Studénka
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Nový Jičín

Správní obvod: Bílovec

GPS souřadnice: 49.723419N, 18.078525E

Nadmořská výška: 239 m n. m.

První pís. zmínka: 1436 (584 let)

Počet obyvatel: 9 516

PSČ: 742 13

Adresa URL: www.mesto-studenka.cz

Okolí a příroda Studénka
Naučná stezka Kotvice byla otevřena v roce 1983 a měla mimo dvou vstupních ještě 6 tématických
zastavení. Můžeme zde spatřit mohutné exempláře dubu letního. Topol bílý dosahuje v této oblasti
severní hranice svého rozšíření. Společenstvo doplňuje lípa srdčitá, jilm vaz, olše lepkavá a jasan
ztepilý. V křovinatém patře roste krušina olšová, brslen evropský a další. Bylinné patro tvoří
bohatá lužní květena se sněženkou podsněžníkem, prvosenkou vyšší, plicníkem lékařským a
česnekem medvědím jako dominujícími druhy. V podmáčených částech roste kosatec žlutý a žebratka
bahenní. V dutinách stromů hnízdí brhlík lesní, strakapoud velký, sýček obecný, kavka obecná a
několik druhů sýkor. Z dravců zde můžeme vidět poštolku obecnou a káni lesní.
Z obory stezka vychází na hráz Nového rybníka, v jehož mělkých vodách hojně vyrůstá šípatka
střelolistá, lakušník vodní, žabník jitrocelovitý a na bažinatých březích kosatec žlutý. Mělčiny
přechází v rozsáhlé rákosové porosty, které jsou pravidelným hnízdištěm řady druhů
rákosníků, strnada rákosního, lysky černé, slípky zelenonohé, bukače velkého a bukačka malého.
V okolních křovinách hnízdí množství malých. V pobřežních porostech hojně kvetou chráněné
sněženky, prvosenky a další lužní rostliny.
V prostoru rybníků Nový, Karlův a Kotvice se s oblibou zdržují četné druhy ptactva na tahu nebo v
pohnízdní potulce.
Stezka dále vede okolo rybníka Kotvice, tvořícího jádro přírodní rezervace. Hladinu rybníka
pokrývají místy drobné vodní rostliny. Na vnější straně hráze se nachází slepé rameno, zbytek
meandru řeky Odry.
Po hrázi Kačáku lze dojít až do blízké obce Albrechtičky. Stezka však přechází po Oderské lávce a
pokračuje podél jezera Slaňáky. Jedná se o staré říční rameno s trvalou vodní hladinou a
s porostem různých druhů vodních rostlin. Je zde také spousta ryb, ptactva a např. vážka rudá. U
Pasečného mostu se jezero napojuje na Mlýnku, umělý, 23 km dlouhý rybniční náhon z 15. století. Tady
naučná stezka Kotvice končí.
Je zde také školní naučná stezka. Propojení obou stezek umožňuje návštěvníkům najednou spatřit
nejcennější přírodní lokality v okolí Studénky bez nepříjemného a zbytečného bloudění a
přecházení.
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