
Dominanty NPR - vrchol Pradědu 
a Petrovy kameny

Bika lesní nápadný druh 
horských luk

Na Vysoké holi

Hřebeny pokrývají subalpínské louky s porosty 
kosodřeviny (uměle vysázená)

V nižších polohách tvoří porosty jeřábové 
smrčiny 

Národní přírodní rezervace Praděd – Jeseníky
EVVO 2009, Novolíšeňská 10a
Kurzovní chata
21. – 23.9. 2009



Slatě - Velký Jezerník



Prales na Bílé Opavě 
pod Ovčárnou

Smrky mají štíhlé koruny, ze kterých 
snadno sjede sníh a nepoláme stromy

Padlé stromy se nechávají ležet, na trouchnivých 
kmenech klíčí semena smrku, napomáhají tak 
přirozené obnově lesa 



Velký kotel – NPR Praděd

Unikátní botanická lokalita se 480 druhy rostlin, místo 
s častým výskytem lavin

Kamzík se dnes ve Velkém kotli 
vyskytuje jen vzácně

Hořec tolitový

Zvonek vousatý –
jesenický endemit



Otužilý hmyz v NPR 
Praděd

1. Babočka paví oko

2. Klikoroh

3. Babočka kopřivová

4. Babočka admirál

5. Jepice

6. Tesařík

7. Roupec (dravá moucha)



Feromonové lapače na kůrovce 
umožňují sledovat výskyt tohoto 
lesního škůdce v porostech

Lýkožrout smrkový a jeho 
chodbičky vykousané pod kůrou 
smrku 

Ochrana lesa

Individuální ochrana jeřábu ptačího 
před okusem zvěří

Přirozená ochrana 
lesa – datel černý



Otisky ranní rosou 
promáčených tlapek 
zajíce polního (vlevo) 
a Martina (vpravo)

Rejsek obecný a 
jeho lebka 

Trus kuny 
lesní, která 
se živila 
jeřabinami a 
borůvkou

Silnice na Praděd

Ježek 
západní



Jelení říje        
a pozorování 
noční oblohy

Jupiter a jeho měsíce
Venuše jako jitřenka

Noční výstup na Praděd – naslouchání 
jelenímu troubení, pozorování hvězd

Kaliště, které jeleni 
v říji často využívají

Měsíc krátce po novu zapadal 
spolu se Sluncem



Kopřiva spasená 
jelenem

Hraboš mokřadní odchycený 
u západní stěny chaty

Kurzovní chata - Jeseníky

Tiplice není velký komár, nikomu 
krev nevysaje
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