Reportáž z exkurze „Za ladoňkami do PR Doubek u Zámrsk“ pořádané 2. dubna 2011
Moravskoslezkou pobočkou ČBS

První letošní oficiální exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS se konala v sobotu 2. dubna.
Sraz byl v 9:00 hod. na vlakovém nádraží v Hustopečích nad Bečvou po příjezdu vlaku od
Valašského Meziříčí. Vlakem přijely pouze 3 osoby, zbývající 4 automobily, což se nakonec
ukázalo jako velká výhoda, ale nepředbíhejme. Po asfaltce jsme vyrazili směrem k PR Doubek
a cestou v příkopech podél cesty potkávali řadu jarních druhů, např. rozrazil laločnatý
(Veronica sublobata), violka vonná (Viola odorata), devětsil lékařský (Petasites hybridus),
prvosenka vyšší (Primula elatior), plicník tmavý (Pulmonaria obscura) a další. Překvapivě na
kosené louce u příkopu kvetla zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). Tempo jsme
nasadili svižné, protože první drobné krápání rychle přešlo v dosti intenzivní déšť. V Doubku
nás čekaly modré koberce avizovaného druhu ladoňka karpatská (Scilla kladnii), takže došlo
na první focení. Díky Martinovi Dančákovi jsme byli rychle zasvěceni do problematiky rodu
Scilla a to jak pěstovaných tak i původních druhů. Zde také padl první nesmělý návrh
navštívit neplánovaně lokalitu s výskytem dalšího druhu ladoňky – ladoňky vídeňské (Scilla
vindobonensis). Po prozkoumání PR Doubek, kde jsme vydatně povzbudili chuťové pohárky
česnekem medvědím, jsme zamířili do navrhované PR Doubrava-Bečva. Tady nás čekala opět
řada jarních druhů, např. ostřice chlupatá (Carex pilosa), kyčelnice žláznatá (Dentaria
glandulosa), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), hvězdnatec čemeřicový
(Hacquetia epipactis), ale také např. kadáver srnčí zvěře. Přestalo pršet a opět byl vznesen
návrh navštívit lokalitu ladoňky vídeňské. A protože více než polovina účastníků exkurze byla
motorizovaná, návrh byl s nadšením přijat a přesunuli jsme se do obce Blazice SZ od Bystřice
pod Hostýnem. Tady v pěkné dubohabřině podél toku potoka Libosvárka jsme našli sice
nevelkou ale krásně rozkvetlou populaci této ladoňky. Na závěr jsme v polních podmínkách
krátce úřadovali a přijali 2 nové členky do řad MS pobočky. Jediným nedostatkem bylo jen
to, že exkurze neměla tečku v podobě návštěvy pohostinství či restaurace, což se snad podaří
napravit při některé z dalších akcí pobočky.
J. Tkáčiková

Za ladoňkami do přírodní rezervace Doubek u Zámrsk
2. dubna 2011

Seznam taxonů nalezených během exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS
PR Doubek (49°31'14"N, 17°50'25"E) a navrhovaná PR Doubrava-Bečva (49°31'03"N, 17°50'59"E)
Adoxa moschatellina
Allium ursinum
Allium vineale
Anemone nemorosa
Arum cylindraceum
Asarum europaeum
Bellis perennis
Betula pendula
Caltha palustris
Carex pilosa
Carpinus betulus
Corydalis solida
Daphne mezereum
Dentaria glandulosa
Euphorbia amygdaloides
Ficaria verna subsp. bulbifera
Gagea lutea
Galanthus nivalis
Galeobdolon montanum
Hacquetia epipactis
Hedera helix
Chrysosplenium alternifolium
Isopyrum thalictroides
Juncus effusus
Lamium purpureum
Luzula pilosa
Lysimachia vulgaris
Mercurialis perennis

Oxalis acetosella
Petasites albus
Primula elatior
Pulmonaria obscura
Pulmonaria officinalis
Quercus robur
Quercus rubra
Ranunculus lanuginosus
Scilla kladnii
Stellaria holostea
Tussilago farfara
Veratrum album subsp. lobelianum
Veronica beccabunga
Veronica officinalis
Veronica sublobata
Viola odorata
něco málo z mechorostů:
Atrichum undulatum
Conocephalum conicum
Eurhynchium hians
Fissidens taxifolius
Plagiomnium affine agg.
Plagiomnium undulatum
a nejhojnější houba:
Piptoporus betulinus

Blazice, údolí potoka Libosvárka (49°26'19"N, 17°39'30"E, 210 m n. m.)
Adoxa moschatellina
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Asarum europaeum
Carex pilosa
Corydalis solida
Euphorbia amygdaloides
Ficaria verna subsp. bulbifera
Gagea lutea
Galeobdolon montanum

Hacquetia epipactis
Hedera helix
Chrysosplenium alternifolium
Mercurialis perennis
Oxalis acetosella
Petasites albus
Primula elatior
Pulmonaria officinalis
Scilla vindobonensis

Zapsala: B. Orlová, doplnila J. Tkáčiková (Moravskoslezská pobočka ČBS)

