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Abstrakt - ŘEHOÍtEK V. (1971): Beitrag zur Flora des Drahaner Plateaus. - I. Allgemeiner 
Teil. - Pres]ia, Praha, 43: 261 - 270. - Der Verfasser gibt eine allgemeine Charakteristik des 
untersuchten Gebietes sowie eine Beschreibung seíner phytogeographischen und pflanzensozio
logischen Verhaltnisse. Das Gebiet umfasst die Kulminationspartien des Drahaner Plateaus 
(Hanna Hochland), vorwiegend auf Kulm-Sedimenten oberhalb der Isohypse von 500 m. Es 
handelt sich um den ostlichsten Teil des herzynischen:Florenbezirkes (Hercynicum submontanum), 
in dessen primarer Vegetation die Elemente des mitteleuropiiischen Laubwaldes vorherrschen 
und auch boreale Arten einen wichtigen Anteil haben. 

Vom pflanzensoziologischen Gesichtspunkt aus sind for diese Lagen azidiphíle Eichen-, bzw. 
Buchenwiilder als Haupttypus der primaren Vegetation charakteristisch. Ihre Verbreitung und 
Zusammensetzung wurde aber in der Vergangenheit durch Forst- und Landwirtschaft stark 
beeinflusst und an ihren Stellen finden wír heute landwirtschaftliche Kulturen oder Fichten
bestande. Die Hangneigungen der tief eingeschnittenen Bachtaler kennzeichnen sich durch 
Vertretung der Fragmente des Fagion-Verbandes. In den Talgriinden sind enge Streifen der 
Erlen-Eschenwiilder entwickelt. Die Eichen-Hainbuchenwalder finden gi.instige Bedingungen 
vorwiegend an westlichen Abhiingen des Plateaus mít unterschiedlichen geologischen Verhiilt· 
nisson (Granitit, permsche Sedimente und inselartiges Vorkommen von Devon-Kalkstein). 

Die sekundare Vegetation wird nebst den Hack- oder Halmfrucht-Unkrautgesellschaften 
vorwiegend durch verschiedene Typen der Magerwiesen oder -weiden repri:i.sentiert; darunter 
sin<l lmrzrasige Bestande des subatlantischen Violion caninae-Verbandes fiir unser Gebiet cha
rakteristisch. Fettwiesen aus der Ordnung Arrhenatheretalia haben geringere Verbreitung. In 
BEtehfluren sind die Hochstaudengesellschaften des Filipendulo-Cirsion oleracei-Verbandes und 
ihre Ůbergiinge zu den Feuchtwiesen des Oalthion-Verbfi-ndcs entwickelt und weisen enge Bezie
hungen zu den Moorwiesen auf. 

Die Moorwiesen des Caricion fuscae -Verbandes, oft mit deutlichen Beziehungen zu den Flach
moorwiesen, sind in Quellgebieten der Bache und ihrer Alluvionen zu finden und stellen einen 
weiteren, fiir unser Gebiet charakteristischen Vegetationstypus dar. Dns Vorkommen des abge
storbenen H ochrnoorcs innerhalb des Moorwiesenkomplexes unweit von Pavlov kann als sehr 
intoressan t bezcichnet werden. 

Ú vod 

V první části svého pi·íspěvku podávám všeobecnou charakteristiku území a popis fytogeo 
grafických a fytocenologických pioměrů. Názvy druhú uvádím pro stručnost bez autorských 
zkratek; u vyšších rostlin k or ospondují se jmény použitými v phpravované druhé (speciální) 
části tohoto př'íspěvku (ŘEHOŘEK 1972 ), u játrovek se pi'idržuji nomenklatury podle Dudy (DUDA 
H.160), u mechú podle Pilouse (PILOUS 1960). Názvy ccnotaxónů uvádím podle HOLUB, 
HEJ N Ý, MORAVEC et NEUHAUSL (1967). 

Vy mezení a všeobecná charakteristika území 

V této florografické studii shrnuji část výsledků botanického výzkumu, který jsem prováděl 
od roku 1950, systematicky pak od roku 1954 v poměrně malé oblasti, vyznačené na připojené 
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mapce n zabí rajíc í pi'·ibližn~ kata»ti-y obd K oi'·ímcc, B e nešov- Pavlov, Suchý, Buková, Protivanov 
(se !:lam oto1L Rk\e ná Huf,), Okrouhl á (;.;e ;.;arnotou l\iJe lkov) a Horní Štěpánov (s osarlami P oh ora 
a Novi' Sady). 

Orug rnJicky .i c toto úze mí jádl'0n1 K oni„kó \'rohovin.\· (JJraha118ká v rchovina v užším. slova 
sm.y;.;lu, t.j. jl'jí kulrnová čáH t. - viz . :-: u Nv~11 r s l!lf\ 8 ) . R ozkl ú1 lá He w1 ploŘin(!;.; u a dmol'.·skou 
výš kou n a d 500 m , místy d osah11j C' \ ·ýi':i ky p l·l'8 700 rn a p[·pd ;.: tavuje tak kulminn.t·ní t"·ást <'eió 

Obr. 1. - P fohl eclná mapka studuvané h o úze mí. - Abb. l. - Obersichtskarte d es unte rs1tcht0n 
Gebietes. 

Drahanské vrch oviny a tím i důležité rozvoflí. Pmm<' nÍ zde Bělá a Luha, kte r é paf.('í k p ovorlí 
Svitavy, a dále Úso brnka a Hloučela, kte ré odvád<".:jí vu <l y do h orního toku Moravy (pn·ní se vlévá 
<lo Třebúvky, druhá do Homže). 

Nejvyššími vrcholy jsou zde Paprč (na mapách č-tisto Babáč) u Kofonce (7 21 m, na starš ích 
mapách 718 m) a Skály u Protivanova (734 m, na starš ích mapách 727 m). L{e lativní výška těchto 
i j iných nad 700 m vystupujících vrcholů je však ve lmi m a lá, protožo rnlic f rná charakter mírni~ 
zvlněné paroviny. T e nto naruš ují je n údo lí potoků, zafozávajicí se až pod úrnveň 500 rn (údo lí 
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Bělé pod Melkovem asi 460 m) . Od Protivanova na východ začíná již parovina klesat k Prostějovu; 
zde stejně jako na severovýchodní a severní straně není hranice zvol em~ho území pi'irozen á. 
Naproti tomu na západě je naše území ohranic~0no seve rní částí Boskovické orázdy, zvané Ma Já 
H a ná, na jihu sousedí s oblastí Moravského krasu, kt-nrá má odlišný fytogeografi ck ý charakter 
a kterou jsem již (podobně jako malý krasový ost;rúvck u Vratíkova) do výzkumu n ezahl'li ul. 

Geologickým podkladem pfovážné části našeho území jsou hlavnó kulrn sk é droby, skládající 
Drah:tnskou vrchovinu východně od čáry Němčice - Vratíkov - Melkov - Pohom. Flyt'.;ový 
charaktor knlmských RPrlinw ntú Re pro jev uj e sti'ícláním poloh tóchto drob s polohami bl·idli c a sk 
pcncú. Bi·irllice vyRtup11jí v prnht1 t á hn oucím se od. Valchova m ezi Vratíkovem a Velenovnm 
k Okrouhlé a vyznívajíeírn západnť~ od _K o ř'Rnce . Rovnohf'lž ni:'i s nimi táhne sn pruh s l<~p0nd1 od 
Volenova pfos Okrouhlou („l'\ wllinka", na mapách t (,ž „Slivka" , 638 m) lw Kofonci („~kal 

ka"). Aluviální naplave niny jsou v~rtvoi'·Pny jen v úzkých pruzích knlmn potokú v zahl o u 
brmých údolính. V pnune nných oblas tech , hlavně u JH'amcn ť1 Bč lr'• a ( Jsobrnky a mí sty 
též v aluviálních pnlnháeh sP vytvoi'il.v organogenní Rndimenty rú 7. ného s ložení a Rtlú·í ; tato 
lož iska rašA linných humolitú dosahují místy m oc nos ti až 2 m, n ěkterá však b y la v posl<'dních 
létech porušmrn, těžbou. 

Odlišnou geologickou s t a vbu má 7.ápa dní č: :í st naŘeho území, tvofená n ápadný m hi'·e ben e m 
Mojetína (608 m), který jA od vlastní parovin,v otld 8len údolím i"íč·ky Bólé a na druhou stranu se 
svažuje k Malé Hané. T ento je tvofon g ranitit l'rn brn ~m Rké vyvfol in,v 11 jA posledním výběžkc m 
brněnského žulového masivu v tomto s rni'\ru. Na n óm jsou ostrůvky devorrnkóhn vápence, a to 
jeden menší na východním úpatí Maje tín a v údolí Běl(• (zde bý v a la kd>·s i vápenka) a druhý větší 
s opuštěným kamRnolomern nad osadou Kapouňato, u Šebetov a . lTpatí hfobene nad l\falou Hanou 
lemují permské sediment ~·. 

Fytogeografická cha r a k te r i st i ka 

Složením flóry a charakterem vegetace zapadá kulmová část Drahanské vrchoviny do oblasti 
středoevropské lesní kvótcn>~ (Hercynicum) a v ní pfodstavuje nejvýchodnější část podoblasti 
pfochodné flóry hercyrn:ké (obvod Hercy nicum submontanum). Vrcholová část a celá parovina je 
charakterizována p fovahnu acidifilních druhů vázaných na minerálně chudobné půdy silikátových 
podkladú. V pramenných oblastech mají značné zastoupení psychrofilní druhy rašelinii!itních 
ekotopú. V tomto smoru je tedy tí-cba opravit. názory o zafazení Drahanské vrchoviny mezi ty 
fytogeografické okn-•;;;y, pro něž je právť~ abse nce rai!ie liništních ekotopů charakteristická (DOSTÁL 
1B57). 

Sledovaná čás t. úze mí jo dnes asi z jedné pulovin :v pokryta lesy, z větší části př·eměněnými na 
smrkové monokultury, které silrn) ovlivňují dnešní ráz vegetace. Na skladbě púvodních typů 
společenstev listnatých lcsú se vedlo drnhů širokého eurasijského rozšíření největší měrou podí
lely evropské*, resp . st.fodoevropské lesní druhy, zachované dnes v porostech s méně porušenou 
skladbou dfovinného patra, dále t éž na okrajích smrkových m onokultur nebo i pod nimi. 

Z dřevin je to Abies alba, Pauus sylvat·ica, B et?,;,la pendufo, Quercus rob11r, Q. petraea, Acer 
pseudoplatanu8, Ulm:us glal>ra., Fra;x:úius excelsior, hdčeji Acer campestre, Carpúws betul'us a Ce
·msus avium, dále některé kfoviny, jako Corylus avella:na,, Crata,cgvs laevigata, Rosa canina, 
Sambucus niura a Daphne m ezere·um. V dnešní skladbě porostú chybí 'I'?°lúi cordata, její původní 
výskyt zde však dokumentují některá rníRtní jménu ohcí a t.ratí. 

Z bylin je možno uvést Melica wáflora, .M. nutan8, F estuca altissima, Carex dig·itata, Luzula 
albúla, Polygonatum verticilla.tnm, .S'tellarú i holostea, S. nemorum, Anemone ranunculoides, Hepatica 
nolFilis, F'icaria *bulbifera ,. Lathyrus ve1·nus , J'vfercurialis perennis, Lysimachia nummu.laria, Epilo
bium montanum, Hypericum montanum, 11. niaculatum, <J-alium mollugo, G. odoratum, G. rotundi· 
folium, Melampyrum praten8e s. I., Pillmonaria ofjicinaz.is (obscura), Afuga reptans, Galeobdolon 
montanum, Dentaria bulb~f era, Dactyli s polygama, Atropa bella-donna, DigitaZ.is grandiflora, 
Phyt,wuma spicatum, Gnaphalium silvaticum, lv.lycelis muralis, H ier(),cinm lachenalii, Senec·io 
*fuchsii aj. Za jímavá je úplná abRence Asarum europaeum . 

Druhy s jihovýchodoevropským rozšířením zastupuje v háj ové v egetaci jon Dentaria ennea
phyllos, Knautúi drymeia, Lembotropis nigricans, Chamaecytisus supinn8 a Chaerophyllum aroma
ticum. Slabě jsou zastoupeny druhy jihoevropské, jako Euphorbia dulcis, Galium silvaticum, Sam
bucus ebulus, Cruciatn laevipes, Swida san,quineci a některé další, jako Rosa pendulina, Ranunculus 
lanuginosus a Prenanthes purpurea, jejichž výskyt má demontánní charakter. Chybí však Stachys 
<J,lpina, který uvádí Dostál (in DOS'l'ÁL et al. 1948 - 1950) z Drahanské vrchoviny b e z bližšího 
naleziště. V lesích této části Drahanské vrchoviny je možno jako demontánní h odnotit ještě 
výskyt Lycopodium annotinum, Festuca alt,issima, Polygonatum vei'tiC'illaturn, 8tellaria nemorum, 

* Rozdělení druhů do skupin areálových typů většinou podle Rothrnale ra (ROTHMALER 
1967}, doplněno podle Meusela (in MEUSEL, J AGER ct, WEINER'l' 1965). 
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Ribes alpinum, Petasites albus, na vlhkých až rašelinných loukách je to např. Senecio rivularis, 
Trollius europaeus, Polygonum bistorta, Sedum villosum a '1.'rifolium spadiceum . V kulminační 
části Drahanské vrchoviny je slabě zastoupen m ontánní e lement, a t o druhy Coeloglossum viride 
(Pastvisko u Kořence ), Blechnum spicant (Paprč ), Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata a Me
lampyrum sylvaticum (lesy kolem vrchoviště u Pavlcva). Úplně chybějí druhy horských smrčin, 
n evyskytuje se tu ani Goodyera repens, přestože ji z Drahanské vrchoviny uvádí Dostál (in DosTÁL 
e t al. 1948 - 1950), jehož údaj zřejmě přejímá i PO'l'ŮČEK (1969) . 

Pestřej ší skladbu mají lesní společenstva na brněnské vyvřelině hřebene Mojetína, pro něž je 
kromě bohatšího sortiment,u druhů stfodoevropskóho listnatéh o lesa (obohacen ého např. 

o Lathyrus niger, Cirsium *silvaticum aj.) charakteristický i výskyt některých dalších jiho
evropských (V eronica montana, I nula conyza) nebo východoevropských druhů ( Vicia dumetorum, 
Galeopsis speciosa), které se na kulmu nevyskytují. Další z nich (Euphorbia amygdaloides, resp. 
Carex pilosa) přistupují na p ermu západních svahú tohoto hřebene. I tu však chybějí některé 
hajní prvky jihoevr opsk ého n ebo jihovýchodoevropsk ého rozšíření, jako Corydalis cava, C. solida, 
anebo Galanthus nivalis. Pro granítitové polohy Mojetína je kromě toho charakteristický i výskyt 
dalších demontánních druhů kromě uvedené Veronica montana, a to Phegopteris connectilis 
a V'icic.i sylvatica. Rovněž Aruncus dioicus je v nedalekém sousedství (rokle pod Třemi rybníčky 
u Boskovic) vázán svým výskytem na pásmo brněnské vyvřeliny . 

Značné zastoupení mají v kulmové části vrchoviny druhy boreální. Z lesních druhů jsou to 
kromě plavuní a kapradin např. Equisetum sylvaticum, Deschampsia flexuosa, Maianthemum 
bifolium, Anemone nemorosa, Rubus idaeus, Oxalis acetosella, Myosotis sylvatica, Vaccinium 
myrtillus a Sambucus racemosa, chybí však např. Adoxa moschatellina. Největší podíl mají boreální 
druhy v rašelinných společenstvech, kde je zastupují např. Equisetum palustre, Ophioglossum 
vulgatum, Triglochin palustris, Eriophorum angustifolium, E. latifolium, E. vaginatum, Eleochari8 
acicularis, Scirpus sylvaticus, Carex nigra, C. flava, C. rostrata, C . ve.<Jicaria, Juncus filiformis, 
Stellaria alsine, Drosera rotundifolia, Parnassia palustris, Geum rivale, Viola palustris, Epilobium 
palustre, Oxycoccus quadripetalus a M enyanthes trifoliata. 

Z mechorostů sem mohou být přiřazeny Sphagnum teres (má areál subarktického charakteru) 
a Paludella squarrosa, která bývá - podobně jako Tomenthypnum nitens, s nímž v našem území 
vždy v ystupuje - p ovažována u nás za glaciální relikt (cf. RYBNÍČEK 1966). Za takový bychom 
snad mohli považovat i játrovku M oerckia hibernica, kterou jsem našel na jediném místě u Pav· 
lova spolu s předchozími dvěma druhy mechů (cf. ŘEHOŘEK 1958; určení revidoval v poslední 
době J. Váúa). Tak by se dal vysvětlit její n ejvýš překvapující výskyt na Drahanské vrchovině. 
Donedávna b y la u nás známa jen z Krkonoš, údaj z Hrubého Jeseníku považuje DunA (1960) 
za pochy bný ; jeho úda j „Boskovice" se vztahuj e na naší lokalitu. ltloerckia hibernica je tak dru
hem, jeh ož rozšíření je u nás zatím omezeno jen na vysoké Sudety a Drahanskou vrchovinu. 

Porovnáme-li rašeliniště z našeho území s podobnými ekotopy Českomoravské vrchoviny, 
vynikne překvapivě absence některých dalších boreálních až arkto-alpinských druhů, jako např. 
Eriophorum alpínum, Eleocharis quinqueflora, Carex pauciflora, C. dioica, Comarum palustre aj . 

Vý razným prvkem ve vegetaci kulminační části Drahansk é vrchoviny jsou některé druhy 
subatlantické n ebo západoevropské , r esp. druhy evropské s areálem 1. - 2. stupně oceanity 
(sensu MEU SEL, J.AGER ot W EINERT 1965, HOLUB et JIRÁSEK 1968) . z lesních druhů je to hlavně 
Euphrasia nemorosa, která zde podle Smejkala (SMEJKAL 1963) dosahuje východní hranice svéh o 
C'e lkovéh o areálu . D á le jo t o Lysimachia nemorum a Holcus mollis, který je zde současně hojnou 
polní plevelí , zatímco vn východněj ších částech republiky, v k arpatské a pannon ské oblastí 
je vzácným druhem n e bo úplně ch ybí (cf. CHRTEK 1969). Další oceanické druhy jsou vázány 
na zrašel inč l é až rašeliriné louky; je to např. Pestuca tenuifolia, Carex nigra subsp . juncea, C. 
demissa,, Juncus squarro8U8 (též na vlhkých lesních cestách), J . bulúosus (v natantní formó t éž v 
lesních túňkách), Sedurn vi llosurn a Peclicularis sylvaticci. Ostatní se vyskytují hlavno v krátko
stébelných až vfosovištních , na rninHrálně chudobné púdy vázaných společenstvech svazů Violion 
caninae a C'enistion, které jako ce lek ze syriehorologického hlediska představují subatlantický 
..-egetační typ (cf. Mon.Av:J<.:c in Hor.uu, HEJ NÝ, MonAVEC e t N JrnHAUsL 1967). 

Nemnohé teplomilné prvky púvodní losrií vegetace v kulmové části Drahanské vrchoviny se 
vysk ytují hlavně na úpatích j ižních svahú údolí, na která jsou svým výskytem pfovážně vázány 
i některé náročněj ší dfoviny, jako Carpinus betulus a Acer ca,rnpestre . Tak např. v údolí Bělé pod 
Hradem sev. Kofonce je to Ji'ragaria moschata, Calamfr1,tha clinopodiurn a Cru ciata laevipes, 
v údolí Poh orského potůčku Sambucus ebulus. S některými nevýraznými termofyty se setkáváme 
též na su8š ích pastvinách a mezích 8 k fov inami. Zcela výjimečný je výskyt ti'í výrazně teplomil
ných druhů - Ranunculus polyanlhemos, Brachypodium pinnatum a Carex muricata s. str. 
( = C. pairaei) v nadmořské výšce 600 m sz. Kořence na malé, k J·z exponované travnaté strářice 
(„Koudelkova skalka") mezi křovinami hlohů, svídy a trnky. Samotná Prunus spinosa je též 
v tomto výškovém stupni v zácná, hojněj .i se vyskytuje jen do nadm . výšky kolem 500 m. Po
dobně i jiné teplomi lné druh y mají větší zastoupení ve spodních partiích svahů hřebene Mojetíne. 
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k Malé Hané („Žlíbky" nad Knínicemi, „Vejštice" nad Vážanami aj.), kde vystupují většinou 
na permu. Částečný přehled o nich podává F. ŠMARDA (1961). 

Ani na sekundárních stanovištích se nesetkáváme v kulmové části vrchoviny s teplomilnými 
elementy. Na ruderálních ekotopech úplně chybějí druhy rodu Arctium, Amaranthus a Atriplex, 
dále např. Artemisia vulgaris a Oarduus acanthoides. Rod Ohenopodium je zastoupen jen druhy 
O. bonus-henricus (kolem cest ve vsích), C. album a O. polyspermum (na polích a v zahradách). 
Z neofyt chybí např'. Oardaria draba, ačkoliv na Malé Hané je hojná. 

V plevelné vegetaci na orných půdách ani většina archeofyt mediteránního púvodu - prů 
vodců obilních kultur (napÍ'. Avena fatua, Lolium temulentum, Agrostemma gúhago, Pumaria 
ofjicinalis, Oapsella bursa-pastoris, Raphanus raphanistrum, Vicia hirsuta, Erod'Í1.lm cicutarium, 
Euphorbia helioscopia, Anagallis arvensis, Sherardia arvensis, Anthemis arvensis, Oentaurea 
cyanus aj.) nemá termofilní charakter. Na teplo náročnější druhy uvedené skupiny archeofyt, 
jako Aphanes arvensis, Lepidium campestre, Lithospermum arvense, Lycopsis arvensis, Lamium 
amplexicaule nebo Valerianella locusta se vyskytují velmi roztroušeně až vzácně. Chybí zde Sinapis 
arvensis, její absence je však podmíněna spíše edaficky. Teplomilný chatakter zde mají i takové 
plevele, jako Oonsolida regalis a Papaver rhoeas. Oba tyto druhy jsou běžné kolem Boskovic a na. 
Malé Hané a vystupují ještě nad Vratíkov směrem k Okrouhlé (zde spolu s Neslia paniculata) 
a nad osadu Kapouňata u Šebetova; v obou pHpadech nepřekračují vrstevnici 500 m. Papaver 
rhoeas se kromě toho přechodně objevuje i ve vyšším stupni (např. u objektů JZD Protiva.nov), 
kde se už s jeho souvislým výskytem v obilních kulturách nesetkáme. 

Fytocenologická charakteristika 

Nejrozšířenějšími typy společenstev původní vegetace byly ve vymezeném území s největší 
pravděpodobností acidifilní doubravy ze svazu Quercion robori-petraeae BR.-BL. 1932, které po
krývaly převážnou část paroviny na kulmových horninách. Dnes se s nimi v území nesetkáme, 
protože právě tyto polohy byly nejvíce postiženy antropogenními v]ivy (obdělávání půdy, 
dlouholeté pěstování smrku). Na jejich někdejší přítomnost můžeme usuzovat podle skrovných 
zbytků bylinné i dřevinné vegetace, zachované na okrajích nebo i uvnitř smrkových mono
kultur, na lesních loučkách apod. Z dřevin jsou dnes oba druhy dubu (Quercus petraea i Q. robttr) 
jen místy vysazeny. Zato se v kulturních smrčinách hojně vyskytuje Betula pendula, Populus 
tremula a Sorbus aucuparia; všechny dobfo zmlazují. Sarothamnus scoparius se vyskytuje zřídka 
na okrajích lesů a na pasekách, jeho původnost je zde však sporná. Z bylinných druhú indikují 
původní výskyt acidifilních doubrav v našem území např. Deschampsia flexuosa, Festuca ovina, 
Genista germanica, G. tinctoria, Hiera.cium lachenalii, H. laevigatum, H. sabaudum, H. vmbellatum, 
H olcus mollis, Luzula albida, Maianthemum bijolium, Melampyrum pratense s. 1., Pteridium aqui
linum, Solidago virgaurea a Vaccinium myrtillu,s. Spolu s nimi se vyskytuje fa<la dalších acidifilních 
druhů, jako Antennaria dioica, Oallunavulgaris, Ohamaecytisus supinus, Diphasium complanatum, 
Jasione montana, Lembotropis nigricans, Lycopodium clavatum, Monotropa hypopitys, Orthilia 
secunda, Pyrola chlorantha a Veronica officinalis. Z mechů je to hlavně Dicranum scoparium, 
Pleuroúum schreberi, Polytrich1tm attenuatum a P. juniperinum. 

Na acidifilní doubravy ve vyšších polohách (zhruba nad 600-650 m) nebo na úzkých hřebe. 
nech mezi zaHznutými „žleby" (jak jsou zde nazývána hlubší údolí) navazují společenstva acidi
filních bikových bučin (svaz Luzulo-Fagion LoHMEYER et Tx . 1954), které jsou místy zachovány 
i s púvodní skladbou dřevinného patra. Bylinný podrost je v elmi chudobný a velkou část povrchu 
púrly pokrývá opadanka. Z charakteristických druhů se v těchto polohách vyskytují Calamagrostis 
villosa, Deschampsia flexuosa, Diphasium cornplanatum, Eqitisetum sylvaticum, Blechnum spicant 
(jen na jediném místě), Dryopteris dila.tata, Gymnocarpí'Um dryopteris, Luzvla albida, L. pilosa, 
Lycopodium annotúmm, Mnianthemum b~folium, Melampyrnm pratense s . l., M. sylvaticum, 
Polygonatum verúcillatum, Srnecio *fuchs1:i. l' a.ccinium myrtillus , Veronica officinalis aj. 

Na pasekách, lesních světlinách a v kotlících se vytváfejí pro oba uvedené vegetační stupně 
charakteristická společenstva svazu Epilobion wngust1Jol1:i Tx. ID.50 s převnhou Calarnagrostis 
epigeios a Chamaenerion angustifolium, pi'íp. Rubu.s idaeus; hojně je tu zastoupen i Sambucus 
raceniosa. Z ostatních druhů se tu vyskytují - kromě pozůstatkú lesních druhů - napÍ'. Agrostis 
tenuis, Oarex pilulifera, Gnaphalium silvaticum, Sen ecio sylvaticus aj., iidčeji např . Atrapa bella
donna, Digitalis grandiflorn, Fragaria vesca. 

Na svazích „žlebů" se místy (např'. v údolí Kofoňáku a Višiíáku) nacházejí zbytky bučin, resp. 
jedlových bučin produktivněj ších púd z podsvazu Eu-Fagion OnERDORFER 1957 em. Tx. 1960, 
prolínající se na ssuťových polohách s fragmenty spol ečenstev podsvazu Acerion pseudoplatani 
0BERDORFER 1957. Tyto zbytky, vyskytující se hlavně v bývalých selských lesích, které nebyly 
natolik postiženy intensivními pěstebními zásahy, mají i částečně zachovanou skladbu dřevin
ného patra, v němž kromě buku vystupují Abies alba, Acer platanoides, A: pseudoplatanus, 
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Frax'inus excelsior a Ulmus glahra, z ke ř"íků je tu často Daphne mezereum. Druhov<"' bohatší jsou 
tato spo le(~errntva na granit it,u Mojetína. 

Poměrně rozsáh16 porosty strdivkových bučin R ]Jlelica. umJlom, jinak rlmhově dosti chudobné, 
jsou vyvinuty v kulminaóní části na Skalách u Protivanova. Ve vět,šině případú však společenstva 
uverlených pod1:;vazů nejsou zachována jako celek a s jejich druhy se setkáváme v kulturních 
smrčinách na, odpovídajících polohách. Z b ylinných prúvodcú t/)chto spoleóonstev Re v naŘom 
území vyskytují ..1lcfa,1!n s7Jica,ta, Athyriumfil'i.r:-femina, Calrmia,gro8t'Ú1 arnndinacea, Carex sylvatica, 
Circaea a.lpú1ri, Dentaria lmlfJijern, TJ. enneriphyllos, Dryopte?"is carthusiana, D . .fi:lix-mas, FJpilobium 
montanmn, Euphorbfo dulcis, Fest1.u;a alt,ú,;sirna, Galúun odoratwrn, G. rotundifolium, Oernnium 
robertia.m1m, lmpatú?nJ; nol1:-ta.ngere, lvlel1:ca uniflora, M. nutans, Jl!Ioehringia trinervia, Myosotis 
sylvatica, Neottú.1 11úl11s-aris, Paris rp1adr·ifoli:a, Petas'l:tes alln1s, Pher7opteris ronne('fi l,is, Phyle1/'ma 
spicah11n, Pon, nenwrat-1:s, PrerwntJ1es ptťr7naea,, Rarmncvlu8 lan11,~7ú1osus, Ril.JeR al7Jfr11nn, Senecio 
*fuchsii, 8tachy._c; sylvatica, Valerfrr.11 a sam/mcijolia , I' eronica montann u j. 

Na tato spnloěen stvn Huvaznjí v úzkých pruzích kolem loRníeh potúč·kú fragmenty usocincí 
lužních loHÚ podsvazu Al11io11 (Jluti1wso-1:nca11ae (BR.-BL. l !Hli) OumtDOltFl•:R Hlfi3, -rnprcznn tovanl'
tčmito druhy: Al11 ·11s ylutinosr.r, A. -incana , ('n,rda-mh1e. amara, Care.1· l.Jri :oú!es, C . remofrL, C. sylva 
tira, Chncrophyllum hirstllwn, Chry8osple11iu111 altern{foliurn, Oircaea interrnedút, C. lntetianri, 
Pest11rri r1iacrn l ca, F'ra.rinus e:r;cels'ior, ImprJ,ti c11s noli-taťlf!lTC, Roeg11eriri ('rinina, 8tachys sylvatfrr.i 
a Thalictnrni rirzuur.gifolllim. 

V š irších úclc•lích (např. Bélá na<l 1\fdkovPm aj.), vétšinou pod vysiízonýrni olšemi, k ním př-i 
stupují vedlo mnohých luěních druhú jošt(J napL Aegoporliv,m podagraria, Anernone ranu:nculo1:des, 
Chaerophyllum arornaticum, Crepis pnludosa, Ficaria *lmlbifera, Pilipendula 1,1,lmaria, Glechoma 
hederaceci, Kna'utfo sylvatica, Solanvm dulcarnara a Urtica dioica, z kfovin Fhtonymu.8 europaea, 
Pranqula rLlnus, Padns avinm, Rhamn:us calha.rlica, 1-.'S'wida 8angnineci a Fiburnum opulus, tedy již 
i něktcró druhy podsvazu Ulrnion 0BERDmu<ER 1953. Sporé fragmenty spn lei':enstev tohoto pod 
svazn s jilmem ( Ulnms c(J,rpinifolfo) ve strornovóm patfo se jinak vysky t ují až v úžl11bi11ách na 
svazích Mujetína k Malé Hané. 

Pro kulmové polohy sledovnnó části Drahanskt' vrchoviny nmnánw dúkazú o vMšírn plošném 
rozšífoní společenstev habrových doubrav zn svazu Carpinion hctuli (MAYER 19:n) OrmRDORFER 

195:3. S jednotlivými jejích elementy so setkáváme porúznu hlavně na úpatích svahů. v údolích, 
jako např. nad Molkovmn v údolí Višúáku pod Stádliskami anebo severně Kohmco v údolí Hčlé 
na úpatí Hradu: nadmořská výška těchto stanovišť je asi 480 - 520 m. Zde jsou púvodní 
stanovi;tě habru (jinak je vysazován do tzv. ]osních plášfů i jinde ve vyšších polohách) a babyky, 
která na kulmové parovině úplně ohybí. Z bylin většinou jen tu najdeme Galium silvaticurn, Hepa
tica n obilis, I sopyrum thalictr01:des, Lathyrus vernu8, JJ![ elarnpyrum nernorosurn, Rannnculus anricomus 
a Stellaria holostea. Další druhy tohoto svazu, jako Carex digitata, Dactylú~ polygarna anebo Poa 
nemoralis zasahují i do zbytků jiných typů lesních společenstev. Na uvoclonó polohy jsou pak 
převážně vázány jo8tč tyto další druhy: Anemone nernorosa (kromč toho t6ž wi vlhkých loukách), 
A. ranuncnloiúes , Astragalus glycyphyllos, Brnchypod'inrn 8ylvaticmn, Ca.larnú1tha clinopoúinm, 
Campannla persicijolia, Centaurium minus, Crnciata laeV'ipe8, Epipacús helleborine, Frngnria 
moschata, Gageri lutea, Galium mollugo, Geraniurn robertianum, Hypericurn hirsutum, Knciutia 
drymeia, JVl oehringia trinervia, Pnlmonaria o.ffú:inalis ( obscu ra ), /S'cropll'ularú1 uor!osa aj . 

Na okrajích Jo:-:;ů a v ]osních svt~t.linúch se k nim phdružují někte ré charalduristické druhy 
svazu Pragarion vescae Tx. 1950; kromé bčžnýoh druhú jako Fragarir:k vescri a Rubu8 úlaens je to 
hlavně Atrapa bella-donna, Digitalis grandiflora, Enpatorium cannabinurn, Galeopsis bifida, 
G. tetrahú, Sambucus ebulus a Torilis japonica. 

Společenstva habrových doubrav na bohatších substrátech hřebene Mojotína jsou obohacenu 
o další charakteristické druhy, jako Carex pilosa, Primula veris, Sanicula europnea a V icia dume
tornm. Spolu s nimi sn na zápaflních svazích tohoto hřebene začínají již objevovat i charaktoriR
tickó <lruhy teplomilných doubrav podsvazu Querco-Carpim:on KLLKA l!)fí7, jako Jletonica ojfici 
nali8, Calamintha cfrnopodium, Convallaría majalú;;, Hypericnrn montam_i,m (s těmito Re spora
dicky setkáváme i výšo na kulmu), lnula conyza, Lathyrns niger, Jlieli ttis melissophyllum, Potentilla 
alba a Trifol1:um (J,lpestre (pr>s lodních fí druhú v kulmovó části úplně chybí). 

Značná část paroviny je dnes odlesnoná a př'emčn6na na ornou půdu. Charakteristickým kra 
jinným prvkem v t échto zemědělsky využívaných polohách jsou kamenico navršené z kamene 
vybraného pl'i orbě (část z nich byla za posledních 10 let rozebrána do základů novost.aveb). 
Kolem nich a na m ezích so udržují pruhy ki·ovin (Corylus avellana, Crataegus laem:gatr;,, C. mono 
gyna, Rosa canina, 8alix C(J,prea, Sambucus racemosa, ř-idčeji i Prangula alnus, 8amlntcus nigra 
a Swida sanguinea, vzácně též Prnnus spinosa), provázené břízou, v blízkosti losa též nálntem 
smrku a některými pasekovými a lesními druhy ( Vaccinium myrtillus, Rulms úlneus, R. fruticosus, 
Calamagrostís epigeios, Chamaenerion angustijolinm aj.). Ve vrcholových partiích (např. pod 
Paprčí u Kořence ) se v těchto karnonicích uchycují četné druhy kapradin (A spleninm septentrio 
nale, A thyrium filix-fernina, Dryopteri8 j1:tix-mas a Gymnocarpium dryopteris), ale t M druhy zcela. 
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odlišných ekotopů, jako např . Care.c nigra (ve zvláštní ekomorfóze zcela nepodobné té, kterou 
známe z rašelinných luk, v hustých tr::;ech s propletenou sítí krátkých a silných výběžků v 1c11kó 
vrstvě prsti mezi kameny). 

Část zemědólsky vyu~ívané pudy zabírají tóž louky a pastviny. Na rnís t,ech dřív('Sjších acidi
filních doubrav a bikových bučin jsou náhradními travinnými spolflčenstv~· hlavně f:vt nce nóz.v 
8vazu Violion canú1,ae ScHWICKERr\TH Hl44, rt'prez0ntovan {~ př·cckv8ím ( .ť•rnito drnhy: Agrostis 
tenuú~. Cnmpanula roturirl.1Jol1:a., C<ue.1: pdul1fer11., Festnca ovúia., Ovm11m1en.in co11opsea. Hieracium 
pilosella, flyperi<:wn 'flw.cv.lntum , Na.rdus strictn, Platanthcra b·ifolia, Polyqala 1;ulyo:ris, ,'-,'1'e,qlú1r7irL 
decumbens, Thym1M pulegioides, Veronú;a officinalis a Viola canúw. Spolu s nimi S l' v těchto 

typech porostú hoj ně vys kytuje Achilleo, millefolium, Alchernilla glaucescens, A. 11wntú;oln., A ntho
:i:anthurn odoratum, Carex caryophyllca, D icinthus deltoides, Ettphrasia rostko?:ianci, Festiu:a rubrci, 
Uentianellci germcinicci, llypochoeris ra,rhcata, Lcontodon hispúlus, Luzula. campcstris, l'otenti lla erec
ta a Viscarin vulgaris, i·idčeji Jasione montana, Sax1fraga granula.ta a Solidayo VÚIJa'llrťa„ Vlhčí po
lohy v tócho 8p<Jlečern;t,vech provází dále Care.c lcpurina, C. rJa,llesce11s, Luzu la multijlora, Molinia 
coerulea a Scorzouera humilis , vzácněji Fcstuca tenuijolia., Juncu s squarro8U8 a Pedicularis 
sylvatica, na Pastvisku u Koř·ence téi Coeloglossum viriúe. 

Na sušších púdách, Yótšinou na mezích mezi poli a podél polních r:es t v;;;tupují do 1/~chto 

porostů nčktoró tep lom ilnější druhy. Je to např-. Anthyllis vulneraria, Oalruni11tha aános, Carlina 
acaulis, Chamaecytúms snpir111s, Erophila verna, Euphorúia cypa,rissias, Ev71hrasi:a strictri, Galium 
pumilnm, G. verum, Hel'ianthemum *obscurum, 111.yosotis discolor, JJi. strú:ta, Orchis rnor1:0, 1!1'mpi 
nella saxijraga, Plantago media, Potentilla heplaphylla, Ranunculus bulbosus , ."3cr!um uJT<', 8. sc.1.:an 
gulare, Trifolium montamnn a Veronica rhllenú. 

Nejchndobnojší půcly na kulrnských. slnpcneíeh (např. Skalka u Kofonce) ho:-; tí rn·huzťné typy 
spoloč~onstcw svazu Genistion BonrER 194:L Z trav je t.u zastoupena p[·edevším Festuca ouina, 
Nardus strú;ta, a 8úgl1~ngia decumhens, z dalších druhů hlavně Alchemilla glaucescens, Antennaria 
dioica, Calluna vulgaris, Carex caryophyllea, O. pilulifera, Carlina ricauli~s, Euphrasia stricta, n enistrJ. 
germanica, G. t'inctorin, Hieracúim pilosella, Luzula carnpestris, Potentilla erecta, Rumex acetosella, 
Thymtts pulegioides, Vncciniurn myrtillus, Veronica officinali"s a Viola, canina, v př-ízcmním patfo 
pak Hypnum cupre8siforrne subsp. ericetorum, Pleurozium schreber1·, Polytrichum paiferum 
a některé terestrické druhy r. Cladon/1:a. 

Louky ze svazu Arrhenathen'on \\T. KocH 1926 se v území vyskytují poměrně úídka, 1:1 to 
vótšinou na mírných sklonech úbočí neza lesněných údolí, kde jsou půdy poněkud minerálně 
obohaceny (napL pod Okrouhlou ;.;rněrem k 1\lelkovu, pod Vratíkovem a jinde na svazích údolí 
Bělé). I tak jdo vritšinou jon <1 ochuzené typy, v nichž jsou pouze slabě zastoupeny rn~ktcré z ty
pických druhú trav, jako Arrhrnatherum elatius nebo Dacťyl'is glomerulu. č;astčjší je Trisetum 
jlavescens, Alopecurus pratensis, Anthoxanthum ocloraturn, /{venochloa pubescens a Poa pralensis s. I. 
Zajímavá jo absence Fcstuca pratensis. Z dalších druhú j;.;on hojněji nebo s vyšší stálostí zastou
peny tyto: Achillea rnillejolium, Campanula patnla, Centaurea jacca, Cerastium vulgaturn, Hera 
deum sphonclyl1:um, Jiolcu.s lanatus, Knautirz arvensi8, L eontodon hispidu,s, Leucanthemum vvlgare, 
Lotus rorniculatus, Luzula, ccimpestris, Pinipinella saxUrnya, Plantago lanceolata, Ranunculu,:; ricris, 
R. o:uricomus, Rhirianthus minor, Rurnex acetosa, Sa:r:ifraya granulata, Taraxacurn officinalc, 'Pri
jol'iv.m prritensc, 'P. repens, Veronica chamaerfrys a Vicia cracca. l{ídce sn vyskytují někte ré charak
teristické svazov6 dlťuhy, jako Carum caru-i, Crepis biennis, 1Jaucns carola, ( /nliu.m mollugo, Or.ra
niurn pratense, Lalhyrus pratensis anebo Tragopogon orientalis. 

Často se prvky ovsíkových luk prolínají s drnhy indikujícími rninorálnč chudobné a kyselé 
půdy, jakož i s druhy pastvin ze svazu Cynosiu-ion Tx. 1947 (napi'. Alchemilla rnonticola, l1cll1's 
perenn-is, Cynosurus cristatus, Leontodon mlturnnalis, Lolium perenne, Prunella vulgaris, 'l'rUolium 
dubium , T. repen.<J aj.). Kromě toho do nich na vlh(~íčh místech přistupuje Phyteuma orbiculare, 
Polygonum úi8torta a Trollins europaeus, vzácnóji téi Astrantia major (tj. něktoró d emontánní 
druhy svazu 'l'riseto.Polyr1onion bistorlae MARSCHALT, 1H47), jakož i některé význal:né druhy 
svazu J\f olinion W. KocH. 192() (Cflrc.i; panicea, Uirsium .mlisburgense, Colchicum auturnnale, Galium 
boreale, Glaúiolus únbricatus, Iris sibirica, Jl!folinici coerulea, Sanguisorba ojjicinalis, Serratula 
tinctoria a Succisa pratensis) . 

Úzká aluvia potoků (pokud nej,.;uu za, l esněna ) a s podní podmáčené části mírných svahů údolí 
jsou polohami, pro něž nejcharaktc·rističtějším ty pem luční vegetace jsou spo lečenstva svazu 
Filipendulo-Cirsion oleracei DuvWNEAFD 1946. Pro n ó je v našem území typické hojné zastoupení 
drnhú ra~elinných luk, které na tato spoleóenstva pÍ'Ímo navazují. Příkladem takového typu luční 
fytocenózy je snímek podzimního aspektu louky v údolí Kofoúáku pod Skalkou u Kofonce 
18. 9. 195(), 1° SZ, 595 m n. m., 4 X 4 m, pokryvno::;t 100 %): 

E1 (pokl'yvnost, 80 %): Oirsiurn salisbw·gense 2, Holcus lanatus 2, Juncus conglomeratus 2, Ranun
culus acris 2, Tnjoliurn pratense 2, '1'. hybridum l, Uirsium oleraceum 1, Filipendula ulmaria l, 
Lath.yrus prater~sis l, Carex panicea 1, Juncus articulatus I, Agrostis canina 1, Prw•ella vulga-
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ris 1, Galium palustre l, Festuca ovina 1, Rttmex acetosa +, Cardamine pratens·is +, Molinía 
coerulea. +, Lychnia Jlos-cuculi +, AlchemiHa gracilis + , Angelica. silveslris +, Deschampsia 
caespitosa + , Trollius europaeus + , Caltha palustris +, Scirpus sylvaticus +, Carex nigra +, 
Trifolium repens +, Equisetum palustre +, Epilobium palustre +, L inum catharticum -+ • 
Euphrasia 1·ostkoviana +, Nardus stricta +, Potentilla erecta, +, Succisa pratensis +, Alche· 
milla glaucescens r, Carex brizoides r, Centaurea jacea r, Sagina procumbens r, Saxifraga gra
nulata r. 

Eo (pokryvnost 50 %): Climacium dendroides 2, A1J,lacomnium pa.lustre 2, Thuidium delicatulum 1, 
Bryum pseudotriquetrum l, Breidleria pratensis 1, Plálonotis fontana 1, Calliergonella cuspi
data +, Mni um sp. +, Cirriphyllum piliferum + , Peltigera ca.nina r. 

Z dalších druhů se v těchto typech porostú vyskytuje napÍ'. Poa trivialis, Alopecurus pratensis, 
Alchemilla glahra, A. xanthochlora, Chaerophyllum hirsu,tum, Galium uliginosum, Geranium palustre, 
Geum rivale, Lysimachia vulgaris, Juncus filiformis, Myosotis nemorosa, Ranunculus auricomus. 
R. flammula, Viola palustris, Anemone nemorosa, Carex pallescens, Lysimachia nummularia 
a Mentha arvensis, z mechů hlavně Rhytidiadelphus squarrosus a Brachythecium mildeanum. 

Ve velmi úzkém vztahu jsou k těmto typům porostů společenstva svazu Calthion Tx. 1937, 
jejichž prvky hojně vnikají i do společenstev předcházejícího svazu, jak ukázal uvedený snímek. 
Kromě některých druhů, které jsou rovným dílem zastoupeny v obou svazech, je tu hojnější 
např. Caltha. palustris, Cirsíum palustre, Crepis palitdosa, Dactylorhiza majalis, Deschampsia, 
caespitosa, Galium uliginosum, Lychnis jlos-cuculi, Lythrum salicaria, M yosotis nemorosa, Poa 
trivialis, Polygonum bistorta, Ranunculus repens, Stachys palustris, Trollius europaeus a mnohé 
Cyperaceae, z nichž Scirpus sylvaticus často tvoří facie. Místy (např. v údolí Bělé sev. Kořence) 
jsou tyto porosty bohaté na druhy rodu Carex; kromě C. nigra, C. panicea., C. brizoides a O. palles
cens je to též C. acuta, C. caespitosa, C. canescens, C. elongata, C . . <;tellulata a O. vesicaria, tedy 
některé druhy původních společenstev olšin. Mechová etáž je tu mnohem méně vyvinuta (po
kryvnost kolem 20 %) : převahu v ní má A ulacomnium palustre, Calliergonella cuspidata a Clima 
cium dendroides, ostatní druhy jsou zastoupeny jen nepatrně . Přistupuje však např . Calliergon 
giganteum, Drepanocladus aduncus, Fissidens adfontoides, M archantia polymorpha a vodní formy 
rašeliníků ze sekce Subsecunda (tzv. Sphagnum obesum). 

Jedním z charakteristických vegetačních útvarů našeho území jsou rašelinné louky ze svazu 
Caricion juscae W. KocH 1926 em. NORDHAGEN 1936. Jejich vysloveně oligotrofní formy nava
zují na vlhčí typy porostů ze svazu Violion caninae a vzájemně se s nimi prolínají. Vedle domi
nantní Carex ni,gra se v těchto typech rašelinných luk hojně vyskytuje Eríophorum angustifolium, 
Agrostis caninaa Holcus lanatus, Cirsium palustre, Viola palustris, Galium palustre a Potentilla 
erecta, řidčeji C rex panicea, C. demissa, Juncus articulatus, J. bulbosus, J. filiformis, J. effusus, 
J . conglomeratus, Epilobium pa.lustre, Trifolium spadiceum, Ranunc1.tlus flammula, Veronica 
scutellata, Cardamine pratensis, Deschampsia caespitosa, N ardus stricta a některé luční druhy. 
V mechové etáži jsou zastoupeny některé rašeliníky (Sphagnum subsecnndum, Sph. inundatum, 
8ph. recurvum) a dále Climacium dendr01:des, A ulacomnium pa,lustre, Calliergonella cuspidata, 
I'olytrichum commune a Dicranum bonjeani. 

V inundačním pásmu při horním okraji rybníka u Suchého je vytvořena zvláštní forma 
rašelinných luk s hojným výskytem Juncua filiformis, který místy facielnč převládá. Z ostřic je 
kromě Carex nigra hojná též O. canescens, místy C. panicea, C. elongata a C. vesicaria. Vysokou 
stálost zde má Galium palustre a Ranunculus f lam mula, charakteristický je hojný výskyt Ped i. 
cularis palustris. V mechové etáži dominuje Drepanocladus intermedius. Calliergonella cuspidata 
a Bryum pseudotriquetrum, místy je hojné I'olytriclmm commune. O<l ostatních rašelinných luk se 
tento typ odlišuje výskytem Sphagnum platyphyllum. 

Floristicky a ekologicky velmi. zajímavé jsou přechodné typy rašeliništních porostů mezo
eutrofního charakteru, stojící uprostřed mezi svazy Carícion juscae W . Kocu 1926 em. NoRD 
HAGEN 1936 a Caricion davallianae KLIKA 1934. Tvoř'í pi"echod mezi nimi nejen ve smyslu syn
genetickém, ale i syndynamickém. Pfibližují se kromě toho též společenstvům svazu Caricion 
paradoxae VICHEREK 1958. Vznikly na místě bývalých olšin; v ranějších stadiích vývoje měly 
eutrofnější charakter, avšak hromaděním humolitu došlo u nich postupně k odizolování od zdroje 
minerálně obohacené vody a tím k oligotrofizaci, která se navenek projevuje hlavně změnami 
ve složení mechového patra. Některá ze společen stev tohoto typu tak mají blíže ke slatinám, jiná 
k rašelinným loukám. Ve všech je však dominantním typern ostfic Carex nigra, kdežto O. davalli 
ana úplně chybí. 

V údolních polohách jsou na slabších (40 cm - 1 m) vrstvách slatinného humolitu vyvinuty 
typy bližší slatinám, v jejichž mechovém pat1ře se vyskytuje hlavně lJrywn pseudotriquetrum, 
Mnium sp., Aulacomnium palustre, Clímacium dendroides, Philonotis jonlana a Marchantia poly
morpha, vzácněji Campylium stellatum. Rod Sphagnum reprezentuje pouze Sph. contortum. 
Z osthc je kromě Carex nigra a O. panicea hojně zastoupena C. rostrata jako relikt předcházejících 
stadií sukcese. Na skladbě bylinného patra se význačnou měrou podílejí druhy svazů Filipendulo-
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Cirsion olerace·i a Calth,ion, s jejichž porosty jsou tato společenstva často v těsném kontaktu. 
V údolíčku nad mlýnským rybníkem u Horního Štěpánova („Podivení") je tento t y p slatinných 
společenstev zastoupen porosty s pfovahou Carex rostrata a s menší pokryvností mechového patra 
(30 - 40 o/o), v nichž místy tvoří facie Menyanth es trijoliata. 

Pod horním rybníkem u Such ého a v údolí Pohorského potůčku sov. Kořence se vyskytují 
porosty s m echovým patrem oboha~eným u další druhy (Tom enthypnum nitens, Calliergonella 
cuspidata, Calliergon giganteum a Drepanocladus intermedius) a dosahujícím p okry vnos ti až 90 %
V bylinné etá·ř,i d ominuj e Carex niqra, dopro vázená hlavně těmito druhy: Carex ro8trata, Erio
phorum latijolium, Filipeniula ulmaria, Valeriana dioica, Equisetum palustre, E . jluviatile, 
Juncus arliculatus, Galium palustre, G. uliginosum, Epilobium palustre, Cirsiu m salisburgense, 
Crepis palttdosa, Ranunculus acris, Holcus lanatus, Chaerophyllum hirsutum, M entha arvensis, 
Lathyrw'J praten8is, Tr ifolium repen.8, Stellaria palu<Jtris, Lychnis flos -cuculi , Cardamine pratensis 
a. Caltha palustris. Z dalších význačných, ale hdčeji zastoupených druhů je možno uvést Sedu m 
villosum, Triglochin palustris, Dactylorhiza majalis, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Carex 
caespitosa, Scirpus sylvaticus a Geranium palustre, slabě je zastoupena též Carex panicea, Viola 
palustris, Eriophorum angustifolium a Potentilla erecta. Hojně tu zmlazuj t) Alnus glutinosa. 

Oligotrofnější povahu mají obdobná společenstva v pramenných o blastech, i když jsou 
vázána rovněž na humolit slatinného charakteru, v němž jsou uloženy četné zbytky olšového 
dřeva. V „Podivení" u H orního Štěpánova a na pravém břehu dolního rybníka u Pavlova (tato 
lokalita byla zničena těžbou rašeliny) dosáhly vrstvy černé, mazlavé rašeliny mocnosti 1,5 až 2 m 
a povrch rašeliniště se čočkovitě vyklenul. Na vrcholu této čočky u Pavlova postoupila oligo
trofizace tak daleko, že se tu již objevilo Sphagnum nemoreum, i když jinak v mechové etáži pře
vládalo Tomenthypnum nitens a př-i úpatí rašeliniště se vyskytovaly i některé slatinné druhy me
chů, jako Campylium stellatum a Drepanocladus intermedius. 

Pro ilustraci uvádím druhové složení tohoto zajímavého typu společenstva na základě 15 sním
ků z pramenných oblastí Bělé, Úsobrnky, Luhy a Hloučely (podle tříd stálosti): 

V.: Carex nigra, O. panicea, Viola palustris, Valeriana dioica, Equisetum palustre, Potentilla 
erecta, Tomenthypnum nitens, Aulacomnium palustre. 

IV.: Galium palustre, Ranunculus acris, Euphrasia rostlcoviana, Bryum pseudotriquetrum, 
Breidleria pratensis, lrlnium sp., Climacium dendroides, Calliergon stramineum. 

III.: Agrostis canina, Cirsium salisburgense, Filipendula ulmaria, Holcus lanatus, Galium 
uliginosum, Prunella vulgaris, Rumex acetosa, Luzula campestris, Sphagnum teres, Sph. warnstor
fianum. 

II.: Eriophorum angustifolium, E . latifolium, Carex paniculata, Senecio rivularis, Crepis 
paludosa, Cardamine praten8Ís, Trifolium repens, Alnus glutinosa (juv.), Caltha palustris, San
guisorba officinalis, Hieracium auricula, Mentha arvensis, Myosotis nemorosa, Linum catharticum, 
L ysimachia vulgaris, Dactylorhiza majalis, Nardus stricta, Cirsium pal,ustre, Festuca rubra, Molinia 
coerulea, Ranunculus auricomus, Briza media, Sphagnum contortum, Sph. recurvum, Calliergonella 
cuspidata, Philonotis fontana, Dicranum bonjeani, Polytrichum commune, Riccardia pinguis, 
Gymnocolea inflata. 

I.: Drosera rotundifolia, Sed um villosum, Trifolium spadiceum, Epilobium palustre, Pedicularis 
palustris, Care.c stellulata, Parnassia palustris, Crepis succisijolia, Listera ovata, Ophioglossum 
vulgatum, Salix aurita, S . rosmarinijolia, Paludella squarrosa, JJioerckia hibernioa, Sphagnum plu
mulosum a další luční a akcesorické druhy. 

Ojedinělým zjevem jsou v našem území vrchovištní společenstva ze svazu Sphagnion medii 
KASTNER et F .LÓSSNER 1933, která jsou však značně narušena antropogenními vlivy. Nejroz
sáhlejš í p orosty jsou na okraji „Suchéh :> lesa" severových. od Pavlovského dvora na odumřelém 
vrchoviš ti s mocností rašeliny až 2 m. Rašelina je zde světlá, lehká a vláknita, tvořená převážně 
zbytky rašeliníků a suchopýru pochvatého. Obsahuje též množství zbytků březového dřeva, 
v hloubce 0,5 m je těžbou rašeliny odkryt povalený dubový kmen (všechny zby tky dřev z rašelin 
určil E . Opravil). K odumfo ní vrchoviš tě došlo n ásledke m částečného odvodnění a těžbou rašeliny 
pro místní potřebu. Krnmr) toho č ást vrchoviště byla zalesněna smrkem, vysazovaným do navr
šených kopečků zominy , jejichž zbytky jsou dodnes patrny i ve vzrostlé kmenovině . Mladší 
výsadby borovice , bř'ízy a smrku (který tu t éž z mlazuje) jsou v blízkosti těžebních jam. 

V druhově chudobném p orostu dominuje Eriophorum vaginatum , které se rozšffilo i na okolní 
plochy se slabou (10 -- 20 cm) vrsbvou rašeliny na minerogenním p odkladu a dosahuje pokryvnosti 
pfos 75 %· Z dalš ích druhů se tu s vyd:3 í s tálostí vyskytuje Carex n'igra, D eschampsia flex uosa, 
Vaccinium myrtillus, Potentilla erecta a Luzula multijlora, řidčeji Agrostis canina, lV.Iolinia coerulea, 
.F'estuca rubra a Anthoxanthum odoratum, z dřevin spnntánně jen B etula pubescens a Salix aurita. 
Na jediném místě roste Oxycoccus quadripetalus a Vaccinium vititJ -i daea. Mechová etáž je dnes 
s il ně potlačena mohutným r ozvoje m suchopýru. Pfovládá v ní Polytrichum commune a Sphagnum 
nemoreum, slaběji je zastoupeno Sph. recurvum a zcela ojediněle Sph. magellanicum. 
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Na zarústání tůní v těžebních jámách se podílejí submerzní natantní formy Sphagnum recur
vum, dále některé ostřice (Carex acuta, C. canescens) , Jun cus efjusus, Eleocharis ma,millata a Erio
phorum vaginatum, stěny jam porůstá D 1:cranella cerviculata. Plochy, z nichž byl uměle odstraněn 
porost suchopýru, pokrývá souvislým kobercem Polytrichum commwne. 
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