ostrov zeleně
s nebeskými rybníčky

Navštivte Opičák
Opičák leží v severozápadní části Liberce při
ulici Ostašovská, mezi místním letištěm a nově
vzniklou průmyslovou zónou. Nejsnazší přístup
je v současné době od obchodního domu
Globus (zastávka autobusů MHD č. 14
a 600) asi 200 m pěšky přes dva kruhové
objezdy. Dopravní situace se v oblasti bude
pravděpodobně ještě měnit.

Mnoho dalších krásných míst na naši
pomoc teprve čeká. Podpořte, prosíme,
i Vy kampaň Místo pro přírodu.
Přispějte na konto 9999922/0800.
Cílem programu Místo pro přírodu je záchrana míst
dosud přírodně bohatých a cenných a návrat přírody
do míst, kde byla v minulosti zničena. Mnohdy
jedinou možností, jak takováto místa ochránit
a dlouhodobě zabezpečit, je jejich odkoupení.
Právě na výkupy těchto pozemků použijeme Váš dar.
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Uruguayská 7, 120 00 Praha 2
tel.: 222 516 115
http://www.mistoproprirodu.cz
Generální partner ČSOP

Pokud dorazíte na kole, čekají Vás u vstupu do
lesa dřevěné stojany. Prosíme, nevjíždějte

Generální partner kampaně

Mediální partner kampaně

do lesa – jízda na kolech porost vážně poškozuje.

O lokalitu pečuje a případnou odbornou exkurzi

Veřejná sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy.

ochotně zajistí ZO ČSOP Armillaria
Rychtářská 926/14, 460 14 Liberec
tel.: 485 110 709, 602 154 091
http://www.armillaria.cz

Vydal Český svaz ochránců přírody v roce 2007
Text: Jan Moravec, foto: Květa Morávková, Jan Moravec
design: Jana Štěpánová
ISBN 978-80-86770-19-2

Opičák

Tůně jsou domovem řady druhů objživelníků.
Na fotografii párek ropuch obecných.

Bývala tu cihelna
Tam, kde se dnes můžeme procházet pod
korunami stromů lesíkem zvaným Opičák, byla
ještě před necelým stoletím cihelna. Cihlářské
hlíny se tady těžily od poloviny 18. století až do
počátku 30. let 20. století. Je úžasné vidět, jak se
dokáže příroda do takto zdevastovaného území
vrátit, když jí k tomu dáme šanci!

Nejvýraznější připomínkou cihelny jsou četné
„nebeské rybníčky“ – zatopené prohlubně
závislé výhradně na srážkové vodě. Jsou dnes
stejně neodmyslitelnou součástí Opičáku jako
staré, často bizarně tvarované stromy, které mu
daly jeho jméno.

Využijte možnosti nahlédnout do pozoruhodného
světa ptačích obyvatel Opičáku, skrytého
v korunách stromů. Jednoduchou dřevěnou
pozorovatelnu zde pro Vás postavila místní
organizace ČSOP Armillaria za finančního
přispění firmy RWE Transgas Net. Budete-li
tiší a pozorní, můžete zde spatřit třeba datlům
příbuznou žlunu zelenou či vzácnou pravidelně
zde hnízdící žluvu hajní.

Tůně, živé i „mrtvé“ stromy a křoviny jsou
domovem mnoha druhů ptáků, obojživelníků,
hmyzu, ale například i hub. Jsou o to
cennější, že leží pouhých pár kilometrů od
centra Liberce. Právě sousedství města však
představovalo pro Opičák a jeho obyvatele
největší riziko. Z jedné strany rozvojové plány
libereckého letiště, z druhé vznikající obří
komerční a průmyslová zóna. Proto v roce
2006 větší část Opičáku (3,85 ha) vykoupil
v rámci své kampaně Místo pro přírodu Český
svaz ochránců přírody. O výkup zbývajících
pozemků usiluje.

Ornitologická pozorovatelna byla vybudována v rámci programu
„RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“

Staré trouchnivějící stromy dodávají
Opičáku místy až pralesní ráz.

V obležení města

Pozorovatelna

