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NAUČNÁ STEZKA CVILÍN
Rostliny
3. zastávka
Floristický průzkum
Cvilínský kopec s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a zřícenninou hradu Cvilín, je jednou z dominant města Krnova. Již od konce minulého století patří mezi jednu z botanicky nejčastěji navštěvovaných lokalit v okolí města a vztahuje se k němu řada literárních údajů. V roce 2000 proběhl intenzivní floristický průzkum lokality s cílem ověřit staré literární údaje
a podat ucelenou zprávu o současném složení květeny.
Většina výletů na Cvilíně začíná u poutního kostela Panny Marie Sedmibolestné. V květnu zde na pahorku pod kapličkami rozkvétají ve Slezsku vzácné teplomilné pampelišky - p. slezská a p. skandinávská, které se vyznačují menším vzrůstem a cihlově až fialově zbarvenými semeny (nažkami), čímž se liší od pampelišek lékařských. Spolu s nimi je zde hojný planě
rostoucí kmín kořenný, nápadná teplomilná mochna sedmilistá a drobná hluchavkovitá rostlina s hroznem modrofialových květů pamětník rolní. Cestou od kostela k rozhledně upoutá
na okrajích lesa lilie zlatohlávek, chráněný lesní druh s nápadnými vonnými růžovými květy vyskytující se na celém cvilínském kopci pouze na severním svahu Předního vrchu. Dále je
možné v okolí rozhledny pozorovat teplomilný javor babyku a u paty věže drobnou jednoletou trávu ječmen myší.

zde stojíte

Turistická cesta od kostela k Šelenburku vede lesem a křovinatou strání s nápadnými žlutě kvetoucími keříky z čeledi vikvovitých: čilimníkem nízkým, čilimníkovcem černajícím, kručinkou barvířskou a kručinkou německou. Mezi nejzajímavější rody patří v okolí Krnova ostružiník. Mezi nejvzácnější a nejzajímavější druhy patří ostružiník statný a ostružiník blýskavý.
Zřícenina hradu Šelenburk je tvořena zbytky obvodového zdiva, věže a hradních příkopů. Jeho nejbližší okolí bylo v roce 1999 odlesněno, což podpořilo růst světlomilných druhů, omezených svým výskytem přímo na hradby. Tyto odlesněné plochy, zejména hradní příkop rychle obsadily statné ruderální byliny. Nápadná je i přes 2,5 m vysoká divizna hustokvětá, blín
černý, který upoutá kromě svých zajímavě zbarvených květů také příjemnou rybízovou vůní a statná miříkovitá rostlina bolehlav plamatý. Rozpadající se hradby Šelenburku se dají přirovnat k umělým skalkám, na nichž rostou suchomilné, teplomilné a vápnomilné rostliny. Vyskytuje se zde vzácná kapradina vratička měsíční, dále statná miříkovitá rostlina žebřice
pyrenejská, vápnomilná tráva skalnatých stanovišť strdivka sedmihradská a brukvovitý huseník chlupatý. Zastíněné vlhké stěny jsou porostlé trsy kapradin puchýřníku křehkého a sleziníku routičky. K dalším atraktivním druhům rostoucím na zřícenině Šelenburku patří mochna šedá, pamětník rolní a tařinka kališní.
Cesta z hradu vede převážně bory a smrkovými lesy. Na pasekách lze nalézt jedovaté rulíky zlomocné a ve vrcholové části Zadního vrchu teplomilný keř dřišťál obecný.
Tento výčet rostlin je jen malou ukázkou ze 607 druhů tvořící květenu lokality Cvilínského kopce.
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