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Vrchbělá
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▪ termín: 14.9. 2021 od 10.00 – 18.00

▪ místo srazu: parkoviště ve volnočasovém areálu Vrchbělá

2 Dobrovolnická akce s VP, Milada Vrbová, GO

Dobrovolnická akce se ŠKODA AUTO oddělením VP

VRCHBĚLÁ 

1. Parkoviště

2. Kosení luk

3. Úklid odpadků
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▪ Vrchbělá je v mnoha ohledech výjimečné území. Nikdy toto území nebylo zemědělsky využíváno a tak se 

zde nikdy nepoužívaly chemické prostředky typu DDT a dalších novějších typů hnojiv. Od doby Rakouska 

Uherska do roku 1991 bylo zdejší území využíváno jako vojenské cvičiště. Jak se měnily vlády, měnily se i 

armády, které se zde cvičily pro boj na různých bojištích. Zdejší krajina se měnila podle potřeb vojáků. Byla 

zarostlá lesem, nebo vypálená neustálými dopady tankových náloží. Příroda si na neustálou disturbanci 

zvykla a vytvořila zde zvláštní typ krajiny mezi přírodovědci označované jako „Česká tajga“. Přírodě vojáci 

nevadili, nebyli pro ně hrozbou. Naopak zdejší svět „nikoho“ jim připravil prostředí, ve kterém se udržely 

druhy rostlin a živočichů, které ze zemědělské krajiny v ČR vymizely. 

▪ Po odchodu sovětských vojsk v roce 1991 bylo území mnoho let ponecháno svému osudu. V roce 2013 se 

objevují první zprávy, jak se do tohoto území po více jak sto letech vrátil vlk, který zde od té doby vytvořil 

stabilní a stále se rozšiřující smečku. Byl zde proveden biologický průzkum, který odhalil naprosto unikátní 

druhy rostlin a živočichů. 

▪ Po roce od objevení pobytových stop vlka v roce 2014 se podařilo 

vyhlásit toto území za chráněné a rozšířit CHKO Kokořínsko 

o Máchův kraj. 
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Důvod její ochrany

Proč zrovna Vrchbělá? 
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▪ Management luk.  Louky byly ponechány mnoha let svému osudu a zarostly invazivní třtinou křovištní a 

nálety borovic. Dodnes se zde vyskytují chráněné druhy rostlin, nad kterými v současnosti visí Damoklův 

meč. Z těch nejvzácnějších je to především silně ohrožený hořec křížatý. Krásná rostlina, která se v minulosti 

využívala na výrobu likéru. Dále se zde vyskytuje nádherně zbarvená zeměžluč, řada hvozdíků a naprosto 

unikátní drobná kapradinka vratička měsíční. Bez péče a kosení je však jejich osud zpečetěn. Naší i vaší 

snahou bude vrátit těmto rostlinám znovu prostor a místo k rozmnožování. 

▪ Pomůcky: křovinořezy, hrábě, nůžky na dřeviny, pily, rukavice (dodá ZO ČSOP Klenice)

▪ Úklid přírodovědně cenných míst. Po odchodu ruských vojsk se území 

nikdy neuklízelo a zanášelo se odpadky od místních obyvatel. Vyhlášením 

chráněného území zanášení odpadu naštěstí přestalo, ale zátěž po 

předchozích letech „bezvládí“ zůstala. Cílem je sebrat z území odpadky, které 

za sebou zanechala ruská armáda a obyvatelé pletoucí si zdejší území z 

divokou skládkou. 

▪ Pomůcky: pytle, rukavice (zajistí ZO ČSOP Klenice), odvoz nasbíraného 

odpadu dále zajistí Lesy města Bělá pod Bezdězem 
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Co si vzít s sebou? 

Co bude vaším úkolem? Co je cílem?

hořec křížatý
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▪ Odborný dohled nad celou akcí převezme CHKO Kokořínsko-Máchův kraj :  Ing. Slavomír Valda, Dis. –

724 328 873

▪ Garant akce za ZO ČSOP Klenice: Josef Rutterle - 728 110 441

▪ Za Lesy města Bělá pod Bezdězem je garant akce: Stanislav Bock – 723 372 414

Na dobrovolnické akci se podílí: ZO ČSOP  Klenice, Lesy města Bělá pod Bezdězem, CHKO Kokořínsko-

Máchův kraj

Nářadí vyzvedne z týmu VP: 
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Partneři akce, spolupracující organizace

Garanti akce


