Hradiště
Kraj: Karlovarský

Okres: Karlovy Vary

Správní obvod: Karlovy Vary

GPS souřadnice: 50.174454N, 13.045416E

Nadmořská výška: 400 m n. m.

Katastrální výměra: 33 161 ha

PSČ: 360 06

Adresa URL: www.vojujezd-hradiste.cz

Okolí a příroda Hradiště
Nejnižší místo představuje silnice na pravém břehu řeky Ohře mezi Velichovem a Vojkovicemi při
západní hranici vojenského újezdu, nejvyšším bodem újezdu (a celých Doupovských hor) je pak vrch
Hradiště dříve také Hradní hora nebo Burgstadtlberg (934 m) v jeho centrální části.
Doupovské hory jsou geomorfologickým celkem na jihu Krušnohorské soustavy. Toto pohoří leží
převážně na pravém břehu řeky Ohře, jen velmi malá část mezi Ostrovem na Ohří a
Perštejnem zasahuje i na břeh levý. Název získaly podle zaniklého města Doupov. Celé Doupovské hory
jsou chráněny jako významná ptačí oblast soustavy Natura 2000 o rozloze 63 116 ha.
Předmětem ochrany je 11 druhů - čáp černý (Ciconia nigra), včelojed lesní (Pernis apivorus), moták
pochop (Circus aeruginosus), chřástal polní (Crex crex), výr velký (Bubo bubo), lelek lesní (Caprimulgus
europaeus), datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), lejsek
malý (Ficedula parva) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).
Členitosti území a pestrosti jednotlivých biotopů odpovídá značná druhová pestrost vyskytujících se
ptáků. Doupovské hory jsou hnízdištěm 148 ptačích druhů. Převládají zde druhy lesních a
lučních společenstev. Kromě jedenácti druhů přílohy I směrnice ES o ptácích, které jsou
předmětem ochrany ptačí oblasti, tu hnízdí nebo pravděpodobně hnízdí dalších 17 druhů přílohy
I, z nichž početněji tetřívek obecný (Tetrao tetrix) - 20-25 kohoutků a skřivan lesní (Lullula arborea) 10-15 párů; za zmínku stojí rovněž bukač velký (Botaurus stellaris) - 1-3 páry, luňák červený (Milvus
milvus) - 4-6 párů, chřástal kropenatý (Porzana porzana) - 3-8 párů, ledňáček říční (Alcedo atthis)
- 5-10 párů, strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) - 10-30 párů. V oblasti dále hnízdí velký
počet dalších druhů významných z hlediska fauny České republiky, např. sluka lesní (Scolopax rusticola)
- 40-50 párů, vodouš kropenatý (Tringa ochropus) - 4-8 párů, holub doupňák (Columba oenas) - 200-300
párů, křepelka polní (Coturnix coturnix) - 70-100 párů, krutihlav obecný (Jynx torquilla) - 80-100 párů,
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) - 100-150 párů, bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) 10-30 párů, strnad luční (Emberiza calandra) - 100-150 párů, hýl rudý (Carpodacus erythrinus) - 20-30 párů
a ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) - 20-40 párů.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/63/hradiste/okoli-priroda/
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