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LÍPA V KRAVAŘÍCH

Představme si několik nápadných druhů hmyzu, které 
mají jedno společné, jsou součástí potravinového ře-
tězce, který začíná u lip. Jsou to býložravci - první kon-
zumenti organické hmoty - cukrů, které vytvořila během 
fotosyntézy lípa. Sluneční energii, vázanou během této  
nejdůležitější biochemické reakce v zelených listech, vy-
užívají všechny ostatní články potravního řetězce. I člo-
věk, který využívá její dřevní hmotu nebo  pije lipový čaj.

Ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) je středně velká, 
sytě červená ploštice, která saje na výhoncích stromů.  
Ruměnice si všimneme za jarních dnů, kdy přezimující 
jedinci vylézají z úkrytů a shromažďují se ve velkých sku-
pinách kolem kmenů některých stromů, většinou lip.    

Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis) 
Sameček se vyznačuje poměrně dlouhým, dozadu oto-
čeným, rohem na hlavě. Larvy se vyvíjejí v odumřelých 
starých kmenech a pařezech listnatých stromů, zejména 
dubů. Vývoj trvá několik let.

Krasec lipový (Lampra rutilans Fabricius) je nápadný, sma-
ragdově zelený brouk, který poletuje v červnu a v čer-
venci. Jeho larva hlodá, výlučně na lípách v kůře a běli, 
ploché a dlouhé chodby, zvláště na větvích starých 
stromů. Nezpůsobuje u nás škody, protože jeho výskyt 
je vzácný.   

Páchník hnědý (Osmoderma eremita)
Larvy žijí většinou v prachnivých kmenech a pařezech 
listnatých stromů. Brouci létají ve dne i večer a pronikavě 
páchnou po pižmu. 

Lišaj lipový (Mimas tiliae L.) je často se vyskytující motýl. 
V některých místech, např. v lipových alejích, můžeme 
během jednoho večera pozorovat i větší množství těch-
to lišajů. Samička klade vajíčka jednotlivě nebo po dvou 
na spodní stranu lipových listů. Housenka je nápadně 
zeleně zbarvená s růžkem na konci těla. Přezimuje a kuklí 
se v zemi pod kmenem lípy v oválné komůrce, kterou si 
sama vytváří vlákny a slinami.

Novogotický kostel sv. Bartoloměje byl vysvěcen v roce 
1896. Renesanční kostelní věž byla vybudována na počát-
ku 16. století. Ruměnice pospolná

Stáří kravařské lípy není určeno. Odhaduje se, že má asi 200 
let. Jedním z důvodů, který nás opravňuje k této domněn-
ce, je obvod kmene, měřený ve výšce 130 cm nad terénem. 
S obvodem 250 cm není na předním místě v seznamu pa-
mátných stromů v Moravskoslezském kraji. 
Na prvním místě je javor stříbrný v Ostravě-městě, který má 
obvod 775 cm.
Největším stromem v Evropě a druhým na světě je kašta-
novník setý na Sicílii s obvodem kmene 55 m.
V naší republice je to Vejvodova lípa v Pastvinách u Klášter-
ce nad Orlicí, která má obvod 12,52 m.
Obecně lze říci, že vyššího stáří se dožívají pomalu rostoucí 
tvrdé dřeviny. Patří mezi ně duby a buky. Duby mají ještě 
po pěti stech letech plnou sílu. Nejstarší duby na světě 
dosáhly 1300 let. Je zajímavé, že je překonají lípy, které 
vypadají křehčeji a jejich dřevo je tak měkké, že se používá 
v řezbářství. Maximální stáří lip se uvádí 1900 let. Starší jsou 
borovice osinaté (Pinus aristata) a nejstarší borovice dlouho-
věké (Pinus longaeva) ve východní Kalifornii. U jedné z nich, 
nazvané Metuzalém, bylo pomocí švédského nebozezu 
zjištěno 4600 letokruhů. Věk jednoho stromu tak obsáhne 
celé psané dějiny lidstva. Letokruhy dokonce zaznamenaly 
obrovský výbuch sopky na ostrově Théra (1628 př. n. l.), kte-
rý je spojován s bájnou Atlantidou. 

U sekvojovců obrovských (Sequoiadendron giganteum) 
v pohoří Sierra Nevada se stáří odhaduje přes 2000 let. 
Až 1000 let se dožívají tisy, platany, smrky a cedry.
Překvapuje, že třešně se mohou dožít až 400 let, hrušně 300 
a jabloně úctyhodných 200 let.

Zámecký park v Kravařích
PaPark je v současné době rekonstruován podle návrhu opav-
ského zahradního architekta Lubomíra Rychtára. Mezi bránou 
parku a zámkem byla v roce 1997 vysazena lipová alej, která 
zapadá do plánu výsadby nových kosterních dřevin parku. 
Kostra parku byla původně založena na několika hlavních 
dřevinách. Lipách, které jsou v současné době hojně napa-
dené jmelím a dubech, u kterých bylo zjištěno devět druhů 
dřevokazných hub. Když k tomu připočteme i zdecimované 
jilmy, které podlehly grafióze, převážně dožívající olše lepkavé 
u vodních toků a schnoucí smrky ztepilé, bylo k rekonstrukci 
parku přistoupeno právě včas. Stále však nejvíc zajímavých 
dřevin se nachází v bezprostředním okolí zámku. Nejen den-
drology zaujme staletá dubová alej, jedinečný ořešák černý 
a pravděpodobně největší žlutolistý dub letní u nás. Jedná 
se o uměle vypěstovaný kultivar, který své genetické vlohy 
nemůže dál přenášet.
O údržbu travnatých ploch se stará Zámecký golfový klub 
Kravaře, který byl založen v roce 1997 a členem České golfové 
federace je od roku 1999. Východní část parku a porosty stro-
mů má na starosti město Kravaře.

Sršeň obecná, pokud ji nedráždíme, neútočí. Vykotlané 
stromy jsou lidmi odstraňovány. Nezbývá než budoucí 
společenství rozvinout třeba na půdě.

Bludný balvan v Kravařích s reliéfem Petra Bezruče

Největší strom ořešáku černého v Moravskoslezském kraji 
za zámkem v Kravařích

Nosorožík kapucínek

Krasec lipový

Páchník hnědý

Lišaj lipový
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PŘÍRODNÍ POMĚRY HLUČÍNSKA

Území opavského okresu patří do provincie Česká vyso-
čina, rozčleněné do několika geomorfologických jedno-
tek. Severní, plošně nevelký region, Opavská pahorkati-
na, patří do oblasti Slezská nížina. Ta se táhne v širokém 
pruhu od Ostravy k Opavě a odtud úzkým pruhem až ke 
Krnovu. Má dvě části. Na jihu je tvořena Poopavskou ní-
žinou, severní část pokrývá Hlučínská pahorkatina, která 
vznikla v důsledku glaciálních vlivů.
Na tomto území se nacházejí následující chráněná uze-
mí. 

Přírodní rezervace Hněvošický háj (vyhlášena v roce 
1969)
Chráněné území, které se nachází asi 1 km západně od 
Hněvošic, bylo vyhlášeno z důvodu uchování významné-
ho území výskytu rostlin, například zapalice žluťuchovité 
(Isopyrum thalictroides) a hvězdnatce čemeřicového (Hac-
quetia epipactis). Tyto rostliny patří do karpatské květeny 
a zde dosahují severozápadní hranice svého rozšíření. 
V bylinném patře je hojná ostřice chlupatá, sasanka haj-
ní, mokrýš střídavolistý a prvosenka vyšší. 
Dubohabrový les s příměsí břízy, místy i buku a lípy, má 
bohaté keřové patro. Tvoří ho líska obecná, střemcha 
hroznovitá, krušina olšová.

Přírodní rezervace Dařanec (vyhlášena v roce 1969)
Nachází se v lesním komplexu vpravo do silnice Vřesina 
- Píšť, asi 4 km jižně od Píště, v okrese Opava.
Důvodem ochrany je uchování typického dubohab-
rového porostu přirozené lesní skladby Slezské nížiny. 
Nestejnověký les roste na glaciofluviálních sedimentech 
Ostravské pánve, vytvořených vodními toky a ledovcem. 
Jsou v něm zastoupeny dub, habr, lípa, bříza, ojediněle 
smrk. V keřovém patře je hojná líska obecná, jeřáb ptačí, 
krušina olšová a lýkovec jedovatý.
Při průzkumu mechorostů v roce 1992 (Duda) bylo v re-
zervaci zjištěno 28 druhů mechů a játrovek.
Uprostřed rezervace, na křižovatce lesních cest, zaujme 
návštěvníka mohutný, vykotlaný a zevnitř vypálený dub 
letní, u kterého je menší bludný balvan s vytesaným 
nápisem „Mechtilger Eiche“. Stáří dubu se odhaduje na 
500 let.

Volavky popelavé na Hranečníku

Krajina u Píště

Hvězdnatec čemeřicový v Hněvošickém háji

Lilie zlatohlávek v Hněvošickém háji
Kotvice plovoucí a pod ní kapradina nepukalka plovoucí 
na rybníce Štěpán

Přírodní rezervace Černý les I - II (vyhlášené v roce 1970)
Dva samostatné lesní celky chráněných území v kom-
plexu lesů najdeme asi 3 km od Šilheřovic. Vlhká bučina 
s dubem letním reprezentuje přirozené lesy Oderské 
nížiny.

V prvé části jde o přestárlý, jen málo zmlazující porost. 
Ve druhé části, zvané komora, naopak porost bohatě 
zmlazuje a má pralesovitý charakter.

Přírodní rezervace Štěpán (vyhlášena v roce 1994)
Chráněné území je poslední vodní plochou podél želez-
niční tratě z Opavy do Ostravy, bývalé jilešovsko-děhy-
lovské soustavě rybníků, napájených z řeky Opavy mlýn-
ským 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. Nyní tvoří pouze necelou polovinu 
původní plochy.

Vedle vodní plochy jsou přírodovědně hodnotné přilehlé 
luhy s olšinami, ve kterých se nachází jedinečná asociace 
vodní a mokřadní flóry. V květeně zaujme kosatec žlutý, 
leknín bělostný, stulík žlutý nebo žabník trávovitý. Na 
hladině rybníka se vznášejí kriticky ohrožená kapradina 
nepukalka plovoucí (Salvinia natans) a kotvice plovoucí 
(Trapanatanis natans), která vytváří na ní dekorativní 
růžice listů s kosočtverečnou čepelí. Její řapíky jsou 
nafouklé a slouží jako plováky. Staré, prázdné plody (oříš-
ky), velké 2-3 cm, s trny do čtyř stran, jsou vyplavovány 
na mělčinu. 

Vodní plochy a mokřady tvoří rozsáhlé porosty rákosin 
a ostřic. Spolu s přilehlými mokrými loukami hostí pestré 
ptačí a hmyzí společenstvo. Bylo zde pozorováno na 160 
druhů ptáků, z toho 86 hnízdících. 

Přírodní památka Hranečník (vyhlášena 1990)
Vyhlášením  této přírodní památky nedaleko Píště  se po-
dařilo chránit jedinečný biotop. Je to  hnízdiště volavky 
popelavé (Ardea cinerea) v porostu borovice lesní. V roce 
1965 zde hnízdily jen dva páry, v roce 1990 už 134 páry.

Káně lesní Jestřáb lesní

Krahujec obecný
Dravci z čeledi krahujcovití mají tupá křídla

Kachny divoké na rybníce Štěpán

Dub letní v přírodní rezervaci Dařanec

Vrby v poli u Služovic
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BUK LESNÍ V PARČÍKU U POLIKLINIKY V HLUČÍNĚ

Město Hlučín leží na Hlučínské pahorkatině, která je 
součástí Opavské pahorkatiny. Jeho jižní městská část 
se dotýká řeky Opavy, která teče směrem od západu 
k východu Poopavskou nížinou. Mezi městem a řekou 
se z mapy dají ještě vyčíst dva důležité údaje. Nachází 
se zde rozsáhlá vodní nádrž, která vznikla těžbou štěrku 
a nejvyšší kopce  Hlučínské pahorkatiny: Vinná hora 
(285 m n. m.) a Kozmický kopec (263 m n. m.). Zvláště 
ten druhý znají motoristé, protože ho musejí zdolávat 
na silnici z Opavy do Hlučína.

Město bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II. 
kolem roku 1256. V roce 1303 náleželo k hradu Lande-
ku, držela ho opavská knížata. V této době měla krajina 
jinou tvář. Všude kolem byly lesy. V nižších polohách 
u řeky lužní lesy. Poněkud výše dubohabrové háje 
a ještě výše převažovaly bučiny. Člověk zde už v mladší 
době kamenné začal využívat úrodnou půdu, kterou 
objevil v místech lužních lesů. Hlučínsko, stejně jako 
větší část okresu Opava, byla zasažena dobami ledový-
mi. Zvláště v poslední době ledové (viselské), kdy k nám 
ledovec již nezasáhl, byly zde ze severu naváty vrstvy 
spraše - základu pro vznik úrodných půd. To předurčilo 
i hlučínskou  oblast k zemědělskému využití.

Zemědělci, lesníci, vodohospodáři i zahrádkáři musí 
vynaložit mnoho energie na to, aby udrželi pole, lesy, 
rybníky, zahrady, parky a sady v podobě, která má 
stále sloužit svému účelu. Aby udrželi tento přemě-
něný, původně přirozený ekosystém, musí nepřetržitě 
a intenzivně pracovat na jeho udržování. Kdybychom 
třeba přestali odstraňovat plevel ze záhonů, náletové 
dřeviny z parků nebo se nestarali o rybník, pak by  za 
pár desetiletí všechno pohltil les. Podél řek by se obno-
vily lužní lesy. Zase bychom tu měli dubohabrové háje, 
ve vyšších polohách by rostly bučiny a smrčiny. Někde, 
na podloží z písku,  by převažovala borovice. Nastal by 
proces tzv. sukcese, který by vedl k obnově původních 
přirozených ekosystémů. Vzájemné vztahy  mezi půdní-
mi podmínkami, rostlinami a živočichy by se dostaly do 
rovnovážného stavu, kde by každý druh měl své místo, 
tzv. ekologickou niku. Jinak řečeno, zcela určitou funkci 
ve společenství organizmů. 

BUK LESNÍ ČERVENOLISTÝ U MĚSTSKÉHO PARKU V HLUČÍNĚ

Buk lesní je často mohutný strom se štíhlým kmenem 
a hladkou, bělavě šedou borkou. Má nápadně dlouhé 
a špičaté červenohnědé pupeny s brvitými šupinami.
Listy jsou skoro celokrajné, na větvičkách střídavé. Mají 
vejčitý tvar a řapík.
Samčí květy mají červenohnědá chlupatá okvětí. Jsou 
v dlouze stopkatých, převislých svazečcích. Samičí květy 
jsou uzavřeny po dvou ve společné červenohnědé číšce 
na koncích letošních větví.
Plody jsou trojboké nažky (bukvice), sedící v číšce, která 
vzniká ze stonku.
Buk kvete od dubna do května a roste od pahorkatin 
do hor, kde tvoří často velké souvislé porosty - bučiny. 
V nejvyšších polohách tvoří příměs lesů smrkových a jed-
lových.
Je stínomilný a náročný na půdu, kterou si obohacuje opa-
dem hojného listí.Takto si sám přispívá k tvorbě humusu.
Bukové dřevo je pevné a snadno štípatelné. Po napaření 
se snadno ohýbá, proto se používá v nábytkářství.
Je velmi výhřevné.  Mnohem výhřevnější, než je „řídké“ 
smrkové dřevo.
Plody bukvice obsahují až 20% oleje a chutnají jako oříšky. 
Bukvice se kdysi používaly jako krmivo pro dobytek, olej 
ke svícení nebo i k jídlu.

Na bucích žije mnohem méně hmyzích druhů než na 
dubech. Představme si alespoň některé.
Bejlomorka buková (Mikiola fagi Hartig) způsobuje hálky 
na vrchní straně bukových listů. Jsou tvrdé, hladké, ku-
želovitého tvaru, barvy zpočátku zelené, později červené 
až hnědé. Každou hálku, kterých bývá na listech někdy 
velké množství, obývá jen jedna bělavá  larva. V říjnu hál-
ky opadávají, většinou ještě před vlastním spadem listů. 
Bejlomorky přezimují a zakuklují se v komůrce hálky. Na 
jaře z nich vylétávají drobné mušky, které patří do řádu 
dvoukřídlého hmyzu. 
Méně časté jsou hálky bejlomorky bučinové (Hartigiola 
annulipes Hartig). Tyto hálky jsou nízké, tupě cylindrické, 
nejprve bělavé, později červenohnědé a hustě ochlu-
pené. Jsou umístěny, stejně jako předchozí druh, také 
na vrchní straně listu. Obvykle v blízkosti středového 
nervu listu.

Buk lesní u polikliniky v Hlučíně

Mauzoleum rodiny  Wettekampovy

Kvetoucí buk Plodem buku je tobolka s nažkami Bejlomorka bučinová Bejlomorka buková

Evangelický kostel poblíž autobusového nádraží

Buk lesní červenolistý u městkého parku
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JAVOR MLÉČ U DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE V HLUČÍNĚ

Jediný javor mezi památnými stromy v okrese Opava, 
a jeden ze dvou památných javorů v Moravskoslezském 
kraji, roste v zahradě Domu dětí a mládeže v Hlučíně. 
Děti, které svůj talent a zájmy rozvíjejí ve specializova-
ných kroužcích, si určitě všímají jeho proměn během 
roku.
Nápadné jsou nejen jeho žlutozeleně zbarvená květen-
ství, která se objevují ještě před rozvinutím listů, ale i listy 
samotné, které u javorů mléčných dostávají na podzim 
žlutou až červenožlutou barvu. 
Sám javor vybízí mladé přírodovědce k fenologickému 
pozorování. Zaznamenávání časových údajů ve vývoji 
květů a listů je nejlepší způsob poznávání mnoha ta-
jemství, která by jinak před nimi zůstala skryta. Pozoro-
vání zahájíte v den, kdy se začnou otevírat květní pupeny 
a rozvine se květenství, které má botanický název lata. 
Potom si začnete všímat listových pupenů, které se ote-
vřou dvěma vstřícnými šupinami, aby se mohly řasnatě 
složené listy rozvinout. Další záznam učiníte v den, kdy si 
někdo z dětí poprvé všimne malých plodů, které pomalu 
vyrostou do dvounažky se dvěma plochými semennými 
pouzdry a dvěma křídly.
Na podzim si  zaznamenáme den, kdy dvounažky, jako 
maličké vrtulníky, začnou ve větším množství odlétávat 
ze stromu. Všimneme si důmyslného zařízení - křidélek 
na dvounažkách, které zajistí, že se semeno i při  slabém 
větříku dostane daleko od stromu. Tak se strom rozšiřu-
je. 
Současně si zapíšeme den, kdy začínají žloutnout listy, 
a kdy začnou opadávat. Noční náhlé snížení teploty 
opad listů urychlí.
Celý proces opadu listů se dá vysvětlit stručně takto. 
V místě nasedání řapíku („stopka listu“) se vytvoří odlu-
čovací vrstvy buněk. Ty se „rozpustí“ a list drží na větvičce 
jen cévními svazky. Tíhou listu, účinkem větru a deště se 
přetrhnou. Vzniklá rána se zahojí a po řapíku zůstane jen 
jizva. 

Co se děje v listech na podzim?
Podzimní zbarvování listů je výsledkem chemické reakce, 
při které mají důležitou roli barviva, stejně jako počasí. Na 
podzim přestávají listy stromů růst a asimilovat. Chlorofyl, 
který propůjčil zelenou barvu listů mizí. Přitom se odhalují 
žluté karotenoidy, které vynikají u jilmů, bříz, lip a topolů. Při 
náhlých ochlazeních se za přítomnosti cukrů tvoří množství 
anthokyanů.  Proto svítí javorové a dubové listy tak jasnou 
červení. Tato pestrá paleta barev činí listnaté dřeviny na 
podzim velmi atraktivní.

Na tomto místě pojednáme o ptáku, který je velmi 
populární a snad se nenajde nikdo, kdo ho nezná. Ur-
čitě to nebudou zahrádkáři, kteří mu zazlívají, že si rád 
pochutnává na zrajícím ovoci. Je to kos černý. Zabíjet 
kosy je bezúčelné, protože se vzápětí na uvolněné  místo 
nastěhují kosi ze sousedství. V dřívějších dobách byl kos 
pták stěhovavý, s rozvojem měst se do nich nastěhoval.  
Protože zde najde  i v zimě dostatek potravy, stal se 
z něho pták stálý.  

Jeho nádherný zpěv, srovnatelný se zpěvem slavíka, 
nám oznamuje příchod jara. Někteří tvrdí, že ho dokonce 
předčí v bohatství melodií. Dokonce často jaro předběh-
ne a začne zpívat ve městech i v noci a uprostřed zimy. 
Ošálí ho stálé pouliční osvětlení, které prodlouží den 
a délka dne ovlivňuje činnost pohlavních žláz. Zpěvem 
si takto předčasně začne ohraničovat svůj hnízdní okr-
sek. Svůj „rajón“, ve kterém bude sbírat pro svá mláďata 
potravu. Z něho pak vyhání nejen ostatní kosy, s nimi 
bojuje velmi urputně, protože oni především budou 
hledat ke krmení svých mláďat  stejnou potravu. Jsou 
přirozeně  jeho největší konkurenti. Vyhání však i vrabce 
a nebojí se ani hrdličky.
Stále hovoříme o kosích samečcích, kteří jsou matně čer-
ní a mají žlutý zobák. Samičky jsou černohnědé a zobák 
mají tmavší. 
Lesní populace kosů si staví hnízdo ve vidlici stromů 
nebo v úžlabí větví. Městští kosi si místo pro hnízdo snad 
vůbec nevybírají. Zahnízdí v živém plotě, stejně dobře 
jako na parapetu okna v kůlně, či na balkóně v truhlíku. 
V tomto případě to nemají daleko pro mokrou hlínu, 
kterou používají k vymazání svého hnízda. 

Na vejcích sedí většinou jen samička. Mláďata se vylíh-
nou po 11 až 14 dnech sezení. Po dalších asi 14 dnech 
opouštějí hnízdo. Opouštějí je, přestože ještě neumí 
létat a dalších 14 dnů na rodičích vyprošují potravu 
pronikavým voláním. Nikdy se nesnažte dávat jakákoliv 
ptačí mláďata zpět do hnízda, i když bezpečně víte, že 
je jejich. Rodiče je najdou podle hlasu. Je tu však jedno 
velké nebezpečí, toulavé kočky.

Kos je specialista na lov žížal. Zkuste ho někdy pozoro-
vat. Je trpělivý a dokáže žížalu unavit, stejně jako rybář 
rybu. Málo kdy se mu podaří ji přetrhnout.

Dům dětí a mládeže s památným javorem stojí naproti 
kulturní památce, kostelu sv. Jana Křtitele

Květenství javoru se objevuje ještě před rašením listů

Květenství javoru je vzpřímená lata

Listy a plody (dvounažky) javoru mléče

Na vajíčkách sedí většinou jen kosí samička
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LÍPA U KRÖMROVA MLÝNA V HLUČÍNĚ - JASÉNKÁCH

Když navštívíte Krömrův mlýn v Hlučíně-Jasénkách, za-
ujme vás melancholická atmosféra tohoto krásného místa. 
Vodní náhon roztáčel mlýnské kolo naposledy v roce 1948. 
Historie mlýna je pohnutá. V roce 1943 ho během okupace 
zakázali Němci. Po osvobození v roce 1945 se v něm začalo 
opět mlít. Krátce na to byl v roce 1948 znárodněn. 
Památná lípa, stojící před stodolou, vypadá impozantně. Její 
podélná dlouhá dutina na kmeni je profesionálně ošetřena, 
stejně jako deskovitá větev, odklánějící se téměř v pravém 
úhlu směrem ke stodole. Větev na výšku měří asi 70 cm a je 
úzká snad jen 15 cm.

Na první pohled je toto místo přisouzeno sovám. Kde jinde 
by našly více možností ke hnízdění? Sovy si však potravně 
konkurují, takže je nepravděpodobné, že by vedle sebe 
hnízdili puštík obecný a sova pálená. Puštík obecný je zde 
pozorován pravidelně.
Využijme příležitosti a zmiňme se na tomto místě o skupině 
ptáků, od ostatních ostře odlišné, o tajemných sovách. Tyto 
symboly moudrosti jsou zcela přizpůsobeny pro noční lovy. 
Mají měkké peří, takže létají nehlučně. Soví pero, letku z její-
ho křídla, poznáte podle toho, že její okraje jsou roztřepené 
a tak neprořezávají při letu vzduch tak hlučně, jako třeba 
holubi nebo bažanti. Jejich oči, stejně jako lidské, směřují 
dopředu. Jsou velmi citlivé na intenzitu světla na úkor ba-
revného vidění. Za bezměsíčné noci však nevidí. Neumí oči-
ma pohybovat, ale tuto skutečnost nahrazují neobyčejnou 
pohyblivostí hlavy, otočí ji  více než o 180 stupňů. 
Mají vysoce citlivý sluch, takže jsou schopny ulovit myš, jejíž 
šelest uslyší pod vysokou vrstvou spadaného listí.
Většina sov hnízdí v dutinách a mají nápadně kulatá, bílá 
vajíčka. Sedí na nich od prvního vejce, takže se mláďata 
klubou po delší čas a proto jsou různě velká. Přežití těch 
nejmenších, stejně jako u dravců, záleží na množství do-
stupné potravy. Je to účinná regulace hustoty osídlení. 
Když je dostatek myší, přežije více sov. 
Trávicí šťávy sov nepůsobí na kosti ani na rohovinu. Ne-
stravitelné zbytky sbalují v žaludku a následně vyvrhují 
jako tzv. vývržky. Podle obsahu je pak možno přesně určit 
složení soví potravy. Dovíme se navíc, kteří drobní savci 
na určité lokalitě žijí. Vývržky obsahují například lebky, srst 
a peří kořisti.
Sovy, jako predátoři, jsou na vrcholu potravní pyramidy. 
Tuto základnu tvoří rostliny, kterými se živí drobní býložraví 
savci, myši, hraboši, potkani. Ti se stávají kořistí sov.

Všechny vyobrazené sovy zde mohou teoreticky hnízdit, 
kromě výra velkého (Bubo bubo). Ten hnízdí výhradně 
na skalních stěnách. V našem okrese však bylo prokázáno 
výjimečné hnízdění výra na stromě. Tento případ poprvé 
publikoval ornitolog František Gazda. Výr velký zahnízdil 
v opuštěném hnízdě káně lesní na Vítkovsku v roce 1972. 

Sova pálená  (Tyto alba)
Může měnit výraz „tváře“, umožňuje jí to pohyblivý závoj ko-
lem obličeje. Vyskytuje se takřka výhradně kolem lidských 
sídlišť a místo u Krömrova mlýna by jí poskytlo příznivé pro-
středí. Loví převážně myši. Pokud je jich nedostatek, objevu-
jí se v její potravě i drobní ptáci, hlavně ptačí mláďata. Tam, 
kde poprvé zahnízdí, tomu místu je věrná po celý život.
Kalous ušatý (Asio otus)

S oblibou hnízdí na vraních hnízdech a loví výhradně myši. 
V létě i hmyz a v zimě z nouze malé ptáky. Mláďata kalouse 
hlasitě žadoní o potravu a tvoří někdy u lidského příbytku 
nechtěnou kulisu večerního klidu. Stejně jako výr velký má 
péřová ouška. U výra však směřují více do stran, u kalouse 
kolmo vzhůru.
Puštík obecný (Strix aluco)

Velkohlavá, středně velká sova, která má veliké, téměř černé 
oči. Za slunných dnů se ukazuje u vchodu do hnízdní du-
tiny. Výhradně je však aktivní jen v noci. Puštík je úspěšný 
v osídlování kulturní krajiny, kde hnízdí ve zpuchřelých stro-
mech, senících a na kostelních věžích. Nevyhýbá se však ani 
souvislým lesům. V létě loví hlavně myši a rejsky. V zimě loví 
v parku i ptáky. Mláďata staří dlouho krmí a chrání mnohdy 
tak, že napadají i náhodné návštěvníky místa, kde hnízdí.

Sýček obecný (Athene noctua)
Malá sova, čilá za dne i noci. Vajíčka klade do dutiny a začne 
na nich sedět teprve po snesení posledního vajíčka. Proto 
jsou mláďata stejně velká. V létě loví hlavně hmyz. Je scho-
pen polknout celou myš.  Nebojí se krysy ani lasičky, ale 
kuna ho může zabít. V pověrách je to pták, který přivolává 
smrt. Asi proto, že se objevuje u rozsvícených oken, kde lidé 
sedí dlouho do noci u nemocného. Světlo přitahuje noční 
hmyz. Ten sýček loví, stejně jako netopýři.

Sovy jsou, vedle dravců, nejvíce ohrožené pesticidy. Nachá-
zejí se totiž na konci dlouhého potravního řetězce. Chemic-
ké prostředky proti nežádoucím rostlinám (herbicidy)  nebo 
hmyzím škůdcům (insekticidy), které přijímají s rostlinnou 
a živočišnou potravou, se hromadí v těle a vedou k osla-
benému potomstvu. Způsobují totiž snížení počtu vajec 
ve snůšce, příliš tenkou nebo silnou skořápku vajec, pokud 
otrava není smrtelná.

Spodní větve lípy mají deskovité větve Výr velký Puštík obecný má 
černé oči Kalous ušatý

Kalous pustovka je
jediná sova, která hnízdí 

na zemi
Sovice krahujová Sýček obecný Kulíšek nejmenší  

se kdysi jmenoval vrabčí

Po rybníku zbyla nad mlýnem jen dokonale rovná plocha

Místo, odkud začíná mlýnský náhon

Vývržky obsahují chlupy myší a nestrávené kosti kořisti

Sova pálená umí pomocí závoje 
změnit výraz tváře

Závoj, peří, uspořádané kolem očí
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Mohutná lípa velkolistá stojí na statku rodiny Sýkorů 
téměř 250 let

Dvě hlavní větve lípy jsou zajištěny lanovými objímkami 
s podkladnicemi

Doporučujeme vám navštívit obec Dobroslavice nejmé-
ně ze tří důvodů. Abychom naplnili smysl této publikace, 
především si všimněte památné lípy „U Sýkorů“. Projděte 
se zámeckým parkem bez zámku a podívejte se na  dva 
smírčí kříže.
Krásná památná lípa roste na pozemku Sýkorova statku, na 
kterém se dobře hospodařilo. Svědčí o tom velkorysá obytná 
budova statku. Před ní stojí na veřejném prostranství u hlav-
ní silnice sousoší neznámého tvůrce. Symbolizuje konec 
1. světové války. V době, kdy bylo sousoší instalováno, stál 
ještě v obci na nejvyšším místě (340 m n. m) barokní zámek. 
Při osvobozovacích bojích na konci 2. světové války byla 
obec téměř zničena, včetně zámku, který ve francouzském 
parku připomíná kamenná váza. O park je na první pohled 
dobře postaráno. Stojí zato si ho prohlédnout. Budete ob-
divovat mohutné buky, které vás doprovodí ke klenutému 
kamennému mostu. Můžete sestoupit po severním úbočí 
Nízkého Jeseníku až k meandrům řeky Opavy. Zbytky krás-
né nivy, včetně Poštovního rybníka, byly donedávna chrá-
něny jako přírodní rezervace. Rybník musel ustoupit těžbě 
štěrkopísků. Celkem smutný pohled do nedávné historie.
Dva smírčí kamenné kříže jsou skryty před zraky návštěvní-
ků naproti zámeckého parku v malém parčíku u silnice. Byly 
sem přemístěny na konci první světové války. 
U odborníků převládá názor, že kamenné památníky ve 
tvaru kříže nebo s jeho rytinou pocházejí zejména z období 
vrcholného a pozdního středověku a mají spíše pamětní 
funkci. Jen u některých víme, že byly postaveny v souvis-
losti s. tzv. smírčími smlouvami. Ty uzavírali příbuzní oběti 
násilného trestného činu s pachatelem jako mimosoudní 
dohodu o odškodnění. Vlastnoručně vytesaný kříž byl 
projevem určité pokory a pachatel jej musel postavit na 
místě násilného činu. Smírčích smluv se však dochovalo jen 
asi třicet. Některé mohly sloužit ve skutečnosti jako hraniční 
kameny.
U nás je evidováno přibližně 1600 kamenných památníku 
s tímto motivem, z toho na Opavsku pět.

Další smírčí kříže jsou:
v Budišově nad Budišovkou u zdi kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie, v Podlesí na západním okraji obce a  v obci Dolní 
Životice, přímo na mostě přes potok Hvozdnici.

První kříž s řeznickým nožem, podle hlučínské pověsti, 
připomíná vraždu chasníka, který se ucházel o dívku 
z nedalekého mlýna. Druhý kříž zase připomíná vraždu  
pocestného samostřílem. Rytiny představují nůž a šíp.

LÍPA U SÝKORŮ V DOBROSLAVICÍCH JANOVA LÍPA V LUDGEŘOVICÍCH

O památném stromu „Janova lípa „ v Ludgeřovicích se 
nedochovala žádná legenda, ani významné reálné události, 
které by stály za zaznamenání. Proto další řádky věnujeme 
nejzajímavějšímu a zároveň nejznámějšímu období našich 
dějin. Je spojeno s tábořištěm lovců mamutů a historií ar-
cheologického naleziště Landek.
Toto slovanské hradiště kmene Holasiců bylo v 8. stol. pře-
vážně zalesněno, ačkoli na odlesňování již neolitický člověk 
začal postupně pracovat dávno předtím. První zemědělci 
se usazovali v celém územním pásu úrodné sprašové půdy 
v nivě řeky Opavy. V oblasti od současného Krnova přes 
Opavu až do Hlučína,
 
Ludgeřovice se nacházejí na úpatí Hlučínské pahorkatiny na 
usazeninách, které zde zanechal kontinentální ledovec. Léto 
zde bývalo, díky proudění od Baltského moře, delší. Dodnes 
se říká, „zlatý slezský podzim“. Během poslední doby ledové, 
würmské, kdy k nám ledovcová hmota nezasáhla, byly zde 
naváty úrodné spraše - základ úrodné půdy. 

Vrch Landek dosahuje výšky 279 m n. m. a to už je ideální 
místo, odkud se dá sledovat dění v okolní krajině. Lákavá je 
představa, že odtud pravěcí lovci ve starší době kamenné, 
v paleolitu, sledovali stáda mamutů, koní a dalších zvířat, 
které lovili.

Ve výšce 250 m bylo odhaleno paleolitické tábořiště s něko-
lika ohništi. Na tomto místě objevili archeologové i nástroje 
ze starší i pozdní doby kamenné. Byly vyrobeny z křídového 
pazourku a rohovce, které tehdejší výrobci nacházeli v blíz-
kých morénách. 

Podle nepřeberného množství kamenných nástrojů v nej-
různějších stadiích opracování se dá předpokládat, že ná-
stroje v této „velkodílně“ vyráběli a pak je vyměňovali třeba 
s tlupou věstonickou.

Kromě kamenných nástrojů našli archeologové v ohništi 
i malé zkoksovatělé kousky kamenného uhlí, které pravěcí 
lovci těžili asi 200 metrů odsud, kde na povrch vystupuje 
malá sloj. Jedná se o nejstarší známý uhelný důl na světě 
a o první známé použití uhlí v dějinách.

Pohled na Janovu lípu ze Slepé ulice v Ludgeřovicích

Národní přírodní památka Landek
(vyhlášena v roce 1966)

Nachází se na jižním svau řeky Odry, kde bly řekou 
odkryty karbonské uhlonosné sedimenty. Uhlí se zde 
začalo dobývat v r. 1782. Těžba ve zdejším dole Anselm 
byla ukončena v r. 1991. Poté byl areál dolu postupně re-
konstruován na Hornické muzeum, které bylo otevřeno 
v r. 1993. Osm budov areálu bylo zapsáno do seznamu 
kulturních památek.

Kamenná váza v zámeckém parku bez zámku 
v Dobroslavicích

Soška ženy, vyřezaná z krevele, „Lan-
decká venuše“ , byla objevena v roce 
1953. Na obrázku je její skutečná veli-
kost - 4, 5 cm. Soška má ladné moderní 
tvary, bez přehnané tloušťky. Je umís-
těna v muzeu v Ostravě.
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TAXODIUM U HÁJENKY V ŠILHEŘOVICÍCH

Vedle nádherných stromů v anglickém parku a impozantního zámku, mohou návštěvníci Šilheřovic obdivovat i památný 
strom tisovec dvouřadý u hájenky

Památný strom tisovec dvouřadý (Taxodium disticum), kte-
rý je předmětem našeho zájmu, se nachází v zahradě u há-
jenky, na druhé straně silnice. Opavští botanici, Josef Duda 
a František Krkavec, ve své knize Zelené klenoty (1959) uvá-
dějí, že v té době dosahoval výšky 10 m. Při měření v roce 
2003 to bylo již 22 m. Za 34 let povyrostl o 12 metrů. 

Ve své domovině, na jihu Severní Ameriky (Florida, oblast 
Mississippi), dosahuje tento opadavý jehličnan výšky až 
50 m. Roste ve vlhkých nížinách s vysokým stavem spodní 
vody nebo na místech zaplavovaných. Tomuto prostředí se 
tisovce přizpůsobily tím, že se u nich vyvinuly neobvyklé 
orgány, „dýchací kořeny“ (pneumatofory). Rostou nega-
tivně geotropicky, to znamená, že rostou směrem vzhůru. 
Na hlavním kořeni, který je pod povrchem, má tisovec 
v pravidelných odstupech hrboly - kolena, která vyčnívají 
nad vodu. Tato místa jsou prostoupena vzdušnými kanálky 
a přivádějí kyslík do celého kořenového systému.
Podobné „dýchací kořeny“ mají i mangrové porosty, ros-
toucí na plochých bahnitých pobřežích tropických moří. 
Známou rostlinou je kořenovník. Podobné kořeny má i po-
kojová rostlina Monstera delicioza (nesprávně nazývaná 
filodendron). 

Památný strom Taxodium u hájenky není ještě tak starý, aby 
se kolem něj objevovaly na povrchu vzdušné kořeny jako 
u tisovců v podmáčené půdě. Také roste dostatečně vysoko 
nad hladinou spodní vody, proto je nepotřebuje.

Jehlicovité listy tisovce jsou měkké a zelené jako svěží letní 
tráva. Jehlice na zkrácených větévkách (brachyblastech) 
dostávají na podzim oslnivou barvu oranžovou až tmavo-
modrou. Jehlice opadávají zároveň s brachyblasty.
Zvláštní je kmen. Na bázi velmi široký, záhy se zužuje a rov-
ně vybíhá do vrcholu.
Tisovec dokáže žít i v Evropě v oblastech s mírným podne-
bím. Proto byl a je vysazován v parcích. Vyhovují mu chudé 
i úrodné půdy, kyselé nebo vápenité.
Už v třetihorách byly tisovce dvouřadé rozšířené po celém 
světě. Od současných tisovců se sotva dají rozlišit zkame-
něliny jeho listů, které se našly ve vrstvách hlíny nad porúr-
ským hnědým uhlím v Německu. Patřily k nejdůležitějším 
producentům hnědého uhlí starého asi 20 milionů let.

S 90 ha plochy je šilheřovický zámecký park nejrozsáhlejším 
a zároveň nejcennějším přírodně krajinářským parkem v Mo-
ravskoslezském kraji.
Byl založen v 1. pol. 19. stol.  Na zvlněném terénu působí este-
ticky ostrůvky zeleně, solitéry dubů a vejmutovek. Významným 
prvkem jsou tři rybníky. Pod zámkem se nachází Neptunova 
kašna se sousoším představujícím Neptuna, Amfitritu, putti 
a delfína se sítí.

Pohled ze zámecké zahrady na tisovec u hájenky

Tisovec dvouřadý u hájenky

Hřiště Park Golf Klubu Ostrava zde funguje již od roku 
1970. Hraje se na 18-ti jamkovém hřišti.

Platan javorolistý v zámeckém parku
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PŘÍRODNÍ PARK MORAVICE, VÍTKOVSKO 

Přes 1 m velký čarovějník v koruně mohutného buku 
lesního u Žimrovic

V korunách stromů nás zaujmou útvary, které na první 
pohled mohou působit jako trs jmelí. Jedná se však o ča-
rovějníky, které vytvářejí v korunách i na kmenech stromu 
chomáčky větviček. Vznikají zmnožením pupenů a jejich 
nahloučením. Po vyrašení vytvoří často i obrovské keříč-
kovité trsy. Čarovějníky nekvetou, nebo kvetou jen zřídka. 
Pokud se vyvine semeno, pak bývá zpravidla neklíčivé. Od 
čarovějníků musíme rozlišit adventivní výhony, zvané vlky, 
které bývají příznakem houbového onemocnění dřevin.
Vznik čarovějníků je přisuzován fyziologickým poruchám. 
Příčinu zatím zcela neznáme. Některé jsou vyvolávané 
roztoči z rodu Eriophyes.

Podzimní čistění budek ochránci přírody

Terénní stanice ochránců přírody na Vikštejně

Přírodní park Moravice začíná údolím Raduňky a pokračuje 
jihozápadním směrem údolím řeky Moravice. Vyhlášen byl 
v roce 1994. Na jeho území se nacházejí dva významné zá-
mecké parky - v Raduni a v  Hradci nad Moravicí a zřícenina 
hradu Vikštejna. 

Území Nízkého Jeseníku je zvrásněno mnoha hlubokými 
údolími. Centrální částí však prochází jen údolí řeky Moravi-
ce. Meandry představují významný geomorfologický feno-
mén. Není divu, že se staly žhavým tématem přírodovědců 
a ochránců přírody při řešení způsobu ochrany tohoto 
cenného území. 

Už od 60. let minulého století se snažili prosadit pracov-
níci státní ochrany přírody, dobrovolní ochránci přírody 
z Českého svazu ochránců přírodu (ČSOP) a členové hnutí 
Brontosaurus alespoň minimální právní i praktickou ochra-
nu tohoto ojedinělého území se zajímavou květenou i živo-
čišstvem a zahájit pak soustavný základní výzkum  neživé 
složky i  bioty. 

V roce 1982 byla zřízena oblast klidu „Údolí Moravice“ a v 
roce 1887 „Údolí Raduňky“, protože obě přírodní oblasti na 
sebe organicky navazují. Dnešní ochrana oblasti je od roku 
1994 zajišťována formou regionálního přírodní parku - Pří-
rodní park Moravice. Předcházela tomu návštěva ministra 
životního prostředí  5.října 1991, kdy prošel s opavskými 
přírodovědci a ochránci přírody trasu údolím Moravice v 
délce 25 km. Zápisem v pamětní knize ČSOP vysoce ocenil 
přírodovědné i krajinářské hodnoty území.

Zachovalé původní porosty jsou chráněny jako přírodní 
rezervace. 

Národní přírodní rezervace Kaluža (vyhlášena roku 1969)
Nachází se na západním svahu řeky Moravice. Dostaneme 
se do ní z obce Žimrovice po silnici, vedoucí podél řeky 
nebo po lovecké stezce Lichnovských, která začíná v zá-
meckém parku v Hradci nad Moravicí. V území se nacházejí 
přirozené smíšené porosty, kde roste především buk, ale i 
smrk, modřín, javor mléč i javor klen. V bylinném porostu je 
měsíčnice vytrvalá, mařinka vonná, kyčelnice cibulkonosná, 
samorostlík klasnatý a lýkovec jedovatý. Vyskytuje se zde 
vzácný mlok skvrnitý.

Lipová alej z Radkova do Dubové 

Přírodní rezervace Valach (vyhlášena 1969)
Na podkladu kulmské droby, stejně jako u nedaleké rezerva-
ce Kaluža, se nachází smíšený svahový bukohabrový porost, 
charakteristický pro úvaly potoků a řek na humóznějších a 
hlubších profilech. Prakticky až do začátku 18. století nebyla 
lokalita ovlivňována lesním hospodařením. K likvidaci pře-
stárlých porostů došlo v souvislosti se zavedením plavení 
dříví po Moravici na přelomu 18. a 19. století. Obnova po-
rostů probíhá především přirozeným zmlazením.

Přírodní rezervace Nové Těchanovice (vyhlášena v roce 
1969)
Mnohem dál, na levém břehu řeky Moravice, na prudkém 
svahu, se nachází smíšený porost jedle, lípy, habru, dubu, 
buku, javoru klenu s vtroušeným smrkem, borovicí a jilmem 
horským. Chráněné území  je zajímavé tím, že se v porostu 
uchovávají a mísí horské a teplomilné prvky. Z bylin je hojná 
tolita lékařská, náprstník velkokvětý, rozchodník velký a 
další.

V kouzelné krajině Nízkého Jeseníku jsou v hustých lesích 
skryty tajemné zříceniny hradu Vikštejna, který podle po-
věsti založil Vítek z Kravař v první polovině 13 století. První 
písemná zmínka o hradu je z roku 1377. Později hrad zažil 
rozsáhlou renesanční přestavbu. Během třicetileté války 
(1618-1648) byl zničen dánským vojskem a po válce, jako 
nevyhovující pevnost, byl císařským vojskem vyhozen do 
vzduchu. V 18. století v něm žil poustevník Martin. Od roku 
1784 byl hrad pustý.
Podle urbáře z roku1640, obsahující soupis půdy, ze kterého 
pocházel vrchnostenský důchod a poddanské povinnosti, 
můžeme usuzovat, že hrad, stojící na skalní ostrožně, byl 
ze strategických důvodů bezlesý. Vně i blízko hradu byly 
ovocné zahrady, chmelnice. Les tvořil  buk s habrem, v 
údolí rostly duby. Hrad začal v 18. stol pustnout a na skalní 
ostrožnu se postupně vracel les. Buk lesní provází javor klen, 
jilm horský, habr obecný, lípa malolistá, jasan ztepilý, dub 
letní a javor mléč.
Jeden z nejstarších buků roste po levé straně na odbočce 
k hradu. Jeho kmen, o objemu téměř 4 m, je poškozen a 
strom chřadne.
Před vstupem do prostoru hradu mají terénní stanici 
ochránci přírody. Starají se o  naučnou stezku Moravice. 
Jedno ze šesti zastavení naučné stezky je u terénní stanice. 
Ornitologové provádějí řadu let systematický průzkum pta-
čí fauny v oblasti Vikštejna.

Roderikova kaplička, postavena po r. 1835 u Vikštejna

Mariánské louky pod zámkem na Hradci nad Moravicí

Rondel u řeky Moravice pod zámkem (1875). Sloužil 
k míjení a otáčení dlouhých povozů.

Přírodní rezervace Kaluža

Záhadné vikštejnské oblouky, které nebyly arkádou
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LÍPA VE VÍTKOVĚ

Obě památné lípy se nacházejí v centrální části města. 
První z nich  má neobvyklý habitus a zaslouží si označení 
jako památný strom i pro svou mohutnost. Esteticky působí 
koruna, zajímavá svým větvením do mnoha hlavních větví 
poměrně nízko nad zemí. Široká koruna je zajištěna pomocí 
ocelových lan, kmen spoután obručemi a dutina vyzděna. 
Rozsáhlá rekonstrukce byla provedena poprvé v polovině 
70. let minulého století.

V každém potravním řetězci jakéhokoliv ekosystému jsou 
velmi důležitým článkem houby. Liší se od rostlin tím, že 
nemají zeleň listovou (chlorofyl). Proto nedokáží vyrobit or-
ganické látky. Jsou však, spolu s bakteriemi, jediné organiz-
my, které dokáží organickou hmotu rozložit na jednoduché 
sloučeniny. Ty potom dále slouží jiným organizmům jako 
stavební materiál pro budování jejich těla.

Houby pracují čistě ekonomicky, bez odpadu. Dalo by se 
říci ekologicky. Zajišťují, aby to, co v přírodě dosloužilo, bylo 
beze zbytku znovu využito.
Rozkladem dřeva však úloha hub v přírodě nekončí. Známe 
mnoho  druhů hub, které žijí v symbióze s téměř všemi listnatý-
mi dřevinami.  Jedná se o tzv. mykorrhizu, při které jsou houby 
svým myceliem (tělem houby) napojené na kořenové vlášení 
stromu. V podstatě to mohou dělat dvěma způsoby. Buď myce-
lium proniká až do pletiv kořenů, pak se jedná o tzv. endotrofní 
mykorrhizu, nebo vlákna mycelia obalují nejtenčí kořeny stro-
mů. V tomto případě se  jedná o tzv. mykorrhizu ektotrofní.

Smyslem obou těchto způsobů soužití hub a dřevin je obou-
stranná výhodnost. Vlákna mykorrhizních hub odnímají 
kořenům stromu organické živiny, které si strom fotosyntézou 
v zelených listech dokáže vyrobit sám. Přivádí jim vodu a živné 
soli z půdy. 

Některé houby jsou však i pro živý strom velmi nebezpečné. 
Výtrusy těchto hub jsou agresivní, do těla dřeviny se dostávají 
místy, která nejsou chráněná kůrou. Infikované bývají rány, 
způsobené ulomením větve, ohryzem zvěří a dřeviny jinak 
poškozené, staré, zeslabené, nemocné.

Určité houby rozkládají při svém růstu ve dřevě dřevní buničinu 
(celulózu) a lignin. Nechávají neporušené sacharidy. Takto 
napadené dřevo je světle zbarvené, přičemž si zachová svou 
strukturu. V tomto případě se jedná o bílou hnilobu dřeva, 
která se objevuje převážně na listnatých stromech.

Tato, ze dvou památných lip velkolistých ve Vítkově, 
má neobvyklý habitus

Klečící dívka z pálené hlíny je zde od roku 1966

Bejlomorky Didymomyia tiliacea Bremi na začátku 
životního cyklu

LÍPA VE VÍTKOVĚLÍPA VE VÍTKOVĚLÍPA VELKOLISTÁ VE VÍTKOVĚ

Houby, které napadají především jehličnany, naopak od-
bourávají sacharidy. Napadené dřevo se drolí, je zteřelé 
a barví se červenohnědě. Jedná se o hnědou či červenou 
hnilobu dřeva.

Druhá lípa se nachází v areálu stolařství. Je pozoruhodná 
jako fenotyp s mimořádně velkými listy a květy a krásným 
vzhledem. Je cenným estetickým prvkem v městském 
prostředí.
 
Bejlomorka (Didymomyia tiliacea Bremi)
Na listech lípy nás upoutají útvary, které připomínají malé 
sopečné krátery. Jsou to části hálek, které zůstávají na lis-
tech. Druhá část hálky, vnitřní hálka, připomíná malý oříšek, 
který obsahuje malou bílou larvu dvoukřídlého hmyzu 
bejlomorky. Hálka se tvoří na listu koncem května v po-
době nepatrné zduřeniny na horní straně listu, obklopené 
kruhovitou načervenalou zónou. Uvnitř se v malé komůrce 
rychle vyvíjí larva, která doroste do velikosti 2 mm. V tom 
okamžiku se kolem larvy začne vytvářet tvrdý obal, který 
se nakonec odtrhuje od pletiva zbývající části hálky, která 
zůstává spojena s listem. Hálka s larvou vypadává koncem 
července na zem. Zanechává po sobě právě tyto krátery. 
Nepříznivé podzimní a zimní období přežije v hálce. V květ-
nu se zakuklí. Po několika dnech až týdnech z ní vylétá do-
spělá bejlomorka. Na vhodný list lípy naklade vajíčka, z ní se 
vyvine larvička a jsme opět na začátku životního cyklu.

Dalšími nápadnými hálkami na listech lípy jsou hálky rozto-
če vlnovníka lipového (Phytoptus tiliae Nalepa). Objevují se 
na horní straně listu a mohou být 5 až 15 mm vysoké, štíhlé 
a na vrcholu zašpičatělé. Na mladých listech jsou světle 
zelené a postupně se zbarvují do červena. Uvnitř jediné 
hálky, na rozdíl od  bejlomorky, u které se jedná vždy o jed-
nu larvu, žije  v ní množství drobounkých vlnovníků.  Na 
podzim z hálky vylezou, sestoupí po řapíku listu na větvičku 
a zalezou do nejbližšího pupenu, kde přezimují. Na začátku 
května úkryt opouštějí a stěhují se na rašící listy.

Na těchto dvou příkladech vidíme, že i ti nejmenší živoči-
chové mají zajímavý život. A to neznáme jejich vazby na 
další rostlinné a živočišné druhy, které lípa skrývá ve svém 
biotopu. Raději se nezmiňujeme o drobných mikroskopic-
kých organizmech, bakteriích a dalších, které mají netušené 
vzájemné vazby. Současné, často nepromyšlené, arogantní 
zásahy do tohoto velmi složitého světa můžeme přirovnat 
k operaci mozku kamenným nožíkem z pravěku. Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově

Vlnovník lipový
Hálky bejlomorky, Didymomyia tiliacea Bremi, vypada-
jí jako sopečné kráteryHouba hlíva ústřičná
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LÍPA VELKOLISTÁ V BŘEZOVÉ U VÍTKOVA

Údolím potoka Hradečná z Hradce nad Moravicí přes 
Kajlovec, směrem na Fulnek, se dostaneme do obce 
Březová. V dlouhém prudkém kopci si uvědomíme, že 
opouštíme Poopavskou nížinu a stoupáme po svazích 
Nízkého Jeseníku. 
Březová, spolu s dalšími obcemi - Jelenice, Lesní Al-
brechtice, Leskovec, Gručovice a Jančí, leží pod samým 
horizontem Nízkého Jeseníku ve výškách kolem 500 m 
n. m. a je typickým rozvodím.
Odtud údolími odtékají vody do řeky Moravice. Je tomu 
tak u potoka Hradečná. Gručovickým potokem přes 
Husí potok tečou do Odry. I vody z Moravice tečou přes 
řeku Opavu do Odry a posléze do Baltského moře.

Na předěl mezi úmořím Baltského moře (Odra) a Černé-
ho moře (Bečva) nás upozorní symbol hlavního evrop-
ského rozvodí (dva téměř se dotýkající vysoké monoli-
ty) u silnice mezi Bělotínem a Hranicemi na Moravě.
Známé je i rozvodí, odkud odtékají vody do dvou růz-
ných moří mezi městy Dvorce a Moravským Berounem 
v okrese Bruntál. U silnice z Opavy do Olomouce je 
označeno sochou Neptuna s trojzubcem. Severně od 
této silnice leží dvě vesnice Nové Valteřice a Křišťa-
novice. Z první obce teče voda do Černého moře po 
trase řek Bystřice, Morava, Dunaj. Ze druhé obce do 
Baltského moře po trase řek Lomnice, Moravice, Opava 
a Odra. Mezi vesnicemi je vzdálenost 2 km, mezi moři 
1 500 km.

Památná lípa v  roste před vchodem do kostela a tvoří 
s kostelní věží pěknou dominantu obce Březová.
 
Výrazné změny životního prostředí nejsou schopny někte-
ré druhy rostlin a živočichů přežít. Vyhynutí druhu, který se 
nedokáže přizpůsobit, se stává příležitostí pro nové druhy. 
Je to nekonečný cyklus. Evoluce a vymírání druhů jsou vět-
šinou v rovnováze. Pokud ovšem zasáhneme do životního 
prostředí rázně a bez znalosti fungování ekosystému, pak 
může dojít k masivnímu vymírání druhů. Za posledních 
500 mil. let došlo 
k pěti velkým vl-
nám vymírání dru-
hů většiny žijících 
druhů. Při rozsáh-
lém vymírání ne-
vymizí druhy samy 
o sobě. Vymizení 
jednoho druhu 
způsobí vymizení 
dalších. Je to jako velký dům z karet. Každý druh drží nad 
sebou nějaký další druh. Živočich, který je pod ním, mu 
dodává potravu. Když budeme odstraňovat jednu kartu 
po druhé, což znamená, že když budou mizet druhy na 
jednom místě, tak začnou mizet celé skupiny druhů. A tak 
se celý dům z karet zhroutí. 
V současné době jsme v situaci, kdy máme příliš mnoho 
moci změnit životní prostředí. Lze jen doufat, abychom 
měli i dostatek zodpovědnosti.

Klečící dívka z pálené hlíny je zde od roku 1966

Barokní kostel sv. Mikuláše byl postaven na místě sta-
rého dřevěného chrámu v r. 1695. V r. 1862 byl rozšířen. 

DUB LETNÍ „U DUBU“ V BŘEZOVÉ U VÍTKOVA

Na polní cestě z Březové, ještě před odbočkami na Větř-
kovice a Jelenice, stojí památný strom dub letní. Podle od-
borníků má 220 let. Od něho je dobrý výhled na věž kostela 
v obci Březová a památnou lípu, jejíž stáří se odhaduje na 
280 let.

Březová, kdysi botanický ráj
Asi 1 km na západ od Březové rostla, dnes již nezvěstná, 
masožravá rostlina, rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotun-
difolia). 
Donedávna pokrýval hladinu vodních nádrží nad i pod sil-
nicí porost ďáblíku bahenního (Calla palustris). Jeho zbytky 
byly ochranáři přírody přeneseny na jinou lokalitu k Větřko-
vicím, kde se mu zatím daří přežívat. 
Z vlhkých luk pomalu mizí, dříve hojný, upolín evropský 
(Trollius europaeus) a orchideje - vemeník dvoulistý (Platan-
thera bifolia) a vstavač plamatý (Dactylorhiza maculata).

Odlišné strategie přežití u dubů a vrb
Nebude od věci zmínit se v této publikaci i o odlišných 
strategiích přežití, které jsou výsledkem evolučních tlaků, 
a to u měkkých dřevin  vrb a topolů a tvrdých dřevin  dubů 
a buků.
Klíčící duby snášejí zastínění, protože mají dostatek živin 
v semenech - žaludech, stejně jako buky v bukvicích. Ne-
jsou závislé v prvních dnech svého života na čerpání živin 
z půdy. 
Kdežto vrby a topoly mohou klíčit jen při dostatku světla. 
První listy musí přijímat živiny z půdy prakticky ihned, pro-
tože v semenech mají velmi omezené zásoby živin. Ve stínu 
by rychle zahynuly.
Z ekologického hlediska jsou duby a buky tzv. K-stratégy. 
Výsledkem jejich evolučního vývoje je to, že se jim vyplatí 
ukládat do semen velké zásoby živin. Semen pak je sice 
méně, ale dokáží se snadněji přizpůsobit daným životním 
podmínkám. Zaměřují svůj růst na kapacitu životního 
prostředí.
Opakem jsou právě vrby a topoly. Těm se v evoluci vyplatilo 
investovat do velkého množství semen, na úkor živin. Díky 
tomu jsou schopny obsadit rychle vhodná místa, kde nema-
jí problémy s množstvím živin v půdě a intenzitou světla. To 
jsou například nivy, zaplavované řekami nebo okraje lesů. 
Tyto dřeviny jsou tzv R-stratégy. Jejich strategií je rychle vy-
užít možnosti, které jim nabízí měnící se životní prostředí.

Na památném dubu je obrázek Panny Marie

Památný dub v létě

Pohled od dubu na lípu u kostela v BřezovéĎáblík bahenní z Březové fotografovaný ve Větřkovicích

Socha sv. Jana Nepomuckého
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DUB V NOVÝCH TĚCHANOVICÍCH

V přírodě se stále něco děje, ač to na první pohled tak 
nevypadá. Nevidíme pod hladinu tůně nebo na rub listu, 
natož pak pod kámen, pokud ho nezvedneme. Všude 
probíhá čilý život. Stačí mít jen otevřené oči a chtít vidět. 
Když jsme byli poprvé u tohoto nádherného dubu, 
vzpomněli jsme si na jednu příhodu, které jsme byli 
svědkem v Arboretu v Novém Dvoře. Uprostřed května, 
kdy rododendrony hrály všemi barvami, hlasitě vyčítala 
jedna paní, nejspíše svému manželovi, proč ji vzal do 
arboreta „když tu vůbec nic není!“. Napadlo nás, co by 
mu asi řekla, když by jí chtěl ukázat památný dub letní 
v Nových Těchanovicích!

Nádherný dub se nachází v údolí pravého přítoku řeky 
Moravice mezi Čermnou ve Slezsku a Novými Těchano-
vicemi. Pokud k němu pojedete od Nových Těchanovic, 
pak v údolíčku, ještě před můstkem, odbočíte doleva. 
Cesta k němu vede už jen přes pastviny. Dobrým orien-
tačním bodem je myslivecký posed. Mohutný dub roz-
kládá své široké větve na okraji lesa 5 minut chůze za po-
sedem. Pro pořízení fotografie je lepší pozdně odpolední 
čas. Samozřejmě za slunečného počasí. Před stromem 
přechází řídký porost olší v pole, za ním je smrkový les.

Jsme na místě, poměrně daleko od osídlených míst, 
kde si dobrý pozorovatel přírody může uvědomit, že 
strom nemá jen funkci krajinotvornou. Tedy pro nás 
estetickou. Je především producent, který dokáže vázat 
sluneční energii v produktech fotosyntézy – cukrech.  
A zároveň prostředím (biotopem) pro život nejrůznějších 
organizmů. Býložravci jsou prvními (primárními) příjemci 
energie, uchované v listech, dřevě a v nejrůznějších čás-
tech rostlinného těla dubu. Těla býložravců slouží jako 
zdroj energie masožravcům, kteří býložravce loví. Je 
to nepřehledná síť potravních vztahů, kde jsou všichni 
účastníky koloběhu látek a energií.

Odhalme alespoň některé z nich.
Mnoho živočichů se živí tak, že ožírá listy rostlin, jejich 
pupeny, větvičky, květy... Jiné druhy živočichů žijí uvnitř 
rostlinných pletiv a vytváří v listových tkáních chodbičky. 
Tyto druhy patří k tzv. minujícímu hmyzu. Hálka žlabatky bezkřídlé

Žlabatka duběnková

Další velkou skupinu tvoří druhy, jejichž přítomností 
vznikají na rostlinách novotvary - nádory, které se 
v českém názvosloví nazývají hálky. Původci hálek jsou 
různí živočichové, například roztoči, mšice, žlabatky 
a bejlomorky, ale známe i hálky, způsobené bakteriemi, 
plísněmi a houbami.
Původcem živočišných hálek jsou především raná 
vývojová stadia hmyzu – larvy. Ty, zvláště po vylíhnutí 
z vajíčka, vylučují při sání rostlinných pletiv růstové látky 
(auxiny) na bázi kyseliny giberelové a indolyl-octové. Na 
ně rostlina odpovídá zvýšenou činností a bujením pletiv. 
Tak se vlastně brání vlivu živočichů. Souhrou těchto 
vzájemných vlivů pak na rostlině vzniká specifický útvar 
- hálka.

Vezměme si jako příklad žlabatky, jejichž hálky jsou na 
listech a větvičkách dubu nejlépe vidět. Žlabatky patří 
mezi blanokřídlý hmyz, velký asi 4-5 mm, který ani nepo-
střehneme. Žlabatka padne do sítě pavouka, toho pozře 
třeba sýkora a tu uloví jestřáb. Jestřáb už nemá přiroze-
ného nepřítele. Buď ho zastřelí nezodpovědný myslivec, 
nebo pojde stářím. Jeho mrtvé tělo rozloží hnilobné bak-
terie, stane se potravou mrchožroutů, hrobaříků, nebo 
zdechlinu sežere liška. A tak stále dokola. Takže jediný, 
který něco vyrobí, je vlastně ten dub. Všichni ostatní se 
na něm přiživují.

Žlabatka bezkřídlá (Biorhyza pallida Oliv.) má dvou-
generační vývoj. Druhá generace se vyvíjí na kořenech 
dubu a jejich hálky jsou podobné těm na větvičkách.

Žlabatka duběnková (Adricus kollari Hartig) způsobí na 
jednom místě 2 nebo 3 hálky, ve kterých se vyvíjí larva.

Další živočišné druhy v biotopu dubu

Tesařík dubový (Plagio notus arcuatus)
Svým černožlutým pruhováním krovek a štítu připomíná 
vosu. Vajíčka klade na oslabené, ještě živé stromy, i na 
poražené klády. Larvy si vykusují zprvu chodbičku pod 
kůrou, později se pouštějí do nitra kmene, který svými 
chodbami znehodnocují. Je hojný na celém území. 

Stužkonoska dubová (Mormonia sponsa)
Housenky žijí na listech dubu. Dospělý motýl usedá na 
kmeny stromů, zejména dubů, přičemž schová barevná 
červená křídla tak, že motýl dokonale splyne s prostře-
dím (mimikry).

Krajík pižmový (Calosoma sycophanta) se živí housen-
kami, za kterými vylézá do korun stromů. Během života 
(2-3 roky) sežere 200-400 housenek. Reguluje přemnože-
ní škodlivého hmyzu.

Stužkonoska dubová

Krajník pižmový

Tesařík dubový

Hýl obecný


