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Příloha č.1 

 

Jarní floristické průzkumy v meandrech řeky Stonávky 

V měsíci březnu a dubnu jsem navštívil meandry řeky Stonávky, abych zjistil, jaké 

druhy rostlin v bylinném patře právě začínají kvést. Rozhodl jsem se nalezené kvetoucí 

druhy blíže popsat. 

Floristický průzkum č. 1 

První průzkum jsem uskutečnil 17.3.09. V bylinném patře začíná kvést devětsil 

lékařský (Petasites hybridus), který roste roztroušeně na březích i dál od břehu. Devětsil 

lékařský náleží do čeledí hvězdnicovitých – Asteraceae. Rod petasites zahrnuje 18 druhu 

rostoucí v Evropě, Asii a Severní americe. Devětsil lékařský spolu s devětsilem bílým 

(Petasites Albus), devětsilem japonským (Petasites japonicus) a devětsilem Kablíkové 

(Patsites kablikianus), jsou druhy, které lze spatřit růst v našich podmínkách. Devětsil 

japonský je u nás pěstován zejména v zámeckých parcích nebo v zahradách. Zplaňuje jen 

zřídka. Devětsil lékařský je vytrvalá až 130cm vysoká bylina. Lodyha nese nafialovělé až 

růžové šupiny. Květy jsou v hroznovitě uspořádaných úborech, narůžovělé až fialové 

barvy. Devětsil lékařský je dvoudomá bylina, kde samčí květy jsou dvakrát větší než 

samičí a na delších stopkách. Listy jsou srdčitě okrouhlé, přízemní, řapíkaté, objevují se až 

po odkvětu. Rozměry listů na šířku dosahují až 60cm a 100cm na délku. Typické 

stanoviště devětsilu jsou vlhké nebo lužní lesy, lesní prameniště, rokle, podél lesních 

potoků, vlhká rumiště, na půdách humózních a kamenitých. (http://www.botanika.wendys 

.cz.) 

Dalším druhem, který jsem objevil v nivě Stonávky je podbílek šupinatý (Lathraea 

squamaria). Podbílek šupinatý patří do čeledi krtičníkovitých – Scrophulariace. Jedná se o 

vytrvalou až 25 cm vysokou, parazitickou bylinu bez chlorofylu. Má přímou dužnatou 

lodyhu bílé nebo narůžovělé barvy. Lístky jsou šupinovité, růžové. Květenství je 

hroznovité s 20-35 růžovými květy, které vyrůstají na krátké stopce. Kalich je zvonkovitý, 

čtyřčetný. Koruna je dvoupyská. Plody tvoří vejcovité tobolky. Podbílek šupinatý roste na 

vlhkých nebo mokrých humózních půdách, podél potoků v lesích, které jsou převážně 

smíšené nebo listnaté. 
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Tato parazitická rostlina je vázána na stromy, na jejichž kořenech parazituje. 

Pomocí tenkých haustorií, které vyrůstají z oddenku, proniká do kořenového systému 

stromů. Podbílek šupinatý není ohroženou bylinou, avšak její výskyt je roztroušený. 

(http://www.kvetenacr.cz/index.asp) 

V nivě Stonávky kvete i mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) 

patřící do čeledi lomikámenovitých - Saxifragaceae. Je to vytrvalá 10-20 cm vysoká 

rostlina, světlezelené až žlutozelené barvy s krátkým oddenkem. Listy jsou ružicovitě 

nahloučené, okrouhlé až okrouhle ledvinité s pravidelně vroubkovaným okrajem. Květy na 

vrcholíku jsou přisedlé, kalich je žlutý až žlutozelený. Plody jsou tobolky. Výskyt je vázán 

na vlhké až zamokřené půdy s vysokou hladinou podzemní vody, bohaté na živiny. 

Mokrýš střídavolistý není ohroženým druhem. ( http://www.kvetenacr.cz/index.asp ) 

Poměrně často jsem nacházel i plícník lékařský (Pulmonaria officinalis). Je to 

vytrvalá bylina až 30 cm vysoká. Listy mají čepel široce vejčitou, báze srdčitá, celokrajná 

s bílými skvrnami. Modrofialové až červené koruny květů jsou uspořádány v krátkých 

řídkých vrcholových vijanech. Plody jsou černé vejcovité tvrdky. Plícník lékařský je lesní 

druh, rostoucí v lužních lesích, doubravách, dubohabrových a lipových hájích a listnatých 

lesích obecně. Tato bylina je vitálnější na vlhčích, živinami bohatších půdách. Plícník 

lékařský není ohrožený druh. 

Dalším hojným druhem, který jsem v této oblasti objevil, je dymnivka dutá (Corydalis 

cava)Je to vytrvalá až 35cm vysoká rostlina. Vyrůstá z duté hlízy o velikosti vlašského 

ořechu. Lodyhu má přímou, masitou, zelenou až červenohnědou s 2-3 řapíkatými 

lodyžními listy, které jsou doširoka trojúhelníkovité s 2krát trojčetně dělenou 

modrozelenou čepelí. Květenství je hroznovité s 8-20 květy. Listeny mají vejčitý nebo 

eliptický tvar. Barva květu je nachová, méně bílá či růžová.Jedná se o jarní rostlinu 

kvetoucí od března do května. Roste ve světlých humózních hájích, lužních lesích a 

listnatých lesích, na humózních půdách, a to jak v nížinách, tak i v podhůří. (http: 

//www.botanika.wendys.cz) 

Vedle plícníku lékařského a dýmnivky duté hojně začíná kvést prvosenka vyšší 

(Primula elatior) zvaná lidově ,, petrklíč“. Prvosenka vyšší patří do čeledi prvosenkovitých 

(Primulaceae). Roste na vlhčích loukách v dubohabřinách a v suťových lesích, od 

pahorkatin do hor. Je vytrvalou rostlinou až 30cm vysokou, s přízemní ružicí listů a 
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uzlovitým oddenkem. Květy v jednostranných okolících vykvétají na stvolech. 

(http://www.kvetenacr.cz/index.asp) 

 

Floristický průzkum č. 2 

30.3.09 jsem provedl další průzkum. Jelikož předcházející dny byly značné chladné 

i se sněhovou pokrývkou, nedošlo k významné změně, co se týká nově kvetoucích druhů 

rostlin. Kromě již uvedených druhů bylin, začíná kvést ohrožený druh naší květeny 

kýčelnice žláznatá (dentaria glandulosa). Je vytrvalou bylinou náležící do čeledi 

brukvovitých - Brassicaceae. Má plazivý oddenek s přímou až 30cm vysokou lodyhou. 

Lodyžní listy jsou tři, trojčetné, celkem 9 kopinatých lístků, které jsou na okraji nestejně 

pilovité, čepel je nesouměrná. Květy jsou 2-5květém hroznu, kalištní lístky jsou podlouhlé, 

tmavě fialové, korunní růžové nebo nachové. Plody jsou přímo odstáté češule. Kyčelnice 

žláznatá je typický zástupce květnatých bučin a jedlobučin. Roste na hlinitých, humózních, 

vlhčích půdách ve vyšších oblastech severní a severovýchodní Moravy, v Čechách neroste. 

Je spíše stínomilným druhem. (http://www.kvetenacr.cz/index.asp) 

Tento druh patří mezi ohrožené druhy (C3). I když na území severovýchodní 

Moravy je celkem hojná, na zbytku území Moravy a v Čechách neroste vůbec. Jedná se o 

karpatský květenný prvek na našem území. 

 

Floristický průzkum č. 3 

První dubnový průzkum nivy Stonávky jsem provedl 6.4.09. Na březích začíná růst 

sasanka pryskyřníková (Anemone ranunculoides). Jedná se o vytrvalou rostlinu až 25cm 

vysokou s plazivým oddenkem. Lodyhu má přímou, listy přízemní 3-četné, dlouze 

řapíkaté. V horní čtvrtině lodyhy přeslen tří listenů. Květy jsou žluté, pravidelné s pěti 

okvětními lístky. Na rostlině bývá většinou jeden květ. Plody jsou nážky. Roste na vlhčích 

místech v lesích, křovinách, na březích potoků a řek v půdách humózních, slabě kyselých, 

hlinitých i písčitých. Je myrmekochorní rostlinou. Plody mají vyvinuty masité přívěsky, 

které slouží jako potrava pro mravence. Zároveň tím dochází k rozšiřování druhu. Sasanka 

pryskyřníková se řadí mezi jarní efemeroidy. – rostliny s jarním aspektem. Na rozdíl od 

sasanky hajní je vzácnějším druhem. Původní druh naší květeny. (http:// www. kvetenacr 

.cz/index.asp) 
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Dalším druhem patřící do čeledi pryskyřníkovitých – Ranunculaceae, je sasanka 

hajní (Anemone nemorosa), kterou jsem často nalézal na obou březích Stonávky. Je 

vytrvalou jarní bylinou vysokou až 15cm s plazivým oddenkem. Lodyha je přímá 

s přeslenem tří listenů podobných listům. Pravý list je přízemní, dlouze řapíkatý. Na konci 

lodyhy je jeden bílý pravidelný květ s šesti okvětními lístky. Plody tvoří souplodí nážek. 

Výskyt je zvláště v listnatých lesích na čerstvých, vlhkých, kyprých humusových půdách, 

v parcích, na březích potoků apod. Je to jedovatý i léčivý druh, využíván i jako okrasná 

rostlina. Není ohrožena, patří mezi původní druh naší květeny. (http://www. 

kvetenacr.cz/index.asp) 

Orsej jarní (Ficaria bulbifera) taktéž hojně začíná kvést nejen v meandrech 

Stonávky, ale i na březích přilehlých malých potoků, které se do Stonávky vlévají. Orsej 

jarní, která patří do čeledi pryskyřníkovitých - Ranunculaceae, je přízemní nízká rostlina. 

Má přízemní listy s dlouhým pochvatým řapíkem, čepel listu je srdčitě vejčitá až ledvinitá 

s leskem. Květy jsou leskle žluté. Plody tvoří nážky. Roste na vlhkých lukách, parcích, 

křovinách, ve stinných listnatých lesích. Je hojným druhem, známým již od středověku 

jako léčivka. Mladá nať obsahuje vysoké množství vitamínu C. (http://www. 

kvetenacr.cz/index.asp) 

Dál od břehu roste křivatec luční (Gagea pratensis) patřící do čeledi liliovitých – 

Liliaceae. Je vytrvalou až 30cm vysokou cibulovitou rostlinou. Má jeden plochý přízemní 

list 7-15 mm široký, obvykle 3 žilný, s kápovitou špičkou. Květy jsou uspořádány v 

lichookolíku v počtu až 10 květů, které vyrůstají obvykle mezi dvěma úzkými listeny. 

Květní stopky jsou lysé, korunní lístky žluté, zevně zelenavě proužkované, rostoucí 

v počtu šesti. Křivatec roste v lužních lesích, nebo vlhkých listnatých i smíšených lesích, 

křovinách, loukách, podél toků, v sadech, na půdách kyprých, vápnitých, humózních, 

hlinitých s dostatkem vláhy. V České republice je hojným druhem v nížinách a ve 

středních polohách. (http: //www.botanika.wendys.cz) 

Na přilehlých polích kolem řeky Stonávky kvete vedle sasanky hajní a orseje 

jarního i pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), který patří mezi vzácnější 

taxony vyžadující pozornost (C4a). Náleží do čeledi pryšcovitých - Euphorbiaceae. 

Vyskytuje se především ve stinných až polostinných listnatých lesích, v nížinách i ve 

vyšších polohách. Výjimečně roste i ve smrkových monokulturách, lesních lemech, 
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v křovinách a mezích. Je nápadným lesním druhem časného jara, který upoutá v bylinném 

patře svou ružicí listů a načervenalým stonkem. Při poranění mléčí. (http://www. 

kvetenacr.cz/index.asp) 

Posledním objeveným druhem mého jarního floristického průzkumu je blatouch 

bahenní (Caltha palustris), který spadá do čeledi pryskyřníkovitých - Ranunculaceae. 

Blatouch bahenní je vytrvalá jarní rostlina, až 30cm vysoká. Má přízemní listy sytě zelené, 

šťavnaté, celokrajné. Na lodyhách vyrůstají, až 4cm velké, sytě žluté, lesklé květy s pěti 

okvětními lístky a mnoha tyčinkami. Plody jsou měchýřky. Roste na silně vlhkých, 

bahnitých půdách podél břehu řek, potoků, v mokřinách, příkopech na polostinných 

stanovištích. Je jedovatým i léčivým druhem, který bývá vysazován do tzv. bahenních zón 

okrasných jezírek. Není ohrožen. (http://www.kvetenacr.cz/index.asp) 
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Příloha č. 2 

Fotografie vybraných lokalit Stonávky 

Snímek č.1 Karviná-Lipiny lokalita bobra evropského (Castor fiber) 

 

Snímek č.2 Poměrně čerstvý okus stromu bobrem evropským. 
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Snímek č.3 Navážky hlušiny podél břehů Stonávky v Lipinách. 

 
 

Snímek č.4 Místo prvního fytocenologického snímku vpravo, vlevo husté 
porosty křídlatky japonské (Reynoutria japonica). 
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Snímek č.5 Stonava–most u školy, kvalitní porosty vrbotopolových luhů. 
(Salicion albae, asociace Salici-Populetum). 

 
 

Snímek č.6 Upravené koryto řeky betonem, oblast dolu Darkov. 
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Příloha č.3  
 

Zajímavé fotografie pořízené v meandrech Stonávky 
 

 
Snímek č.7 Želva nádherná (Trachemys scripta elegans) v meandrech. 
Bohužel již bez známek života. 
 

Snímek č. 8 I zde se činil bobr evropský (Castor fiber).  
 


