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Tuto dobu pamatuje jen n�kolik nejstar�ích strom�,
nap�. obrovské torzo topolu �erného p�i st�ední p�-
�in� nap�í� lesíkem. Postupn� odumírající a tlející
stromy se stávají biotopem mechorost�, hub, ale i po-
travou a úkrytem mnoha skupin bezobratlého hmyzu.

Nebeské rybní�ky
Letit� les ji� jen málo vypovídá o vyu�ívání 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 n�které „nebeské rybní�ky“. Ty
hlub�í vznikly pravd�podobn� pozd�ji – p�i bombar-
dování leti�t� na konci 2. sv�tové války.

	ivot v t�ních
De�t� a sn�hová pokr�vka v zim� jsou jedin�m zdro-
jem pro t�n� Opi�áku, proto je voda nejd�le�it�j�ím
faktorem budoucího v�voje celé lokality. Jílové podlo�í
brání vsakování vody do p�dy, obvodové vodote�e
a propustek u silnice mohou mít ale velk� vliv na odtok
p�echodn� nadbyte�né vody na ja�e. Ta pak bude
velmi chyb�t v t�ních v dob� parného léta. Stavební
práce a hluboké základy staveb v okolí lokality ne-
bezpe�í úbytku vody z jílov�ch vrstev podlo�í lesíku
zvy�ují. Na toto se sna�íme upozornit odpov�dné
pracovníky, monitorujeme zm�ny i aktuální situaci.

Hájová kv�tena se sasankami a plicníky bohu�el trpí
nadbytkem dusíku z vyvá�en�ch kompost� nebo
dal�ími ne�ádoucími odpady. I Vy nám m��ete
pomoci s jejich úklidem a ochranou krásy divoké
p�írody s mok�inami a mechem porostl�mi padl�mi
kmeny p�estárl�ch vrb, topol� �i dub�. Mezi cizí
rostliny tu pat�í nap�. k�ídlatka �eská, k�í�enec dvou
p�íbuzn�ch druh�, která se �í�í od lemu leti�tních
budov na západním okraji lokality.

Okno do pta�í �í�e
D�ev�ná pozorovatelna, vybudovaná �leny ZO �SOP
Armillaria za finan�ní podpory firmy RWE Transgas
Net, Vám umo�ní strávit zde více �asu napínav�m
pozorováním p�ítomn�ch �ivo�ich�, p�ípadn� jejich
podrobn�j�ím studiem. 

Budete-li ti�í a pozorní, m��ete zde spat�it t�eba
datl�m p�íbuznou �lunu zelenou a �edou �i vzácnou
pravideln� zde hnízdící �luvu hajní. Nenápadn� zde
hnízdí mnozí drobní p�vci, mezi nimi nap�. n�kolik
druh� s�kor – mod�inky, ko
adry �i babky, brhlík,
p�nkavy nebo lejsci, ale najdete tu i kuka�ku nebo
strakapoudy. V listí objevíte mnoho druh� hmyzu,
z brouk� t�eba st�evlíka pi�mového, u t�ní st�echatky
nebo potápníky.

Budeme pot��eni, zapojíte-li se do námi po�ádan�ch
akcí, mezi které pat�í pravidelné akce – Clean up the
World nebo Vítání pta�ího zp�vu.

plicník léka�sk� papratka

�esná�ek léka�sk�

sasanka hajní

ropucha obecná

s�kora babka

s�kora mod�inkabr�ál men�í – barvínek

strnad obecn�

kuka�ka obecná

�luva hajní

brhlík lesník�ídlatka x �eská
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B�vala tu cihelna
Tam, kde se dnes m��eme procházet pod korunami strom�
lesíkem zvan�m Opi�ák, byla je�t� p�ed necel�m stoletím
cihelna. Od poloviny 18. století a� do po�átku 30. let 20. století
se tady t��ily cihlá�ské hlíny. Je ú�asné vid�t, jak se doká�e
p�íroda do takto zdevastovaného území vrátit, kdy� jí k tomu
dáme �anci!
Nejv�razn�j�í p�ipomínkou cihelny jsou �etné „nebeské
rybní�ky“ – zatopené prohlubn� závislé v�hradn� na srá�kové
vod�. Jsou dnes stejn� neodmyslitelnou sou�ástí Opi�áku jako
staré, �asto bizarn� tvarované stromy, které mu daly jeho
jméno.

V oble�ení m�sta
T�n�, �ivé i „mrtvé“ stromy a k�oviny jsou domovem mnoha
druh� pták�, oboj�ivelník�, hmyzu, ale nap�íklad i hub. Jsou
o to cenn�j�í, �e le�í pouh�ch pár kilometr� od centra Liberce.
Práv� sousedství m�sta v�ak p�edstavovalo pro Opi�ák a jeho
obyvatele nejv�t�í riziko. Z jedné strany rozvojové plány libe-
reckého leti�t�, z druhé vznikající ob�í komer�ní a pr�myslová
zóna. Proto v roce 2006 v�t�í �ást Opi�áku (3,85 ha) vykoupil
v rámci své kampan� Místo pro p�írodu �esk� svaz ochránc�
p�írody. O v�kup zb�vajících pozemk� usiluje.

I Vy nám m��ete pomoci s jejich úklidem a ochranou krásy
divoké p�írody s mok�inami a mechem porostl�mi padl�mi
kmeny p�estárl�ch vrb, tobol� �i dub�.

Pozorovatelna
Vyu�ijte mo�nosti nahlédnout do pozoruhodného sv�ta pta�ích
obyvatel Opi�áku, skrytého v korunách strom�. Jednoduchou
d�ev�nou pozorovatelnu zde pro Vás postavila místní organi-
zace �SOP Armillaria za finan�ního p�isp�ní firmy RWE Trans-
gas Net. 
Ni�emu neubli�ujte a neni�te cenné biotopy, odm�nou vám
budou radostné chvíle napínavého pozorování. D�kujeme,
pokud si své odpady odnesete.
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