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3.7 metrů vysoký vodopád s průtočností přibližně 10 l/s na pravobřežním přítoku Ztraceného potoka je obklopen 
krásnými kyselomilnými a květnatými bučinami. Právě bukové lesy jsou pro Rychlebské hory typické a zachovaly 
se zde i díky dřívějšímu hospodaření lesních správců vratislavských biskupů. 

kdyby nebylo lidské činnosti, pokrýval by naprostou většinu území české republiky les a bukové lesy by byly nejrozšířenější 
typ lesa. Právě buk dokáže růst ve velkém rozsahu nadmořských výšek, je odolný a jeho opad má zlepšující vliv na půdu. 
to ovšem platí, pokud ho doprovázejí další stromy (v nižších polohách jedle, ve vyšších smrk, ale také javor či jeřáb). Pokud 
jsou bukové porosty jednolité (takzvané „nahé bučiny“), mohou jejich listy vytvořit střechu, po níž stéká dešťová voda. 
svrchní vrstva půdy pak zůstává suchá a neuchytí se v ní žádný podrost.

V bukových lesích je nejpestřejším obdobím jaro, kdy v podrostu vykvétají byliny, které květ i většinu vegetačního cyklu 
musí stihnout dříve, než vyraší listy stromů a při zemi začne být stín. V lesích okolo Ztraceného vodopádu roste na jaře 
jedna z těchto rostlin, která je velmi vzácná. Jde o kyčelnici devítilistou, důležitý ukazatel bohatosti minerálů, svěžesti půdy, 
její kyprosti a humóznosti. Ze zdejších bučin mizí zejména díky vlivu kyselých dešťů na půdu. 

kyčelnice patří k podrostu takzvaných “květnatých” bučin, které rostou na minerálně bohatších půdách. k jejich bohatému 
bylinnému patru patří další zrak poutající rostliny jako mařinka vonná, bažanka vytrvalá, samorostlík klasnatý a další.

na kyselejším podkladu se utvářejí “kyselomilné” bučiny, jejichž podrost více připomíná smrkové lesy - společně se smrčinami 
v nich najdeme brusnici borůvku, metličku křivolakou či třtinu křovištní a ve stromovém patru přimíšený jeřáb ptačí.

V rychlebských lesích můžeme potkat typickou lesní faunu středoevropských hor - například srnec obecný, jelen lesní, rys 
ostrovid, liška obecná, výr veliký. Z bezobratlých zde můžeme také najít běžného, ale zajímavého brouka lesana hnědého, 
jehož larvy se v kůře stromů živí mikroskopickými houbami, které brouci sami rozšiřují a jejich larvy o ně pečují.

Wodospad o wysokości 3,7 m i przepływie w przybliżeniu 10 l/s na prawobrzeżnym dopływie Ztracenego potoku 
jest otoczony pięknymi kwasolubnymi i kwiecistymi buczynami. Właśnie lasy bukowe są typowe dla Gór Złotych 
(czes. Rychlebské hory) i zachowały się tutaj dzięki opiece sprawowanej nad lasami w czasach, gdy należały jeszc-
ze do biskupów wrocławskich. 

Gdyby nie działalność człowieka absolutną większość terytorium Republiki Czeskiej pokrywałby las, a lasy bukowe byłyby 
najbardziej rozpowszechnione. Właśnie buk przyjmuje się na bardzo różnych wysokościach nad poziomem morza, od 
najniższych do najwyższych, jest wytrzymały, a opadające z buków liście mają korzystny wpływ na glebę. ta zasada 
obowiązuje jednak wtedy, gdy bukom towarzyszą inne drzewa (w niższych partiach jodły, w wyższych świerki, ale także 
jawor lub jarzębina). Jeśli lasy bukowe są jednolite (tak zwane „nagie buczyny”), ich liście mogą utworzyć dach, po którym 
spływa woda deszczowa. Wierzchnia warstwa gleby pozostaje wtedy sucha i nie przyjmuje się na niej żadne podszycie.

W lasach bukowych najbardziej urozmaiconą porą jest wiosna, gdy w podszyciu zakwitają byliny, które kwitnienie  
i większość cyklu wegetacyjnego muszą odbyć, zanim rozwiną się liście drzew i przy ziemi zacznie panować cień. W la-
sach koło wodospadu Ztracenego rośnie na wiosnę jedna z tych roślin, które są bardzo rzadkie. to żywiec dziewięciolistny, 
ważny wskaźnik bogactwa minerałów, świeżości gleby, jej pulchności i żyzności. Z tutejszych buczyn znika zwłaszcza  
z powodu wpływu kwaśnych deszczów na glebę. 

Żywiec należy do podszycia tak zwanych „kwiecistych” buczyn, które rosną na glebach bogatszych w minerały. Do ich bo-
gatego piętra bylin należą inne przyciągające wzrok rośliny takie, jak marzanka wonna, szczyr trwały, czerniec gronkowy 
i inne.

na bardziej kwaśnym podłożu powstają „kwasolubne” buczyny, których podszycie bardziej przypomina lasy świerkowe 
- razem ze świerczynami znajdziemy w nich borówkę czarną, śmiałka pogiętego czy trzcinnika piaskowego, a w piętrze 
drzew domieszaną jarzębinę.

W lasach Gór Złotych możemy spotkać typową leśną faunę gór środkowoeuropejskich – na przykład sarnę, jelenia leśnego, 
rysia, lisa, puchacza. Z bezkręgowców możemy tu także znaleźć zwyczajnego, ale interesującego chrząszcza rytla po-
spolitego, którego larwy żywią się w korze drzew mikroskopijnymi grzybami. Chrząszcze same je roznoszą, a ich larwy się 
o nie troszczą.
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V nahých bučinách není přítomen žádný podrost
W nagich buczynach nie ma żadnego porostu

Ztracený vodopád
Zagubiony Wodospad

česnek medvědí tvoří u zdejších potoků rozsáhlé porosty
Czosnek niedźwiedzi tworzy rozległe zarośla wzdłuż strumyków

mladý buk lesní si na jaře proráží cestu starým opadem
młody buk leśny na wiosną przedziera się przez stary spad

typický druh vlhčích stanovišť – mokrýš střídavolistý
typowy rodzaj wilgotniejszych zbiorowisk roślinnych
– śledziennica skrętolistna

kyčelnice devítilistá
Żywiec dziewięciolistny


