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PL 3 Ptáci v pralese – běhavka 
 

Úloha: Podle pokynů vyučujícího doplň chybějící slova. 

Prales Mionší patří k nejznámějším rezervacím v Moravskoslezských Beskydech 

a svou rozlohou 170 ha k největším pralesům v České republice. Nachází se 

na hřebeni a přilehlých příkrých svazích vrcholů Úplaz (949,6 m), Velká Polana 

(893 m) a Mionší vrch (883 m) exponovaných k východu a západu, s lesními 

loukami, pramenisky a v jihovýchodní části i drobnými skalkami. Leží 

v nadmořské výšce 720 až 950 m, zhruba 9 km jihozápadně od Jablunkova 

mezi obcemi Dolní a Horní Lomná, asi 1 km východně od středu obce Horní 

Lomná. Severní a západní okraj rezervace ve vzdálenosti asi 0,5 až 1 km obtéká 

říčka Lomná.   

Rezervace je také součástí Ptačí oblasti Beskydy. Ptačí oblast zaujímá rozlohu 

přibližně třetiny chráněné krajinné oblasti Beskydy a leží v její severní části. 

V národní přírodní rezervaci Mionší bylo pozorováno 110 druhů obratlovců, 

z toho 73 druhů ptáků.  

Na pralesovitý porost s doupnými stromy je vázána řada druhů ptáků, hnízdí zde 

např. kriticky ohrožený druh fauny ČR puštík bělavý, silně ohrožený datlík 

tříprstý, strakapoud bělohřbetý, kulíšek nejmenší, sýc rousný, holub doupňák, 

jeřábek lesní, lejsek malý a čáp černý. 

Z dalších význačných druhů ptáků zde žijí datel černý (Dryocopus 

martius), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krkavec velký (Corvus corax), žluna 

šedá (Picus canus) aj.  

Do padesátých let 20. stol. se zde vyskytoval i tetřev hlušec (Tetrao urogallus). 

 

 

Část A Mapa                 

Mapa [online]. [cit. 2021-8-20]. Dostupné z: 

https://mapy.cz/zakladni?x=18.6618950&y=49.5326090&z=14&source=base&id=2084818 
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Část B 

 Národní přírodní rezervace Mionší 

Prales Mionší patří k nejznámějším rezervacím v Moravskoslezských Beskydech 

a svou rozlohou 170 ha k největším pralesům v České republice (viz Mapa NPR 

Mionší). Předmětem ochrany je rozsáhlý prales jehličnatých i listnatých stromů.   

Na pralesovitý porost s doupnými stromy je vázána řada druhů ptáků, hnízdí zde 

např. kriticky ohrožený druh fauny ČR puštík bělavý (Strix uralensis), silně 

ohrožený datlík tříprstý (Picoides tridactylus), strakapoud bělohřbetý 

(Dendrocopos leucotos), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný 

(Aegolius funereus), holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní (Bonasa 

bonasia), lejsek malý (Ficedula parva) a čáp černý (Ciconia nigra). 

 

 
 Část C 
 

Ptačí oblast Beskydy 

 

Ptačí oblast Beskydy se nachází na severovýchodní Moravě v horském masivu 

Moravskoslezské Beskydy a Věřovické vrchy nedaleko hranic se Slovenskem. 

Zaujímá rozlohu přibližně třetiny chráněné krajinné oblasti Beskydy (CHKO 

Beskydy) a leží v její severní části. V areálu ptačí oblasti se nachází sedm 

národních přírodních rezervací (mezi jinými NPR Mionší), patnáct přírodních 

rezervací a dvacet přírodních památek. 

Předmětem ochrany je deset druhů ptáků, které jsou kriticky nebo silně 

ohroženými druhy. 
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