8. Přírodní rezervace Palkovické hůrky
Jihozápadně od nejvyššího vrcholu Palkovických hůrek – Kazičova (660 m n.m.) se rozkládá
komplex jednoho z nejzachovalejších zbytků přírodě blízkého lesa v Podbeskydského
regionu. Druhová i věková skladba je velmi pestrá. V členitém terénu převažují staré bučiny.
Jedle bělokorá je zde zatím jen ojedinělá, ale předpokládá se zvýšení jejího zastoupení
v porostu. Vyskytují se zde ale i geograficky nepůvodní dřeviny – smrk ztepilý, borovice lesní
a modřín opadavý, jako pozůstatky hospodářského lesa, které by měly být časem úplně
vyloučeny.

1. Interiér bukových porostů.
Na sutích a kamenitých půdách roste místy árón východní, který je na Palkovických hůrkách
místy hojný, a velmi vzácně i kapradina hrálovitá. V bylinném patře roste svízel vonný
(mařinka vonná), strdivka jednokvětá, kyčelnice cibulkonosná, bažanka vytrvalá, kapraď
samec a další rostliny běžné v podrostu bučin.
V bukových porostech hnízdí lejsek malý a holub doupňák. Na lokalitě se vyskytuje také
izolovaná populace rejska horského, který se vyskytuje se především v horských oblastech.
Vyhledává vlhká místa v hustých travních porostech, lesích, ale i v oblastech nad hranicí lesa.
Nejbližší populace jsou v Jeseníkách a Beskydech.

2. Věkově rozrůzněný víceetážový porost buků s příměsí dalších listnáčů,
především javoru klenu.

3. Ponechaná torza odumřelých stromů přispívají k druhové doverzitě.

4. V podrostu se místy rozrůstá bažanka vytrvalá. Na jaře vyrůstá velmi brzo,
ještě před olistěním stromů.

5. Jen ojediněle lze nalézt velmi vzácnou a ohroženou kapradinu hrálovitou.

Popis z informačního systému ochrany přírody
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Charakter:
Komplex starých smíšených převážně bukových porostů.
Katastrální území: Sklenov, Rychaltice
Výměra:
34,93 ha
Nadmořská výška: 441 – 613 m
Vyhlášeno:
1969

Kudy tam:
Rezervace se nachází mezi vrcholy Kubánkov a Babí hora v nejvyšší části Palkovických
hůrek. Lokalita je od veřejné dopravy značně vzdálená.
GPS:
střed 49°37'51"N, 18°15'10"E
Doprava:
Autobus:
Lze použít linku příměstské dopravy do Kozlovic, vystoupit v zastávce
„Myslík-kaple“ a odtud pěšky vpravo strmě stoupající úzkou asfaltkou až
na vrcholovou část Palkovických hůrek, kde v blízkosti vrcholu Kubánkova
přetíná modrou turistickou trasu a po této modré trase, která prochází přímo
rezervací, pokračovat ve směru na Hukvaldy.
Auto:
Ze silnice z Hukvald do Kozlovic, v místě kde je hukvaldská rybárna, odbočit
vlevo do údolí Rybského potoka a kde asi po 1 km začíná zákaz vjezdu. Odtud
už dále jen pěšky po téže asfaltové lesní cestě, která asi po 800 m prochází
rezervací.
Pěšky:
Modrá turistická trasa i trasa naučné stezky Hůrky z Frýdku-Místku procházejí
přímo rezervací.

