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l Oblast podhorských luk v nadmořské výšce 600 – 900 m
l V blízkosti v řádu několika km od NPR Králický Sněžník (růžově, vlevo) a místy součástí Ptačí oblasti 

Králický Sněžník (PO světle fialovou na obrázku dole) a před Sokolským hřbetem (okrová, vpravo 
nahoře)

Co nás čeká?



Oblast východního úpatí Králického Sněžníku je 
vklíněna do polských chráněných území a rezervací



Pohled ze západu od úbočí Králického Sněžníku přes Novou Seninku na vzdálenost 
asi 3-5km na Kunčickou horu s poli, loukami a hromadnicemi kamení,

vlevo za stromem Urlich/Javořina (asi z roku 1930)



Pohled zhruba ze stejného místa asi v roce 2012



Mapovací čtverce 5867 || 5767

Prozkoumejte oblast pomocí mapového nástroje v NDOP AOPK



Botanicky cenná oblast (a co skoro jistě uvidíte)
C1b, §KO Montia fontana subsp. fontana – zdrojovka hladkosemenná pravá
C1t, §KO Botrychium matricariifolium – vratička heřmánkolistá
C2b, §O Botrychium lunaria – vratička měsíční
C2t, §SO Montia fontana subsp. amporitana – zdrojovka hladkosemenná potoční
V území byla také určena M. fontana nothosubsp. variabilis, která ale není zařazena do žádné kategorie ochrany!
CITES, §O Gymnadenia conopsea – pětiprstka žežulník
§SO Orchis mascula subsp. speciosa – vstavač mužský znamenaný
CITES, §O Dactylorhiza majalis subsp. majalis – prstnatec májový pravý
CITES, §O Platanthera bifolia – vemeník dvoulistý
§O Epilobium obscurum – vrbovka tmavá
§O Lycopodium clavatum subsp. clavatum – plavuň vidlačka pravá
§O Pilosella aurantiaca – jestřábník oranžový
§O Pyrola minor – hruštička menší
§O Thesium alpinum – lněnka alpská
§SO Iris sibirica – kosatec sibiřský





Co byste mohli najít
Listera cordata - bradáček srdčitý
nová naleziště zdrojovek, vratiček, vstavačů (kříženec prstnatce bezového?)



Nejcennější nelesní společenstva
MOLINIO-ARRHENATHERETEA – LOUKY A MEZOFILNÍ PASTVINY
Arrhenatherion elatioris – Mezofilní ovsíkové a kostřavové louky
Poo-Trisetetum flavescentis – Podhorské kostřavovo-trojštětové louky
Calthion palustris – Vlhké pcháčové louky
Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei – Vlhké louky s pcháčem zelinným
Cirsietum rivularis – Karpatské vlhké louky s pcháčem potočním
Scirpetum sylvatici – Vlhké louky se skřípinou lesní
Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum ulmariae – Horská vlhká tužebníková lada s krabilicí chlupatou

CALLUNO-ULICETEA – SMILKOVÉ TRÁVNÍKY A VŘESOVIŠTĚ
Violion caninae – Podhorské a horské smilkové trávníky
Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis – Suché podhorské a 
horské smilkové trávníky

PHRAGMITO-MAGNO-CARICETEA – VEGETACE RÁKOSIN A VYSOKÝCH OSTŘIC
Phragmition australis – Sladkovodní rákosiny
Equisetetum fluviatilis – Mokřadní vegetace s přesličkou poříční
Glycerio-Sparganion – Nízké potoční rákosiny a plaury
Glycerietum fluitantis – Mokřadní vegetace se zblochanem vzplývavým

MONTIO-CARDAMINETEA – VEGETACE PRAMENIŠŤ
Caricion remotae – Vegetace nevápnitých lesních pramenišť
Caricetum remotae – Vegetace lesních pramenišť s ostřicí řídkoklasou
Epilobio nutantis-Montion fontanae – Vegetace subatlantských podhorských nelesních 
pramenišť
Philonotido fontanae-Montietum rivularis – Vegetace podhorských pramenišť se zdrojovkami



Co skoro jistě potkáte z živočichů
jasoň dymnivkový
střevlík hrbolatý
kudlanka nábožná
pačmelák cizopasný ale i další
majka fialová, m. obecná, m. svraštělá
zemní včely
chřástal polní
křepelka polní
skřivan polní
strnad luční
jeřábek lesní
tetřívek obecný
… a mnoho dalších



Těšíme se na shledanou!

Králický Sněžník 1424m

Velké Vrbno, Paprsek

Petr Petřík
Botanický ústav AV ČR
Zámek 1
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