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Přírodní památka Na Želechovských pasekách
		 Cesta nás dovedla až k nejstaršímu chráněnému území ve zlínském okrese – přírodní památce
Na Želechovických pasekách. Cílem ochrany je výskyt rostliny z čeledi pryskyřníkovitých, jaterníku podléšky
(Hepatica nobilis), která je v moravské části Karpat velmi vzácná. Odborníci ji řadí do tzv. jarního aspektu,
tedy květin, které rozkvétají před olistěním stromů. Jsou tak společně se sasankami, plicníky, prvosenkami,
orseji či dymnivkami prvními posly zvěstujícími příchod jara. Rodové jméno „jaterník“ dalo kytičce dřívější
používání v lidové medicíně při chorobách jater. „Podléška“ vychází ze staročeského „podléščka“, tedy rostoucí
pod lískami. Někdy se používá také název „jaterník trojlaločný“ kvůli specifickému tvaru listů se třemi výběžky.
		 Zadíváme‑li se do květů, zjistíme, že rostlinky jsou dosti „nepořádné“, protože zde nalezneme pokaždé
rozdílný počet korunních plátků, nejčastěji šest nebo osm, někdy ale i dvanáct. Včelky zde sice neobjeví
sladký nektar, zato na pylu hodují nejrůznější druhy brouků. Velmi zajímavé je rozmnožování jaterníků – jsou
to takoví podzemní cestovatelé, neboť oddenky na konci vypučí a vyroste nová rostlina, zatímco starší části
naopak odumírají. Semena jsou obalena olejovitou tekutinou, která velmi chutná mravencům. Ti je proto
sbírají a odnášejí jako zásoby na zimu. Mnohé však po cestě vytratí a na jaře z nich vyrostou ve vlhké půdě
mladé jaterníky i desítky metrů od mateřské rostliny.
		 Zdůraznit je třeba důslednou ochranu této lokality, především je nutné minimalizovat sešlapávání
chozením pouze po zavedených cestách. Rostliny je zakázáno trhat či vyrývat.

Typické trojlaločné listy

Detail květu jaterníku

Osobnost Želechovic

Prvosenka vyšší

Ferdinand Filipi (1890–1969)
Pocházel z Holešova, vystudoval učitelský ústav v Příboře a ze svého prvního působiště
v Komárném (okres Bystřice pod Hostýnem) byl přeložen v roce 1911 do Želechovic, kde strávil
zbytek života. V době 1. světové války se stal legionářem v Rusku. Od roku 1932 byl řídícím
učitelem v Želechovicích, za nacistické okupace byl však ze školy propuštěn a pět týdnů
vězněn. V Želechovicích byl všestranně činný, staral se o místní knihovnu, vedl ochotnické
divadlo, účastnil se založení Sokola, byl obecním pokladníkem i kronikářem. Sepsal historii
obce ve svém spise „Želechovice – můj domov“.
zřizovatel NS je obec Želechovice nad Dřevnicí, datum realizace 2018

Dětský obrázek – jaterník

Dymnivka dutá

Josef Polášek - Trs jaterníků

