VORLINSKÉ ÚDOLÍ
Jak vznikl název Vorlinské údolí? Myslivecká historka
praví, že zámecký kníže chtěl stůj co stůj střelit na svém
panství orla. Knížecí myslivec nakonec nechal poslat
pro orla až do Rakous, ale poslali mu orla již střeleného. Myslivec tedy orla přibarvil, malý hoch s ním vyšplhal na vysoký dub a kníže si naprázdno nabitou puškou
orla střelil.

jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia) a dalšími dřevinami a keři. V podrostu najdeme skromnější květenu – biku hajní (Luzula luzuloides), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), silenku nicí (Silene nutans) a ve světlých okrajích černýš luční (Melampyrum pratense). Lesníci dosazují do
doubrav smrk ztepilý (Picea abies) a proto je typických doubrav v Orlinském údolí poskrovnu, byly vesměs přeměněny na smrkové lesy.

Voda v údolí

Zelená hranice města

Sasanka hajní

Vorlinské údolí provází potok Orlina od rybníku Utopenec až
k jeho ústí do řeky Blanice. Svahy údolí se zařezávají strmě do
krajiny, místy údolí připomíná kaňon. Ve střední části údolí protíná železnice, za posledními stromy začínají zahrady Vlašimi.
Údolí tvoří zelenou hranici města navazující na zámecký park.
Rostliny a hmyz tak mají možnost žít i v blízkosti města.

Vlašim a Vorlinské údolí na mapě druhého
vojenského mapování.

Potok Orlina je obydlen celou řadou živočichů. Nejvzácnější je rak říční (Astacus ﬂuviatilis), který je zvláště chráněným, kriticky ohroženým
druhem. Žije skrytě na dně potoka mezi kořeny a kameny. Z ryb můžeme v čisté vodě Orlinského potoka zahlédnout hrouzka obecného
(Gobio gobio). Nádrž Orlina slouží k chovu ryb, v letních měsících je
vyhledávaným místem ke koupání. V teplých dnech můžeme při hladině zahlédnout kapra obecného (Cyprinus carpio).

Lesy za městem

Údolí se navrací jeho krása

Téměř celé údolí je pokryté lesy. Na dně údolí podél potoka nacházíme olšovo-jasanové luhy. Roste zde olše lepkavá (Alnus
glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a vrba bílá (Salix
alba). V podrostu jsou výrazné žlutě kvetoucí blatouchy bahenní (Caltha palustris), orseje jarní (Ficaria verna) a křivatce žluté Studánka opravená Lesy ČR.
(Gagea lutea). Ve vlhčích částech svahů jsou rozšířeny dubohabrové háje. Mohutné duby letní (Quercus robur) rozptýlené po údolí jsou pozůstatkem někdejších
šlechtických lesů. Duby doprovází habr obecný (Carpinus betulus), z keřů zde roste líska obecná (Corylus avellana). Na jaře dubohabřiny hrají barvami květů. Najdeme zde jaterník podléšku (Hepatica nobilis), sasanku hajní (Anemone nemorosa), plicník lékařský (Pulmonaria ofﬁcinalis) nebo pitulník žlutý
(Galeobdolon luteum). Typickou rostlinou dubohabřin je kopytník evropský (Asarum europaeum), ten
však své ﬁalové květy skrývá mezi listy. Ve vyšších částech svahů a na plošinách nad údolím se rozkládají doubravy. Hlavní dřevinou jsou zde duby letní doprovázené břízou bělokorou (Betula pendula),

Úsilím Českého svazu ochránců přírody Vlašim a za podpory Ministerstva životního prostředí a Města Vlašimi proběhla v letech 2005 – 2006
revitalizace Orlinského potoka a navazujících vodních prvků. Nádrž Orlina byla odbahněna, upraven byl přeliv, úprav se dočkal i malý rybník
Punčoška. V údolí bylo vytvořeno několik tůní, které mohou využívat
žáby. Byla opravena studánka pod
nádrží a upraven terén.
Orlinské údolí patří k oblíbeným výletním místům občanů Vlašimi, má
významné přírodní a kulturní hodnoty. Snahou všech by proto mělo
být jeho zachování do budoucna.

Skokan hnědý

Orsej jarní

O Vorlinské údolí pečuje Český svaz ochránců přírody Vlašim,
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, Tel/fax: 317845169, e-mail: vlasim@csop.cz.
Chcete pomoci přírodě na Podblanicku? Staňte se naším členem!
Vyrobeno v rámci programu ČSOP „Místo pro přírodu“, podpořeného Ministerstvem životního prostředí České republiky.

Hrouzek obecný

Podpořte záchranu ohrožených lokalit na Podblanicku.
Přispějte, prosím, na konto kampaně „Místo pro přírodu“,
číslo bankovního účtu 9999922/0800.
Děkujeme.

