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z vědeckého hlediska. Zajišťuje ochranu geobiocenózy, tj. rostlin, živočichů a anorganických prvků jako
celku.
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Přírodní památky (PP)
Přírodní útvar, území menší rozlohy, regionálního
významu, na němž se vyskytují vzácné nebo ohrožené
druhy, nerosty, zkameněliny či geologický či geomorfologický významný jev. Může jít i o útvar vytvořený
člověkem - např. štoly.

Hněvošický háj na začátku dubna
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S LOVO ÚVODEM

U

ž jen na několika místech naší planety můžeme studovat
přírodní národy, které dosud žijí v souladu s přírodou.
Dokáží ji využívat a zároveň respektovat. Nepotřebují si uvědomovat, že jsou jen součástí jemného přediva složitých ekologických vztahů, článkem potravního řetězce, ve kterém koluje
energie a látky.
Chovají se tak přirozeně. Jejich systém zákazů - tabu a uctívání
totému jim již tisíce let zajišťuje existenci. Vědí, že ve svém prostředí nemohou zvířata zcela vyhubit, nepřežili by totiž také.
Znají zvířata a rostliny a rozumí jim. Pro ně mají ještě duši.
Vedle nich žijí civilizovaní lidé utíkající před civilizačními chorobami ve znečištěném životním prostředí a nadbytku potravin,
ale pořád toužící po ještě vyšší životní úrovní. Nevíme si rady
s nedostatkem pitné vody, s ničením zelených plic Země - pralesů. Narušujeme nejen biotopy, ale už i celé biomy, například
oceány.
Obnovitelným zdrojům energie nevěnujeme tolik pozornosti
jako ropě, jakoby neexistovaly chmurné prognózy o jejím absolutním vyčerpání.
Doufejme, že nás touha po ještě pohodlnějším životě nevrátí
zpět do jeskyní, ale vydáme se cestou trvale udržitelného rozvoje, která se podle vědců jeví jako jediná možná. Na jejím konci
bychom neměli být jen spotřebitelé, ale rozumní hospodáři na
naší planetě.
Snad jen kosmonauté si při pohledu na svou Zemi uvědomují

OS O B N O S T I

Tomáš Svěrák (1854-1929)

jak je malá a zranitelná. Když na ní stojíme, máme klamný pocit neomezených možností.
Náš okres se může stále chlubit roznamitostí přírody. Můžeme
zde poznat prostředí lužního lesa, bukojedlový prales nebo
mokřadní společenstva.
Území okresu je křižovatkou různých flór a faun, které sem
pronikly všemi směry a některé tu našly vhodné podmínky pro
svou trvalou existenci.
Samostanou a velmi zajímavou kapitolou je geologická minulost opavského okresu, najdeme zde doklady geologických procesů během konce prvohor, alpínského vrásnění v třetihorách
a působení ledovců ve čtvrtohorách.
Území okresu bylo osídleno po několik desítek tisíc let. Přes
intenzivní zemědělskou a průmyslovou činnost posledních
století se stále na území Opavska vyskytuje dodnes většina ze
3 000 druhů vyšších rostlin a žije zde většina ze 40 000 druhů
živočichů zjištěných v naší republice.
Alespoň s některými z nich a s jejich životním prostředím seznámí čtenáře tato publikace. Nečiní si nárok na vyčerpávající
charakteristiku chráněných území okresu Opava, ale chce podnítit zájem o přírodu především u mladé generace.

Fr. von Mückusche (1749-1837)
Narodil se v Dolní Červené Vodě na Jesenicku. Vynikající znalec opavské květeny. Zasloužil se o založení muzea při gymnáziu. Jeho význam
spočívá především v četných herbářových dokladech, které věnoval
vědeckým ústavům ve Vratislavi, Brně a Opavě.

Emanuel Urban (1821-1901)
Od roku 1845 byl tento příborský rodák profesorem
opavského gymnázia, později muzejním knihovníkem
a dopisovatel různých vědeckých společností. Alpinum
v Křížkovského sadech v Opavě s pamětní deskou bylo
zřízeno na jeho počest.

Gustav Braun (1826-1913)
Narodil se v Klatovech. Vynikající pedagog na opavském gymnáziu, kde
spravoval přírodopisné sbírky. Zanechal nesmírné bohatství v cenných
sbírkách ze všech oborů přírodních věd. Zkoumal flóru okolí Opavy
a Frenštátu.
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Johann Wischowitz (1881-1945)
Narodil se v Sobotíně na Šumpersku. Vystudoval
učitelství ve Vídni a od roku 1919 učil na německém
gymnáziu v Opavě. Věnoval se sběru devonských zkamenělin. Několik set fosilií z jeho sběrů je ve sbírkách
SZM v Opavě

Tomáš Kruťa (1906-1998)
Ačkoliv se narodil v Brně, věnoval svůj vědecký život,
jako geolog, Slezsku. Po druhé světové válce spolupracoval s tehdejším Slezským studijním ústavem v Opavě
v rámci badatelských prací. Je autorem topografické
mineralogie Slezské nerosty a jejich literatura (1973).
Jako člen vědecké rady byl aktivním spolupracovníkem
Slezského muzea po řadu let.

Oldřich Kapler (19
Uznávaný amatérský přírodovědec se narodil v Boskovicích. Zasloužil se o poválečnou obnovu sbírek SZM
v Opavě.Velký znalec opavské fauny a flóry. Poctivě se
věnoval ochraně přírody a ekologické výchově mládeže.
Zbytek svého života strávil jako odborný pedagog na
Okresní stanici mladých přírodovědců v Opavě.

Zdeněk Tesař (1907-1985)

O PAV S K É P Ř Í RO D OV Ě D Y

Chránit přírodu může jen ten, který ji rozumí.
Přírodu okresu Opava zkoumala celá řada přírodovědců, kteří
ji nejen rozuměli, ale dokázali ji i přiblížit široké veřejnosti.
Slezské zemské muzeum, které v 1. května 2004 oslavilo 190
let trvání a Arboretum v Novém Dvoře, založeno Quido
Riedlem začátkem 20. století od roku 1958 fungující jako
součást Slezského zemského muzea, je toho dokladem.
Následující přehled osobností seznamuje jen s některými,
které studovaly faunu, flóru a geologické poměry Opavska.
Jejich průzkumné práce přispěly velkým dílem k poznání
opavské přírody a poskytly tak základ moderní ochraně přírody. Podle hesla „Poznej a chraň“!

Profesor a ředitel českého opavského gymnázia se
narodil v Boskovicích. Příspěvky o květeně Opavska
uveřejňoval převážně ve Věstníku Matice opavské. Jeho
unikátní sběry jsou uloženy v botanickém oddělení Slezského zemského muzea

Entomolog světového jména přišel v roce 1947 do
Opavy z Prahy, kde se narodil, aby prakticky znovu vybudoval zoologické oddělení Slezského muzea. Založil
tradici mezinárodních sympozií pro výzkum entomofauny střední Evropy, které proběhlo poprvé v r.1964
v Opavě. Působil také jako okresní konzervátor ochrany
přírody v Opavě.

Ladislav Kempný (1909)
Entomolog a ornitolog se širokými zájmy se narodil
v Hrabyni. Po vystudování filosofické fakulty v Brně
vedl již v roce 1949 zoologický referát tehdejšího Slezského studijního ústavu, který byl založen za účelem
pozvednutí vědeckého výzkumu českého Slezska. Se
svými spolupracovníky prováděl rozsáhlé terénní výzkumy entomofauny Slezska.

František Krkavec (1922-1986)
Narodil se v Knínici u Boskovic. Po studiích na PřF
MU v Brně učil než se stal vedoucím přírod. oddělení
Slezského studijního ústavu v Opavě, kde redigoval Přírodovědný sborník Ostravského kraje. Od roku 1972
byl pracovníkem SZM - vedoucím Arboreta v Novém
Dvoře. Předsedal Vlastivědné společnosti při SZM.
Znalec flóry v okrese Opava a ochránce veřejné zeleně.

Vladimír Kroutilík (1925)
Ostravský rodák vystudoval učitelství na Univerzitě
Karlově, kde ho zaujala geomorfologie kvartéru. Věnoval se ji i jako pracovník Slezského studijního ústavu
v Opavě, kde organizoval řadu výzkumných prací
zaměřených na sedimenty a modelační činnost pevninského ledovce v Opavské pahorkatině. Své publikační
schopnosti využíval i Ostravském muzeu

Bohuslav Beneš (1943-2003)
Narodil se v Náchodě. Po vystudování PřF UK nastoupil v roce 1965 na zoologické oddělení tehdejšího Slezského muzea. Systematicky budoval sbírkové fondy.
Byl nejvýznamnějším spolutvůrcem základní expozice
SZM, která byla otevřena v r. 1981. Hodnotné jsou
výsledky jeho terénních prací zaměřených na výzkum
ptáků a savců Slezska.

Sylvestr Mácha (1913)
Význačný malakozoolog, vynikající znalec měkkýšů
fauny Slezska, se narodil ve Slezské Ostravě. Od roku
1953 spolupracoval s tehdejším Slezským studijním
ústavem a od roku 1959 se Slezským muzeem v Opavě,
kde založil moderní sbírku měkkýšů Slezska. Se svými
200 000 exempláři s písemnou dokumentací patří
k nejlepším v Evropě.

Josef Duda (1925)
Narodil se v Komárově, přírodovědeckou fakultu
absolvoval v Brně na MU a po promoci nastoupil na
botanické oddělení Slezského muzea v Opavě. Ve světě
je znám jako velký znalec játrovek, a to nejen z našeho
území. Na botanickém pracovišti vytvořil sbírku světového významu. Detailně prozkoumal území Nízkého
Jeseníku a přírodní rezervace v něm.

Dušan Kopa (1935)
Uničovský rodák vystudoval odbornou geologii na
MU v Brně. Od roku 1958 se věnuje, jako samostatný
výzkumný pracovník, nejen sbírkovému fondu na mineralogicko-petrografickém oddělení Slezského muzea
v Opavě, ale aktivně i výzkumným pracím v terénu.
Jsou zaměřeny na petrografii severní Moravy a Slezska.

Eva Purkyňová (1933)
Naše přední znalkyně karbonské a křídové květeny se
narodila v Ostravě. V roce 1955 ukončila studia na přírodovědecké fakultě MU v Brně. Než nastoupila, jako
paleontoložka, na právě zakládané paleontologické
oddělení Slezského muzea v Opavě v roce 1967, byla
zaměstnána v geologickém průzkumu jako specialistka
na karbonskou květenu.

Emanuel Opatřil (1933)
Absolvent Př.F MU v Brně se narodil v Kvasicích
u Kroměříže. Už během studia spolupracoval s tehdejším Slezským studijním ústavem v Opavě, kde
později jako paleobotanik založil v Archeologic-kém
ústavu první české archeobotanické pracoviště u nás. Je
nejen uznávaný vědec, ale navíc objevuje pro veřejnost
přírodní zajímavosti okresu. Působí
v redakční radě Vlastivědných listů,
od jejich založení Maticí slezskou
v r. 1975.
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GEOLOGIE PLEISTOCENU NA ÚZEMÍ OKRESU

HISTORIE OSÍDLENÍ ÚZEMÍ

e čtvrtohorách v období pleistocénu proběhly v utváření
opavské krajiny, stejně jako v celé severní části evropského
kontinentu, změny, které vedly ke geomorfologickému vymodelování krajiny.
Jejich příčinou byl mohutný skandinávský ledovec, který se
v průběhu tisíciletí několi-krát pohnul k jihu.
Ledová bariéra uhlazovala vrcholy kopců, brázdila svahy,
přehrazovala vodní toky a vytvářela jezera, drtila skály a zvolna
je unášela s sebou. Před sebou hrnula morénu, ve které dnes
nacházíme materiál (vsouvky, eratika), mající původ mnohdy
až daleko na severu.
Počet chladných období je již přes sto let předmětem odborných diskusí. Nejdříve to byla jedna doba ledová, potom se
přešlo k pojetí čtyř glaciálů, ale existují i teorie, které obhajují
dokonce více než 30 chladných dob v období pleistocénu. Stejně tak i o příčinách změn klimatu, kdy v glaciálech dosahovaly
průměrné teploty ve střední Evropě jen okolo 0o C nebo
i méně a v interglaciálech dokonce až 10-15oC (současná roční
teplota je 8-9 oC), se vedou spory. Nejčastějším vysvětlením
bývají změny pozice Země při jejím pohybu kolem Slunce
a proměnlivá aktivita sluneč-ního záření.
Změny klimatu měly vliv na charakter sedimentů a na
změny ekosystémů. Kromě ledovcových uloženin - morén patří
mezi důležité horniny vzniklé ve čtvrtohorách i vodní naplaveniny - fluviální sedimenty a glacilakustrinní písky.
Ze sedimentů jsou důležité zejména spraše (cihlářské
žlutky), které sem navál severák jako prachová zrna uvolněná
z mrazem rozpraskaných horských čel na návětrné svahy. V teplejších obdobích interglaciálech se na spraše ukládala humózní
tmavší vrstvička z rostoucí vegetace. Střídání těchto světlejších
a tmavších vrstev představuje vlastně kroniku pleistocénu.
Spraš je bohatá na živiny a stala se základem nejúrodnějších

Lidé přicházející na území Opavska z jihovýchodu nacházeli v morénách severského ledovce kvalitní pazourky,
z nichž, stejně jako z kostí a ze dřeva, vytvářeli své první
nástroje.
Obecně lze říci, že má cenu v archeologickém průzkumu
kopat až po glaciální sedimenty. Vše, co se najde v nich nebo
pod nimi, se vší pravděpodobností, nebude pocházet z původního místa. Ledovec je přemístil.

V

půd (černozemí). Proto také nejstarší neolitické zemědělské
osady vznikaly právě na sprašových půdách.
V předpolí severského ledovce se v šíři 200-300 km rozkládala
tři vegetační pásma - tundra, step a tajga. Mnohé druhy rostlin
a živočichů byly vytlačovány na jih a v dobách oteplení se zase
vracely zpět.
V tundře, která se přimykala k čelu ledovce rostla např. vrba
laponská. Dosud ji můžeme vidět na vrcholu Pradědu v Jeseníkách. Zato v interglaciálu u nás hojná teplomilná kotvice
vzplývavá, roste v okrese již jen v rybníku Štěpán.
Migrace současných populací středoevrop-ských druhů ptáků,
např. čápů bílých do Afriky probíhají přes Gibrartar na západě
a Bospor na východě. Příčina může být v pleistocenním rozdělení areálu na dvě izolované části.
Základní reliéf krajiny
severně od Opavy
vymodeloval
salský
a elsterský ledovec.
Jim vděčíme za eratika, která pocházejí
z Älandských ostrovů
v Baltském moři a ne ze
Švedska, jak se tradovalo. Jeden z největších
o hmotnosti 117 q z pískovny na Palhanci byl dne 25.7.1958
umístěn v městkých sadech Křížkovského v Opavě. Zasloužila se
o to opavská pobočka Čs. zeměpisné společnosti a Slezského muzea v Opavě. Především olomoucký rodák geograf a geomorfolog
Ladislav Zapletal, který působil v Opavě v letech 1955-1960.
Tvář dnešní krajiny poznamenala intenzivní zemědělská činnost.

OPAVSKA V HOLOCÉNU
Stručný přehled vývoje člověka a jeho kultury
do roku 1200

Nejstarší doklad o lidské přítomnosti na území Opavska
je pěstní klín z Bohuslavic, starý snad 200 000 let. Nálezy
z doby mladého paleolitu po r. 40 000 př. Kr. např. z Oldřišova nebo Kravař jsou z výše uvedených souvislostí důvěryhodnější . Stopy po lovecko-sběračských tábořištích byly nalezeny
třeba v Kozmicích. Byla osídlena z jihovýchodního okraje
regionu. Jejich obyvatelé v úseku mezi soutokem Odry s Ostravicí zprava a Opavou zleva snad využívali sledování pohybu
stád lovné zvěře, přecházející neustále Moravskou bránou ze
severu na jih a naopak. Nejznámější z těchto sídlišť je Landek,
kde byla nalezena ohniště a v nich kousky spáleného kamenného uhlí. Jedná se o světový unikát, stejně jako nález sošky
mladé ženy řezané z krevele „petřkovické“ venuše.
Nejstarší zemědělci v době neolitu přišli i do povodí Opavy z jihu v pol. 6. tisíciletí. Stavěli trojdílné domy z kůlů se
stěnami opletenými proutím a vymazanými hlínou. Pěstovali
pšenici dvouzrnku a ječmen a sklízeli je žacími noži z pazourků. Keramické nádoby zdobili rytými liniemi a vypichovanými důlky. Tkali jednoduché textilie a mrtvé pohřbívali
skrčené v oválných jamách. Až mnohem později na hroby
vršili mohyly, což byl projev prestižního myšlení. To už je
ale eneolit, počátek kovových dob. Z jejího prvního období,
doby bronzové máme několik dokladů, např. bronzovou dýčku, nalezenou v mohyle v Hněvošickém lese.

Pohled na polskou krajinu severně od Píště od
hranice přírodní rezervace Hranečník
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PŘÍRODNÍ PARK

PŘÍRODNÍ PARK

MORAVICE

MORAVICE
Bella ria (v překladu nádherná řeka) pronesli v polovině
19. století italští hosté knížete Lichnovského, když se dívali
ze skalnaté stráně za Žimrovicemi do údolí na řeku Moravici. Slavný výrok, který je dosud na této vyhlídce vytesán do
kamene, dal název hotelu Belaria.
Řeka Moravice pramení na příkrých svazích Velké kotliny
pod Vysokou holí (1464 m) v Hrubém Jeseníku. Na území
okresu vstupuje u Slezské Harty a po 106 km se vlévá východně od města Opavy do řeky Opavy. Na první pohled se
zdá, že je tomu naopak, protože Moravice je zde široká 21 m
a Opava pouhých 12 m.

chybějící foto

Na území ČR žije 402 druhů pestřenek. Mnohé z nich
vypadají nebezpečně, ale jedná se o bezbranné druhy
dvoukřídlého hmyzu,
které nemají
žihadlo.

Na květu sadce konopáčesedí pestřenka, která napodobuje
vosu. Jedná se o tzv. Batesovskémimikry. Naopak sršeň nebo
mlok svým výstražným zbarvením varuje před otravou nebo
žahnutím, a to je tzv. Müllerovské mimikry.
Neznalí lidé si ji často pletou, kvůli nápadné kresby, se zmijí.
Znalí navíc vědí, že chránit je třeba každého plaza. Všichni
jsou chránění!

Užovka hladká žije ve světlých lesích. Loví ještěrky, lepýše
a drobné savce.

Chráněná bledule a vstavač kvetou na jaře,
ocún na podzim

Bledule jarní

Vstavač mužský
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Údolí řeky Moravice je největším a nejdelším údolím,
které protíná Nízký Jeseník. Od přehradní zdi vodní nádrže
Kružberk po Hradec nad Moravicí tvoří řeka na 15,5 km
dlouhém pruhu celkem 36 hluboko zaklesnutých meandrů.
Do mocných souvrství hradecké série kulmu, kde převažují
pískovce a slepence nad prachovci, se řeka nejvíce zařezává
do podloží v úseku od Kružberka po Domoradovice. V těchto místech teče až 150 m pod úrovní okolní krajiny.
Hluboce zaříznuté údolí se strmými zalesněným svahy a poměrně malá údolní niva tvoří nejen malebnou krajinu, ale
i oblast s velmi pestrým vegetačním krytem, který poskytuje
Kapradina
sleziník červený

Stavebním kamenem na opavsku byla odpradávna droba, která
vznikla na dně moře v karbonském období prvohor před 300 miliony let

příznivé životní podmínky na navazující faunu. Jev zvaný
inverze se zde výrazně projevuje na rozmístění rostlinných
druhů. V údolí se studený vzduch dostává na dno a naopak
teplý vzduch se vrství nad ním. Není proto divu, že v nižších polohách najdeme zástupce rostlin a živočichů, které
bychom hledali spíše ve vyšší nadmořské výšce, kde předpokládáme studenější klima. Např. kýchavice bílá Lobelova
nebo udatna lesní sestoupily až k řece.
Zajímavé je také sledovat rozdíly v porostech na jižních
svazích, kam pronikají habrové doubravy, které doprovázejí
lípa, javor, jilm a třešeň.

Na svahy severní a severozápadní sestupují květnaté bučiny
s jedlí.
Na vlhkých poukách v nivě je výrazný pcháč zelinný, tužebník jilmový a např. vrbka úzkolistá. Mezi rostlinami
nivy najdeme skřípinu lesní, děhel lesní, bukvici lékařskou,
čertkus luční apod.
V přírodním parku Moravice se vyskytují i chráněné
rostliny, např. bledule jarní, pérovník pštrosí, lilie zlatohlávek, ďáblík bahenní a měsíčnice vytrvalá.
Žijí zde i horské druhy střevlíků Carabus linnei a Carabus
variolosus, který vstupuje za potravou i do vody.
Velmi pestré je zastoupení ptáků. Zdaleka nevyčerpáme
seznam pozorovaných druhů ptáků, když budeme jmenovat jen čápa černého, výra velkého, holuba doupňáka,
sovu pálenou, skorce vodního, krkavce velkého nebo dlaska
tlustozobého.

V 16. stol. byla středověká tvrz přestavěna na renesanční zámek.
Hrabě Larisch - Mönnich v r. 1816 zahájil stavbu nového zámku
v klasickém stylu.
Devětsil bílý

Zajímavou skupinou živočichů jsou drobní savci netopýři, o kterých bude podrobněji pojednáno v přírodní památce Černý důl. Podle výsledků odborných průzkumů žije na
území přírodního parku 15 druhů netopýrů, kteří využívají
jako zimovišť opuštěné štoly břidlicových lomů.
V přírodním parku Moravice se vedle hradu Vikštejna
nacházejí i dva zámky se svými zámeckými parky.
Park na Hradci nad Moravicí vznikl po zničujícím požáru
v roce 1796. Kníže Lichnovský zrušil pevnostní ráz hradu,
který vznikl na místě slovanského hradiště z 10. stol. Na
zbořených hradbách a zasypaném příkopu založil park
v anglickém stylu.
Úpravy přírodněkrajinářského parku anglické inspirace
v Raduni, stejně jako přestavbu zchátralého zámku a výstavbu skvostné oranžérie, svěřil tehdejší majitel hrabě Larisch
opavskému architektu Karlu Englischovi v letech 1816 až
1822.

Devětsil lékařský
V údolí Raduňky rostou oba druhy společně. V létě mnozí obrovské listy devětsilu pokládají za lopuch
Zmije obecná rodí, stejně jako užovka hladká, živá mláďata.Tito hadi spolu s ještěry, slepýšem křehkým a užovkou živorodou
takto zajišťují vajíčkům ve vlastním těle vývoj i v chladnějích
částech Evropy.

Byliny, které na loukách, v lese
a kolem řeky nepřehlédnete

Základy postavené z droby, cihly vypálené ze spraše (cihlářské žlutky) a střecha pokryta břidlicí. Tak se v minulosti stavělo.

Kakost luční

Udatna lesní
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Vrbka úzkolistá
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KALUŽA

Přirozený bukový porost s přimíšeným smrkem, modřínem, javorem mlečem i klenem a bohatým
bylinným podrostem

D

o národní přírodní rezervace se dostanete z obce
Žimrovice po silnici vedoucí podél pravého břehu
řeky Moravice nebo po Lovecké stezce Lichnovských, která
začíná v zámeckém parku v Hradci nad Moravicí. Povede vás
pohodlně po vrstevnici nádhernými bukovými lesy pralesního
charakteru. V samotném závěru sestoupíte podél Lůžkoveckého potoka na plochu chráněného území, kde se nacházejí
přirozené smíšené porosty s velkou genofondovou hodnotou.
Na strmých kamenitých svazích lze pozorovat přirozenou
obnovu lesa.
Na celém území vystupují k povrchu terénu zvrásněné horniny hradecko-kyjovského souvrství moravskoslezského kulmu.
Povrch tvoří kamenitohlinité sedimenty vytvořené ve starších
a mladších čtvrtohorách.

V tomto komplexu zachovalých přirozených bučin a jedlobučin se prolínají kyselé a chudé bučiny s květnatými bučinami. Stromové patro tvoří především buk. Na kamenitých západních svazích se v porost začíná měnit. Objevuje se zde javor
klen, javor mléč, habr obecný, dub letní a lípa malolistá. Výše
ve svahu, kde je půda chudá se v bučině objevuje bříza bělokorá. V porostu objevíme i smrk ztepilý a modřín opadavý.
Jehličnany nejsou původní, jsou výsledkem nevhodné výsadby
v minulosti. Současné lesnické zásahy směřují k odstranění
schnoucího smrku a podpoře přirozené obnovy buku lesního.
Vysazována je jedle bělokorá, která je zde původní.
Na různých stanovištích, kde roli hraje především reliéf se
vyskytují typické druhy, které ukazují na fytocenologickou
příslušnost jednotlivých částí porostů. Travina strdivka jednokvětá indikuje strdivkovou bučinu. Jiná travina kostřava lesní
zase kostřavovou bučinu. Další květnatá bučina na uzemí je
i bučina s kyčelnicí devítilistou, která patří s lilií zlatohlávek
ke vzácnějších a ohroženým druhům.
Fauna zde nebyla dosud podrobně inventarizována. Charakteristickými druhy hmyzu jsou zde např. brouci vázaní vývojem
na odumřelé kmeny starých listnáčů, zejména buků, např.
roháček kozlík, zlatohlávek zlatý, zdobenci, pestrokrovečníci
nebo červenáčci.
Na loukách u řeky Moravice pod chráněným území byly
zjištěny ohrožené druhy modrásek očkovaný a ohniváček
modrolesklý.

Mařinka vonná

Samorostlík klasnatý

Pořídit
fotografii
bylo snadné.
Jedná se
o preparát
Viléma Borůvky
ze SZM v Opavě.
Běžnou sovou, která se živí drobnými savci a hnízdo si staví v dutínách stromůje puštík obecný
Samice mloků kladou životaschopné
larvy do čistých potůčků a studánek

Zlatohlávek zlatý

Roháček kozlík

Dospělí mloci skvrnití
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Mládě mloka skvrnitého v potůčku protékající rezervací těsně po
metamorfoze. Ještě nedávno jako larva dýchal žábry, nyní se chystá
opustit vodu.
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PAMÁTKA

ODKRYV V KRAVAŘÍCH
Odkryv souvkových hlín a glaciofluviálních štěrkopísků dokládající činnost
sálského zalednění

Vývoj otakárka fenyklového proběhne na blízkých
polích, třeba na mrkvové nati

Ledovcové sedimenty - tilly

V

Kravařích za hostincem „Slanina“ přes železniční trať na
polní cestu a z ní pak odbočit doleva na cestu dlážděnou
“kočičími hlavami“
z droby. To je informace, která vás dovede k národní kulturní
památce, cíli mnoha tuzemských i mezinárodních exkurzí
zabývající se problematikou geologie čtvrtohor. Památka byla
zpracována v rámci IUGS UNESCO (Internatio-nal Geological Correlation Programme).
Na této lokalitě byly těžbou štěrkopísků odkryty tilly - vrstvy
žlutohnědých hlín (hlinité písky a písčité hlíny) s příměsí severských hornin skandinávs-kých žul, pazourků, kvarcitů aj.
Tento materiál byl zde přemístěn pevninským ledovcem
během sálského zalednění v pleistocénu . Podloží tvoří glacilakustrinní písky, které se ukládaly v před-ledovcovém jezeře
a nadložní sprašové hlíny (původem eolické - větrem naváté
uloženiny).
Rovněž je zde dokladována náporová činnost ledovce, zavlečení starších sedimentů elsterského zalednění do čelní morény
mladšího sálského zalednění.
Nápadnými a velmi vzácnými památníky na dobu zalednění,
roztroušenými na Opavsku a Hlučínsku, jsou bludné balvany
(eratika). Většinou jsou to červené severské žuly a kvarcity,
které k nám dopravil pevninský ledovec. Největší z nich se dosud našel v Ostravě-Kunčicích (325 cm dlouhý, 130q těžký).
Druhý největší, z červené severské žuly, byl objeven v pískovně
na Palhanci (200x180x110 cm, těžký 107q).
Geolog Vladimír Kroutilík uvádí ve svém seznamu 33 kusů
bludných balvanů nad 0,5 m, které byly na Hlučínsku odkryty
těžbou glacilakustrinních písků v těsné blízkosti náporové morény. Jsou soustředěny v hlučínské pískovně a snad se dočkají
důstojnějšího umístění.

Hrana náporové čelní morény sálského ledovce, za kterou se na
sever rozprostírají úrodná pole na spraších, navátých severákem ve
würmské době ledové

Bludný balvan s pamětní deskou Petra Bezruče v Kravařích

Ještěrka obecná samice

Štírovník růžkatý
Čičorka pestrá patří do čeledi vikvovitých

Hvozdík kartouzek
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ČERNÝ LES U ŠILHEŘOVIC 1
Les je ukázkou dubové bučiny, která byla dříve typická pro Slezskou nížinu.
Les je ponechán přirozené obnově. Staré doupné stromy poskytují možnosti
hnízdění dutinových ptáků

Martináč bukový samec

C

hráněná území Černý les I a Černý les II jsou si velmi
podobné cílem ochrany. V obou případech se jedná
o acidofilní bučiny pralesního charakteru, které zde rostou
při dolní hranici svého rozšíření v ČR. Smíšený porost s převládajícím bukem lesním roste na několik metrů mocných
vrstvách spraše, kterými je pokryta Slezská nížina.
Obě lokality leží jižně od obce Šilhéřovice a je možno se
k nim dostat z asfaltové silnice, která vede od šilhéřovického
zámku do Koblova stejnojmenným lesem. Černý les II je polohově obci Šilhéřovice blíže. Nejlepším vstupem se zdá být
zarostlá lesní cesta odbočující doprava u bažantnice.

Kuna skalní

Listy, které se pletou
hladký okraj

Stromové patro tvoří mohutné buky lesní 100 až 150
let staré, habr obecný, dub letní, bříza bělokorá, javor klen
a modřín opadavý, zato bylinné patro je druhově velmi chudé. V podrostu převládá ostřice třeslicovitá, doplněná papratkou samičí, kapradí samcem, šťavelem kyselým nebo třeba
věsénkou nachovou. Všude je běžná netýkavka malokvětá.
Kdo očekává, že se octne v pralese bude trochu zklamán.
Les je téměř bez keřového porostu, takže odpadne prolézání
tajemnými zákoutími, ve kterým může číhat divoká šelma.
Tady žije jen kuna skalní z čeledi lasicovitých a liška obecná
z čeledi psovitých, a ty o setkání s člověkem nestojí. Bohatá
je fauna netopýrů. Při chiropterologickém průzkumu v roce
1994 bylo zde odchyceno 10 druhů, např. netopýr rezavý,
černý, parkový, velký, brvitý. Letní kolonie netopýra brvitého
jsou sledovány v půdních prostorách šilheřovického zámku.
Zajímavý je také výskyt netopýra Brandtova a silně ohroženého netopýra stromového.

Martináč habrový samec

Hálky bejlomorky bukové
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Plody buku lesního - bukvice

Krtek obecný, ježek východní, myšice lesní a temnopásá,
stejně jako rejsek obecný a norník rudý jsou zde rozšířeni, tak
jako na jiných příhodných lokalitách v okrese Opava.
Doupné stromy obsazují ptáci hnízdící v dutinách. Ze šplhavců je to datel černý, strakapoud velký, žluva šedá i zelená.
Z pěvců pak lejsek bělokrký, brhlík lesní, šoupálek dlouhoprstý, špaček obecný, sýkora koňadra i modřinka a sýkora
lužní. Dutiny obsazuje sova puštík obecný a holub doupňák.
Červenka obecná, budníček lesní a menší si staví hnízda na
zemi, pěnice černohlavá, dlask tlustozobý spolu s pěnkavou
obecnou zase na větvích dřevin. V blízkosti rezervace hnízdí
čáp černý a jestřáb lesní.
Tůňky jsou biotopem čolka velkého a obecného. Žije zde
i skokan štíhlý a hnědý a užovka obojková.

Jilm horský

Buk lesní

pilovitý okraj

Habr obecný

Netopýr rezavý je poměrně hojný. Vyskytuje se v oblastech s doupnými stromy. Často u rybníků. Letní kolonie o počtu 20 až 100
jedinců sídlí především v dutinách starých stromů. Vletové otvory
bývají černě zbarveny a přítomnost kolonie poznáme z dálky podle
hlasitých vrzavých zvuků.

Šťavel kyselý
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ČERNÝ LES U ŠILHEŘOVIC 2
Až 250 let starý pralesový porost s bohatým podrostem, typický pro Oderskou vrchovinu. Ve velmi
staré bučině dochází k přirozenému rozkladu mrtvé dřevní hmoty, především zásluhou hub.

L

esy jsou něčím více než shlukem stromů. Jedná se o velmi složitý organismus, ve kterém zásadní roli hrají houby.
Dřeviny v lese dorůstají obrovských rozměrů a tak trvá i několik
staletí, dokud se přijaté živiny nevrátí opět do půdy rozkladem
jejich tlejících těl. Rozklad se neobejde bez hub, které spolu
s plísněmi přeměňují mrtvou organickou hmotu postupně na
látky jednodušší. Látky potřebné k fotosyntéze jako je oxid
uhličitý a voda jsou k dispozici, stejně jako sluneční světlo, neustále, ale sloučeniny dusíku, fosforu, hořčíku a dalších životně
důležitých prvků jsou příjímány pouze z půdy, kde se mohou
vyčerpat.

Síťkovec načervenalý způsobuje intenzivní hnilobu listnatých dřevin. Tato velmi nebezpečná houba žije často i na živých stromech.

Stromům však pomáhá zvláštní partnerství - symbióza
s kořenovými houbami zvaná mykorrhiza. Neobyčejně jemné
pletivo hub dokáže mnohém lépe vstřebávat minerální živiny
než kořenové vlášení stromů. Toto partnerství, kdy houba
zásobuje stromy minerálními živinami a na oplátku si bere
ze stromů produkty z fotosyntézy, zejména cukr a stavební
kameny pro bílkoviny, je oboustranně výhodné. Houby nejsou
schopné fotosyntézy a bez asimilujících rostlin nemohou žít.
Mykorrhizu využívají zvláště jehličnany oblastech s nízkým
obsahem minerálních látek, a to není případ chráněného území
Černý les. Dřeviny zde rostou na několikametrových vrstvách
spraší, takže houby, které tu žijí se spíše starají o rozklad mrtvé
dřevní hmoty.

Na kmenech roste mech
rokyt cypřišovitý

Mletý anýzovník vonný byl pro svou sladkou vůni
přidáván do perníku
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V bohatém společenství běžných druhů
lesních mechových společenstev byla nalezena vzácná hvozděnka různolistá

Krásná pestře zbarvená outkovka pestrá se používá
jako ozdoba v aranžování květin

Pralesovitý porost jehož druhová skladba je obdobná Černému lesu II je mykologicky nejcennější lokalitou na Hlučínsku, kterou odborníci sledují již od roku 1964. Dosud zde
bylo zjištěno 423 druhů hub, z nichž podstatná část je vázaná na
různé fáze odumírání a rozkladu dřevní hmoty. Tlející kmeny
jsou, zvláště na podzim, porostlé choroši, hlívami, václavkami,
šupinovkami, korálovci a dalšími dřevokaznými houbami.
Mezi význačné druhy patří: mozkovka rosolovitá, závojenka
dvoubarvá a buková, houžovec medvědí, bedlovice zlatá, kukmák vláknitopochvatý, hvězdovka smrková. Nalezena zde byla
i vzácná voskovečka černotečkovaná, bělochoroš bukový, šindelovník severský, oranžově zbarvená hlíva hnízdovitá a zajímavá
prsnatka orličí. Nápadné jsou tvrdohouby (Pyrenomycety), které způsobí, že napadené kmeny a větve vypadají jako ohořelé.
V bylinném patře rostou některé regionálně ohrožené druhy
např. ostřice chlupatá a brčál menší.
Vedle běžných druhů lesních střevlíků a střevlíčků byli zde
zaznamenáni indikátoři původních pralesů: drabčík Hesperus
rufipennis a kovařík Hemicrepidius mutilatus, kteří obývají
dutiny starých stromů.

Václavka obecná napadá i živé stromy a proto patří mezi nejnebezpečnější škůdce dřevin
Měřík příbuzný je vhodný objekt při mikroskopování ve výuce přírodopisu na školách. Na snímku s chrobákem velkým.

Ch
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DAŘANEC

N

a málo propustných kyselých jílovitých půdách chráněného území Dařanec se rozkládá porost typický pro
přirozené lesní porosty Opavské pahorkatiny.
Přístup k rezervaci je ze silnice vedoucí z obce Vřesina do
Píště. Odkud se dá odbočit vpravo na zpevněnou vozovku,
která protíná rezervaci severovýchodním směrem k myslivně
Hubert.

Zbytek přirozené lesní i bylinné skladby glaciofluviálních plošin
Odersko-opavské nížiny. Cenný přirozený dubohabrový porost

Uprostřed rezervace na křižovatce lesních cest zaujme návštěvníka mohutný, vykotlaný a zevnitř vypálený dub letní,
u kterého je menší bludný balvan. Stáří dubu se odhaduje
na 500 let. Stáří bludného balvanu ze severské žuly se určuje
nesnadno, přibližně však víme, že se na Hlučínsko dostal díky
sálskému ledovci před asi 250 tisíci lety.
Kromě dubů roste v lese kvalitní habr obecný, méně častá je
lípa srdčitá, zato hojnější je bříza pýřitá. Keřové patro tvoří líska obecná, krušina olšová, na okrajích roste střemcha obecná
a hloh obecný.
V bylinném porostu převažuje ostřice třeslicovitá. Na vlhčích místech polonských dubohabřin nás potěší bohatý jarní
aspekt, ve kterém převažuje sasanka hajní, ptačinec hajní,
plicník tmavý. Ve fragmentech karpatských dubohabřin jsou
porosty ostřice chlupaté s pryšcem mandloňovitým.

Žaludy dubu letního

Bludný balvan
památník z doby
sálského zalednění
z žabího pohledu

Ptačinec velkokvětý

Pryskyřník kosmatý
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Při průzkumu mechorostů v roce 1992 bylo v rezervaci zjištěno 28 druhů, vesměs běžné druhy mechů a játrovek. Jsou
to např. baňatka obecná, dvouhroteček různotvarý, bezvláska
vlnkatá a další. Mnohé z nich vázané na borku starých a hnijících kmenů rokyt cypřišovitý, dvouhrotec chlumní a prstenatec plazivý. Roste tu i vzácná játrovka kovanec plochý.
Z hmyzu je třeba zmínit nález teplomilného tesaříka Pedostrangalia revestita na zatím jediné lokalitě ve Slezsku.

Hloh obecný

Porovnání listů a žaludů dubů

Dub letní

Dub zimní

Dub červený

Obojživelníci a plazi, kteří jsou bez výjimky ohroženi všichni, zde žijí v pestrém zastoupení. Patří k nim skokan hnědý,
ropucha obecná, rosnička zelená, ještěrka živorodá, slepýš
křehký, užovka obojková a zmije obecná.
Ornitofauna je v rezervaci velmi bohatá. Vedle spousty druhů
pěvců zde hnízdí zvláště chráněné druhy datel černý, strakapoud prostřední, lejsek šedý a žluva hajní. Pro ptáky, kteří
hnízdí v dutinách jsou vyvěšovány hnízdní budky.
Ze savců si zaslouží pozornost vedle kuny lesní, plšíka lískového především veverka obecná.
Místy zde byl nevhodně vysazen dub červený původem ze
Severní Ameriky, kde je rod dub zastoupen větším bohatstvím
forem než v Evropě. Proč je tomu tak, nám vysvětluje stěhování ledovce v dobách ledových a meziledových v pleistocenu.
V Severní Americe, stejně jako v Evropě, se rostliny pokoušely
uniknout do jižnějších oblastí. Když se oteplilo vracely se zpět.
V Evropě tomuto pohybu bránily Alpy, v Severní Americe
putovaly na jih podél Kordilier.

Zběhovec ženevský

Hluchavka pitulník

Ch
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NOVÉ TĚCHANOVICE
Smíšený porostna příkrém levém svahu řeky Moravice s ojedinělou směsí
teplomilných a horských prvků

Hostitelskou rostlinou bělopáska dvouřadého
je zimolez

Náprstník velkokvětý

D

o přírodní rezervace je přístupová cesta ze Zálužného. Těsně před mostem přes řeku Moravici, směrem na
Budišov, vede odbočka doleva. Chráněné území se rozkládá za
chatovou oblastí na levém břehu řeky. Byla zřízena k zajištění
ochrany jedinečných zbytků přirozených porostů buku lesního, dubu letního, habru obecného a jedle bělokoré na skalnatých svazích. K hlavním dřevinám zde patří dále lípa malolistá,
javor klen i javor mléč, vtroušeně dále smrk ztepilý, borovice
lesní a jeřáb ptačí. Při kůrovcové kalamitě v roce 1995 byla
převážná část napadeného smrkového porostu vytěžena.

Jedovaté jsou všechny
části rostliny.Platí to však
pouze pro savce.
Ptácimohou požívat
plody ve velkém,
aniž by jim
to uškodilo.
Starají se
tak o rozšiřování
semene

Keříky lýkovce jedovatého kvetou již v únoru

V keřovém patře je hojný zimolez obyčejný a líska obecná.
Méně častý je lýkovec jedovatý, brslen evropský a růže převislá.
Na jedlích roste jmelí bílé. Je zajímavé, že u jmelí rozlišujeme
podle zvláštnosti jeho habitu tři rasy. Na topolech, lípách
a dalších listnatých dřevinách parazituje jmelí listnaté. Na
borovici lesní a smrku roste jmelí borovicovité a na jedli jmelí
jedlové. Je poloparazit, dokáže asimilovat, ale vodu a rozpuštěné živné látky získává z hostitelské rostliny.
V bylinném patře rozsáhlejší porosty tvoří třtina rákosovitá.
Roste zde i lipnice hajní, kostival hlíznatý, jaterník podléška,
bažanka vytrvalá, lilie zlatohlávek, prvosenka vyšší, udatna
lesní. Zajímavá je vstavačovitá rostlina hlístník hnízdák, která
nemá chlorofyl, ale není parazit. Žije saprofyticky.

Jaterník podléška z čeledi pryskyřníkovitých kvete už v březnu.
Teprve po květu se objevují trojlaločné listy, které přečkají léto,
podzim a zpravidla i zimu.

Entomologicky je zajímavý tesařík Pronocera angusta, který je sekundárním škůdcem smrku. Na severní Moravě a ve
Slezsku je velmi vzácný. Je udáván jen z několika lokalit, stejně
jako chráněný motýl bělopásek dvouřadý. Inventarizační
průzkum hmyzu, provedený v r. 1982 prokázal výskyt řady
horských prvků, např. páteříčka Rhagonycha translucida,
kovaříka Athous zebei, nosatce Notaris aterrimus, ale i teplomilného slunéčka Scymnus mimulus. Z chráněných střevlíků
zde žije např. střevlík kožitý.
V okolí je řada důlních děl, které sloužily k těžbě kulmské
horniny - pokrývačských břidlic. Od počátku minulého století, s rozvojem nových umělých krytin, těžba břidlice upadala.
V současné době se těží jen ve Vítkově Lhotce a slouží jako
krytina pro naše a zahraniční historické stavby.

Zimní spánek plchů nazýváme hibernací

V areálu rezervace je skalní podloží tvořeno kulmskými
flyšovými sedimenty moravického souvrství.Ve střídání
břidlic a drob převažují břidlice

Plch lesní si pochutnává na malvičkách jeřábu ptačího
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Podzemní prostory po vytěžení břidlic používají netopýři jako
svá zimoviště. Dlouhodobě nejsledovanějším zimovištěm silně
ohroženého netopýra černého v české republice je důl Zálužná
1. Zimuje zde až 1200 jedinců. Lokalita se nachází u obce Zálužná, asi 120 m nad levým břehem Moravice. Jde o rozsáhlé
třípatrové důlní dílo, kde netopýři vytvářejí na stropech až 150
členné shluky.

První květy kostivalu hlíznatého se objevují v dubnu
Kašovitá hmota
z natě se používá
při léčbě zánětů
ran a kostí

Kostival lékařský kvete až v létě
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VALACH

Krkavcovití ptáci v letu

Smíšený svahový bukohabrový porost, chrakteristický pro úvaly potoků a řek na humosnějších
a hlubších profilech

R

ezervace leží na pravém údolním svahu řeky Moravice v nadmořské výšce 325 470 m ve střední části
Vítkovské vrchoviny. Přesněji na jihozápadním svahu Vlčí
hůry (469 m n. m.) Je pokryt svahovými hlínami a sutěmi.
Podloží tvoří kulmské flyšové horniny hradecko-kyjovického
souvrství, které místy vycházejí na povrch. Ve výchozech
převládají droby proložené slepenci.

Převážnou plochu rezervace pokrývá vysokokmenná bučina bez keřového patra. Vedle buku lesního zde roste habr
obecný, lípa malolistá, javor klen a jedle bělokorá.
Geobotanicky patří oblast do svahové květnaté bukohabřiny.
V bylinném podrostu je hojná kyčelnice cibulkonosná, roste
tady i svízel vonný, bažanka vytrvalá, samorostlík klasnatý,
strdivka jednokvětá, bika hajní, lipnice hajní. Z kapraďorostů převládá kapraď samec a papratka samičí.
Podle historických záznamů až do začátku 18. století nebyla
tato lokalita ovlivňována lesním hospodařením. V té době
hlavními dřevinami na území byla jedle, buk, habr a bříza.
Přestárlé porosty byly těženy až po zavedení plavení dříví na
Moravici, a to na přelomu 18. a 19. století.
Plavení dříví a jeho zpracování v papírnách souvisí s jedním z největších našich podnikatelů na přelomu 19. a 20.
století Karla Weisshuna (1837-1919). Už jako 25letý si
pronajal Albrechtický mlýn na Moravici a začal podnikat ve
stavebnictví a výrobě železničních pražců, protože dřeva bylo
všude dost. Potom, co vybudoval náhon továrně na papír
v Annině údolí v Podhradí, kterou vlastnil Razumovský,
postavil si vlastní papírnu v Žimrovicích.
Papírna potřebovala dřevo a energii. Geniální nápad, postavit náhon, který by zajistil přepravu dřeva plavením a navíc
využít sílu vody pro provoz továrny, narazil tenkrát na nepochopení c.k. geodezie v Opavě. Měření v terénu a propočty
téměř čtyřkilometrové trati kolem řeky provedl sám se svými
syny.
Náhon v délce 3 570 m vybudovali v roce 1891 dělníci
italské firmy Baraba. Vodní cesta sloužila pro dopravu
dřeva až z padesátikilometrové vzdálenosti a byla mnohem
lacinější, než přeprava povozy. Znamenala pouze dvacetinu
obvyklých nákladů.

Samičí květy habru obecného
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Semenáčky buku lesního

Unikátní technická památka začíná u Weisshunova splavu
a končí u žimrovické papírny ve výši 22,5 metru nad hladinou řeky. V celé jeho délce má spád 2,4 metru. Koryto je
hlubocké 1,8 až 22 metru. Největší tuzemské vodní dílo teče
čtyřmi tunely, z nichž nejvýznamější je 45 metrů dlouhý tunel pod Kozím hřbetem. Trasa náhonu je tvořena také dvěma
akvadukty, které vedou vodu nad okolním terénem.

Krkavec velký

Vrána obecná
šedá

Kavka obecná

Mláďata krkavce velkého

Bažanka vytrvalá
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HNĚVOŠICKÝ HÁJ
Háj nad obcí Hněvošice zajímá biology a ekology jako cenné biocentrum v zemědělské krajině a archeology jako významné naleziště dokladů osídleníod pravěku do součastnosti

H

něvošický háj najdeme snadno. Pokud budeme přijíždět ve směru od Opavy, uvidíme před ním v poli
dva kulovité vodojemy na modrých sloupech. Při jejích
stavbě byly díky záchrannému archeologické-mu průzkumu nalezeny doklady osídlení z doby neolitu a to dokonce
dvojího lidu. Kultury nálevkovitých pohárů a velmi mladé
lengyelské osady. Pravděpodobně žili vedle sebe.

Háj je možno navštívit v dubnu v době sasanky hajní,
která v podrostu dominuje. Hvězdnatec čemeřicový, který zde dosahuje, spolu se zapalicí žluťuchovitou, pryšcem
mandloňo-vitým a ostřicí chlupatou, západní hranice svého
rozšíření, sem pronikly Opavskou pahorkatinou z karpatského geoeelementu. Koncem května zavoní konvalinky
vonné a ještě předtím se objeví první květy kokoříku mnohokvětého. Uprostřed léta rozkvete lilie zlatohlavá, která je
tak vznešená, že dát je do vázy je téměř neslušné. Zde ji naopak sluší zelené přítmí, které zajistí keře jako líska obecná,
střemcha hroznovitá nebo krušina olšová a koruny stromů
dubu letního, habru obecného, lípy malolisté a jasanu
ztepilého. Ty dokonale rozptýlí sluneční svit. Stromové
patro doplňují javor klen, mléč, ale i méně častá babyka.
Na podzim podle charakteristicky zbarvujícího se listí poznáme buk lesní. Břízu bělokorou nepřehlédneme, ale břízu
tmavou, jejíž kůra nezapře své jméno, musíme hledat.

Kokořík mnohokvětý, na pozadí pryskyřník kosmatý

Hvězdnatec čemeřicový

Bohatou květenu doplňuje keřík lýkovec jedovatý. Po
pižmu páchne bylina pižmovka mošusová. Listy má velmi
podobné sasance, ale drobné květy napovídají, že do čeledi pryskyřníkovitých nepatří. Je u nás jediným zástupcem čeledi pižmovkovitých. V háji roste kostival hlíznatý,
přeslička největší a vzácné mechy bezvláska (Atrichum
haussknechtii) a baňatka ohnutá.
Lokalitu můžeme charakterizovat jako refugium fauny
listnatých lesů v nižších polohách. Z hmyzu byl zde zjištěn
výskyt stále vzácnějšího střevlíka kožitého. Hojní jsou skokan hnědý a ropucha zelená.
V lese hnízdí ostříž lesní, holub doupňák, datel černý, slavík obecný, lejsek černohlavý.
Z drobných savců byli pozorováni rejsec černý a hrabošík
podzemní.

Konvalinka vonná
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Ostřice chlupatá na pozadí porostu
sasanky hajní
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Sasanka hajní s květem postiženým
virózou

U skokana štíhlého přesahuje zadní končetina jeho čenich. Pokud
ne, pak se jedná o skokana hnědého

Skokan hnědý
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HOŘINA

Údolní niva meandrujícího potoka Hořiny s přírozeným lužním porostem. Stanoviště
šafránu Heufellova

S

třední část údolí potoka Hořiny s přilehlými loukami je
vůbec nejstarším chráněným územím v okrese Opava.
Důvodem vyhlášení v roce 1948 byla ochrana bohaté populace šafránu Heuffelova.
Hořina se zde zahlubuje do kulmských hornin moravického
souvrství, na kterých jsou říční (nivní) sedimenty a meandruje
v porostech jasanových a vrbových olšin a podmáčených nivních loukách.
Přestože šafrán roste roztroušeně i v podrostu jasanových
olšin, jeho nejbohatší populace je na severním svahu pravého
břehu potoka. Pro zachování této lokality napomáhá pravidelné kosení a optimální hydrologické poměry. Na jaře jsou
loučky stále zásobovány vodou pronikající z vyšších poloh
z polí. V létě je naopak přítok minimální, což zase přispívá
k dobrému vyzrání hlíz.
Kromě šafránu vynikají v jarním aspektu prvosenka vyšší,
sasanka hajní, plicník tmavý, blatouch bahenní. Na několika
místech roste sněženka podsněžník a orchidej prstnatec májový.
V létě nad podrostem, ve kterém převládá kopřiva dvoudomá
a bršlice kozí noha, se rozprostírají koruny jasanu ztepilého,
olše lepkavé, habru obecného, vrby bílé a křehké. V keřovém
patře vedle bezu černého, brslenu evropského, kaliny obecné
roste i střemcha obecná.

Roztoč vlnovník jasanový způsobuje hálky na květech jasanu ztepilého

Prvosenka vyšší

Nejen krásné květy šafránu jsou předmětem ochrany. Území je zajímavé i ze zoologického hlediska. Potok je biotopem
mihule potoční a jako její lokalita má dokonce regionální význam. Ryba je zvláštní svým zajímavým způsobem života. Na
rozdíl od jiných druhů mihulí není stěhovavá a neparazituje
na jiných rybách. Larvy mihulí potočních žijí skryty v bahně
a písku, kde se živí řasami a drobnými živočichy. Až po 4-5
letech, když dorostou do délky asi 17 cm dochází k přeměně
v dospělce. Vyvinou se jim oči a zuby, přestože trávicí trakt
zcela zakrňuje. Na jaře pohlavně dospívají a v březnu až červnu se třou. Samice vypouští na písčité dno až 1500 jiker.
Z entomologického hlediska jsou zajímavé prvonálezy
zimních druhů lanýžovek (čeleď Heleomyzidae) Oldenbergiella brumalis a O. calcarifera. Z původní fauny smíšených
podhorských lesů zde přežívá bělopásek topolový.

Blatouch bahenní na potoce Hořina

Ze zajímavých ptáků zde žije cvrčilka říční, strakapoud malý.
Z drobných savců byli pozorováni myšice temnopasá, rejsec
černý, hraboš mokřadní a hrabošík podzemní.

Konvalinka vonná
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O důkladné poznání květeny Opavska, zejména okolí
Velkých Heraltic se zasloužil Aug. Mayer (...). V první polovině 19. století působil jako hospodářský správce ve Velkých
Heralticích. Jeho nejvýznamnějším počinem byl nález šafránu
Heuffelova v roce 1821 v údolí potoka Hořiny mezi Velkými
Heralticemi a Brumovicemi. Své botanické poznatkyo vyšších
rostlinách shrnul do knížky, kterou vydal v němčině společně
s Rud. Rohrerem.

chybějící foto
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HVOZDNICE

Rybníky s přilehlými mokřady poskytují životní prostředí mnoha druhům ptáků a obojživelníků. Naučná stezka seznamuje návštěvníky nejen s pestrou květenou a zvířenou, ale
i velmi zajímavou geologickou minulostí tohoto lužního lesa.

Bělásek řeřichový
samec

Ledňáček říční

Bělásek řeřichový je poslem jara a nejinak je tomu i ve
Slavkovském lese, kde ho můžete vidět poletovat mezi
prvními jarními
květinami
Dymnivka dutá
Bělásek řeřichový samice

C

hráněné území ve Slavkovském lese jihozápadně od
Opavy je cílem přírodovědných vycházek nejen obyvatel blízkého Slavkova, Štáblovic či Uhlířova, ale i milovníků
přírody z Opavy a širšího okolí. Území s bohatou květenou,
zvířenou a velmi zajímavou geologickou minulostí využívají
v rámci výuky přírodopisu a ekologie i školy.
Lužní les má své kouzlo v každou roční dobu, jarní aspekt
je však výjimečný. Ve velkém množství rozkvétá dymnivka
dutá, sasanka hajní a pryskyřníková, zapalice žluťuchovitá,
orsej jarní, ptačinec velkokvětý a parazitická rostlina bez
chlorofylu podbílek šupinatý.
V lese zaujmou bizarní tvary kmenů jilmu vazu. Stromové
patro dále tvoří dub letní, habr obecný, jasan ztepilý, vrby
a topoly. Keřové pak střemcha obecná, líska obecná, brslen
evropský a bez černý. Nevhodně vysazený smrk je odstraňován.
Ve stojatých vodách rybníků roste např. závitka mnohokořenná, lakušník vodní a bublinatka jižní. Na ostřicových
a zblochanových mokřadech kosatec žlutý, halucha vodní
a šípatka vodní. Velmi zajímavá je entomofauna, do které ještě na začátku 70. let minulého století patřil jason dymnivkový. Další ohrožené druhy, modrásci bahenní a očkovaný, na
mokřadních loukách poletují. V roce 1993 byl zde objeven
holotyp dvoukřídlé mouchy druhu Mimilimosina bicuspis,
podle kterého se určuje nový druh. Průzkum potvrdil přítomnost skokana krátkonohého, rosničky zelené, čolka velkého
i obecného a kříženců kuňky obecné a žlutobřiché. Z ptáků
zde hnízdí moták pochop, chřástal vodní, bukáček malý,
ledňáček říční a další.
Na své si zde přijde i znalec nebo obdivovatel neživé přírody. V malých lomech, které jsou zařezány do hradeckého
souvrství je možno studovat geologii kulmu, souboru břidlic
a drob, který před 250 mil. let v období karbonu vnikl sedimentací na dně moře a během alpínského vrásnění vystoupil
na povrch. Ve vrstevnaté břidlici se ukrývají otisky tehdejších
pravěkých rostlin a zkamenělé schránky hlavonožců a mlžů.
V lužním lese potok mění své koryto a vytváří zákruty
meandry. Na pravém prudkém břehu Hvozdnice je řada
pozoruhodných odkryvů celého komplexu čtvrtohorních
sedimentů a to původu fluviálního, glacigenního i eolického. Jejich vznik je spojen se sálským zaledněním před 250
tisíci lety. V sedimentech sálské morény (tillech) se nacházejí
vsouvky např. skandinávské červené žuly, ale i čedičové bloky
z nedaleké Kamenné hory. V posledních dobách ledových
(warthské a viselské) k nám ledovec nedosáhl, ale způsobil,
že zde byly naváté vrstvy spraše. Na úrodné půdě, která
z nich vznikla, se usadili první zemědělci v době neolitu již
před 7 000 lety.

Zapalice žluťzuchovitá křivatec žlutý a plicník lékařský

Mokrýš střídavolistý

Sasanka pryskýřníkovitá rozkvétá o pár dní později a v menším množství než sasanka hajní

Sasankla hajní
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ŠTĚPÁN

Mokřadní společenstvo s kotvici plovoucí a nepukalkou plovoucí s pestrým zastoupením
ptáků bahňáků a pěvců

P

oštovní rybník, jako chráněné území zanikl kvůli
expanzivní těžby štěrkopísků. Rybník Štěpán snad nepostihne stejný osud. Je totiž poslední vodní plochou podél
železniční tratě z Opavy do Ostravy v bývalé Jilešovsko-Děhylovské soustavě rybníků napájených z řeky Opavy mlýnským
náhonem od Jilešovic. V současnosti však vodu do rybníka
obstarává jen potůček na jihozápadní straně. Po ukončení
chovu ryb se už nevypouští, zanáší se a hladina postupně
ustupuje. Tvoří nyní pouze necelou polovinu původní plochy.
Vedle vodní plochy jsou přírodovědně hodnotné přilehlé
luhy s olšinami, ve kterých se nachází jedinečná asociace vodní
a mokřadní flory, která poskytuje životní prostředí druhově
bohaté fauně. Ptáků zde bylo zjištěno 160 druhů, z toho 86
zde zahnízdí, např. bukáček malý, čírka modrá, lžíčák pestrý,
chřástal kropenatý, vodouš rudonohý, bekasina otavní. Jedná
se o 33% druhové skladby avifauny ze všech registrovaných
druhů na území ČR. Mokřady, které tvoří rozsáhlé porosty rákosin a ostřic s přilehlými mokrými loukami hostí pestré hmyzí
společenstvo. Bylo zde zjištěno 21 druhů vážek. Nad hladinou
rybníka poletují např. šidélko rudoočko, šídlo tmavé nebo vážka bělořitná. Z brouků zde žije rákosníček Donacia crassipes,
vzácný monofág na leknínu a stulíku, řada mokřadních druhů
střevlíkovitých brouků. Na hrázi rybníka byly nalezeny vzácné
druhy brouků (kožojed Attagenus silvaticus jediný nález na Moravě a ve Slezsku; tesařík Rhopalopus femoratus) i dvoukřídlých
(různatka Heteromeringia nigrimana z čeledi Clusiidae).
Prostředí vyhovuje zástupcům obojživelníků a plazů. Zoogeograficky je významná užovka podplamatá. Běžná je zde užovka
obojková a z plazů ještěrka obecná a ještěrka živorodá. Zaznamenáni byli skokani ostronosý, skřehotavý, štíhlý, zelený a rosnička zelená. Kvalitu vodního prostředí indikuje i čolek velký.
Na chráněném území žije celkem 10 druhů obojživelníků.

Skokan skřehotavý s okřehkem

Potápka roháč
Užovka podplamatá
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Z velmi pestré flóry zaujme kosatec žlutý, leknín bělostný,
stulík žlutý nebo žabník trávovitý. Na hladině rybníka se vznášejí kriticky ohrožená zajímavá kapradina nepukalka plovoucí
a kotvice plovoucí, která vytváří na hladině dekorativní růžice
listů s kosočtverečnou čepelí. Jejich řapíky jsou nafouklé a slouží
jako plováky. Staré, prázdné plody (oříšky) velké 2-3 cm s trny
do čtyř stran jsou vyplavovány na mělčiny, kde je najdete mezi
schránkami vodních plžů okružáků ploských a plovatek bahenních. Bílé jádro ořechů obsahuje bílkoviny, tuk a 50% škrobu.
Plody byly potravou už neolitického člověka.
Na hrázi rybníka rostou dub letní, olše lepkavá, javor klen
a vrba křehká.

Pohled přes rybník na Porubu

Leknín bílý

Kotvice plovoucí

Nepukalka plovoucí patří mezi kapraďorosty
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