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naučná stezka
PŘÍRODNÍ POKLADY
Jen malý kousek odsud se vlévá do Černé Opavy 
Sokolí potok. I ten má své poklady. Není jimi 
však ani zlato ani železná ruda, ale brouk 
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus). Ve zdejším 
kraji je poměrně hojným druhem, ale jinde 

v Evropě je velice vzácný. 
Proto je přísně chráněn. 
Na jeho ochranu byla 
v roce 2006 vyhlášena 
Evropsky významná 
lokalita soustavy Natura 
2000 „Sokolí potok“.

Dávno již dozněl křik přepadených poutníků 
a poslední lapka z Drakova zmizel. Uprostřed 
temných jesenických hvozdů vydávala země své 
poklady jen neochotně. Tvrdá a lopotná dřina 
čekala osadníky, kteří zde v 17. století založili 
osadu Josefovský hamr. Celých sto let se zde těžilo 
a zpracovávalo železo, později jej osadníci vozili ke 
zpracování do biskupských železáren v Železné 
u Vrbna pod Pradědem, které  ukončily svou činnost 
před 2. světovou válkou.

Usednete-li pod tento veliký 
strom a zavřete oči, uslyšíte 
šumění nedaleké Černé 
Opavy. Buků takové velikosti 
není na tomto území mnoho. 
Byly vykáceny, jejich dřevo se 
používalo při tavení železné 
rudy. Překutané území bylo 
znovu osázeno nepůvodním 
smrkem, který roste rychleji 
než buk. Památný buk 
u Josefovského hamru je starý 
180 – 230 let, vypíná se do 
výše 32 m a obvod jeho 
kmene je 460 cm.

Střevlík hrbolatý není na Moravě 
v současnosti ohrožený. Jeho výskyt však 
může být negativně ovlivněn zejména 
změnou vodního režimua následným 
úbytkem podmáčených míst. Vhodné biotopy 
ničí třeba velkoplošné kácení lesů nebo 
výstavba. Velké nebezpečí je také znečištění 
vody. 

Střevlík hrbolatý žije na březích 
vodních toků, prameništích, 
močálech a rašeliništích. Vícekrát 
byl pozorován, jak loví přímo ve 
vodě. Je aktivní především v noci. 
Vyskytuje se v předhůří a horách, 
kde obývá listnaté a smíšené lesy, 
hlavně dubohabřiny a bučiny. Výjimečně se 
vyskytuje i na otevřených biotopech, které 
k lesům přiléhají. Byl opakovaně zjištěn 
i v druhotných, mladších smrkových lesích 
např. v Oderských vrších a Jeseníkách.

NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM LAPKŮ Z DRAKOVA
Projekt zabezpečila ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu a spolek Přátelé Vrbenska ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky, LČR s.p. Lesní správa M. Albrechtice, Jeseník 
a Karlovice, Příznivci kamenických a sochařských děl na Jesenicku, Spolkem pro rozvoj Rejvízu a Klubem přátel Zlaté Hory.
Texty: Kateřina Kočí, Karel Michalus, Taťána Schmidtová, Milan Košulič, Jindřich Chlapek, Martin Kočí, Petr Kučák |Foto: Karel Michalus, Kateřina Kočí, Martin Kočí, Jindřich 
Chlapek, Milan Košulič, Petr Kučák, archiv Actaea, archiv spolku Přátelé Vrbenska, archiv Správy CHKO Jeseníky, archiv LČR |Design: sumec+ryskova |Výroba: Velkoplošný tisk

spolek Přátelé Vrbenska

Projekt Síť vzdělávacích a informačních center v chráněných 
krajinných oblastech ČR je spolufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR.


