
NOVÁ KNIHA
Kolektiv autorů: Příroda Pobečví. Lipník nad Bečvou: ČSOP ZO 74/03 Lipník nad 
Bečvou, 2013, 178 pp., ISBN 978-80-260-4547-2 (váz.). 

Přírodovědný zájem o řeku Bečvu a její okolí byl vždy poněkud 
menší než zájem o dvě významnější moravské řeky – Odru a Moravu, 
o jejichž přírodě pojednává velké množství publikací. Přesto i říční 
krajina Bečvy má mnohé co nabídnout. Z iniciativy Českého svazu 
ochránců přírody Lipník nad Bečvou tak vznikla kniha kolektivu 
pětadvaceti autorů: Příroda Pobečví.

Jednotlivé kapitoly zahrnují populární formou psané texty 
o všech složkách přírody Pobečví. Vedle kapitol o geologii či 
hydrologii území tvoří největší část knihy kapitoly věnované všem 
významným či atraktivním skupinám organismů, kteří se vysky-
tují v nejbližším okolí řeky Bečvy. Nechybí ani pojednání o histo-
rickém a současném využití území člověkem. Celá kniha obsahuje 
velké množství obrázků reprezentativně znázorňujících přírodní 
fenomény této říční krajiny. Čtyři botanické kapitoly (Mechorosty, 
Kapraďorosty, Kvetoucí rostliny a Vstavačovité) zpracoval čtivou formou Zbyněk Hradílek.

Společnou tvůrčí činností regionálních přírodovědců tak vzniklo dílo, které má potenciál 
zaujmout širokou veřejnost a zprostředkovat jí přírodní krásy a hodnoty Pobečví, jedinečné 
říční krajiny východní Moravy.
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NOVÁ KNIHA
Roháček J., Ševčík J. & Vlk P. [eds]: Příroda Slezska. Opava: Slezské zemské muzeum, 
2013, 479 pp., ISBN 978-80-86224-95-4 (váz.). 

Publikace „Příroda Slezska“ představuje historicky první zpra-
cování přírodních poměrů regionu českého Slezska a přilehlých 
oblastí severní Moravy. Kniha podává přehled nejdůležitějších 
geologických a biologických poznatků o této oblasti s důrazem na 
přírodní jedinečnosti, zvláštnosti a zajímavosti. Širokému záběru 
a pestrosti témat postihující jak neživou přírodu, tak lóru a faunu 
odpovídalo složení více než třicetičlenného autorského týmu. Byli 
v něm zastoupeni nejen odborníci ze Slezského zemského muzea, 
ale také specialisté působící na univerzitách v Ostravě, Olomouci, 
v různých muzeích a institucích Moravskoslezského kraje. Svými 
postřehy do publikace přispěli také různí znalci místních přírod-
ních poměrů, které profesní zaměření zaválo mimo obor nebo 
tento region.

„Příroda Slezska“ je dílem, které má potenciál oslovit nejen 
odborníky, ale také laickou veřejnost. Obsah knihy odpovídá vysokým nárokům současné vědy 
a prezentuje současné přírodovědné poznatky, jeho forma je zároveň přístupná všem milovní-
kům přírody.
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