Lesnický park Bezděz byl založen 11. května
2011 u příležitosti vyhlášení Mezinárodního
roku lesů. Je v pořadí třetím lesnickým
parkem v České republice (13. 5. 2010
Lesnický park Křivoklátsko, 22. 4. 2011
Lesnický park Masarykův les Křtiny).
Dominantním vlastníkem lesních porostů je
stát zastoupený dvěma státními podniky, a to
Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. a Lesy České
republiky, s. p., nezanedbatelný podíl
představují lesy ve vlastnictví obcí Bělá pod
Bezdězem, Bezděz, Doksy a Zákupy.

Lesní hospodářství
Jelikož je v lidské přirozenosti využívat zdroje
okolního prostředí k obživě, vzniká tak
dlouhodobým působením kulturní krajina, která
je za předpokladu rozumného přístupu schopna
plnit mnoho funkcí pro člověka i samotnou
přírodu. O tento přístup se snaží i lesníci z VLS.
Dřevo, jakožto obnovitelnou surovinu, je
potřeba někde získat. Proto vzniklo lesní
hospodářství, které je širokým souborem
činností k údržbě lesa jako součásti naší krajiny.
Mít les a nechat ho jeho osudu je jako nechat
zpustnout vlastní zahradu a veškeré ovoce a
zeleninu kupovat raději v supermarketu.
Přirozenému vývoji se proto ponechávají pouze
vybrané lokality, které je třeba zachovat pro
budoucí generace. V ostatních lesích
hospodaříme tak, aby plnily co nejširší spektrum
funkcí.
Základními nástroji v rukou lesníka je obnova a
výchova porostů.
Obnova porostů v hospodářských lesích je
souborem pěstebních opatření směřujících k
vytvoření nového porostu na místě starého, a to
buď umělým, nebo přirozeným způsobem.

Přirozená obnova probíhá opadem semen z
mateřského porostu do nejbližšího okolí nebo
na holině z výstavků a porostních stěn.
Výhodou je přirozený vývoj kořenového
systému semenáčků a zachování místního
původu nového porostu.
Oba způsoby lze i úspěšně kombinovat a
využít výhod obou přístupů.
Pro zvýšení úspěšnosti přirozené obnovy a
snížení konkurence ostatních rostlin (buřeň)
provádíme přípravu půdy naoráváním a
nakopáváním.
Po úspěšném založení nového porostu
přichází na řadu péče o lesní kultury a nárosty.
Některé dřeviny je potřeba chránit proti zvěři
oplocenkami či nátěry.
Výchova porostů následuje po zdárné obnově
a jejím cílem je upravit druhovou a
prostorovou skladbu porostů a současně
zlepšit jejich zdravotní stav.
Po úspěšné obnově zbývá na ploše velké
množství mladých stromků, z nichž se
výchovou podporují ty nejlepší. Ostatní
stromy je třeba postupně odstraňovat tak, aby
žádoucí jedinci měli dostatek prostoru k
vývoji.
Zásahy v nejmladších porostech se nazývají
prořezávky. Vyřezaní jedinci a větve se
ponechávají na místě k zetlení a jsou důležití
pro koloběh živin. Ve starších porostech se
provádějí probírky. Při těchto zásazích již
vzniká využitelné dříví, které se dále podle
kvality využívá od paliva přes vlákninu k
výrobě papíru až po kulatinu k výrobě řeziva.

Mottem lesnických parků je: Území pro
přírodu i pro lidi. Slouží jako objekty
příkladného, trvale udržitelného
hospodaření v lesích a krajině v rovině
ekologické, ekonomické i sociální. Lesnické
parky vyhlášené na území ČR budou
postupně zapojovány do mezinárodní sítě tak
zvaných modelových lesů a přispějí k posílení
mezinárodní spolupráce a výměně informací
o způsobech hospodaření v lesích.
Lesnický park Bezděz se rozkládá na ploše
bezmála 18 tisíc hektarů. Polovinu lesů tvoří
lesy hospodářské. Dále jsou zastoupeny lesy
ochranné, které svou podstatou chrání
křehkou rovnováhu stanoviště, a lesy
zvláštního určení, které prioritně plní ostatní
společensky důležité funkce – např. ochranu
přírody, ochranu vodních zdrojů, zvýšenou
rekreační či půdoochrannou funkci a další.
Toto rozmanité prostředí je domovem mnoha
dnes již vzácných a ohrožených druhů rostlin
a živočichů.

Její počátek může běžný návštěvník lesa
pozorovat jako těžbu zralých stromů, která je
sklizní práce několika generací lesníků.
Umělá obnova probíhá výsadbou sazenic na
holině a její hlavní výhodou je možnost úpravy
druhové skladby a využití kvalitních sazenic.
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