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P ŘÍRODNÍ REZERVACE

U LESKOVECKÉHO CHODNÍKA

S

Přirozený, lesnicky i biologicky hodnotný, jedlobukový porost se
smrkem a modřínem
Žluťásek čičorečkový
samice

everní a východní hranici rezervace, vzdálené od obce
Skřípov asi 1,5 km, tvoří potok Bílovka a jeho levý přítok. Skalní podloží je po celém celém území tvořeno kulmskými flyšovými sedimenty, které patří do hradecko-kyjovického
souvrství a převažují v něm droby.
Z historie lesního hospodaření víme, že na ploše rezervace
vznikal les přirozenou obnovou a vysazováním dřevin místní
provenience.
Chráněné území, kde roste jedle bělokorá, modřín opadavý,
smrk ztepilý, habr obecný, lípa malolistá s převládajícím bukem lesním, patří k lesním rezervacím podhůří Jeseníků. Lesní
porosty jsou staré 80-100 let.
Současné lesní hospodaření se zaměřuje na pomalou obnovu
původního buku a jedle. Ta je vysazována na místa, kde byl
vytěžen smrk.
Na rozdíl od rezervací v údolí Moravice - Valach, Nové Těchanovice a Kaluža, se jedná o území plošinového charakteru
s malými výškovými rozdíly 449-499 m n. m.
V porostu acidofilní bučiny roste bika bělavá, třtina křovištní, kapradiny jako: bukovinec osladičovitý, kapraď rozložená,
bukovník kapraďovitý a plavuň vidlačka.
V jasanových olšinách v úzkých údolích u potůčků roste ostřice třeslicovitá, řídkoklasá a sítina klubkatá.

Hálka mšic korovnice smrkové po larválním vývoji ji
opustí výletovými otvory

Na okrajích lesa roste starček Fuchsův

Rozlišovací znaky některých kapradin

Kapraď ostnitá
Plavuň vidlačka má vidličnatě rozvětvené, až přes 1 m dlouhé plazivé lodyhy

Papratka samičí

Žluťásek čičorečkový
samec

Papratka samičí

Kapraď samec

Výtrusnice (sporangia) na spodní straně listu kapradě samce
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Hasivka orličí

Osladič obecný

Ch
Chráněná územíO
Opavska

35

P ŘÍRODNÍ REZERVACE

KOUTSKÉ A ZÁBŘEŽSKÉ LOUKY

N

Zachování ojedinělého uceleného komplexu mokřadních společenstev, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných
tůní na nivě řeky Opavy
Motýlice obecná

a nivních půdách levého břehu řeky Opavy mezi Kravařemi-Kouty a Dolním Benešovem-Zábřehem se vyvinula
řada biotopů, které obývají vzácné rostliny a živočichové.
Podmáčené olšiny a slatinné louky se rozkládají na štěrkových
uloženinách pleistocenního ledovcového jezera. Stromové patro
tvoří olše lepkavá, vysázený topol kanadský, topol osika a jasan
ztepilý. Podél řeky Opavy a potoka Štěpánky rostou stromové
vrby, bílá a křehká. Na sušších místech pak bříza pýřitá. Bohaté
je zastoupení keřů, kde převládají hlavně vrby a to vrba nachová, košíkářská, trojmužná, méně vrba popelavá. V bylinném
porostu na pravidelně kosených loukách vrba rozmarýnolistá.
Dále krušina olšová na podzim nápadná červenými až černými
peckovicemi.

V jarním aspektu vyniká sasanka hajní a prvosenka vyšší. Kdo
si území projde v létě nebo na podzim, bude mít dojem, že
zde roste jen kopřiva dvoudomá a několik dalších nápadných
druhů, jako je: pcháč zelinný, vrbina obecná, tužebník jilmový
nebo pcháč potoční. Všechny byliny převyšuje rákos obecný
doprovázený vysokou ostřici ostrou. Na podmáčených půdách
se nacházejí společenstva pcháčových a bezkolencových luk
s dalšími druhy ostřic např. ostřice štíhlá, obecná, dvoumužná
a prosová. Šáchorovitá tráva suchopýr úzkolistý na sebe upozorňuje v dubnu svazky lesklých péřitých chlupů.

Živnou rostlinou baboček,
které nejsou pro biotop rezervace zajímavé,
je kopřiva dvoudomá.

Babočka paví oko

Babočka kopřivová

Babočka admirál
Zábřežské louky jsou pravidelně koseny, jinak by na nich převládl
rákos. Nápadný je pcháč potoční.

V místech, která se pravidelně kosí, se vyskytují chráněné
a ohrožené druhy rostlin, např. kapradina hadilka obecná, vachta trojlistá, žebratka bahenní, orchidea prstnatec májový pravý,
záběhlík bahenní, kozlík dvoudomý, čertkus luční.
Slepé rameno Opavy na
Kouských loukách se stulíkem
žlutým. Koncem léta hladina
klesá.

Chřástal vodní žije velmi skrytě

Před orobincem širolistým kvete
kosatec žlutý
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Stulík žlutým

Ve společenstvech vodních rostlin je nápadný stulík žlutý. Roste zde i šmel okoličnatý, šťovík koňský a žabník jitrocelový.
V rezervaci se nachází mnoho tůní a kanálů, ve kterých žije
řada živočichů. Z obojživelníků je to skokan hnědý, zelený,
skřehotavý, ropucha obecná i zelená, rosnička zelená a vzácněji
i čolek obecný.
Z plazů je hojná užovka obojková. Žijí zde i zástupci ještěrů,
ještěrka živorodá i obecná a slepýš křehký.
Výčet ptáků by přesáhl možnosti brožury, proto se omezí jen na
druhy ohrožené a chráněné. Louky jsou důležitým hnízdištěm
kriticky ohroženého břehouše černoocasého a silně ohrožené
bekasiny otavní. Z chráněných druhů tady hnízdí čírka modrá,
moták pochop, kalous pustovka, chřástal kropenatý a polní
a hýl rudý.
Vzácně byl zde pozorován kriticky ohrožený bukač velký
a bukáček malý.
Seznam bohaté entomofauny obsahuje 12 druhů vážek
a motýla modráska bahenního. Nedávno byl nalezen, poprvé
na Moravě a Slezsku, mokřadní druh mikrolepidopter drobný
motýl Prochorreutis sehestediana. V dutinách stromů přebývají
netopýři, netopýr vousatý, řasnatý, vodní a rezavý.

Lilek potměchuť s podzimními bobulemi

Lilek potměchuť s podzimními bobulemi
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Netopýr vydává zvuky
otevřenou tlamou

ČERNÝ DŮL

Významné zimoviště netopýrů v opuštěném břidličném třípatrovém dole.
Z důvodu ochrany samotných netopýrů a z bezpečnostních důvodů
není tato lokalita veřejnosti přístupná.
Přástevník medvědí

N

a katastrálním území Svatoňovic se nachází opuštěné důlní dílo po těžbě břidlice. Tato přírodní
památka je chráněna jako největší známé zimoviště netopýrů v okrese. Lokalita je sledována chiropterology od
roku 1976. Během výzkumu zde bylo zjištěno celkem osm
druhů netopýrů, z nichž netopýr černý tu vytváří kolonii
o 500 až 1000 jedincích. Dále byli pozorováni netopýr
velký, severní, ušatý, večerní, vodní, vousatý a vzácný
netopýr brvitý.

Vrápenec nosem

Zimoviště se nachází v lesním porostu s převahou smrku
ztepilého, který doprovází borovice lesní, modřín opadavý,
bříza bělokorá. V bylinném patře roste např. bika lesní,
pstroček dvoulistý a šťavel kyselý.
Letouni, kam patří 3 druhy vrápenců a 21 druhů netopýrů žijících u nás, jsou jedinými savci, kteří jsou schopni
aktivního pohybu ve vzduchu. Svým nočním způsobem
života a zajímavými schopnostmi jsou opředeni mnohým
tajemstvím. Díky schopnosti echolokace, kterou zdědili
po svých prapředcích - primitivních hmyzožravcích, se dokáží nejen vyhnout v naprosté tmě jakékoliv překážce, ale
umí zaměřit i kořist. Vrápenci nosem a netopýři otevřenou
tlamou vydávají série krátkých, pro člověka neslyšitelných
zvuků s frekvencí přes 100 kH. Jejich odrazy od překážek zachycují citlivým sluchem. Vrápenci, kteří vydávají
zvukové signály mnohem užší, musí při zkoumání většího
objektu pohybovat hlavou. Dalším rozpoznávacím znakem
je, že vrápenci nedokáží prolézat skulinami, proto se ve
šterbinách nikdy neukrývají. Zimují většinou zavěšeni
u stropu jednotlivě zabaleni do létací blány.

Dobývání pokrývačských břidlic bylo ukončeno
před rokem 1945 Horniny patří do moravického
souvrství moravskoslezského kulmu..

Bekyně mniška
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Letícího vrápence v podvečer nebo v noci poznáte podle pomalého, ale obratného letu. Letouni dokáží upadnout do letargie, a to i během dne v létě a na zimovištích
v zimě. Sníží tak životní funkce na minimum, čímž ušetří
spoustu energie. Tato úspornost metabolismu je příčinou
dlouhověkosti letounů. Nejdelší věk, kterého se netopýři
dožívají je až 30 let, což je 10 krát více než u jiných savců
stejné velikosti.
K páření dochází na zimovištích na podzim. K zabřeznutí však dochází až na jaře, kdy se spermie dostanou
k vajíčku teprve potom, co v děloze opustí slizovitý váček,
ve kterém přečkají zimu. Vlastní doba březosti trvá 55-70
dní. Během léta žijí samci samotářsky, zatímco samice se
shromažďují do tzv. letních kolonií. Nahloučené v trsech
dokáží udržet potřebnou teplotu ke zdárnému vývoji zárodku. Mláďata se rodí během první poloviny července
a zpravidla je jen jedno. Rostou velmi rychle, během
první poloviny srpna začínají létat. Samci vyhledávají
samice a seznamují se s vhodnými úkryty. Na podzim pak
společně odlétají na zimoviště, která jsou souvisle užívána

Za 5 minut aktivity spotřebuje probuzený netopýr tukových zásob
na jeden den zimování

Vrápenci mají na čenichu nápadné blanité výrůstky. Uši nemají tragus.
Podle výrůstku v ušních boltcích netopýrů se
pozná druh. Tento netopýr rezavý má trogus
velmi krátký zakulacený.

Netopýr rezavý nebyl na zimovišti v Černém dole zjištěn. Na území okresu je však běžný. V létě přespává v dutinách stromů, na
zimoviště přeletí až 1500 km.
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Hrdelní rezonátor mají ropuchy,
rosničky a někteří
hnědě zbarvení
skokani

HERALTICKÝ POTOK
Přirozený meandrující potok s pobřežní vegetací a mokřadní společenstva
Potravní řetězec může v mokřadním biotopu fungovat takto:housenka hranostajníka vrbového se živí listy vrby. Stává se
potravou rosničky zelené, kterou uloví užovka obojková. Nakonec energie těla užovky poslouží dravci motákovi pochopovi,
který stojí na vrcholu potravní pyramídy.

M

okřady mají v krajině své nezastupitelné místo. Meliorací, narovnáváním vodních toků a ničením pobřežních
porostů jsme se připravili o vzácné biotopy mnoha zajímavých,
mnohdy již silně ohrožených, rostlinných a živočišných druhů.
Motivem ochrany území s meandrujícím Heraltickým potokem je právě záchrana podmáčených a zaplavovaných luk a ně
navazujících mokřadů.
V roce 1971 byla v íránském městě Ramsaru sjednána „Ramsarská úmluva“, kterou dosud podepsalo 138 stran. Ty se
zavázaly, že budou chránit mokřady, jako určitý typ biotopů,
a to především jako biotopy vodního ptactva. Prostřednictvím
úmluvy je zajišťována celosvětová ochrana všech typů mokřadů,
kterých je na „Seznamu mokřadů mezinárodního významu“
v současné době 1369 o celkové rozloze 119,6 mil. hektarů.
Toto území není v seznamu, to mu však neubírá na důležitosti
v přírodě okresu Opava.
Do chráněného území můžete nahlédnout ze silnice vedoucí
z Opavy směrem na Krnov. V západní části obce Neplachovice-Zadky po levé straně je vidět poměrně velké území zarostlé
rákosem obecným a chrasticí rákosovitou. Mezi dřevinami
jsou vrba křehká, bílá a popelavá, které nahrazují původní
střemchovou jaseninu. Pokud se z tohoto místa rozhodnete
vstoupit do porostu, počítejte s tím, že se budete prodírat rákosím, kopřivami, překonávat staré porosty vrbin opletených
chmelem otáčivým. Jarní aspekt, ve kterém vyniká orsej jarní,
křivatec žlutý a dymnivka dutá je pohodlnější vnímat v západní
části rezervace kolem toku Heraltického potoka.
Mezi významné byliny, typické pro mokřady patří ostřice
ostrá, tužebník jilmový, zblochan vodní nebo třeba ptačinec
bahenní.

Vrba křehká

Housenka hranostajníka vrbového
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Moták pochop

Podmínky v rezervaci jsou velmi vhodné pro rozmnožování obojživelníků v malých tůňkách. Využívají je čolek
velký i obecný, ale i rosničky. Obyvateli vlhkých luk s hustým
porostem jsou ještěrky živorodé. V tůňkách loví pulce užovka
obojková.
Klidných prostor v rákosinách využívá pro hnízdění několik
párů motáků pochopů, kteří jsou uvedeni v Červených seznamech ohrožených druhů, které vydává IUCN (International
Union for the Conservation of Nature and Natural Resources).
Žijí zde čtyři druhy rákosníků, strnad rákosní, cvrčilka říční
a zelená a byl pozorován i hýl rudý.
Tento biotop vyhovuje i drobným savcům, jako je rejsec černý,
myška drobná, hraboš mokřadní nebo hrabošík podzemní.
Hydrologický režim a tím i biologická rovnováha byla příznivě
ovlivněna náspem pro silnici. Byla tak oddělena orná půda, jejíž
hnojením byla rezervace ohrožována eutrofizací.

Boční vychlípitelné rezonátory mají
jen zeleně zbarvení skokani

Olše lepkavá na břehu potoka

Hálka bejlomorky Dasineura terminalis na vrcholovém pupenu vrby

Užovka obojková
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HRANEČNÍK

Hnízdní kolonie volavky popelavév porostu borovice lesní na česko-polských
hranicích u Píště

Pokud mládě vypadne z hnízda, dokrmují ho
rodiče na zemi
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K

olonie volavek popelavých mohou být prastará,
mnohé z nich ptáci používali už před staletími.
To však není případ Hranečníku. Při sčítání byly zde v roce
1965 prokázány jen dva hnízdící páry, v roce 1982 už 11
párů. Podle ornitologických průzkumů z roku 1985 to bylo
37 párů a v roce 1990 dokonce 134 párů. Chráněná kolonie
vznikla kolem roku 1966 a od té doby zde volavky hnízdí
každoročně. Podle pozorování z let 1994-2002 početnost populace klesla v důsledku těžby dřeva na 120 párů. Stále je to
však jedno z největších hnízdních kolonií v České republice.
Další hnízdní kolonie jsou v současné době pouze v Tovačově na soutoku řeky Bečvy a Moravy a úplně nová lokalita
u Zálužného na Vítkovsku, kde několik párů zahnízdilo ve
smrkovém porostu poprvé v roce 1997. V roce 2003 zde
zahnízdilo 30 párů.
Na 3-5 vejcích, které kladou už v březnu sedí oba rodiče
26-27 dnů. Mezi partnery se vyvinul zajímavý rituál. Pták,
který přilétá na hnízdo podává partnerovi větvičku, aby
odvrátil jeho agresi. Hluk, který v kolonii panuje v květnu, slyší až obyvatelé Píště. Mláďata zůstávají v hnízdě 6-7
týdnů. V kolonii jsou mláďata nejrůznějšího stáří. Zatímco
uprostřed kolonie se už učí létat, na okrajích jsou stará několik dnů. Rodiče krmí mláďata každé dvě hodiny a potravu
obstarávají ze vzdálenosti až 30 km. Jsou silnými konkurenty
rybářů, protože loví hlavně ryby, ale nepohrdnou ani drobnými savci, hady nebo mladými ptáky. Denně spotřebují
asi půl kilogramu potravy. Pokud si to spočítáme, pak 250
volavek spotřebuje za den, a to bez mláďat, přes 1 q potravy.
Volavky popelavé jsou částečně tažné. Ornitologové, kteří
mladé volavky kroužkují na hnízdě, zjistili, že hlavně mladí
ptáci se vydávají na daleké cesty až do severní Afriky. Některé
byly později nalezeny ve volavčích koloniích vzdálených až
tisíc km od místa narození. Většina volavek přezimuje v jižní
a západní Evropě. Mnohé zůstávají i ve střední Evropě, ale
vystavují se nebezpečí, že podlehnou kruté zimě.
Volavky popelavé na Hranečníků hnízdí na vzrostlých
borovicích lesních, které zde výrazně převažují nad dubem
letním. Borovice lesní patří v oblasti k původním dřevinám.
V opavském okrese tento typ smíšeného lesa nebyl nikdy
hojný, protože dubové a především dlouhé borovicové dřevo
bylo velmi žádané.
Volavky ovlivňují skladbu keřového i bylinného patra
pod hnízdy. Volavčí trus zvyšuje množství dusíku v půdě,
kde se daří zejména nitrofilním keřům, bezu hroznatému
a bezu černému. V jejich stínu rostou další nitrofilní druhy:
kopřiva dvoudomá, starček Fuchsův a třtina křovištní.
Kromě volavek se zde vyskytuje i krkavec velký, v dutinách
stromů hnízdí datel černý, v křovinách si hnízdo staví kos
černý, drozd zpěvný a pěnice černohlavá.

Bez černý

Volavka popelavá

Čáp bílý

Bez červený

Pstroček dvoulistý
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HŮRKY

Smíšený les s převahou jehličnanů, s původní heraltickou borovicí a sudetským modřínem.
Dlouhé rovné kmeny byly velmi žádané při stavbě lodí v Hamburku a Benátkách.

K

e chráněnému území se dostanete po lesní cestě,
která odbočuje ze silnice mezi Malými a Velkými
Heralticemi a pokračuje do obce Sosnová na hranicích
okresu Bruntál. Asi 500 metrů severně pod vrcholem
zvaném Hůrky (466,6 m n. m.) se rozprostírá fytocenologicky zajímavý smíšený porost s převahou jehličnanů.
Rezervace byla vyhlášena s cílem ochránit jedinečný
porost původní borovice heraltické. Přestože se jedná
o druh borovice lesní, vykazuje znaky ekotypu.
Vyznačuje se vysokým silným rovným kmenem. Byla využitelná
při stavbě lodí, protože se z kmenů daly nařezat dlouhé
rovné desky. Z toho důvodu byla velmi ceněna a vyvážena za Rakouska-Uherska např. do Terstu nebo Hamburku.
Na lokalitě vytváří borovice dvě dílčí populace, podle toho na
jakém podkladu rostou. Jedna populace kořenuje na kambizemních zvětralinách kulmu. Druhá na kambizemních pseudoglejích nebo pseudoglejích..
V porostu je i původní modřín opadavý (subsp. Polonica). Dub
letní, vtroušeně habr obecný, smrk ztepilý. Dosud je vitální jedle
bělokorá.

Modřín opadavý

Plody lípy malolisté jsou oříšky

Pod řídkým keřovým porostem, který tvoří převážně zmlazující lípa malolistá, roste třtina rákosní a křovištní, kostřava lesní
a pšeníčko rozkladité. Všude je netýkavka malokvětá. Na stinných místech roste typický druh pro bučiny bažanka vytrvalá.
Ze zástupců ptactva je možno uvést jestřába lesního, pravidelně
hnízdícího včelojeda lesního, žluvu šedou nebo našeho nejmenšího pěvce králíčka ohnivého.
Ze savců byli pozorováni např. plch lesní, jezevec lesní a z plazů ještěrka živorodá a slepýš křehký.

Šišky některých našich jehličnanů
Slepýš křehký

Smrk pichlavý Smrk ztepilý

Modřín opadavý

Borovice Douglaska
vejmutovka tisolistá

Borovice lesní

Jezevec lesní je u nás celkem běžná lasicovitá šelma. Je aktivní v noci,
takže uniká naší pozornosti.

Šiška borovice lesní v prvním roce
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OTICKÁ SOPKA
Otická sopka není sopkou v pravém slova smyslu. V období třetihor před 65 až 2 mil. let docházelo k rozlámání kry Nízkého Jeseníku a ve zlomech se na povrch dostávala vyvřelá hornina - čedič.
V případě Otické sopky se však jedná o podpovrchově utuhlé těleso, které se vytvořilo před 20
miliony let. Pravou sopkou je v okrese jen Červená Hora nedaleko Budišova nad Budišovkou.

Pryšec chvojka roste na travnatých
kamenitých stráních

Hornina s kulovitou odlučností obsahuje vedle vyrostlic olivínu i další minerály,
magnetit, apatit, nefelín a melilit
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amenná hora vysoká 311 m se zalesněným severním svahem tvoří hranici mezi Nízkým Jeseníkem a Opavskou
pahorkatinou. Odtud se na sever rozkládá část Hornoslezské
paroviny, kterou protéká řeka Opava fluvioglaciálními nánosy
pokrytými sprašovými hlínami.
Na jihu a na západě přechází rovina do Nízkého Jeseníku, jehož
průměrná nadmořská výška je 400-500 m. Nízkým Jeseníkem
protéká druhý největší vodní tok Opavska, Moravice. V této
horské a podhorské části okresu si proráží hluboké, romantické
údolí s četnými meandry v podloží, které je tvořeno kulmskými
drobami a břidlicemi.
V okrese se setkáme i s povrchovými čedičovými výlevy,
k nimž došlo během alpínského vrásnění ve třetihorách. Patří
mezi ně i „Opavská sopka“, kde došlo v třetihorách asi před 20
miliony let k výstupu vyvřelé horniny - čediče podél zlomu kry.
Vyvřelina vypálila do červena o mnoho let starší kulmské břidlice
a droby, které jsou odkryty dřívější těžbou písku a kamene.
I ledovec se zde podepsal na reliéfu krajiny. Najdeme zde až
40 mocné souvrství ledovcových sedimentů. V okrese jsou i další
místa s těmito výlevy. Známá je Hůrka u Štemplovce, Červená
Hora, lokality u Holasovic a Kobeřic.
Na travnatých kamenitých stráních rostl ještě v šedesátých letech
minulého století nápadný, krásně modrý hořeček brvitý.

Vrcholový „kráter“, na jehož dně se nachází čedičová kupa, je nepravý.
Vznikl těžbou horniny v letech 1890-1949. Závody v motokrosu pod názvem Opavská sopka byly moudrým rozhodnutím zrušeny v roce 1987

Podzimní červené zbarvení listů u svídy obecné, která zde roste
vedle javorů, bříz, jív a osik

Pukliny vyplňuje světlý nažloutlý karbonát
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ÚVALENSKÉ LOUKY

N

Důvodem ochrany je uchování přirozeného společenstva slatinných luk
typických pro Poopavskou nížinu
Modrásek bahenní

Na nekosených loukách převládá rákos obecný

Modrásek bahenní - samice

Tužebník jilmový

Vrbice obecná
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Moták pochop si staví hnízdo v rákosí. Jako
u všech dravců nejmenší mláďata nepřežjí.

a loukách a rákosinách v nivě řeky Opavy mezi silnicí
Opava-Krnov a řekou před obcí Úvalnem je možno pozorovat jev zvaný sukcese. Jedná se o základní znak biocenózy,
proces nahrazování jedné biocenózy druhou až do konečného
stadia klimaxu. Ještě v 50. a 60. letech 20. století původní vegetaci tvořily unikátní pcháčové louky, které se kosily a vypásaly, nyní je území zarostlé rákosem a náletovými dřevinami.
V minulosti celou Poopavskou nížinu pokrýval lužní les, který
je klimaxovým stadiem, stejně, jako např. prales. Lužní les by
se sem hypoteticky mohl vrátit sukcesní řadou, pokud by louky nebyly odvodněny a koryto řeky nebylo spoutáno a narovnáno. Díky těmto opatřením nemůže docházet k pravidelným
záplavám, které jsou pro lužní lesy významné. K tomu však již
nedojde, protože na hlinitopísčitých fluviálních sedimentech
(povodňových hlínách) se vytvořila velmi úrodná černozem,
vhodná pro pěstování zemědělských plodin. V okolí chráněného území se daří pěstování zeleniny. Zbytky slatinných luk se
zachovaly jen na severním okraji území, jinde byly degradovány nebo zcela zanikly. Jsou činěny pokusy na záchranu slatinných luk, jejich obnovu revitalizaci. Jedná se sekundární sukcesi, kdy se předpokládá, že v půdě je zásoba mikroorganismů
i diaspor. Doufejme, že tyto pokusy pravidelné kosení od roku
1998 na nejzachovalejších částech území, budou úspěšné.

Stromové patro tvoří jedinci břízy tmavé, olše lepkavé a vrb.
Na hromadách posečeného rákosí se vyhřívají ještěrky živorodé.

Chráněné území je porostlé náletovými dřevinami, především olší lepkavou, vrbou křehkou, vrbou popelavou a vrbou
rozmarýnolistou. Zajímavý druh bříza tmavá, která byla jako
druh determinována teprve před několika lety, je zde vitální.
Mezi olšemi najdeme starší i mladé exempláře.
Z dalších rostlin je zde dosud hojná ostřice příbuzná. Ojediněle tu roste kapradiník bažinný.
Původně faunisticky velmi bohatá louka slatinného charakteru, nyní v silně devastovaném stavu, hostila celou řadu
druhů dvoukřídlého hmyzu, které nikde jinde ve Slezsku zatím
nebyly zjištěny. Smutnice Bradysia paranocturna Rudzinski,
1994 (čeleď Sciaridae) byla odtud popsána a dosud jinde
nebyla nalezena. Z dalších významných druhů je třeba zmínit
především mrvnatku Leptocera finalis (čeleď Sphaeroceridae),
která zde má nejjižnější známý výskyt (jediná lokalita v České
republice).
Ornitologové zde prokázali hnízdění několika párů motáka
pochopa, chřástala polního i vodního, všech tří druhů cvrčilek
(zelená, říční, slavíková), hýla rudého, moudivláčka lužního,
slavíka obecného i tmavého.
Žije zde nížinná populace ještěrky živorodé. Z drobných savců
např. rejsec černý, hraboš mokřadní, myšice temnopásá a myška drobná.

Ještěrka živorodá
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V KALUŽÍCH

Ukázka mokřadní biocenózy, charakteristické pro krajinu plošin. Pod mokřadním ekotypem borovice lesní dominuje bezkolenec rákosovitý.
Batolec duhový samec

G

eomorfologové, stejně jako archeologové to nemají
jednoduché. Pro zodpovězení otázky, jak to skutečně
bylo, by určitě potřebovali mnohem více prostředku na
větší počet průzkumných vrtů, cílených odkryvů a podobně.
Každý reliéf krajiny má svou historii, kterou stále doplňují
a upřesňují. Stručná historie vzniku reliéfu Nízkého Jeseníku
je následující. Tvář krajiny se začala měnit při variském (hercynském) vrásnění v mladších prvohorách. V období permu
byla zarovnaná v povariskou parovinu. Pohoří se obrušovala,
údolí zanášela. Alpínské vrásnění ve druhohorách způsobilo, že došlo k rozlámání povariské paroviny, která koncem
posledního období křídy byla zarovnána mocnými vrstvami
tropických zvětralin. Jejich odnosem pak vznikly holoroviny,
které dnes nacházíme v Nízkém Jeseníku. Přírodní rezervace
V Kalužích se z geolomorfologického hlediska nachází na
jedné z těchto holorovin.

Chráněné území se nachází severně od silnice Pustá Polom
Budišovice, v jižním okraji lesa Záleští. Roste na něm smíšený
kulturní les, který má místy až parkový vzhled a dodnes je
vidět, že se v něm dobře hospodařilo. Název „V Kalužích“ je
odvozen od zamokření některých částí lokality, které se nedaly
zemědělsky využít a byly proto ponechány samovolnému
šíření dřevin. I zde se uplatnilo pravidlo, že pokud se louky
pravidelně nekosí, biologická rovnováha se naruší a louka se
stává druhově chudou, kde převládají druhy schopné se rychle
adaptovat. Těch je mnohem méně, zato však v mnoha jedincích. Biodiverzita se ztrácí. Zdravá krajina se vyznačuje tím,
že se v ní vyskytuje bohaté společenství druhů o relativně
malém počtu jedinců.
V okrajových částech lesa byly vysazovány smrkové a borové
porosty.
Kromě mokřadního ekotypu borovice lesní, je území s podmáčenými plochami zajímavé i tím, že na něm můžeme
pozorovat přechod mezi pasekou a mokřadní loukou, která
se již neseče.

Batolec červený - samec

Krušina olšová
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Druhové složení dřevin je pestré. Největší část lesa tvoří sice
borovice lesní, ale vedle ní zde roste i smrk ztepilý, jedle bělokorá, dub letní, jeřáb, bříza. V keřovém porostu je nápadná
krušina olšová. V nezalesněném mokřadu roste olše lepkavá
a bříza bělokorá.
V našich podmínkách rostou ještě další dva druhy olší: olše
šedá a zelená. Všechny tři druhy rostou v symbióze s plísní
Actinomycetes. Plísně žijí na kořenových hlízkách, kde jsou
schopny vázat vzdušný k dusík do rozpustných sloučenin.
Olše tedy mohou obohacovat půdu o sloučeniny dusíku.
Z entomofauny stojí za zmínku nález ohroženého druhu motýla batolce červeného, který, stejně jako jeho příbuzný batolec
duhový, rád posedává na rozblácených lesních cestách. Živnou
rostlinou těchto motýlů jsou topoly, osiky, vrby a jívy.

samčí jehněda
samičí květ

Bříza bělokorá
samčí jehněda

samičí šištice

Květy olše lepkavé jsou založeny již v létě rok před rozkvětem a rozvíjejí
se před rašením listů
Plošné dutiny v listech způsobují larvy hmyzu. Nazývají se hyponomy (podkopěnky, miny).

Stopy života hmyzu na listu olše lepkavé

Přestože zvířena území není dostatečně prozkoumána, bedlivý pozorovatel zanedlouho v lese objeví brhlíka lesního, který se, jako náš
jediný pták, dokáže na kmenu stromu pohybovat hlavou dolů
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N AUČNÁ STEZKA

HVOZDNICE

N AUČNÁ STEZKA

HANUŠE

N

aučná stezka informuje o květeně, zvířeně a geologických poměrech v posledním
zbytku lužního lesa na Opavsku. Je prodloužená do smíšeného lesa jižně od Hertic, kde
mohou návštěvnící využít piknikových areálů
a dětských hřišť.

Přibližující se ledovec
v pleistocénu vytlačil
obojživelníky, kteří jsou
plně závislí na teplotních
podmínkách, směrem na
jihozápad, kde se vytvořila populace drobnějších
skokanů krátkonohých
a směrem na východ, kde Skokan krátkonohý
vznikla populace větších
skokanů skřehotavých.Po ústupu ledovce se obě formy vrátily
zpět do střední Evropy. Jejich křížením vznikl skokan zelený.

Stezka je dlouhá 9500 m

rvní tabuli stezky, která vás provede historií a současností přírody této oblasti,
najdete na lesní pěšince vycházející ze silnice
Hradec nad Moravicí směrem na Žimrovice
naproti hotelu Belaria

Stezka je dlouhá 4500 m
V poslední době vidíme holuba
hřivnáče častěji ve městě než v lese

Netýkavka nedůttklivá

Názvy informačních tabulí:
Podbílek šupinatý

Tůňka u rybníka Hvozdnice
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Knotovka červená

Z Kamenné hory ze vzdálenosti
1,5 km byly sem ledovcem dopraveny čedičové bloky, které
vypadávají z pravého břehuřeky
Hvozdnice. Návštěvníci naučné
stezky Hvozdnice je mohou vidět
na zastávce č. 12 u rybníka stejného jména.
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Názvy informačních
tabulí:
1. Vítejte na Hvozdnici
2. Lužní les
3. Staré jilmy
4. Rybník Hvozdnice
a tůňky
5. Odkryté dno
prvohorního moře
6. Rybník Vrbovec
7. Jankův rybník
8. Odkryv říčních
štěrků z doby ledové
9. Potok Hvozdnice
10.Smíšený les
se studánkou
11.Stopy života v lese
12.Čedičové bloky
13.Pískovna
14.Zvětrávání hornin
a meandry potoka
15.Nashledanou
Hvozdnice

Vřetenuška čičorková na chrpě čekánek
Pokud se dotkneme zralých dlouhých tobolek, vystřelí semena

Z místa prvního zastavení stezky se návštěvníkům naskytne tento
pohled na zámek Hradec nad Moravicí nad hotelem Belaria

Potok Hvozdnice neustále mění svou trasu

P

Jeden z pěti pamětních kamenů s názvem měsíce byl znovunalezen
a osazen členy ČSOP při přípravě stezky v září 2000

Netýkavka malokvětá je
původně domovem v jihovýchodní a střední Asii.
V 19. století zplaněla z botanických zahrad

1. Úvodní panel
- geologické, geomorfologické
a klimatické poměry
2. Mechtildina výšina
- pamětní kameny
- ochotnické divadlo
- vývoj lesů od prvohor po čtvrtohory
3. Benkovická silnice
- jantarová cesta
- slovanský kmen Holasiců
- dřeviny a hospodaření v lesích
4. Horní dvůr
- pastva dobytka v lesích
- pastva ovcí na Hanuši
5. Švédská šance
- Slezské války
- inspekce císaře Josefa II.spolu s generálem Laudonem
- opevnění na Hanuši
- Hanuše jako vojenská střelnice
6. Bezručova stezka
- Přírodní park Moravice a jeho chráněná území
7. Žimrovická skála
- plavení dříví po Moravici
- lesní stupně
- flóra a fauna
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MORAVICE

N AUČNÁ STEZKA

MARIÁNSKÉ LOUKY

S

N

tezka seznamuje převážně s centrální částí
Přírodního parku Moravice, údolím řeky
Moravice ve Vítkově-Podhradí, Annině Dolině
a okolím hradu Vikštějna.

aučná stezka seznámí návštěvníky oblasti pod zámkem v Hradci
nad Moravicí s jeho historií, s florou,
faunou a řekou Moravicí. Je vhodným doplněním rekreačního programu u Žimrovického splavu.

Stezka je dlouhá 1200 m
Motýl žluťásek řešetlákový na pcháči zelinném

Vstup do sklepení hradu Vikštějna na třetím nádvoří
Brslen evropský plodům se říká biskupské čepičky
Stezka je dlouhá 1880 m

Názvy informačních tabulí:
1. Stanoviště „Belaria“
2. Stanoviště „Vodní náhon“
3. Stanoviště „Žimrovický splav“
4. Stanoviště „Řeka Moravice“
5. Stanoviště „Vodní elektrárna“
Černé bobule rulíku zlomocného
obsahují jedovatý alkaloid atropin

Kvetoucí rulík zlomocný koncem
června

Černýš hajní
Klikoroh devětsilový

Názvy informačních tabulí:
1. Přírodní park Moravice
2. Meandr Moravice
3. Vikštějn
4. Zvláště chráněné a významné rostliny údolí Moravice
5. Živočichové údolí Moravice
6. Květena Vikštějna

Brouci žerou
listy devětsilu,
jeho larvy
kořeny

Podle pověsti se může na hradních zdech objevit duch zneuctěné
a zavražděné manželky bájného zakladatele hradu rytíře Vítka.
Výskyt bílé paní se zatím nepotvrdil, ale Atropa bella donna (rulík
zlomocný), což v překladu znamená krásná paní, je zde určitě.

?
1318
1377 - 1379
1626
18. stol.
od r. 1784

- Vítek z Kravař, bájný zakladatel
- Vítek z Vítkova (první zpráva o hradu 1377)
- později zažil hrad renesanční přestavbu
- obsazen dánským vojskem generálaMansfelda
- po třicetileté válce pobořen císařským vojskem
(vyhozen do povětří)
- žil zde poustevník Martin
- hrad pustý
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U splavu pod Žimrovicemi se končí symbolickým zavíráním řeky vodácká sezóna
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O HROŽENÉ A VZÁCNÉ DRUHY

I NVAZNÍ DRUHY

Odvodňováním mokrých luk, slatin a rašelinišť, kácením původních lesních porostů, přeměnou luk v pole a pod., jsme přišli o zajímavé a vzácné druhy rostlin a živočichů.Nestačí
chránit jednotlivé organismy, ale jejich životní prostředí - biotopy.
Vše je v přírodě propojeno v jeden řetězec, kde platí zásada, že je silný
tak, jako jeho nejslabší článek. Ztráta každého organismu je nenahraditelná. Navíc mnohdy netušíme, jak se projeví.

Cizí expanzivní druhy s dobrou reprodukční kapacitou nebo dobrou schopností vegetativního
rozrůstání, se k nám dostávají zejména ze subtropů. Časem mohou rozvrátit celý ekosystém.
Vhodná stanoviště nacházejí podél vodních toků

Rosnatka okrouhlolistá masožravá rostlina

Housenky klíněnky jírovcové decimují naše jírovce.
Motýl z Makedonie byl ve střední Evropě zjištěn
poprvé v roce 1989.

Dříve hojná na rašelinných loukách u Lesních Albrechtic
a Březové. Nyní není její výskyt na Opavsku potvrzen.
Můžete ji vidět na Rejvíze vJeseníkách.

Celík kanadský

Netýkavka Royleova pochází
z Asie, stejně jako netýkavka
nedůtklivá a malokvětá, na které
jsme si již zvykli.

Hořeček brvitý rostl ještě v šedesátých letech
minulého století na Otické sopce
Ďáblík bahenní roste nyní už jen v tůňce u Větřkovic. Ochránci přírody byl
zde přemístěn z ohrožených lokalit u Březové.
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Křídlatka japonská na břehu Hvozdnice koncem dubna. Do podzimu
povyroste ještě o dva metry.

Bolševník velkolepý dosahuje až 4 metrů
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S LOVNÍČEK CIZÍCH VÝRAZŮ
abiotický neživý, nemající život
aridní - suchý, vyprahlý (aridní oblast např. poušť)
atropin prudce jedovatý alkaloid obsažený v blínu, rulíku
a durmanu
auxiny přirozené látky ovlivňující růst rostlin
autochtonní původní domácí populace vzniklé na místě svého nynějšího výskytu
avifauna - ptactvo
biocenóza - společenstvo, soubor populací všech druhů organismů obývajících určitý jednotný úsek životního prostoru
- biotop
biocentrum - část krajiny, která svou rozmanitostí a příhodnými podmínkami a ekologickou rozmanitostí umožňuje výskyt
přirozených biocenóz
biodiverzita rozmanitost, různorodost biotických složek
systému
biokoridor - lineární úsek krajiny (vodní toky, stromořadí
atd.) s vyšší ekologickou bohatostí, který umožňuje migraci
organismů, spojuje biocentra a vytváří územní systém ekologické stability
biom - soubor podobných ekosystémů na větší části zemského
povrchu, v pásmech nebo oblastech s podobným charakterem
rostlinného porostu i typickými živočichy; např. tundra, tajga,
listnatý les, oceány apod.
biotop - soubor fyzikálních a biotických činitelů, které na určitém místě tvoří životní prostředí pro jedince, populace nebo
společenstva. Každý biotop má svou biocenózu
biotický - životný, mající život
cizí expanzivní plevele -jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé
byliny s dobrou reprodukční kapacitou
destruenti (rozkládači) - organismy rozkládající mrtvou
organickou hmotu postupně na látky jednodušší, rostlinné
látky rozkládají hlavně houby a plísně, živočišné látky bakterie
(nesprávně dekompozitoři)
detritus - odumřelé části rostlin (opad, hrabanka), mrtví
živočichové a jejich výkaly, které jsou významné pro vznik
organické složky půdy humusu
echolokace - orientace některých živočichů (např. netopýrů)
v prostoru vysíláním a zpětnou registrací ultrazvuků
ekologická stabilita - základní vlastnosti ekosystému je jeho
schopnost vlastní autoregulace, která jej udržuje v dynamické
rovnováze - v homeostáze. Ekologická stabilita je schopnost
ekosystému odolávat vnějším tlakům - cizím faktorům, udržovat se bez podstatných změn po dobu jejich působení, nebo se
do původního stavu vracet
ekosystém - je přírodní celek zahrnující všechny organismy
na určitém místě (biocenózu) v interakci s fyzikálními faktory
a projevující se výraznou strukturou energetických potravních
(trofických) vazeb. Je to základní funkční jednotka zahrnující
biotický a abiotický svět
ekotyp tvarová nebo funkční varianta druhu podmíněná prostředím (klimatem, půdou apod.), která je dědičná
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eolický - vytvořený větrem usazenými horninami
eneolit - pozdní doba kamenná na přechodu neolitu a doby
bronzové
entomofauna - hmyzí společenstvo
eratikum - bludný balvan, přesunutý z místa původu ledovcem
estivace - letní spánek, snížení životních projevů během suchého a teplého léta, zejména u živočichů v aridních oblastech
flyš - souvrství mořských pískových a břidlicových usazenin
bez zkamenělin
fosilní - zkamenělý, předvěký
fotosyntéza - biochemická reakce v zelených rostlinách, která
z anorganických látek vytvářejí látky organické a jsou tak základním zdrojem života na Zemi. Rostlina pomocí chlorofylu
váže energii ze slunečního záření a rozkládá vodu, ze vzduchu
přijímá oxid uhličitý
genofond - soubor všech dědičných vlastností druhu, zajišťuje
dědičnou rozmanitost druhů (diverzitu)
geomorfologie nauka zkoumající tvary zemského povrchu
a jejich vývoj
glaciály - doby ledové
glacilakustrinní - vytvořený ledovcem nebo ledovcového původu v jezeru, například usazeniny
günz - glaciál alpského zalednění následující po dunajském
stádiu (název podle řeky Günz)
hálka - zvláštní útvary (nádory) na nejrůznějších částech
rostlinného těla, které způsobují různí živočichové: roztoči,
žlabatky, mšice a bejlomorky, ale známe i hálky působené
bakteriemi, plísněmi a houbami (příklad: z vajíčka nakladeného žlabatkou se v listu dubu vylíhne larva, která produkuje
růstové hormony - auxiny a vyvolá tím bujení pletiv, čímž si
opatřuje potravu)
hibernace - zimní spánek živočichů, kteří v klidovém stavu
a při útlumu všech fyziologických procesů přečkávají ve vhodném úkrytu nepříznivé zimní období
holocén - nejmladší období čtvrtohor, geologická přítomnost,
starším názvem aluvium
holotyp - typický exemplář (případně jediný), podle kterého
byl popsaný nový druh
homeostaze - stav dynamické funkční rovnováhy v živém
organismu: ekol. schopnost organizmu, populace udržet
relativně konstantní vnitřní prostředí v situaci, kdy vnější
prostředí se mění
homo erectus - (fosilní) člověk vzpřímený, opočlověk, sběrač
a lovec znající oheň
homo habilis - (fosilní) člověk zručný, schopný varábět nástroje
homo sapiens - (fosilní a současný) člověk rozumný, nadaný
rozumovými schopnostmi
homo sapiens sapiens - vyspělá forma člověka rozumného
(současného i fosilního)
hostitelská (živná) rostlina - rostlina, která je potravou určitého druhu hmyzu
chlorofyl - zelené rostlinné barvivo, umožňující fotosyntézu

indikator ekologický - např. živý organismus, jehož přítomnost, změna stavu nebo množství svědčí o změně vlastností
okolního prostředí
interglaciály - doby meziledové
klimax - konečné stadium sukcese rostlinného společenstva
s příslušnou biocenózou, mající obvykle největší druhovou
diverzitu, nejvíc potravních vazeb, proto i největší rovnovážnou stabilitu, produkci i nejekonomičtější koloběh látek
a jednosměrný tok energie
kulm - jílovitopísčitá hornina ze spodního karbonu prvohor
kvartér - nejmladší období geologické minulosti vyznačující
se střídáním chladných a teplejších dob a vznikem a vývojem
člověka, čtvrtohory, antropozoikum
malakologie - obor zoologie zabývající se studiem měkkýšů
metamorfóza - proměna živočichů v době postembryonálního
vývoje přes stadium larvy, popř. kukly, k dospělému jedinci
mezolit - střední doba kamenná mezi paleolitem a neolitem
migrace - stěhování rostlin nebo živočichů na nová stanoviště
miméze - 1. ochranné zbarvení, tvar těla nebo jeho částí, popř.
i chování některých živočichů (nesytka sršňová), kteří tak
napodobují jedovaté nebo jinak nebezpečné živočichy (batesovská miméze). 2. výstražné zbarvení, tvar těla nebo chování
jedovatých, nepoživatelných živočichů (sršeň) - varují před
otravou nebo žahnutím (müllerovská miméze)
mindel - druhá doba ledová v Alpách (název podle alpské
řeky Mindel)
moréna - geomorfologický útvar vzniklý nahromaděním
zlomků hornin a minerálů (sedimentů), přemístěných ledovcem, rozlišujeme m. čelní (před čelem ledovce), morénu
bazální (pod ledovcem)
mykorrhiza - nezbytné symbiotické soužití hub s kořeny
vyšších rostlin
neolit - mladší doba kamenná, v níž došlo k rychlému růstu
populace a společenské dělbě práce (neolitická kultura)
nitrofilní druhy rostlin - rostliny náročné na dostatek přístupného dusíku v půdě
paleolit - starší doba kamenná, nejdelší období ve vývoji člověka předcházející mezolitu
petrografie - obor geologie zabývající se horninami
pleistocén - starší období čtvrtohor se střídáním dob ledových
a meziledových, dříve nazývané diluvium
pohlavní dimorfismus pohlavní dvojtvárnost, tvarová (morfologická) rozdílnost jedinců samčích a samičích, primární
rozdíly v pohlavních orgánech, sekundární rozdíly ve tvaru
i zbarvení
populace - soubor všech jedinců téhož druhu (plemene,
odrůdy) na určitém území, předpokládá se vzájemná výměna
genetických informací
potravní řetězec - je proces přeměny energie v potravě, který
začíná u jejího zdroje - u zelených rostlin, přes organismy,
které se zelenou hmotou živí (býložravci) až po organismy,
které se živí býložravci a masožravci - pastevně-kořistnický
potravní řetězec.
Druhým typem je rozkladný (detritový) potravní řetězec, který
se podílí na rozkladu a uvolňování jednodušších organických

látek (detritu - mrtvá těla organismů) až po jednoduché
anorganické látky (živiny - kyslík, oxid uhličitý atd.) zpět do
prostředí
povodí řeky - území, z něhož vodní tok odvádí vody
riss - doba s velmi studeným podnebím, risská doba ledová
(název podle alpské řeky Riss)
saprofyt - rostliny čerpající anorganické látky z rozložené nebo
odumřelé organické hmoty rostlin a živočichů
spraš - půda vzniklá usazením jemného písčitého a na vápník
bohatého prachu, který byl v dobách meziledových vyvát větrem z morén
stepi - travinné ekosystémy mírného pásma, s horkým létem
a studenou zimou, s malým množstvím srážek, vysoká produkce nadzemní biomasy
reprodukční kapacita - obecně množství nových jedinců
vyprodukovaných za rok
symbióza - (mutualismus) prospěšné soužití dvou a více
organismů
sukcese - základní znak biocenózy, zákonitý proces nahrazování jedné biocenózy druhou až do konečného společenstva
- klimaxu. Jde o změnu dlouhodobou, neperiodickou, probíhající na daném stanovišti určitým směrem. Sled změn je uspořádaný, děje se vlivem makroklimatu, půdy, vody, biotických
faktorů, zejména rostlinstva. Vývoj každé biocenózy probíhá
sukcesními stadii, která tvoří tzv. sukcesní řadu od jednoduché
původní biocenózy (iniciační stadium), přes stále složitější
sukcesní stadia (trvající různě dlouho), až po nejsložitější konečné klimaxové stadium, odpovídající biomu dané zeměpisné
oblasti nebo zvláštní půdě
tabu - posvátný, nedotknutelný
tajga - jehličnatý les v pásmu pod tundrou, převládají jehličnany, příměs malolistých dřevin (vrba, bříza, topol, olše), nejrozsáhlejší biom na zemi (12 mil. Km2), obrovské rozmezí teplot,
+30 až 70 oC (Verchojansk), četné bažiny a rašeliniště
tentakule - mnohobuněčný žlaznatý chlup masožravých
rostlin
terciér - třetihory
till - nezpevněná usazenina vzniklá činností ledovce
totem - v primitivní společnosti zvíře, rostlina ap. jako symbol
předka, od kterého určitá skupina lidí (např. rod) odvozuje
původ a který uctívá; kůl s reliéfem a plastikami zvířat, květů
a ornamentů symbolicky tohoto předka znázorňující
trvale udržitelný rozvoj - podle Zákona o životním prostředí
číslo 17/1992 Sb., §6, je to takový rozvoj, který současným
i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich
základní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů
tundra - biom pokrývající rozsáhlé arktické oblasti od ledových pustin na jih až k severní hranici lesa, vegetace je přizpůsobená nízké teplotě a chudé půdě
würm - nejmladší glaciál alpského zalednění následující po
rissu (název podle řeky Würm)
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ROSTLINY A HOUBY
anýzovník vonný Gloeophyllum odoratum 16
baňatka obecná Brachythecium rutabulum 19, 25
baňatka ohnutá Brachythecium erythrorhizon
bažanka vytrvalá Mercurialis perennis 21, 23, 45
bedlovice zlatá Phaeolepiota aurea 17
bělochoroš bukový Spongipellis delectans 17
bez černý Sambucus nigra 27, 29, 43
bez hroznatý Sambucus racemosa 43
bezkolenec rákosovitý Molinia arundinacea 50
bezvláska Atrichum haussknechtii 25
bezvláska vlnkatá Atrichum undulatum 19
bika hajní Luzula luzuloides 23, 35, 39
blatouch bahenní Caltha palustris 27
bledule jarní Leucojum vernum 8
bolševník velkolepý Heracleum mantegazzianum 57
borovice lesní Pinus sylvestis 21, 39, 44, 51
brčál menší Vinca minor 17
brslen evropský Euonymus auropaeus 21, 27, 29, 54
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria 27
bříza bělokorá Betula pendula 11, 15, 25, 39, 51
bříza pýřitá Betula pubescens 19, 37
bříza tmavá Betula obscura 25, 49
bublinatka jižní Utricularia australis 29
buk lesní Fagus sylvatica 11,14, 21, 22, 25, 34
bukovinec osladičovitý Phegopteris connectilis 35
bukovník kapraďovitý Gymnocarpium dryopteris 35
bukvice lékařská Stachys officinalis 9
celík kanadský Solidago canadensis 57
černýš lesní Melampyrum silvaticum 55
čertkus luční Succisa pratensis 9, 37
čičorka pestrá Coronilla varia 12
ďáblík bahenní Calla palustris 9, 54
děhel lesní Angelica sylvestris 9
devětsil bílý Petasites albus 9
devětsil lékařský Petasides hybridus 9
douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii 45
dub červený Quercus rubra 19
dub letní Quercus robur 11, 15, 18, 21, 25, 29, 31, 45, 51
dvouhrotec chlumní Dicranum montanum 19
dvouhroteček různotvarý Dicranella heteromalla 19
dymnivka dutá Corydalis bulbosa 28, 41
habr obecný Carpinus betulus 11, 15, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 34, 45
hadilka obecná Ophioglossum vulgatum 37
haluha vodní Oenanthe aquatica 29, 30
hasivka orličí Pteridium aquilinum 34, 35
hlístník hnízdák Neottia nidus avis 21
hlíva hnízdovitá Phyllotopsis nidulans 17
hloh dvousemenný Crataegus laevigata 19
hluchavka žlutá pitulník Lamium galeobdolon 19
hořeček brvitý Gentiana ciliata 46, 56
houžovec medvědí Lentinellus ursinus 17
hvězdnatec čemeřicový Hacquetia epipactis 25
hvězdovka smrková Geastrum quadrifidum 17
hvozdík kartouzek Dianthus carthusianorum 12
chmel otáčivý Humulus lupulus 41
chrastice rákosovitá Phalaroides arundinacea 41
jasan ztepilý Fraxinus excelsior 25, 27, 29, 37
jaterník podléška Hepatica nobilis 21
javor babyka Acer campestre 25
javor klen Acer pseudoplatanus 11, 15, 21, 23, 25, 31
javor mleč Acer platanoides 11, 2, 125
jedle bělokorá Abies alba 21, 23, 34, 45, 51
jeřáb ptačí Sorbus aucuparia 20
jilm vaz Ulmus laevis 28
jmelí bílé Viscum album 21
kakost luční Geranium pratense 9
kalina obecná Viburnum opulus 27
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kapraď samec Dryopteris filix-mas 15, 23, 35
kapradiník bažinný Thelypteris palustris 49
knotovka červená Melandrium rubrum 52
kokořík mnohokvětý Polygonatum multiflorum 25
konvalinka vonná Convallaria majalis 24
kopřiva dvoudomá Urtica dioica 27, 37, 41, 43
kosatec žlutý Iris pseudacorus 29, 31, 36
kostival hlíznatý Symphytum tuberosum 21, 25
kostival lékařský Symphytum officinale 21
kostřava lesní Festuca altissima 11, 45
kotvice plovoucí Trapa natans 31
kovanec plochý Frullaria dilatata 19
kozlík dvoudomý Valeriana dioica 37
krušina olšová Frangula alnus 19, 25, 50
křídlatka japonská Reynoutria japonica 57
kukmák vláknitopochvatý Volvariella villosovolva 17
kyčelnice cibulkonosná Dentaria bulbifera 23
kyčelnice devítilistá Dentaria enneaphyllos 11
kýchavice Lobelova Veratrum lobelianum 9
lakušník vodní Batrachium aquatile 29
leknín bílý Nymphaea alba 31
lilek potměchuť Solanum dulcamara 37
lilie zlatohlávek Lilium martagon 9, 11, 21, 24
lípa malolistá Tilia cordata 11, 19, 21, 23, 25, 34, 45
lipnice hajní Poa nemoralis 21, 23
líska obecná Corylus avellana 1, 921, 25, 29
lýkovec jedovatý Daphne mezererum 21, 25
mařinka vonná Galium odoratum 11
měřík příbuzný Plagiomnium affine 17
měsíčnice vytrvalá Lunaria rediviva 9
modřín opadavý Larix decidua 11, 15, 34, 39, 45
mokrýš střídavolistý Chrysosplendium alternifolium 29
mozkovka rosolovitá Ascotremella faginea 17
náprstník velkokvětý Digitalis grandiflora 20
nepukalka plovoucí Salvinia natans 31
netýkavka malokvětá Impatiens parviflora 15, 45, 53
netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere 53
netýkavka Royleova Impatiens Roylei 57
ocún jesenní Colchicum autumnale 8
olše lepkavá Alnus glutinosa 51
orobinec úzkolistý Typha angustifolia 36
orsej jarní Ficaria verna 29, 41
osladič obecný Polypodium vulgare 35
ostřice dvoumužná Carex diandra 37
ostřice obecná Carex nigra 37
ostřice ostrá Carex acutiformis 37, 41
ostřice prosová Carex panicea 37
ostřice příbuzná Carex appropiquata 49
ostřice řídkoklasá 35
ostřice štíhlá Carex gracilis 37
ostřice třeslicovitá Carex brizoides 14, 15, 19, 35
outkovka pestrá Trametes versicolor 16
papratka samičí Athyrium filix-femina 34, 35
pérovník pštrosí Matteuccia struthiopteris 9
pcháč potoční Cirsius rivulare 37
pcháč zelinný Cirsium oleraceum 9, 37, 57
pižmovka mošusotá Adoxa moschatellina 25
plavuň vidlačka Lycopodium clavatum 35
plicník lékařský Pulmonaria officinalis 29
plicník tmavý Pulmonaria obscura 19, 27
podbílek šupinatý Lathraea squamaria 54
prsnatka orličí Rosellinia aquila 17
prstnatec plazivý Platygyrium repens 19
prstnatec májový Dactylorhiza majalis 27, 37
prvosenka vyšší Primula elatior 21, 27, 37
pryskyřník kosmatý Ranunculus lanuginosus 18
pryšec mandloňovitý Tithymalus amygdaloides 19, 25
přeslička největší Equisetum telmateia 25
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pstroček dvoulistý Maianthemum bifolium 39, 43
pšeníčko rozkladité Milium effusum 45
ptačinec hajní Stellaria nemorum 19
ptačinec velkokvětý Stellaria holostea 18, 29
ptačinec bahenní Stellaria palustris 41
rákos obecný Phragmites australis 48
rokyt cypřišovitý Hypnum cupressiforme 16, 19
rosnatka okrouhlolistá Drosera rotundifolia 56
rulík zlomocný Atropa belladonna 56
růže převislá Rosa pendulina 21
sadec konopáč Eupatorium cannabinum 8
samorostlík klasnatý Actaea spicata 11
sasanka hajní Anemone nemorosa 19, 24, 25, 27, 29, 37
sasanka pryskyřníkovitá Anemone ranunculoides 25, 29
sedmikvítek evropský Trientalis europaea 51
sítina klubkatá Juncus conglomeratus 35
síťkovec načervenalý Daedaleopsis confragosa
skřípina lesní Scirpus sylvaticus 9
sleziník červený Asplenium trichomanes 8
smrk pichlavý Picea pungens 45
smrk ztepilý Picea abies 11, 21, 34, 39, 45, 51
sněženka podsněžník Galanthus nivalis
starček Fuchsův Senecio fuchsii 35, 43
strdivka jednokvětá Melica uniflora 11, 23
střemcha obecná Padus avium 19, 25, 27, 29
stulík žlutý Nuphar lutea 31, 35
suchopýr úzkolistý Eriphorum angustifolium 35, 37
svída obecná Cornus sanguinea 47
svízel vonný Galium odoratum 23
šafrán HeuffelůvCrocus heuffelianus 26
šindelovník severský Climacodon septentrionalis 17
šípatka vodní Sagittaria sagittifolia 29
šmel okoličnatý Butomus umbellatus 37
šťavel kyselý Oxalis acetosella 15, 39, 43
štírovník růžkatý Lotus cornitulatus 12
šťovík koňský Rumex hydrolapathum 37
topol kanadský Populus x canadensis 37
topol osika Populus tremula 37
třtina křovištní Calamagrostis epigejos 35, 43, 45
třtina rákosovitá Calamagrostis arundinacea 21, 45
tužebník jilmový Filipendula ulmaria 9, 37, 41, 48
tvrdohouba Pyrenomyceta 17
udatna lesní Aruncus vulgaris 9, 21
václavka obecná Armillaria mellea 17
vachta trojlistá Menyanthes trifoliata 37
věsenka nachová Prenathes purpurea 15
voskovečka černotečkovaná Camarophyllopsis atropuncta 17
vrba bílá Salix alba 27, 37, 41
vrba košíkářská Salix viminalis 37
vrba křehká Salix fragilis 27, 31, 37, 40, 49
vrba nachová Salix purpurea 37
vrba popelavá Salix cinerea 37, 41, 49
vrba rozmarýnolistá Salix rosmarinifolia 37, 49
vrba trojmužná Salix triandra 37
vrba bylinná Salix herbacea 6
vrbina obecná Lysimachia vulgaris 37, 48
vrbka úzkolistá Chamaenerion angustifolium 9
záběhlík bahenní Comarum palustre 37
zapalice žluťuchovitá Isopyrum thalictroides 25, 29
závitka mnohokořenná Spirodela polyrhiza 29
závojenka buková Entolom placiduma 17
závojenka dvoubarvá Entoloma dichroum 17
zběhovec ženevský Ajuga genevensis 19
zblochan vodní Glyceria maxima 41
zimolez obyčejný Lonicera xylosteum 21
žabník jitrocelový Alisma plantago-aguatica 37
žábník trávovitý Alisma gramineum 31
žebratka bahenní Hottonia palustris 37
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babočka admirál Vanessa atalanta 37
babočka kopřivová Aglais urticae 37
babočka paví oko Inachis io 37
batolec červený Apatura ilia 50
batolec duhový Apatura iris 50
bejlomorka Dasineura terminalis H. Loew 14
bekasina otavní Gallinago gallinago 31, 37
bekyně mniška Lymantria monacha 38
bělásek řeřichový Anthocharis cardamines 28
bělopásek dvouřadý Limenitis camilla 20
bělopásek topolový Limenitis populi 27
brhlík lesní Sitta europaea 51
břehouš černoocasý Limosa limosa 37
budníček lesní Phylloscopus sibilatrix 15
budníček menší Phylloscopus collybita 15
bukač velký Bottaurus stellaris 37
bukáček malý Ixobrychus minutus 29, 31, 37
cvrčilka říční Locustella fluviatilis 27, 41, 49
cvrčilka slavíková Locustella luscinioides 49
cvrčilka zelená Locustella naevia 41, 49
čáp černý Ciconia nigra 9, 15
červenka obecná Erithacus rubecula 15
čírka modrá Anas querquedula 31, 37
čolek obecný Triturus vulgaris 15, 29, 37, 41
čolek velký Triturus cristatus 15, 29, 31, 41
datel černý Dryocopus martius 15, 19, 25, 43
dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes 9, 15
drabčík Hesperus rufipennis 17
drozd zpěvný Turdus philomelos 43
holub doupňák Columba oenas 9, 15, 25
hraboš mokřadní Microtus agrestis 27, 41, 49
hrabošík podzemní Microtus subterraneus 25, 27, 41
hranostajník vrbový Cerura vinula 40
hýl rudý Carpodacus erythrinus 15, 37, 41, 49
chrobák hladký Geotrupes vernalis 17
chřástal kropenatý Porzana porzana 31, 37
chřástal polní Crex crex 37, 49
chřástal vodní Rallus aquaticus 29, 36, 49
jasoň dymnivkový Parnasius mnemosyne 29, 56
jestřáb lesní Accipiter gentilis 15, 45
ještěrka obecná Lacerta agilis 13, 31, 37
ještěrka živorodá Zootoca vivipara 19, 31, 37, 45, 49
jezevec lesní Meles meles 45
ježek východní Erinaceus concolor 15
kalous pustovka Asio flamellus 37
kavka obecná Corvus monedula 23
klikoroh devětsilový Liparus glabrirostris 57
klíněnka jírovcová Cameraria ohridella 57
korovnice smrková Sacchiphantes abietis 35
kos černý Turdus merula 43
kovařík Athous zebei 21
kovařík Hemicrepidius mutilatus 17
kožojed Attagenus silvaticus 31
králíček ohnivý Regulus ignicapillus 45
krkavec velký Corvus cocax 9, 23, 43
krtek obecný Talpa europaea 15
křeček polní Cricetus cricetus 13
kuna lesní Martes martes 19
kuna skalní Martes foina 15
kuňka obecná Bombina bombina 29
kuňka žlutobřichá Bombina variegata 29
lanýžovka Oldenbergiella brumalis 27
lanýžovka Oldenbergieram calcarifera 27
ledňáček říční Alcedo athis 28
lejsek bělokrký Ficedila albicollis 15
lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 25
lejsek šedý Muscicapa striata 19
liška obecná Vulpes vulpes 15
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lžíčák pestrý Anas clypeata 31
martináč bukový Aglia tau 14
martináč habrový Saturnia pavonia 14
mihule potoční Lampetra planeri 27
mlok skvrnitý Salamandra salamandra 10, 11
modrásek bahenní Maculinea nausithous 29, 37, 48
modrásek očkovaný Maculinea teleius 29
moták pochop Circus aeruginosus 29, 37, 40, 48
motýl Prochoreustis sehestediana 37
motýlice lesklá Calopteryx splendens 36
moudivláček lužní Remiz pendulinus 49
moucha Mimiliosina bicuspis 29
mrvnatka Leptocera finalis 49
myšice lesní Apodemus flavicollis 15
myšice temnopásá Apodemus agrarius 15, 27, 49
myška drobná Micromys minutus 41, 49
netopýr Brandtův Myotis brandtii 15
netopýr brvitý Myotis emarginatus 39
netopýr černý Barbastella barbastelum 15, 39
netopýr parkový Pipistrellus nathusii 15
netopýr rezavý Nyctalus noctula 15, 39
netopýr řasnatý Myotis nattereri 37
netopýr severní Eptesicus nilssonii 39
netopýr stromový Nyctalus leisleri 15
netopýr ušatý Ptecotus auritus 39
netopýr večerní Eptesicus serotinus 39
netopýr velký Myotis myotis 15, 39
netopýr vodní Myotis daubentonii 37, 39
netopýr vousatý Myotis mystacinus 37, 39
norník rudý Clethrionomys glareolus 15
nosatec Notaris aterrimus 21
okružák ploský Planorbarius corneus 31
ostříž lesní Falco subbuteo 25
otakárek fenyklový Papilio machaon 12
páteříček Rhagonycha translucida 21
pěnice černohlavá Sylvia atricapilla 15, 43
pěnkava obecná Fringilla coelebs 15
pestřenka 8
plch lesní Dryomys nitedula 20, 45
plovatka bahenní Lymnaea stagnalis 31
plšík lískový Muscardinus avellanarius 19
potápka roháč Podiceps cristatus 30
přástevník medvědí Arctia caja 38
puštík obecný Strix aluco 11, 25
rákosníček Donacia crasipes 31
rejsec černý Neomys anomalus 25, 27, 41, 49
rejsek obecný Sorex araneus 15
roháček kozlík Dorcus parallelipipedus 11
ropucha obecná Bufo bufo 19, 37
ropucha zelená Bufo viridis 25, 37
rosnička obecná Hylla arborea 19, 29, 31, 37, 40
různatka Heteromeringia nigrimana 31
skokan hnědý Rana temporalis 15, 19, 25, 37
skokan krátkonohý Rana lessonae 29, 54
skokan ostronosý Rana arvalis 31
skokan skřehotavý Rana ridibunda 30, 31, 37
skokan štíhlý Rana dalmatina 15, 25, 31
skokan zelený Rana esculenta 31, 37
skorec vodní Cinclus cinclus 9
slavík obecný Luscinia megarhynchos 25, 49
slavík tmavý Luscinia luscinia 49
slepýš křehký Anguis fragilis 19, 37, 45
slunéčko Scymnus mimulus 21
smutnice Bradysia paranocturna 49
sova pálená Tyto alba 9
straka obecná Pica pica 23
strakapoud malý Dendrocopos minor 27
strakapoud prostřední Dendrocopos medius 19
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strakapoud velký Dendrocopos major 15
strnad rákosní Emberiza schoeniclus 41
střevlík Carabus linnei 9
střevlík Carabus variolosus 9
střevlík vrásčitý Carabus coriaceus 21, 25
sýkora koňadra Parus major 15
sýkora lužní Parus montanus 15
sýkora modřinka Parus caeruleus 15
šidélko rudoočko Erythromma najas 31
šídlo tmavé Anax prthenope 31
šoupálek dlouhoprstý Certhia brachydactyla 15
špaček obecný Sturnus vulgaris 15
tesářík Pedostrangalia revestita 29
tesařík Pronocera angusta 21
užovka hladká Coronella austriaca 8
užovka obojková Natrix natrix 15, 19, 31, 37, 41
užovka podplamatá Natrix tessellata 30
vážka bělořitná Orthetrum albistylum 31
včelojed lesní Pernis apivorus 45
veverka obecná Sciurus vulgaris 19
vlnovník jasanový Eriophyes fraxinivorus 27
vodouš rudonohý Trinda totanus 31
volavka popelavá Ardea cinerea 42
vrána obecná šedá Corvus corone cornix 23
vřetenuška čičorková Zygaena ephialtes 55
výr velký Bubo bubo 9
zelenuška Neohaplegis glabra 25
zlatohlávek zlatý Cetonia aurata 11
zmije obecná Vipera berus 9, 19
žlabatka duběnková Andricus kollari Hartig
žluťásek čilimníkový Colias crocea 34
žluťásek řešetlákový Gonepteryx rhamn 57i
žluva hajní Oriolus oriolus 19
žluva šedá Picus canus 15, 45
žluva zelená Picus viridis 15
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