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někdy malebná a někdy zádumčivá přírodní krajina Rychlebských hor je příběhem o setkání člověka a přírody. 
V ledové době zbrousil zdejší svahy ledovec, který zde zanechal zbytky morén a bezlesí. Po ledovcové pustině 
postupně Rychlebské hory zarostl les. Ve 13. století dorazili první kolonizátoři, kteří z lesa vydobyli první bezlesé 

plochy - dnešní města, vesnice, pole, louky a pastviny. Vzrůstajícím potřebám stavebního a palivového dříví ustoupily lesy 
na četných svazích, až musela být zřízena lesní správa. Zároveň s lesem mizeli i velcí savci, kteří jej obývali (jelen, medvěd, 
vlk, rys).
Odsunem původních obyvatel v polovině 20. století bylo ponecháno ladem mnoho polí, luk a zahrad zúrodňovaných gen-
eracemi. krajina se začala navracet opět přírodě i plánovanému dosazování monokultur. tam, kde dřívější obec či osada 
zanikla, lze ještě dnes nalézt několik dříve pěstovaných rostlin (mařice vonná či všedobr lékařský) nebo původní ovocné 
stromy. Podhůří Rychlebských hor bylo navíc přeměněno těžbou vápence - lomy zanechaly jizvy v krajině, ale ty opuštěné 
se staly domovem pro mnoho vzácných druhů (např. hořec brvitý v lomu kukačka u Bílé Vody). 
ke konci minulého století začalo mít čím dál tím větší vliv na krajinu a přírodu znečišťování životního prostředí a s ním 
postupné ubývání populací řady druhů rostlin (například kyčelnice devítilistá) a živočichů (jeřábek lesní). 
s činností člověka souvisí i další změny - s postupným oteplováním přibývá výkyvů teplot a dešťových i sněhových srážek. 
Do krajiny se dostávají druhy, které se zde předtím nevyskytovaly (například z rostlin křídlatka japonská a netýkavka 
žláznatá nebo ze živočichů psík mývalovitý). Zároveň vznikají iniciativy, které usilují o opačnou změnu - o návrat rysa  
a medvěda do zdejších hor, o obnovení zaniklých sadů.
Je na každém z nás (návštěvnících Rychlebských hor či místních usedlících), co do zdejšího utkávání se člověka a přírody 
vložíme a zanecháme těm, kteří zde budou procházet po nás.

Doporučení pro pobyt v přírodě:
- nauč se pozorovat přírodu, pozoruj a objevuj ji, nešlapej jenom kilometry, ale zastav se, abys viděl její krásu
- Chceš-li hodně vidět, choď potichu a nedělej hluk
- uchovej krásu přírody i pro ostatní, nenič to, co jsi nevytvořil a svoje odpadky si odnes zpět do civilizace
- krásu přírody si s sebou odnášej jen na obrázku ve svém fotoaparátu a živé organismy nechej v klidu tam, kde sami žijí. 

miejscami malowniczy, a miejscami posępny krajobraz Gór Złotych (czes. Rychlebské hory) opowiada historię  
o spotkaniu człowieka i przyrody. W epoce lodowcowej tutejsze zbocza oszlifował lodowiec, który pozostawił tu 
resztki moren i bezleśne pustkowia. Polodowcową pustkę Gór Złotych z czasem porósł las. W XIII wieku dotarli 
tu pierwsi kolonizatorzy, którzy w zmaganiach z wszechobecnym lasem wywalczyli pierwsze wolne tereny – 

dzisiejsze miasta, wioski, pola, łąki i pastwiska. Rosnące zapotrzebowanie na drewno budowlane i opałowe doprowadziło 
następnie do wytrzebienia lasów na licznych zboczach, musiano w końcu utworzyć zarząd lasów. Wraz z lasem zniknęły 
też duże ssaki, które go zamieszkiwały (jeleń, niedźwiedź, wilk, ryś).
Wysiedleni stąd w połowie XX wieku pierwotni mieszkańcy pozostawili wiele leżących odłogiem pól, łąk i ogrodów, up-
rawianych wcześniej przez pokolenia. Przyroda zaczęła wtedy odzyskiwać te tereny, także w wyniku planowego dosadzania 
monokultur. tam, gdzie wcześniejsza miejscowość lub osada zanikła, można jeszcze dziś znaleźć niektóre z uprawianych 
dawniej roślin (marchewnik anyżowy czy gorysz miarz) lub pierwotne drzewa owocowe. Podgórze Gór Złotych zostało też 
zmienione w następstwie wydobycia wapienia – kamieniołomy pozostawiły w krajobrazie blizny, ale te opuszczone stały 
się domem dla wielu rzadkich gatunków (np. goryczuszka orzęsiona w kamieniołomie kukačka koło Bílej Vody). 
Pod koniec ubiegłego wieku coraz większy wpływ na krajobraz zaczęło mieć zanieczyszczenie środowiska naturalnego  
i wraz z nim stopniowe ubywanie populacji gatunków roślin (na przykład żywiec dziewięciolistny) i zwierząt (jarząbek). 
Z działalnością człowieka wiążą się też dalsze zmiany - z postępującym ociepleniem klimatu zwiększają się wahania tem-
peratur, przybywa opadów śniegu i deszczu. Pojawiają się gatunki, które przedtem tutaj nie występowały (na przykład 
z roślin rdestowiec ostrokończysty i niecierpek gruczołowaty lub ze zwierząt jenot). Jednocześnie powstają inicjatywy, 
których celem jest odwrócenie sytuacji – doprowadzenie do powrotu rysia i niedźwiedzia w tutejsze góry, do odtworzenia 
zdziczałych sadów).
Od każdego z nas (odwiedzających Góry Złote czy tutejszych mieszkańców) zależy, co do dzisiejszych zmagań człowieka  
z przyrodą wniesiemy i pozostawimy tym, którzy przyjdą po nas.

Wskazówki dotyczące pobytu w przyrodzie:
- naucz się obserwować przyrodę, obserwuj ją i odkrywaj, nie przechodź tylko kilometrów, ale zatrzymaj się, 
  aby dojrzeć piękno otaczającej przyrody
- Jeśli chcesz dużo zobaczyć, chodź cicho i nie rób hałasu
- Zachowaj piękno przyrody także dla innych, nie niszcz tego, czego nie stworzyłeś i zabierz swoje śmieci 
  z powrotem do cywilizacji
- Piękno przyrody zabierz ze sobą tylko na zdjęciu ze swojego aparatu, a żywe organizmy zostaw w spokoju tam, 
  gdzie żyją. 
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hořeček brvitý
Goryczuszka orzęsiona

kyčelnice devítilistá
żywiec dziewięciolistny

kridlatka japonská vytěsňuje původní rostliny
Rdestowiec ostrokończysty wypiera rodzime gatunki rośliny 


