
KAMENNÁ MOŘE 
ANEB KDE JSOU 
DOMA BOROVICE

Jsme na trochu netypické 
zastávce pro naši stezku 
lapků z Drakova. V dohledu 
žádný loupežník ani lapka, 
ani stopy po těžbě železa, 
jen potok a les. I když kdo ví, 
proč se potok jmenuje 
Rudná?

I zde se bojovalo. V kamenných mořích pod 
vrcholem Suchého vrchu najdeme zbytky 
zákopů z druhé světové války. 

Hnízdí zde vzácné sovy kulíšek nejmenší 
a sýc rousný.

Malá ploška 
s ponechaným dřívím 
po větrné kalamitě je 
obtížně přístupná pro 

zvěř, a tím je umožněn 
vznik početného 

náletu lesních dřevin. 
Porost se přirozenou 

cestou obnoví bez 
zásahu lidské ruky.

Zajímavá plazivá forma smrku 
ztepilého vzniká v extrémních 
podmínkách zakořeňováním 
spodních větví ležících na 
zemi.

Borovice lesní dokáže 
zmlazovat i v nehostinném, 
suchém prostředí kamenných 
moří.

Kdybyste prošli tmavým smrkovým lesem 
na vrch, který je vzdálený více než 2 km 

odsud, ocitnete se v jiném světě. Je to svět 
kamenných moří a borovic. Pro svou 

výjimečnost byl vyhlášen 
přírodní rezervací a jmenuje 

se Suchý vrch (941 m n. m.).

Kameny šedobílé barvy vytvářejí na 
svazích Suchého vrchu 
kamenná moře – sutě. Jsou 
z křemence, velmi tvrdé horniny, 

která obsahuje více než 70 % křemene. Pro svou 
tvrdost obtížně zvětrává a sutě jsou prakticky bez 
vegetace. Zaujímají 15 % plochy rezervace.  

Borovice v jesenických lesích přirozeně roste 
velmi vzácně. Kamenná moře Suchého vrchu jsou 
jedním z mála míst, kde tomu tak je. Zůstala zde 
od doby poledové, kdy na území Jeseníků byla 
daleko častější dřevinou. Je proto nazývána 
reliktem, pozůstatkem z doby poledové.
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naučná stezka

NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM LAPKŮ Z DRAKOVA
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