Obora Libeň

Obora Libeň se nachází v k. ú. Mšecké Žehrovice severně od města Nové Strašecí mezi
silnicí Nové Strašecí – Mšec a jižně se silnicí na Mšecké Žehrovice. Tato obora byla založena
jako soukromá obora panem Janem Jůnou na počátku 30. let minulého století, po roce 1945
byla ve vlastnictví státu a obhospodařoval ji podnik státní lesy a Lesní správa Lány. V roce
1992 byla vrácena původnímu majiteli panu Ing. Janu Jůnovi.
Obora má celkovou výměru 113 ha a z této plochy 100 ha lesa, 1 ha vodní plochy, 9 ha
luk a pastvin a 3 ha orné půdy. Celá obora je oplocena laťkovým plotem v délce cca 5,5 km.
Obora z počátku sloužila pro chov mufloní a daňčí zvěře a postupně v této oboře zůstal pouze
chov mufloní zvěře. Obora se rozkládá na slínovcových svazích porostlých smíšeným lesem
s drobnými prameništi vyúsťujícími do slatinných luk v nivě potoka a kolem rybníčků.
V oboře vyvěrá pramének (studánka) čisté pitné vody, která napájí 3 rybníčky které jsou na
sebe napojeny potůčkem, který protéká téměř celou oborou. Potůček je trvalým kvalitním
napajedlem pro chovanou zvěř. Poblíž jednoho z rybníčků v roce 1933 vystavěl pan Jůna
loveckou chatu ve srubovém stylu, která je využívána dodnes pro individuální hosty obory
k pozorování zvěře a rekreaci.
V oboře se hospodaří podle LHP za součinnosti orgánů státní správy lesů, ochrany přírody
a jimi pověřených pracovníků. Podle LHP je les v oboře zařazen do kategorie les zvláštního
určení a svým složením je přizpůsoben potřebám chovu mufloní zvěře (buk, dub, kaštan atd.).
V severozápadní části lesa se nachází pozůstatky keltské vesnice. Louky jsou spásány zvěří,
popřípadě 2x ročně sečeny. V jižní části obory se na loukách nachází společenstva trav a bylin
(upolín evropský, zeměžluč obecná, hořečky, suchopýr, ocún jesenní a soubory ostřic),
chráněných podle zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Louky
byly vyhlášeny jako zvláště chráněné území Louky v oboře Libeň. Na všech loukách se
nepoužívají umělá hnojiva ani chemické postřiky na ochranu lesních porostů se používají
hlavně tzv. feromonové lapače. Neprovádí se žádná meliorace ani poškozování travního drnu.
Při vysokém sněhu je prováděno propluhování luk tak, aby bylo usnadněno mufloní zvěři
překonání nepříznivých podmínek a zvěř se dostala ke krmným zařízením. Krmná zařízení
jsou postavena a umístěna na vhodných místech, (praxi již vyzkoušených a osvědčených), a
jsou uskupena do tzv. krmné linky, proto abychom jednak odlákali mufloní zvěř od plotu a
přitom ji neustále nutili k mírnému pohybu zvláště v zimě a tak minimalizovali škody na
lesních porostech. Zvěři je předkládáno jen tolik krmiva kolik spotřebuje, krmítka jsou
pravidelně čištěna a desinfikována. Zdravotní stav zvěře je neustále sledován a za úzké
spolupráce s veterinární správou jsou prováděna preventivní opatření proti zavlečení chorob a
škůdců zvěře o čemž vede veterinární správa předepsané záznamy. Je zde dodržován zákaz
vstupu do obory, aby chovaná zvěř měla dostatek klidu a nedocházelo u ní ke stresování
zvláště při říji a kladení mláďat. Ke sledování zvěře, jejího zdravotního stavu a event.
průběrnému odlovu jsou v oboře umístěny na vhodných místech posedy a kazatelny.

V současné době je v oboře stav 105 ks mufloní zvěře z toho je 19 ks muflonů I. věkové
třídy, 15 ks muflonů II. věkové třídy 6 ks muflonů III. věkové třídy, 42 ks muflonek a 23 ks
muflončat. Obora v minulosti spolupracovala s podobnými oborními zařízeními v Čechách,
jeden čas sloužila jako aklimatizační obora pro Lánskou oboru a docházelo k pravidelnému
osvěžování krve nákupem chovných mufloních beranů. Poslední nákup byl v roce 1996. Tuto
tradici by bylo dobré obnovit a tím zlepšit a udržet dobrý stav mufloní zvěře v oboře Libeň.

