Tradiční ořez vrb v Jihomoravském a Zlínském kraji a na západním Slovensku

Hledáme babky
Vrby a jiné stromy řezané

na hlavu!

Co je hlavatá vrba?
Strom, který v důsledku pravidelného ořezávání
větví takzvaně „na hlavu“ vytváří krátký, na horním
konci často rozšířený, zduřelý kmen. Z této „hlavy“
pak rostou vzhůru pruty nebo větve. Jde o strom
vytvarovaný pravidelným ořezem, nikoli zvláštní
druh vrby. Někdy se takové stromy označují také
jako vrby „babky“.
Tímto tradičním způsobem péče byly dříve
ořezávány nejen vrby, ale i mnohé další listnaté
stromy, topoly, lípy, jasany, javory, habr,
morušovníky nebo dokonce i duby. Pravidelný ořez
stromům kupodivu nevadí. Naopak se díky němu
často dožijí vyššího věku než neořezávané stromy.

Význam hlavatých vrb
Ořezávané vrby mají nesmírný kulturní a biologický
význam. Jsou živým důkazem výhodného spojení mezi
člověkem a přírodou. V téměř bezlesých nížinách hlavaté
stromy poskytovaly člověku dřevo a krmivo pro dobytek.
V ořezávaných stromech často vznikají dutiny. Ty využívají
mnozí ohrožení živočichové, například brouk páchník hnědý
nebo vymírající sova sýček obecný. V zemědělsky
intenzivně využívané, bezlesé krajině ořezávané stromy
umožňovaly, a místy dodnes umožňují, přežít mnoha
vzácným a mizejícím tvorům.
Živé břehy – společná ochrana říčních
ekosystémů, projekt č. 304021D168 financován z
prostředků EU a ze státního rozpočtu ČR
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Dědictví našich předků v ohrožení
Vrba rychle roste, velká „babka“ každých
několik let vydá pěkných pár polínek do
kamen. Do poloviny 20. století proto byly
hlavaté vrby běžnou součástí krajiny.
Někde
dodnes
najdeme
porosty
hlavatých vrb - vrbovny. Jinde nedávnou
podobu krajiny připomíná už jen pár
stromů.
Dnes jsou „babky“ často bez péče.
Zarůstají náletem, rozlamují se a hynou.
S nimi mizí paměť krajiny, vzácný hmyz,
netopýři a ptáci, kteří je potřebují.

Pomozte zachránit hlavaté vrby! Napište nám!
páchník hnědý

K záchraně hlavatých vrb je třeba vědět, kde jsou
a kolik jich je. A zajistit jim potřebnou péči.
Víte, kde „babky“ rostou?
Potřebujete ořezat „babky“ na vašem pozemku
nebo pozemku obce?
Chcete založit nové porosty hlavatých vrb?

Pokud na některou z otázek odpovíte ano, případně Vás problematika hlavatých
vrb a ořezu stromů zajímá, prosím, pište na:

BabkaNaHlavu@gmail.com

Více na:

www.bc.cas.cz/na-hlavu

