PŘÍRODNÍ REZERVACE KLAPICE
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Třemdava bílá

Záraza vyšší
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Národní přírodní památka Černé rokle

Dřín obecný
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Přírodní rezervace Klapice

Přírodní rezervace Klapice byla vyhlášena v roce
1988 a má výměru 16,2
ha. Důvodem pro ochranu
lokality jsou jednak geologické profily svrchním
silurem a spodním devonem, které lze pozorovat
v několika lomech a jednak společenstva šípákových doubrav a skalních
stepí. Jedná se také o tradiční naleziště zkamenělin – mlžů a trilobitů
Georeliéf území rezervace předurčuje typ vegetace. V polohách, které
jsou orientovány na jižní a jihozápadní stranu,
rostou dřínové doubravy, kde najdeme velké
množství druhů rostlin
v bylinném patře porostu
dubu pýřitého s četným
výskytem keřů dřínu jarního. Na strmých jižních
svazích najdeme partie
bez lesa s teplomilným
společenstvem devaterníku šedého a ostřice nízké. Hojně se vyskytuje
chráněný len žlutý, který
je dle vyhlášky zařazen
mezi ohrožené druhy.
Severní svahy rezervace
jsou zarostlé habrovou
javořinou a černýšovou
dubohabřinou s druhově
bohatým bylinným patrem, kde můžeme najít
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Obec Kosoř
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Náves – Kaple sv. Anny

5

Vyhlídka nad Černou roklí

Kavyl Ivanův

Bělopásek dvouřadý
např. hrachor jarní, kruštík širolistý, pitulník žlutý, svízel lesní, ptačinec
velkokvětý, prvosenku jarní, sasanku hajní, lilii zlatohlavou, zběhovec
plazivý, ostřici prstnatou, kostřavu různolistou.
Faunu rezervace reprezentuje velmi bohaté zastoupení hmyzu.
Z nápadných druhů brouků se zde můžeme sekat s roháčem obecným
nebo střevlíkem kožitým, který dorůstá velikosti 40 mm. Výskyt některých druhů nosatců je důkazem nepřerušeného vývoje lesa. Velmi
zajímavý je výskyt motýlů – hlavně teplomilných druhů. Z obratlovců
v rezervaci žije mimo jiné mlok skvrnitý, datel černý, strakapoud malý,
jestřáb lesní, krahujec obecný, plšík lískový, jezevec lesní.
Přírodní rezervace Klapice je tak jednou z reprezentativních lokalit
pro celou Chráněnou krajinnou oblast Český kras.
Text: CHKO Český kras; Foto: Josef Mottl, Petr Heřman
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