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Úkol:  U kterékoliv informační tabule se vyfotografuj tak, aby byla vidět, fotku pošli do soutěže.     

3. Výzva - Přírodní rezervace Hrádek, Morkůvky

 GPS: 48.9550417N, 16.8508300E

 Rozloha: 11,2 ha

 Nadmořská výška: 230 - 260 m. n. m.

 Přístupnost: volně, celoročně

Dnes tě zvu na vycházku do rezervace Hrádek, která je jednou z několika částí evropsky významné rezervace 

Kuntínov, zařazené do soustavy Natura 2000. Předmětem ochrany v této rezervaci jsou subpanonské stepní 

trávníky, panonské dubohabřiny, eurosibiřské stepní doubravy, hadinec červený, přástevník kostivalový, roháč 

obecný, střevíčník pantoflíček, včelník rakouský. 

V přírodní rezervaci Hrádek navštívíš teplomilnou doubravu, kde typickým stromem je dub zimní, v podrostu 

najdeš dřín, lísku a ptačí zob.  Na světlých místech kvetou na jaře fialové koniklece, na slunečné stráni žluté 

hlaváčky jarní, hadinec červený, kakost krvavý, třemdava bílá a další.  V korunách stromů hnízdí lindušky lesní, 

žluvy hajní i další druhy zpěvných ptáků.  Zajímavé informace, včetně obrázků, najdeš v rezervaci na velké 

informativní tabuli. Nezapomeň si vzít dalekohled.

Do rezervace se můžeš vydat pěšky dvěma různě obtížnými trasami ze dvou různých míst. 

1. Trasa - výchozí i cílová obec Morkůvky – vzdálenost 2,8 km, 57 min, převýšení 116 m

2. Trasa - výchozí i cílová obec Brumovice – vzdálenost 3,8 km, 1:12 hod., převýšení 119 m

Zajímavost: Když budeš mít chuť, můžeš jít ještě kousek výš a navštívit archeologické naleziště Hrádek, kde 

jsou pozůstatky opevněného hradiska, datovaného do závěru halštatské kultury ve starší době železné (kolem 

roku 500 př. n. l.). Je kruhovitého průměru (81 – 90 metrů) s dosud zachovanými valy a příkopy. Najít je v terénu 

není úplně jednoduché. Archeologové dokonce objevili pozůstatky nadzemních i zahloubených obydlí. Na mapě 

je označeno kroužkem s černou tečkou uvnitř.

hlaváček jarní



Tak příště opět s MAPÍKEM ahoj!
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