Hájky
Popis:
Přírodní památku Hájky u obce Šebkovice na Moravskobudějovicku představuje jedinečný starý
lipový háj s přirozeným bylinným a křovinným patrem s řadou vzácných a chráněných druhů rostlin,
nacházející se na severním svahu vrchu Brdo, v nadmořské výšce 460 až 510 m.
Podrobný popis:
Geologickým podložím chráněného území jsou vystupující kvarcity a biotitické pararuly
moldanubika, překryté svahovými hlínami. Půdními typy jsou hnědozem typická a kambizem
typická, místy se znaky oglejení. Stromové patro tvoří staré lípy srdčité (Tilia cordata), které byly
vysázeny ve stromořadích. Roste zde více než 360 stromů s obvodem kmene větším než 100 cm.
Lípy doplňují mladší listnáče a smrky ztepilé (Picea abies). Místy můžeme spatřit keře jalovců
obecných (Juniperus communis), čilimníku řezenského (Chamaecytisus ratisbonensis), srstky
angreštu (Ribes uva-crispa), v brzkém jaře nás upoutá svými květy lýkovec jedovatý (Daphne
mezereum). V bylinném patru rostou běžné hájové druhy, jakými jsou např. jaterník podléška
(Hepatica nobilis), kopytník evropský (Asarum europaeum), křivatec žlutý (Gagea lutea), plicník
lékařský (Pulmonaria officinalis), orsej jarní (Ficaria bulbifera) a bažanka vytrvalá (Mercurialis
perennis). V červnu nás upoutá svými bílými květy vstavačovitá rostlina vemeník dvoulistý
(Platanthera bifolia) a na podzim brambořík nachový (Cyclamen purpurascens).
První plošná výsadba lip proběhla v 18. st. a poté bylo území bylo využíváno jako zejména ovčí
pastvina lučního typu se stromy, místy byly luční porosty sečeny. Tento stav se zřejmě dochoval až
do dvacátých let 20. století, kdy uvedené pozemky převzala do své správy obec Šebkovice. Na
východní část plochy (do mezer mezi řady lip) byly v letech 1920 – 1930 vysázeny třešně. Celá
pastvina se pak pronajímala ve veřejné dražbě jednotlivcům z řad obyvatel tak, že každý dostal k
užívání pozemek „za čtyři řady lip“ směrem severozápadním. Tam pak sekal pro sebe trávu a pásl
svůj dobytek. Se stále snižující se intenzitou pastvy a úplným vymizením sekání travního porostu se
postupně začal objevovat nálet jednotlivých druhů dřevin. V současnosti probíhá likvidace
nežádoucích dřevin, zejména nepůvodních akátů, staré lípy se ošetřují.
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