Ostravsko

1

2
Nivní ãást má
GEOLOGIE
obdobnou charakteristiku jako
ostatní nivní rezervace. Bázi v˘razné pravobﬁeÏní terasy Odry
v‰ak tvoﬁí fluviální ‰tûrky a ‰tûrkopísky (mindel-riss). Dále jsou
to glacilakustrinní písky, jíly
a varvy a glacifluviální ‰tûrkopísky sálského zalednûní, které
místy v dÛsledku pozdûj‰í eroze chybí. Sled vrstev uzavírají
spra‰ové hlíny würmského stáﬁí
s promûnlivou mocností 1– 5 m.
V nivû jsou vyvinuty nivní pÛdy
glejové, na spra‰ov˘ch hlínách
terasy leÏí luvizemû.
Spoleãenstva
KVùTENA
stﬁemchov˘ch jasenin asociací

1 Asociace Stelario-Alnetum glutinosae v ãasnû jarním aspektu.
2

SnûÏenka podsnûÏník (Galanthus nivalis) tvoﬁí v PR Koryta nûkolika tisícovou populaci.

402

CHKO PO 14

Pruno-Fraxinetum a StellarioAlnetum glutinosae. V severní
ãásti pﬁi potÛãku jsou vyvinuta
spoleãenstva Sparganio-Glycerion fluitantis. Kromû druhÛ,
typick˘ch pro jiÏ uvedená spoleãenstva, je v jarním aspektu
v˘razná snûÏenka podsnûÏník
(Galanthus nivalis). Po jejím
odkvûtu v pozdním jaru odrÛstají populace hadilky obecné
(Ophioglossum vulgatum), dosud zji‰tûné na této jediné lokalitû v CHKO Poodﬁí. RovnûÏ
kozlík celolist˘ (Valeriana simplicifolia) patﬁí k druhÛm rostoucím vzácnû v okrajích ﬁíãní
terasy Odry mezi Bernarticemi
nad Odrou a Albrechtiãkami.
V nivní ãásti území, v jejích
okrajov˘ch porostech, vykvétá ÏluÈucha lesklá (Thalictrum lucidum), v pramenit˘ch vodách potoãník vzpﬁímen˘ (Berula erecta).

Pﬁírodní
rezervace

Koryta

Lesní rezervace na okraji pravobﬁeÏní ﬁíãní terasy mezi
Novou Horkou a Barto‰ovicemi.
Katastrální území:
Barto‰ovice na Moravû,
Nová Horka
(okres Nov˘ Jiãín)

Nadmoﬁská v˘‰ka:
231– 250 m

V˘mûra: 12,93 ha

Vyhlá‰eno: 1998

LuÏní porosty stﬁemchov˘ch jasenin v ﬁíãní terase Odry, s pramenn˘mi mísami vydatn˘ch pramenÛ.

LuÏní les s vodZVÍ¤ENA
ními plochami a prameni‰ti poskytuje pﬁíznivé podmínky pro
vodní bezobratlé i obratlovce,
napﬁ. mot˘lici obecnou (Calopteryx virgo), ãolka obecného
(Triturus vulgaris), rosniãku
zelenou (Hyla arborea) a skokana ostronosého (Rana arvalis).
LESNICTVÍ
Lesní porosty
jsou zaﬁazeny do lesÛ zvlá‰tního urãení. Jsou pﬁeváÏnû stﬁedního vûku a pﬁirozené dﬁevinné skladby. Pouze severozápadní
okraj rezervace je osázen úzk˘m
pruhem nepÛvodních kanad-

sk˘ch topolÛ. Ty prosychají a jsou
urãeny k odstranûní.
Do území rezerVYUÎITÍ
vace nevede Ïádná cesta, její
plocha není vhodná k rekreaãním úãelÛm. Jako klidová zóna

v ﬁíãní terase je naopak velmi
vhodná ke studijním úãelÛm
a trvalému monitoringu v˘voje
spoleãenstev rostlin i ÏivoãichÛ.
BIBLIOGRAFIE
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CHKO Poodﬁí
parkového (Pipistrellus nathusii).
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Pﬁírodní
rezervace

Kotvice

âást albrechtiãské rybniãní soustavy na pravém bﬁehu
Odry.
Katastrální území:
Nová Horka
(okres Nov˘ Jiãín)

Nadmoﬁská v˘‰ka:
232 – 251 m

V˘mûra: 105,48 ha

Vyhlá‰eno: 1970

Rybníky napájené vodami Sedlniãky, s rozsáhl˘m
litorálem a s podmáãen˘mi lesy, které na terasovém svahu s prameni‰ti pﬁecházejí aÏ do dubohabﬁin. Lokalita je v˘znamná pﬁedev‰ím bohatou
vodní kvûtenou a hnízdi‰ti vzácného ptactva.
Souãasnû je dÛleÏitou tahovou zastávku ptactva.
GEOLOGIE
Nivní ãást má
obdobnou charakteristiku jako
ostatní nivní rezervace. Bázi
v˘razné pravobﬁeÏní terasy Odry v‰ak tvoﬁí fluviální ‰tûrky
a ‰tûrkopísky (mindel-riss). Dále jsou to glacilakustrinní písky,
jíly a varvy a glacifluviální
‰tûrkopísky sálského zalednûní,
které místy – v dÛsledku pozdûj‰í eroze chybí. Sled vrstev uzavírají spra‰ové hlíny würmského
stáﬁí s promûnlivou mocností
1– 5 m. V nivní ãásti leÏí nivní
pÛdy glejové, na terase jsou spra‰ové hlíny pﬁekryty illimerizovan˘mi pÛdami.
Je vázána na
KVùTENA
zachovalou starou rybniãní
soustavu. Tvoﬁí ji pﬁedev‰ím
rostlinná spoleãenstva luÏní
s asociacemi Pruno-Fraxine-

tum, Querco-Ulmetum, dále
porosty Salicetum albae. Na
vodních hladinách jsou vyvinuta spoleãenstva Salvinio-Spirodeletum, Trapetum natantis,
Potametum trichoidis, Hottonietum palustris, Utricularietum australis, Potametum
obtusifolii, Phragmitetum
communis, Typhetum angustifoliae, Typhetum latifoliae
a Caricetum ripariae.
Na vodních hladinách spatﬁíme
porosty kotvice plovoucí (Trapa
natans), nepukalky vzpl˘vající (Salvinia natans), bublinatky jiÏní (Utricularia australis),
pod vodní hladinou pak rdestu
tupolistého (Potamogeton obtusifolius), r. vláskovitého (P.
trichoides) a r. svûtlého (P. lucens). V okrajov˘ch mokﬁinách
roste Ïebratka bahenní (Hotto-

nia palustris). V luÏních porostech rozkvétají postupnû snûÏenka
podsnûÏník (Galanthus nivalis),
prstnatec májov˘ (Dactylorhiza
majalis) a kru‰tík polabsk˘ (Epipactis albensis).
Rostou zde ohroÏené druhy hub,
k nejvzácnûj‰ím patﬁí hﬁib královsk˘ (Boletus regius).
Celá lokalita poZVÍ¤ENA
skytuje vhodné podmínky pﬁeváÏnû vodním a mokﬁadním
ÏivoãichÛm. Jsou to napﬁ. ãolek
velk˘ (Triturus cristatus), ã.
obecn˘ (T. vulgaris), rosniãka
zelená (Hyla arborea), skokan
skﬁehotav˘ (Rana ridibunda), s.
zelen˘ (R. kl. esculenta), s. ostronos˘ (R. arvalis), kuÀka obecná (Bombina bombina). Na
vlhk˘ch místech Ïije vzácné saranãe (Mecostethus grossus).
Velmi pestrá je ornitocenóza. Na
rybnících a v jejich blízkosti
hnízdí napﬁíklad potápka ãernokrká (Podiceps nigricolis),
bukáãek mal˘ (Ixobrychus minutus), ãírka modrá (Anas querquedula), lÏiãák pestr˘ (Anas
clypeata), polák mal˘ (Aythya
nyroca), hohol severní (Bucephala clangula), chﬁástal vodní
(Rallus aquaticus), rákosník
velk˘ (Acrocephalus arundinaceus), ledÀáãek ﬁíãní (Alcedo
atthis), moudivláãek luÏní (Remiz pendulinus), ãáp bíl˘ (Ciconia ciconia) a volavka popelavá (Ardea cinerea).
V pﬁírodní rezervaci najdeme
rovnûÏ nûkteré ohroÏené druhy
savcÛ, napﬁíklad vydru ﬁíãní
(Lutra lutra), netop˘ra vodního
(Myotis daubentonii), n. stromového (Nyctalus leisleri) a n.

V˘mûra lesního
LESNICTVÍ
pÛdního fondu je 22 ha. Lesy
jsou jednak na terase ﬁeky Odry
(svahy), jednak na plo‰e b˘valé
zámecké obory (nivní ãást).
Na terase ﬁeky Odry rostou lesy
víceménû pﬁirozeného sloÏení
(obohacená dubová buãina).
Souãasná skladba postrádá buk,
coÏ je typické pro celou CHKO
Poodﬁí (pro terasy ve 3. lesním
v˘‰kovém stupni).
Negativním prvkem je vitální
trnovník akát, kter˘ zarÛstá
b˘valou Ïelezniãní traÈ. Vût‰ina
smrkov˘ch porostÛ byla k 1. 1.
1997 sm˘cena a nahrazena autochtonními listnáãi.
Nivní ãást – území b˘valé zámecké obory – patﬁí do souboru
lesních typÛ jilmov˘ luh a vrbová
ol‰ina. V porostu roste nûkolik
asi ãtyﬁsetlet˘ch dubÛ, usychajících pravdûpodobnû i vlivem
podmáãení ze zanesen˘ch odtokov˘ch kanálÛ, dále nûkolik uÏ
such˘ch jasanÛ, které ov‰em mají nezastupiteln˘ ornitologick˘
v˘znam. Druhové sloÏení je velmi pestré (stejnû jako vûkové)
a v podstatû odpovídá pﬁirozenému. Místy je velmi husté zmlazení. Zatím je ponecháno bez
úmysln˘ch zásahÛ, s v˘jimkou
chodníku nauãné stezky Kotvice, na níÏ jsou nutné udrÏovací
práce, zaji‰Èující prÛchodnost.
Na rybnících je
VYUÎITÍ
hospodaﬁení omezeno s ohledem
na ochranu vzácn˘ch rostlin
a ÏivoãichÛ. Rezervace je dlouhodobû vyuÏívána pro ekologickov˘chovnou ãinnost. Z jiÏního
okraje pﬁes luÏní les, kolem rybníkÛ a ﬁeky Odry aÏ do Oderského luhu (na Paseãn˘ most) je
vybudována nauãná stezka, seznamující náv‰tûvníky se v‰emi
typy ekosystémÛ, které se v území nacházejí.
17, 18, 21,
BIBLIOGRAFIE
23, 47, 48, 82, 88, 96, 109,
115, 121, 144, 150, 197, 225,
232, 252, 253, 256, 257, 276,
335, 343, 357
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1 Volavka popelavá (Ardea cinerea) v PR Kotvice.
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Lokalita se naGEOLOGIE
chází v údolní nivû Odry. Na
nepropustné podloÏí (neogén)
nasedají zvodnûlé pleistocénní
‰tûrkopísky a holocenní náplavové hlíny, které zde, na poãátku ‰iroké ﬁíãní nivy , mají mocnost 1–1,5 m. Nivní pÛdy jsou
oglejené aÏ gleje.
Bﬁehové porosty
KVùTENA
meandrÛ Staré Odry jsou rÛznovûké a tvoﬁí je spoleãenstva
vrbov˘ch porostÛ (Salicetum albae, Chaerophyllo hirsuti-Salicetum fragilis), vyvíjející se
dlouhodobû v mozaice s luÏními porosty stﬁemchov˘ch jasenin (Pruno-Fraxinetum). V nejvy‰‰ím patru rostou mohutné
exempláﬁe jasanÛ (Fraxinus excelsior), vzácnûji jilmÛ (Ulmus
laevis) a dubÛ (Quercus robur),
stﬁídané ol‰emi lepkavou i ‰edou
(Alnus glutinosa, A. incana),
lípami (Tilia cordata) i habry
(Carpinus betulus), dále vrbou
kﬁehkou (Salix fragilis) a ojedinûle také bílou (S. alba). Keﬁové patro je pûknû vyvinuto, se
zastoupením svídy krvavé (Swida sanguinea), brslenu evropského (Euonymus europaea)
a bezu ãerného (Sambucus nigra) s keﬁov˘mi vrbami (Salix
viminalis, S. purpurea). K zajímav˘m druhÛm patﬁí pﬁedev‰ím snûÏenka pﬁedjarní (Galanthus nivalis), k˘chavice bílá
Lobelova (Veratrum album
subsp. lobelianum), dále kﬁivatec Ïlut˘ (Gagea lutea) a piÏmovka mo‰usová (Adoxa moschatellina), v návaznosti na
periodické vodní plochy také kosatec Ïlut˘ (Iris pseudacorus).
Louky mají charakter pcháãov˘ch luk (Cirsium oleraceum,
Cirsium canum, Cirsium rivulare) a stﬁídají se s porosty ﬁíãních rákosin s pﬁevahou chrastice
rákosovité (Phalaroides arundinacea).
Pestrá druhová
ZVÍ¤ENA
skladba stromového i keﬁového

1

Porosty kolem vodní hladiny
tvoﬁí pﬁedev‰ím vrby a ol‰e.

404

CHKO PO 16

1
patra umoÏÀuje hnízdûní velkého mnoÏství drobného zpûvného ptactva. Nepﬁehlédneme
s˘kory koÀadru, modﬁinku, nûkdy i uhelníãka (Parus major,
P. caeruleus, P. ater), ojedinûle
spatﬁíme hnízdo moudivláãka
luÏního (Remiz pendulinus).
âastûji sly‰íme neÏ spatﬁíme
slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) nebo Ïluvu hajní
(Oriolus oriolus). V doupn˘ch
stromech hnízdí strakapoud mal˘ (Dendrocopos minor). Na
loukách po jejich pokosení potkáme ãasto hejna ãápÛ bíl˘ch (Ciconia ciconia), doprovázen˘ch
volavkami popelav˘mi a stále
ãastûji i bíl˘mi (Ardea cinerea,
Egretta alba). Nad loukami loví i moták pochop (Circus aeruginosus ), po‰tolky a kánû.
Ve vodû tÛní se mnoÏí obojÏivelníci, pﬁedev‰ím skokan ‰tíhl˘
(Rana dalmatina) rosniãka zelená (Hyla arborea). Po jarním
rozlivu Odry lze v mûlk˘ch vodách tÛní spatﬁit i rybí potûr.
V blízké Odﬁe kromû pstruhÛ
najdeme i velevruba malíﬁského
(Unio pictorum).

Pﬁírodní
památka

Meandry
Staré Odry

Velmi pestr˘ porost s kvalitními dﬁevinami na starém, témûﬁ zazemnûném levém boãním rameni Odry mezi
Mankovicemi a Jeseníkem nad Odrou.
Katastrální území:
Jeseník nad Odrou,
Mankovice
(okres Nov˘ Jiãín)

Nadmoﬁská v˘‰ka:
255,5 – 259 m

V˘mûra: 25,77 ha

Vyhlá‰eno: 1999

Periodické i trvalé tÛnû v bﬁehov˘mi porosty bohatû zarostlém úseku starého toku Odry. První
dochovan˘ systém boãních ramen na toku Odry
po opu‰tûní Nízkého Jeseníku.
VYUÎITÍ
Historick˘ doklad
v˘voje území ﬁíãní nivy v Moravské bránû, objekt vhodn˘ pro
speciální odborné exkurze. (Turistická znaãka vede okrajem
chránûného území).

BIBLIOGRAFIE
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Národní
pﬁírodní rezervace

Polanská niva

Na levém bﬁehu ﬁeky Odry mezi soustavami rybníkÛ
v Polance nad Odrou a Jistebníka.
Katastrální území:
Polanka nad Odrou
(okres Ostrava)

Nadmoﬁská v˘‰ka:
218 – 220 m,
dno Odry 213 m

V˘mûra: 122,3 ha

Vyhlá‰eno: 1969

LuÏní lesy svazu Alnion incanae (Pruno-Fraxinetum, Querco-Ulmetum) ovlivnûné karpatskou
kvûtenou, spoleãenstva vodních rostlin star˘ch
ramen Odry a rybníkÛ.
Bázi tvoﬁí meGEOLOGIE
tamorfika spodnoproterozoického stáﬁí (plagioklasové pararaly).
Na nû nasedající paleozoikum
karbonsk˘mi sedimenty variské pﬁedhlubnû souvrstvím produktivního karbonu. Horninové
komplexy jsou pﬁekryty moﬁsk˘mi uloÏeninami miocenní karpatské pﬁedhlubnû. UloÏeniny
kvartéru tvoﬁí poslední ãást geologického profilu. Dvojí pleistocénní kontinentální zalednûní
pﬁineslo sedimenty glacilakustrinních pískÛ a jílÛ elsterského
zalednûní, jejich nadloÏí tvoﬁí
fluviální ‰tûrky a písky würmského stáﬁí. Sled sedimentÛ uzavírají mladoholocenní povodÀové hlíny. Vyvinuty jsou nivní
pÛdy glejové na nivních uloÏeninách stﬁednû tûÏké, tûÏké aÏ
velmi tûÏké.

KVùTENA
Témûﬁ tﬁetinu
rezervace tvoﬁí luÏní lesy, ovlivnûné v˘raznû karpatskou kvûtenou. Základními dﬁevinami
jsou jasan (Fraxinus excelsior),
lípa malolistá (Tilia cordata)
a dub letní (Quercus robur)
s pﬁímûsí stﬁemchy obecné (Padus
avium). Keﬁové patro je pestré.
Nejhojnûj‰í jsou v nûm brslen evropsk˘ (Euonymus europaeus)
a stﬁemcha obecná. Velmi bohaté bylinné patro je nejlépe zapojené v jarním aspektu, kdy
v nûm kromû ãesneku medvûdího (Allium ursinum), br‰lice
kozí nohy (Aegopodium podagraria), popence obecného
(Glechoma hederacea) a net˘kavky nedÛtklivé (Impatiens
noli-tangere) pﬁevaÏují pro
Oderskou nivu typické snûÏenka
podsnûÏník (Galanthus nivalis),

kostival hlíznat˘ (Symphytum
tuberosum), kyãelnice Ïláznatá (Dentaria glandulosa),
hvûzdnatec zubat˘ (Hacquetia
epipactis), zapalice ÏluÈuchovitá (Isopyrum thalictroides).
K vzácn˘m a ohroÏen˘m druhÛm kromû jiÏ jmenovan˘ch
patﬁí bradáãek vejãit˘ (Listera
ovata), prvosenka jarní (Primula elatior), dymnivka vy‰‰í (Corydalis cava), nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer),
kru‰tík modrofialov˘ (Epipactis purpurata), k. polabsk˘ (E.
albensis), kosatec Ïlut˘ (Iris
pseudacorus) a lilie zlatohlávek
(Lilium martagon).
V bezprostﬁední blízkosti vod
a na jejich hladinû jsou rovnûÏ
vyvinuta spoleãenstva Batrachietum rionii, Hottonietum palustris, Scirpetum radicantis,
Butomo-Alismatetum plantaginis-aquaticae, Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae, Trapetum
natantis a Ceratophylletum
submersi. Na vodních plochách
rybníkÛ spatﬁíme kotvici plovoucí (Trapa natans), laku‰ník
niÈolist˘ (Batrachium trichophyllum), vzácnû nalezneme
úpor kuﬁiãkovit˘ (Elatine alsinastrum), rÛÏkatec bradavãit˘
(Ceratophyllum submersum),
ocásek nejmen‰í (Myosurus minimus) a skﬁípinu koﬁenující
(Scirpus radicans).
SloÏení fauny
ZVÍ¤ENA
v rezervaci je velmi pestré. Mezi bezobratl˘mi byli zaznamenáni nûkteﬁí vzácní krouÏkovci

2
– Melogona broelemanni (nejsevernûj‰í v˘skyt v rámci areálu),
plochule Polydesmus inconstans (nejv˘chodnûj‰í roz‰íﬁení
západoevropského druhu). V periodick˘ch tÛních Ïije vzácná
ÏábronoÏka snûÏní (Siphonophanes grubii). PrÛzkumy prokázaly mûkk˘‰e – svinutce kruhovitého (Anisus spirorbis),
kruÏníka Rossmässlerova (Gyraulus rossmaessleri), velevruba
malíﬁského (Unio pictorum),
‰kebli rybniãnou (Anodonta
cygnea) – a brouky Dytiscus
intermedius, Trechus rubens,
Bembidion schuppeli, Zeadolopus latipes, Oedostethus tenuicornis. V blízkosti vodních
ploch se objevují váÏka bûloﬁitná
(Orthetrum albistylum), v. ãer-

1 Litorály zdej‰í vodní plochy po
ústupu hladiny jsou místem sbûru
potravy ptákÛ ze skupiny bahÀákÛ.
2 Kru‰tík polabsk˘ (Epipactis
albensis).
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vená (Crocothemis erythraea),
v. jarní (Sympetrum fonscolombei), mot˘lice lesklá (Calopteryx splendens), ‰idélko
znamenané (Erythromma viridulum), ‰ídlo tmavé (Anax
parthenope).
TÛnû a okolí ob˘vají ãolek velk˘
(Triturus cristatus), ã. obecn˘ (T.
vulgaris), rosniãka zelená (Hyla
arborea), skokan skﬁehotav˘ (Rana ridibunda), s. zelen˘ (R. kl.
esculenta), s. krátkonoh˘ (R. lessonae), s. ostronos˘ (R. arvalis).
Hnízdí zde napﬁíklad bukáãek
mal˘ (Ixobrychus minutus),
ãírka modrá (Anas querquedula), lÏiãák pestr˘ (Anas clypeata), polák mal˘ (Aythya nyroca), hohol severní (Bucephala
clangula), chﬁástal vodní (Rallus aquaticus), vodou‰ rudonoh˘
(Tringa totanus), ledÀáãek ﬁíãní
(Alcedo atthis), bﬁehule ﬁíãní
(Riparia riparia), kulík ﬁíãní
(Charadrius dubius).
V rezervaci Ïijí rovnûÏ vzácné
a ohroÏené druhy savcÛ, napﬁíklad vydra ﬁíãní (Lutra lutra),
netop˘r vodní (Myotis daubentonii), n. stromov˘ (Nyctalus
leisleri), n. parkov˘ (Pipistrel-

3 Pﬁedvegetaãní období podmáãeného lesa v NPR Polanská niva.
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3
lus nathusii), hrabo‰ mokﬁadní
(Microtus agrestis).
Rozloha lesÛ
LESNICTVÍ
národní pﬁírodní rezervace je
50 ha. Stromové patro je témûﬁ
stejnovûké (cca 100 let). Zdravotní stav stromÛ je podstatnû
lep‰í neÏ v PR Polansk˘ les (hladina podzemní vody je podstatnû
v˘‰e). V síti lesních ramen a tÛní
dochází kaÏdoroãnû k vodní dotaci z rozlivÛ Odry nebo Ml˘nky. Do porostÛ nebylo zatím úmyslnû zasahováno.

VYUÎITÍ
Rezervace je souãástí pﬁímûstské rekreaãní zóny
Ostravy. V posledních letech do
tohoto území smûﬁuje nejen velké mnoÏství pû‰ích turistÛ, ale
také cyklistÛ. PﬁestoÏe zájmem
ochrany pﬁírody bylo pﬁeváÏnû
odborné vyuÏívání území pro
v˘zkum a odborné vzdûlávání
vysoko‰kolsk˘ch studentÛ, bylo
nutno regulovat náv‰tûvnost vybudováním nauãné stezky s informaãními tabulemi a doplÀkov˘m vybavením znaãkami se
zákazy vjezdu, zábranami pro-

ti vjezdu koní i spﬁeÏení na louky a rybniãní hráze. Cyklistická
trasa je smûrována pouze po
hranici NPR.
Na hranici
POZNÁMKA
území jsou vybudovány hloubkové vrty k ãerpání jodobrómov˘ch vod pro Láznû Klimkovice.
8, 19, 21, 28,
BIBLIOGRAFIE
48, 73, 85, 88, 92, 96, 109,
142, 148, 162, 163, 179, 198,
205, 227, 228, 231, 238, 289,
304, 310, 318, 319, 325, 371

CHKO Poodﬁí
pisík obecn˘ (Actitis hypoleucos), cvrãilka ﬁíãní (Locustella
fluviatilis), moudivláãek luÏní
(Remiz pendulinus) a vodou‰
rudonoh˘ (Tringa totanus). Najdeme tady rejsce vodního (Neomys fodiens) a netop˘ra parkového (Pipistrellus nathusii).
V su‰‰ích ãástech vysychav˘ch
svahÛ star˘ch ramen Odry se
usídlil jezevec lesní (Meles meles).

1

Pﬁírodní
rezervace

Polansk˘ les

LeÏí v nivû ﬁeky Odry na jejím levém bﬁehu pﬁi hranicích
katastrÛ Zábﬁehu, V˘‰kovic a Svinova.
Katastrální území:
Svinov (okres
Ostrava-mûsto)

Nadmoﬁská v˘‰ka:
214 – 216 m,
dno Odry 212 m

V˘mûra: 59,2 ha

Vyhlá‰eno: 1970

Komplex nejníÏe poloÏeného luÏního lesa
v CHKO Poodﬁí, se systémem periodicky zaplavovan˘ch ramen Odry. Ukázka nejstar‰ích porostÛ
luhÛ Oderské nivy, pﬁedev‰ím Querco-Ulmetum,
Pruno-Fraxinetum, Salicetum albae, zasahujících
aÏ do katastru Ostravy.
GEOLOGIE
Celá pﬁírodní
rezervace se rozkládá v Oderské
nivû. Stavba nivy je pravidelná
a skládá se ze dvou ostﬁe ohraniãen˘ch ãlenÛ, jejichÏ rozhraní
pﬁibliÏnû odpovídá nezv˘‰ené
hladinû vody v Odﬁe. Bazální
ãást kvartérního sledu je tvoﬁena fluviálními písko‰tûrky místy s nepravideln˘mi polohami
promûnlivû jílovit˘ch pískÛ. PÛdy jsou pﬁeváÏnû nivní hlinité
a oglejené.
Komplex luÏníKVùTENA
ho lesa v ploché ﬁíãní nivû levého
bﬁehu Odry je protkán sítí trval˘ch a periodick˘ch tÛní. Rostlinná spoleãenstva tvoﬁí jilmová doubrava s dubem letním
(Quercus robur) a jasanem ztepil˘m (Fraxinus excelsior), s jil-

mem vazem (Ulmus laevis) a lípou malolistou (Tilia cordata)
v pﬁímûsi. Bylinné patro je nejv˘raznûj‰í v jarním období, kdy
kvetou orsej jarní (Ficaria bulbifera), dymnivka dutá (Corydalis cava), sasanka hajní
(Anemonoides nemorosa), ãesnek medvûdí (Allium ursinum),
snûÏenka podsnûÏník (Galanthus nivalis). Pro Oderskou nivu jsou typické kyãelnice Ïláznatá (Dentaria glandulosa)
a hvûzdnatec zubat˘ (Hacquetia epipactis). Tato spoleãenstva
pﬁecházejí ve stﬁemchové jaseniny
(Pruno-Fraxinetum) s dominantním jasanem s velmi pestr˘m a hust˘m keﬁov˘m patrem se
stﬁemchou obecnou (Padus avium), brslenem evropsk˘m (Euonymus europaeus) a s jasanem

ztepil˘m. Bylinné patro je velmi
dobﬁe zapojené a kromû typick˘ch hygrofyt a mezohygrofyt
obohacené v Oderské nivû o kostival hlíznat˘ (Symphytum tuberosum), zapalici ÏluÈuchovitou (Isopyrum thalictroides),
a pﬁedev‰ím hojnou snûÏenku
podsnûÏník. V kvûtnu dominuje
ãesnek medvûdí, k ohroÏen˘m
druhÛm patﬁí kru‰tík polabsk˘
(Epipactis albensis), k. modrofialov˘ (E. purpurata), v tÛních Ïebratka bahenní (Hottonia palustris), v prosvûtlen˘ch
lesních ãástech lilie zlatohlávek
(Lilium martagon). Porosty vrbin tvoﬁí lemová spoleãenstva
ﬁeky Odry.
Kromû bûÏn˘ch hub, typick˘ch
pro luÏní lesy, zde rostou pﬁedev‰ím kuﬁinec subarktick˘ (Ramariopsis subarctica), tﬁepenitka pomnûnková (Hypholoma
myosotis), vláknice Stordalova
(Galerina stordalii) a voskoviãka ra‰eliníková.
V blízkosti vodZVÍ¤ENA
ních ploch je hojná mot˘lice lesklá (Calopteryx splendens). Îijí
zde rovnûÏ ‰ídlo tmavé (Anax
parthenope), váÏka bûloﬁitná
(Orthetrum albistylum) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Ve star˘ch ramenech
a tÛních mají vhodné podmínky
k Ïivotu obojÏivelníci. Úspû‰nû
se tu rozmnoÏují ãolek obecn˘
(Triturus vulgaris), ropucha
obecná (Bufo bufo), r. zelená
(B. viridis) a skokan ostronos˘
(Rana arvalis).
V porostech hnízdí bekasina
otavní (Gallinago gallinago),

Cel˘ porost je
LESNICTVÍ
lesem zvlá‰tního urãení. Souãasná dﬁevinná skladba odpovídá
pﬁirozené druhové skladbû. Dub
a jilm prakticky nezmlazují, jasan jen ãásteãnû. Navíc jsou
v‰echny tyto druhy postiÏeny tracheomykózou. V sedmdesát˘ch letech 20. století byly v severní ãásti rezervace vykáceny grafiózní
jilmy a následnû byly nahrazeny novou v˘sadbou pﬁirozeného
druhového sloÏení. V devadesát˘ch letech byly pak ve stﬁední
a jiÏní ãásti zﬁízeny pokusné
plochy (s oplocením) ke sledování a podpoﬁe zmlazení porostÛ.
U západní hranice rezervace byl
v roce 2000 odstranûn porost
smrkové monokultury.
Na zdravotní stav stromÛ pÛsobí negativnû také sníÏená hladina podzemní vody, zpÛsobená
narovnáním toku Odry v sousedství rezervace.
Pﬁírodní rezervaVYUÎITÍ
ce leÏí v tûsné blízkosti mûstské
zástavby Ostravy-Zábﬁehu a je
z pravého bﬁehu ﬁeky pﬁístupná
po Ïelezniãním mostû. Byla proto vÏdy v jarním období hojnû
nav‰tûvována pﬁedev‰ím v dobû
kvûtu snûÏenek. PﬁestoÏe územím
vedou dvû lesní cesty, pﬁedev‰ím
v severní – dostupnûj‰í ãásti porostu je viditeln˘ úbytek snûÏenkov˘ch populací. Je velmi obtíÏné zajistit dodrÏování zákazu
vstupu mimo lesní cesty. Rezervace slouÏí pﬁedev‰ím k v˘zkumn˘m a dokumentaãním úãelÛm,
není do ní proto zámûrnû smûrováno Ïádné dal‰í vyuÏívání.
48, 77, 146,
BIBLIOGRAFIE
148, 162, 177, 178, 223, 225,
247, 289, 304, 317, 356
MAPA ÚZEMÍ
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1 âesnek medvûdí (Allium ursinum) tvoﬁí v PR Polansk˘ les bíl˘
koberec.
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Pﬁírodní
památka

Pusté nivy

Izolovan˘ drobn˘ lesní porost v ploché poﬁíãní nivû, na zazemnûném zbytku pravobﬁeÏního starého ramene Odry
pod soutokem s Jiãínkou.
Katastrální území:
Kunín (okres Nov˘ Jiãín)

Nadmoﬁská v˘‰ka:
241– 242,5 m

V˘mûra: 0,74 ha

Vyhlá‰eno: 1998

Unikátní dochovan˘ zbytek tradiãnû obhospodaﬁovaného luÏního v˘mladkového lesa (pﬁedev‰ím
mohutné vícekmenné lípy malolisté). Souãástí
území jsou také periodicky zaplavované tÛnû s typickou faunou.
Podklad tvoﬁí
GEOLOGIE
mladoholocenní povodÀové hlíny s fluviálními ‰tûrky v podloÏí.
Pod soutokem Jiãínky s Odrou
narÛstá mocnost povodÀov˘ch
hlín jiÏ na více neÏ 2m. Na nich
se vyvinuly nivní pÛdy glejové.
Lesík je tvoKVùTENA
ﬁen porostem stﬁemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum), v nûmÏ
je kromû mohutn˘ch lip, jasanÛ a dubÛ souãástí stromového

1 Stﬁemchová jasenina v zimû, v
popﬁedí vícekmenná lípa malolistá.
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patra i ol‰e lepkavá, vrba bílá
a ojedinûle i habr. Po celém obvodu lesa roste v keﬁovém patﬁe ﬁe‰etlák poãistiv˘ (Rhamnus
cathartica). V lesním podrostu
se dále uplatÀují brslen evropsk˘ (Euonymus europaeus), svída krvavá (Swida sanguinea),
v jiÏních okrajích také slivoÀ trnitá (Prunus spinosa).
Kromû bûÏn˘ch druhÛ jsou
souãástí bylinného patra také
k˘chavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum),
kostival hliznat˘ (Symphytum
tuberosum), zapalice ÏluÈuchovitá (Isopyrum thalictroides),
snûÏenka pﬁedjarní (Galanthus

nivalis). Velmi vzácnû se objevuje mûsíãnice vytrvalá (Lunaria rediviva).
V návaznosti na
ZVÍ¤ENA
porosty v louce hnízdí v lesních
lemech chﬁástal polní (Crex
crex), ãastûji jiÏ usly‰íme i kﬁepelku polní (Coturnix coturnix). Na okolních plochách
spatﬁíme ãápy bílé (Ciconia ciconia) i volavky popelavé (Ardea cinerea), na bahnit˘ch náplavech v ústí Jiãínky loví i ãáp
ãern˘ (Ciconia nigra). Mohutné stromy Pust˘ch niv pak vyuÏívají k odpoãinku, hnízdí na
nich také velcí dravci.

Ve vodû periodick˘ch tÛní Ïije
ÏábronoÏka snûÏní (Siphonophanes grubii), mnoÏí se v ní
i obojÏivelníci.
Z hlediska lesLESNICTVÍ
nického nemá porost pﬁím˘ hospodáﬁsk˘ v˘znam, je v‰ak dÛleÏit˘ pro uchování tradiãního
zpÛsobu v˘mladkového hospodaﬁení. Nelze jej pﬁevést na takzvan˘ vysokokmenn˘ les.
VYUÎITÍ
vací úãel.
BIBLIOGRAFIE
317

Studijní a srovná48, 92, 225,

CHKO Poodﬁí

1

Pﬁírodní
rezervace

Rákosina

Katastrální území:
Jistebník,
okres Nov˘ Jiãín

Nadmoﬁská v˘‰ka:
224 m

V˘mûra: 16,25 ha

Vyhlá‰eno: 2002

Nejrozsáhlej‰í terestrická rákosina v CHKO Poodﬁí s nûkolika drobn˘mi vodními plochami
s trvalou mûlkou vodní hladinou. V okolí podmáãené louky a drobn˘ lesní porost.
Hlavním motivem ochrany území je zachování
vodních a mokﬁadních rostlinn˘ch spoleãenstev.

Rákosina se
GEOLOGIE
nachází v údolní terase ﬁeky
Odry, kterou tvoﬁí náplavové
holocenní hlíny se zvodnûl˘mi

fluviálními pleistocenními ‰tûrkopísky v podloÏí. V celém území je vysoká hladina podzemní vody.

Bﬁehové porosKVùTENA
ty zv˘‰en˘ch bﬁehÛ rybniãního
náhonu – Ml˘nky tvoﬁí dﬁeviny
tvrdého luhu (Pruno-Fraxinetum). Ve sníÏeninách se místy
uplatÀují baÏinné vrbové kﬁoviny (Salicion cinereae). V západní ãásti území odrÛstá mal˘ lesní porost – jilmová doubrava
(Querco-Ulmetum). V blízkosti Ml˘nky ol‰ina (Stellario-Alnetum glutinosae). Chránûné
území nemá Ïádné cesty uvnitﬁ
sv˘ch hranic. Biotopy se vzcn˘mi
druhy ptákÛ a obojÏivelníkÛ
jsou tím ãásteãnû chránûni pﬁed
ru‰ením pﬁípadn˘mi náv‰tûvníky. Vstup je moÏn˘ za studijními
úãely a se souhlasem SCHKO
Poodﬁí. Nutné je proto zachování klidové zóny bez ru‰ení náv‰tûvníky. Pouze pro studijní
úãely. Vodní plochy v rákosinû
ãásteãnû zarÛstají plovoucími
vodními rostlinami (Batrachion
aquatilis). Vlastní rákosinu tvoﬁí spoleãenstva rákosin (Phragmition communis), plynule na
nû navazují spoleãenstva vysok˘ch ostﬁic svazu (Caricion gracilis) a podsvazu (Calthenion),
pﬁedev‰ím asociace Scirpo-Cirsietum cani. Na nekosen˘ch plochách jsou vyvinuta spoleãenstva
vysokobylinn˘ch lad (Lysimachio vulgaris-Filipenduletum).
Okolní louky (Alopecurion pratensis) mají floristicky pestrou
skladbu v závislosti na místních
vlhkostních pomûrech.

V území rostou ohroÏené druhy Ïebratka bahenní (Hottonia
palustris), snûÏenka pﬁedjarní
(Galanthus nivalis). Hojn˘ je
kosatec Ïlut˘ (Iris pseudacorus)
a bublinatka jiÏní (Utricularia australis) na mal˘ch vodních
plochách.
Dosud byla proZVÍ¤ENA
kázána pﬁítomnost velevruba
malíﬁského (Unio pictorum)
a kﬁiÏáka pruhovaného (Agriope
bruennichi). Velmi poãetné jsou
populace vlhkomiln˘ch druhÛ
rovnokﬁídl˘ch. Kobylka Conocephalus dorsalis je vázána na
vy‰‰í bylinnou vegetaci bﬁehov˘ch
porostÛ. Odumﬁelou dﬁevitou
biomasu pro kladení vajíãek vyÏaduje saranãe Chrysochraon
dispar. V rákosinách pravidelnû hnízdí moták pochop (Circus
aeruginosus). Své hrady zde staví ondatra piÏmová (Ondatra
zibethicus).
Rákosina je poneVYUÎITÍ
chána pﬁirozenému v˘voji. Louky je potﬁebné udrÏovat pravideln˘m kosením v závislosti na
hnízdûní ptactva.
48, 96, 109,
BIBLIOGRAFIE
162, 225, 231, 317

1 Vrbové kﬁoviny pﬁechází do
porostÛ rákosin zabírajích znaãnou ãást PR Rákosina.
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1

Památné stromy
1. Platan javorolist˘, k. ú. Barto‰ovice, p. ã. 538, v centru obce
vedle barto‰ovického zámku. O: 770 cm, Vs: 32 m, S: 250 – 300
let.
2. ¤e‰etlák poãistiv˘, k. ú. Barto‰ovice, p. ã. 1775/1, pûtikmenn˘ exempláﬁ na pravém bﬁehu Odry asi 100 m severnû od Dolního barto‰ovického rybníka. O max.: 100 cm, Vs: 7 m, S: neurãeno.
3. Dub letní, „HorákÛv dub“, okres Nov˘ Jiãín, k. ú. Bernartice
nad Odrou, p. ã. 1212/1, na okraji lesa „Jesenick˘ díl“. O: 410 cm,
Vs: 34 m, S: asi 250 let.
4. Dub letní, k. ú. Jeseník nad Odrou, p. ã. 191/1, v areálu hﬁi‰tû
v Jeseníku nad Odrou. O: 450 cm, Vs: 22 m, S: asi 250 let.
5. Topol ãern˘, k. ú. Jistebník, p. ã. 857, 860, na levém bﬁehu Odry
proti ústí Lubiny., O: 510 cm, Vs: 29 m, S: 80 let.
6. Dub letní , k. ú. Kunín, p. ã. 6/1, na hﬁi‰ti u ‰koly. O: 420 cm,
Vs: 23 m, S: asi 300 let.
7. Dub letní, k. ú. Kunín, p. ã. 1205, v Kunínû asi 100 m vpravo
od silnice do Suchdola nad Odrou. O: 280 cm, Vs: 20 m, S: asi
150 let.
8. Lípa malolistá, k. ú. Mankovice, p. ã. 1757/1, u Ïelezniãní zastávky. O: 420 cm, Vs: 26 m, S: asi 200 let.

1

2

Platan javorolist˘ u zámku v Barto‰ovicích.

2

¤e‰etlák poãistiv˘ roste na bﬁehu Odry, 100 severnû od Dolního barto‰ovického rybníka.
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3

5

4

412

3

Dub letní zv. Dub u Odry roste v k. ú. Studénka.

4

Lípa malolistá u Ïelezniãní zastávky v Mankovicích.

5

Buk lesní ãervenolist˘ v Suchdole nad Odrou najdeme poblíÏ hﬁbitova.
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9. Dub letní, k. ú. Nová Horka. p. ã. 1, na hranû ﬁíãní terasy
u zámku. O: 650 cm, Vs: 33 m, S: 350 let.
10. Dub letní, k. ú. Studénka, p. ã. 945, mezi Ml˘nkou a Odrou asi
200 m severnû od jezu na Odﬁe (u modré turistické znaãky).
O: 465 cm, Vs: 28 m, S: asi 200 let.
11. Buk lesní ãervenolist˘, k. ú. Suchdol nad Odrou, p. ã. 28,
v Suchdole nad Odrou mezi hﬁbitovem a Sokolovskou ulicí.
O: 510 cm, Vs: 25 m, S: asi 200 let.
12. Dub letní, k.ú. Suchdol nad Odrou, v horní ãásti obce u záhumenní cesty pod farmou Agrosumak. O: 460 cm, Vs: 21 m,
S: 200 let.
Poznámka: V‰echny památné stromy leÏí v okrese Nov˘ Jiãín.

