Přírodní památka Slunná stráň

Hospodaření v souladu s přírodou
720–840 m n. m. / 38,486 ha
Pestré louky na úbočí Černé stráně
Přírodní památku tvoří mozaika pravidelně kosených a pasených suchých i vlhkých luk s mezemi a kamenicemi, ve kterých se vyskytuje řada
dnes už vzácných druhů rostlin a živočichů.

Zemědělství a příroda

Později sečené vlhké louky jsou
pro chřástala polního ideálním
prostředím. (Foto Petr Šaj)

Na zdejších loukách se vzácně
vyskytuje i lilie cibulkonosná.
(Foto Radek Štencl)

Modrásek lesní výrazně ustoupil z mnoha
oblastí České republiky, v Jeseníkách je však
pořád místy hojný. (foto Jan Ježek).

Pětiprstka žežulník je v celé ČR rychle
ubývajícím druhem. Zde se stále vyskytuje
v bohatých populacích. (Foto Ivan Pur)

Na okolních loukách se už od počátku 90. let
minulého století ekologicky hospodaří. Obhospodařování po celou dobu probíhá s ohledem
na výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů
a pomáhá tak k udržení luk v dobrém stavu.
Proto zde stále můžete vidět třeba mimořádně
bohaté populace lučních orchidejí.

Prstnatec májový je druhem
vlhkých luk.
(Foto Radek Štencl)

Slunná stráň Natural Monument
The main purpose of this natural monument is to
protect wet and dry meadows and pastures with high
diversity of plants and animals. Environment-friendly
farming has started already at the beginning of 1990s
in this area. Management is carried out with respect to
the rare and threatened species and helps to keep the
grasslands in favourable condition.

Nízké oplocení vybraných částí luk chrání
orchideje před vyrýváním jejich hlíz divokými
prasaty. (Foto Petr Šaj)

Na osluněných kamenicích můžeme
zahlédnout zmiji obecnou. (Foto Petr Šaj)

Pastva skotu pomáhá udržovat druhovou pestrost zdejších luk. (Foto Petr Šaj)

O toto území pečuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
Přírodu tady chráníme pro Vás. Děkujeme, že nám pomáháte.
 Hranice území je vyznačena dvěma vodorovnými červenými pruhy na stromech či sloupcích.
Horní pruh je namalovaný po celém obvodu, dolní pak na té výseči, která není součástí památky.

… v Přemyslovském sedle
jsou hned 3 chráněná území
navazující jedno na druhé?
Naproti přes cestu přírodní
památka Letní stráň a směrem
na Loučnou přírodní rezervace
Přemyslovské sedlo.

