3. Přírodní památka Kamenec
Na rozhraní katastrů Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku-Místku severně od silnice
z Frýdku-Místku do Dobré se nalézá přírodní památka Kamenec. Velmi cenný mokřadní
biotop s vodními plochami, čistými potůčky a podmáčeným lesním porostem na rašeliništi.

1. Centrální plocha přírodní památky s vodní plochou.
Centrálním plochu vyplňuje jezírko a okolo něj v lesním porostu několik tůní a bažinatých
míst. Dřevinné patro tvoří hlavně olše lepkavá a jasan ztepilý, lze najít i olši šedou. V jezírku
se vyskytuje šípatka vodní, zevar vzpřímený, zevar jednoduchý, rdest vzplývavý a masožravá
bublinatka jižní. Bublinatky do svých měchýřků na úkrojcích listů chytají živočišný plankton.
Z jejich těl získávají k růstu potřebný dusík, kterého je v bažinatém prostředí málo.
V mělčinách rostou různé ostřice (ostřice obecná, ostřice prosovitá, ostřice prodloužená
a ostřice šedavá, dále od břehu i ostřice řídkoklasá), najdeme zde i bahničku mokřadní
a přesličku poříční. Na některých místech roste suchopýr úzkolistý a ojediněle i vstavačovitý
prstnatec májový.
Na jaře okolo potůčků a na bažinatých místech rozkvétají zlatožluté koberce blatouchu
bahenního. Hojný je zde i růžově kvetoucí kozlík celolistý, který je zde poměrně hojný, jedná
se však o rostlinu vzácnou, vyskytující se u nás pouze v Pobeskydí. Roste zde i řeřišnice
hořká. Jako oblíbená jarní zelenina plná vitamínů se pro kořenitou chuť využívá ke kořenění
různých pomazánek nebo jen na chléb s máslem. V létě zde modře kvete rozrazil vodní
a červeně bodlák pcháč bahenní.

2. Volná hladina jezírka.

3. Bažiny v okolní olšině. Ostřice a sítiny vytvářejí charakteristické bochníkovité vyvýšeniny –
bulty.

4. Lesní bažina s bohatým porostem vodních rostlin. Vzpřímené rostliny s trávovitými listy
jsou zeravy, nepříliš hojné bažinné rostliny příbuzné orobincům.

5. Lesní potůček s bohatou doprovodnou vegetací.

6. Masožravá bublinatka jižní s měchýřky na listech k lapání kořisti.

7. Výskyt suchopýru vždy upozorňuje na silně podmáčené plochy, bažiny a rašeliniště. Zde
roste suchopýr úzkolistý.

8. Šípatka střelolistá se v okolí Frýdku-Místku vyskytuje jen vzácně.

9. Populace růžově kvetoucího prstnatce májového čítá pouze několik rostlin.

10. Žlutě kvetoucí blatouch bahenní a růžově kvetoucí vzácný kozlík celolistý.

11. Řeřišnice hořká roste vždy přímo v mělké vodě nebo na místech silně podmáčených.

Přírodní památka je významným refugiem vodních druhů hmyzu a obratlovců, jaké nemá
ve Frýdku-Místku a jeho okolí obdobu. Unikátnost lokality potvrdily dosavadní výzkumy,
bylo zde například zjištěno 26 druhů vážek a 193 druhů brouků. V tůních nachází útočiště
čolek obecný a kriticky ohrožený čolek velký. Na jaře zde kladou do tůní masově vajíčka
žáby, především skokan hnědý.
Směrem k Dobré je lokalita sušší a tak zde rostou běžné lesní stromy dub letní, lípa srdčitá,
javor mléč, habr obecný a místy i smrk ztepilý.

Popis z informačního systému ochrany přírody:
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Charakter:
Mokřadní biotop v nivě řeky Morávky se sítí tůněk a slatinným
jezírkem, na něž navazuje rašeliniště.
Katastrální území: Dobrá u Frýdku-Místku
Výměra:
9,82 ha
Nadmořská výška: 319 – 321 m
Vyhlášeno:
1992

Kudy tam:
Lokalita se nachází vlevo od silnice Frýdek-Místek - Dobrá v úrovni Výzkumného ústavu
hutnictví železa (VÚHŽ).
GPS:
Doprava:
autobus:

auto:
pěšky:

vyhlídka a infotabule

49°40'37"N, 18°23'31"E

předměstské linky směr Dobrá a městská linka č. 3, zastávka „Dobrá, VÚHŽ“,
lokalita se nachází přímo proti ústavu přes hlavní silnici. Památku lze nejlépe
pozorovat z boční lesní cesty, která od hlavní silnice odbočuje vlevo cca 150 m
za čerpací stanicí PHM (70 m před zastávkou příměstských autobusů ve směru
od města) po okraji lesa. Potůček s mokřady začíná hned na okraji lesa,
středové jezírko je asi 200 m dále po lesní cestě.
parkoviště u VÚHŽ vedle silnice Frýdek-Místek – Dobrá, odtud jako
autobusem.
od Intersparu po ulici Dobrovského, okolo jezdeckého areálu a kapličky mezi
rodinné domy, kde asi po 100 m u čp. 2411 a 3438 zabočíme doprava a po 150
m v zatáčce tam, kde se cesta nejvíce přiblíží k lesu, odbočíme doleva lesní
cestou, která po 100 m končí u hlavního jezírka.

