5. Přírodní památka Pod hukvaldskou oborou
Na levém břehu říčky Ondřejnice v místě, kde opouští Kozlovice, se nalézá PP
Pod hukvaldskou oborou. Jedná se o lužní les s převahou jasanu ztepilého, na břehu říčky
s olší lepkavou, hojné jsou také dub letní, habr obecný, javor klen, javor mléč a lípa srdčitá.

1. Lužní les na břehu Ondřejnice s pérovníkem pštrosím v podrostu.
V podrostu jsou běžné druhy těchto poloh – kyčelnice žláznatá, kopytník evropský, čistec
lesní, pryskyřník kosmatý a další. Ojediněle tu roste lilie zlatohlávek.

2. Jarní aspekt vytváří také sasanka hajní.

4. Kyčelnice žláznatá roste na této lokalitě a i v širším okolí Frýdku-Místku dosti hojně, jedná
se však o jinde vzácnou rostlinu rozšířenou pouze v Karpatech.

3. Kopytník evropský kvete na jaře vonnými hnědočervenými květy, které jsou umístěny u země
a jsou opylovány mravenci a brouky.

4. Kokořík mnohokvětý je dosud hojným druhem.

5. Pouze ojediněle lze nalézt žluťuchu orlíčkolistou.

Na tomto místě má optimální podmínky kapradina pérovník pštrosí, k jehož ochraně bylo
chráněné území zřízeno. Jsou tu dva rozsáhlé porosty a další jednotlivé rostliny.

5. Pérovník pštrosí je mohutná a ozdobná kapradina, v přírodě má však pouze několik lokalit.
Pérovník pštrosí je ohroženým druhem naší květeny. Roste podél potoků a v olšinách.
Vyhovují mu vlhké, hlinité a štěrkovité nevápenné půdy. V Červeném seznamu
Moravskoslezského kraje je zařazen mezi ohrožené druhy. Má dva druhy listů – široké zelené,
které slouží k fotosyntéze (odborně trofofyly) a úzké, které vyrůstají ve středu listové růžice
velkých rostlin, sloužící pouze k tvorbě výtrusů (odborně sporofyly). Zelené trofofyly
na podzim odumírají, sporofyly vytrvávají do jara, kdy se z nich výtrusy uvolňují.

6. Pérovník pštrosí se sporofyly uprostřed listové růžice.

Pérovník pštrosí je mohutná a velmi ozdobná rostlina. Často se pěstuje v zahradách, v parcích
a na hřbitovech.
Popis z informačního systému ochrany přírody
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Charakter:
Lužní porost na levém břehu řeky Ondřejnice.
Katastrální území: Kozlovice
0,42 ha
Výměra:
Nadmořská výška: 340 – 353 m
Vyhlášeno:
1990

Kudy tam:
Lokalita leží na levém břehu řeky Ondřejnice asi 2 km pod Kozlovicemi a není příliš dobře
přístupná.
GPS:
Doprava:
Autobus:

Auto:
Pěšky:

49°36'26"N, 18°14'48"E

Předměstskými linkami do Kozlovic, zastávka „Kozlovice-pila“, od ní kus zpět
a odbočit po asfaltové silnici směrem na Hukvaldy, asi po 1,5 km podél
lokality „U mlýna“. Z Kozlovic silnicí na Hukvaldy je třeba před prvním
mostkem přes Ondřejnici (hned za restaurací a chatkami U mlýna) odbočit
vlevo na lesní cestu a dál pěšinou podél břehu Ondřejnice cca 500 m. Pokud je
v Ondřejnici málo vody a lze jí přebrodit, je možné ze silnice odbočit pěšky
kolmo přes louku až u rodinného domu stojícího osamoceně vlevo od silnice
(čp. 377) a památka je přímo na druhém, levém břehu říčky.
Do Kozlovic, na počátku obce odbočit směrem na Hukvaldy a za mostkem přes
Ondřejnici nebo „U Mlýna“ je možné zaparkovat. Dále viz výše.
Po trase naučné stezky Hůrky a Janáčkův chodníček ve směru na Kozlovice
(tj. po žluté turistické trase), která ústí na asfaltku Kozlovice – Hukvaldy přímo
u mostku přes Ondřejnici. Dále viz výše.

