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ÍRODNÍ PARKY
Zlínský kraj
kód

707

název

Hostýnské vrchy

2

okres

vým ra (km )

Krom íž, Zlín

204,00

rok vyhlášení

1995 (Krom íž)
1993 (Zlín)

705

Ch iby

Krom íž,
Uherské
Hradišt , Zlín

260,35

1996 (Krom íž)
2000 (Zlín)
2000 (Uh. Hradišt )

726

Záhlinické
rybníky

Krom íž

5,00

1995

728

Prakšická
vrchovina

Uherské
Hradišt

44,83

1999

719

Vizovické vrchy

Zlín

133,00

1993

charakteristika

evládají zde lesy bukové a jedlobukové. Nejcenn jší ásti porost mají
charakter prales nebo su ových les . Polop irozené louky a pastviny
karpatského typu. Velké zastoupení les a pastvin a charakteristická
historická zástavba obcí valašského typu.
Zna ná lesnatost s p evahou dubobukových a bukových porost a
dubohabrových les . Travnaté strán , etné skalní útvary. Krajina si
zachovala podobu paseká ského osídlení s rozvoln nou chalupá skou
zástavbou, ve které se st ídají drobná polí ka se selskými lesíky,
pastvinami a agrárními terasami.
Zahrnuje komplex Záhlinických rybník , p ilehlých luk a lužního lesa, s
etnými t
mi. Na zamok ených loukách p evládají rákosiny a rozptýlená
zele s hlavatými vrbami.
Lesní porosty mají charakter teplomilných doubrav s velkým podílem
habru. Jsou zde i etné, staré, extenzivn využívané sady se vzácnými
druhy rostlin a živo ich . Fragmenty teplomilných luk a pastvin tvo í
travinobylinná vegetace ze svazu Cirsio-Brachypodion pinnati.
Lesní porosty tvo í smrkové monokultury a z menší ásti selské lesíky s
ízou, osikou, habrem a dalšími d evinami. P evládajícím typem
vegetace jsou dubohabrové háje. V nizších polohách je pak krajinný ráz
paseká ského osídlení. Významný podíl na utvá ení krajiny má nelesní
zele , rostoucí p edevším v kamenitých hrázích a v remízcích.
Nejhodnotn jší ásti p írody jsou zbytky kv tnatých luk, skladní útvary a
lesy.

Zdroj : AOPK R
Krajský ú ad Zlínského kraje

ÍRODNÍ PARKY

kód

tab.25b

název

Želechovické
paseky

okres

Zlín

2

vým ra (km )

1 047,90

rok vyhlášení

2001

charakteristika

írodní park se z izuje za ú elem ochrany dochovaného krajinného rázu
na území se soust ed nými významnými p írodními a estetickými
hodnotami krajiny. Posláním z izovaného p írodního parku je zachování,
ochrana a podpora p írodních a kulturních hodnot vyvážené krajiny.

Zdroj : AOPK R
Krajský ú ad Zlínského kraje

