PR SVINEC

pohled na západní část chráněného území

Přírodní rezervace Svinec
Vrch Svinec leží v katastrálním území obce Kojetín
nedaleko města Nový Jičín v Moravskoslezském
kraji. Svého vrcholu dosahuje ve výšce 546 m n. m.
Geomorfologicky se kopec nachází na rozhraní dvou
horských celků: Českého masivu a Západních Karpat,
přičemž hranice mezi nimi je tvořena Moravskou
branou. Územně spadá Svinec do Štramberské vrchoviny, která je součástí Západních Karpat. Sám vrchol,
u něhož stojí kamenný kříž, leží téměř uprostřed
Přírodní rezervace Svinec a se svou výškou tvoří jednu
z dominant Petřkovických vrchů.
U vrcholu kopce leží lyžařský areál a chata, která v letních měsících slouží jako ubytovna i občerstvovací
zařízení pro turisty. Na úpatí kopce nalezneme Oční
studánku, pramen silně vápenaté pitné vody, vedle
něhož byla vybudována kaple Panny Marie.

Ochrana území
Přírodní rezervace Svinec byla vyhlášena roku 1995.
První návrhy na její vyhlášení však byly podány již
kamenný kříž na vrcholu

Oční studánka

křoviny ve vrcholové partii chráněného území

koncem sedmdesátých let 20. století. Důvodem těchto
návrhů byl výskyt ohrožených druhů rostlin, zejména
vzácného vstavače bledého.
Rezervace zaujímá rozlohu 30,25 hektarů, spolu
s ochranným pásmem zajišťujícím ochranu přírodní
rezervace pak 162 hektarů.
Území rezervace je tvořeno převážně květnatými
loukami, lesíky a remízky, na nichž se vyskytuje množství vzácných druhů rostlin a živočichů.
Podkladem lokality jsou flyšové pískovce a slepence
spolu s horninami těšínitové formace, které díky
svému vyššímu obsahu vápníku spoluutvářely bohatá
rostlinná i živočišná společenstva.

Květena
Přírodní rezervace Svinec je velice bohatá na výskyt
vzácných druhů rostlin. Území je cenné především
díky rostlinným společenstvům, která se vyskytují na
bohatých loukách a pastvinách rezervace. Můžeme
zde narazit na orchideje jako je například vstavač
bledý a vstavač mužský, chráněnými jsou mimo jiné
vstavač mužský

zapalice žluťuchovitá
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také hořec křížatý, okrotice bílá či lilie zlatohlavá.
V jarních měsících se můžeme setkat také s nepříliš
známou, bíle kvetoucí zapalicí žluťuchovitou či
prvosenkou jarní která má na rozdíl od běžnější
prvosenky vyšší sytě žluté květy. V pozdním jaru
vykvétá česnek medvědí, jehož typická vůně nás
zaujme v lesních porostech.

Zvířena
Také o živočichy není v rezervaci nouze. Dodnes
bylo na území přírodní rezervace nalezeno celkem
56 druhů měkkýšů. Většina z nich je vázaná na
zachovalé lesní porosty a zbytky suchých trávníků
na mezích a pastvinách. Na výsušné meze a trávníky
je vázáno pestré společenstvo hmyzu. Nalezneme
zde otakárka fenyklového, zlatohlávka tmavého,
tesaříka pižmového a mnohé další.
Území je rovněž velice bohaté na výskyt ptactva.
V období hnízdění můžeme napočítat téměř 40
druhů ptáků, z nichž ty nejvzácnější jsou vázány na
formace křovin s torzy starých ovocných stromů.
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Z ohrožených druhů, které se v době hnízdění v rezervaci vyskytují, jmenujme alespoň rehka zahradního,
krutihlava obecného, křepelku polní či ťuhýka
obecného.

Péče o území
Cílem ochrany rezervace je zavádění takových
opatření, která by zamezila dalšímu vymírání druhů
a naopak přispěla ke zvětšování jejich populace. Je
důležité udržovat travní porosty, chránit vzrostlé
stromy, potlačovat nálet dřevin, kosení luk přizpůsobit době hnízdění ptáků či neaplikovat biocidy
(látky používané k hubení, tlumení nebo omezování
růstu škodlivých organismů). Nejdůležitější je však
morálka každého z návštěvníků rezervace, kteří
nebudou vzácné druhy sbírat, ničit ani nijak narušovat jejich běžný život.

Legenda o vzniku jména Svinec
A proč je vlastně Svinec právě Svincem? Podle
pověsti zde pásl ovce vzpurný a neposlušný sirotek
valouny štramberských vápenců

vyznačení chráněného území na letecké mapě

Jakub. Když mu sestra přinesla na pastvu oběd,
rozkřikl se na ni, že tak mizerné jídlo jíst nebude, že
to radši zkamení, a ať si ho klidně svině sežerou. Nato
přiběhly z lesa dvě svině, vrhly se na chlapce, ubily
ho a nakonec sežraly. Chléb, který dostal chlapec od
sestry k obědu, zkameněl a mléko se proměnilo na
vodu. Na místě, kde ležel rozkopnutý džbán, vytryskla
Mléčná studánka. Od té doby prý kopci neřekl nikdo
jinak než Svinec.
Ve výchozech kojetínských vrstev v okolí Svince se
dodnes nacházejí zkamenělé pecny chleba, rozměrné
valouny štramberských vápenců.
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