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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
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‘‘ZLATÁ‘‘ LÍPA V GUNTRAMOVICÍCH

Název významné dominanty Červeného vrchu,  “Zlatá“ lípa, pochází z doby sedmileté války.
Je údajně odnoží lípy, která byla svědkem těchto událostí.
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Orientační tabule za Horními Guntramovicemi nasměruje 
turisty na místa historicky i přírodovědně zajímavá. Po cestě 
česko-německého porozumění, která začíná u Černého 
kříže, se přes pastviny dostanete nejdříve ke Zlaté lípě (od 
silnice asi 1,5 km), a potom dojdete až k čedičovým lomům 
na Červené hoře. 

Na tabuli u odpočívadla je tento text:
Cesta česko-německého porozumění
Vstupujeme do 21. století a proto vyzýváme všechny, kdo mají 
zájem na budování dobrých současných i budoucích vztahů 
mezi Čechy a Němci, obyvateli této země, aby se vydali na 
společnou CESTU POROZUMĚNÍ.
Smyslem této CESTY je, aby každý jednotlivec, skupina lidí či 
organizace mohli svým symbolickým základním kamenem, 
položeným na skutečnou cestu, prezentovat svůj zájem na 
budování dobrých vztahů mezi národy, které zde žily a žijí. 
Tato cesta začíná u kříže, jako symbolu smíření a míří do bu-
doucnosti.
Její délka i žulové kvádry se jmény stavitelů budou důkazem 
a připomínkou našeho společného přesvědčení.
Dne 12. května 1999 bylo slavnostně položeno prvních 23 
žulových desek.
Správcem CESTY POROZUMĚNÍ je město Budišov nad Budi-
šovkou.

V okolí lípy je mnoho čedičových balvanů a zbytků bublino-
vé lávy, která svědčí o tom, že i tento vrchol je sopečného 
původu, stejně jako Červená hora (749 m n.m.), která je 
vyhaslou sopkou. Je zároveň nejvyšším vrcholem v okrese 
Opava. Sopečná činnost zde probíhala před 2 miliony lety 
a vyvřelý čedič je patrný ve dvou lomech na úbočí Červené 
hory.  Ve druhém, větším, je lomová stěna vysoká až 18 m. 
Je zde dobře vidět kulovitý rozpad čediče. Ten však najdete 
mnohem blíže od Opavy na „Otické sopce“, která byla v roce 
1991 vyhlášena přírodní památkou.
Na samém vrcholu Červené hory je zdaleka viditelný te-
lekomunikační převaděč a meteorologická stanice, která 
zahájila svou činnost v roce 1952.  Přesně o  200 let později 
než naše nejstarší meteorologická stanice v Klementinu 
v Praze.

V okrese Opava je meteorologická stanice na Červené hoře 
jediná, pokud nepočítáme soukromé stanice. V Moravsko-
slezském kraji jsou ještě na Šeráku v Hrubém Jeseníku, na 
Lysé Hoře v pohoří Beskydy, na letišti v Ostravě Mošnově, 
další nejbližší jsou v obci Luká na Olomoucku a v Holešově 
na Kroměřížsku. Určitě není třeba nikoho přesvědčovat, jak 
je důležité znát předpověď počasí. Ta vychází z informací 
meteorologických stanic, center Světové meteorologické 
služby a fotografií, vysílaných z meteorologických družic.

Lišejník misnička zední na čedičovém podkladu

Čedičový balvan pokrytý mechemCesta k lípě je je vydlážděná čedičem
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GUNTRAMOVICKÉ DUBY

Guntramovický dub. č. 1. Tento dub je jedním ze dvou zbývajících stromů původní aleje vedoucí podél polní cesty 
z Guntramovic do Miltschendorfu. Vesnice Miltschendorf (Miličín) zanikla současně s nedalekým hradem Wildstei-
nem v době husitských válek. Poslední zmínka o Miličínu je z roku 1456, kdy tato zpustlá ves patřila budišovskému 
panství.
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Ke dvěma památným guntramovickým dubům, zvaným 
Laudonovy duby, se  dostanete po polní cestě, která od-
bočuje ze silnice z Budišova nad Budišovkou v obci Guntra-
movice. Odbočka vpravo vás nejdříve povede do strmého 
svahu přes dvůr statku. Potom údolíčkem až k dubům, které 
patří v okrese k nejkrásnějším a zároveň nejstarším. Cestou 
si všimněte starých, košatých lip na hranicích gruntů, který-
mi by se mohla pyšnit kterákoliv obec. Možná by se jinde 
dostaly na seznam chráněných stromů. 

Památný strom, označený jako Guntramovický dub číslo 1, 
je pod svahem, na kterém je řada bříz. Ty jsou dobrým ori-
entačním bodem. Guntramovický dub číslo 2 nepotřebuje 
žádný orientační bod. Od prvního mohutného dubu ho 
uvidíte ihned. Jeho obrovská koruna snadno upoutá po-
zornost. Připomínáme, že je opravdu lepší jít polní cestou, 
i když vás bude svádět podívat se na tyto krásné stromy 
z různých stran. Elektrické ohradníky jsou všude a označují 
pastviny. Dokonce se může stát, že zrovna k druhému dubu 
bude cestička přehrazena drátem.

Na obloze určitě uvidíte siluety kroužících kání, poštolek 
obecných a jiných dravců, kteří mají na pastvinách dostatek 
potravy. Z hlediska potravních nároků můžeme naše drav-
ce, spolu se sovami, rozdělit do dvou ekologických skupin.
Do první skupiny patří káně lesní, která je součástí krátkého, 
jednoduchého potravního řetězce: rostliny, hraboš polní, 
káně lesní. Krátký potravní řetězec nedovolí hromadění 
jedovatých látek s pozdním účinkem, protože drobní savci 
žijí krátkou dobu a vystřídají během roku několik generací. 
Potrava dravců této první skupiny je relativně nezávadná. 
Že je tomu tak dokazuje skutečnost, že poštolka obecná 
a káně lesní patří mezi naše nejhojnější dravce. Jsou však 
ohroženi akutními jednorázovými otravami.
Představitelem druhé skupiny je sokol stěhovavý. Tito drav-
ci stojí na konci potravního řetězce, který je delší a složitější: 
rostliny, hmyz, hmyzožravý pěvec, dravec. 
V každém článku řetězce se akumulují jedovaté látky. Na-
příklad hmyzožraví ptáci žijí deset i více let. V jejich těle se 
za tu dobu akumuluje větší množství jedovatých látek než 
u krátce žijících hrabošů.

Nosatec dubový

Bekyně velkohlavá

Obaleč dubový

Zobonoska dubová

Sokol stěhovaný

Poštolka obecná Ostříž lesní

Guntramovický dub číslo 1

Guntramovický dub číslo 2 je dominantou pastvin

Dravci z čeledi sokolovití mají ostrá křídla

Bekyně velkohlavá (Limantria dispar) je závažným škůd-
cem doubrav. Housenky způsobují rozsáhlé holožíry.
Obaleč dubový (Tortix viridana) se při přemnožení stává 
škůdcem dubů. Housenky se živí listy.
Nosatec dubový (Curculio glandium Marsh.), larvy vyžírají 
žaludy, které předčasně opadávají.
Zobonoska dubová (Attelabus nitens Scop.) svinuje listy 
dubu do trubiček a do nich klade vajíčka. Larvy se živí listy.
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GUNTRAMOVICKÁ LÍPA 

Za kostelem sv. Jakuba Většího z roku 1736 je na hřbitově pamětní deska v místech společného hrobu 
padlých v bitvě mezi pruským a císařským vojskem. Bitva se odehrála v roce 1758.
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Co se odehrálo v roce 1758 u Guntramovic?
Pruský král Bedřich II. obléhal r. 1758 Olomouc. Když v je-
ho ležení docházely potraviny a střelivo, nechal je přivézt 
od Opavy asi 5 000 vozy, které doprovázelo 10 000 vo-
jáků. Úkolem rakouského generála Laudona a Siskovitze 
bylo toto vojsko zajmout a vozy se zbožím zkonfiskovat.

28. června zaútočil Laudon na Prušáky u Guntramovic 
a v koloně zavládl takový zmatek, že celý 29. červen se 
kolona dávala do pořádku. Když se 30. června vojsko 
s vozy dalo opět do pohybu, napadl je Laudon z jedné 
strany a Siskovitz z druhé strany, takže Prusům nezbylo 
nic jiného, než se stáhnout zpět do Opavy. Přitom Raku-
šané ukořistili 4 000 vozů a 6 kanónů. Z ukořistěných pe-
něz poslal Laudon údajně milion tolarů do Vídně. Bedřich 
II. po válečné poradě 1. července odtáhl od Olomouce 
a vrátil se se svým vojskem do Pruska.

Na místě bojů stojí od roku 1858 železný kříž. Vypravuje 
se, že ve zmatku v bojích se podařilo některým vozkům 
ukrást z vozu válečnou pokladnu a soudky se zlatem. Zla-
to pak zakopali v okolí. Někteří z nich zahynuli v boji, ale 
mnozí jiní vděčí za svůj blahobyt právě těmto nálezům. 
Nejvíce zlata bylo vykopáno v okolí staré lípy na Červe-
ném vrchu, proto se jí říká „Zlatá“ lípa.

Všechny pověsti o zlaté lípě vznikly mnohem později, 
protože v době sedmileté války to byl teprve mladý 
stromek. Zdaleka neměl tak mohutný kmen, rozvětvené 
kořeny a hustou korunu, jak se o tom vypráví v pověsti.

Ernst Gideon Laudon (1717-1790), se šlechtickým ti-
tulem baron, pocházel z Livonska (dnešní Estonsko). 
Sloužil v ruské armádě a od roku 1741 v císařské armá-
dě. V sedmileté válce (1756-1763) zvítězil u Domašova, 
Kunersdorfu, Ladshutu, dobyl Svídnici a úspěch slavil i u 
Guntramovic. V letech 1769-1772 byl velitelem na Mora-
vě a ve válce o dědictví bavorské byl v hodnosti polního 
maršála velitelem armády. Vrchním velitelem vojsk byl 
ve válce proti Turecku. Dobyl Bělehrad a v roce 1790 byl 
vrchním velitelem císařské armády.
Při jedné z inspekčních cest po hradeckém opevnění 
onemocněl a 14. července1790 zemřel v nedalekém 
Novém Jičíně.
Laudon se stal v našich zemích velmi populární, o čemž 
svědčí známá písnička:
„Generál Laudon jede skrz vesnici,
generál Laudon jede skrz ves,
jede skrz vesnici má bílou čepici,
generál Laudon jede skrz ves ...“

Je docela možné, že tou vesnicí jsou právě Guntramo-
vice.

Pohled na guntramovický kostel od památných dubů

Za památnou lípou je fara z roku 1758

Pamětní deska byla požena u příležitosti 240. výročí 
bitvy u Guntramovic a DomašovaGenerál Ernst Gideon Laudon
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KONZERVAČNÍ OŠETŘOVÁNÍ POŠKOZENÝCH STROMŮ

Konzervační ošetření stromů je speciální ošetření, jehož 
účelem je snaha o zastavení dalšího rozpadu či rozkladu 
kmene a kosterních větví stromu. To znamená, aby za 
standardních povětrnostních  podmínek neohrožoval 
své okolí pádem části koruny (suchých větví, vyhnilých 
kosterních větví ap.) a kmene (zlomením, vyvrácením). 
Za standardní podmínku se např. označuje náporový vítr 
až do síly 33 m/s.

Vyplňování dutin se již odborníky dlouhou dobu nedo-
poručuje. 
Již v roce 1953 k vysvětlení pojmu konzervačního ošetře-
ní český dendrolog Frič uvádí: „Konzervační metody jsou 
jednoduché. Vyčistit hnilobou zasažená místa, dutiny 
opatřit nátěrem, vnitřek chránit před vnikající vodou 
a větve vyztužit proti větru... Strom je výtvor přírody a ne 
stavební památka, která se opravuje kamením a cemen-
tem  nebo - jak se říká - „plombováním“.“

Běžným způsobem je ošetřování (sanace) dutin. 
Můžeme je rozdělit na:

Mechanické - odstraňování rozloženého materiálu z du-
-tin, otevírání větracích otvorů v odumřelých stěnách 
dutin. V minulosti se doporučovalo odstranit veškeré 
zabarvené hmoty, vzniklé bílou nebo červenou hnilobou 
až na „zdravé dřevo“. Z dnešních znalostí však vyplývá, 
že právě na rozhraní zdravého a infikovaného (tedy za-
barveného) dřeva leží obranná hranice stromu (reakční 
zóna). Jejím odstraněním vytváříme nové poranění.

Chemické - napouštění stěn dutin chemickými prostřed-
ky, které ničí dřevokazné houby. Dříve se k tomu účelu 
používala skalice modrá. Dnes se používají fungicidní 
přípravky: Topsin M, Miedzian 50, Fundazol, Lastanox, 
IB Fungin apod.
K zamezení dalšího klíčení spor dřevokazných hub na po-
vrchu poranění se používají dehtové nátěry, epoxidové 
pryskyřice (ChS-Epoxy 300 AC) apod.
K zamezení růstu hub se používají i penetrační prostřed-
ky, které vsakují do pletiv mrtvého dřeva do hloubky 
několika mm (Luxol). Ošetření má ovšem jen krátkodobý 
účinek a musíme dbát na to, aby se nedostal do kontaktu 
s živým dřevem. 

Speciální - vytváření stříšek nad vtokovými ot-
vory dutin, budování speciálních konstrukcí v ko-
runách (bleskosvody), zábrany vstupu do dutin.

Dutiny mají limitující vliv na statickou odolnost stro-
mu, proto její posouzení provádí odborník.

Pro zajištění korun stromů se používají v zásadě tři 
typy ošetření:
instalace bezpečnostních vazeb
instalace podpěr
stabilizační řez

Odborné ošetření dutin: 
Zajištění odtoku vody a větrání (buk červenolistý 
v sadech Svobody v Opavě)

Ořezané lípy v Radkově-Dubová vypadaji smutně

NA VAŠE OTÁZKY OHLEDNĚ ZELENĚ ODPOVÍDÁ ODBOR ŽP MMO 

Zakrytí dutiny u jírovce maďalu (Arboretum Nový Dvůr)
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NA VAŠE OTÁZKY OHLEDNĚ ZELENĚ ODPOVÍDÁ ODBOR ŽP MMO 
Potřebuji povolení, chci-li pokácet strom?
Kácet strom bez povolení může pouze fyzická osoba, a 
to na vlastním pozemku, přičemž musí být splněny tyto 
podmínky:
- kmen stromu má ve výšce 130 cm nad zemí obvod do 
80 cm;
- v případě keřů je povoleno kácet do plochy 40 m2.
Ve všech ostatních případech je ke kácení zapotřebí 
souhlas majitele pozemku a povolení příslušného úřadu, 
v Opavě je to odbor životního prostředí Magistrátu města 
Opavy, kam je třeba podat žádost, obsahující jméno a ad-
resu žadatele, doložení vlastnického vztahu k pozemku, 
specifikace kácené dřeviny - druh dřeviny, obvod kmene 
ve výšce 130 cm nad zemí a zdůvodnění žádosti.
Kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu.
Můžu pokácet strom, který bezprostředně ohrožuje 
život či zdraví lidí?
Ačkoli ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bez-
prostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda 
značného rozsahu, není povolení zapotřebí, doporuču-
jeme vlastníkovi pozemku tuto skutečnost ještě před 
vlastním kácením ohlásit na odboru ŽP MMO. Povinností 
je pak podat nejpozději do 15 dnů od provedení kácení 
odboru ŽP písemné ohlášení o kácení stromu.
Kdo zodpovídá za stav stromu?
Za stav stromu vždy zodpovídá vlastník pozemku, na 
němž strom roste. Ten je také povinen v případě ohrože-
ní zdraví či majetku ostatních osob učinit patřičné kroky.
Jak postupovat, chci-li vykácet nebo ořezat strom ve 
vlastnictví města?
Je nutno ústně či písemně požádat odbor ŽP MMO, který 
se k celé věci vyjádří.
Kdo provede odborné posouzení zdravotního stavu 
stromu?
Soudní znalci - jejich seznam je u Okresního soudu 
v Opavě a odboru ŽP MMO.
Kdo se zabývá odborným ošetřením stromů, kácením 
stromů?
Pro radu se obraťte na odbor ŽP MMO - tel.: 553 756 111.
Kácí či poškozuje někdo dřeviny?
Je-li nutný okamžitý zásah například při vandalismu, 
obraťte se na Městskou policii - tel.: 156.
Chcete stavět na místě, kde roste strom?
Kácení stromu z důvodu výstavby patří k závažnějším 
důvodům. Jednání probíhá v rámci stavebního řízení. 
Rozhodnutí o kácení vydává na základě podané žádosti 
odbor ŽP MMO. Toto rozhodnutí je platné teprve po 
nabytí právní moci vydaného stavebního povolení. Pro-
vede-li někdo kácení z důvodu výstavby a orgán ochrany 
přírody mu neuloží náhradní výsadbu, zaplatí odvod do 
rozpočtu obce. 
Je stanoveno, v jaké vzdálenosti od hranice pozemku 
můžu vysadit dřevinu?
Žádný zákon nehovoří o minimálních vzdálenostech dře-
vin od hranice pozemku. Pokud přesahují větve sousedo-
va stromu na váš pozemek, veškeré případné záležitosti, 
související s ořezem, sklizní ovoce atp., by se měly řešit 
vzájemnou dohodou. Při neshodě se sousedem se ob-
raťte na odbor vnitřních věcí MMO - oddělení přestupků 
- tel.: 553 826 630.

Zajištění stability koruny pomocí kovových obručí 
a řetězů (lípa v Jakubčovicích)

Vázání koruny lanovými objímkami s podkladnicemi 
(lípa U Sýkorů v Dobroslavicích)

Zakrytí podélné dutiny a ošetření deskovité větve
(lípa u Krömrova mlýna)

Železné obruče a betonová výplň (lípa  ve Vítkově)
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V roce 2000 uhynul v Janáčkových sadech pravděpodobně 
největší opavský jilm horský (Ulmus glabra). Jedná se o druh 
domácího původu. Jeho obvod byl ve výšce 130 cm nad zemí 
452 cm, objem koruny 6 000 m3.
Jilm byl napaden houbovým onemocněním, zvaným grafió-
za, přenášeným broukem bělokazem (druh kůrovce). Choroba 
napadá oslabené i téměř zdravé jedince. Houba (Ophiostoma 
ulmi) prorůstá do cévního systému, vedoucího živný roztok 
z kořenů do koruny stromu. Dochází tak k postupnému prosy-
chání koruny a následnému odumření stromu.

STROMY JAKO PAMÁTNÍKY

Jak přesně můžeme určit věk stromu? Pokud je písemně 
doloženo, že určitý strom byl vysazen při konkrétní příleži-
tosti, např. při otevření nové školy, pak je to jednoduché. 
Představme si však situaci, kdy letitá lípa zanikla, ať už 
rukou člověka, úderem blesku nebo stářím, již před něko-
lika sty lety. Strom pokračoval v růstu jako výhonek dnes 
již neexistujícího pařezu. Prodloužila si tak svůj život. Kdy 
vlastně začal její život ze semene, to se nikdy nedovíme. To 
je kouzlo vegetativního rozmnožování (klonování) rostlin.
Památné stromy nemají jen význam symbolický, pokud se 
vážou k nějaké historické události, ale důležitá je i záchrana 
genetického dědictví. Předpokládá se, že stromy starší 
250-300 let jsou pozůstatkem místních populací domácích 
dřevin, takže nejsou jen nositelkami tradic, ale uchovávají 
i genetický kód svého druhu.
Dosud nikdo nesestavil přesná pravidla, podle kterých by 
se určovalo, zda ten nebo jiný strom si zaslouží být zapsán 
jako strom památný. Většinou je to však pro historickou 
událost, která se  k určitému stromu vztahuje. Ta je buď his-
toricky doložená nebo, což je častější, se jedná o pověst. 
Nemusíme za každou cenu najít důvod, proč zrovna ten-
to strom chránit, když je sám o sobě třeba významnou 
krajinnou dominantou. Nevíme, jaké okolnosti způsobily, 
že javor mléč v poli mezi Oticemi a Štáblovicemi zůstal 
na svém místě. Původně byl tento asi 60 let starý strom 
pravděpodobně na mezi  nebo na okraji zahrady. Až poz-
ději, v době scelování pozemků, se mu museli traktoristé 
úmyslně vyhýbat. Jinak by nepřežil.  I to může být příklad 
potencionálního památného stromu. Strom existuje.   Zají-
mavý příběh se možná najde. 

Všechny základní údaje o vyhlášených památných stro-
mech se shromažďují v ústředním seznamu památných 
stromů ochrany přírody, který vede Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR v Praze. Je v něm zapsán:  název chrá-
něného objektu (např. Zlatá lípa) a jeho evidenční číslo, 
topografické údaje (okres, obec, katastrální území, parcelní 
číslo pozemku podle evidence nemovitostí, adresa vlastní-
ka, číslo základní mapy 1 : 50 000, popis lokality), základní 
charakteristiky stromů (solitér, skupina, liniová výsadba, 
porost), počet jedinců, název dřeviny a její obvod ve výšce 
130 cm nad zemí, výška koruny, šířka koruny, stáří, zdra-
votní stav, datum popisu, zdůvodnění ochrany, vymezení 
ochranného pásma, provedená ošetření nebo konzervace, 
navrhovaná opatření, údaje o literatuře, fotodokumentace, 
údaje o fyziologickém stavu (zda strom kvete, plodí, má-li 
klíčivá semena). Doplňují se i údaje o historickém význa-
mu, pověstech apod. Forma vyhlášení ochrany, kdo a kdy ji 
vyhlásil. Do 5 jedinců jsou stromy popisovány samostatně 
(1/5 až 5/5). U skupin s větším počtem stačí rozmezí 6-13.

V ústředním seznamu (2005) je uvedeno 5 504 položek. 
Naplňování seznamu není dokončeno. Ročně je evidováno 
v průměru 170 památných stromů a okolo 30 položek je 
vyjímáno.

Jilm horský v roce 1985

Kmen dubu na hrázi rybníka Kameník v Raduni
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Strom přátelství na  česko-polských hranicích v Sudi-
cích zasadily opavské a ratibořské děti v r. 2000

V roce 2005 byl za účasti primátora Stanjury slavnostně 
vysazen „Strom přátelství“ ve Dvořákových sadech. 
Dub červený městu Opavě věnovalo parnerské město 
Roth. Jednou z něj bude také památný strom. 
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SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZŮ
alleröd  přechodné zvýšení teploty v období nejmladšího 
geologického období pleistocénu - dryasu  
alpínské vrásnění soubor druhohorních a mladších 
tektonických pohybů, který vytvořil horské pásmo kolem 
Středozemního moře (např. Alpy)
alpínum umělá zahradní skalka, osázena nízkými rostlina-
mi, rostoucími na horách a skalách
aluvium starší název mladších čtvrtohor, holocén 
anthokyany přírodní červená až modrá barviva rostlin, 
chem. glykosidy. Podmiňují červené, fialové až modré 
zbarvení květů, plodů a jiných částí rostlin. Při stárnutí 
a odumírání listů a květů se mění pH vnitřního prostředí 
a tím nastávají změny ve struktuře molekul barviva, které 
se projeví změnou zbarvení. 
areál  oblast zeměpisného rozšíření taxonu (druhu, rodu, 
čeledi apod.) na zemském povrchu
atlantik  teplé a vlhké klimatické období ve středním 
holocénu 
auxiny  přirozené látky ovlivňující růst rostlin
biocenóza  společenstvo, soubor populací všech druhů 
rostlin a živočichů a mikroorganizmů, obývajících určitý 
jednotný úsek životního prostoru
bioindikátory  živé organizmy, jejichž výskyt svědčí o pří-
tomnosti některého faktoru na stanovišti (např. bez černý 
nebo kopřiva dvoudomá na půdách bohatých dusíkem, 
vřes obecný na půdách kyselých nebo lišejníky, které jsou 
citlivé na znečištění ovzduší oxidem siřičitým (SO2) 
biosféra  celá svrchní část povrchu zemského osídlena 
živými organizmy. Ekosystém nejvyššího řádu se všemi 
živými organizmy na povrchu Země a jejich vnějším pro-
středím.
biom  soubor podobných ekosystémů na větší části zem-
ského povrchu, v pásmech nebo oblastech s podobným 
charakterem rostlinného porostu i typickými živočichy; 
například tundra, tajga, listnatý les apod.
biota souhrn všech živočichů, rostlin i mikroorganizmů 
určitého území
biotop  stanoviště, sídliště, místo, v němž žije společenstvo 
organizmů - biocenóza
bölling  přechodné zvýšení teploty v období nejmladšího 
geologického období pleistocénu - dryasu  
boreál  teplejší a sušší období ve středním holocénu
borka  vrchní odumřelá zkorkovatělá vrstva pletiv na povr-
chu kmene, větví i kořenů, kůra 
brachyblasty zkrácené postranní větévky s listy, jehlicemi 
nebo s listy a květy (např. u modřínu, borovice)
celulóza  organická látka, glukózový polysacharid, tvořící 
podstatnou část stěn rostlinných buněk a podpůrných tká-
ní rostlin a vláken bavlny, hlavní surovina k výrobě papíru 
a jiných umělých látek
cévní svazek  specializovaná vodivá pletiva vyšších rostlin, 
jejichž funkcí je rozvádět vodu a vodní roztoky anorganic-
kých sloučenin, které rostliny přijímají svými kořeny. Roz-
vádějí také organické látky, které rostlina vytváří převážně 
v listech. Ty musí být jako stavební materiál nebo zdroj 
energie přivedeny do různých částí rostliny.
cévy rostlin  protáhlé, odumřelé, prázdné buňky se zdřev-
natělými a ztlustlými stěnami, které vedou rozpuštěné 
anorganické látky z kořenů do listů 
dendrochronologie  vědní obor, který na základě letokru-
hů dřevin rekonstruuje průběh klimatu v minulosti
diluvium dřívější název starších čtvrtohor pleistocén 
diverzita míra druhového rozrůznění ve společenstvu, 
počet druhů rostlin a živočichů na zkoumaném území
dryas  období nejmladšího pleistocénu, rozdělené dvěma 
interstadiály (alleröd a bölling), nazvané podle dryádky 
osmiplátečné Dryas octopetala, význačné rostliny tohoto 
období
dvoudomá rostlina  samčí a samičí květy se vyskytují jen 

na oddělených a tedy samčích a samičích rostlinách, např. 
vrba jíva a tis červený
ekotyp skupina jedinců určitého druhu, dědičně přizpůso-
bená určitým životním podmínkám
eneolit  pozdní doba kamenná na přechodu neolitu a do-
by bronzové
epiatlantik  mladší doba středního holocénu s rozvojem 
zemědělství a pastevectví mladší doby kamenné a bron-
zové
epifyt  rostlina, žijící přisedle na povrchu jiných rostlin, 
avšak živící se samostatně, neparazitující
etologie  nauka, zabývající se životními projevy a chová-
ním živočichů
evoluce  vývoj živých organismů na Zemi v průběhu dlou-
hých geologických období
fenologie  období životních projevů, studované v závislos-
ti na kalendářní době. Nejvýraznější u rostlin např. období 
rašení, olistění, kvetení a zrání plodu. Podmiňuje fenologic-
ký vzhled (aspekt) celého společenstva.
fenotyp  souhrn všech znaků a vlastností jedince, zevní 
vzhled organizmů jako výsledek interakce jeho genotypu 
a prostředí
floém  část cévních svazků tvořena převážně sítkovicemi 
a sloužící k rozvádění asimilátů (organických látek v těle 
rostlin)
fluviální  říční, vzniklý výmolnou a ukládací činností 
tekoucí vody
fluvioglaciální  horninová drť (štěrky), přemístěná vodou 
proudící z tajícího ledovce
fotosyntéza  biochemické reakce v zelených rostlinách, 
které z anorganických látek vytvářejí látky organické a jsou 
základním zdrojem života na Zemi, rostlina pomocí chloro-
fylu váže energii ze slunečního záření a rozkládá vodu, ze 
vzduchu přijímá oxid uhličitý
genotyp soubor všech genů vložených do zárodku orga-
nizmu
glaciální  ledovcový, vtahující se k dobám ledovým
glacilakustrinní vytvořený ledovcem nebo ledovcového 
původu v jezeru (např. usazeniny – písek)
grafióza  epidemická choroba jilmů vyvolávaná houbou 
Ophiostoma ulmi, která působí zasychání, hnědnutí a svi-
nování listů a posléze uhynutí stromu
habitus  celkový vnější vzhled, souhrn zevních (morfolo-
gických) znaků, podmíněných přizpůsobením k prostředí 
a dědičnými vlohami
hálky  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 naklade-
ného žlabatkou se v listu dubu vylíhne larva, která produ-
kuje růstové hormony - auxiny a vyvolá tím bujení pletiv, 
čímž si opatřuje potravu)
haustorium  savý orgán parazitických rostlin vrůstající 
do vodivého pletiva hostitele, z něhož odčerpává živiny 
(u dřevin např. jmelí, u bylin např. kokotice)
herbicid chemické přípravky hubící nežádoucí vegetaci 
(plevel)
holocén  nejmladší období čtvrtohor, geologická přítom-
nost, starší název aluvium
hyfa  houbové vlákno článkované (mnohobuněčné) nebo 
nečlánkované (jednobuněčné), u vyšších hub tvořící plod-
nici a podhoubí, část těla lišejníků
chlorofyl  zelené rostlinné barvivo, umožňující fotosyn-
tézu
insekticid přípravek k hubení hmyzu 
jednodomá rostlina  samčí pohlavní orgány (tyčinky) 
i samičí pohlavní orgány (pestíky)  jsou na jedné rostlině. 
Květy jsou buď jednopohlavné (mají jen tyčinky nebo jen 
pestík), např. u jehličnanů nebo jsou v jednom oboupo-
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hlavném, či obojakém květu. 
jednopohlavné květy  např. květy jehličnanů, kde jsou 
samostatné samičí květy se samičími pohlavními buňkami  
vajíčky a květy samčí se samčími pohlavními buňkami 
– pylem
karbon útvar mladších prvohor charakteristický vznikem 
uhlí
karotenoid skupina přirozených žlutých, až červených 
organických barviv rozpustných v tucích, obsažených 
např. v rostlinách
klima  podnebí, dlouhodobý režim počasí (meteorologic-
kých prvků) na určitém místě zemského povrchu 
klimax  konečné stadium sukcese rostlinného spole-
čenstva s příslušnou biocenózou, mající obvykle největší  
druhovou diverzitu, nejvíc potravních vazeb, proto i nej-
větší rovnovážnou stabilitu, produkci i nejekonomičtější 
koloběh látek a jednosměrný tok energie
kultivar  uměle vypěstovaná, nedědičná sorta rostliny
lignin  základní součást dřevní tkáně, dřevovina
limnické sedimenty  usazeniny, které vznikly ve vnitro-
zemských sladkých jezerních vodách, na složení se nepo-
dílejí uloženiny mořského původu 
lýko viz floem
magdalénien  vyspělá kultura z konce mladšího paleolitu, 
podle naleziště La Magdeleine ve Francii. Období prvobyt-
ných lovců sobů a koní před 9 až 15 tisíci lety, zakládající 
svá sídliště v jeskyních. Technická vyspělost pravěkého 
lovu u nich dosáhla vrcholu. Vyráběli tvarově rozvinuté 
kamenné nástroje, nástroje z kostí a sobích parohů a oz-
dobné předměty (ryté obrazy a drobné plastiky).
meandr  říční zákrut vytvořený boční erozí řeky
mezolit  střední doba kamenná mezi paleolitem a neo-
litem
mycelium  shluk vzájemně propojených vláken hub, 
podhoubí
mykorrhiza nezbytné symbiotické soužití hub s kořeny 
vyšších rostlin. U endotrofní m. obalují hyfy hub povrch 
primárních kořenů, čímž mnohonásobně zvětšují aktivní 
povrch savých kořenů (zvyšuje se příjem vody a minerál-
ních látek). U endotrofní m. pronikají hyfy hub do kořeno-
vých buněk, odkud čerpají produkty fotosyntézy.
nažka  suchý nepukavý plod, zpravidla jednosemenný
neolit  mladší doba kamenná, v níž došlo k rychlému růstu 
populace a společenské dělbě práce (neolitická kultura)
oboupohlavné květy  květy, které mají samčí pohlavní 
orgány (tyčinky produkující pyl) a samičí pohlavní orgány 
obsahující vajíčka (pestík)
paleolit  starší doba kamenná, nejdelší období ve vývoji 
člověka předcházející mezolitu
paleontologie  věda o životě v minulých geologických 
dobách. Předmětem výzkumu jsou fosilizované zbytky 
organizmů nebo stopy po jejich činnosti. Cílem paleon-
tologie je rekonstrukce vývoje života a podmínek jeho 
existence.
pleistocén  starší období čtvrtohor se střídáním dob ledo-
vých a meziledových, dříve nazývané diluvium
potravinový řetězec  je proces přeměny energie v pří-
rodě, který začíná u jejího zdroje  u zelených rostlin, přes 
organizmy, 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 organizmů) až po 
jednoduché anorganické látky (živiny  kyslík, oxid uhličitý 
atd.) zpět do prostředí.
preboreál - nejstarší klimatické období holocénu před 
boreálem
pyl  - pylové zrno, samčí pohlavní buňka rostlin, velikostní 
rozmezí od 0,01 do 0,1 mm, první klíč pylových zrn vytvořil 
J. E. Purkyně (1787-1869)
pylová analýza  pracovní metoda v paleontologii, která 
využívá skutečnosti, že povrch pylových zrn je charakte-

ristický pro každou rostlinu, stejně jako otisky prstů. Podle 
nich lze zjistit ve vrstvách rašeliny a limnických sedimen-
tech, které druhy rostlin se vyskytovaly v určité době ve 
vegetaci oblasti.  Pyl je mimořádně odolný a v rašelině 
zůstal dobře uchován.   
Známé schéma preboreál -  boreál  -  atlantik  -   subboreál  
- subatlantik, které poprvé stanovili skandinávští vědci, vy-
chází ze sukcesních řad  různých typů vegetací. Zavedena 
byla L. von Postem v r. 1916. Po 1. světové válce se uplatnila 
i u nás, ve druhé polovině 20. stol. bylo datování upřesně-
no radiouhlíkovou metodou (14C).
radiouhlíková metoda slouží k určování stáří organických 
pozůstatků. V živých organismech je stálý poměr mezi jed-
notlivými izotopy uhlíku - C (12C   14C). Po smrti už orga-
nismus uhlík nepřijímá, dochází k rozpadu radioaktivního 
izotopu 14C  (jeho poločas rozpadu je 5 589 let). Určení 
obsahu 14C  umožní vypočítat dobu, kdy došlo k úmrtí.
respirace  dýchání, nezbytný životní proces, při němž 
organismus přijímá kyslík k okysličování látek ve svém těle 
(k získání energie) a naopak vydává oxid uhličitý do okolí, 
u zelených rostlin je opakem fotosyntéza
riss název doby ledové ve starších čtvrtohorách, podle 
alpské řeky Riss 
sítkovice  živé trubicovité buňky v cévním svazku, které 
vedou organické látky vytvořené v listech do různých částí 
rostliny, jejich perforované přehrádky připomínají sítko
solitéra strom, keř nebo květina rostoucí (v zahradě, par-
ku, krajině) o samotě
subatlantik  klimatické období holocénu, vyznačující se 
ochlazením a zvlhčením, následující po subboreálu
subboreál  klimatické období holocénu se suchým, po-
měrně teplým podnebím, následující po atlantiku 
subrecent  klimatické období na sklonku holocénu násle-
dující po subatlantiku a sahající do dnešní doby
sukcese  základní znak biocenózy, zákonitý proces nahra-
zování jedné biocenózy druhou až do konečného spole-
čenstva  - klimaxu. Jde o změnu dlouhodobou, neperiodic-
kou, 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. suk-
cesní řadu od jednoduché původní biocenózy (iniciační) až 
po stadium klimaxové 
stadium), přes stále složitější sukcesní stadia (trvající různě 
dlouho), až po nejsložitější konečné klimaxové stadium, 
odpovídající biomu dané zeměpisné oblasti nebo zvláštní 
půdě.
till  nezpevněná usazenina, vzniklá činností ledovce
taxon  skupina konkrétních organizmů stejného systémo-
vého zařazení, existujících v současnosti nebo geologické 
minulosti, taxonomická jednotka
xylém  dřevní část cévních svazků rostlin
xantofyl skupina žlutých až černofialových rostlinných 
a živočišných barviv
symbióza  prospěšné soužití dvou a více organizmů. 
Nejsou-li druhy ve spojení, pak jejich populace i jedinci 
strádají. Např. prvoci v bachoru přežvýkavců, kvasinky 
v těle hmyzu. Patří sem i soužití hub s kořeny vyšších rostlin  
mykorrhiza. Příkladem je i lišejník, jehož tělo je tvořeno ze-
lenými řasami a houbami. Řasy asimilují a houbová vlákna,  
hyfy, se starají o přísun vody s nerostnými látkami.
vegetační klid  je stav, ve kterém rostliny přežívají dobu 
pro vegetaci nepříznivých povětrnostních podmínek. Toto 
období v našich podmínkách zaujímá přibližně polovinu 
roku.
viselské zalednění  5. zalednění v Evropě ve würmské 
době ledové před asi 15 000 lety
warthské zalednění   4. zalednění v Evropě před asi 
200 000 lety v risské době ledové 
würmské zalednění  alpské zalednění v nejmladší době 
ledové následující po rissu (náz. podle řeky Würm)
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REJSTŘÍK
REJSTŘÍK HUB
outkovka pestrá  Trametes versicolor 35
hlíva ústřičná Pleurotus ostreatus 56
sírovec žlutooranžový Laetiporus sulphureus 27
rezavec štětinatý Inonotus hispidus 23

REJSTŘÍK ROSTLIN
bez černý Sambucus nigra 12
borovice černá rakouská Pinus nigra 19,21
borovice lesní Pinus sylvestris 13
borovice limba Pinus cembra 27
borovice dlouhověká Pinus longaeva 40
borovice osinatá Pinus aristata 40
borovice vejmutovka Pinus strobus 19
brslen evropský Euonymus europaeus 12
břečťan popínavý Hedera helix  25
bříza bělokorá Betula pendula  25
bříza pýřitá Betula pubescens 25, 39
bříza tmavá Betula obscura 12,25,26
bezkolenec rákosovitý Molinia arundinacea 13
bublinatka jižní Utricularia australis  12
buk lesní Fagus silvatica Atropurpurea 17, 21, 45, 55
čarovějník Eriophyes 54
ďáblík bahenní Calla palustris 59
douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii 18, 19
dub červený Quercus rubra 26, 35
dub letní Quecus robur 12,19,20,21,26,27,30,34,35,41,43,55,59,60,65 
dub letní žlutolistý Quercus robur 41
dub velkoplodý Quercus macrocarpa 17
dub zimní Quercus petraea 35
dymnivka dutá Corydalis cava 12
habr obecný Carpinus betulus  12, 55
hadilka obecná Ophioglossum vulgatum  39
halucha vodní Oenanthe aquatica 12
hrušeň Pyrus 40
hvězdnatec čemeřicový Hacquetia epipactis 42
jabloň Malus 40
jasan ztepilý Fraxinus excelsior 12, 18, 19, 20, 22, 23, 39, 55
javor klen Acer pseudoplatanus 18, 19, 20, 39, 55
javor mléč Acer platanoides 15, 18, 19, 20, 21, 46, 47, 55
jeřáb ptačí Sorbus aucuparia 42
jilm horský Ulmus glabra 55
jilm vaz Ulmus laevis  13
jinan dvoulaločný Ginkgo biloba 15
jírovec maďal Aesculus hippocastanus 15, 19, 20, 21
kaštanovník jedlý Castanea sativa 20, 40
katalpa trubačovitá Catalpa bignonioides 18, 27
kosatec žlutý Iris pseudacorus 12, 43
kotvice plovoucí Trapa natans  42
krušina olšová Frangula alnus 42
kyčelnice cibulkonosná Dentaria bulbifera 55
lakušník vodní Batrachium aquatilis 12
leknín bílý Nymphaea alba 43
lilie zlatohlávek Lilium martagon 42
liliovník tulipánokvětý Liliodendron tulipifera 2, 15, 27
lípa srdčitá Tilia cordata 21, 29, 31, 33, 53, 55, 62
lípa velkolistá Tilia platyphyllos 50, 56, 57, 58, 66
líska obecná Corylus avellana 12, 42
lýkovec jedovatý Daphne mezererum 42, 55
mařinka vonná Galium odoratum 55
měsíčnice vytrvalá Lunaria rediviva 55
misnička zední  Lecanora muralis 63
modřín opadavý Larix decidua 19
mokrýš střídavolistý Chrysosplendium alternifolium 42
monstera delicióza 53
nahovětvec dvoudomý Gymnocladus dioicus 27
náprstník velkokvětý Digitalis grandiflora 55
nepukalka plovoucí Salvinia natans 42
olše lepkavá Alnus glutinosa 12, 21, 39
orsej jarní Ficaria verna 12
ořešák černý Juglans nigra 21, 41
ostřice chlupatá Carex pilosa 41
ostřice ostrá Carex acutiformis 39
pajasan žlaznatý Ailanthus altissima 18
platan javorolistý Platanus x hybrida 15, 19 20
podbílek šupinatý Lathraea squamaria 12
prstnatec májový pravý Dactylorhiza majalis 39
prvosenka vyšší Primula elatior 39, 42
ptačinec velkokvětý Stellaria holostea 12
rákos obecný Phragmites australis 12, 39
rosnatka okroulolistá Drosera rotundifolia 59
rozchodník veliký Hylotelephium maximum 55
ruj vlasatá Cotinus coggygria 27
samorostlík klasnatý Actea spicata 55
sasanka hajní Anemone nemorosa 12, 42, 39
sekvojovec obrovský Sequiadendron giganteum  40
střemcha obecná Padus avium 12, 42

stulík žlutý Numphar lutea 38, 43
šafrán Heuffelův Crocus heuffelianus 12
šácholán Soulageův Magnolia x soulangiana ´Lennei´ 17
šácholán Soulageův Magnolia x soulangiana S.-BOD 17
šípatka vodní Sagittaria sagittifolia 12
šmel okoličnatý Butomus umbellatus 39
šťovík koňský Rumex hydrolapathum 39
terčovka bublinatá Hypogymnia physodes 23
tis červený Taxus baccata 27
tisovec dvouřadý Taxodium distichum 53
tolita lékařská Vincetoxicum hirundinaria 55
topol černý Populus nigra 21
topol kanadský Populus x canadensis 39
topol osika Populus tremula 21, 39
třešeň Prunus 40
třešeň ptačí Prunus acuparia 26
tsuga kanadská Tsuga canadensis 18, 19
upolín evropský Trollius europaeus 59
vachta trojlistá Menyanthes trifoliata 39
vemeník dvoulistý Platanthera bifolia 59
vrba bílá Salix alba 39
vrba křehká Salix fragilis 39
vstavač plamatý Dactylorhiza maculata 59
záběhlík bahenní Comarum palustre 39
zapalice žluťuchovitá Isopyrum thalictroides 12, 42
závitka mnohokořenná  Spirodela plyrhiza 12
žabník jitrocelový Alisma plantago-aquatica 39
žabník trávovitý Alisma gramineum 43
žebratka bahenní Hottonia palustris 39

REJSTŘÍK ŽIVOČICHŮ
bejlomorka Didymomyia tiliacea Bremi 56, 57
bejlomorka bučinová Hartigiola anulipes 45
bejlomorka buková Mikiola fagi Hartig 45
bekasína otavní Gallinago gallinago 39
bekyně velkohlavá Lymantria dispar 65
břehouš čenoocasý Limosa limosa 39
bukáček malý Ixobrychus minutus 12
čolek obecný Triturus vulgaris 12
čolek velký Triturus cristatus 12
hýl obecný Pyrrhula pyrrhula 61
chřástal vodní Rallus aquaticus 12
jasoň dymnivkový Parnassius mnemosyne 12
kalous pustovka Asio flammeus  49
kalous ušatý Asio otus 49
káně lesní Bute buteo 49, 43
klíněnka jírovcová Cameraria ohridella 20
kos černý Turdus merula 47
krahujec obecný Accipiter nisus 43
krasec lipový Ovalisia rutilans 41
kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum 49
kuňka ohnivá Bombina bombina 18
kuňka žluobřichá Bombina variegata 18
ledňáček říční Alcedo atthis 12
lišaj lipový Ovalisia rutillidae  41
moucha Mimilimosina bicuspis 12
modrásek bahenní Maculinea nausithous 12
modrásek očkovaný Maculinea teleius 12
moták pochop Circus aeruginosus 38
nosatec dubový Curculio glandium 65
nosorožík kapucínek Oryctes nasicornis 41
ostříž lesní Falco subbuteo 65
páchník hnědý Osmoderma eremita 41
poštolka obecná Falco tinnunculus 65
puštík obecný Strix aluco 48
rosnička zelená Hyla arborea 18
růměnice pospolná Pyrrhocoris apterus 40
skokan krátkonohý Ranna lessnae 12
sojka obecná Garrulus glandarius 35
sokol stěhovavý Falco peregrinus 65
sova pálená Tyto alba 49
sovice krahujová Surnia ulula 49
stužkonoska dubová mormonia sponsa 61
sýček obecný Athene noctua 49
tesařík dubový Plagionotus arcuatus 61
vlnovník jasanový Eriophyes fraxinivorus Nalepa 23
vlnovník lipový Phatopsus tiliae Nalepa 57
volavka popelavá Ardea cinerea 42
výr velký Bubo bubo 48
výreček malý Otus scops 49
zobonoska dubová Attelabus nitens Scop. 65
žlabatka bezkřídlá Biorhyza pallida Oliv. 60
žlabatka duběnková Adricus kollari Hartig. 60
žlabatka listová Cynips quercusfolii 30
žlabatka penízková Neuroterus Numismalis Oliver 31 
žlabatka pruhovaná Cynips longiventris Hartig 30

(poznámka: zeleně je označen název a stránka, na které je obrázek)



74Památné stromy Památné stromy75

Poznámka:  
První část galerie osobností, které se zasloužily o poznání přírody na Opavsku, byla zveřejněna  v brožurce Chráněná uzemí Opavska
 (Statutární město Opava, 2004). V ní jsme představili F. von Mückusche, Gustava Brauna, Johanna Wilschowitze, Emanuela Urbana, 
Tomáše Svěráka, Tomáše Kruťu, Zdeňka Tesaře, Františka Krkavce, Oldřicha Kaplera, Vladimíra Kroutilíka, Josefa Dudu, Evu Purkyňo-
vou, Ladislava Kempného, Sylvestra Máchu, Bohuslava Beneše, Dušana Kopu a Emanuela Opravila.
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