Opiák
Nebeské rybníky
Letit les ji jen málo vypovídá o vyuívání této lokality
v minulosti, kdy zde prosperovala cihelna Karla
Kaisera. Zanikla za krize ve 30. letech 20. století
a jejími stopami jsou dnes jen mechy obrostlé ruiny
základ budov a nkteré „nebeské rybníky“. Ty
hlubí vznikly pravdpodobn pozdji – pi bombardování letit na konci 2. svtové války.

Okno do ptaí íe
Devná pozorovatelna, vybudovaná leny ZO SOP
Armillaria za finanní podpory firmy RWE Transgas
Net, Vám umoní strávit zde více asu napínavm
pozorováním pítomnch ivoich, pípadn jejich
podrobnjím studiem.

sasanka hajní
ropucha obecná

skora babka

esnáek lékask

ivot v tních

Tuto dobu pamatuje jen nkolik nejstarích strom,
nap. obrovské torzo topolu erného pi stední pin napí lesíkem. Postupn odumírající a tlející
stromy se stávají biotopem mechorost, hub, ale i potravou a úkrytem mnoha skupin bezobratlého hmyzu.

Det a snhová pokrvka v zim jsou jedinm zdrojem pro tn Opiáku, proto je voda nejdleitjím
faktorem budoucího vvoje celé lokality. Jílové podloí
brání vsakování vody do pdy, obvodové vodotee
a propustek u silnice mohou mít ale velk vliv na odtok
pechodn nadbytené vody na jae. Ta pak bude
velmi chybt v tních v dob parného léta. Stavební
práce a hluboké základy staveb v okolí lokality nebezpeí úbytku vody z jílovch vrstev podloí lesíku
zvyují. Na toto se snaíme upozornit odpovdné
pracovníky, monitorujeme zmny i aktuální situaci.

brál mení – barvínek

Budete-li tií a pozorní, mete zde spatit teba
datlm píbuznou lunu zelenou a edou i vzácnou
pravideln zde hnízdící luvu hajní. Nenápadn zde
hnízdí mnozí drobní pvci, mezi nimi nap. nkolik
druh skor – modinky, ko adry i babky, brhlík,
pnkavy nebo lejsci, ale najdete tu i kukaku nebo
strakapoudy. V listí objevíte mnoho druh hmyzu,
z brouk teba stevlíka pimového, u tní stechatky
nebo potápníky.

skora modinka

strnad obecn

kukaka obecná

kídlatka x eská
plicník lékask

papratka

Hájová kvtena se sasankami a plicníky bohuel trpí
nadbytkem dusíku z vyváench kompost nebo
dalími neádoucími odpady. I Vy nám mete
pomoci s jejich úklidem a ochranou krásy divoké
pírody s mokinami a mechem porostlmi padlmi
kmeny pestárlch vrb, topol i dub. Mezi cizí
rostliny tu patí nap. kídlatka eská, kíenec dvou
píbuznch druh, která se íí od lemu letitních
budov na západním okraji lokality.
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brhlík lesní

Budeme poteni, zapojíte-li se do námi poádanch
akcí, mezi které patí pravidelné akce – Clean up the
World nebo Vítání ptaího zpvu.

luva hajní

Podpote záchranu dalích ohroench lokalit.
Pispjte prosím na konto kampan
Místo pro pírodu
. ú. 9999922/0800.
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Opiák
V obleení msta
Tn, ivé i „mrtvé“ stromy a koviny jsou domovem mnoha
druh pták, obojivelník, hmyzu, ale napíklad i hub. Jsou
o to cennjí, e leí pouhch pár kilometr od centra Liberce.
Práv sousedství msta vak pedstavovalo pro Opiák a jeho
obyvatele nejvtí riziko. Z jedné strany rozvojové plány libereckého letit, z druhé vznikající obí komerní a prmyslová
zóna. Proto v roce 2006 vtí ást Opiáku (3,85 ha) vykoupil
v rámci své kampan Místo pro pírodu esk svaz ochránc
pírody. O vkup zbvajících pozemk usiluje.

Bvala tu cihelna
Tam, kde se dnes meme procházet pod korunami strom
lesíkem zvanm Opiák, byla jet ped necelm stoletím
cihelna. Od poloviny 18. století a do poátku 30. let 20. století
se tady tily cihláské hlíny. Je úasné vidt, jak se dokáe
píroda do takto zdevastovaného území vrátit, kdy jí k tomu
dáme anci!
Nejvraznjí pipomínkou cihelny jsou etné „nebeské
rybníky“ – zatopené prohlubn závislé vhradn na srákové
vod. Jsou dnes stejn neodmyslitelnou souástí Opiáku jako
staré, asto bizarn tvarované stromy, které mu daly jeho
jméno.

Pozorovatelna
luva hajní

devtsil lékask

I Vy nám mete pomoci s jejich úklidem a ochranou krásy
divoké pírody s mokinami a mechem porostlmi padlmi
kmeny pestárlch vrb, tobol i dub.
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Vyuijte monosti nahlédnout do pozoruhodného svta ptaích
obyvatel Opiáku, skrytého v korunách strom. Jednoduchou
devnou pozorovatelnu zde pro Vás postavila místní organizace SOP Armillaria za finanního pispní firmy RWE Transgas Net.
Niemu neubliujte a nenite cenné biotopy, odmnou vám
budou radostné chvíle napínavého pozorování. Dkujeme,
pokud si své odpady odnesete.
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