Liebe, Harthebach  Forstrat-Groß-Weg  Bahnhof
Edle Krone
ca. 10 km, bei Schnee und Eis nicht zu empfehlen,
stabiles Schuhwerk ratsam

nádraží Edle Krone  Katzentreppe  Pionierweg  Tiefer Grund
 Bellmannslosweg  Teichwirtschaft (sádky a restaurace, v
blízkosti milíř Breiter Grund, kde se každý rok v květnu a v červnu
postaru vyrábí dřevěné uhlí)  stezka po břehu Wilde Weißeritz
 Stille Liebe, Harthebach  Forstrat-Groß-Weg  nádraží Edle
Krone
cca 10 km, vhodná je pevná obuv, nedoporučuje
se při sněhové pokrývce
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Praktischer Naturschutz | Ochrana přírody
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Biotopbaumbetreuung durch
Naturschutzhelfer

Péče o staré stromy

Höhlenreiche Bäume stehen unter gesetzlichem Schutz, auch
und gerade im Wald. Doch ein heutiger Staatswald-Revierförster muss sich im Ost-Erzgebirge um durchschnittlich 1700 Hektar kümmern, auf denen mehrere Millionen Bäume wachsen.
Zum Glück gibt es engagierte Ornithologen und Naturschutzhelfer, die die ökologisch bedeutsamsten Exemplare in diesem
Gehölz-Heer genau kennen. Sie wissen, wo der Schwarzstorch
sein Nest hat und der Wespenbussard. Sie kennen die von Raufußkäuzen und Hohltauben genutzten Schwarzspechthöhlen.
Die Förster, denen die biologische Vielfalt ebenso wichtig ist
wie der Holzertrag, sind dankbar für die Informationen der Naturschützer.
Mitunter allerdings ist auch aktives Bürgerengagement gegen überzogene Baumfällaktionen – vor allem im Namen vermeintlicher Verkehrssicherungspflicht an Waldwegen – angebracht. (Eine meist völlig unnötige Sorge der Waldbesitzer – laut
Bundeswaldgesetz erfolgt das Betreten des Waldes grundsätzlich auf eigene Verantwortung.) Die Grüne Liga Osterzgebirge
berät und unterstützt Bürgerinitiativen, die sich für den Erhalt
wertvoller Bäume einsetzen, so wie 2007 im Rabenauer Grund
und 2011 an der Dippoldiswalder Birkenleite.

Stromy s dutinami (doupné stromy) jsou chráněné, především
ty, které stojí v lese. Dnešní lesní správce o nich však těžko může
mít přehled – například ve východním Krušnohoří se musí starat průměrně o 1700 hektarů lesa, tedy o miliony stromů. Naštěstí se najdou nadšení ornitologové a ochránci přírody, kteří
vědí o všech ekologicky nejvýznamnějších exemplářích. Dovedou najít hnízdo čápa nebo například včelojeda, znají dutiny po
datlech, které využívají sýci a holubi doupňáci. Ti lesníci, kteří se
stejně jako o výnos z těžby dřeva starají o biologickou rozmanitost, jsou ochráncům přírody za jejich informace vděční.
Mnoho stromů bohužel padá zbytečně za oběť přehnané
snaze o zajištění bezpečnosti na lesních cestách. Někteří vlastníci lesa bývají v této oblasti aktivní až příliš, vzhledem k tomu,
že lesní zákon povoluje vstup do lesa pouze na vlastní nebezpečí. Proto je velmi důležité, aby se v ochraně starých stromů
angažovali i aktivní občané. Grüne Liga Osterzgebirge podporuje občanské iniciativy, které se zasazují o zachování vzácných
stromů, jako například v roce 2007 v rezervaci Rabenauer Grund
a v roce 2011 na Birkenleite v Dippoldiswalde.
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Exkurs | Zajímavost
Totholz lebt!

Mrtvé dřevo žije!

Anbrüchige, morsche oder abgestorbene Bäume sind sehr artenreiche Strukturen in unserer Natur. Aber Totholz ist nicht
gleich Totholz. Je älter und dicker ein Baum, desto mehr Arten
können sich daran und darin entwickeln. Es macht einen Unterschied, ob der Stamm steht oder liegt, ob das Holz feucht
ist oder trocken, fest oder bereits stärker zersetzt. Auch unter
der Rinde leben ganz spezielle Artengemeinschaften. Manche
Arten haben sich auf Holzmulm in Baumhöhlen spezialisiert,
andere sind an bestimmte Baumpilze gebunden und wieder
andere benötigen anbrüchige, noch lebende Bäume mit ausfließendem Baumsaft, oder sie entwickeln sich in sogenannten
Dendrothelmen – das sind mit Regenwasser gefüllte Höhlungen in Astgabeln. Ein nicht unerheblicher Teil der Arten kann
sich aber auch nur in einer bestimmten Baumart entwickeln.
Zudem haben die Baumarten eine unterschiedliche Lebenserwartung. Eichen und Eiben können durchaus 1000 Jahre alt
werden, Rotbuchen, Winterlinden, Weißtannen, Fichten, Kiefern meist nur 200 bis 400 Jahre und Zitterpappeln, Birken sowie Weiden sterben bereits nach 100 bis 200 Jahren ab.
Im Laufe des natürlichen Absterbeprozesses, der bei manchen Baumarten unter günstigen Bedingungen mehrere Jahrzehnte dauern kann, kommt es zu einer Abfolge der Besiedlung
mit Hunderten unterschiedlichen Arten. Am Anfang dieses
Prozesses dringen Holz zersetzende Pilze ein, beispielsweise
nach einem Astabbruch. Solche Faulstellen werden gern von
Spechten genutzt. Vor allem Schwarz- und Buntspecht gelten
in der Waldökologie als »Schlüsselarten« – im wahrsten Sinne des Wortes. Sie »öffnen« den Baum für eine Vielzahl von
Nachnutzern. Durch Zersetzungsprozesse bildet sich am Boden
der Nisthöhle sogenannter Holzmulm. Solche mit Mulm gefüllten Baumhöhlen zählen zu den wertvollsten Habitatstrukturen
des Waldes, an die viele gesetzlich geschützte Arten gebunden

Polámané, ztrouchnivělé nebo odumřelé stromy představují v
naší přírodě velké bohatství. Mrtvé dřevo totiž ve skutečnosti
vůbec mrtvé není. Čím starší a silnější strom, tím více druhů se
na něm i v něm může uchytit. Je rozdíl, jestli kmen stojí nebo
leží, jestli je dřevo vlhké nebo mokré, pevné či téměř zcela rozložené. Zvláštní druhová společenstva žijí také pod kůrou. Některé druhy se specializují na zetlelé dřevo v dutinách stromů, jiné
jsou závislé na určitých druzích hub, další potřebují polámané
stromy, které však ještě žijí a vytéká z nich míza, nebo se vyvíjejí v dutinách stromů vyplněných dešťovou vodou. Významný
počet druhů se navíc může vyvíjet jen v jednom jediném druhu
stromu. Každý strom se přitom dožívá různého věku. Dub a tis
až 1000 let, buk, lípa, jedle, smrk či borovice obvykle jen 200 až
400 let a osika, bříza nebo vrba dokonce pouze 100 až 200 let.
Během procesu přirozeného odumírání, který může u některých stromů za příznivých podmínek trvat i několik desítek let,
osidlují dřevo postupně stovky nejrůznějších druhů. Na počátku tohoto procesu, například když se ulomí větev, proniknou
do dřeva rozkladné houby. Taková místa si potom rádi vybírají
datlovití ptáci. Především datel černý a strakapoud velký platí
v ekologii lesa za klíčové druhy. Otevírají totiž strom velkému
množství dalších »uživatelů«. Na dně hnízdních dutin vzniká
díky rozkladným procesům zetlelé dřevo. Takové dutiny hrají
v lesním ekosystému nenahraditelnou úlohu; životní prostor v
nich nachází celá řada chráněných živočichů. Ochránci přírody
tedy mají mnoho důvodů o tyto takzvané doupné stromy pečovat. V průběhu let se dutina zvětšuje směrem nahoru i dolů.
Dovnitř se dostává vlhkost a s ní i nové druhy hub, které napomáhají dalšímu rozkladu dřeva.
Stále hlouběji se do dřeva zakusují zástupci řady druhů hmyzu, například tesaříkovití, korovníkovití, mravenci a pilořitkovití.
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sind. Nicht ohne Grund sind deshalb »höhlenreiche Altholzinseln und höhlenreiche Einzelbäume« laut Sächsischem Naturschutzgesetz »gesetzlich geschützte Biotope«.
Im Laufe der Jahre erweitert sich die Baumhöhle nach oben
und unten. Mit der eindringenden Feuchtigkeit siedeln sich andere Pilzarten an, die das Holz immer weiter aufschließen.
Eine Vielzahl von Insekten, beispielsweise Bockkäfer, Bohrkäfer, Holzameisen und Holzwespen dringen immer tiefer in das
Holz ein.
Ein großer Baum ohne Wurzelschäden und große Rindenverletzungen kann mit Baumhöhlen und selbst mit einem völlig
ausgehöhlten Stamm noch Jahrzehnte leben, ohne dass es zu
Beeinträchtigungen der Vitalität und Standsicherheit kommt.
Entscheidend ist, dass die äußeren Schichten unter der Rinde,
die dem Wachstum sowie dem Wasser- und Nährstofftransport
dienen, weitestgehend intakt sind. Statische Untersuchungen
haben ergeben, dass ein voll bekronter Baum noch standsicher
ist, wenn die Restwandstärke bei mindestens einem Drittel des
Durchmessers liegt. Erst wenn phytopathogene (eine Krankheit des Baumes verursachende) Pilze überhand nehmen und
zusätzlich noch Borkenkäfer die Leitbahnen verstopfen und
zerfressen, beginnt der eigentliche Absterbeprozess. Der geschwächte Baum reagiert mit Blatt- und Astverlust. Weitere Arten werden angelockt, beispielsweise Pracht- und Borkenkäfer,
die mit ihrer Fraßtätigkeit weitere Eintrittspforten für noch
mehr Pilze schaffen.
Im Idealfall brechen die Äste nach und nach ab und ein
Hochstubben bleibt noch weitere Jahrzehnte stehen und fällt
allmählich in sich zusammen. Die vorhandenen Bohrlöcher
werden von Wildbienen, Grabwespen und anderen Insekten als
Brutröhre genutzt. Gleichzeitig sind parasitoide und räuberische Arten unterwegs, die obigen Arten nachstellen. Der
durchlöcherte Stubben dient noch Jahrzehnte vielen Arten als
Versteck, Unterschlupf oder zur Überwinterung.
Insgesamt sind fast 3000 heimische Insekten- und Spinnenarten auf Alt- und Totholz angewiesen, u. a. 1200 Bienen- und
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Velký strom, který nemá poškozené kořeny a nepřišel o velkou
část kůry, může žít s dutinami nebo dokonce s úplně dutým
kmenem i několik desítek let, aniž by to ohrozilo jeho vitalitu
nebo stabilitu. Rozhodující je, zda jsou v pořádku vnější vrstvy
dřeva pod kůrou, které slouží růstu a zásobují strom vodou a
živinami. Statické zkoušky prokázaly, že strom s kompletní korunou může být dostatečně stabilní, pokud jeho zbývající stěny
dosahují alespoň třetiny původního průměru kmene.
Teprve když se rozšíří fytopatogenní houby (takové, které
způsobují nemoci stromu) a do díla se pustí kůrovec, začíná
vlastní proces odumírání. Oslabený strom ztrácí listy a lámou se
mu větve. I přesto však stále láká nové druhy, například krascovité a kůrovce, kteří zprostředkovávají přístup dalším a dalším
houbám a tím celý proces urychlují.
V ideálním případě se větve lámou postupně. Pahýl stromu
zůstává ještě několik desítek let stát a jen pozvolna se hroutí.
Všechny díry, které jsou k dispozici, osidlují včely samotářky,
kutilky a další druhy hmyzu, které zde kladou vajíčka. S těmito
druhy přicházejí také jejich parazité nebo predátoři.
Proděravělý pahýl stromu slouží ještě celá desetiletí jako
úkryt nebo místo k přezimování.
Na staré a mrtvé dřevo je u nás vázáno téměř 3000 druhů
hmyzu a pavouků – mimo jiné 1200 druhů včel a vos, 900 druhů
brouků či 400 druhů much a komárů. Většina těchto živočichů
však není tak nápadná jako někteří brouci. Naopak, převládají spíše nepatrné druhy, například chvostoskoci (Collembola)
nebo pisivky (Psocoptera).
Vlhké a z velké části rozložené dřevo, které leží na zemi, obývá mnoho druhů členovců – vzdálených příbuzných hmyzu.
Jedná se například o stonožky, pavouky, roztoče, štírky a stejnonožce. Pod zetlelou, vlhkou kůrou najdeme mnoho druhů
plžů; staré a mrtvé dřevo rovněž využívají určité druhy mechů a
lišejníků, které pak slouží jako potrava bezpočtu druhů bezobratlých živočichů.
Co se týče obratlovců, v dutinách stromů se usidlují netopýři,
plšík lískový, kuna lesní a někteří ptáci, například všichni datlo-

(1) Der Buntspecht (Dendrocopus major) zimmert im Laufe seines
Lebens viele Höhlen. | Strakapoud velký vyhloubí během svého
života celou řadu dutin.
(2) Die Larven des Grünen Edelscharrkäfers (Gnorimus nobilis)
entwickeln sich in mit Mulm gefüllten Baumhöhlen von vor allem
Rotbuchen. | Larvy zdobence zelenavého se vyvíjejí v dutinách
stromů, vyplněných zetlelým dřevem.

1
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2
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(3) Buchenstamm mit Klapperschwamm (braun, weißer Rand),
Zunderschwamm (darüber, grau) und Ästigem Stachelbart
(weiß) | Kmen buku s trsnatcem lupenitým (hnědá houba
s bílým okrajem), troudnatcem kopytovitým (šedá houba, výše)
a korálovcem bukovým (bílá houba na místech bez kůry)
(4) Leiterbock (Saperda scalaris), dessen Larven sich v. a. in
Eichen entwickeln. | Kozlíček mramorový, jehož larvy se vyvíjejí
především v dubech
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Wespenarten, 900 Käferarten sowie 400 Fliegen- und Mücken
arten. Neben einigen auffälligen Käfern ist die Mehrzahl der Tot
holzfauna aber klein und unscheinbar, beispielsweise Springschwänze (Collembola) und Staubläuse (Psocoptera).
Zur entfernten Insektenverwandtschaft, d. h. zu den Glieder
füßern, gehören viele Bewohner des am Boden liegenden,
feuchten und bereits stärker zersetzten Holzes, z. B. Hundertund Tausendfüßer, Spinnen, Milben, Afterskorpione und Asseln.
Viele Schneckenarten kommen bevorzugt unter der morschen,
feuchten Rinde vor. Außerdem wird Alt- und Totholz von ganz
bestimmten Moos- und Flechtenarten besiedelt, die wiederum
Nahrung und Versteck vieler wirbelloser Tierarten sind.
Unter den Wirbeltieren sind Fledermäuse, die Haselmaus
und der Baummarder sowie einige Vögel als Baumhöhlenbesiedler bekannt, beispielsweise Spechte aller Art, Trauerschnäpper, viele Meisenarten, Kleiber, Star, Hohltaube, Wald-, Raufußund Sperlingskauz u. a.
Die Alt- und Totholzsituation in unseren ost-erzgebirgischen
Wäldern muss als sehr differenziert eingeschätzt werden. Auf
dem Großteil der Waldfläche stocken forstlich bewirtschaftete,
einförmige Fichten-Monokulturen, fast ohne Totholz. Naturnahe Laubmischwälder mit einem hohen Altbaum- und Totholzanteil gibt es nur noch kleinflächig. Meist handelt es sich um
Naturschutzgebiete, wie beispielsweise die NSG Weißeritztalhänge im Südosten des Tharandter Waldes, Windberg in Freital mit einem der wenigen Hirschkäfervorkommen in der Region, Trebnitzgrund südlich Schlottwitz, Oelsen, Geisingberg
bei Altenberg u. a. Erwähnung finden soll außerdem das NSG
Weicholdswald, das teilweise als Naturwaldreservat ausgewiesen wurde, d. h. das Gebiet soll der natürlichen Waldsukzession
– ohne forstliche Bewirtschaftung – unterliegen. In einer umfangreichen Bestandserfassung wurden dort im Jahr 2005 u. a.
564 Käferarten gefunden, darunter 278 Holz- und Pilzkäferarten, wobei mit dem Nachweis der Palpenkäferart Plectophloeus
fleischeri ein Erstfund für die sächsische Käferfauna gelang.
(Dr. Jörg Lorenz)
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vití, lejsek černohlavý, mnoho druhů sýkor, brhlík lesní, špaček
obecný, holub doupňák, puštík obecný, sýc rousný, kulíšek nejmenší a další.
A jak je to se starým a mrtvým dřevem ve východním Krušnohoří? Na většině lesních ploch převažují smrkové monokultury, v nichž mrtvé dřevo téměř nenajdete. Přírodě blízké listnaté
lesy s velkým podílem starého dřeva se vyskytují jen maloplošně. Obvykle se jedná o chráněná území, jako je například přírodní rezervace Weißeritztalhänge na jihovýchodním okraji
Tharandtského lesa, Windberg ve Freitalu s ojedinělým výskytem roháče obecného, Geisingberg u Altenbergu nebo přírodní
památka Domaslavické údolí. Za zmínku stojí také rezervace
Weicholdswald, v jejíž části je les ponechán přirozenému vývoji
bez lesnických zásahů. Rozsáhlý průzkum, který tam proběhl v
roce 2005, prokázal mimo jiné výskyt 564 druhů brouků, z nichž
velká část byla závislá právě na starém a mrtvém dřevě.
(Dr. Jörg Lorenz)

(6) Die Silbermundwespe (Lestica clypeata) jagt kleine Schmetterlinge, lähmt diese mit ihrem Giftstachel, schleppt anschließend
die Beute zu einem ausgewählten Bohrloch, das vorher irgendein
Holzinsekt in einen Stamm genagt hat, versteckt die Beute darin,
legt ein Ei an diesen »Frischfleischvorrat« und verschließt den
Eingang der Brutröhre abschließend mit Lehm. | Kutík loví malé
motýlky, které nejprve ochromí svým jedovatým žihadlem. Kořist
pak odtáhne do vybraného otvoru po některém dřevokazném
hmyzu, naklade vajíčko a vchod zapečetí jílem.

(5) Fraßbild des Birken-Splintkäfers (Scolytus ratzeburgi) –
eine von 80 heimischen Borkenkäferarten | Chodbičky bělokaza
březového, který patří do čeledi kůrovcovitých.

5

7

6

8
(7) Im morschen, feuchten Holz am Stammfuß alter Laubbäume
entwickelt sich der Kopfhornschröter (Sinodendron cylindricum).
V zetlelém, vlhkém dřevě u paty starých listnatých stromů se vyvíjí
roháček bukový.
(8) Tigerschnegel (Limax maximus) an einer anbrüchigen Weide,
darüber Asseln | Slimák největší na nalomené vrbě, nahoře stínky
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