Příroda v zemědělské krajině
Nabízíme vám projížďku biokoridorem z Arboreta v Novém Dvoře do Arboreta Moravské
Brány v Ratiboři, při které poznáte především zbytky původní přírody v zemědělsky
intenzivně využívané krajině poblíž česko-polských hranic.
Biokoridor je lineární úsek krajiny s vyšší ekologickou bohatostí, který umožňuje migraci
organismů, spojuje biocentra a vytváří územní systém ekologické stability krajiny. Představte si, že
jste například drobný pěvec stehlík (Carduelis carduelis), který se vydá na cestu z arboreta
do arboreta. Až po remízek Gruby budete mít vždy možnost ukrýt se před dravci do korun stromů.
Překonat však pole bez jediné dřeviny, až k tůňce Frajhuzy, bude velmi nebezpečné.
Uvědomíte si, jak jsou v přírodě důležité krajinné prvky jako pobřežní porosty vodních
toků, rybníky, lesíky, remízky a stromy podél cest v polní krajině. V biokoridoru jsou důležitá
biocentra, která svou zachovalostí, příhodnými podmínkami a ekologickou rozmanitostí
umožňují výskyt přirozených rostlinných a živočišných společenství.
Původní biotopy se již v naší krajině nevyskytují, musíme se spokojit s těmi alespoň
poněkud přirozenými. To platí nejvíc o zemědělské krajině, kterou lidská činnost poznamenala nejvíce. Nestačí jen chránit, to co zbylo, ale vysazováním dřevin stromořadí
a zakládáním remízků polní krajinu ozdravovat.

Arboretum Nový Dvůr /1/ a potok Velká /3/

Ještě než se vydáte na poznávací túry, seznamte se ve stručnosti s charakteristikou
přírodních poměrů sledované oblasti.
Z geomorfologického hlediska můžeme území okresu rozdělit na dvě zcela odlišné části.
Na jihozápadní plošinu Nízkého Jeseníku, kde se koncem prvohor rozkládalo moře, po
kterém zde zbyly horniny - droby a břidlice (souhrnně zvané kulm) usazené na jeho dně
a část severovýchodní, která byla ve čtvrtohorách ovlivněna elsterským (před 600 000
lety) a sálským ledovcem (před 300 000 lety).
My sledujeme biokoridor, který prochází především tou druhou částí, kde nalézáme
doklady o dobách ledových a meziledových. V poslední době ledové, zvané viselské,
k nám ledovec nezasáhl, ale severní větry sem navály mocné vrstvy původně vápnitých
spraší. Během času byly odvápněny a daly vznik sprašovým hlínám, ze kterých vznikly
velmi úrodné půdy. Není proto divu, že doklady o osídlení prvních zemědělců z mladší
doby kamenné (neolitu) nacházíme v Kateřinkách, Oldřišově, Hněvošicích a dále na území
Polska.
Sprašové hlíny jsou využívány k výrobě cihel. Do roku 1979 se cihly vyráběly v Hněvošicích.
Prakticky v každé vesnici v naší sledované oblasti se těžil písek jako čtvtohorní sediment
z ledovcových jezer.
Opavští stavebníci těžili v Grubách písek a štěrk ještě v padesátých letech. Nyní jsou
zarostlé a slouží jako lesní remízky v polích u hranic s Polskem.

Stěbořický rybník /6/

Městské sady v Opavě /11/

Stříbrné jezero v Opavě /21/

Putování po biokoridoru
z Arboreta v Novém Dvoře
do Arboreta Moravské Brány
v Ratiboři

Městské sady se začaly budovat jako městský park od roku 1797 na místě vojenského
cvičiště se střelnicí a loukou pro pastvu ovcí městského dolního dvora.

V r. 1853 byl v místě současného jezera objeven sádrovec o mocnosti 17 m. Pro značný
příliv vod musela být těžba ukončena v r. 1965. Dnes slouží rekreantům a rybářům.

Řeka Opava /19/, tůně a pískovna na Palhanci /20/

Plšťský potok /22/ a remízky Gruby /23/

Kohoutek luční
(Lychnis flos-cuculi)

Sléz přehlížený
(Malva neglecta)

Silnice ze Stěbořic do Nového Dvora
Vlevo údolí s potokem Velká

V šedesátých letech minulého století byla provedena
regulace potoka a vysázeny topoly (Populus)

Mák vlčí
(Papaver rhoeas)

Čekanka obecná
(Cichorium intybus)

Pseudoklasicistní zámek z 19. století

Kvetoucí rododendrony

Putování zahájíme v arboretu, které slouží veřejnosti jako součást SZM v Opavě od roku
1958. Na ploše 24 ha je přes 2000 druhů dřevin a největší sbírka rododendronů v ČR.
Pseudoklasicistní zámek byl postaven v 19. stol.

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Horní náměstí 67, 746 01 Opava

Na obzoru sopečné kopce
Malý a Velký Roudný

Labuť velká (Cygnus olor)

Liniové společenstvo podél potoka Velká spojuje arboretum s okolními lesy a blízkou
vodní nádržku se Stěbořickým rybníkem. Tato oblast je hodnotným biocentrem pro ptactvo, obojživelníky a mnoho dalších druhů živočichů a rostlin.

tel.: +420 553 756 143, e-mail: informacni.centrum@opava-city.cz

Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara)

Splav na řece Opavě
v Městských sadech

Vpravo za můstkem vede cesta přímo ke Stříbrnému jezeru a dále po cyklostezce 6126
do Polska. Ke splavu, pískovně a tůním, které ohraničující suché poldry a pole na Palhanci,
však musíte odbočit po 60 m vlevo na lesní pěšinu. K jezeru se dostanete zpět po stejné
trase.

www.infocentrum.opava.cz, www.opava-city.cz

Odbočka vpravo ke Grubám

Cesta přes Gruby k Frajhuzám

K Plšťskému potoku se dostanete z Palhance i po polní cestě, která vede nad Stříbrným
jezerem a navazuje na cyklostezku do polské obce Pilszcz (čti Pilšč). Potok spolu s polními remízky patří mezi nejcennější přírodní prvky, které zajišťují ekologickou stabilitu
v zemědělské krajině.

Otevírací doba: Po-Pá 8:00-18:00 So 8:00-11:00

Kopretina bílá
(Chrysanthemum leucanthemum)

Vydalo: Statutární město Opava 2008

Biokoridor
od arboreta k arboretu

Památníky na doby ledové jsou bludné balvany. Největší z červené severské žuly o hmotnosti 10,7 t, nalezený v pískovně na Palhanci, byl 25. 7. 1958 usazen v opavském parku
na Praskově ulici. Stalo se tak z podnětu Čs. společnosti zeměpisné a Slezského zemského
muzea v Opavě.
Na trase biokoridoru nalezneme i ložiska sádrovce, která vznikla jako sediment v zálivech
třetihorního moře. První byla objevena v Kateřinkách a opavských Městských sadech v r. 1849.
Po ukončení těžby sádrovce na místě Stříbrného jezera byl v Kobeřicích /36/ odkryt největší
povrchový sádrovcový důl ve Střední Evropě. Ložiska tohoto nerostu jsou zjištěna ještě
v Hněvošicích /30/ a v Sudickém výběžku.
Rostlinstvo a živočišstvo je v biokoridoru pestré a jeho spektrum je samozřejmě bohatší
v biocentrech než v zemědělské krajině. Podél vodních toků a v jejich blízkosti rostou olše (Alnus), jasany (Fraxinus), topoly (Populus), vrby (Salix). V lesních remízcích
byl vysazován smrk (Picea) a borovice (Pinus). Roste v nich i dub (Quercus), bříza
(Betula), javor (Acer) klen (pseudoplatanus) i mléč (platanoides). Podél polních cest
a pevnůstek, vybudovaných vletech 1935 - 1938, roste bez černý (Sambucus nigra). V polích
a v remízcích žijí např. koroptev (Perdix), bažant (Phasianus), čejka (Vanellus), káně (Buteo),
poštolka (Falco tinnunculus), straka (Pica), skřivan (Alauda), vrabec polní (Passer montanus).
Ze savců srnec (Capreolus), prase divoké (Sus scrofa), kuna skalní (Martes foina), liška (Vulpes),
ježek (Erinaceus), křeček (Cricetus), hraboš (Microtus), hryzec (Arvicola), zajíc (Lepus).

Frajhuzy /24/ a Kateřinský potok s mokřady /26/

Přírodní rezervace Hněvošický háj /29/

Hněvošický rybník /31/

Stará třešňová alej spojuje Služovický lesík /27/ s Hněvošickým hájem /29/. Prostor mezi
hájem na obzoru vpravo a Rozumickým polským lesem je místem, kde byly nalezeny doklady o osídlení z mladší doby kamenné asi 4 000 let před Kr.

O rybník v Hněvošicích je dobře pečováno a spolu s přilehlým lesíkem se smíšeným porostem je pro obyvatele obce vyhledávaným místem pro odpočinek.

(Poznámka: Gruby a Frajhuzy jsou místní názvy)

K ekologicky významnému krajinnému prvku tůňce Frajhuzy /24/ obklopené jírovci, vede
z Grub /23/ jen polní cesta, bohužel bez stromů. Dostanete se k ní, když na rozcestí odbočíte
doleva. Za tůňkou narazíte na mokřady Kateřinského potoka.

Hvězdnatec čemeřicový
(Hacquetia epipactis)

Sasanka hajní (Anemone memorosa

Mokrýš střídavolistý
(Chrysosplenium
alternifolium)

Přírodní rezervace je významné biocentrum. Byla vyhlášena na ochranu dubohabřiny s prvky
karpatské květeny, které zde dosahují severozápadní hranice svého rozšíření. Nejkrásnější je
jarní aspekt v druhé polovině dubna.

Cesta biokoridoru z Hněvošic /30/
do Ściborzyc W. vede přes přechod
s malým pohraničním stykem.
Na hraniční přechod v Sudicích se dostaneme přes Kobeřice /36/.

3. Potok Velká
6. Stěbořický rybník
11. Městské sady v Opavě
19. Řeka Opava
20. Tůně a pískovna na Palhanci
21. Stříbrné jezero
22. Potok Plšťský (Ostra)
23. Remízky Gruby
24. Frajhuzy
26. Kateřinský potok s mokřady
27. Služovický lesík
29. Přírodní rezervace Hněvošický háj
31. Hněvošický rybník
32. Nacizskův rybník ve Ściborzycích W.
40. Oldřišovský potok
44. Říčka Pšťina (Psina)
45. Řeka Odra, soutok s Pštinou

Řeka Odra /45/

Aboretum Moravské brány v Ratiboři /50/

Netýkavka Royleova (Impatiens Roylei)

Javor klen (Acer pseudoplatanus)

Novogotický kostel sv. Jana Křtitele
v Sudicích

Kvetoucí vrba křehká (Salix fragilis) Ploštice kněžice pásovaná (Graphosoma lineatus)

Leknín bílý (Nymphaea alba)

U hranic ústí potůček z Hněvošic u Girtnerova mlýna do Oldřišovského potoka, který
opouští naše uzemí, aby se po pár km dostal opět k nám u Sudic. V polském výběžku je
ekologicky hodnotný Naciszków Staw (rybník) ve Ściborzycach Wielkich.

Na polském území pokračuje biokoridor po Oldřišovském potoku, říčce Pštině,
která je levým přítokem nadregionálního biokoridoru, jehož páteř tvoří řeka Odra
s pobřežními porosty, mokřady a vodními nádržemi.

Náš biokoridor ukončíme v Arboretu Moravské brány v Ratiboři v Oboře, která se
nachází na okraji národního parku Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich. Je to místo,
kde mohou návšt ěvníci navštívit i ZOO a různá rekreační zařízení.

Říčka Pština /44/

Ke hraničnímu přechodu Sudice - Pietrazsyn nás přivede lipová alej. Vpravo pravoslavný
kostel využívaný i evangelickou církví.
Ropucha obecná ( Bufo bufo)

Po statku, který byl opuštěn za 2. světové války zůstal rybníček a zasypaná studna.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Cesta z Grub do Frajhuz

Oldřišovský potok /40/ a Sudice /37/

Nezastupitelnými přirozenými biokoridory jsou velké řeky s pobřežními porosty. V našem
biokoridoru je to řeka Opava /20/, která má od pramene až po ústí do řeky Odry /45/ délku
132 km, průměrný roční průtok je 17,2 m3 za sekundu. Pramení u Vrbna v Hrubém Jeseníku, vzniká spojením Bílé, Střední a Černé Opavy, na území okresu vstupuje východně
od Úvalna v nadmořské výšce 285 m. Sleduje česko-polskou hranici (s výjimkou úseku
u Holasovic) až po Opavu-Vávrovice. Délka toku na území okresu je 59 km, okres opouští
u rybníka Štěpán jižně od Hlučína a pak se po 4 km vlévá do Odry ve výšce 209 m n. m.
Její údolí je široké, vodní tok však užší než u jejího pravého přítoku Moravice, zato však
hlubší. Jezy jsou vybudovány na území okresu v Brumovicích, Holasovicích, Vávrovicích
(2x), Opavě městě, Komárově, Štítině, Lhotě u Opavy, Háji ve Slezsku, Jilešovicích a Dobroslavicích.
Řeka Odra /45/ odvodňuje celé území opavského okresu do Baltského moře. Pramení v Oderských vrších v okrese Nový Jičín. Délka 861 km. Rozsáhlé lužní lesy kolem jejího toku byly
u nás v r. 1991 vyhlášeny jako Chráněná krajinná oblast Poodří. V Polsku je přírodovědně
velmi hodnotná Přírodní rezervace łężczok v přírodním parku na pravém břehu Odry.
Hranici s opavským okresem tvoří Odra v délce 13 km mezi Podlesím a Klokočůvkem
severně od Vítkova a v délce jednoho km u Bohumína, kde vstupuje na polské území.

Skokan ze skupiny zelených skokanů (Rana sp.)

Kosatec žlutý ( Iris pseudacorus)

