VÁPENICE
Obec se nachází v masivu Bílých Karpat na moravsko-slovenském pomezí, v údolí
Krátkovského potoka 16 km jihovýchodně od Uherského Brodu. Obec má 205 obyvatel.

HISTORIE
Kopaničářská osada vznikla před r. 1740, kdy patřila ke Starému Hrozenkovu. Její název je
odvozen od pálení vápna, kterým se obyvatelé živili. Další obživou byla práce v lese či
sezónní práce v zahraničí.

TURISTIKA
Přírodní památka Mravenčí louka (Rubaniska)
Základní údaje:
Pruh pastvin cca 150 m široký podél pravého břehu levostranného přítoku Krátkovského
potoka, k.ú. Vápenice, V: 15,3527 ha, n.v.: 460 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti
ze dne 1.8.1991.
Motiv ochrany:
Krajinářsky hodnotný a druhově pestrý komplex původních pastvin, zarostlých mezí a
rozptýlených skupin keřů a stromů, s výskytem ohrožených druhů rostlin.
Geologie, půdní poměry:
Karpatský flyš s půdou písčitohlinitou až hlinitou. Lokalita je dosti členitá. Vedle relativně
rovných ploch zde najdeme typická sesuvná území s prameništi.
Botanika:
Výskyt ohrožených druhů rostlin jako např. vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač
vojenský (Orchis militaris), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), pětiprstka žežulník
(Gymnadenia conopsea), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), mečík střechovitý
(Gladiolus imbricatus), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata).
Zoologie:
V pramenných stružkách se vyskytují hojně larvy mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).
Běžně se na území vyskytuje skokan hnědý (Rana temporaria), byla zde pozorována užovka
obojková (Natrix natrix) a zmije obecná (Vipera berus).
Lesnictví:
Ve střední části rozděluje území smrková monokultura. Z jižní strany lokalitu ohraničuje hráz,
která má pestrou dřevinnou skladbu - dub, habr, líska, javor, jasan, osika a další dřeviny.

Přírodní památka V Krátkých
Základní údaje: Lokalita se nachází v obci Vápenice, k. ú. Vápenice, V: 6,1717 ha, n.v.: 520550 m. n. m., Z: Vyhláška č. 6 Správy CHKO Bílé Karpaty ze dne 9.1.1995
Motiv ochrany: Květnaté orchideové louky, luční mokřady a dva rybníčky.
Geologie, půdní poměry: Bělokarpatská jednotka magurského flyše s půdou hnědou,
písčitohlinitou.
Botanika: Na květnatých loukách se vyskytuje hlavinka horská (Traunsteinera globosa),
vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina),
pětiprstka žežulník hustokvětá (Gymnadenia conopsea subsp. densiflora), vstavač kukačka
(Orchis morio), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus). Na mokřadech nachází vhodné
podmínky mokřadní orchideje kruštík bahenní (Epipactis palustris) a prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis).
Zoologie: Louky jsou bohaté na výskyt motýlů, např. hnědásek kostkovaný a jitrocelový,
otakárek fenyklový, ohniváček modrolesklý a modrolemý, vřetenuška komonicová a
třeslicová, okáč voňavkový aj. Rybníky jsou významnou lokalitou pro obojživelníky a vodní
hmyz - vážky (Odonata).
Lesnictví: Bezlesí. Okraje luk hraničící s lesem jsou zarostlé lesním pláštěm, který tvoří
zejména břízy a osiky.

Naučná stezka Moravské Kopanice
Příroda, lidová kultura a historie v okolí Starého Hrozenkova a Žítkové.
•

Starý Hrozenkov > Žítková

•

délka 14 km

•

14 zastavení

•

vhodná pro pěší i cyklisty

NS Okolo Hrozenkova
Starý Hrozenkov – Vápenice – Vyškovec – Žítková – Starý Hrozenkov

kontakt na obec:
PSČ: 687 74
tel.: 572 696 113, 572 696 060

ZDROJE
www.mikroregion-bojkovsko.cz
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