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Přírodní park Jesenicko zahrnuje západní část okresu Rakovník a okraje okresů Louny a Plzeň – sever. Pro svoji harmonickou
krajinu a přírodní zajímavosti bylo Jesenicko vyhlášeno klidovou
oblastí (1987), později jako přírodní park (1994).
Jesenicko je položeno výš než okolní krajina. Z pohledu od
Rakovníka vystupuje jako řada zalesněných pahorků, které lemují
západní okraj kotliny. Pahorkatina místy nabývá až plošně vrchovinný ráz a dosahuje nadmořských výšek mezi 450 – 600 m n. m.
Přírodní park je typickou žulovou oblastí. Vyskytuje se zde tzv.
tiský typ modrošedé až žlutohnědé barvy, je to kyselá biotitická až
dvojslídá žula. Povrchovým větráním se tu vytvořily svérázné formy
balvanitého rozpadu včetně tzv. kamenných stád a viklanů. V minulosti se hornina těžila v několika malých lůmcích. Na Čistecku se
vyskytuje žule příbuzný, biotitický granodiorit, v okolí Drahouše můžeme nalézt i spilitové horniny.
Srážky jsou tu relativně nízké (463 – 569 mm), průměrné roční
teploty se pohybují mezi 6 – 7 oC. Jde tedy o oblast mírně suchou
nebo tzv. polosuchou.
Jesenice tvoří rozvodí mezi povodími Ohře a Vltavy. V centru
přírodního parku pramení Rakovnický potok, nejdelší tok okresu
(48,4 km). Nejdříve teče západním směrem, ale kolem Kněží hory
se prudce stáčí severním obloukem k východu a tento směr si udržuje až k soutoku s Berounkou. Na tomto potoce byla v minulosti
vybudována celá řada rybníků. Největším z nich je Velký rybník
u Jesenice (45,85 ha), který byl založen v roce 1507. Je zároveň
největším rybníkem okresu. Nad ním se nachází Krtský rybník, zvaný
též Sviták a pod ním Horní Fikač, Dolní Fikač a Mlýnský rybník. Na
hrázích některých rybníků rostou památné duby.
Na okraji hubertských lesů pramení potok Javornice, který teče
zhruba jižním směrem. Na Javornici vznikly rybníky zvané Zdeslavské, z nichž nejznámější je Karlův, Čočkův, Prostřední a Dolní rybník.
Dnešní lesní porosty, i když ještě poměrně rozsáhlé jsou jen
zlomkem původních a mají silně pozměněnou druhovou skladbu.
Původně zde rostly květnaté bučiny, dubohabrové háje, acidofilní
doubravy a u potoků olšiny a luhy. Zachovaly se však zbytky mokřadů a vstavačových luk a místa připomínající tajgu. V lesích roste
vřes, množství borůvek, brusinek a hub. Území má mnoho malebných zatopených lůmků, kde žijí vzácní obojživelníci. Jesenicko je
ptačím rájem. Místní raritou je čáp černý. Na Jesenicku byla vyhlášena celá řada zvláště chráněných území: Rybníčky u Podbořánek, Malý Uran, Ostrovecká olšina, Soseňský lom, Plaviště, Prameny Javornice. Navrženy k vyhlášení jsou Krtské skály a Luční
potok. Lokality lom Bedlno, lom Drahouš, lom Kosobody, Zelený
důl, Viklan a Na stráni byly zaregistrovány jako významné krajinné
prvky.
Hospodaření v parku není příliš omezováno, reguluje se však
nová výstavba a těžba ve volné krajině. Byla zde vybudována naučná stezka Jesenicko, která měří téměř 15 km a informuje o přírodních zajímavostech parku.
Připravil Okresní úřad Rakovník ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - středisko Praha. Projekt inicioval Ing. Karel Šašek za
účelem šíření regionálních informací.
Vydala jako svoji 117. publikaci roku 1998 Rabasova galerie v Rakovníku.
Text © RNDr. Alena Škoudlínová 1998, photo © Ing. Pavel Mudra 1998.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
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