
Navštivte Ščúrnicu

Ščúrnica leží na jihovýchodním úbočí vrchu 

Ploščiny v nejsevernějším hřebeni Bílých Karpat. 

Nejsnadnější přístup (cca 4 km) je z Valašských 

Klobouků. Od nádraží se můžete vydat po červené 

či zelené turistické značce k chatě Královec a pak  

po pohodlné hřebenové zeleně značené cestě  

až na vrchol Ploščin. Les Ščúrnica začíná několik 

desítek metrů za vrcholem vpravo od hřebenové 

cesty a klesá k jihu přes boční hřebínek Černé hory 

až do údolí Kolšov.

Prosíme, respektujte při návštěvě Ščúrnice,  

že jsme v přírodě pouhými hosty. Děkujeme!

O lokalitu pečuje a případnou odbornou exkurzi 

ochotně zajistí ZO ČSOP KOSENKA 

Brumovská 11, 766 01 Valašské Klobouky 

tel.: 577 320 145 

http://www.kosenka.cz 

http://www.zachranles.cz

Ščúrnica

les, kterému lidé

 dávají volnost

Mnoho dalších krásných míst na naši  
pomoc teprve čeká. Podpořte 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. 

Chcete-li, aby byl váš příspěvek použit  
výhradně na další výkupy na Ščúrnici,  
pošlete ho pod specifickým symbolem 103.
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Znáte-li Bílé Karpaty jako krajinu rozlehlých  

květnatých luk, sadů a mohutných osamělých 

stromů, pak vás jejich nejsevernější část kolem 

Valašských Klobouků pravděpodobně překvapí. 

Horské pastviny a hluboké lesy připomínají spíše 

sousední Beskydy či hory Slovenska.  

Jedním z nejkrásnějších míst zde je vrch Ploščiny 

(739 m.n.m.) s nádherným výhledem hluboko 

do slovenských hor. Vrcholové partie bývalých 

pastvin jsou chráněné jako přírodní rezervace. 

Na ně navazují unikátně zachovalé přírodě 

blízké jedlobukové lesní porosty. Některé části 

jsou až 120 let staré a již dnes mají charakter 

pralesa. Společně tak vytváří jedinečnou  

mozaiku místní krajiny.

Místní organizace Českého svazu ochránců 

přírody „KOSENKA“ se začala o Ščúrnicu  

intenzivně zajímat v roce 2002. Tehdy jedna  

z nejcennějších částí lesního porostu dosáhla  

mýtního věku a akutně hrozilo její vykácení. 

Organizace se domluvila s majitelem na ročním 

„hájení“, během kterého se podařilo díky několika 

stovkám dárců shromáždit na kontě sbírky  

Místo pro přírodu dostatek peněz na její  

vykoupení. Postupně jsou vykupovány další 

pozemky na úbočí Ploščin – v současné době 

(podzim 2007) je ČSOP majitelem 15 hektarů.  

Cílem je vytvořit zde souvislé území o rozloze 

alespoň 50 ha, na kterém by mohl les mohl žít 

„po svém“ bez zásahů člověka.

Ščúrnica je domovem řady vzácných 

živočichů – zejména ptáků. Žije zde například 

strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, holub 

doupňák či několik druhů sov. Na Ščúrnici 

nalezneme i nádherného a tajemného mloka. 

Však právě on dal lesu jeho jméno – „ščúr“  

je ve zdejších valašských končinách společným 

označením ještěrek, mloků, čolků  

a podobné „lezoucí havěti“.

Pestrá mozaika starých jedlobučin, mokřin  

a samovolně zarůstajících pastvin vyhovuje  

i celé řadě hmyzu. Probíhající výzkumy  

zde objevily mimo jiné několik vzácných 

druhů střevlíků či chrostíka, který se stal  

novým přírůstkem do seznamu naší fauny.D
ru

h
o
vá

 p
es

tr
o
st

 l
es

a 
vy

n
ik

n
e 

n
ej

lé
p
e 

n
a 

p
o
d
zi

m
.

M
lo

k 
sk

vr
ni

tý
 d

al
 Š

čú
rn

ic
i j

ej
í j

m
én

o.

Hřeben Ploščiny Volnost lesu

Ščúr a další obyvatelé
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