PŘÍRODOVĚDNÉ STUDIE MUZEA PROSTĚJOVSKA – SVAZEK 1
První číslo nového přírodovědného časopisu přináší v úvodním článku
pohled do historie „Klubu přírodovědeckého v Prostějově“ a zhodnocení
postavení přírodovědců v muzeu dříve a dnes. I druhý článek je věnován
historii objevu siluru a devonu na Drahanské vrchovině v okolí Stínavy.
Stínavské silurské břidlice s graptolity jsou jediným výskytem siluru
na Moravě a zároveň nejstarším geologickým útvarem. Další geologické
články studií jsou věnovány stavbě Drahanské vrchoviny a novým
lokalitám třetihorních sedimentů objevených u Laškova a Hluchova.
Pojednání o krajinách Prostějovska je netradičním pokusem o typologické rozdělení
našeho regionu. Velká skupina článků se zabývá výzkumem klasické oblasti Velkého
Kosíře, najdeme zde úplný floristický soupis tohoto území a dále výsledky studia místních
mravenců a motýlů. Nemalá pozornost byla věnována rovněž ochranářské problematice,
zejména stavu historické zeleně v některých zámeckých parcích, obnově zámeckého
areálu v Čehách pod Kosířem a Národní přírodní památce Hrdibořické rybníky.
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