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I pøes relativnì nízkou nadmoøskou výšku 332 – 

336 m n. m. se dají v hliništi nalézt také exempláøe 

èolka horského.

Díky výskytu chránìných obojživelníkù a plazù 

byla lokalita zaøazena do systému Natura 2000 

jako Evropsky významná lokalita (CZ0813469).

V prostorách hliništì nalezneme rovnìž nìkolik 

druhù plazù – zmiji obecnou, užovku obojkovou, 

ještìrku obecnou, ještìrku živorodou a jejich 

blízkého pøíbuzného – slepýše køehkého.

Tato menší oáza v intenzivnì zemìdìlsky 

a prùmyslovì využívané krajinì je i útoèištìm øady 

ptákù, z nichž nìkteøí jsou chránìni zákonem: 

skøivan lesní, žluva hajní, krahujec obecný, 

bramborníèek hnìdý, strakapoud prostøední, 

strakapoud jižní a dalších 37 druhù.

Území pøírodní památky hojnì navštìvují turisté, 

houbaøi a je èastým cílem rodinných výletù. 

Návštìvníci se bližší informace dozvìdí na deseti 

zastaveních nauèné stezky, která v délce cca 700 m 

prochází kolem všech hlavních èástí hliništì.

Lokalita je celoroènì volnì pøístupná a slouží také 

k realizaci ekovýchovných programù krnovského 

Støediska ekologické výchovy, které je jedním ze 

zaøízení Mìstského informaèního a kulturního 

støediska Krnov.

Další informace mùžete získat v Turistickém 

informaèním centru na Hlavním námìstí, které 

poskytuje rovnìž služby ekoporadny, nebo pøímo na 

Støedisku ekologické výchovy, které novì sídlí 

v budovì kina na námìstí Míru 14. Zde si mohou 

organizované skupiny objednat rovnìž exkurzi po 

Starém hliništi s odborným výkladem.

Kontakt: 

telefon 776 593 987 

e-mail: sevkrnov@krnov.cz
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Pøírodní památka

Staré hliništì
k. ú. Krnov - Horní pøedmìstí

Pøírodní památka, vyhlášená v roce 1989 jako 

chránìný pøírodní výtvor, je pøíkladem, jak se mùže 

i lidskou èinností pøetvoøená krajina postupným 

pøirozeným vývojem (tzv. sukcesí) pøemìnit 

v útoèištì mnoha chránìných druhù obojživelníkù, 

plazù a ptákù.

Území o rozloze 4,39 ha, které leží asi 2,5 km na 

sever od mìsta Krnov, sloužilo v polovinì 20. 

století jako lokalita k tìžbì cihláøské hlíny. Ta byla 

pøímo v místì zpracovávána v pøilehlé cihelnì. Po 

ukonèení provozu byly technické budovy cihelny 

strženy a vytìžená, terasovitì uspoøádaná jáma 

zaèala postupnì zarùstat náletovými druhy bylin 

a døevin.

Nìkteré døíve provádìné botanické prùzkumy 

uvádìjí v lokalitì i kruštík tmavoèervený a lilii 

zlatohlávek, ale v posledních letech se výskyt tìchto 

druhù nepodaøilo potvrdit.

Jako pozùstatek po tìžební èinnosti vzniklo na okraji 

jámy nìkolik vodních ploch. Èást z nich jsou plochy 

periodické a voda je v nich hlavnì v jarních 

mìsících, kdy jsou bohatì dotovány roztávajícím 

snìhem z okolních polí. Toho je nìkdy tolik, že voda 

zaplaví dno tìžební jámy a díky tìžko prostupnému 

jílu vydrží v lokalitì stát i nìkolik dní. V pøípadì 

pøívalových deš�ù mùže rozmáèením podloží 

vzniknout i riziko vývratu stromù, jejichž koøenový 

systém nenachází v bahnì dostateènou oporu.

V souèasné dobì jsou dvì 

tøetiny území zarostlé 

náletovými døevinami 

(pøedevším bøízou, olší, 

topolem a vrbou). Èást 

lokality tvoøí porost luèního 

charakteru, který je umìle 

udržován kosením. Na 

louce a v jejím okolí je 

po tv rzen  sporad ický  

výskyt vstavaèù. Vemeník 

dvoulistý, okrotice bílá, 

prstnatec listnatý a bra-

dáèek vejèitý. 

Lesy v okolí louky jsou 

pokryté porostem hrušti-

èky menší.

Hlavním pøedmìtem ochrany Starého hliništì je 

výskyt rùzných druhù obojživelníkù a plazù. Jedním 

z nich je ropucha zelená, která využívala provozu 

cihelny nejen k rozmnožování, ale také k zimní 

aktivitì (žáby obývaly vytápìné prostory cihelny 

a díky bohaté potravní nabídce zde zùstávaly aktivní 

celou zimu). V souèasné dobì zde žije pouze nìkolik 

jedincù tohoto zajímavého druhu. 

V lokalitì nalezneme také ropuchu obecnou, 

rosnièku zelenou, oba druhy kunìk (tedy k. obecnou 

i k. žlutobøichou).

Prostøedí tùnìk slouží i k rozmnožování èolka 

obecného, nebo èolka velkého. Ten je naším 

nejvìtším èolkem a zároveò nejdéle zùstává ve 

vodním prostøedí. Samice a mláïata ve vodì 

dokonce i zimují. Dospìlosti se dožívá relativnì 

malý poèet jedincù, nebo� u tohoto druhu je celkem 

bìžný kanibalismus.


