18. Přírodní rezervace Rybníky
Nedaleko od silnice Kozlovice – Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl
kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní louka,
která zarostla různými druhy ostřic a rašeliníků. Okolo louky je les, který je důležitý právě
v tom, že ji chrání před vlivy z okolí. Louka a okolní lesík je obklopen intenzívně využívanou
zemědělskou krajinou, a tak je lokalita významným refugiem (tj. místem, na kterém se
zachoval druh rostliny nebo živočicha z předcházejícího období) mnoha druhů rostlin
a živočichů. Na okraji rezervace teče meandrující potůček.
Přírodní rezervace byla zřízena právě k ochraně ostřicovo-rašeliníkových společenstev,
na která je vázán výskyt mnoha vzácných a chráněných druhů. Na rašelinné louce se
rozrůstají především různé druhy ostřic. Pro mokřady je typický také výskyt suchopýru – zde
roste suchopýr úzkolistý, nápadný dlouhými bílými vlákny v kláscích. Pro mokřady je typický
i růst pcháče potočního, pcháče bahenního a sítin, roste zde vzácnější sítina klubkatá. Dřívější
výskyt masožravé rosnatky okrouhlolisté se již dlouho nepodařilo potvrdit – populace zde
vyhynula. Nejnápadnější rostlinou v době květu je orchidea prstnatec Fuchsův pravý. Koncem
jara zde kvetou stovky exemplářů. Barva jejich květů je variabilní, kvetou zde rostliny sytě
růžové i sněhově bílé, nebo i bílé s růžovou kresbou. Z hlediska ohrožení je prstnatec Fuchsův
zařazen do kategorie vzácnějších druhů, které si vyžadují další pozornost, zákon tento taxon
chrání jako druh ohrožený, mezinárodně je také zahrnut pod ochranu úmluvy CITES.

1. Přírodní rezervace Rybníky – celkový pohled.

2. Kvetoucí rašelinná loučka, k nejnápadnějším patří prstnatec Fuchsův a suchopýr úzkolistý.

3. Sytě zbarvený prstnatec Fuchsův.

4. Čistě bílý prstnatec Fuchsův.

5. Ojediněle se vyskytuje prstnatec Fuchsův s jemnou růžovou kresbou na bílém podkladu.

6. Nápadný je suchopýr úzkolistý.

7. Detailní pohled na porost rašeliníku a ostřic. Na mokřadu rostou i houby – zde čepičatka
močálová.

8. Drobnou tůňku na louce využívají k rozmnožování obojživelníci.
Okolní les v rezervaci patří ke kyselým až svěžím dubovým bučinám. Druhové složení
i struktura porostu však byla pozměněna hospodářskými zásahy, především významným
zvýšením podílu smrku ztepilého, který na výše položených sušších místech převládá, místy
byla vysazena i borovice lesní. Listnaté stromy rostou především okolo potůčku a tvoří také
příměs ve výsadbách smrku. Rostou zde dub letní, habr obecný, javor klen, lípa srdčitá, topol
osika, v nivě potoka také olše lepkavá a vrby. Oproti přírodnímu složení lesa zde chybí buk
lesní, který je proto do porostu postupně vysazován. V podrostu se vyskytuje lýkovec
jedovatý.
Na území rezervace bylo pozorováno 34 druhů ptáků včetně zvláště chráněných. V drobných
tůňkách se rozmnožují obojživelníci.
Popis z informačního systému ochrany přírody:
Kategorie ochrany:
Přírodní rezervace
Charakter:
Lesík s mokřadem a
od Frýdku-Místku.
Katastrální území:
Kozlovice
Výměra:
7,32 ha
Nadmořská výška:
384 – 419 m n.m.
Vyhlášeno:
1990

zarostlým

rybníčkem

jihozápadně

Kudy tam:
Lokalita se nalézá asi 100 m vlevo od silnice Kozlovice – Tichá, asi uprostřed vzdálenosti
mezi koncem Kozlovic a počátkem Tiché, cca 200 m před cedulí označující počátek okresu
Nový Jičín.
GPS:
Doprava:
autobus:

auto:

pěšky:

střed rašelinné loučky

49°34'32"N, 18°14'43"E

příměstské linky ve směru Kozlovice nebo Frenštát pod Radhoštěm, vystoupit
v zastávce „Kozlovice u kříže“ a pak pěšky cca 1,4 km podél silnice ve směru
do Tiché až do úrovně posledního kozlovického domu vpravo od silnice
čp. 417, kde se ve vzdálenosti asi 100 m vlevo přes louku rezervace nalézá.
Z Frýdku-Místku silnicí na Frenštát pod Radhoštěm až k rezervaci, těsně
za vjezdem k domu čp. 417 je místo pro bezpečné zastavení 1-2 aut. Rezervace
se nalézá ve vzdálenosti asi 100 m vlevo přes louku. Stejnou trasu je možné
použít také pro jízdu na kole.
Z Frýdku-Místku po modré turistické trase ve směru na Hukvaldy
až na rozcestí na Palkovických hůrkách pod Kubánkovem, kde se odbočí
na žlutou trasu. Po ní okolo Myslíkovských Lurd a areálu Na mlýně
Kozlovicemi až k zastávce autobusů „Kozlovice u kříže“, zde žlutou trasu
opustit a pokračovat cca 1,4 km podél silnice ve směru do Tiché, kde se
rezervace nalézá vlevo přes louku v úrovni posledního kozlovického domu
čp. 417.

