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Živá příroda

Vstavač bledý

V hnízdě kosa černého

Osobnost Želechovic

		 V katastru Želechovic nalezneme celou řadu přírodních prvků, údolí řeky Dřevnice, parkovitý
charakter pestré mozaiky pastvin, políček a remízků i husté lesní porosty, v nichž se klikatí kamenité
potůčky. Původní dřeviny v této oblasti (duby, habry, buky a jedle) byly mnohde necitlivým zásahem
člověka nahrazeny smrkovými monokulturami. Okraje lesů a ostrůvky mezi poli pak zpestřují remízky
s výskytem bříz, osik a na nejrůznější plody bohaté křoviny – ostružiník, růže šípková, hloh, planá trnka,
svída krvavá či ptačí zob. Podél Dřevnice a jejích přítoků můžeme obdivovat košaté vrby a vysoké olše.
Jaro rozhodí každoročně po krajině pestrou paletu kvetoucích prvosenek, plicníků, orsejů, dymnivek
a sasanek. Později ve světlých lesích nacházíme hluchavky, česnáček lékařský, kyčelnici cibulkonosnou
nebo konvalinky. Bohaté jsou letní květy lučních zvonků, kopretin, pryskyřníků a jemných kohoutků.
Babí léto pak zbarví naše lesy snad všemi odstíny žluté, oranžové, hnědé a červené.
		 Krajina je rájem ptactva. V blízkosti Dřevnice můžeme pozorovat lovící ledňáčky, podvodní běžce –
skorce, trpělivé volavky či dětmi oblíbené čápy. Mnoho drobných pěvců nám dělá radost v zahradách,
polích i lesích. Po stromech šplhají datli a strakapoudi. Celou krajinu pak shora bystrým okem pozorují
káně, poštolky a krahujci. V teplých letních dnech nás potěší poletující motýli a nespočetné druhy brouků.
V lesních tůních i v kalužích cest můžeme pozorovat pulce přeměňující se v dospělé žáby. Po deštích
objevíme v lesích vzácné mloky skvrnité. Také větší savci u nás našli svůj domov, běžná je srnčí zvěř a zajíci,
pod rouškou tmy se pak po krajině potulují lišky, jezevci a divoká prasata.

Růže šípková

Alois Motýl (1929–2013)
Narodil se v Želechovicích a svým životem plně navázal na rodinnou tradici. Po studiu
hry na varhany na brněnské konzervatoři působil jako učitel hudební školy v Šumperku.
V roce 1962 zde založil a dalších padesát let vedl dětský pěvecký sbor Motýli Šumperk, jímž
prošlo již více než 2000 zpěváků a s nímž navštívil řadu významných festivalů a soutěží
ve většině evropských zemí. Alois Motýl byl také pověstný svým laskavým humorem
a otcovským přístupem. V roce 2009 získal Cenu ministra kultury za neprofesionální
umění v oblasti dětský sborový zpěv, v roce 2010 se stal osobností roku Olomouckého
kraje v oblasti kultury.
zřizovatel NS je obec Želechovice nad Dřevnicí, datum realizace 2018
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