Naučná stezka „Žatčany včera a dnes“

P R O M Ě NY K R A J IN Y
Žatčany leží v zemědělsky intenzivně obdělávané krajině. Z 968 hektarů tvořících území obce
zabírá orná půda 818 hektarů (85 %). Dlouhou dobu určovaly podobu zdejší krajiny rybníky.
Rybníky byly postupně vysušeny, jako poslední Žatčanský rybník v letech 1834–1836 (Újezdský
rybník postihl obdobný osud již v roce 1787). V letech 1925–1926 proběhla regulace toku Cézavy.
Výrazný zásah do krajiny způsobila kolektivizace a scelování pozemků v 50. letech 20. století. Návazně na vznik JZD proběhly po žních v roce 1950 hospodářsko-technické úpravy pozemků, kdy byly družstevní pozemky spojeny do větších celků.
Ostatním
zemědělcům
byly vyměřeny nové pozemky bez ohledu na původní vlastnictví. Z mozaiky políček s mezemi
a řadami ovocných stromů postupně vznikly lány
s několika plodinami.
V 60. letech 20. století
byly provedeny meliorace Orba v 50. letech dvacátého století
(umělé odvodnění pomocí drenáží) v povodí Hranečnického potoka (spolu
s jeho regulací). V 80. letech byly meliorovány
plochy poblíž Cézavy.
Mozaiková krajina drobných polí v roce 1953
Na území Žatčan byl také
vybudován zemědělský
Chata Výrovka v roce 1959
závlahový systém. Po desetiletích nepoužívání systém dosti zchátral.
Výsadbě remízků a pásů zeleně se věnovalo zejména myslivecké
sdružení. Na začátku 50. let proběhla výsadba stromů pod Flonkami a ve Starém lese. V roce 1955 byl vysázen remízek v Rybníku.
V letech 1999–2004 proběhly v obci komplexní pozemkové
úpravy. V nich byly vypořádány vlastnické vztahy k pozemkům
kolem obce, vymezena síť cest a biokoridorů. V dalších letech
byly mnohé polní cesty zpevněny asfaltem a vysázeny plánované
porosty.
V krajině kolem obce se nachází řada děkovných křížů. Vybudovali je místní občané na poděkování při různých životních situacích. Podle jejich příjmení se kříže jmenují dodnes.
Velké celky krajiny v roce 2017

PRO ZVÍDAVÉ: Už jste byli u „chaty“ Výrovka? Podobně existuje Výrovka na území Újezda. Název pochází z toho, že sem myslivci umísťovali
mládě výra jako návnadu při lovu dravých ptáků.
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