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Přírodní rezervace na území Ostravy

• Na území města Ostravy leží 4 přírodní rezervace:
Polanský les
Přemyšov
Rezavka
Štěpán

• Víš, kde přesně je najdeme a čím jsou vzácné?

• Až na Polanský les ostatní tři rezervace obsahují rozsáhlou 
vodní plochu nebo mokřady



Polanský les
• Přírodní rezervaci Polanský les najdeme u severního okraje 

CHKO Poodří.Vyhlášena byla r. 1970

• Přírodní rezervaci Polanský les tvoří původní lužní les 

s vzácnou květenou, dřevinami  v údolí řeky Odry 

• V oblasti lesa se nachází slepá ramena řeky Odry 

a několik tůní, les je tvořen 

vrbami, duby, topoly. V podrostu se 

daří chráněným druhům bylin 

(např. sněženka,lilie zlatohlávek,

ostřice chlupatá)

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ostrava,_Polanský_les_(7).JPG >



Přemyšov
• Přemyšov – vyhlášen v roce 2001 - nachází na území 

městských obvodů Svinova a Polanky nad Odrou. Rezervací 
tvoří les, rybník a pobřežní vegetace

• Stále vlhké prostředí je optimální pro růst rákosů a ostřic. 
Hojně se zde vyskytují olše, duby a lípy, dále kapradiník 
bažinný a sněženka podsněžník. Z chráněných druhů leknín 
bílý, jilm habrolistý, brčál menší a kosatec žlutý

• V tůních najdeme čolky obecné,

rosničky zelené, skokany hnědé,

skokany zelené, užovky obojkové

• Rezervace je trvale ohrožena
odpadem a nákladní dopravou

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Přemyšov,_vodní_plocha_-_panorama_(1).jpg >



Rezavka
• Rezavka je přírodní rezervace nacházející se v m. obvodě 

Svinov. Tvoří ji lužní lesa v okolí slepého ramene Odry a 
rozsáhlých rákosin Vrbenského rybníka. Vyhlášena r. 1996

• V rezervaci roste řada chráněných rostlin, např. kruštík 
polabský, sněženka podsněžník, lilie zlatohlávek, kosatec žlutý

• Najdeme zde i čolka velkého či skokana ostronosého a vzácné 
druhy hub jako ohnivec rakouský nebo bělochoroš jabloňový

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rezavka_11.jpg >[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rezavka_19.jpg >



Štěpán
• Rozkládá se na území Děhylova a obsahuje rybník Štěpán, 

mokřady a lužní lesy (jilmové doubravy a olšiny)

• Na břehu rybníka a mokřad roste kosatec žlutý a žabník 
trávolistý. Hladinu pokrývá kotvice plovoucí a leknín bělostný

• Rezervaci obývá celá řada výjimečných druhů – chrostík, čolek 
velký, skokan ostronosý, užovka podplamatá a vzácný hmyz

• Rezervace je důležitá pro ptáky, např. bukáček malý, čírka 
modrá a lžičák pestrý

• Vyhlášena r. 1994

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Přírodní_rezervace_Štěpán,_okres_Ostrava-město_(6).JPG>




