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Abstrakt: 

Botanický ekosystém suťového lesa 

Jana Rýparová 

Tato práce se zabývá pozorováním botanické sukcese na lokalitách suťového lesa během 

jednoho vegetačního období. Hlavní metodou diplomové práce je pozorování. Sledovaná 

stanoviště jsou umístěna ve Veřovických vrších v Moravskoslezských Beskydech. Tyto dvě 

místa leží v oblastech, na kterých dosud nebyl prováděn žádný systematický botanický 

výzkum, a má tak dopomoci k celoplošnému zmapování Veřovických vrchů. 

Stanoviště mají opačnou světovou orientaci, aby se informace z nich mohly doplňovat a podat 

ucelenější popis ekosystémů suťového lesa. Práce je doplněna o obecné informace o Chráněné 

krajinné oblasti Beskydy a společenstvech suťových lesů. 
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l.Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma „Botanický ekosystém suťového lesa". Tato 

práce si dává za úkol prozkoumat sukcesi botanických prvků v daných lokalitách v průběhu 

kalendářního roku. Pozorování jsem prováděla nedaleko svého bydliště ve Veřovických 

vrších, které jsou součástí CHKO Beskydy. Při výběru lokalit jsem se záměrně vyhnula 

velmi dobře známým PR Trojačka a PR Huštýn,a zaměřila jsem se na oblasti, které ještě 

nebyly důkladně prozkoumány, aby moje práce mohla sloužit dokonalejšímu zmapování 

celého pohoří. Zvolila jsem si dvě rozdílná stanoviště, které jsem celý rok navštěvovala a 

dokumentovala jejich rostlinný pokryv. Stanoviště jsem vybrala opačně orientovaná, aby se 

poznatky z obou mohly vzájemně doplňovat . Protože mnou zvolené oblasti nepatří mezi 

zvláště chráněná území, nebyl na nich nikdy prováděn systematický průzkum, ať už 

geologický, botanický nebo zoologický. Podrobnější zkoumání bylo prováděno jen v rámci 

evropského programu Natura 2000, které ovšem pouze označilo typy jednotlivých 

společenstev a jejich zastoupení, ale nezkoumalo je podrobněji. Informace jsou tedy kusé, 

cílem mé práce je doplnit je alespoň z botanického hlediska. 

Při práci jsem spolupracovala hlavně se správou CHKO Beskydy a odborníky zabývajícími 

se oblastí Beskyd. Vytýčená stanoviště stojí stranou v současné době i v minulosti 

prováděného systematického výzkumu, proto jsem výzkum prováděla samostatně na 

základě konzultací se Správou CHKO Beskydy. 
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2.Chráněná krajinná oblast Beskydy 

2.1 Obecné informace o CHKO Beskydy 

Chráněná krajinná oblast (dále jen CHKO) Beskydy se nachází ve východní části České 

republiky a zasahuje do dvou krajů - Zlínského a Moravskoslezského. Leží na hranicích se 

Slovenskou republikou, kde na ni navazuje Chráněná krajinná oblast Kysuce. CHKO 

Beskydy byla vyhlášena ministerstvem kultury ČSR výnosem č.j. 5373/73 ze dne 5.3. 1973. 
t j 

Její výměra dle zřizovacího výnosu činí 1160 km , při čemž zabírá 26 úplných katastrálních 

území a části 51 dalších. Správa CHKO Beskydy sídlí v Rožnově pod Radhoštěm. 

Nejsevernější bod CHKO Beskydy se nachází na 49° 39' 4 1 " severní šířky v obci 

Smilovice a nejjižnější 49° 10' 35" severní šířky v Lyském průsmyku. Na západ je 

vymezena 17° 59' 3 6 " východní délky v městské části Krhová ve Valašském Meziříčí a na 

východ 18° 44 ' 33" východní délky, což je asi 1 km od Mostů u Jablůnkova. 

Nejvyšším bodem je Lysá hora s výškou 1323 m. n. m. v Lysohorské hornatině a nejnižším 

místem je údolí Rožnovské Bečvy u Zubří ( 350 m. n. m.). CHKO Beskydy má tedy velkou 

výškovou členitost, která dosahuje relativní hodnoty 973 m. 

2.2 Geologie CHKO Beskydy 

2.2.1. Úvod do geologie 

Z hlediska geologického leží CHKO Beskydy ve Vnějších Západních Karpatech, ve 

flyšovém pásmu. Složitá geologická stavba na území CHKO vznikla ve třetihorách 

působením několika fází alpinského vrásnění. Alpinská orogeneze je výsledkem kolize 

africké a euroasijské desky na konci křídy a počátku terciéru. Při ní bylo dno oceánu Thetys 

vyzdviženo, usazeniny na jeho dně zvrásněny a nasunuty jižním až jihovýchodním směrem 

na autochtonní podloží Českého masívu, což tvoří typickou příkrovovou stavbu karpatského 

flyše. Protože od ukončení těchto pohybů neuplynula z geologického hlediska dlouhá doba, 

jeví se jako soustava mohutných hřbetů oddělených hlubokými údolími nebo kotlinami. 

Modelace reliéfuje podporována trvalým výzdvihem celé oblasti v kvartéru. 
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Flyšovým pásmem se se označuje soubor usazenin charakteristický rytmickým střídáním 

pískovců, prachovců, jílovců, slínovců, vzácně i vápenců a slepenců. Jednotlivé litologické 

typy sedimentů tvoří vrstvy se snižující se zrnitostí do nadloží. V rámci jedné vrstvy lze 

také pozorovat zákonitou posloupnost uspořádání klastických částí - zvrstvení. Dole je 

zvrstvení gradační nebo homogenní, nad ním je zvrstvení vodorovně a šikmo laminované. 

Výše je opět vodorovně laminované zvrstvení, ale velikost částic je menší. Nejvýše je jílová 

vrstvička, obvykle velmi malé mocnosti, které přestavuje tzv. pelagickou část rytmu. Tato 

nejvyšší vrstva může obsahovat různé mikrofosílie, které se používají pro stanovení stáří. 

Jsou to především planktoničtí a bentózní dírkovci - Foraminifera (Pavelka, Trezner, 

2001 ). 

Oblast CHKO je většinou odnosovým územím. Z pokryvných útvarů jsou vyvinuty zejména 

pleistocénní a holocénní fluviální sedimenty říčních teras a niv. Svahové hlinitokamenité 

sedimenty jsou nerovnoměrně rozmístěny a dosahují mocnosti několika metrů. 

Flyšové horniny jsou značně gravitačně deformovány, zejména hlubinným ploužením. 

Horninové masívy jsou rozsáhle porušeny, což dokazuje například velký počet 

pseudokrasových jevů ( propastí, jeskyní, zdvojených hřbetů ), jichž je v současné době 

registrováno na území CHKO 28. 

2.2.2. Příkrovy vnějšího flyše 

Povrchovou stavbu tvoří tři skupiny příkrovů vnějšího flyše. Nejspodnější příkrov 

představuje jednotka podslezská, přes níž se nasunula jednotka slezská. V jejím 

tektonickém nadloží leží v jižní části CHKO Beskydy račanská jednotka magurské flyšové 

skupiny na bázi s šupinami jednotky předmagurské. Vnitřní stavba uvedených jednotek je 

velmi složitá, navíc dnešní stavbu území ovlivňuje zlomová tektonika hlavně na svazích 

Jablůnkovského průsmyku. 

Podlezská jednotka vystupuje na povrch jen severozápadně od Valašského Meziříčí v řečišti 

Bečvy, tedy mimo území CHKO. Tato geologická jednotka byla detailně zpracována E. 

Menčíkem a kol (1983). 

Slezská jednotka je zastoupena godulským vývojem. K vrstevnímu sledu patří v rozpětí od 

spodní křídy do oligocénu asi osm souvrství, z nich nejvýznamější pro tuto práci je 

souvrství veřovické, ve kterém převládají černé, slabě prokřemenělé jílovce. 

Magurské flyšové pásmo zastoupené račanskou jednotkou sleduje od západu tok říčky 

Loučky a poté Rožnovské Bečvy. V čelní části račanské jednotky se vyčleňuje samostatná 
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skupina křivského pásma a hostýnské zóny. Základní členění litografických jednotek 

račanské jednotky provedl V. Presl. 

2.3 Geomorfologie 

Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu ( Czudek ed. a kol, 1972 ) patří 

území CHKO k provincii Západní Karpaty, k subprovincii Vnější Západní Karpaty a 

podsoustavám Západobeskydské podhůří a Západní Beskydy. Ze Západobeskydského 

podhůří zasahují do CHKO jen malé výběžky celku Podbeskydská pahorkatina při 

severním úpatí Moravskoslezských Beskyd. Naprostá většina CHKO leží v podsoustavě 

Západní Beskydy. 

Jádro a nejvýraznější část CHKO tvoří celek Moravskoslezské Beskydy složený ze dvou 

částí. Na severu jsou to Přední hory, tvořené převážně odolnými sedimenty godulské 

jednotky slezského příkrovu, se střední nadmořskou výškou 703 m. n. m. Přední hory jsou 

rozděleny sedly a hlubokými údolími na geomorfologické podcelky - Radhošťskou 

hornatinu ( zde jsou odolné pískovce porušovány hlubinným ploužením, což dává vznik 

pseudokrasovým jevům ) , Lysohorskou hornatinu s nejvyšší horou Beskyd Lysou horou 

( 1323 m. n. m.) Na JZ Moravských Beskyd jsou to nižší jednotky složené z méně 

odolných hornin tvořících Zadní hory a Klokočovskou hornatinu na hranici se Slovenskem. 

Jižně od Rožnovské brázdy se zvedají Vsetínské vrchy, které jsou východním podcelkem 

Hostýnsko - vsetínské hornatiny. Je to členitá vrchovina při čele magurského příkrovu. 

Nejvyšší kótou je Vysoká ( 1024 m. n. m.) v Soláňském hřbetu. 

Jižně od údolí Vsetínské Bečvy leží Javorníky, které náleží do podsoustavy Moravsko-

slovenských Karpat ( nejvyšší hora na území ČR je Malý Javorník - 1019 m. n. m.). 

Javorníky se dělí na SZ část zvanou Ráztocká hornatina a JZ část zvanou Pulčínská 

hornatina. 
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2.4. Pedologie 

Půdní pokryv CHKO odpovídá převážně hornatému povrchu území. Nalezneme zde však 

samozřejmě i nivní půdy nebo půdy antropogenní. 

2.4.1. Nivní půdy 

Tyto půdy jsou vázány na nivy Rožnovské a Vsetínské Bečvy a jejich větších přítoků. 

Vytvořily se na nivních sedimentech a mají vysoký obsah podzemní vody. Je pro ně 

charakteristické časté zaplavování. Jsou to půdy hluboké, zrnitost je velmi proměnlivá. 

Fyzikální vlastnosti nejsou příliš příznivé, jsou dosti slehlé a málo provzdušněné. Při 

regulaci toků dochází k poklesu hladiny podzemních vod, ale i k provzdušnění půd a 

následně k jejich lepšímu zemědělskému využití. 

2.4.2 Pseudogleje 

Pseudogleje, neboli oglejené půdy se ojediněle nacházejí v plochých depresivních územích, 

např. v Rožnovské brázdě. Půdotvorným substrátem jsou hlavně svahové sedimenty. 

Oglejení vede ke vzniku typického glejového horizontu světle šedé až rezavě hnědé barvy 

s častými světlými pruhy. Je pro ně příznačné střídání silného provlhčení a vysychání 

v horních částech půdního profilu. Reakce je slabě kyselá až kyselá. I fyzikální vlastnosti 

nejsou příliš příznivé, proto se v minulých desetiletích tyto půdy upravovaly melioracemi. 

2.4.3 Kambizemě ( hnědé půdy ) 

Hnědé půdy pokrývají většinu plochy CHKO. Vyskytují se v širokém rozmezí 

nadmořských výšek od 400 do 1000 m. n. m.. Půdotvorným substrátem jsou komplexy 

jílovců, břidlic a pískovců karpatského flyše. Zrnitostně jsou většinou hlinité až 

jílovitohlinité, místy obsahují menší množství štěrku. Svrchní horizonty jsou dobře 

strukturní, spodiny slehlejší, snižuje se pórovitost, zvyšuje kapilární vodní kapacita. Podle 

hloubky patří k půdám středně hlubokým až hlubokým, z hlediska vodního režimu jsou 

mírně vlhké. Hnědé půdy odrážejí vliv půdotvorného substrátu i nadmořské výšky. 

Projevuje se to změnou kvality těchto půd související s členitostí terénu. S nadmořskou 

výškou stoupá hloubka půdy, zvyšuje se kyprost a roste obsah humusu, který je však 

kyselejší.Ve vyšších polohách se setkáváme s velmi kyselými kambizeměmi podzolovými. 
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Hnědé půdy jsou často doprovázeny skeletovými půdami - rankery, pro něž jsou často 

charakteristické suťové lesy. Z lesnického hlediska jsou kambizemě velmi dobré půdy, 

proto jsou většinou zalesněny. 

2.4.4. Podzoly 

Podzol vzniká na svazích odvápněných flyšových břidlic většinou pod smrkovými 

monokulturami, protože je ovlivněn působením intenzivního procesu podzolizace 

podmíněné kyselým, jehličnatým opadem. Je to hlavně ve vrcholových partiích východní 

části Moravskoslezských Beskyd ( oblast Smrku, Lysé hory, Radhoště, Tanečnice ). 

V nižších partiích uvedených oblastí vznikají na stejném podkladě celky silně kyselé 

kambizemě. Ty se lokálně střídají s tzv. rezivými půdami. Fyzikální vlastnosti jsou 

příznivé, půdy jsou kypré a bohaté na humus. Přirozená úrodnost je však díky kyselosti 

malá, tyto půdy jsou využívány výhradně zemědělsky. ( Pavelka, Trezner, 2001) 

2.5. Hydrologie 

2.5.1 Podzemní vody 

Málo propustné horniny karpatského flyše se vyznačují nepříznivými podmínkami pro 

výskyt a oběh podzemních vod. Tento fakt a nedostatek zdrojů podmiňují nepříznivě 

hydrogeologické poměry a nedostatek zdrojů podzemních vod z hlediska 

vodohospodářského. Příznivější podmínky jsou v říčních sedimentech a mocnějších 

zvětralinách při úpatí svahu často překrývajících údolní nivu. Akumulace podzemních vod 

jsou závislé na mocnosti nezpevněných uloženin. Mezi největší jímací území podzemních 

vod patří Rožnov pod Radhoštěm. I přes nedostatek podzemních vod jsou neodmyslitelnou 

součástí Beskyd vývěry podzemních vod - prameny, které jsou často upraveny do studánek. 

Zvláštním typem podzemních vod jsou vody minerální. Vyskytují se i v CHKO, ale jejich 

vydatnost je velmi malá, proto nejsou většinou známy mezi širší veřejností ( Chráněná 

území ČR, Ostravsko - Beskydy, 2006 ). 

2.5.2 Povrchové vody tekoucí 

Území CHKO je oblastí dosti vodnou, specifický odtok kolísá mezi 10 až 25 l/s/km. Zhruba 

středem území probíhá ve směru V-Z hlavní evropské rozvodí. Tuto linii tvoří Veřovické 

vrchy - sedlo Pindula - Radhošť - Čertův mlýn - Martiňák - Bumbálka - Velký Polom -
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Jablůnkovský průsmyk. Všechny toky severně od této linie se vlévají do Odry a patří tak do 

úmoří Baltského moře. Toky směřující na jih se vlévají do Moravy a následně pak do moře 

Černého. 

Severní část je odvodňována Jičínkou, Zrzávkou a Lubinou, největším pravostranným 

přítokem Odry z Beskyd je Ostravice. Severovýchodní a východní svahy Beskyd odvodňují 

levostranné přítoky Olše ( Lomná, Ropičanka, Tyrka a Stonávka ). 

Naopak jižní svahy Radhošťské hornatiny, Vsetínských vrchů a Javorníků odvodňuje 

Bečva, která vzniká soutokem Rožnovské a Vsetínské Bečvy ( mimo CHKO ) Největším 

přítokem Vsetínské Bečvy je Senice a Bystřice. Rožnovská Bečva má statut 

vodohospodářsky významného toku. 

Nej vodnatějšími měsíci jsou březen a duben, nejméně vodnými prosinec až únor. Vysoké 

koeficienty odtoku a extrémní rozkolísání odtoku způsobují četné povodně ( Pavelka, 

Trezner, 2001 ). 

2.5.3 Vodní nádrže 

Jedním z nejstarších využití vod bylo plavení dřeva. Tuto dobu připomínají tzv. klauzy, 

malé nádržky, při jejichž vypouštění se splavovala po horských tocích polena. Dodnes jsou 

některé zachovány zvláště kolem obce Bílá. Další skupinou vodních ploch jsou menší 

nádrže původně vybudované pro zadržování velkých vod, dneska sloužící hlavně 

k rekreačním účelům. ( Horní Bečva, Bystřička ) Nej významnější skupinou jsou vodárenské 

nádrže, podstatný a téměř nenahraditelný zdroj pitné i užitkové vody pro CHKO a okolí. 

V severní části slouží k tomuto účelu vodní dílo Morávka na stejnojmenné řece a přehrada 

Šance na řece Ostravici. 

Na základě zákona č. 173/78 o vodách byla vládním nařízením č. 40/78 Sb. část Beskyd 

kryjící se s hranicemi CHKO, prohlášena za chráněnou oblast přirozené akumulace vod 

(CHOPAV). 
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2.6 Klimatologie 

O klimatu dané oblasti vypovídá dlouhodobé měření meteorologických a klimatických 

stanic. Jedná se především o dlouhodobé průměry meteorologických veličin a rovněž 

záznamy jejich extrémních hodnot.. 

Podle Quitta ( 1971 ) patří většina CHKO Beskydy do chladné klimatické oblasti. Pouze 

úzký lem na severovýchodním okraji a v jižní části náleží do mírně teplé klimatické oblasti. 

V nejnižších polohách se dlouhodobá průměrná roční teplota pohybuje kolem 7° C, na Lysé 

hoře je to jen 2,6° C. 

Častým jevem jsou v Beskydech zimní teplotní inverze. V údolích a nižších polohách jsou 

zhoršené podmínky rozptylu znečištění do vyšších vrstev, snížený úhrn slunečního svitu a 

extrémně nízké přízemní teploty vzduchu. Ve vyšších polohách panuje jasné slunečné 

počasí s vyššími teplotami a často i dobrou dohledností. 

Proudění vzduchu a s ním i srážkové úhrny ovlivňuje reliéf CHKO. Lysá hora patří se 

svým ročním průměrným srážkovým úhrnem 1390 mm mezi srážkově nejbohatší místa naší 

republiky. Nejvíce srážek spadne průměrně v červnu až v srpnu, nejméně pak v únoru a 

březnu. Souvislá sněhová pokrývka se na nejvyšší hoře Beskyd drží v průměru 150 -180 

dní v roce. V horách je v průměru výrazně vyšší oblačnost v létě, což způsobuje i nižší 

hodnoty slunečního svitu. Průměrná délka slunečního svitu činí v CHKO 1600 hodin za 

rok. ( Pavelka, Trezner, 2001 ) 

Ve volné atmosféře převládá západní proudění vzduchu, ale jak bylo výše uvedeno, 

v přízemních partiích jsou proudy vzduchu modelovány reliéfem krajiny. 

V Moravskoslezských Beskydech proto převládá proudění vzduchu směrem sever - jih, na 

Valašsku pak směr východ - západ. V exponovaných polohách může mít směr větru vliv 

jak na modelaci vegetace ( např. vlajkové tvary stromů) tak i na proudění emisí. 

2.7 Rostliny v CHKO Beskydy 

Na území CHKO rozlišujeme dvě fytogeografíké oblasti : Karpatské mezofytikum a 

Karpatské oreofytikum. 

Do oblasti mezofytika spadají fytogeografické okresy Střední Pobečví ( s 

fytogeografickými podokresy Vsetínská kotlina a Veřovické vrchy ), Javorníky, 
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Pobeskydská pahorkatina ( s podokresy Beskydské podhůří a Jablunkovské mezihoří ). 

Mezofytikum tam zaujímá hlavně jižní část CHKO a také jeho severní a západní okraj. 

Oreofytikum zabírá většinu území CHKO a spadá do fytogeografického okresu 

Moravskoslezské Beskydy ( s podokresem Radhošťské Beskydy).(Květena ČR, 1997 ). 

V oblasti mezofytika převládá středoevropský floroelement, především druhy dubohabřin a 

bučin. Rozšířen je zde hlavně buk lesní ( Fagus sylvatica ), jedle bělokorá ( Abies alba), 

dymnivka dutá ( Corydalis cava ), kyčelnice devítilistá ( Dentaria enneaphyllos ), třeslice 

prostřední ( Bríza media ), měsíčnice vytrvalá ( Lunaria reditiva ), ostřice lesní ( Carex 

sylvatica). 

V oreofytiku rostou druhy floroelementu subarkticko - alpínského. Vyskytuje se zde 

suchopýr pochvatý ( Eriophorum vaginatum ), violka dvoukvětá ( Viola biflora ), bojínek 

švýcarský ( Phleum rhaeticum ). Najdeme i druhy subalpínského elementu - mochna zlatá ( 

Potentilla aurea ), hořec tolitový ( Gentiana asclepiadea ), podbělice alpská ( Homogyne 

alpina ), třtina chloupkatá ( Calamagrotis villosa ). Na tyto nejvyšší polohy jsou vázány 

také druhy boreální a subboreální - sedmikvítek evropský ( Trientalis europaea ), vachta 

trojlistá ( Menyanthes trifoliata ), ďáblík bahenní ( Calla palustris ) nebo olše šedá ( Alnus 

incana ). V květeně horských luk najdeme i druhy typicky alpské, jako mléčivec alpský ( 

Cicerbita alpina ) a vzácně také řeřišnice trojlistá ( Cardamine trifolia ). Z dalších horských 

prvků stojí za zmínku kyseláč horský ( Acetosa alpestris ), kakost lesní ( Geranium 

sylvaticum ), čípek objímavý ( Streptopus amplexifolius ), vranec jedlový ( Huperzia 

selago) nebo žebrovice různolistá ( Blechnum spicant ) ( Chráněné krajině oblasti ČR -

Beskydy, 2006). 

2.7.1 Lesy v CHKO Beskydy 

Severní část CHKO je zařazena do přírodní lesní oblasti Moravskoslezské Beskydy 

s okrajovou návazností na Pobeskydskou pahorkatinu. Jižní část, klimaticky odlišná, 

zasahuje do přírodní lesní oblasti Hostýnsko-vsetínské vrchy a Javorníky. 

Nejnižší polohy pokrývá lesní vegetační stupeň dubobukový, zaujímající 3% porostů, který 

s nadmořskou výškou přechází do stupně bukového ( 10% výměry ). 

Nejrozšířenějším lesním vegetačním stupněm je jedlobukový, který tvoří více než 60% 

lesních porostů. Smrkobukový lesní vegetační stupeň nepřesahuje 6% výměry CHKO. 

Pouze nejvyšší části Beskyd zasahují vegetační stupně bukosmrkový ( 7. lvs ) a smrkový ( 

8. lvs). 
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Horní hranice 7. stupně je posunuta až do výšky 1200 m. n. m. , kde se můžeme setkat se 

zakrslými formami buku lesního. Osmý stupeň je omezen pouze na několik hektarů vrcholů 

Lysé hory, Smrku a Kněhyně. 

2.7.2. Karpatské rostlinné druhy 

Příslušnost Beskyd ke Kapatské horské soustavě dokazuje i výskyt některých rostlinných 

druhů. Karpatským endemitem je například oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. 

moravicum), chrpa měkká ( Cyanus mollis ), světlík slovenský ( Euphrasia slovaca ) a 

hořeček žlutavý ( Gentianella lutescens). Sudetsko - karpatským endemitem je světlík 

modravý ( Euphrasia coerulea), který najdeme také v Západních Sudetech. 

Další druhy již nejsou typickými endemity, zasahují i dále na západ ( až do východních 

Čech ) ale své těžiště výskytu mají právě v Karpatech. Jedná se o krtičník žláznatý 

( Scrophularia scopolii ), kyčelnici žláznatou ( Dentaria glandulosa ), kozlík trojený 

( Valeriana tripteris ), záraza devětsilová ( Orobancho flava ), ostřice chlupatá ( C ar ex 

pilosa ), pryšec mandloňovitý ( Tithymalus amygdaloides ) a vrba slezská ( Salix silesiaca ). 

Od severozápadu pronikají do CHKO Beskydy některé tzv. subatlantské druhy, které mají 

své těžiště rozšíření v Západní Evropě. Jedná se například o štírovník bažinný ( Lotus 

uliginosus ), vřes obecný ( Calluna vulgaris), penízek namodralý ( Thlaspi caerulescens ), 

mochnu anglickou (Potentilla anglica). 

Především do oblasti Javorníků a Vsetínské Bečvy pronikají od jihozápadu a jihu některé 

teplomilné prvky submediteránního floroelementu, například růže keltská ( Rosa gallica ), 

sveřep vzpřímený ( Bromus erectus ), a černohlávek dřípatý ( Prunella laciniata ). V této 

oblasti ale najdeme i prvky květeny jihosibiřské - tužebník obecný ( Filipendula vulgaris ), 

válečku prapořitou ( Brachypodium pinnatum ), kýchavici bílou Lobelovu ( Veratrum 

album subsp. lobelianum) a vemeni k dvoulistý ( Platanthera bifolia ) ( Chráněné krajině 

oblasti ČR - Beskydy, 2006 ). 
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2.7.3 Rostlinné biotopy Beskyd 

Dříve se používaly pro posouzení stavu živé přírody tzv. vegetační stupně, které 

vyjadřovaly změny druhového složení rostlin v závislosti na výškových změnách. 

Vegetačních stupňů je na území ČR devět. V současné době se používá spíše dělení 

vegetace na jednotlivá společenstva, která nemusí vždy odpovídat dané nadmořské výšce, 

ale mohou odrážet i vliv okolního prostředí a horninového podkladu. 

Potenciální přirozenou vegetaci území CHKO Beskydy tvoří převážně listnaté a smíšené 

lesy, v menší míře lesy jehličnaté. Zde jsou rostlinné biotopy, jak je uvádějí autoři svazku 

Beskydy, ze souboru Chráněná území ČR (2006) . 

Ve středních a vyšších polohách území tvoří klimaxovou vegetaci na minerálně bohatších 

horninách společenstva květnatých bučin podsvazu Eu - Fagenion. Nejrozšířenější je 

bučina s kyčelnicí devítilistou ( Dentario enneaphylli - Fagetum ). Jsou to většinou 

dvoupatrové fytocenózy, kde ve stromovém patře převládá buk lesní ( Fagus sylvaíica ), 

přimíšen je javor klen ( Acer pseudoplatanus ) a jedle bělokorá ( Abies alba ). V bylinném 

patře najdeme již výše zmíněnou kyčelnici devítilistou ( Dentaria enneaphyllos), kyčelnici 

cibulkonosnou ( Dentaria bulbifera ), samorostlík klasnatý ( Actaea spicata ), kapradinu 

laločnatou ( Polystichum aculeatum ), vraní oko čtyřlisté ( Paris quadrifolia ), ostřici lesní ( 

Car ex sylvatica ), kostřavu lesní ( Festuca altissima ) aj. Tyto bučiny jsou rozšířeny 

především v montánním stupni např. NPR Mazák, NPR Radhošť. 

Právě územím CHKO Beskydy probíhá hranice rozšíření tohoto společenstva s vikarizující 

karpatskou bučinou s kyčelnicí žláznatou ( Dentario glandulosae - Fagetum). Struktura je 

podobná jako v minulé formaci. Bylinné patro je tvořeno kromě již uvedené kyčelnice 

žláznaté ( Dentaria glandulosa ) žindavou evropskou ( Sanicula europaea ), kapradí 

osténkatou ( Dryopteris carthusiana ), šalvěji lepkavou ( Salvia glutinosa ), rozrazilem 

horským ( Veronica montana ) aj. Toto společentvo se v ČR vyskytuje pouze v severní části 

Moravskoslezských Beskyd a zasahuje také do Javorníků, kde je ale omezeno na oblast 

pramene Vsetínské Bečvy. 

V horských polohách území se vyvinuly smrkové bučiny ( Calamagrostio villosae -

Fagetum ). Jejich stromové patro je tvořeno převážně bukem lesním, přimíšen bývá i javor 

klen a smrk ztepilý ( Pices abies ) . V bylinném patře se nachází převážně třtina chloupkatá 

( Calamagrostis villosa ), popřípadě třtina rákosovitá ( C. arundinacea ), místy taky 

borůvka černá ( Vaccinium myrthillus ), vzácněji žebrovice různolistá ( Blechnum spicant), 
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podbělice alpská ( Hymogyne alpina ) a plavuň pučivá ( Lycopodium annotinum ). Tyto 

porosty najdeme například v PR Travný, PR Smrk. 

V nejvyšších polohách centrální části Moravskoslezských Beskyd se zachovaly klimaxové 

smrčiny ( Calamagrostio villosae - Piceetum ), obvykle v komplexu se smrkovými 

bučinami. Smrk ztepilý zde naprosto dominuje, přimíšen může být jeřáb ptačí ( Sorbus 

aucuparia ). Druhově chudé bylinné patro oživuje třtina chloupkatá anebo borůvka černá. 

Naopak bohaté je mechové patro - převládá ploník ztenčený ( Polytrichum formosum ), 

jinde dvouhrotnatec chvostnatý ( Dicranium scoparium ).Horské smrčiny jsou chráněny 

hlavně v okolí Lysé hory. 

V nejvyšších partiích Lysé hory byla zmapována papratková smrčina ( Athyrio alpestris-

Piceetum ) . Smrk ztepilý spolu s jeřábem ptačím vytváří řídké nízké porosty, díky tomu je 

bohaté bylinné patro - dominuje hlavně papradka horská ( Athyrium distentifolium ), 

kapraď rozložená ( Dryopteris dilatata ), borůvka černá ( Vaccinium myrtillus ) , bika lesní 

( Luzula sylvatica ), třtina rákosovitá ( Calamagrostis arundinacea ), vzácně kokořík 

přeslenatý ( Polygonatum verticillatum ). Tato společenstva jsou chráněna v rámci NPR 

Radhošť a NPR Kněhyně - Čertův mlýn. 

Především v oblasti Radhošťské hornatiny, v povodí Bečvy, se zachovaly acidofilní bikové 

bučiny ( Luzulo - Fagetum ). Stromové patro je tvořeno převážně bukem lesním. Ve 

vyšších polohách tvoří příměs smrk ztepilý, vzácně jedle bělokorá ( Abies alba ). Keřové 

patro je vyvinuto výjimečně a když, tak ostružiníkem malinovým ( Rubus idaeus ). Bylinné 

patro je velmi chudé a má nízkou pokryvnost. Bikové bučiny jsou chráněny např v PR 

Travný. 

Plošně nevelká jsou společenstva suťových a roklinových lesů ( Tilio- Acerion ). Nacházejí 

se v prudkých balvanitých svazích, většinou v kontaktu s květnatou bučinou. Ve stromovém 

patře převládá většinou javor klen ( Acer pseudoplatanus ), jilm horský ( Ulmus glabra ), 

jasan ztepilý ( Fraxinus excelsior ) a buk lesní. V bohatém keřovém patře můžeme najít 

zimolez černý ( Lonicera nigra ), rybíz alpský ( Ribes alpinum ), vzácně růži převislou ( 

Rosa pendulina ). Bylinné patro je taktéž bohaté. Tvoří ho měsíčnice vytrvalá ( Lunaria 

reditiva ), netýkavka nedůtklivá ( Impatiens noli- tangere ), místy také udatna lesní ( 

Aruncus vulgaris ), a kapradina laločnatá ( Polystrichum aculeatum ). Nápadný bývá jarní 

aspekt se sněženkou podsněžníkem ( Galanthus nivalis ), zapalicí žluťuchovitou ( Isopyrum 

thalictrides ) pižmovkou mosušovou ( Adoxa moschatelina ) a dymnivkou dutou 
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( Corydalis cava ). Suťové lesy jsou chráněny v NPR Radhošť, PR Huštýn, PR Trojačka, 

kde roste i kriticky ohrožený jelení jazyk celolistý (Phyllitis scolopendrium ). 

V nižších polohách na mírnějších svazích v povodí Senice a Vsetínské Bečvy se nacházejí 

ostřicové bučiny ( Carici pilosae - Fagetum ). Do porostu buku lesního je běžná příměs 

dubu zimního ( Quercus petraca ). Dominantní druh bylinného patra je ostřice chlupatá 

( Carex pilosa ), ke které se druží pryšec mandloňovitý ( Tithymalus amygdaloides ) a další. 

V zaříznutých údolích řek najdeme vegetaci lužních lesů. Místy jsou zachovány fragmenty 

společenstva Arunco sylvestris - Alnetum glutinossae s javorem klenem, olší lepkavou 

( Alnus glutinosa ) a jasanem ztepilým ( Fraxinus excelsior). Bylinné patro je vyvinuto 

v podobě bažanky vytrvalé ( Mercurialis perennis ) , krabilice chlupaté ( Chaerophyllum 

hirsutum ) , udatny lesní ( Aruncus vulgaris ), a ptačince hajního ( Stellaria nemorum ). 

V horských polohách na březích potoků je vyvinuto společenstvo Alnetum incanae ve 

kterém ve stromovém patře dominuje již podle názvu olše šedá ( Alnus incana ), příměs 

tvoří smrk ztepilý. Bylinné patro se vyznačuje devětsilem bílým ( Petasites albus ), 

silenkou dvoudomou (Silence dioica), tužebníkem jilmovým ( Filipendula ulmaria ) aj. 

Do společenstev v okolí vody patří také lokality lesních pramenišť svazu Carion remotae. 

Jedná se převážně o bylinné patro s mokrýšem střídavolistým ( Chrysosplenium alterfolium 

), řeřišnicí horskou ( Cardamine amara ), ostřicí řídkoklasou ( Carex remota). Silně 

vyvinuté je díky vysoké vlhkosti i mechové patro - měřík tečkovaný ( Rhizomnium 

punctatum ), měřík vlnkovaný (Plagoimnium undulatum ), baňatka potoční ( Brachytecium 

rivulare). 

Vzácně bylo na svazích Javorníků objeveno společenství svazu Lycopodo - Cratoneurion 

commutati, které je vázáno na potoční pěnovce ( travertiny ) - hrubožeberec proměnlivý 

( Cratoneuron commutatum ) a pobřežnice štěrbákolistá ( Pellia endiviifolia ). 

Díky stavbě vodní nádrže Šance pravděpodobně vymizely z Beskyd vrchovištní druhy jako 

kyhanka sivolistá ( Andromeda polifolia ), ostřice chudokvětá ( Carex pauciflora ) a 

borůvka bažinná ( Vaccinium uliginosum ). 

Na některé horské vodní toky byl vázán fenomén ( na území ČR naprosto unikátní ) 

karpatské divočící řeky ( Lomná, Morávka, Ostravice, Rožnovská Bečva ). Jednalo se o 

štěrkové lavice náplavů svazu Salicion eleagno - daphnoidis s vrbou šedou ( Salix 
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elaeagnos ), vrbou lýkovcovou ( S. daphnoides ), a židovníkem německým ( Myricaria 

germanica ). Bohužel většina těchto porostů zanikla při úpravách řek. 

Skalní vegetace je zastoupena pouze maloplošně. V příkrých údolích jsou řady zastíněných 

skalních výchozů, v jejíchž štěrbinách můžeme nalézt sleziník červený ( Asplenium 

trichomanes ), puchýřník křehký ( Cystopteris fragilis), osladič obecný ( Polypodium 

vulgare ), vzácně sleziník zelený ( Asplenium viride). Tyto oblasti jsou velmi bohaté na 

mechorosty díky své zastíněnosti a vlhkosti - např. klanočepka obecná ( Schistidium 

apocarpum ) nebo, pro Karpaty typická, kápěnka ohnutá (Seligeria recurvates ). 

Na skalách vystavených slunci roste přirozeně borovice lesní ( Pinus sylvestris), sleziník 

routička (Asplenium ruta - muraria ). Tato vegetace je chráněna v NPR Pulčín - Hradisko, 

kde roste mimo jiné i vzácná štěrbovka skalní (Andreaea rupestris ). 

Z tohoto přehledu je jasné, že v CHKO Beskydy převažují lesní společenstva nad 

nelesními. Ovšem nad přirozenými porosty převládají porosty kulturní, které jsou ochuzené 

nebo změněné následkem dlouhodobého pěstování smrkových monokultur. Smrk byl 

vysazován většinou i pod hranici svého přirozeného výskytu, není proto žádný problém se 

s ním setkat v nadmořských výškách nižších než 400 m. n. m. Pozůstatky druhově 

bohatších společenstev můžeme najít například na místech, kde se dříve tradičně 

hospodařilo. Jedná se o tzv. pařeziny, kde rostou bohatší habřiny s příměsí dubu. 

Samozřejmě nesmíme zapomenout na společenstva křovinná , která navazují na lesní 

porosty, a která byla rozšiřována hlavně díky pastvinám a hospodařením s půdou. Pastva, 

často kombinovaná s kosením, vypalováním a klučením keřů, dala vzniknout jako 

nej důležitější faktor bohatosti pastvin. Zvláštním fenoménem moravských Karpat je hojnost 

jalovce obecného ( Juniperus communis ) právě na pastvinách. Jalovcové pasinky, na 

kterých bývají někdy roztroušeny až stovky keřů, patří ke koloritu valašské 

krajiny.V důsledku úpadku pastevectví od 19. století pastviny postupně ubývají a jsou 

nahrazovány loukami. V posledních letech je usilováno o navrácení fenoménu pastvin na 

Beskydské kopce. 

V původních lesích se bez zásahu člověka vyvinulo křovinné společenstvo lesních plášťů a 

pasek řádu Sambucetalia s bezem červeným - hroznatým ( Sambucus racemosa ), vrbou 

jívou ( Salix caprea ), ostružiníkem malinovým ( Rubus idaeus ), břízou bělokorou ( Betula 

pendula )a topolem osikou ( Populus tremula ). Na mýtinách a lesních okrajích se obvykle 
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vytvořila bylinná společenstva lesních holin a pasek řádu Atropetalia, ve kterých dominantu 

tvoří vrba úzkolistá ( Chamerion angustifolium ), třtina křovištní ( Calamagrosis epigejos ), 

sadec konopáč ( Eupatorium cannabium ), starček vejčitý a lesní ( Senecio ovatus, S. 

sylvaticus ), bez chebdí (Sambucus ebulus ), rulík zlomocný (Atropa bella-donna ). 

Mezofilní ovsíkové louky ( Arthenatherion )se nachází na nižších polohách území, které 

bylo zbaveno druhové biodiverzity, díky intenzivnímu hnojení a přisévání kulturních trav. 

Vegetaci pastvin tvoří především společenstva podsvazu Polygalo - Cynosurenion, pro 

které je příznačná přítomnost řady orchidejí - hlavinky horské ( Traunsteinera globosa ), 

vstavače mužského ( Orchis mascula ), prstnatce bezového ( Dactylorhiza sambucina ), 

vemeníku dvoulistého ( Platanthera bifolia ). Mezi velmi vzácné druhy patří občas se 

vyskytující vemeníček osmahlý ( Coeloglossum viride ), vstavač obecný ( Orchis morio ). 

Vrcholová partie Javorníků nám může nabídnout společenstvo smilkových luk svazu Nardo 

- Agostion tenius s kýchavicí Lobelovou ( Veratrum album subsp. lobelianum) 

pryskyřníkem platanolistým ( Ranunvulus platanifolius ), mochnou zlatou ( Petentilla aurea 

), bojínkem švýcarským ( Phleum haeticum ). 

Pro oblast Moravskoslezských Beskyd jsou typické tzv. sihly - mokřadní louky a 

prameniště, které vznikají hlavně na místech sesuvů na svahových stupních. Na vlhkých 

loukách najdeme porosty svazu Calthiun. V těchto společenstvech roste vzácně vachta 

trojlistá ( Menyanthes trifolia ). Objevují se zde také ostřivcovo-mechová společenstva řádu 

Carícetalia fuscae s ostřicí obecnou ( Care x nigra ), ostřicí šedavou ( C. canescens ), 

ostřicí ježatou ( C. echinata ), ostřicí skloněnou ( C. demissa ), suchopýrem úzkolistým 

( Eriphorum angustifolium ), kozlíkem celolistým ( Valeriana simplifolia ) a violkou 

bahenní ( Viola palustris ). V mechovém patře najdeme károvku hrotitou ( Calliergonella 

cuspidata ), drabík stromkovitý ( Climacium dendroides )a různé druhy rašeliníků 

( Spangum sp.). Z vzácnějších druhů lze zaznamenat toliji bahenní ( Parnassia palustris ) a 

rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia ). 

Vzácná je vegetace rákosin svazu Phagmition communis a porosty rákosu obecného 

( Phragmites australis ), orobince širolistého ( Typha latifolia ) a puškvorce obecného 

(Acorus calamus ), která je chráněna v PP Rákosina ve Stříteži nad Bečvou. 

Společenstva křovin Berber idioti jsou tvořena převážně slivoní trnitou ( Prunus spinosa ), 

růží šípkovou ( Rosa canina ), lískou obecnou ( Coryllus avellana ), hlohem 

jednosemenným ( Crataegus monogyna ) a svídou krvavou ( Swida sanguinea ). Na ně 
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navazují mezofilní lemy svazu Trifolion medii s jetelem prostředním ( Trofolium medium .), 

řepíkem lékařským ( Agrimonia eupatorio ), černýšem hajním ( Melampyrum nemorosum). 

V nejteplejšíeh oblastech v nich můžeme najít tužebník obecný ( Filipéndula vulgaris ), 

dobromysl obecnou ( Origanum vulgare ) a hladýš širolistý ( Laserpitium latifolium ). 

Na řadě lokalit se v poslední době šíří invazní druhy jako je například bolševník velkolepý 

( Heracleum mantegazzianum), různé druhy rodu křídlatka ( Reynoutria sp. ), nebo 

netýkavka žláznatá ( Impatiens glandulifera ) 

2.8 Mykologie 

Mykoflóra Beskyd obsahuje velké množství druhů vázaných na horské přirozené až 

pralesovité oblasti, které nemohou v kulturní krajině žít. K nej významnější m druhům patří 

chráněné druhy bolinka černohnědá ( Camarops tubulina ), ušíčko černavé 

( Pseudoplectania vogesiaca ), mozkovka rozsolovitá ( Ascotremella faginea), hlíva jedlová 

( Hohenbuehelia abietina - která má typovou lokalitu v rezervaci Salajka ) a helmovka 

sazová ( Hydropus atramentosus). Z dalších významných druhů zde můžeme najít 

kalichovku laptoniovou ( Omphalina epichysium ), houžovec bobří ( Lentinellus castoreus ) 

nebo hlívu ušatou ( Pleurocybella porrigens ). Z mykorrhizních hub jsou některé druhy 

zařazeny do Červené knihy ČR i SR : holubinka černobílá a lepkavá ( Russula albonigra, 

R. viscida ), ryzec ostrý ( Lactarius acris ) a náramkovec císařský ( Catathelasma imperial). 

V rezervaci Mionší byl v roce 1996 popsán nový druh choroše - outlovka beskydská 

( Antrodiella beschidica ) ( Pavelka, Trezner, 2001). 

2.9. Živočichové v Beskydech 

Na závěr je třeba se alespoň okrajově zmínit o zvířatech žijících na území CHKO Beskydy, 

protože i zde nalézáme určité unikáty. Šíření živočichů ovlivňuje samozřejmě přímá 

návaznost na Karpatský oblouk. V 50. letech bylo zaznamenáno i několik glaciálních 

reliktů, ale dnes je bohužel druhová biodiverzita značně omezena. 

V malakofauně, která je indikačně velmi důležitá, se většinou udržely jen populace 

nenáročných horských plžů, jako např. Discus ruderatus, Semilimax kotulae, Bielzia 

coerulans ( typická modranka karpatská ). 

Hodně druhů je soustředěno do společenstev, která reagují méně citlivě na nepříznivé 

změny prostředí. Jedná se hlavně o skupiny sekáčů, pavouků a brouků. Zvláštní druh 
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Ischyropsalis manicuta žije v zachovalých horských lesích v zastíněných roklích. 

V horských lesích žijí také pokoutníci - horský a zemní ( Coelotes terrestris a C. atropos ). 

Blízkost pramenišť vyhledává silně ohrožený druh střevlíka Carabus variolosus. Dalším 

vzácným druhem je obyvatel kamenitých sutí - střevlíček Pterostichus negliens. Glaciálním 

reliktem je pak mrchožrout Pteroloma forsstroemi. 

K mizejícím druhům patří strumičník zlatooký ( Osmylus fulvicephalus ), kterého najdeme 

u čistých podhorských potoků. Čistou vodu taktéž vyžadují larvy ohrožené číhalky Atherix 

marginata, podobně jako ploštice hlubenka skrytá ( Aphelocheirus aestivalis). Na hlinitých 

okrajích horských cest je poměrně hojný svižník Cicibdela sylvicola. 

Prosychající vrcholové smrčiny se stávají vhodným biotopem pro donedávna mizejícího 

tesaříka Acanthocinus griseus, v pralesních formacích se dobře daří roháčku Ceruchus 

chrysomelius. Pod kameny podél potoků žije malý kovařík Hypnoidus riparius. V údolí 

Losové byl nedávno objeven zelenáček Jordáni ta not at a, který byl dříve nacházen pouze na 

Jižní Moravě a ve Středních Čechách. Tamtéž žije jedna z našich nej vzácnějších vřetenušek 

Zygaena brizae. 

Najdeme zde i kriticky ohroženého modráska černoskvrnného ( Maculinea arion ) a ploštici 

zaoblenku černou ( Coptosoma scutellatum ), která zde má jedniný výskyt z celé Severní 

Moravy. 

Na území CHKO bylo zatím zaznamenáno 35 druhů ryb. Zajímavé jsou především druhy 

řazené ke karpatským endemitům - vranka pruhoploutvá ( Cottus poecilpopus ), hrouzek 

Kesslerův ( Gobio kessleri) a sekavec písečný ( Cobitis aurata ). 

Z obojživelníků si určitě zaslouží pozornost čolek karpatský ( Triturus montandoni), který 

má v Beskydech západní hranici výskytu. Celou CHKO Beskydy obývá kuňka žlutobřichá 

( Bombina variegata). Nejběžnějším plazem je užovka obojková ( Natrix natrix ) a slepýš 

křehký (Anguis fragilis), zatímco zmije obecná ( Vipera berus ) a užovka hladká 

( Coronella austriaca) jsou poměrně vzácné. Z ještěrek jmenujme alespoň běžnou ještěrku 

živorodou ( Zootoca vivipara ) a ještěrku obecnou ( Lacerta agilis ), obývající nižší polohy. 

V CHKO Beskydy jsou nejběžnějším prostředím lesy, které poskytují útočiště mnoha 

druhům ptáků a také nápadným velkým savcům. 

V Beskydech se vyskytuje kolem 250 druhů ptáků, z nichž samostatnou kapitolu tvoří 

dravci. Z ohrožených druhů zde vzácně hnízdí včelojed lesní ( Pernis apivorus) a ostříž 
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lesní ( Falco subbuteo ). Nepříliš hojně se vyskytuje jestřáb lesní ( Accipiter gentilis ) a 

krahujec obecný (Accipiter nisus ). Běžné je pak káně lesní ( Buteo buteo ). 

U řek a potoků lze běžně vidět skorce vodního ( Cinclus cinclus). Ledňáček říční ( Alcedo 

atthis ) je o dost vzácnější. U širších říčních náplavů lze zahlédnout kulíka říčního 

( Charadrius dubius ) a pisíka obecného ( Actitis hypoleucos ). K vodě také přilétá za 

potravou čáp černý ( Ciconia nigra ), čáp bílý ( Ciconia ciconia) a volavka popelavá 

(Ar de a cinerea ). 

Ze šplhavců zde žije například vzácný datlík tříprstý ( Picoides tridactylus ) a strakapoud 

bělohřbetý ( Dendrocopos leucotos). 

Jedním z nej vzácnějších ptáků beskydských hor je tetřev hlušec ( Tetrao urogallus ). Díky 

intenzivnímu lesnímu hospodářství během 50.-70. let minulého století je nyní jeho počet 

odhadován pouze na několik jedinců. Hojnější je holub doupňák ( Columba oenas ), 

hnízdící ve starých bukových porostech, a sluka lesní (Scopolax rusticola ). 

Velmi skrytě žije sýc rousný ( Aegolius funereus) a kulíšek nejmenší ( Glaucidium 

passerinum ). Českou raritou je hnízdění puštíka bělavého (Strix uralensis ). 

Mezi méně běžné druhy ptáků Beskyd patří také lejsek malý ( Ficedula parva ), ořešník 

kropenatý (Nuci f raga caryocatactes ) a hýl rudý ( Carpodacus erythinus ). 

Vzácnějšími druhy drobných svaců jsou rejsek horský ( Sorex alpinus ) a myšivka horská 

(Sicista betula), kteří jsou řazeni ke glaciálním reliktům. 

Díky fenoménu pseudokrasových jeskyní se Beskydy také mohou chlubit velkým 

zastoupením netopýrů, kteří zde pravidelně přezimují ( například netopýr velký ( Myotis 

myotis ) nebo vrápenec malý ( Rhinolophus hipposideros )). 

V 19. století byly na území Beskyd vyhubeny téměř všechny velké šelmy. Jen díky napojení 

CHKO Beskydy na slovenská pohoří se u nás začaly znovu objevovat druhy, pokládané již 

za nenávratně ztracené. Od 80. let se udržuje v CHKO poměrně stabilizovaná populace rysa 

ostrovida ( Lynx lynx ) o počtu 15-20 jedinců, která se pravidelně rozmnožuje. Od roku 

1994 žijí v SV části Moravskoslezských Beskyd trvale vlci ( Canis lupus ), kteří taktéž 

vyvádějí pravidelně mláďata. Výskyt medvěda hnědého ( Ursus arctos ) je v poslední době 

velmi diskutován. Ze Slovenska sem přichází hlavně mladí jedinci, hledající nové 

teritorium. V současné době se jejich počet odhaduje na 2 - 3 jedince. 
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Přehled zvláště chráněných druhů živočichů, podle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny a prováděcí vyhlášky č 395 /92 Sb. v CHKO Beskydy zahrnuje 11 kriticky 

ohrožených druhů, 37 silně ohrožených druhů a 32 ohrožených druhů. ( vybráno 

z Chráněné krajinné oblasti ČR - Beskydy, 2006 ). 

3. Suťové lesy 

V charakteristice suťových lesů jsem převážně vycházela z publikace Katalog biotopů 

České rebubliky ( Chytrý, M., Kučera, T., Kočí M., 2001), která byla vydána jako podklad 

pro vytvoření dvou evropských soustav chráněných území, zvaných Natura 2000 a 

Smaragd. Aby určitá lokalita mohla být chráněna, musí obsahovat vybraná společenstva, 

která ukazují na její přirozenost a bohatost. K její přesné identifikaci má pomoci tato 

publikace vydaná Agenturou ochrany přírody. 

Tato kniha rozděluje lesní porosty na několik skupin, které se pak dělí na podskupiny. 

Názvy skupin: 

Mokřadní olšiny, lužní lesy, dubohabřiny, suťové lesy, bučiny, teplomilné doubravy , 

acidofilní doubravy, suché bory, smrčiny, rašelinné lesy . 

Suťové lesy nesou označení L4. 

3.1 Struktura a druhové složení 

Stromové patro je bohatější než u jiných typů mezofilních listnatých lesů. Jsou zde typické 

suťové dřeviny javor mléč (Acer platanoides ), jilm horský ( Ulmus glabra ), lípa srdčitá ( 

Tilia cordata ), jasan ztepilý ( Fraxinus excelsior ), lípa velkolistá ( Tilia platyphyllos ). 

Pokud se suť nachází v nižších polohách, objevuje se ve stromovém patře habr obecný ( 

Carpinus betulus ), zatímco v horských polohách najdeme buk lesní ( Fagus sylvatica ). 

Velmi vzácným je na těcho stanovištích tis čevený ( Taxus baccata ). 

Keřové patro je zastoupeno těmito druhy : líska obecná ( Corylus avellana) , bez černý ( 

Sambucus nigra ), bez červený - hroznatý ( Sambucus racemosa ), srstka angrešt ( Rib es 

uva-crispa). 
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V bylinném patře nejsou žádní specialisté, spíše se objevují druhy, které pronikly 

z okolních bučin a dubohabřin. Typické jsou nitrofilní druhy jako kopřiva dvoudomá 

( Urtica dioica ) a kakost smrdutý ( Geranium robertianum). 

Častým druhem je vlhkomilná hluchavka skvrnitá ( Lamium maculatum) a ptačinec hajní 

(Stellaria nemorum). 

Dále se zde vyskytují dva výrazné druhy vysokých bylin, které ukazují na podloží sutě. Na 

bohatých a vlhkých půdách je to měsíčnice vytrvalá ( Lunaria reditiva ), na hlinitých 

půdách s výraznějším půdotokem je to udatna lesní (Aruncus vulgaris ) 

V krasových žlebech se může vyskytnout vzácná kapradina jelení jazyk celolistý ( Phyllitis 

sclopendrium ), na strmých vápencových svazích v horách pěchava vápnomilná ( Sesleria 

albicans ). 

Na balvanitých sutích je výrazně vyvinuto mechové patro. 

3.2 Ekologie 

Jedná se převážně o strmé svahy s výchozy skal nebo výrazným půdotokem, svahová úpatí 

s akumulací balvanů nebo jiného suťového materiálu., dolní části svahů. V podloží 

nacházíme tvrdší horniny - buď silikáty nebo vápence. Tento podklad dává vznik půdám 

s vysokým obsahem skeletu, bohatým na živiny a minerály. Tyto půdy jsou zpravidla 

hlubší. Na povrchu se drží větší vlhkost. Nemůžeme však v žádném případě mluvit o 

trvalém zamokření. 

Suťové lesy většinou netvoří větší celky, jedná se spíše o maloplošná území 

v pahorkatinách a horských polohách do 900 m.n.m 

Současné porosty javořin mají velmi často přirozenou dřevinnou skladbu. Vděčí za to 

právě nepřístupným polohám, které znesnadňují hospodářské využití. Suťové lesy plní v 

první řadě funkci půdoochrannou. Případná těžba dřeva by měla probíhat výběrem 

jednotlivých „zralých" kmenů, neboť po vykácení naholo by poměrně záhy došlo ke 

spláchnutí vrchní úrodné humusové vrstvy a následnému vyschnutí. Znovuzalesnění 

takové holiny je téměř nadlidský úkol. Z tohoto důvodu je nutný stálý kryt půdy vegetací. 

Dalším cílem by mělo být i udržení původní dřevinné skladby. 
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3.3 Rostlinné druhy suťových lesů (převzato z Katalogu biotopů ČR, Chytrý a kol, 2001) 

Stromové a keřové patro 

Dg Dm Acer platanoides avor mléč 

Dg Dm Acer pseudoplatanus avor klen 

Corylus avellana líska obecná 

Fagus silvático buk lesní 

Dm Fraxinus excelsior jasan ztepilý 

Dg Ribes uva-crispa srstka angrešt 

Rosa pendulino růže převislá 

Sambucus nigra bez černý 

Sambucus racemosa bez hroznatý 

Dg Taxus baccata tis červený 

Dg Dm Tilia cordata lípa srdčitá 

Dg Dm Tilia platyphyllos lípa velkolistá 

Dg Dm Ulmus glabra jilm horský 

Bylinné patro 

Aconitum lycoctonum oměj vlčí mor 

Actaea spicata samorostlík klasnatý 

Dg Dm Ar uncus vulgaris udatna lesní 

Athyrium filix-femina papradka samicí 

Campanula trachelium zvonek kopřivolistý 

Epilobium montanum vrbovka horská 

Galeobdolon luteum pitulník žlutý 

Galium odoratum mařinka vonná 

Dg Impatiens noli-tangere netýkavka nedůtklivá 

Dg Lamium maculatum hluchavka skvrnitá 

Lathyrus vernus hrachor lecha 

Dg Dm Lunaria reditiva měsíčnice vytrvalá 

Melica nutans strdivka nicí 

Oxalis acetosella šťavel kyselý 
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Petasites albus devětsil bílý 

Dg Phyllitis scolopendrium jelení jazyk celolistý 

Poa nemoralis lipnice hajní 

Dg Polystichum aculeatum kapradina laločnatá 

Pulmonaria officinalis plicník lékařský 

Dg Dm Sesleria albicans pěchava vápnomilná 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá 

Mechorosty 

Brachythecium rutabulum baňatka obecná 

Hypnum cupressiforme rokyt cypřišový 

Plagiomnium affine měřík příbuzný 

Plagiomnium cuspidatum měřík bodlavý 

Vysvětlivky 

Dg - druh diagnostický. Vykytuje se hlavně v daném biotopu, zatímco ve většině jiných 

biotopů je vzácný nebo chybí. 

Dm - druh dominantní. Tyto druhy tvoří podstatnou část biomasy jednotlivých porostních 

pater. 

3.4 Typy suťových lesů dle nadmořské výšky 

U suťového lesa se nejedná o porosty podmíněné klimaticky, ale o les podmíněný půdními 

vlastnostmi. Ve stromovém patře se převážně vyskytují javory. Hovoříme proto někdy o 

javořinách . Tento typ lesů se vyskytuje ostrůvkovitě po celé ČR, od pahorkatin až do 

horských oblastí. Půdy jsou většinou mělké, avšak s dostatkem vláhy a dusíku . 

V teplých částech pahorkatin v nadmořských výškách do 400 metrů se vyskytují habrové 

javořiny ( Aceri-Carpinetum ). Na drobných plochách prudkých suťových svahů se oproti 

dubu lépe prosazuje habr obecný ( Carpinus betulus ), javor babyka a mléč ( Acer 

campesíre, A. platanoides ), lípa sdrčitá a velkolistá ( Tilia cordata , T. platyphyllos ) a jilm 

horský ( Ulmus glabra ). Přimíšena může být i třešeň ptačí ( Prunus avium ) a jeřáb břek 

( Sorbus torminalis ). V bohatém keřovém patře najdeme hloh (Crataegus ), zimolez 

( Lonicera ), dřín ( Cornus ), a mnoho dalších druhů. Bohatá bylinná vegetace je tvořena 

druhy náročnými na dostatek dusíku. Typický je kakost smrdutý ( Geranium robertianum ), 
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pitulník žlutý ( Galeobdolon luteum ), kopřiva dvoudomá ( Urtica dioica )a česnáček 

lékařský ( Alliaria petiolata ). 
i 

Do vrchovin zasahuje lipová javořina ( Tilio - Acerion ). Na pestré skladbě dřevinného 

patra se podílí opět lípa ( Tilia ), dále jedle bělokorá ( Abies alba ), javor ( Acer ), buk 

lesní ( Fagus sylvaticus ) a jilm horský (Ulmus glabra ). V zaříznutých údolích narazíme 

často i na tis, který na některých lokalitách dokonce dominuje. Mezi bylinami opět vítězí 

druhy nitrofilní. Typická je kombinace mařinky vonné ( Asperula odorata ) , bažanky 

vytrvalé ( Merurcialis penneris ) a kapradě samce ( Dryopteris filix- mas ). 

O něco výš, mezi 400 až 850 metry nad mořem, roste na bohatých horninách jaseninová 

javořina a na spíše chudších horninách jilmová javořina. Buky a jedle zde bojují o místo s 

vyloženými „suťovými" specialisty javorem klenem a jilmem horským. Pestrou skladbu 

doplňuje jasan ztepilý ( Fraxinus excelsior ) a smrk ztepilý ( Picea abies ), který se 

dokáže uchytit díky značné půdní a vzdušné vlhkosti. Vlhkost přibývá s větší nadmořskou 

výškou, což vyhovuje právě smrku, který horské suťové polohy ovládl. I v těchto 

nej extrémnějších podmínkách ho doplňuje odolný javor klen ( Acer pseudoplatanus ). V 

tomto případě hovoříme o klenové smrčině. ( Bílek, 2002 ). 
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4. Historie botanického výzkumu 

Botanické vědy v širokém smyslu slova se vyvinuly z potřeby poznávat okolí a rostliny 

využívat ke zkvalitnění života. První písemné podrobnosti o životě rostlin najdeme v díle 

Aristotelova žáka Theofrasta z Efesu ( 373 - 288 př. n. 1. ), který popsal kolem pětiset 

středomořských a asijských kulturních i planých druhů bylin. Velmi dobré znalosti ohledně 

využívání rostlin měli i starověcí lékaři, mezi kterými vynikal Dioskorides ( 1. stol. n. 1 ), 

který je i autorem pojmu „botanika". Rozdělení celé biologie a taktéž botaniky vzniklo až 

v 18., 19. století na základě prudkého rozvoje všech věd. Vyhovující třídění říše rostlin 

nabídl teprve Carl Linné ( 1707-1778 ), jehož systém je s obměnami používán až dodnes. 

Na většině Moravy se začal soustavný botanický výzkum provádět až v 19. století. 

Botanikové této doby byli často kromě odborníků i místní učitelé nebo duchovní, kteří měli 

botaniku jako svůj koníček.. 

Vzhledem k hornaté oblasti, byla neprve prozkoumávána místa lehce dostupná, údolí a 

pahorkatiny. Počátky botanického výzkumu v okolí Rožnova spadají do poloviny 19. 

století. V této době prozkoumal J. Sapetza okolí Nového Jičína a části moravských Karpat. 

Výsledky svého bádání publikoval v několika publikacích v 60. letech 19. století. 

Prvním botanikem, systematicky se zabývajícím se květenou Valašska a hlavně Vsetínska, 

byl v 70. a 80. letech 19. století Jan Bubela ( 1855 - 1889 ). Beskydy byly ovšem jen 

okrajem jeho zájmu. Své poznatky sepsal do rukopisu „ Rostlinstvo květeny vsetínské" 

(1879). 

Roku 1875 sestavil A. Oborna dílo „ Flora von Mähren und oesterr. Sehlesien enthaltend 

die wildwachsenden, verwilderten und häufig angebauten Gefásspflanzen" . Přispěl svými 

kritickými studiemi k objasnění četných nesprávností a k objevení mnohých, až dosud na 

Moravě neznámých nebo nerozlíšených, vzácných druhů. 

V oblasti Hostýnských vrchů prováděl své výzkumy na přelomu století významný 

moravský botanik František Gogela (1854 - 1922). Jeho „ Valašský herbář ", čítající tisíce 

položek, položil základ botanických sbírek Vlastivědného muzea ve Valašském Meziříčí. 

Jeho článek „Květena Beskyd moravských" podává všeobecný přehled o rostlinách 

rostoucích v Beskydech a okolí, členěných podle čeledí : „.. Z krtičníkovitých jsou četné 

rozrazily, na vlhčinách r. douškolistý ( Veronica serpyllifolia L. ), ve příkopech a bažinách 

r. potoční ( V. beccabunga L.) , vodní ( V. anugallis L . ) a místy štítnatý ( V. scutellata L . ) , 
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na rolích r. rolní ( V. arvensis L. ), trojprstý ( V. triphyllos L.), Tournefortův ( V. 

Tournefortii Gm. ) a břečťanolistý ( V. hederaefolia L. ), na půdách lesních a horských r. 

lékařský ( V. officinalis L. ) a horní ( V. montana L. ), na Kotouči a Strážnici u Stařice r. 

ožankolistý ( V. íeucrium L . ) a v okolí Vsetína porůznu r. rozprostřený ( V. prostrata L . ) a 

lesklý ( V. polita Fr . ) . . . " ( Gogela, 1904 ). 

V roce 1910 navštívil okolí Rožnova pod Radhoštěm známý český lichenolog Miroslav 

Servít. Z jeho soupisů lišejníků rostoucích na Radhošti a v jeho okolí, zde již žádné 

nenajdeme, díky znečišťování oblasti v 20. století. 

Další výraznou osobností místní botaniky byl ve 30. - 50. letech minulého století 

evangelický kazatel Gustav Říčan. Využil po svém předchůdci Bubelovi bohatý informační 

potenciál výzkumům některých významných rostlinných druhů kraje . Nebyl pouze jen 

florista, ale zabýval se také vegetací jako celkem. Mezi jeho nejvýznamější práce patří 

pojednání o orchidejových loukách a o pastvinách. Vrcholem jeho činnosti bylo dílo 

„ Květena okresu vsetínského a valašsko - meziříčského", ve kterém shromáždil veškeré 

své poznatky o těchto územích. Dodnes zůstává jeho práce stěžejním pramenem poznání 

zdejší květeny ( Trávníček, 1984 ). 

Kontinuitu botanického výzkumu okresu zajišťovali v posledních desetiletích odborní 

pracovníci Okresního vlastivědného muzea Vsetín ( Milena Kašparová), Okresního 

vlastivědného muzea Nový Jičín ( Marie Sedláčková) a Správy CHKO Beskydy v Rožnově 

pod Radhoštěm ( Pavel Lustyk ) 

V současném době probíhá znovu mapování významných lokalit jako součást projektu 

Natura 2000. Natura 2000 je název soustavy chráněných území evropského významu. Jejím 

úkolem je chránit v rámci Evropy nejvíce ohrožené druhy živočichů, rostlin a nejcennějších 

přírodních stanovišť. Cílem je zachování nebo zlepšení jejich stavu a zachování 

biodiverzity v rámci celé Evropy. Každý stát je povinen podle stanovených kritérií vymezit 

odpovídající lokality a zajistit jejich ochranu. 

Soustavu Natura 2000 tvoří dva typy území 

- ptačí oblasti ( vláda v posledním čtvrtletí roku 2004 vyhlásila 38 ptačích oblastí, jež 

nemusí schvalovat Evropská komise) 

- evropsky významné lokality ( vláda ČR schválila národní seznam evropsky 

významných lokalit ( 863 lokalit), které byly předány Evropské komisi ke schválení 
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v únoru 2005. Do 6-ti let od schválení lokalit Evropskou komisí musí byt daná 

území vyhlášena za zvláště chráněná území.) 

Návrhy všech lokalit musí vycházet z čistě vědeckých poznatků. Proto se dané lokality 

musely znovu detailně zmapovat - rozšíření a početnost druhů rostlin, živočichů a ptáků. U 

přírodních stanovišť odborníci zjišťovali jejich rozlohu, typ a zachovalost. 

Mezi lokality navržené a schválené vládou patří samozřejmě i oblast Beskyd ( Natura 2000, 

online) 

5. Veřovické vrchy 

5.1. Úvod 

Pro svůj výzkum jsem si záměrně vybrala tuto oblast, protože je neoprávněně opomíjena 

vcelku Beskyd. Není totiž ani nejvyšší ani nejdelší, ale rozhodně má botanicky co 

nabídnout. Svědčí o tom dvě přírodní rezervace ve východní části pohoří. Tyto dvě lokality 

jsou všeobecně známy a detailně prozkoumány, ale jejich neustálým zdůrazňováním se 

zapomíná na neméně zajímavý zbytek Veřovických vrchů. Tato území nebyla nikdy 

soustavně zkoumána a proto jsou informace o nich poměrně vzácné. Nezbývá, než 
2 Poznatků týkajících se celých Beskyd, vyhledávat kusé informace o této lokalitě. Doufám, 

že moje práce přispěje k lepší informovanosti o této části Beskyd. 

Veřovické vrchy jsou nej východnější součástí Radhoštské hornatiny, která patří do 

Moravskoslezských Beskyd, začleněných do subprovincie Vnější Západní Karpaty a 

Provincie Západní Karpaty. Tvoří vlastně nejzápadnější předhůří Beskyd .Od Radhoštské 

hornatiny jsou odděleny sedlem Pindula, takže v krajině tvoří samostatný masív táhnoucí se 

východo- západním směrem. Obce, které najdeme na jih od těchto vrchů, jsou : Rožnov 

Pod Radhoštěm, Zubří, Zašová a Valašské Meziříčí, Krhová. Ze severovýchodu jsou 

ohraničeny městem Frenštát pod Radhoštěm, ze severu pak malými vesnicemi Bordovice, 
veřovice, Mořkov a Hodslavice.. Jedná se o nevysoké pohoří dlouhé asi 15 km 
s Průměrnou nadmořskou výškou 850 m. n. m. Nejvýznamnějšími vrcholy od západu 
k východu jsou Trojačka ( 709 m.n.m. ), Huštýn ( 749 m.n.m.) Dlouhá (860 m.n.m.), 

Kamenárka ( 862 m.n.m.) a nejvyšší horou je Velký Javorník ( 918 m. n. m.) Po hřebenu 
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se táhne hranice Zlínského a Moravskoslezského kraje. Jižní svahy jsou pozvolné, proto 

jsou více osídleny než svahy severní, které jsou příkré. Díky tomu se na nich zachovala 

většinou původní druhová skladba, protože jejich lesnické využití by bylo velmi náročné. 

Na vrcholu Kamenárky se nachází I. zóna CHKO Beskydy. Dalším územím se zvláštní 

ochranou jsou Přírodní rezervace Trojačka a Přírodní rezervace Huštýn. Po celém hřbetu se 

táhne Naučná stezka Veřovické vrchy, která vede návštěvníky z Valašského Meziříčí až na 

vrchol Velkého Javorníku. Cestou je na 13ti zastaveních provádí zajímavostmi zdejší 

přírody. Otevřena byla v roce 2005 ( viz příloha - obr. 46 ). 

5.2. Geologie 

Složení vegetace je samozřejmě závislé na geologickém podkladu lokality, zařazuji proto 

stručný geologický přehled vrstev, které můžeme v daném místě najít. V této kapitole jsem 

vycházela z Geologie Moravskoslezským Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny od Menčíka 

a kol (1983). 

Veřovické vrchy patří geologicky mezi vněkarpatské příkrovy Vnějších Západních Karpat, 

které jsou nasunuté na varijský podklad. Na tomto území mluvíme o slezské jednotce, která 

má výlučné postavení svým stratigrafickým rozpětím vrstev - od svrchní jury do oligocénu. 

Sledovaná oblast patří do godulského vývoje slezské jednotky. 

Těšínské vápence 

Nejstarší vývoj spodních těšínských vrstev na území téměř nezasahuje. Mluvíme tedy o 

západní části godulského vývoje bez přítomnosti spodních těšínských vrstev, kde se 

nacházejí těšínské vápence, jako nejstarší vrstevní člen. Převládá v nich sedimentace 

detritických vápenců nad sedimentací vápenců kalových. Detritický vývoj svrchní části 

těšínských vápenců obsahuje jako hlavní komponentu masivní modrošedé jemně až hrubě 

zrnité vápence v lavicích 10 - 200 cm silných. Ty se skládají z úlomků štramberského 

vápence s nepravidelnou příměsí valounků křemene do 2 cm průměru. Oblast je zajímavá 

také jedinečným střídáním třech vápenců. Jedná se o masivní, až několik metrů mocné, 

lavice hnědošedých hrubozrnných až brekciových vápenců s ojedinělými vtroušenými 

valouny křemene a shluky rohovce, dále celistvé až jemnozrnné šedé deskovité vápence a 

konečně šedé lavičkovité vápence s přechodem do zelenošedých jílovitých vápenců. 

Regionální rozšíření detritického vývoje těšínských vápenců signalizuje druhou etapu 
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destrukce vnořených pánevních okrajů s přínosem klastického materiálu směrem na jih až 

jihovýchod. 

Hradišťské vrstvy 

Nástup jejich sedimentace začíná rozvojem pískovců a slepenců hradišťského typu 

( Matějka - Roth, 1955 ). Pískovce hradišťského typu jsou začerstva modrošedé, při 

zvětrání až žlutošedé, středně až hrubě zrnité, drobně slepencové. V jejich složení převažuje 

křemen ( 80 - 90%). Tyto pískovce doprovázejí samostatné lávky drobnozrnných slepenců 

s valouny křemene, jurských vápenců a vzácně i s úlomky fylitů. Období sedimentace 

hradišťských vrstev patří ke třetí výrazné fázi destrukce pánevních okrajů, doprovázenou 

redepozicí starších hornin. V jejich svrchních částech rychle nastupuje sedimentace 

s pelitickým charakterem, v nejvyšších vrstvách přecházející až do nevápnitých jílovců. 

Původní mocnost těšínsko - hradišťského souvrství je značné zastřena složitou tektonikou. 

Podle zachovaných částí ji lze odhadovat na několik set metrů až 1100 m ve východní části. 

V jihovýchodní části sedimentačního prostoru se ukazuje, že vývoj veřovických vrstev 

v podloží vrstev hradišťských, buď úplně zaniká, nebo podstatně zmenšuje svou mocnost na 

jejich úkor ( pásmo Zubří - Pindula ). V oblasti Pinduly byli nalezeni v nejvyšších částech 

tohoto vývoje amoniti se zástupci druhů Acanthoplites, který je vůdčí pro nejvyšší apt. 

Tento nález dokládá faciální zatupování nejvyšších částí hradišťských vrstev s vrtvami 

veřovickými, které v nadloží vystupují ve zredukované mocnosti okolo 20ti m. 

Veřovické vrstvy 

Veřovické vrstvy mají litologicky výraznou sekvenci sazově černých, pevných, 

prokřemenělých nevápnitých jílovců, doprovázenou nepodstatnými lávkami pelosideritů. 

Tyto jílovce jsou deskovitě až lávkovitě vrstvené, vlivem větrání se rozpadají kostkovitě, 

vzácně i elipsoidicky. Při zvětrání jsou pro ně charakteristické limonitické povlaky. Hranice 

vůči hradišťským vrstvám se vyznačuje zvýšenou diagenezí v závislosti na celkovém 

prokřemenění. Obsah mikrofauny je kromě pyritizovaných radiolárií minimální. 

Prostorový rozsah vykazuje velké kolísání, popřípadě úplnou absenci. V dílčím příkrovu 

godulském dosahují veřovické vrstvy maximální mocnosti 200 m na úpatí Ondřejníku. 

Směrem na východ a jih jejich mocnost klesá až na 10- 20 m. (pásmo Zubří - Pindula) 
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Lhotecké vrstvy 

Charakteristickým členem lhoteckých vrstev jsou nevápnité i slabě vápnité jílovce 

zelenavých a šedých barev s výraznými chondritickými skvrnami. Litologická diferenciace 

dílčích vrstev je závislá na zastoupení skvrnitých jílovců, převážně šedých a skvrnitých, se 

zelenavým zabarvením. Kromě pásem pravidelného proužkovitého střídání obou linotypů, 

lze lokálně vymezit pásma s převažujícím jedním nebo druhým typem. Šedý typ se objevuje 

většinou v nejstarší části lhoteckých vrstev. Celý vrstevní sled nacházíme na místech 

nepřítomnosti podložních veřovických vrstev. Maximální mocnosti dosahují vrstvy ve 

skupině Ondřejníku ( 380 m ), ale na úbočí Velkého Javorníku nepřekračuje mocnost 220 m 

a směrem k Valašskému Meziříčí nadále klesá až na 150 m. Nálezy mikrofauny pocházejí 

z počátku minulého století a nezasahují do mnou sledované oblasti. 

Godulské souvrství 

Toto souvrství je dále členěno na několik jednotek : pestré godulské vrstvy, ostravický 

pískovec a godulské vrstvy s.s. 

Pestré godulské vrstvy 

Na jejich litologickém vývoji se především podílejí měkké nevápnité jílovce rudohnědých a 

zelených barev, vzájemně se proužkovitě střídající. Obsahují tenké lávky nebo čočky 

pelosideritů. Ve vrstevním sledu můžeme najít i šedozelené až zelené kvarcitické prachovce 

nebo jemnozrnné pískovce, při jejichž nahloučení nabývá sedimentace flyšové rytmičnosti. 

Při ukončení Moravskoslezských Beskyd ve Veřovických vrších u Valašského Meziříčí 

mají tyto vrstvy mocnost 120-140 m, u Ondřejníku mají mocnost větší. V těchto prostorech 

zastupují faciálně flyšový vývoj spodních godulských vrstev s.s. Ve Veřovickém hřbetu se 

objevují jejich neprůběžné vložky i v oddílu svrchním. Dále na východ tyto vrstvy nejsou 

vyvinuty a jsou zastoupeny ostravickým pískovcem. 

Godulské vrstvy s.s. 

Jsou tvořeny třemi oddíly rozdílného charakteru ( spodní, střední, svrchní). Ve sledované 

oblasti navazuje na pestré godulské vrstvy sedimentace hrubě rytmického flyše ( např. horní 

tok Jičínky ) s masívními, silně lavicovitými ( 0,5 - 2,5 m ) glaukonitickými pískovci. Výše 

se vyskytuje středně až drobně rytmická flyšová sekvence tence lávkovitých prachovců až 

pískovců se šedými a zelenými jílovci. Ve srovnání se severnějšími částmi Beskyd 

odpovídají tyto vrstvy střednímu a svrchnímu oddílu godulských vrstev s.s., i při celkové 

převaze hrubě rytmického flyše, který je charakteristický právě pro spodní oddíl. 
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Svrchní oddíl godulských vrstev s.s. sledované oblasti kromě drobně rytmického vývoje 

v podloží istebňanských vrstev obsahuje ve své střední části asi 50 m mocné pásmo 

zelených nevápnitých jílovců s minimálním obsahem tenkých prachovcovo-pískovcových 

lávek. K nim patří podle novějších výzkumů i vzácné tenké proužky rudohnědých jílovců 

na jižních a jihozápadních svazích Veřovického hřbetu. Dříve byly ztotožňovány se 

zvrásněnými polohami vlastních pestrých godulských vrstev vystupujících v údolí severně 

od Zubří. Pískovce Malinowecké skály jsou polohou, která rozděluje svrchní oddíl 

godulských vrstev s.s. na dvě části. Jedná se o drobně, až hrubě zrnité slepence nebo jemně 

zrnité arkózové pískovce. Toto rozhraní bylo zkoumáno například na Kamenárce. 

Maximální mocnost dosahují godulské vrstvy s.s. v povodí Ostravice a Morávky ( 2900-

3100 m ) 

Istebňanské vrstvy 

Istebňanské vrstvy se vyznačují přítomností pískovců a slepenců hrubě rytmického flyše, 

s nimž se střídají různě mocné sekvence s převahou tmavošedých, většinou nevápnitých 

jílovců. Pískovce jsou křemenné, arkózové i drobové, jemně až hrubě zrnité, většinou 

drobně slepencové. Pískovco-slepencové sekvence obsahují podřadné vložky černošedých 

jílovců, bohatých na světlou slídu a zuhelnatělé rostliny. 

V oblasti Javorníků dosahují istebňanské vrstvy celkové mocnosti 1000 - 1200 m. 

Pískovcovo- slepencové soubory v nich vytvářejí tři vyhraněné obzory, vystřídané vždy 

pelitickou sedimentací. Bazálni sekvence slepenců a pískovců dosahuje mocnosti 140 - 200 

m, střední sekvence 40-60 m. Mocnost vnější sekvence narůstá směrem na východ až na 70 

m. Pelitické sekvence kolísají od 250 - 400 m. 

V Zubří byly nalezeny v těchto vrstvách otisky ježovek Dactylodiscus beskidiensis v roce 

1977 (Zahálka). 

Podmenilitové souvrství 

Podmenilitové souvrství se skládá z různorodých sekvencí charakteristických převahou buď 

pelitické nebo písčité sedimentace. Pelitické facie dělíme dle střídání vrstev na monotónní 

pelitický vývoj, monotónní flyšový vývoj, pestrý pelitický nebo pestrý flyšový vývoj. 

Počínaje spodním eocénem se v oblasti Rožnova pod Radhoštěm až Zubří začínají 

objevovat zelené, mnohdy tmavě skvrnité hnědé, a vzácně i rudohnědé vápnité jílovce, při 

čemž klesá podíl prachovcových a pískovcových lávek. Současně s tím nastupují smíšená 
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vápnito - aglutinovaná společenstva foraminifer, ve vápnitém planktónu převládají 

globigeriny a globorotalie. 

Zachování podmenilitového souvrství v geologické stavbě slezské jednotky není 

rovnoměrné a podléhá značné tektonické redukci. Ani v jednom případě není mezi tímto a 

istebňanskou vrstvou zachován jejich úplný vrstevný sled, proto i odhad mocnosti mezi 

500 - 800 m je přibližný. 

Menilitové souvrství 

Ve vrstevním sledu menilitového souvrství slezské jednotky byla prokázána na lokalitě 

Krhová u Valašského Meziříčí (východní cíp Veřovických vrchů ) přítomnost úplného 

vývoje, tvořeného tmavošedými podrohovcovými vrstvami, rohovcovými vrstvami a 

dynowskými slínovci včetně nadložních šitbořických vrstev. Tento vrstevní sled je 

srovnatelný s vývojem menilitového souvrství žďánické jednotky. 

Na bázi jsou silně lavicovité ( 80 - 200 cm ) pískovce variabilního složení obsahující 

glaukonit nebo leptochlorit. Ve střední části vystupují břidličné jílovce nevápnité 

s vložkami černých rohovců a jemnozrných pískovců. K nej vyšší části patří šedé, 

šedohnědé i světle hnědé, silně vápnité, jílovce s proužky šedých, hnědých i černých 

rohovců. Celková mocnost menilitových vrstev se odhaduje na 20 - 50 m. Podle posledních 

širších výzkumů bylo doloženo oligocenní stáří těchto vrstev. 

Krosněnské vrstvy 

Krosněnské vrstvy se vyznačují střídáním lavic několik centimetrů až decimetrů mocných, 

modrošedých, silně vápnitých a slídnatých prachovců, jemně až středně zrnitých pískovců a 

šedých silně vápnitých jílovců. Výjimečně se v této vrstvě objevují vícemetrové lavice 

masivních, slabě vápnitých, hrubě až středně zrnitých pískovců a pískovců drobně 

slepencových, všesměrně slídnatých a drobivě rozpadavých tak, jak je tomu u Valašského 

Meziříčí. Tyto facie naznačují boční přechod krosněnských vrstev do litofaciálního vývoje, 

sblíženého se žďánicko - hustopečskýcm souvrstvím. 

Vývoj krosněnských vrstev v podloží je pozvolný. V zachovalých nejnižších vrstvách 

vložky ( až do mocnosti 2 m ) je mnoho tmavohnědých nevápnitých i vápnitých jílovců, 

které jsou litologicky shodné a jílovci s menilitového souvrství. Celková mocnost 

krosněnských vrstev nepřesahuje 1000 m. 

Stáří krosňěnských vrstev bylo hodnoceno dle společenstev drobných globigerin jako 

svrchnoeocenní až spodnooligocenní. 
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V kvartéru zasáhl oblast Beskyd dvakrát ledovec, jehož existence však nebyla ve sledované 

oblasti zatím doložena. Z tohoto období zde jsou pouze proluviální sedimenty na severním 

úpatí pohoří. Tvoří je špatně opracované poloostrohranné valouny flyšových pískovců. 

5.3 Pedologie 

V naší oblasti se setkáváme hlavně s kyselými kambizeměmi. Kambizemě jsou tvořeny na 

horninových komplexech jílovců, břidlic a pískovců karpatského flyše. Určujícím 

pedogenetickým procesem je sialitizace ( tento proces probíhá v horizontu půdního 

zvětrávání a jedná se o přeměnu prvotních minerálu na druhotné, např. přeměna 

křemičitanů na jíl ). Tento proces je spojen s hnědnutím půdy. Tyto půdy jsou z hlediska 

zrnitosti hlinité až jílovitohlinité, místy obsahují menší množství štěrku. S nadmořskou 

výškou mění charakter - stoupá hloubka půdy, kyprost i množství humusu. Zároveň stoupá 

i množství srážek které půdu vymývají. Proto stoupá i kyselost a dochází k podzolizaci půd 

( ochuzení eluviálního horizontu o humus a oxidy železa a hliníku.) ( Menčík, 1983 ). 

5.4. Hydrologie 

Veřovické vrchy jsou důležitou prameništní oblastí západu Beskyd. Prameniště se nachází 

hlavně na severních příkřejších svazích a vážou na sebe určité typy rostlinných biotopů, 

které jsou vzácné. Jak již bylo uvedeno, po hřbetu Veřovických vrchů vede hlavní evropské 

rozmoří Baltského a Černého moře. 

Prameny vycházející na povrch v severní části pohoří jsou vedeny do Odry těmito toky ( od 

západu k východu) : Zrzávka, Jičínka, Sedlnice, Lubina a její důležitý přítok Rokytná. 

Všechny tyto toky se postupně vlévají do Odry jako její pravostranné přítoky. 

Prameny jižních svahů ( od západu k východu ) : Krhovský potok, Zašovský potok, 

Zuberský potok, Starozuberský potok, Veřmířovský potok se vlévají hned v Rožnovské 

brázdě do Rožnovské Bečvy jako její pravostranné přítoky. Tyto vody jsou odváděny do 

Moravy, Dunaje a následně do Černého moře. 

Na hřbetu Veřovických vrchů najdeme na dva prameny, které jsou upraveny do studánek -

pod sedlem Malého a Velkého Javorníku a pod vrcholem Krátké. 
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5.5 Klimatologie 

Veřovické vrchy patří, stejně jako většina Beskyd, mezi chladné klimatické oblasti. Na 

jejich území není prováděn žádný meteorologický průzkum. Proto je třeba vycházet 

z obecnějších informací. Průměrná roční teplota se dá odhadnout dle srovnání teplot 

nejvyššího a nejnižšího místa Beskyd ( 7° a 2,6° C) na 5° C. Převládající směr větru je 

západní, protože toto pohoří je vlastně první nárazovou plochou ze západu. Nemůže tedy 

směr větru nijak výrazně ovlivňovat. 

Na vrcholu se také nenachází žádné modelace vegetace větrem, lze z toho tedy usuzovat, že 

nárazy větru zde nejsou silné a vítr jde souběžně s pásmem pohoří. 

5.6 Rostlinné biotopy 

Oblast Veřovických vrchů zkráceně definovali autoři Květeny ČR jako : 

M (m.+ unij) sbmo (oc.decl.substr: cretac, aren + argill) silv 

M - oblast mezofytika. Tato oblast odpovídá oblasti středoevropského opadavého lesa. 

Oblast se vyvíjela odpovídajícím pedogenetickým procesem. Ve vyšších oblastech se jedná 

o květnaté nebo acidofilní bučiny submontánního stupně. 

m. + u n i f - v oblasti roste květena odpovídající mezofytiku, + uniformní (jednotvárná ) 

sbmo - submontánní stupeň ( podhorský), vrchovina. Většinou se jedná o mírně teplé 

okrsky ( podle Quitta ). Na horní hranici tohoto stupně končí jakékoliv zemědělské využití, 

také je hranicí mezi mezofytikem a oreofytikem. Přirozená lesní společenstva jsou mnohde 

nahrazena smrkovými monokulturami.Výškové rozpětí tohoto vegetačního stupně je 450 -

1000 m. n. m. 

oc - srážkově nadbytkový ( relativně oceánický ) 

deci. substr - svažitý podklad 

cretac - křídový 

aren - písčitý 

argill - jílovitý 

Území Veřovických vrchů spadá do oblasti karpatského mezofytika do fytogeografického 

okresu Střední Pobečví, podokres Veřovické vrchy. 

V této práci chci poskytnout stručný přehled i jiných společenstev než jen suťových lesů, 

protože toto společenstvo je často velmi ovliněno okolní květenou. 
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Na sledovaném území se po celé jeho délce vyskytují tyto biotopy dle Chytrý a kol ( 2001), 

( dle plošného zastoupení od nej většího rozsahu po ojedinělé výskyty - zdroj : mapování 

Beskyd v rámci Nátury 2000 ). 

L5.1 - Květnaté bučiny 

Tato společenstva se vyskytují obvykle na kambizemích s rychlou mineralizací humusu, na 

různých druzích hornin. Ve středních nadmořských výškách se vyskytují na plošinách nebo 

svazích všech orientací. 

Jedná se o listnaté lesy s převládajícím bukem lesním ( Fagus sylvatica ) s příměsí dalších 

druhů jakou jsou javor klen a mléč ( Acer pseudoplatanus, A. platanoides ), habr obecný 

( Carpinus betulus ), jasan ztepilý ( Fraxinus excelsior ), lípa srdčitá ( Tilia cordata ) a 

smrk ztepilý ( Picea abies ). Občas je uměle přisazen i smrk pichlavý ( Picea pungens ). 

V keřovém patře se kromě zmlazujících dřevin stromového patra setkáme často i s lískou 

obecnou ( Coryllus avellana ), bezem červeným hroznatým ( Sambucus racemosa ), 

lýkovcem jedovatým (Daphne mezereum ), jeřábem obecným (Sorbus aucuparia) aj. 

Pokryvnost bylinného patra se zpravidla pohybuje mezi 30-60%. Běžně se v něm vyskytují 

tyto typické mezofilní druhy listnaných lesů : samorostlík klasnatý (Actea spicata ), ostřice 

chlupatá ( Carex pilosa ), kyčelnice cibulkonosná a devítilistá ( Dentaria bulbifera , D. 

enneaphyllos ), kapraď samec ( Dryopteris filix-mas ), pitulník žlutý ( Galeobdolon 

luteum), mařinka vonná ( Galium odoratum ), strdivka jednokvětá ( Melica uniflora ), 

bažanka vytrvalá ( Mercurialis perennis ), mléčka zední ( Mycelis muralis ), starček vejčitý 

( Sertecio ovatus ), kokořík přeslenitý ( Polygonatum verticillatum ), věšenka nachová 

( Prenanthes purpurea ) a jiné. 

Mechové patro je většinou zastoupeno jen na padlých rozkládajících se kmenech. 

L4 - Suťové lesy. 

Problematice suťových lesů je věnována samostatná kapitola 

X9 - Lesní kultury s nepůvodními dřevinami 

Jde o antropogenní biotop, tedy společenstvo silně ovlivněná člověkem. V tomto případě se 

jedná o stromové kultury s vysazenými dřevinami, které na tomto místě neměly přirozený 

výskyt. Z jehličnanů je to nejčastěji smrk pichlavý ( Picea pungens ) a modřín opadavý 

( Larix decidua ). Mezi nejčastěji vysazované listnáče patří jasan ztepilý ( Fraxinus 
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excelsior ), různé kultivary topolů ( např. Populus X canadensis ) nebo dub červený 

( Quercus rubra). 

Rl .4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců 

Tyto lesní lokality jsou zastíněné, s měkkou vodou, jejíž nízký obsah 

hydrogenuhličitanových iontů neumožňuje srážení pěnovců. Bylinná vegetace je 

ovlivňována zastíněním stromovým patrem. Pokud je prameniště více rozsáhlé, je podíl 

vyšších rostlin na nestíněné ploše větší. Mohou se vyvinout na humózních i kamenitých 

půdách. 

Tento biotop je charakteristický řídce zapojenou bylinnou nebo mechovobylinnou vegetací. 

Nejčastěji se vyskytujícím rodem je ostřice - řídkoklasá, lesní, převislá ( Carex remota, C. 

sylvatica, C. pendula ) a různé druhy trav ( například válečka lesní - Brachypodum 

sylvaticum nebo kostřava obrovská - Festuca gigantea ). Z ostatních rostlin zde můžeme 

najít typicky vlhkomilné druhy jako řeřišnici hořkou ( Cardamine amara ), mokrýš 

střídavolistý ( Chrysosplenium alternifolium ), devětsil bílý ( Petasites albus ), a vzácněji i 

některé přeličky - rolní ( Equisetum arvense ), lesní ( E. sylvaticum ), nebo přeslička 

největší ( E. telmateia ). V bohatém mechovém patře převládají bokoplodé mechy, jako je 

například baňatka potoční ( Brachythecium rivulare ) nebo hrubožeberec kapradinový 

( Cratoneuron filicinum ), nebo játrovky - pobřežnice obecná ( Pellia epiphylla ). 

SI .1 - Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 

Jedná se o nezazeměné skály a droliny většinou na vápenci, na kterém se vyvíjí bazofilní 

vegetace. Zde se jedná spíše o lokální vývoj na vápnitých horninových vložkách. 

V této specifické vegetaci najdeme převážně kapradiny a mechy. Z kapradin jsou to 

sleziník routička ( Asplenium ruta-muralia ), sleziník červený ( A. trichomates ), sleziník 

zelený ( A. viride ), puchýřník křehký ( Cystopteris fragilis ) nebo bukovník vápencový 

( Gymnocarpium robertianum ). Mezi mechorosty najdeme baňatku štěrkovou 

( Brychythecium glareosum ), točivku točivou ( Encalypta steptocarpa ), klanočepku 

obecnou ( Schistidium apocarpum ) aj. Z okolních společenstev zde proniká ostřice prstnatá 

( Carex digitata ) nebo nitrofilní kakost smrdutý ( Geranium robertianum ). 

L2.1 - Horské olšiny s olší šedou 

Tato společenstva jsou v okolí bystřin , na často zaplavovaných březích horských poloh. 

Vyrůstají na půdách různé zrnitosti dostatečně zásobených živinami. 
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Pro tento biotop je charakteristické až čtyřpatrové složení rostlin, v jejímž nejvyšším patře 

převládá olše šedá ( Alnus incana ) s občasným výskytem javoru klenu ( Acer 

pseudoplatanus ) a vrby jívy ( Salix caprea ). Charakter hustého bylinného patra určují 

hlavně vlhkomilné druhy jako bršlice kozí noha ( Aegopodium podagraria ), krabilice 

chlupatá ( Chaerophyllum hirustum ), škarda bahení ( Crepis paludosa ), chrastavec lesní 

( Knautia dipsacifolia ), devětsil bílý (Petasites albus ), silenka dvoudomá (Silene dioica ). 

Mezi těmi to druhy jsou dosti rozšířené i druhy horských vysokobylinných niv jako je oměj 

šalamounek ( Aconitum callibotryon ), mléčivec alpský ( Cicerbita alpina ), pryskyřník 

platanolistý ( Ranunculus planatifolius ), kýchavice bílá pravá a Lobelova ( Veratrum 

album subsp album et subsp. lobelianum). Většinou chybí jarní květnatý aspekt a mechové 

patro bývá jen naznačeno. 

5.7 Zvláště chráněná území Veřovických vrchů 

5.7.1 PRTrojačka 

Přírodní rezervace Trojačka se rozkládá na severně až severozápadně orientovaných svazích 

pod vrcholem Trojačka ( 709 m ). Bohatou vegetací pokryté suťové kužele doplňují drobné 

skalní výchozy. Území leží v nadmořské výšce 480 až 595 m ve střední části Veřovických 

vrchů. 

Lesní společenstva v přírodní rezervaci Trojačka jsou řazena do svazů Lunario-Aceretum a 

Scolopendrio-Fraxinetum. Stromové patro je velmi bohaté, mezi množstvím druhů má 

nejvyšší podíl buk lesní ( Fagus sylvatica ), hojný je javor klen ( Acer pseudoplatanus ), 

jedle bělokorá (Abies alb a), smrk ztepilý ( Picea alba ), lípa srdčitá ( Tilia cordata ) a lípa 

velkolistá ( Tilia platyphyllos ). Bylinný podrost je vzhledem k vysoké úživnosti stanoviště 

velmi bohatý. Brzy zjara rozkvétá sněženka podsněžník (Galanthus nivalis ), která zde 

vytváří nej větší populaci v oblasti Moravskoslezských Beskyd. Typickými druhy jsou 

bažanka vytrvalá ( Mercurialis perennis ), kapradina laločnatá ( Polystichum aculeatum ) a 

kapradina Braunova ( Polystichum braunii ), kapraď samec ( Dryopteris filix-mas ), 

kopytník evropský ( Asarum europaeum ), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera ), 

kyčelnice devítilistá ( Dentaria enneaphyllos ), kyčelnice žláznatá ( Dentaria glandulosa), 

měsíčnice vytrvalá ( Lunaria rediviva ), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere ), 

papradka samicí (Athyrium filix-femina ), pitulník žlutý ( Galeobdolon luteum ), pižmovka 

mošusová ( Adoxa moschatellina ), plicník tmavý ( Pulmonaria obscur a), pryšec 

mandloňovitý ( Euphorbia amygdaloides ), rozrazil horský ( Veronica montana ), 
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samorostlík klasnatý (Actaea spicata ), svízel vonný ( Galium odoratum ), šalvěj lepkavá ( 

Šalvia glutinos a), šťavel kyselý ( Oxalis acetosella ), vraní oko čtyřlisté ( Paris 

quadrefolia). Vzácně roste na skalkách kriticky ohrožený druh květeny ČR, zvláště 

chráněná kapradina jelení jazyk celolistý ( Phyllitis scolopendrium ). 

Motivem ochrany je druhově pestrý, převážně listnatý porost 4. a 5. vegetačního stupně s 

bohatým bylinným patrem. Lokalita kriticky ohrožené kapradiny jeleního jazyku celolistého 

( Phyllitis scolopendrium ) na suťových skalkách. Rezervace byla vyhlášena 10. 2. 1969, 

rozšířena v r. 2003, celková výměra činí 60,77 ha.. ( Sedláčková, 1980 ) 

5.7.2 PR Huštýn 

Přírodní rezervace Huštýn se rozkládá na prudkém severním svahu pod kótou Huštýn 

( 749 m ), nachází se v nadmořské výšce 650 - 749 m. 

Lesní porosty přírodní rezervace a na ně vázaná flóra představují typologicky bohaté 

svahové jedlové bučiny, klenové bučiny a ve fragmentech taktéž suťové javořiny a zakrslé 

jedlové bučiny. Lesní společenstva jsou řazena k suťovým a roklinovým lesům. Nejhojnější 

dřevinou je buk lesní ( Fagus sylvatica ), doprovázený javorem klenem ( Acer 

pseudoplatanus ). V suťovisku pod mrazovým srubem roste skupina jilmů drsných ( Ulmus 

glabra ), skalní stěnu osídluje jeřáb ptačí ( Sorbus aucuparia ). 

Mezi nápadné jarní druhy patří sněženka podsněžník ( Galanthus nivalis ), dymnivka dutá ( 

Corydalis cava ) a dymnivka plná ( Corydalis solida ), křivatec žlutý ( Gagea lutea ), 

sasanka pryskyřníkovitá ( Anemone ranunculoides ), kyčelnice žláznatá ( Dentaria 

glandulosa ), kyčelnice devítilistá ( Dentaria enneaphyllos ), kyčelnice cibulkonosná ( 

Dentaria bulbifera ) a lýkovec jedovatý ( Daphne mezereum ). Letní aspekt tvoří měsíčnice 

vytrvalá ( Lunaria rediviva ), brčál menší ( Vincia minor ), pryšec mandloňovitý ( 

Euphorbia amygdaloides ), udatna lesní ( Aruncus vulgaris ), lilie zlatohlavá ( Lilium 

martagon ), a šalvěj lepkavá ( Salvia glutinos a). Vyskytuje se zde i vzácnější kapradina 

laločnatá ( Polystichum aculeatum ). 

Posláním rezervace je ochrana přírodě blízkých lesních porostů se vzácnými a ohroženými 

druhy rostlin a živočichů a významného geomorfologického útvaru - rozsáhlého mrazového 

srubu (skalního výchozu) ve vrcholové části. Vyhlášeno 3. 8. 1999 ( Hájková, 1990 ) 
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5.8 Podrobný popis sledovaných stanovišť 

Pro svá pozorování jsem si vybrala dvě lokality, dříve nikdy podrobně nezkoumané, různé 

světové orientace. 

Zde je jejich podrobný popis se zástupci rostlinné říše 

5.8.1 Stanoviště A 

Poloha : 49° 30' 44,5" severní zeměpisné šířky a 18° 8' 26,1" východní zeměpisné délky 

Stanoviště 1 se nachází těsně pod vrcholem Kamenárky ( 862 m.n. m.) a je orientováno na 

severozápad. Jedná se o hrubě balvanitou suť utrhlého břehu o rozloze asi 20 x 100m (v x š) 

Ve vrchní části vystupují na povrch půdy, dolní část je ovšem čistě balvanitá, s velikostí 

balvanů až 0,5 x 2 m. Sklon svahuje v horní části až 90° , v dolní 50° (viz příloha - obr. 4, 

5 , 6 ) . 

Ekologické podmínky jsou dány hlavně polohou a orientací svahu. Slunce zde svítí až 

v odpoledních hodinách, jedná se také o místo položené v dosti velké nadmořské výšce. 

Vegetace je zde oproti nižším polohám opožděna až o měsíc. Není žádnou zvláštností zde 

v podzimních měsících najít kvetoucí jahodníky nebo dozrávající maliny. Některým 

druhům ovšem tyto drsnější podmínky úplně nevyhovují, což se projevuje jejich zakrslým 

růstem nebo také tím, že nekvetou nebo neplodí. 

Převládajícím druhem spodní části suťoviště je kopřiva dvoudomá, z keřů líska obecná, 

která v dané lokalitě, na rozdíl od ostatních dřevin, zmlazuje. Dosti hojná je i meruzalka 

alpská, na které dozrává ovšem jen velmi málo plodů, zimolez černý ( neplodící jedinci) a 

ostružiník. Nalezla jsem i jeden semenáček topolu osiky ( Populus tremula ), ale vzhledem 

k jeho ojedinělému výskytu na tomto stanovišti, lze předpokládat, že zde byl zavlečen. 

V jarním aspektu najdeme hlavně kyčelnici cibulkonosnou, které zde proniká ze spodní 

květnaté bučiny a výrazný pitulník žlutý. Hojným druhem je maliník, který plodí v XII - IX 

měsíci. Jahodník lesní, který patří na tomto stanovišti k pionýrským druhům, osidlující nově 

vznikající půdy, naopak neplodí vůbec. Jeho květy však můžeme najít i na konci října. 

Dalšími druhy jsou například nitrofilní kakost smrdutý, kapradiny, nebo vrbovka úzkolistá. 

Překvapivý byl výskyt smetanky lékařské, která ovšem na této lokalitě nekvete a pcháče 

bahenního ( Cirsum palustre - viz příloha - obr. 11, 22 ), který je spíše druhem 

44 



podmáčených lokalit v blízkosti vodních ploch. Jediným zástupcem se také může pochlubit 

zlatobýl obecný (Solidago virgaurea ), rostoucí taktéž ve spodní části suťoviště. Disperze 

všech druhů je víceméně náhodná, ale většinou vázaná na vystupující a nově se tvořící 

půdy. 

Půda málokde vystupuje na povrch, rostliny vyrůstají pouze ze škvír mezi balvany, kde se 

usazováním spadu postupně vytvořila půda. Tento proces tvorby lze dobře sledovat i na 

některých větších, na plocho položených balvanech. Nejprve se zde usadí spadané listy, 

které se během zimy zetlejí, další rok už lze pozorovat rostoucí lišejníky a mechy, mezi 

které se pomalu dostávají i jiné pionýrské druhy rostlin. 

Celková pokryvnost bylin je vzhledem k nepříznivým podmínkám pro rozšiřování rostlin 

asi 30%, s tím, že ve spodní části je pokryvnost větší, v horní menší. V horní části se 

vyskytují hlavně staré dřeviny ( javor klen, buk lesní, jeřáb ptačí, líska obecná ). 

V nejspodnější části, kde je konec suti zarosten náletem smrku ztepilého ( viz příloha - obr. 

30 ), je větší vlhkost půdy. Je zde větší výskyt mechů a některých vlhkomilných a 

stínomilných druhů ( mechý, šťavel kyselý a dokonce i jedna rostlina pcháče bahenního ) 

Nad suťovištěm je bučina, pod ním je mírně se svažující květnatá bučina s téměř všemi 

druhy charakteristickými pro toto společenstvo. 

I když toto stanoviště není příliš exponováno slunci, během suchých letních měsíců bylo 

vidět na rostlinách silný vliv sucha. Některé vlhkomilnější druhy dokonce i zahynuly 

( kapradiny, kopřivy ). 

V porovnání s druhou lokalitou, je tato více vystavena přímému slunci, což netvoří 

příhodné prostředí pro některé stínomilnější druhy. Také to způsobuje větší vysychání 

exponovaných míst. Tento faktor však není příliš podstatný, neboť většina rostlin vyrůstá 

ze škvír, které je chrání před sluncem a je zde zachována relativně vysoká vlhkost. Složení 

druhů je téměř stejné, liší se především jejich početností. 
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Rostliny nalezené na tomto stanovišti : 

Stromové a keřové patro 

Acer pseudoplatanus ( javor klen ) 

Betula pendula ( bříza bradavičnatá ) 

Corylus avellana ( líska obecná ) 

Fagus sylvatica ( buk lesní ) 

Lonicera nigra (zimolez černý) 

Picea abies ( smrk ztepilý ) 

Populus tremula ( topol osika ) - ojedinělý výskyt 

Ribes alpinum ( meruzalka alpská ) 

Rubus idaeus ( maliník obecný ) 

Rubus hirtus ( ostružiník srstnatý ) 

Sambucus racemosa ( bez červený - hroznatý ) 

Sorbus aucuparia (jeřáb obecný ) 

Bylinné patro 

Asperula odorata ( mařinka vonná ) 

Cahmerion angustifolium ( vrbovka úzkolistá ) 

Cardamine pratensis ( řeřišnice luční ) 

Cirsum palustre ( pcháč bahenní )- ojedinělý výskyt 

Dentaria bulbifera ( kyčelnice cibulkonosná ) 

Fragaria vesca ( jahodník obecný ) 

Galeobdolon luteum ( pitulník žlutý ) 

Géranium robertianum ( kakost smrdutý ) 

Gnaphalium sylvaticum ( protěž lesní ) 

Impatiens noli-tangere ( netýkavka nedůtklivá ) 

Luzula luzuloides ( bika hajní ) 

Mycelis muralis ( mléčka zední ) 

Oxalis acetosella (šťavel kyselý) 

Senecio ovatus ( starček Fuchsiův ) 
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Solidago virgaurea ( zlatobýl obecný) - ojedinělý výskyt 

Taraxacum officinale ( smetanka lékařská) 

Urtica dioica ( kopřiva dvoudomá) 

Veronica officinalis ( rozrazil lékařský ) 

Viola reichenbachia ( violka lesní ) 

Kapraďorosty 

Dryopteris filix-mas ( kapraď samec ) 

Polypodium vulgare ( osladič obecný ) 

Mechorosty 

Polytrichum commune ( ploník obecný ) 

Dicranium scoparium ( dvouhrotec chvostnatý ) 

Lišejníky 

Cladonia fimbrata (dutohlávka třásnitá ) 

5.8.2 Stanoviště B 

Poloha : 49° 31T 1,7" severní zeměpisné délky a 18° 6'38,5" východní zeměpisné délky. 

Stanoviště č. 2 je vzdáleno od prvního přibližně 2 km vzdušnou čarou, 4km po turistické 

trase. Leží na západním úpatí hory Dlouhá a je situováno na sever. Nachází se přibližně 1,5 

km od vrcholu Dlouhé. Přibližná nadmořská výška je 780 m.n.m. Lokalita leží v prudkém 

svahu, jehož sklon je okolo 80% a má rozlohu přibližně 20 x 50 m. Sklon způsobuje 

rychlejší či pomalejší půdotok, proto zde rostoucí druhy musí mít zvlášť hluboké a pevné 

kořeny, nebo kořeny rychle rostoucí, které se přizpůsobí novým podmínkám ( viz příloha -

obr. 33, 34 ) 

Vzhledem k orientaci svahu se jedná o společenstvo, které kromě nejvyšších stromů, je 

téměř trvale ve stínu. Převažují zde proto druhy s malými světelnými nároky. Narozdíl od 

prvního stanoviště je pokryvnost bylinného patra velká. Statné stromy jsou v zápoji asi 

50%, ale většinou ve shlucích. Jedná se hlavně o javor klen, buk lesní a místy je přimíšen 

smrk ztepilý. Jeřáb ptačí se objevuje jen v podobě semenáčků, pravděpodobně sem 
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zavlečených ptactvem. Keřové patro tvoří výhradně zmlazující buky všech růstových stádií. 

Javory se zde vyskytují jako malé semenáčky, dokonce se vyskytlo i několik jedinců druhu 

javor mléč ( Acer plataniodes ), které zde nemají mezi starými stromy zastoupení. Pod 

korunami stromů je pokryvnost bylinného patra přibližně 50%. Mimo ně je to až 90% (viz 

příloha - obr. 36, 37 ).V bylinném patře jasně převládá ostružiník, který místy tvoří 

neproniknutelný pokryv a znemožňuje tak ostatním druhům existenci. Dalším výrazným 

prvkem bylinného patra jsou trsy kapradin, které dorůstají výšky až přes 1 m. Ostatní druhy 

se vyskytují jen roztroušeně, na místech, kde je pokryvnost ostružiníku menší. Jedná se 

hlavně o šťovík tupolistý, mařinku vonnou, šťavel kyselý nebo mléčku zední. Ojediněle se 

zde vyskytuje i jahodník lesní, maliník ( nevyrůstající však v keř a neplodící ), netýkavka 

nedůtklivá, starček Fuchsův ( ne kvetoucí ). Mechové patro je vyvinuto pouze na spadlých 

nebo trouchnivějících stromech. 

Půda vystupuje na povrch v celé sledované oblasti, občas se na ní vyskytují větší kameny 

( 20x 20 cm ). Na zemi se udržuje spad listí, který zachovává v půdě vlhkost a zároveň dává 

vzniknout humusu. Půda je kyprá asi tři centimetry do hloubky, provázaná jemnými 

kořínky ( reakce na sunutí půdy ). Její barva je tmavě hnědá. Na dotek je půda zřetelně 

vlhká a to i za dlouhodobého sucha. 

Rostliny nalezené na tomto stanovišti: 

Stromové patro a keřové patro 

Acer pseudoplatanus (javor klen ) 

Acer platanoides (javor mléč ) 

Fagus sylvatica ( buk lesní) 

Picea abies ( smrk ztepilý ) 

Rubus hirtus ( ostružiník srstnatý) 

Rubus idaeus ( maliník obecný) 

Sorbus aucuparia (jeřáb obecný ) - v podobě semenáčků 

Bylinné patro 

Asperula odorata ( mařinka vonná) 

Dentaria bulbifera ( kyčelnice cibulkonosná) 
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Dentaria enneaphyllos ('kyčelnice devítilistá ) 

Fragaria vesca ( jahodník obecný ) 

Galeopsis pubecsens ( konopice pýřitá ) 

Impatiens noli-tangere ( netýkavka nedůtklivá ) 

Mycelis muralis ( mléčka zední ) 

Oxalis acetosella (šťavel kyselý) 

Rumex obtsifolius ( šťovík tupolistý ) 

Senecio ovatus ( starček Fuchsův ) 

Stellaria media ( ptačinec prostřední ) 

Urtica dioica ( kopřiva dvoudomá ) 

Kapraďorosty 

Dryopteris filix-mas ( kapraď samec ) 

Mechorosty 
Diranium scoparium ( dvouhrotec nachový ) 

5.9 Přehled jednotlivých druhů řazených dle čeledí 

Polytrichum commune HEDW. ( ploník obecný ) 

Čeleď : Polytrichaceae ( ploníkovité ) 

Viz příloha - obr. 26 

Popis druhu : přímé lodyžky, ostře zubaté fyloidy za sucha hustě kryjí lodyžku, za vlhka 

jsou odstáté. Fyloidy jsou na lodyžce uspořádány spirálně a jsou tvořeny pouze jednou 

vrstvou buněk. Štět je až 10 cm dlouhý, červené zbarvený. Tobolka asi 3 mm, kryje ji 

žlutohnědá až načervenalá čepička, která v době zralosti opadává. 

Ekologie : jeden z našich nej větších mechů, může dosahovat až 50 cm. Roste ve vlhkých 

lesích, na loukách, na humusem bohaté půdy, i kolem potoků. Vyskytuje se od nížin až po 

subalpínský stupeň. Indikátor kyselých půd, často ho nalézáme na rašeliništích. 
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Dicranium scoparium HEDW. (dvouhrotec chvostnatý) 

Čeleď : Dicranaceae ( dvouhrotcovité ) 

Viz příloha - obr. 26 

Popis druhu : vzpřímené lodyžky jsou asi 10 cm vysoké, hustě listnaté. Fyloidy srpovitě 

zahnuté, tupé, na špičce drobně zoubkaté. Štět je 2 - 4 cm vysoký, červenavě zbarvený. 

Tobolka válcovitá, slabě zahnutá, hnědavá. Víčko dlouze zobanité, červenavě zbarvené, 

čepička přesahuje z víčka na tobolku. 

Ekologie : mech vyskytující se přímo v nebo v okolí jehličnatých lesů. Roste hojně na zemi, 

pařezech, kamenech, balvanech i skalách. Planární až subalpínský stupeň. 

Cladonia fimbríata ( dutohlávka třásnitá) 

Čeleď : Cladoniaceae ( dutohlávkovité ) 

Viz příloha - obr. 25 

Popis druhu : dimorfická stélka se skládá z přízemních šupin a výrazných kmínků, které 

nesou plodničky. Přízemní šupiny jsou drobné, na okraji vroubkované, šedozelené nebo 

olovově zelené, na rubu bílé, směrem k bázi hnědé. Kmínky jsou 1 - 3,5 cm vysoké, 

pohárkovité. Povrch kmínků je u starších lišejníků moučnatě šedavý. Drobné hnědavé 

plodničky jsou umístěny na okrajích pohárků. 

Ekologie : roste na humusovitých půdách ve světlých lesích, na mechatých skalách a na 

trouchnivějícím dřevě padlých kmenů a pařezů. Často roste i na borce živých stromů. Je 

hojná od planárního do montánního stupně. 

Dryopteris filix - mas L. (kapraď samec) 

Čeleď : Aspidiaceae ( kapraďovité ) 

Viz příloha - obr. 43, 45 

Popis druhu : hustě trsnaté byliny s mohutným, hustě plevinatým, zpravidla 

jednopohlavným, oddenkem. Všechny listy přibližně stejného tvaru, zpravidla 

nepřezimující, hustě nálevkovitě rozložené, přímé, 25 - 100 cm dlouhé. Měkké , zelené až 

tmavě zelené, čepel podlouhle kopinatá, k vrcholu zúžená, 1 - 2x zpeřená, s 18 - 35ti lístky 

na každé straně. Hlavní vřeteno listu roztoušeně hnědě plevinaté. Lístky střídavé, přisedlé, 

kopinaté s 10 - 20 úkrojky nebo lístečky na každé straně. Okraje lístečků rovnoběžné, 

sbíhající se k vrcholu, lístky po celé délce vroubkovaně pilovité, na spodní straně, hlavně na 
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žilkách, plevinaté. Výtrusnicové kupky cca 1,5 mm v průměru, po 4 - 6 na každém lístečku, 

ostěry ledvinité, tuhé, lysé, ploché nebo slabě prohnuté, dlouho na listech vytrvávající, ve 

výtrusnicích zpravidla 64 výtrusů. 

Ekologie : vlhké humózní lesy, především smrkové a bukové, také suťové lesy, křoviny, u 

potoků, na okraji lužních lesů, na zastíněných, vzácně i na nezastíněných stanovištích. 

Roste jak na kyselých, tak na zásaditých podkladech. V ČR rozšířen hojně až velmi hojně, 

zejména v mezofytiku a oreofytiku. Těžiště výskytu od submontánního do supramontánního 

stupně ( max. 1400 m. n. m.) . 

Poly podium vulgare L. (osladič obecný) 

Čeleď : Polypodiaceae ( osladičovité ) 

Viz příloha - obr. 24 

Popis druhu : oddenek až 30 cm dlouhý, větvený, mladší části hustě kryté hnědými, 

kopinatými zašpičatělými plevinami, 2,5 - 6 mm dlouhými. Listy vesměs přezimující, až 50 

cm dlouhé, čepel delší než slabě křídlatý řapík, v obrysu úzce trojúhelníkovitá. Čepel na 

vrcholu zašpičatělá, po celé délce hluboce členěná na 3 - 26 párů střídavých, úzce 

obdélnikovitých, na vrcholu zaoblených, většinou jemně zubatých úkrojků. Všechny páry 

úkrojků jsou přibližně stejně dlouhé, postranní žilky jsou vidličnatě větvené. Výtrusnicové 

kupky okrouhlé, vždy bez ostěry. Výtrusnice s vertikálním prstencem z 10 - 14ti 

červenohnědých ztlustlých buněk. Výtrusy ledvinité, bradavčité. 

Ekologie : stinné a mechovité skály, skalní štěrbiny, balvany v lesích, jehličnaté i listnaté 

lesy, porosty kosodřeviny. Roste především na kyselých silikátových horninách, zde vždy 

na silné vrstvě humusu. Vyskytuje se u nás na celém území s těžištěm v mezofytiku a 

oreofytiku. Od planárního stupně až do subalpínského. 

Picea a b i es L . ( smrk ztepilý) 

Čeleď: Pinaceae ( borovicovité ) 

Popis druhu : strom v optimálních podmínkách 30-50 metrů vysoký, s plochým kořenovým 

systémem bez hlavního kořene. Kmen je přímý, koruna kuželovitá. Borka červenohnědá až 

šedá, v tenkých šupinách se odlupuj ící. Pupeny úzce kuželovité, zašpičatělé, světle hnědé, 

bez pryskyřice. Jehlice 1 0 - 2 5 mm dlouhé, čtyřhranné, zašpičatělé, tmavě zelené, lesklé. 

Na svrchní straně větviček vyrůstají všesměrně, na spodní jsou dvouřadé uspořádané. Samčí 

šištice kulovité, stopkaté, červené. Samicí šištice přisedlé, až 6 cm dlouhé, purpurové nebo 
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zelené. Šišky převislé, dřevnaté, nezralé vřetenovité, zralé válcovité, 10 - 16 cm dlouhé. 

Dozrávají na podzim, jsou opadavé v celku. Semenné šupiny kosočtverečné, semena tmavě 

hnědá s žlutým křídlem, asi 3x delším než semeno. Dosahuje stáří 200 - 300 let. 

Ekologie : Vyskytuje se přirozeně v horských lesích, jako příměs i v lesích nižších poloh, 

zejména v luzích, roklinách. Roste většinou na kyselých půdách s větší vrstvou humusu, 

středně až silně vlhkých, často podzolovaných. Dřevina stinná až polostinná. Smrk je citlivý 

na zvýšené množství imisí v ovzduší, díky tomu dochází k jeho hynutí na mnoha místech ( i 

v Moravskoslezských Beskydech ). Vytváří endo i ektomykorhizu s mnoha druhy hub. 

Původně rozšířen jen v klimaxových porostech v montánním až supramontánním pásmu. 

Přimíšen do acidofilních jedlin a bučin. V nižších polohách byl hojně vysazován při lesním 

hospodaření. 

Urtica dioica L. (kopřiva dvoudomá) 

Čeleď: Urticaceae ( kopřivovité ) 

Popis druhu : vytrvalá rostlina s dlouhými , plazivými, žlutavě zbarvenými oddenky. 

Lodyhy 40 - 150 cm vysoké, přímé, nevětvené, výrazně čtyřhrané, tuhé, chlupaté. Čepel 

listu široce vejčitá až kopinatá, 5 - 10 cm dlouhá, na vrcholu zašpičatělá, na bázi srdčitá, 

pilovitá. Na svrchní straně je list chlupatý, tmavě až šedavě zelený, matný, na spodní straně 

chlupatý, často s nápadně nahloučenými žahavými chlupy na žilkách. Květy jednopohlavné, 

jednodomé, nebo dvoudomé v jednopohlavných květenstvích. Prašníková květenství přímá, 

latovitá, řídká, 6- 12 cm dlouhá, pestíková květenství kratší, hroznovitě uspořádaná, za 

květu přímá, po odkvětu nicí, s dlouhými žahavými chlupy zvláště na okvětních lístcích. 

Nažky na obrysu vejčité, šedavé až světle hnědé. 

Ekologie : vlhké lesy ( především suťové a lužní ), křoviny, okraje cest a silnic, břehy 

potoků. Nitrofilní druh. Velmi rychle se šíří a zarůstá původní porosty. Vyskytuje se od 

rovin až po montánní stupeň. Léčivka, využívá se hlavně jako zdroj chlorofylu. 

Fagus sylvaíica L. (buk lesní) 

Čeleď : Fabaceae ( bukovité ) 

Popis druhu : v příhodných podmínkách statný, až 35 m vysoký strom. Hlavní kořen je 

zkrácený, srdcovitý, větvený v soustavu bočních silných kořenů. Kmen štíhlý, až přes 1 m 

v průměru, koruna vysoko nasazená, kulovitá, bohatě větvená. Borka i na starých stromech 

hladká, stříbrošedá. Pupeny dvouřadé střídavé, štíhle vřetenovité, 1 0 - 2 5 mm dlouhé, 
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skořicově hnědé. Listy krátce řapikaté, celistvé, čepel eliptická až vejčitě eliptická, 5 - 1 0 

cm dlouhá, celokrajná, na okraji zvlněná, na vrcholu zašpičatělá, dole u báze zaokrouhlená. 

Na rubu listu při hlavní žilce bělavé chmýří, v paždí žilek dlouhé, na líci list hladký a 

lesklý. Samčí květy v paždí listů v dlouze stopkatých, nicích svazečcích, drobné, okvětí 5 -

6ti dílné, na bázi srostlé, zvonkovité. Samčí květy po dvou v červenavé číšce zevně porostlé 

dlouze chlupatými, později dřevnatějícími výrůstky. Plodem jsou trojboké nažky - bukvice, 

hnědé, lesklé, uzavřené po dvou v hnědavé dřevnaté číšce otvírající se čtyřmi chlopněmi. 

Dožívá se 200 - 400 let. 

Ekologie : buk je dřevinou citlivou k suchu a pozdním mrazům. Jeho optimum je na čerstvě 

vlhkých, dobře provzdušněných, minerálně bohatých, půdách. Výškové rozpětí, které mu 

nejvíce vyhovuje je 500 - 900 m. n. m., při ročních srážkách 800 - 1000 mm. Nesnáší 

zaplavení, suché písčité půdy. Diagnostický ve svazu Fagion. 

Betula pendula ROTH (bříza bradavičnatá, bělokorá) 

Čeleď: Betulaceae ( břízovité ) 

Popis druhu : strom až 25 m vysoký s přímým kmenem a nepravidelnou korunou. Mladá 

borka hladká načervenale hnědá, později šedavě bílá až bílá, loupavá, ve stáří ve spodní 

části kmene nepravidelně rozpukaná. Větve nižších řádů jemné, často převislé, světle až 

tmavě hnědé. Pupeny vejcovité, zašpičatělé, s šupinami na okraji brvitými. Čepel listu 

trojúhelníková, 3 - 6 cm dlouhá, dvojitě pilovitá, na líci svěže zelená, na rubu nasivělá, 

v mládí roztroušeně chlupatá, rychle olysávající. Samčí jehnědy po 1 - 3 na konci loňských 

větviček za květu 3 - 7 cm dlouhé, převislé. Samicí jehnědy válcovité, za květu 1 - 2 cm 

dlouhé, zpočátku vzpřímené, po opylení převislé , za plodu až 4,5 cm dlouhé. Nažky cca 2 

mm dlouhé, s lemem 2x širším než semenné pouzdro. Dožívá se až 150 let. 

Ekologie : tento druh najdeme v lesních společenstvech, zvláště v acidofilních doubravách, 

písečných i reliktních borech, druhotných pasekách, březových remízcích. Snáší dobře i 

chudé, suché půdy stejně jako extrémně kyselá stanoviště ( pH 3,5-5 ). Je to dřevina 

světlomilná, s malou výmladkovou schopností, na stinných místech rychle vymírá. 

Ektomykorhiza s řadou druhů stopkovýtrusných hub ( specifické jsou například mykorhizy 

kozáku březového Boletus scaber, křemenáče březového Boletus versipellis nebo ryzce 

scvrklého Lactarius vietus ). Horní hranice rozšíření břízy bělokoré je v Moravskoslezských 

Beskydech 1100 m. n. m. Uměle je vysazována z rekultivačních důvodů jako pionýrská 
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rostlina, snáší dobře i znečištěné ovzduší. Dřevo se používá v nábytkářství, listy ve 

farmacii. 

Co ryl us avellana L. (líska obecná) 

Čeleď : Corylaceae (lískovité ) 

Popis druhu : keř 2 - 6 m vysoký. Hlavní hůlový kořen okolo 3. roku zaniká a je nahrazen 

soustavou vedlejších horizontálních kořenů. Borka hnědošedá, hladká, s hnědými 

lenticelami. Pupeny tupě vejcovité se zelenými nebo načervenalými brvitými šupinami. 

Čepel listů obvejčitá, poněkud nesouměrná 7 - 12 cm dlouhá, hrubě dvojitě pilovitá, 

špičatá, na bázi mělce srdčitá. Na líci čepel řídce chlupatá, na rubu, zvláště na žilkách, 

pýřitá. Samčí jehnědy úzce válcovité, po 2 - 4, za květu 4 - 8 cm dlouhé, květy jednotlivě 

v úžlabích pýřitých listenů. Samicí květenství v pupenovitém obalu, jednotlivá, vzpřímená, 

přisedlá, semeník dvoupouzdrý. Oříšky po 1 - 5ti , široce vejcovitě kulovité, tupě špičaté, 

1,5 - 2 cm dlouhé. V nezralém stavu žlutavě zelené, později skořicově hnědé, obal 

zvonkovitý. Semena s tenkým hnědým osemením. Dožívá se 60 - 80 let. 

Ekologie : lesní okraje, světlé lesy, křoviny. Poloslunná dřevina, rostoucí na hlinitých, 

kyprých, čerstvě vlhkých půdách. Specifická je mykorhiza s ryzcem zahradním Lactarius 

hortensis. Roste v planárním až submontánním stupni. Semena mají vysoký obsah tuků a 

bílkovin, jsou vydatným zdrojem vitamínů B-komplexu. 

Stellaria nemorum L. ( ptačinec hajní) 

Čeleď : Caryophyllaceae ( hvozdíkovité ) 

Popis druhu : vytrvalá bylina s tenkým větveným oddenkem vyhánějícím, kromě 

květonosných lodyh, četné nadzemní listnaté výhonky. Květonosné lodyhy jsou 20 - 40 cm 

vysoké, vystoupavé nebo poléhavé, oblé, v uzlinách lámavé, v květenství žláznaté. Dolní 

listy na lodyze vejčité, dlouze řapíkaté, horní lodyžní listy vejčitě kopinaté, až 8 cm dlouhé, 

přisedlé. Listové okraje hustě brvité. Chlupy jednoduché, vícebuněčné, žláznaté. Květy 

velké až 2 cm v průměru, dlouze stopkaté, v řídkých vidlanech, kališní lístky vejčitě 

kopinaté, 6 - 7 mm dlouhé. Plodem je tobolka úzce vejcovitá, otevírající se do poloviny, za 

úplné zralosti až k bázi šesti chlopněmi. Semena okrouhle ledvinovitá, hnědá. 

Ekologie : stinná a vlhká místa v lesích, pobřežní lemy v chladnějších pahorkatinách a 

horských polohách. Také na ruderálních stanovištích. Výskyt v suprakolinním až 

supramontánním stupni mezofytika a oreofytika ( 150 - 1400 m. n. m.) . 
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Rumex obtusifolius L. (šťovík tupolistý) 

Čeleď : Polygonaceae ( rdesnovité ) 

Viz příloha - obr. 42 

Popis druhu : vytrvalé byliny. Lodyhy 50 - 100 cm vysoké, od poloviny větvené, větve 

šikmo vzhůru ostávající. Přízemní lodyžní listy dlouze řapíkaté, čepele 15 - 30 cm dlouhé, 

eliptické až vejčité, na bázi mělce srdčité, na vrcholu tupě špičaté. Horní listy menší, krátce 

řapíkaté, přecházející ve stále se zmenšující řapíkaté listeny. Tento druh je extrémně 

variabilní ve tvaru, velikosti a zubatosti krovek a v přítomnosti a velikosti listenů. 

Květenství je větvené, větve šikmo odstávající. Plodní stopky 2x větší než krovky, které 

jsou vždy zřetelně delší než široké, různého tvaru. Plodem jsou nažky asi 3 mm dlouhé, 

hnědé. 

Ekologie : rumiště, úhory, lesní okraje, pole, pastviny. Typický nitrofilní druh. Vyhledává 

půdy bohaté na živiny, čerstvě vlhké. Po celém území ČR hojně až obecně, nad 1100 m. n. 

m. vzácně. 

Viola reichenbachiana L. (violka lesní) 

Čeleď : Violaceace (violkovité ) 

Viz příloha - obr. 15 

Popis druhu : oddenek přímý, až 5 cm dlouhý, hnědý, obvykle bez výběžků. Lodyhy 

obloukovitě vystoupavé, oblé, 8 - 12 cm vysoké, přízemní růžice listů vyvinuty v podobě 1 

- 3 listů. Listy dlouze řapíkaté, až 12 cm dlouhé, lysé, jemné, čepel přízemních listů vejčitá 

až trojúhelníkovitá, zpravidla delší než široká, obvykle 1,5 - 4 cm dlouhá, mělce 

vroubkovaně pilovitá, na vrcholu špičatá. Lodyžní listy menší, zpravidla krátce řapíkaté. 

Květní stopky až 7 cm dlouhé. Květy nevonné, kališní lístky úzce trojúhelníkovité, přívěsky 

drobné, zaokrouhlené, korunní lístky úzce obvejčité. Koruna modrofialová, až fialová, 

ostruha tenká, rovná až slabě dolů ohnutá, sytě červenofialová. Tobolky vejcovité, lysé. 

Semena světle hnědá. 

Ekologie : listnaté a smíšené lesy ( často bučiny ), na humózních, minerálně bohatých 

půdách kyselé až bazické reakce. Diagnostický druh řádu Fagetalia. Velmi hojně 

v termofytiku a mezofytiku na celém území ČR, v oreofytiku zřídka v montánním stupni a 

karech. 
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Cardamine pratensis subsp . pratensis L. (řeřišnice luční pravá) 

Čeleď : Brassicaceae ( brukvovité ) 

Popis druhu :vytrvalá bylina s přímým vystoupavým oddenkem a soustavou hustých 

adventivních kořenů. Lodyha je přímá, zřídka poléhavá, jednoduchá nebo větvená. Přízemní 

listy v růžici lichospeřené, dlouze řapíkaté, 5 - 11ti četné, dlouhé 6 - 8 cm dlouhé, v obrysu 

obkopinaté, s koncovým lístkem zřetelně větším, okrouhlým až ledvinitým. Všechny lístky 

přisedlé, eliptické, šikmo kupředu od vřetene odstávající. Lodyha nevětvená, nebo jen v 

horní části chudě větvená. Lodyžní listy lichospeřené, nejčastěji 5 - 17ti četné, podlouhlé 

s termálním lístkem stejně velkým nebo jen o málo větším než postranní. Květy 

v koncových hroznech na 8 - 15 mm dlouhých stopkách. Kališní lístky podlouhlé, korunní 

lístky bílé nebo růžové, s tmavšími žilkami, 8-11 mm dlouhé, obvejčité. Plodenství 

prodloužené, šešule úzce válcovité, rovné, 20 - 40 mm dlouhé, na průřezu okrouhlé. Na 

vrcholu zúžené do čnělky s jednoduchou bliznou. Semena jednořadá, v obrysu zaobleně 

obdélníková až eliptická, světle hnědá. 

Ekologie : jedná se o velmi variabilní druh, který se vyskytuje v celém mírném až 

arktickém pásu severní polokoule. Poddruh pratensis je rostlinou rostoucí v ČR od 

planárního do subalpínského stupně na půdách kyselých i zásaditých, najdeme ji i 

v oblastech intenzivního hospodaření. 

Dentaria bulbifera L. (kyčelnice cibulkonosná) 

Čeleď : Brassicaceae ( brukvovité ) 

Popis druhu : jedná se o vytrvalou bylinu s plazivými oddenky pokrytými dužnatými 

šupinami. Lodyha je přímá, vyrůstající z konce oddenku, nevětvená, 30 - 60 cm vysoká, 

v dolní části neolistěná. Přízemní listy vyrůstající z oddenků dlouze řapíkaté, lichospeřené, 

lístky úzce kopinaté, nepravidelně hrubě pilovité. Lodyžní listy střídavé, podobného tvaru 

jako přízemní, k vrcholu lodyhy se zmenšující.V úžlabí listů hnědé až temně fialové 

pacibulky asi 5 mm dlouhé. Květenství v hroznu, 3 - 8 květů, květní stopky šikmo odstáté, 

kališní lístky kopinaté. Korunní lístky obvejčité, na konci zaokrouhlené, světle fialové nebo 

růžové. Šešule dozrávají jen velmi vzácně, 20 - 35 mm dlouhé s 6 - 10ti semeny s krátkým 

zobánkem. Semena široce elipsoidní, zploštělá, 2,5 mm dlouhá, červenohnědá, lesklá. 

Pylová zrna a vajíčka často abortují, takže nevytvářejí plody. Vzhledem ke své téměř úplné 

sterilitě byla tato kyčelnice dlouho považována za hybridní taxon. Druh se rozšiřuje hlavně 

vegetativně pacibulkami, které po odpadnutí z rostliny vytvářejí adventivní kořeny. 
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Ekologie : stinné lesy, především květnaté bučiny a smíšené lesy s bukem, habrem a 

dubem. Roste na mírně bazických až kyselých půdách, na půdách bohatých živinami, 

čerstvě vlhkých, na zastíněných stanovištích. Nejčastěji ve společenstvech svazu Fagion -

diagnostický druh . V ČR roste roztroušeně ve vyšších polohách celého území s těžištěm 

v oroefytiku a ve chladnějších částech mezofytika. 

Dentaria enneaphyllos L. (kyčelnice devítilistá) 

Čeleď : Brassicaceae ( brukvovité ) 

Popis druhu : vytrvalé byliny, oddenek plazivý, větvený, 4 - 7 mm silný, hustě pokrytý 

šupinami. Lodyha přímá, vyrůstající z konce oddenku, nevětvená, 20 - 30 cm vysoká. 

Přízemní listy vyrůstají jednotlivě z konce oddenku, dlouze řapíkaté. Lodyžní listy tři, 

v horní části lodyhy, střídavé, ve zdánlivém přeslenu, krátce řapíkaté. Listy trojčetné, 7 - 1 7 

cm dlouhé, s lístky obvejčitě kopinatými, špičatými, s klínovitou bází, s okrajem nestejně 

pilovitým. Hrozen 3 - 4květý, mírně skloněný, za plodu vzpřímený. Kališní lístky široce 

podlouhlé, korunní lístky obvejčité, na konci zaokrouhlené, k bázi zúžené, 12 - 16 mm 

dlouhé, barva bledě žlutá. Šešule vzpřímené až přímo odstáté, 40 - 75 mm dlouhé, s 

6 - 12ti semeny. Semena vejcovitá, zploštělá, hnědá, lesklá. 

Ekologie : lesy, především horské květnaté bučiny a jedlobučiny. Mírně bazické až mírně 

kyselé půdy bohaté na živiny, často suťovité. Na stinných až polostinných stanovištích. 

Těžiště výskytu v oreofytiku, ale také v mezofytiku, na humidnějších půdách a ve členitém 

terénu. 

Ribes alpinum L. (rybíz horský, meruzalka horská) 

Čeleď : Groussulariaceae ( meruzalkovité, rybízovité ) 

Viz pří loha-obr. 12 

Popis druhu : dvoudomé keře bez trnů, až 1,5 m vysoké, s větvemi obloukem 

vystoupavými, ohebnými, s hladkou nebo podélně rozpraskanou šedou tenkou borkou. 

Pupeny v obrysu kopinaté, hnědé, lesklé, s překrývajícími se kornoutovými šupinami. Listy 

s čepelí v obrysu vejčitou až okrouhlou, 3klanou až 3dílnou, na bázi zaokrouhlenou, 

s trojúhelníkovými úkrojky. Po obou stranách přitiskle chlupaté, na rubu při bázi 

roztroušeně žláznaté, řapík zpravidla 1 - 2 cm dlouhý. Samčí květy v mnohakvětých 

hroznech až 7 cm dlouhých, přímo nebo šikmo odstávajících od větví, stopky květů šikmo 
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kupředu směřující. Samicí květy v zkrácených, 3-7 květých hroznech, odstátých stejně jako 

květy samčí. Bobule kulovité, obvykle 7-8 mm v průměru, nevýrazně červené, spíše mdlé 

chuti 

Ekologie : suťové a roklinové lesy, kamenité svahy kaňonů, na humózních půdách, čerstvě 

vlhkých. Druh dobře adaptovaný způsobem růstu a mechanickými vlastnostmi větví na 

pohyby suťového substrátu. Diagnostický druh společenstev druhu Fagion, Luzulo-Fagion a 

Tilio-Acerion. Tento druh je častý v termofytiku i mezofytiku, v oreofytiku vzácněji, 

v místech kde jeho výskyt souvisí s migrací ze sousedních oblastí. 

Sorbus aucuparia subsp. aucuparia L. (jeřáb ptačí pravý) 

Čeleď : Malaceae (jabloňovité ) 

Viz příloha - obr. 10, 13 

Popis druhu : strom 3 - 1 2 metrů vysoký. Borka světle šedá, hladká. Pupeny vejcovité, 

špičaté, plstnaté, nelepkavé. Vernace složená. Listy lichospeřené, lístků 5 - 9 párů, 

podlouhle kopinatých, jednoduše pilovitých, při bázi asymetrických. Čepel na svrchní 

straně tmavězelená, naspodu světlezelená, plstnatá, řapík 2 - 3 cm dlouhý. Květenství 

kompaktní, bohaté, s plstnatými větvemi. Kališní cípy špičaté, za květu vzpřímené, za plodu 

vytrvalé. Malvice kulovité, 6 - 9 mm v průměru, oranžově až šarlatově červené, lesklé, bez 

lenticel. Endokarp chrupavčitý. Semena kapkovitá, 4-5 mm dlouhá, načervenalá. Dožívá se 

stáří 8 0 - 1 0 0 let. 

Ekologie : světlé listnaté lesy, jejich lemy, skály, paseky, ruderalizované stanoviště, 

vysazován podél komunikací. Většinou na půdách živinami chudých, vlhkých až mírně 

suchých, s kyselou reakcí. Často zarůstá s břízou kalamitní holiny po smrčinách. Najdeme 

ho hojně až roztroušeně na celém území ČR kromě subalpínských Vysokých Sudet. 

Rubus idaeus L. (maliník obecný) 

Čeleď : Rosaceae ( růžovité ) 

Viz příloha - obr. 29 

Popis druhu : keř s dvouletými prýty, vyrůstajícími jako kořenové výmladky z adventivních 

pupenů na plazivých kořenových výhonech. Prýty v prvním roce zpravidla nevětvené, 

přímé, 60 - 200 cm vysoké, zelené nebo červenohnědé, bez ojínění, lysé. Dvouleté prýty 

s částečně se odlupuj ící kůrou. Listy opadavé, lichospeřené, zpravidla 5ti četné, na líci 

většinou lysé, často svraskalé, na rubu přitiskle šedobíle plstnaté, na okraji jednoduše nebo 
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dvojitě pilovité. Koncový lístek okrouhle vejčitý, mnohdy trojlaločný, na vrcholu 

zašpičatělý, ostře pilovitý. Postranní lístky přisedlé, vejčité až kopinaté. řapík 2 - 7 cm 

dlouhý, většinou téměř bez ostnů, na líci mělce žlábkovaný. Květenství krátké, hroznovité, 

chudokvěté, s listy trojčetnými. Květy obojaké, pětičetné, nicí, drobné, jen asi 10 mm 

v průměru. Korunní lístky asi 6 mm dlouhé, vzpřímené, vzájemně se nedotýkající, lysé, 

bílé, kratší než kalich. Souplodí nicí, kulovité až kuželovité, vyduté s četnými 

peckovičkami, snadno s květního lůžka opadávající, peckovičky červené, vzácně žlutavé, 

hvězdovými chlupy pýřité. 

Ekologie : lesy, zejména prosvětlené, paseky, kamenité haldy, na půdách bohatých na 

živiny, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých, mírně kyselých až slabě alkalických s dobrou 

nitrifikační schopností, na různých geologických podkladech. V ČR rozšířen hojně ve všech 

fytogeografických oblastech, zvláště v mezofytiku a nižších polohách oreofytika, od 

planárního až do subalpínského stupně. Je to nej významnější zástupce rodu u nás, pěstuje se 

v mnoha odrůdách pro plody, mladé listy se používají jako čajovina. 

Rubus hirtus W . et K. (ostružiník srstnatý) 

Čeleď : Roseaceae (růžovité ) 

Viz příloha - obr. 28 

Popis druhu : keř nízký, na stonkových částech hustě oděný nachovými stopkatými 

žlázkami nebo jehlicovými ostny. Prýty ploše obloukovité, poléhavé až plazivé, dole oblé, 

nahoře slabě hranaté, často trochu ojíněné. Hustě stopkatě žláznaté, osténkaté a ostinné. 

Listy většinou 3četné, měkké, na líci tmavozelené, přitiskle měkce chlupaté, na rubu zelené, 

hustě pýřité, na okraji jemně nebo hruběji pilovité. Koncový lístek krátce řapíčkatý, vejčitý 

až téměř okrouhlý, na bázi mělce srdčitě vykrojený, na vrcholu obvykle zvolna zašpičatělý. 

Květenství mohutné, jehlancovité nebo válcovité, řídké, v dolní části prolistěné, po odkvětu 

s ničím vrcholem. Vřeteno květenství odstále huňaté, s dlouhými nachovými žlázkami. 

Kališní lístky žláznatě osténkaté, korunní lístky středně velké, úzce eliptické, bílé, lysé, 

navzájem oddálené. Souplodí poměrně malé, kulovité, s malými peckovičkami, černé, 

sladké a aromatické. 

Ekologie : lesy, často horské a podhorské paseky, lesní okraje a lemy, zarostlé rokliny, na 

různých typech půd, zpravidla čerstvě vlhkých a humózních. Vyskytuje se roztroušeně 

místy až hojně, hlavně v mezofytiku a oreofytiku.Ve výškách 200 - 1000 m. n. m. 
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Fragaria vesca L . (jahodník lesní) 

Čeleď : Rosaeceae ( růžovíte ) 

Viz příloha - obr. 23 

Popis druhu : vytrvalé byliny, oddenek je krátký, válcovitý s dlouhými niťovými kořeny. 

Lodyha přímá, bezlistá 1 0 - 2 5 cm vysoká. Lodyha je delší než řapíkaté listy, v dolní části 

odstále chlupatá, v horní části s přitisklými chlupy. Listy v přízemní růžici, trojčetné, 

dlouze řapíkaté. Z paždí listů vyrůstají četné kořenující výhonky. Lístky listů jsou 3 - 6 cm 

dlouhé, hrubě pilovitě zubaté, na svrchní straně tmavězelené, na spodní straně světle 

modrozelené až stříbřitě lesklé. Zuby na koncích červeně osinkaté, chloupky na líci lístků 

odstáté, prostřední lístek obvejčitý, přisedlý s 15 až 20ti zuby, postranní lístky většinou 

přisedlé. Květy oboupohlavné, v chudém vrcholíku, kališní lístky trojúhelníkovité, špičaté, 

za plodu odstávající. Korunní lístky okrouhle obvejčité, bílé, na okrajích se dotýkající. 

Souplodí kulovité až kuželovité, krvavě červené, aromatické, snadno opadavé, lysé. Nažky 

na vrcholu protažené ve zřetelný zobánek, rovnoměrně rozložené na povrchu jahody. 

Ekologie : paseky, lesní okraje a světliny, křovinaté stráně, sutě, Preferuje půdy humózní, 

mírně suché až čerstvě vlhké náplavy. V ČR rozšířen dosti hojně po celém území od 

planárního do montánního stupně, v subalpínském stupni vzácně. 

Cahmerion angustifolium L. (vrbka úzkolistá) 

Čeleď : Onagraceae ( pupalkovité ) 

Viz příloha - obr. 17 

Popis druhu : vytrvalá byliny s plazivým oddenkem. Lodyha 50 - 150 cm vysoká, přímá, 

oblá, mírně hranatá, lysá, často červenavého nádechu. Listy četné 5 - 20 cm dlouhé, 

čárkovitě nebo podlouhle kopinaté, přisedlé, celokrajné. Měkké, lysé, na líci tmavě zelené, 

na rubu sivozelené, v horní části lodyhy zpravidla v listeny přecházející. Květní hrozen 

dlouhý přes 20 cm, úzce kuželovitý, mnohokvětý. Květy ploše rozevřené, kališní lístky úzce 

kopinaté, korunní lístky 1 0 - 1 6 mm dlouhé, obvejčité, k bázi zúžené ve zřetelný nehet, 

celokrajné. Koruna se pohybuje v různých odstínech růžově až purpurové. Plodem jsou 

tobolky krátce hustě pýřité, často červenavě naběhlé, dlouhé 4 - 8 cm. Semena 1 mm 

dlouhá, v obrysu podlouhle obvejčitá, k oběma koncům zúžená. 

Ekologie : lesní paseky, lesní lemy, světliny, kamenité sutě, křovinaté stráně, kamenolomy, 

výsypky, železniční náspy. Především ale na lesních a lesu podobných stanovištích.Výskyt 

většinou pospolitý, na rozlehlých odlesněných plochách až masový. Na kamenitých, 
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štěrkových, hlinitých i písčitých půdách většinou s větší nitrifikací. Rozšíření velmi hojné 

od nížin až po 1500 m. n. m, s převahou v kolinním až supramontánním stupni. Rostlina 

obsahuje flavonidy, třísloviny a steroly. 

Acerpseudoplatanus L. (javor klen) 

Čeleď : Aceraceae (javorovité ) 

Popis druhu : strom asi 30 - 40 m vysoký, s obvejcovitou až válcovitou korunou v zápoji, u 

solitérů koruna téměř kulovitá. Kmen až 1,5 m v průměru, borka dlouho hladká, šedá, ve 

stáří tmavošedá, šupinovitě odlupuj ící se (viz příloha - obr. 38 ). Letorosty zelenavě šedé, 

pupeny vejcovité, 5 - 1 5 mm dlouhé. Listy většinou pětidílné, čepel 7 - 20 cm dlouhá, na 

bázi srdčitá, v mládí pýřitá, později olysalá. List svrchu tmavozelený, na rubu nasivělý až 

šedozelený, laloky vejčité, tupě nepravidelně pilovité. Květy v převislých 6 - 16 cm 

dlouhých hroznech, žlutozelené. Korunní lístky 4 - 5 mm dlouhé, uvnitř pýřité, na okraji 

brvité. Nažky 3 - 6 cm dlouhé, křídlo se k vrcholu postupně rozšiřuje, semenné pouzdro 

polokulovitě vyklenuté, nažky svírají ostrý úhel. Dožívá se až 400 let. 

Ekologie : vyskytuje se převážně v suťových a stinných roklinových lesích, v květnatých 

bučinách a kapradinových smrčinách. Preferuje čerstvě vlhké, humózní půdy, slabě kyselé 

až bazické substráty. Polostinná dřevina náchylná k silným mrazům. Jednotlivé mladé 

exempláře z náletu často najdeme na synantropních stanovištích. V ČR roztroušeně od 

pahorkatin, hojný v podhorských a horských oblastech, v nížinách jen ojediněle. Od 

kolinního do supramontánního stupně. 

Acerplatanoides L. (javor mléč) 

Čeleď : Aceraceae (javorovité ) 

Viz příloha - obr. 41 

Popis druhu : strom 20 - 30 m vysoký, s hustou, široce vejcovitou až kulovitou korunou. 

Kmen přímý, až 1 m v průměru, borka hustě a mělce podélně brázditá, tmavě šedá. 

Letorosty červenohnědé, pupeny elipsoidní až vejcovité. Listy 5 - 7mi laločné, čepel 

v obrysu okrouhlá až okrouhle ledvinitá. Laloky hrubě vykrajovaně zubaté, zuby dlouze 

zašpičatělé, zářezy celokrajné, řapík 4 - 17 cm dlouhý, při utržení mléčící. Květy 

v koncových chocholících, 5ti četné, zelenožluté. Kvete před vyrašením listů Korunní 

lístky obvejčité, kališní lístky poněkud kratší. Plody nažky 5 cm dlouhé svírající tupý až 

přímý úhel. Dožívá se nejvýše 200 let. Přirozeně zmlazující dřevina. 
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Ekologie : převážně roklinové a suťové lesy, květnaté bučiny. Polostinná dřevina odolná 

proti mrazu, rostoucí na minerálně bohatých čerstvě vlhkých půdách s vyšší příměsí skeletu. 

Roste roztroušeně po celém našem území od nížin až do podhorských poloh. 

Oxalis acetosella L. (šťavel kyselý) 

Čeleď : Oxalidaceae ( šťavelovité ) 

Viz příloha - obr. 27 

Popis druhu : vytrvalé byliny 5 -12 cm vysoké, roztroušeně pýřité. Oddenek vodorovně 

plazivý, tenký 1 - 2 mm v průměru, daleko se rozrůstající, rozvětvený. Listy jen přízemní, 

nečetné, po třech až šesti v růžici, vyrůstající na vrcholu oddenku. Listy trojčetné, dlouze 

řapíkaté, na rubu často nachově zbarvené. Lístky široce obvejčité 1 0 - 2 6 mm dlouhé, 

stejně velké, na krátkých kloubovitých řapíčcích. Tyto řapíčky vykonávají termonastické 

pohyby - ve stínu jsou lístky podle hlavní žilky sklopené dolů. Lístky mají jednu hlavní 

žilku, na vrcholu zářez, laloky se zaokrouhlenými stranami. Na líci jsou lysé na okrajích 

brvité. Květy jsou umístěny jednotlivě, odstále chlupaté. Květy obojího druhu, jarní jsou 

oboupohlavné, úplné, na delších stopkách, pozdější kleistogamické se zakrnělou korunou. 

Korunních lístků je pět, jsou podlouhle obvejčité, 1 0 - 2 0 mm dlouhé, na bázi často slabě 

srostlé, na vrcholu nepravidelně vroubkované, bílé až nafialovělé. Plodem jsou tobolky 

v obrysu vejčité, 7 - 1 0 mm dlouhé, pětihranné a pětipouzdré. Semena jsou kulovitá až 

podlouhle vejcovitá, špičatá, s bělavým masitým ariloidem, osemení tvrdé, temně bronzově 

hnědé. 

Ekologie : stinné, vlhčí lesy, listnaté, smíšené i jehličnaté, křoviny, rokliny - stínomilný 

druh, na půdách čerstvě vlhkých, většinou nevápnitých, živinami bohatých, humózních. 

Vyhýbá se suchým a prosvětleným borům na písčitém podkladu. V ČR je hojně rozšířen 

hlavně ve vyšších pahorkatinách, horách. Roste od nížin do hor, kde dosahuje až do 

subalpínského stupně. 

Geranuim roberíianum L. (kakost smrdutý) 

Čeleď : Geraniaceae ( kakostovité ) 

Viz příloha - obr. 8, 9 

Popis druhu : jednoleté nebo ozimé byliny, světle až tmavě zelené s karmínovým 

nádechem, zapáchající. Tenký větvený kořen přechází v dlouhý hypokotyl. Přízemní růžice 

záhy odumírá a zanechává suchý prstenec ze zbytků palistů a řapíků. Lodyh je několik, 
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vystoupavých, nepravidelně diaehaziálně chudě větvených. 20 - 40 cm vysokých. Na 

lodyhách jsou krátké odstáté žláznaté chlupy, v nodech jsou často ztluštělé. Lodyžní lístky 

jsou vstřícně postavené, stejně jako lodyha chlupaté. Čepel v obrysu tří až pětiúhlá, k bázi 

členěná ve 3 - 5 úkrojků, v obrysu je vejčitá, 2x zpeřeně členěná. Květy v četných 

dvoukvětých vidlanech na stopkatých žláznatých a jednořadé krátce chlupatých. Korunní 

lístky úzce obvejčité, 1 0 - 1 4 mm dlouhé, zúžené v dlouhý klínový nehet. Jsou lysé, živě 

karmínové červené až růžové s bělavými pruhy. Zobanitý plod do 25 mm délky. Semena 

jemně tečkovaná, hnědá. 

Ekologie : stinné a polostinné listnaté, smíšené i jehličnaté lesy. Vlhké zastíněné sutě, rokle, 

lesní příkopy, parky, skládky. Najdeme ho na půdách čerstvě vlhkých až vlhkých, bohatých 

na živiny a zvláště dusíkaté látky - nitrofilní druh. Tolerantní k aciditě půdy, hlinité i 

kamenité podklady. V ČR hojně rozšířen na celém území státu. Méně se vyskytuje 

v nelesních územích a územích zemědělsky využívaných. Roste od planárního po 

montántánní stupeň, vzácně se může vyskytovat až ve stupni subalpínském ( max. 1100 m. 

n. m.) Kvetoucí nať se používá v léčitelství - vnitřně na střevní obtíže, zevně při kožních 

onemocněních. 

Impatiens noli-tangere L. ( netýkavka nedůtklivá ) 

Čeleď : Balsaminaceae ( netýkavkovité ) 

Popis druhu : jednoletá lysá rostlina. Primární kořen záhy nahrazen početnými adventivními 

kořeny. Lodyha přímá až vystoupavá, v horní části větvená 40 - 90 cm vysoká, zelená až 

nafialovělá. Lodyžní lístky střídavé, řapíkaté, vejčité 8 - 20 cm dlouhé, tupě zašpičatělé, 

čepel na bázi tupě klínovitá, tupě zubatá. Čepel svrchu tmavězelená, z rubu světlezelená, 

oboustraně slabě ojíněná, řapík 2-8 cm dlouhý. Květy v úžlabních tří až čtyřkvětých 

hroznech, visuté na stopkách, první často kleistogamní, normální květy 2 - 3, 5 cm dlouhé. 

Korunních lístků je pět, přední je velký, postranní a zadní páry vždy srostlé, strany 

zlatožluté, uvnitř červenohnědě tečkované. Tobolky úzce elipsoidní, 15 - 25 mm dlouhé, 

pukající pěti chlopněmi, s dvěmi až čtyřmi semeny, lysé, zelené nebo hnědě žíhané. Semena 

úzce elipsoidní, 4 - 5 mm dlouhá, bradavičnatá s pěti podélnými hranami, olivově zelená až 

hnědá. 

Ekologie : břehy lesních potoků, zastíněné břehy řek,vlhké listnaté, smíšené i jehličnaté 

lesy, údolní a stinné rokle. Roste často na pospolitě na vlhkých půdách, humózní půdách, 

slabě kyselých až slabě bazických , bohatých na živiny. Vyžaduje stín a větší vzdušnou 
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vlhkost. Produkce semen je asi 1200 kusů na rostlinu. Jejich klíčivost je podmíněna 

přemrznutím. Roste téměř na celém území ČR, omezeně jen v nejjižnějších částech 

Moravy. Chybí taky v nej vyšších horských polohách. V kulturní krajině vytlačována 

expanzivní netýkavkou malokvětou. Vyskytuje se od planárního stupně do 

supramontánního. 

Lonicera nigra L. (zimolez černý ) 

Čeleď : Loniceraceae ( zimolezovité ) 

Viz pžíloha - obr. 31 

Popis druhu : keř 0,5 - 2 m vysoký, bohatě větvený. Mladé větve tenké, šedohnědé, lysé 

nebo krátce chlupaté s bělavou dření, starší hnědošedé s podélně rozpukanou kůrou. Pupeny 

úzce kuželovitě vejcovité a tmavými načernalými šupinami. Čepel listů eliptická, 2 - 7 cm 

dlouhá na vrcholu tupě špičatá až tupá. Na bázi široce klínová, celokrajná. Čepel v mládí 

oboustranně, zejména na žilkách chlupatá, později olysalá až lysá. Na líci tmavězelená až 

namodrale zelená, na spodní straně sivozelená s vyniklou žilnatinou. Květy na 2 - 3 cm 

dlouhé stopce, která je olysalá, přímá nebo obloukovitě prohnutá. Květenství zpravidla 

odstávají od stonku. Koruna dvoupyská, 8 - 1 0 mm dlouhá, růžově bělavá až slabě 

nafialovělá, uvnitř chlupatá, vně lysá s roztroušenými žlázkami, trubka korunní kratší než 

kališní cípy. Plodem je kulovitá dvojbobule 6 - 9 mm dlouhá, černá, modravě ojíněná. 

Semena elipsoidní, 2,5 - 4 mm, hnědavá. 

Ekologie : horské listnaté lesy, suťové lesy, zastíněné strže, submontánní a montánní lužní 

lesy. Roste na skeletovitých až hlinitých půdách, vlhkých, humózních. Podklady 

upřednostňuje od zásaditých po slabě kyselé. V ČR je rozšířen ve všech horských oblastech, 

v podhůří ojediněle chybí. Těžiště jejího rozšíření je v oreofytiku a v nejvyšších polohách 

mezofytika. 

Sambucus racemosa L. (bez červený, bez hroznatý) 

Čeleď : Loniceraceae ( zimolezovité ) 

Viz příloha - obr. 20 

Popis druhu : keř 1 - 3 m vysoký, s přímými nebo obloukovitě prohnutými silnými lysými 

větvemi. Na světle hnědých větvích jsou výrazné černé eliptické lenticely. Borka je 

nepravidelně rozpukaná, dřen skořicově hnědá. Pupeny velké, vejcovité, zcela zakryté 
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hnědými na bázi srostlými šupinami. Listy lichospeřené. Čepel 10 - 25 cm dlouhá, v obrysu 

široce vejčitá, dvoujařmá. Lístky eliptické, 2 - 3 cm dlouhé, na vrcholu dlouze zašpičatělé, 

na bázi klínovité. Po okraji pilovitě zubaté, na svrchní straně lysé, tmavozelené, na spodní 

straně světle zelené. Květenství latovité, mnohokvěté, přímé, 3 - 7 cm dlouhé, větévky 

květenství mnohdy nazpět ohnuté. Květy malé, moučnatě vonné, rozkvétající zároveň 

s rozvinujícími se listy. Koruna květu kolovitá, asi 4 mm v průměru, žlutavě zelená až 

zelenavá, s korunními cípy vejčitými, nazpět ohnutými, zpravidla záhy opadávajícími. 

Peckovice kulovité, 4 - 5 mm v průměru, zpočátku zelené později rumělkové červené. 

Ekologie : listnaté suťové i lužní lesy, křovinaté stráně, paseky. Roste především na 

vlhkých humózních hlinitých až kamenitých půdách s mírně kyselou reakcí. Je rozšiřován 

hlavně ptáky. V ČR roztroušeně až hojně od kolinního až po horský stupeň. Těžiště 

rozšíření v mezofytiku. V nížinách vzácný, na jižní Moravě chybí úplně. 

Galium odoratum L . (svízel vonný, mařinka vonná) 

Čeleď : Rubiaceae (mořenovité ) 

Viz pžíloha - obr. 40 

Popis druhu : vytrvalé byliny s dlouhými bohatě větvenými tenkými kořeny a plazivými 

článkovanými oddenky. Lodyhy přímé, obvykle nevětvené, 20 - 30 cm vysoké, zřetelně 

čtyřhranné, lysé. Listy v 6 - 9ti četných přeslenech, eliptické, 30 - 40 mm dlouhé, na 

vrcholu špičaté, na okraji s roztroušenými chlupy. Na rostlině mají tmavězelenou barvu, 

sušením černají. Květenství koncová, rozvolněná lata vidlanů, květní stopky 2 - 4 mm 

dlouhé. Koruna nálevkovitá, bílá, korunní trubka zřetelná, korunní cípy rozdělené do půlky 

délky koruny. Merikarpia polokulovitá, asi 3 mm dlouhá, tmavě hnědá až černá, lesklá 

s hustými háčkovitými chlupy. 

Ekologie : bukové, bukohabrové, habrové lesy, častý podél cest. Roste na čerstvě vlhkých, 

humózních kyprých půdách bohatých na živiny, kyselé až slabě zásadité reakce. Roste 

roztroušeně na celém území ČR s těžištěm výskytu v lesích mezofytika a nižších polohách 

oreofytika. Vyskytuje se od planárního do subalpínského stupně. 

Veronica officinalis L . (rozrazil lékařský) 

Čeleď : Scophulariaceae ( krtičníkovité ) 

Viz př í loha-obr . 21 
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Popis druhu : vytrvalé, poléhavé byliny. Oddenek bohatě větvený a hluboko kořenující. 

Lodyhy plazivé až poléhavé, větvené, v uzlinách často kořenující, 10 - 15 cm dlouhé, oblé, 

letošní květonosné větve na konci vystoupavé. Listy vstřícné, přisedlé, vejčité až eliptické, 

15 -50 mm dlouhé. Celokrajné, po okraji tupě vroubkované až vroubkovitě pilovité. 

Hrozny květů úžlabní, obvykle vstřícné, husté, 15 - 35ti květé, květenství hustě žláznaté. 

Kalich čtyřčetný, na bázi kratičce srostlý, kališní cípy podlouhlé, 2,5 -3,5 mm dlouhé, 

všechny stejně dlouhé. Koruna má 5 - 8 mm v průměru, široce zvonkovitá, světle 

modrofialová až fialová, korunní trubka bělavá, korunní cípy všechny stejného tvaru a 

velikosti. Tobolky v obrysu tupě trojúhelníkovité až obsrdčité, 3,5 - 5,5 mm dlouhé, z boku 

výrazně zploštělé. Po celé ploše hustě odstálé žláznaté. Semena eliptická, plochá asi 1 mm 

dlouhá, hladká, žlutavá. 

Ekologie : vyhledává nelesní i lesní stanoviště, sušší svahy, pastviny, horské louky, světlé 

listnaté i jehličnaté lesy. Vyskytuje se na minerálně chudších, slabě humózních, čerstvě 

vlhkých až sušších podkladech s mírně kyselou reakcí. Menší výskyt je zaznamenán na 

vápnitých půdách. V ČR jde o hojný druh vyskytující se po celém území včetně nejvyšších 

poloh ( od planárního do supramontánního stupně, vzácně i výše ). Ve farmacii se využívá 

její nať obsahující třísloviny a kyselinu askorbovou. 

Galeopsis pubescens BESSER ( konopice pýřitá) 

Čeleď : Lamiaceae ( hluchavkovité ) 

Viz příloha - obr. 31 

Popis druhu : jednoletá bylina. Kořen krátký, větvený. Lodyha již od báze větvená, pod 

uzlinami ne příliš ztlustlá, hustě přitiskle pýřitě chlupatá. Listy řapíkaté, i s řapíkem 4 - 1 0 

cm dlouhé, s vejčitě kopinatou až vejčitou čepelí. Na líci řídce přitiskle chlupatou, na rubu 

olysalou až lysou, na okrajích hustě drobně pilovitou a až 20ti páry drobných zubů. 

Lichopřesleny 2 - 8mi květé, na vrcholu hlavní lodyhy a postranních větvích nahloučené, 

listeny podobné listům. Kalich zvonkovitý. Koruna celkově 1 5 - 2 5 cm, purpurová s tmavší 

purpurovou kresbou na středním laloku. Korunní trubka pýřitě chlupatá, střední lalok 

dolního pysku přibližně čtvercový. Tvrdky 2,5 mm dlouhé, na vnější straně zaoblené, na 

p o v r c h u jemně hrbolkaté, hnědé s černou mramorovou kresbou. 

Ekologie : nitrofilní druh rostoucí v krovinách, na pasekách, v lemech lesů, ve velkém 

množství na rumištích, kolem dvorů a zahrad. Najdeme ho roztroušeně po celém území, od 

planáního po montánní stupeň. 
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Galoebdolon luteum HUDSON emend. HOLUB (pitulník žlutý) 

Čeleď : Lamiaceae ( hluchavkovité ) 

Viz příloha - obr. 14 

Popis druhu : vytrvalé byliny s přezimujícími lodyhami, po odkvětu se sterilními 

poléhavými výběžky. Květonosné lodyhy vystoupavé, 15 - 35 cm vysoké, jednoduché, celé 

hladké, alespoň v dolní části na hranách hustě chlupaté. Listy sterilních výběžků s čepelí 

široce vejčitou až 5 cm dlouhou, na bázi zaokrouhlenou, na okraji pravidelně jednou až 

dvakrát vroubkovanou. Koncový zub krátký, zaokrouhlený. Listy květonosných lodyh 

podobné předcházejícím avšak obvykle menší. S čepelí 1 - 3 cm dlouhou. Všechny listy 

pýřité, stříbřitě bělavá kresba na svrchní straně v podobě různě velkých skvrn - ne na všech 

listech a ne patrná po celý rok. Listy uspořádány v lichopřeslenech, ze kterých vyrůstají i 

květy, 2 - 5 na lodyze. Kališní cípy trojúhelníkovité, kališní koruna 1 7 - 2 1 mm dlouhá, 

žlutá, horní pysk podlouhle eliptický, mírně vyklenutý s brvami na okraji. Dolní pysk 

trojlaločný, rezavě skvrnitý, laloky trojúhelníkově kopinaté. Plodem jsou tvrdky, zralé cca 3 

mm dlouhé. 

Ekologie : květnaté mezofilní listnaté lesy, suťové a roklinové lesy na příkrých svazích. 

Preferuje půdy čerstvě vlhké, hlinité, často silně skeletovité, humózní, slabě kyselé až slabě 

zásadité. Na Moravě s těžištěm rozšířění v Karpatském mezofytiku ( přesah ze Slovenska ). 

Roste tu především v suprakolinním, řidčeji v kolinním stupni. 

Gnaphalium sylvaticum L. (protěž lesní) 

Čeleď : Asteraceae ( hvězdnicovité ) 

Viz pří loha-obr. 16 

Popis druhu : vytrvalé, 10 - 60 cm vysoké šedoplstnaté byliny s větvenými oddenky a 

nekvetoucími výběžky. Lodyha přímá nebo poléhavá, jednoduchá, zřídka větvená, hustě 

olistěná. Přízemní listy podlouhle kopinaté, 50 - 90 mm dlouhé, lodyžní listy podlouhlé, 

40 - 60 mm dlouhé. Na bázi se postupně zužují v nezřetelný řapík, jednožilné, na líci lysé, 

na rubu šedoplstnaté, směrem k vrcholu lodyhy se pozvolna zmenšující. Úbory přisedlé, 

5 - 7 mm dlouhé, v počtu 12 - 120, vyrůstající v paždí listenů jednotlivě nebo v klubíčkách 

po 2 - 8mi květech. Listeny kopinaté až čárkovité, zákrovní listeny pod vrcholem hnědá 

skvrna až hnědý okraj. Okrajové samicí květy s korunkou úzce trubkovitou až niťovitou, 
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nezřetelně trojcípou, střední květy oboupohlavně s korunou trubkovitou, pěticípou. Nažky 

elipsoidní, 1 - 1 , 3 mm dlouhé, krátce chlupaté, na bázi srostlé, opadavé v celku. 

Ekologie : osluněná až mírně zastíněná stanoviště, lesní cesty, paseky, horské pastviny a 

louky, meze, úhory. Na půdách suchých až mírně vlhkých, humózních, písčitých, 

kamenitých nebo hlinitých, kyselých až slabě bazických. Druh je na většině našeho území 

hojný od středních poloh do podhůří, v Moravskoslezských Beskydech běžný i ve výšce 

1200 m. n. m. Od planárního po subalpínský stupeň. 

Senecio ovaíus WlLLD (starček Fuchsův, vejčitý) 

Čeleď : Asteraceae ( hvězdnicovité ) 

Viz př í loha-obr . 18,19 

Popis druhu : vytrvalé, zelené byliny. Oddenek krátký bez výběžků. Lodyha přímá, 

40 - 100 cm vysoká, plná, rovnoměrně olistěná, v horní části bohatě větvená, lysá. Listy 

v dolní části lodyhy za květu odumřelé, ve střední části největší, v horní části postupně se 

zmenšující. Čepel kopinatá, pozvolně zúžená klínovitou bází v krátký řapík. Tmavozelená, 

lysá, pravidelně zubatá, největší lodyžní listy 10 - 20 cm dlouhé. Úbory 15 - 25 mm 

v průměru, skládající bohatou chocholočnatou latu. Okrajové jazykové květy v počtu 4 - 5 , 

s zlatožlutou lingulou, trubkovitých květů 8 - 1 4 . Nažky 3 - 4 mm dlouhé, lysé, chmýr 3x 

delší než nažka. 

Ekologie : lesní paseky, světliny v různých typech listnatých i jehličnatých lesů, 

charakteristický druh zejména pro stupeň bučin. Na rozmanitých typech geologických 

podkladů, na humózních, minerálních, čerstvě vlhkých půdách. Preferuje polostinná až 

prosluněná místa. V ČR rozšířen téměř po celém území, zejména vmezofilní oblasti 

s lesními porosty. Směrem do termofytika se stává vzácnějším. V nejvyšších polohách má 

jeho výskyt synantropní charakter. 

Mycelis muralis L . (mléčka zední) 

Čeleď : Asteraceae ( hvězdnicovité ) 

Popis druhu : vytrvalá bylina, 35 - 100 cm vysoká. Oddenek krátký, s mnoha tenkými 

kořeny. Lodyha přímá, jednoduchá, oblá, dutá, hladká, lysá, zelená. Lodyžní listy střídavé, 

až 16 cm dlouhé, kracově peřenodílné, s velkým trojúhelníkovitým koncovým úkrojkem a 

postranními úkrojky nazpět směřujícími. Všechny úkrojky hrubě zubaté, listy tenké, lysé, 

na líci tmavě zelené, na rubu světle zelené. Pětikvěté úbory v bohatě rozkladité latě, stopky 
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úborů oblé, zákrov úzce válcovitý, 3 vnější zákrovní listeny velmi krátké, nestejně velké, 

pět vnitřních výrazně delších zákrovních listenů stejně dlouhých, nachově naběhlých. Květy 

jazykovité, oboupohlavné, kalich přeměnen v pérovité štětinky, koruna 7 - 1 2 mm dlouhá, 

bledě žlutá, korunní trubka v horní části chlupatá, lingula na vrcholu s pěti zuby. Nažky 

úzce obvejcovité, k bázi zúžené, zploštělé, 2,5 - 3 mm dlouhé, s dvouřadým opadavým 

chmýrem. 

Ekologie : stinné humózní lesy, křoviny, lesní světliny, zarostlé skály a rokle. Čerstvé až 

mírně vlhké půdy bohaté živinami, zásadité až slabě kyselé. Hojně rozšířený druh na celém 

území republiky, chybí pouze v suchých bezlesých územích nejjižnější Moravy. Roste od 

nížin až do montánního stupně. 

Taraxacum officinale WEBER in WIGGERS ( smetanka lékařská, pampeliška 

lékařská) 

Čeleď : Asteraceae ( hvězdnicovité ) 

Popis druhu : mléčící vytrvalá bylina, 10 - 20 cm vysoká. Silný vřetenovitý kořen, sahající 

velmi hluboko. Stvol silný, přímý nebo vystoupavý, většinou přitiskle chlupatý. Listy 

v přízemní růžici, k zemi přilehlé nebo polovzpřímené, v obrysu obvejčité. Na rubu slabě 

chlupaté, na lící zelené, lysé. Čepel pravidelně vykrojená, kracovitě peřenodílná, úkrojky 

trojúhlé. Úbory jednotlivě na konci stvolu, 25 - 75 mm v průměru, za květu vypouklé, 

vnější listeny až 17 mm, čárkovitě kopinaté, tmavozelené, dolů ohnuté. Jednotlivé 

jazykovité květy žluté, v počtu až 200. Nažky slámově žluté až hnědé, 2, 5 - 3, 5 mm 

dlouhé, bradavčité až osténkaté. 

Ekologie : louky, úhory, meze, zahrady, rumiště, světlé lesy, vlhké až suché půdy, světlá 

stanoviště. V ČR obecně rozšířený druh od nížin až po montánní stupeň. 

Luzula luzuloides (LAM.) DANDY et WlLMOTT ( bika ha jn í ) 

Čeleď : Juncaceae ( sítinovité) 

Viz příloha - obr. 32 

Popis druhu : vytrvalá bylina, t r s n a t á , * 5 0 c m v y s o k á ^ ^ ^ ^ 

listnaté. Listy éárkovité, dlouze dosti h u s t ó b r v i t é . D r o b n é k v f t y y c h u d o k v é [ ý c h ^ ^ 

skládajících kuielovitá kvétenství. Lístky okvét, po lesti, bélavé, vlechny stejné dlouhé 

kopinaté, špičaté, mázdřité lemované. Kvete v březnu a dubnu. 
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Ekologie : roste hojně na mezích, ve světlých lesích, na sutinách. Vyhledává spíše chudší a 

vlhčí stanoviště. Planární až montánní stupeň. Acidofilní druh. 

5.9.1 Vysvětlivky k vegetačním stupňům 

1. stupeň planární ( nížina ) - úvalové oblasti termofytika, 150 - 210 m. n. m. 

2. stupeň kolinní ( pahorkatina ) - termofytikum - mírně zvlněné, většinou odlesněné, 

1 3 5 - 5 0 0 m. n. m. 

3. stupeň suprakolinní ( kopcovina) - mezofytikum - kotliny s habrovými doubravami 

chladnější a vlhčí řady, acidofilní doubravy, březové doubravy, dubové jedliny, 

2 0 0 - 5 5 0 m. n. m. 

4. stupeň submontánní ( vrchovina ) - mezofytikum - květnaté bučiny nižších a 

středních poloh, 450 - 800 m. n. m. 

5. stupeň montánní ( hornatina ) - oreofytikum - horský smíšený les se smrkem, jedlí, 

bukem a javorem klenem, 750 - 1100 m. n. m. 

6. stupeň supramontánní ( vyšší střední hory ) - smrkový stupeň, 1000 - 1370 m. n. 

m. 

7. stupeň subalpínský ( nižší vysokohory ) - nad hranicí souvislého lesy, nevyskytuje 

se jako souvislý stupeň. 
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6. Z á v ě r 

Cílem této práce bylo botanicky zmapovat lokality, kterým dříve nebyla věnována žádná 

větší pozornost. Mapování bylo prováděno v průběhu celého roku, aby byly zachyceny 

všechny druhy, vyskytující se na daných dvou stanovištích. 

Výsledkem je soupis druhů, které se zde během vegetačního období objevily a jejich 

podrobná charakteristka. Většinaz nich byla pro suťový les charakteristická - buk lesní, 

javor klen, kapraď samec, bika hajní, ostružiník srstnatý. Některé druhy mě svým výskytem 

opravdu překvapily. Jedná se především o pcháč bahenní. Tato bylina roste ve společenství 

druhů , které mají dosti odlišné odlišné ekologické nároky. Jejich „ soužití" si můžeme 

vysvětlit pouze velmi proměnlivými podmínkami na suťovišti kdy každý kousek 

vystupující půdy může mít jiné charakteristiky. Dokládá to taky mou tezi, že spodní část 

suťoviště je výrazně vlhčí než část horní. 

Porovnáním obou stanovišť je jasný rozdíl v jejích světové orientaci a zastínění. Zatímco na 

stanovišti A převládají druhy světlomilné, u stanoviště B je to naopak. Obě stanoviště 

spojují naopak charakteristky jako je vyšší vlhkost půdy, vysoký obsah humusu nebo vyšší 

obsah dusíku v půdě. U rostlin rostoucích na obou stanovištích můžeme pozorovat vysokou 

diverzitu právě díky jiným ekologickým podmínkám. Proto třeba maliník obecný na prvním 

stanovišti tvoří keře až 50 cm vysoké, kvetoucí a bohatě plodící, zatímco na lokalitě druhé 

najdeme pouze jeho zakrslé větve, ne vyšší něž 30 cm. Podobným případem může být i 

kapraď samec, která v pro ní vhodných podmínkách stanoviště B, dosahuje výšky až přes 

jeden metr a tvoří obrovské trsy, kdežto na stanovišti A roste jen místy a nedosahuje větší 

výšky než 30 cm. 

V porovnání s dvěmi zvláště chráněnými územími nacházejícími se asi 10 km od mnou 

sledovaných lokalit je bylinné patro chudší. Neobjevla jsem na nich ani žádnou zvláště 

chráněnou rostlinu. Každopádně si myslím, že i tato místa svou pestrostí zasluhují 

pozornost. 
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Obr. I. Letecký snímek Vefovických vrchů z roku 2001, zdroj 
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sectron.cz 
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Obr.5. Celkový pohled na stanoviště A, podzim foto J.Rýparová. 



Obr. 6. Pohled na Kamenárku ze severozápadu. Foto J.Rýparová. 



Obr.9. Detail květu Geranium robertianum, foto J.Rýparová 



Obr. 14. Kvetoucí Galeobdolon luteum, foto J.Rýparová Obr. 15.Kvetoucí Viola reichenbachiana, foto: J.Rýparová 



Obr.l 8. Kvetoucí Senecio ovatus, foto J. Rýparová Obr. 19. Madé rostliny Senecio ovatus, foto J.Rýparová 



0br.20. Sambucus racemosa, foto J. Rýparová Obr.21. Kvetoucí Veronica officinalis foto J.Rýparová 

Obr.22. Ojedinělý výskyt Cirsiumpalustre, foto J.Rýparová Obr.23. Kvetoucí Fragaria vesca, foto J. Rýparová 







° b r - 3 0 - Pohled na spodní část suťoviště se smrčinou. Foto IRýparová 

Obr.31. Kvetoucí Lonicera nigra, foto J.Rýparová 

Obr.32. Luzula luzuloides, foto J. Rýparová 





Obr.35. Jarní aspekt na stan. B, foto J. Rýparová Obr. 36. Pokryvnost pod stromy, foto J. Rýparová 

Obr.37. Pokryvnost mimo zápoj stromů, foto J. Rýparová Obr.38. Borka Acer pseudoplatanus, foto J. Rýparová 





Obr.46. Jedenácté zastavení Naučné stezky Veřovické vrchy, které se nachází mezi oběma stanovištěma. 
Foto J. Rýparová. 


