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1 ÚVOD
1.1 CHARAKTERISTIKA FLÓRY A VEGETACE V CHKO LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Litovelské Pomoraví je součástí litovelského biogeografického regionu a z hlediska fytogeografického členění leží na rozhraní panonského termofytika (podokres Hornomoravský úval) a mezofytika (okres Zábřežsko−uničovský úval a podokres
Bouzovská pahorkatina). Charakteristická a rozhodující část oblasti je tvořena nivou řeky Moravy s rozsáhlými komplexy
lužních lesů. Na ni pak navazují území nízkých pahorkatin tvořená na levém břehu Moravy tzv. Doubravou v úseku mezi
Novými Zámky a Úsovem a na jejím pravém břehu vápencovým vrchem Třesín.
Mapa potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová & Moravec 1997) předpokládá v nivní části území výskyt převážně
jilmových doubrav (Querco−Ulmetum), na místech se stagnující vodou slatinné olšiny (Carici elongatae−Alnetum glutinosae) a enklávy primárních bezlesí (tůně, mrtvá ramena, slatiny). Na chlumních polohách nad údolní nivou se předpokládá
původní vegetace dubohabřin (Melampyro−nemorosi−Carpinetum, v menší míře Tilio−Carpinetum) a výjimečně na jižních
expozicích také z jihu doznívající fragmenty teplomilných doubrav (Sorbo torminalis−Quercetum).
Výskytem druhů, jako je kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum) či oměj pestrý (Aconitum variegatum), se ve zdejší květeně projevuje vliv nedalekých podhorských a horských poloh výše položeného povodí Moravy
a jejích přítoků. Na druhou stranu jsou zde přítomny některé náročnější termofyty, jako je bělozářka větvitá (Anthericum
ramosum), ostřice Micheliho (Carex michelii), bojínek tuhý (Phleum phleoides), kokořík vonný (Polygonatum odoratum)
a další.
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Vzhledem k výskytu náročnějších termofytů jsou z fytogeografického hlediska v CHKO významné dvě lokality: Hradisko
v přírodní rezervaci Doubrava u Moravičan a vápencový vrch Třesín u Mladče. Některé z druhů, které se zde vyskytují
nebo vyskytovaly, zde dosahují nejsevernější hranice svého rozšíření proti toku Moravy. Na lokalitě Hradisko se to, z druhů
recentně na lokalitě ověřených, týká např. ostřice Micheliho. Jiné termofyty zde však již pravděpodobně vymizely, jako
např. ještě v roce 1971 uváděný kakost krvavý (Geranium sanguineum). Na Třesíně, kde termofytům a subtermofytům
vyhovuje také vápencový substrát, najdeme vzácně např. bělozářku větvitou, mochnu přímou (Potentilla recta), šalvěj
hajní (Salvia nemorosa) nebo čistec přímý (Stachys recta).
Pokud se však řekne Litovelské Pomoraví, mělo by se každému vybavit zejména mokřadní území. Vodní a mokřadní biotopy mají v pestré paletě různých typů vegetace Litovelského Pomoraví zásadní roli. Najdeme tu jak mokřady přirozeně
vytvářené zejména činností neregulovaných řek, tak i druhotné biotopy vzniklé jako nezáměrný vedlejší produkt lidské
činnosti (bývalé materiálové jámy při náspu železniční trati Olomouc−Praha, jezera po těžbě štěrkopísku a pod.) a nakonec i cíleně budované či obnovované tůně nebo obnovovaná periodická i trvale průtočná ramena apod. Téměř jakýmkoliv
snížením terénu na úroveň hladiny pozemní vody se vytvoří podmínky pro vznik podmáčené lokality s potenciálem mokřadního biotopu.
Na tato stanoviště je vázán výskyt řady druhů/taxonů v různém stupni ohrožení. Například na území přírodní rezervace
Plané loučky, kde jsou jak přírodní, tak i uměle vytvořené nebo upravované tůně, se v nich a jejich okrajích vyskytují
žebratka bahenní (Hottonia palustris), voďanka žabí (Hydrocharis morsus−ranae), vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), pryskyřník velký (Ranunculus lingua), sevlák potoční (Sium latifolium), bublinatka jižní (Utricularia australis)
a mnohé další. Kromě rostlin je samozřejmě využívají i četní obojživelníci a bezobratlí.

BLIŽŠÍ POHLED NA LOUKY
Louky se dříve v nivní části Litovelského Pomoraví rozkládaly na většině nelesních ploch, kam dosahovaly jarní záplavy.
Velká část z nich však byla ve 20. století přeměněna na ornou půdu, jiné byly intenzifikací hospodaření degradovány
na pouhá pole trávy. Nejhodnotnější aluviální louky se dodnes v Litovelském Pomoraví zachovaly na území PR Plané loučky v blízkosti Olomouce, kde tvoří mozaiku s porosty vysokých ostřic, lučními tůněmi, křovinami, rákosinami a olšinami.
Zastoupena jsou tu společenstva nížinných aluviálních luk (svaz Deschampsion cespitosae), vlhkých pcháčových luk (svaz
Calthion palustris) a střídavě vlhkých bezkolencových luk (svaz Molinion caeruleae) a jejich vzájemné přechody. Výraznými druhy těchto společenstev jsou např. bukvice lékařská (Betonica officinalis), srpice barvířská (Serratula tinctoria),
čertkus luční (Succisa pratensis) a koromáč olešníkový (Silaum silaus), bohatě se tu vyskytuje jarva žilnatá (Cnidium dubium), jejíž výskyt v okolí Olomouce proti proudu Moravy vyznívá, najdeme zde bohatou populaci pryšce kosmatého (Euphorbia villosa) a vzácně např. sítinu tmavou (Juncus atratus) nebo jehlici rolní (Ononis arvensis). Na nejsušších místech
Planých louček najdeme i mochnu bílou (Potentilla alba).
Celkem se na Planých loučkách vyskytuje 56 taxonů uvedených v červeném seznamu, 12 z nich patří mezi zvláště chráněné druhy.
Další cenné louky nebo jejich fragmenty se udržely v okolí Litovle, Moravičan, Nových Zámků a Horky nad Moravou. Některé z nich jsou chráněny v PP Hvězda, PR Moravičanské jezero, PP Pod Templem a PP Daliboř.
Od vzniku CHKO bylo na jejím území znovu zatravněno několik stovek hektarů dřívějších, později zorněných luk. Většinou
jsou to však dnes poměrně druhově chudá travinná společenstva, u nichž zvyšování biodiverzity probíhá i při vhodném
způsobu hospodaření velmi pomalu.

BLIŽŠÍ POHLED NA LESY
Lesní společenstva v nivní části oblasti jsou reprezentována v závislosti na vlhkostních poměrech převážně různými typy
jilmových doubrav (as. Querco−Ulmetum), tvořícími tzv. tvrdý luh. V některých částech území, zejména v okolí Litovle
a Střeně (PR Litovelské luhy, NPR Vrapač, PR Hejtmanka), v nich v předjaří bylinnému patru dominují porosty sněženky
podsněžníku (Galanthus nivalis) a bledule jarní (Leucojum vernum), které později doplňují další jarní geofyty v čele
s dymnivkami (Corydalis solida a C. cava). Ze zajímavých, ovšem výrazně vzácnějších druhů zdejších luhů můžeme zmínit
nenápadnou nazelenale kvetoucí orchidej kruštík polabský (Epipactis albensis).
Navazující vrbo−topolové porosty (svaz Salicion albae) využívající prostory obvykle v bezprostřední blízkosti řeky ovlivňované častými záplavami vytvářejí tzv. měkký luh se zastoupením vlhkomilných, až bahenních a vodních rostlin, jako
jsou kosatec žlutý (Iris pseudacorus), blatouch bahenní (Caltha palustris), zblochan vodní (Glyceria maxima) apod. Tato
společenstva jsou, spolu s říčními rákosinami tvořenými zde převážně porosty chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea), nejvíce zasažena invazními druhy rostlin (Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera, Echinocystis lobata, Acer
negundo, Heracleum mantegazzianum, …). Jejich stanoviště na přirozených říčních náplavech byla v minulosti zalesňována výsadbami hybridních topolů. V současnosti jsou zde po jejich odtěžení v rámci záchranného genofondového programu
vysazovány topoly černé (Populus nigra) pro posílení jejich místní populace.
Mimo nivní část oblasti představují dominantní lesní vegetaci dubohabřiny (as. Melampyro nemorosi−Carpinetum) a lipové dubohabřiny (as. Tilio−Carpinetum), které doplňují některá plošně méně zastoupená společenstva, jako suťové
lesy (as. Aceri−Carpinetum−aegopodietosum), květnaté bučiny (as. Melico−Fagetum). Výjimečně jsou zastoupeny také
bazifilní teplomilné doubravy (as. Corno−Quercetum) a acidofilní teplomilné doubravy (as. Sorbo torminalis−Quercetum).

FLÓRA V ČÍSLECH
Z excerpovaných floristických údajů z celkem 17 613 záznamů z let 1835−2007 vyplývá, že na území CHKO Litovelské
Pomoraví bylo zjištěno celkem 1 082 rostlinných taxonů. V souhrnu bylo zaznamenáno 193 rostlinných taxonů z kategorií
ohrožení dle Černého a červeného seznamu ohrožené květeny ČR (Procházka 2001), což představuje 17,8 % z celkového
počtu. Pokud z tohoto počtu vynecháme taxony z kategorie C4, tj. potenciálně ohrožené, můžeme za vyhynulé, vzácné
nebo ohrožené považovat 12,4 % taxonů Litovelského Pomoraví. Bylo zaznamenáno 28 taxonů z kategorie kriticky ohrožených (C1), 43 ze silně ohrožených (C2) a 59 z ohrožených (C3). (upraveno podle Dvořák 2008)

2 TERÉNNÍ ZASTAVENÍ − LOKALITY S CHARAKTERISTICKOU VEGETACÍ
U každého stanoviště je uvedeno zařazení přítomné vegetace do fytocenologických jednotek klasifikačního systému curyšsko−montpellierské školy.
U jednotlivých druhů rostlin je v dalším textu pomocí zkratek uvedeno jejich případné zařazení v červeném seznamu či
jejich zařazení mezi zákonem zvláště chráněné druhy.
Význam zkratek je následující:
Kategorie podle Černého a červeného seznamu (Procházka 2001):
C1

Kriticky ohrožené taxony (IUCN: critically endangered = CR)

C2

Silně ohrožené taxony (IUCN: endangered = EN)

C3

Ohrožené (IUCN: vulnerable = VU)

C4

Vzácnější taxony vyžadující další pozornost (IUCN: lower risk = LR + data deficient = DD)

Kategorie zvláště chráněných druhů podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. v platném znění:
KO

Kriticky ohrožený druh

SO

Silně ohrožený druh

O

Ohrožený druh

U většiny fotografií rostlin a lokalit je uvedeno datum jejich pořízení.
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2.1 POROST VYSOKÝCH OSTŘIC V PR PLANÉ LOUČKY
Loc:
49°37’04.51” N, 17°13’57.16” E,
bod v přehledové mapě č.1
Nadmořská výška 214 m

446

Popisovaná vegetace:
VEGETACE VYSOKÝCH OSTŘIC

PR Plané loučky

Fytocenologické pojetí:
Svaz: Magno−Caricion gracilis Géhu 1961
As. Caricetum acutiformis Eggler 1933
As. Caricetum gracilis Savič 1926
As. Caricetum vesicariae Chouard 1924
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LOKALIZACE POPISOVANÉ VEGETACE:
Vlhká, až podmáčená sníženina o velikosti
cca 10−12 arů v okraji luční plochy a navazující na břehový porost Mlýnského potoka v blízkosti tzv. Planého mostku.

PR Plané
loučky
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Ostřice ostrá − dolní pochvy se síťkou.

PŘÍTOMNÉ DRUHY CÉVNATÝCH ROSTLIN TYPICKÉ PRO POROSTY VYSOKÝCH OSTŘIC:
chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea)

menší porosty v okrajích plochy

karbinec evropský (Lycopus europaeus)

jednotlivé rostliny

kosatec žlutý (Iris pseudacorus)

jednotlivě roztroušeně v porostu

ostřice Buekova/banátská (Carex buekii) C4

možný výskyt při navazujícím břehu Mlýnského potoka,
výrazný porost je nedaleko odtud na jeho levém břehu
u Planého mostku

ostřice liščí (Carex vulpina)

jednotlivé rostliny

ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria)

menší, ale zřetelné porosty uvnitř plochy

ostřice ostrá (Carex acutiformis)

zejména v prostoru přilehlém k břehu Mlýnského potoka

ostřice štíhlá (Carex acuta)

dominanta porostu

ostřice trsnatá (Carex cespitosa) C4

ojedinělé trsy v rámci plochy

ptačinec bahenní (Stellaria palustris) C3

jednotlivě i více početně (poměrně nenápadný druh)

svízel bahenní (Galium palustre)

výskyt pravděpodobný

vrbina obecná (Lysimachia vulgaris)

dosti početně

VYBRANÉ DALŠÍ PŘÍTOMNÉ DRUHY:
bahnička mokřadní (Eleocharis palustris)

v nejvlhčích částech

hrachor luční (Lathyrus pratensis)

poměrně hojně spíše v okrajích

metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa)

hojně v okolí

okřehek menší (Lemna minor)

na hladině tůně uvnitř porostu

ostřice srstnatá (Carex hirta)

hojně v okolí

pryskyřník plamének (Ranunculus flammula)

jednotlivě

rákos obecný (Phragmites australis)

vtroušeně

rdesno hadí kořen (Bistorta major)

v okraji

sítina rozkladitá (Juncus effusus)

v nejvlhčích částech

skřípina lesní (Scirpus sylvaticus)

porost v okraji

tužebník jilmový (Filipendula ulmaria)

hlavně v prostoru při Mlýnském potoce

zblochan vodní (Glyceria maxima)

poměrně hojně, vytváří zde menší porosty
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Ostřice štíhlá − dolní pochvy bez síťky.

Ostřice Buekova − dolní pochvy se síťkou.

Celkový pohled na lokalitu (20.5.11).

POZNÁMKY K VYBRANÝM DRUHŮM:
Následující druhy ostřic patří mezi tzv. vysoké ostřice.
ostřice ostrá (Carex acutiformis)
Dolní pochvy listů jsou hnědé, až červenohnědé, pochvy nad nimi mají odstín purpurové barvy a na okraji se rozpadají
v jemnou síťku (viz. foto), ta však může být někdy nezřetelná. Na rozdíl od zde rostoucí ostřice štíhlé má semeník tři blizny, lodyha je i ve spodní části ostře trojhranná, přímá, silná, nahoře drsná, sivozelená. Roste v porostech, je výběžkatá
(plazivé výběžky). Spodní listen květenství často přerůstá lodyhu (je delší než květenství).
V nížinách v teplejších oblastech poměrně hojná ostřice, v podhůří vzácnější, vyskytuje se do 600 m n. m.
ostřice štíhlá (Carex acuta)
Pochvy spodních listů jsou světle hnědé, síťka není přítomna (viz. foto). Lodyha je ve spodní části tupě trojboká, až oblá,
v horní ostře trojhranná. Semeník má dvě blizny. Listen dolního klásku je delší než květenství, samičí květenství jsou mírně převislá a 3 až 15 cm dlouhá. Tvoří porosty, je výběžkatá.
Je velmi variabilní, zde můžeme vedle sebe vidět jak rostliny s dlouhými převislými květenstvími, tak rostliny přímé
s květenstvími, které jsou nící (převisající) jen mírně.
U nás patří mezi nejhojnější vysoké ostřice, najdeme ji běžně od nížin až do nižších horských poloh.

ostřice Buekova/banátská (Carex buekii) C4
Dolní pochvy jsou červenohnědé, až hnědočervené, lesklé, kýlnaté, na okrajích s výraznou síťkou (viz. foto). Lodyha je
ostře trojhranná. Semeník má dvě blizny. Nejspodnější listen nedosahuje vrcholu květenství.
Zde ji můžeme najít na břehu blízkého Mlýnského potoka, výrazný typický kompaktní porost (polykormon) vytváří na levém břehu nad nedalekým mostkem. Její nejčastější stanoviště jsou břehy řek, větších potoků nebo slepých ramen, vyskytuje se také na nesečených částech nivních luk, ve vlhkých příkopech a podobně. V Litovelském Pomoraví je poměrně
hojná. V ČR se vyskytuje roztroušeně na celém území v povodí větších řek.

!
6

Tužebník
jilmový (3.9.05).
Ostřice měchýřkatá
(20.5.11).

Ostřice štíhlá (20.5.11).

Rdesno hadí
(20.5.11).
Skřípina
lesníkořen
(20.5.11).
Skřípina lesní (20.5.11).

Chmel
(26.8.05).
Rdesnootáčivý
hadí kořen
(20.5.11).

Zblochan vodní (15.6.10).

Ostrice
banatska
Tužebník
jilmový (3.9.05).

2.2 MOKŘADNÍ OLŠINA V PR PLANÉ LOUČKY
Loc:
49°37’10.36” N, 17°13’49.85” E,
bod v přehledové mapě č.2
Nadmořská výška 214 m
Popisovaná vegetace:
MOKŘADNÍ OLŠINA

446

PR Plané loučky

Fytocenologické pojetí:
Svaz:
Alnion glutinosae Malcuit 1929
As. Carici elongatae − Alnetum glutinosae Schwickerath 1933
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LOKALIZACE POPISOVANÉ VEGETACE:
Porost olší obklopující protáhlou trvale zvodněnou sníženinu orientovanou
přibližně ve směru severozápad − jihovýchod. Obdobné porosty se vyskytují i na dalších místech území PR Plané
loučky, zejména na protějším levém břehu Mlýnského potoka.
Za mokřadní olšinu zde můžeme považovat porost lemující v poměrně úzkém
pásu mělkou tůň, jejíž střední část je víceméně bez dřevin. Na tento pás na východní straně navazuje luční porost,
na západní straně pak navazuje porost se
zastoupením jasanu ztepilého (Fraxinus
excelsior), bezu černého (Sambucus nigra), třešně ptačí (Prunus avium), střemchy obecné pravé (Prunus padus subsp.
padus) a v blízkosti jsou také porosty
křovitých vrb tvořené vrbou popelavou
(Salix cinerea).
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PŘÍTOMNÉ DRUHY CÉVNATÝCH ROSTLIN TYPICKÉ PRO MOKŘADNÍ OLŠINY:
E3:
olše lepkavá (Alnus glutinosa)
E2:
krušina olšová (Frangula alnus)
střemcha obecná pravá (Prunus padus subsp. padus)
E1:
blatouch bahenní (Caltha palustris)
chmel otáčivý (Humulus lupulus)
chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea)
kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana)
karbinec evropský (Lycopus europaeus)
kosatec žlutý (Iris pseudacorus)
kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) C4
Chmel
(26.8.05).
Ostřiceotáčivý
měchýřkatá
(20.5.11).

lilek potměchuť (Solanum dulcamara) – výskyt pravděpodobný

metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa)
netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere)
ostřice ostrá (Carex acutiformis) – výskyt možný
ostřice prodloužená (Carex elongata)
ostřice vyvýšená (Carex elata) C3
svízel bahenní (Galium palustre) – výskyt pravděpodobný
svízel prodloužený (Galium elongatum) – výskyt pravděpodobný
třtina šedavá (Calamagrostis canescens)
tužebník jilmový (Filipendula ulmaria)
vrbina obecná (Lysimachia vulgaris)
VYBRANÉ DALŠÍ PŘÍTOMNÉ DRUHY:
kapraď rozložená (Dryopteris dilatata)
netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere)
okřehek menší (Lemna minor)
ostružiník sivý (ježiník) (Rubus caesius)
ostřice trsnatá (Carex cespitosa) C4
pryskyřník velký (Ranunculus lingua) C2, SO
přeslička poříční (Equisetum fluviatile)
šťovík koňský (Rumex hydrolapathum)
vrba popelavá (Salix cinerea)
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žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica)
Kosatec žlutý (28.5.08).

POZNÁMKY K VYBRANÝM DRUHŮM:
pryskyřník velký (Ranunculus lingua) C2, O
Silně ohrožený druh dle prováděcí vyhlášky MŽP ČR 395/92 Sb. Patří
na Moravě k velmi vzácným druhům. Na Planých loučkách se vyskytuje
na dvou místech. Subpopulace v této olšině je slabší, v jejím zájmu by
bylo prosvětlení prostoru odkácením části olší.
šťovík koňský (Rumex hydrolapathum)
Na Planých loučkách poměrně hojný druh, přestože jeho zdejší výskyt je
nejsevernějším známým výskytem v Hornomoravském úvalu.
kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) C4
V červeném seznamu (Holub & Procházka 2000) je uveden mezi vzácnějšími taxony vyžadujícími další pozornost. V některých oblastech je
dosud poměrně hojný, na Hané je však dosti vzácný. Zdejší výskyt je
jediný známý v celém Litovelském Pomoraví. Druh roste na východním
okraji olšiny v okraji navazující louky. Po zavedení pravidelného sečení
prostoru, který zarůstal tužebníkem jilmovým, se početnost rostlin zvýšila, přesto je populace omezena na maximálně několik desítek čtverečných metrů. Přítomny jsou rostliny obou pohlaví.

Pryskyřník velký (30.6.10).

ostřice prodloužená (Carex elongata)
Tvoří menší světle zelené trsy (bulty), roste zde při patách kmenů olší
při a na jejich padlých kmenech.
kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana)
O něco menší kapradina, než je následující druh. Listy jsou zpravidla
přezimující, dlouhé 25−80 cm, přímé a tuhé, žlutavé žlázky na spodní
straně listů jen ojediněle. Listy jsou světle zelené, až zelené. Vřeteno listu je plevinaté pouze roztroušeně, podobně i řapík. Pleviny jsou
zakončeny tupě (vejčitý tvar) a jsou jednobarevné, světle hnědé, až
hnědé.
Kozlík dvoudomý (4.5.08).

kapraď rozložená (Dryopteris dilatata)
Výrazné rostliny s listy až 150 cm dlouhými, u zdejších rostlin však spíše
do 1 m. Listy jsou tmavě zelené a obloukovitě prohnuté, naspodu žlutavě žláznaté. Hlavní vřeteno listu je hustě až roztroušeně plevinaté,
pleviny v dolní polovině řapíku jsou často nahloučené, jsou přes 1 cm
dlouhé, světle, až tmavě hnědé s výrazným tmavším středním pruhem
(viz. foto).
přeslička poříční (Equisetum fluviatile)
Poměrně vysoká přeslička (až 150 cm), lodyha bývá nevětvená či přeslenitě větvená (většina zdejších rostlin). V ČR se vyskytuje roztroušeně
až hojně zejména v oblasti pahorkatin po nižší horské oblasti, v nížinách
teplých oblastí je poměrně vzácná.
narcis žlutý (Narcissus pseudonarcissus)
Několik trsů roste na okraji loučky při břehu Mlýnského potoka. Druh pochází z jihozápadní a západní Evropy včetně britských ostrovů. V našich
podmínkách někdy zplaňuje ze zahrad nebo dokládá dřívější osídlení.
Na tuto lokalitu mohly být jeho cibule připlaveny vodou nebo záměrně
vysazeny. Kdo ví.

!

Kapraď osténkatá (20.5.11).
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Kapraď rozložená (20.5.08).

Ostřice prodloužená (4.5.08).

Celkový pohled (28.5.08).

Krušina olšová (20.5.11).

!
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Přeslička poříční (20.5.11).

Šťovík koňský (20.5.11).

Střemcha obecná pravá − listy (20.5.11).

Střemcha obecná pravá − kvetoucí (28.4.05).

Ostřice trsnatá (4.5.08).

2.3 VODNÍ NÁDRŽ V PP ČASTAVA
Loc:
49°38’31.189”N, 17°12’54.906”E,
bod v přehledové mapě č.3
Nadmořská výška 217 m
PP Chomoutovské jezero

Popisovaná vegetace:
1. MAKROFYTNÍ VEGETACE PŘIROZENĚ
EUTROFNÍCH A MEZOTROFNÍCH VOD
2. RÁKOSINY EUTROFNÍCH STOJATÝCH
VOD − FRAGMENTY

446

PP Častava

1. MAKROFYTNÍ VEGETACE PŘIROZENĚ
EUTROFNÍCH A MEZOTROFNÍCH VOD
Fytocenologické pojetí:
Svaz Nymphaeion albae Oberdorfer 1957
As. Nymphaeo albae − Nupharetum luteae Nowiński 1927
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2. RÁKOSINY EUTROFNÍCH STOJATÝCH
VOD − FRAGMENTY
Fytocenologické pojetí:
Svaz Phragmition australis Koch 1926
As. Glycerietum maximae Nowiński 1930
As. Acoretum calami Eggler 1933
LOKALIZACE POPISOVANÉ VEGETACE:
Mělké příbřežní litorální pásmo nádrže
a navazující vlhká část břehů (eulitorál).
Společenstva s obdobným zastoupením
druhů najdeme také v prostoru nedalekého, severovýchodním směrem ležícího odstaveného ramene zvaného Lešák,
které tvoří převážnou část PP Častava.
K rákosinám se obecně řadí porosty
s převahou mohutných bahenních travin

!
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Celý prostor jižní nádrže s dominantním
porostem stulíku žlutého (Nuphar lutea).
Uvedené rostlinné společenstvo zde
představuje porost stulíku žlutého, který se v Litovelském Pomoraví vyskytuje
poměrně vzácně, a to ponejvíce v okolí
Olomouce, kde ho můžeme najít v malých pískovnách mezi Chomoutovem
a Olomoucí a v okolí Horky nad Moravou,
tj. na jezeře Poděbrady a zde.
Z našich leknínovitých rostlin (Nymphaeaceae) je stulík žlutý nejhojnější, vyskytuje se i v tůních, kde ostatní vodní
makrofyta ustoupila vlivem rybářského
hospodaření. Přesto se s ním lze setkat
poměrně vzácně, v rybnících s intenzivním chovem ryb ho obvykle nenajdeme.
Nepatří mezi zákonem zvláště chráněné
druhy a není uveden ani v červeném seznamu.

Růžkatec ostnitý (31.5.11).

200

400 m

a jsou značně variabilní. Charakter konkrétního porostu rákosiny je dán převahou některého z diagnostických druhů společenstva. Z nich se zde vyskytuje zejména zblochan vodní a v menší míře také orobinec širokolistý. Typické rákosiny jsou
často porosty značného rozsahu, zdejší jsou však plošně velmi malé a omezené pouze na úzké příbřežní pásmo. Nejde
tedy o úplně reprezentativní ukázku.

V PROSTŘEDÍ TÉTO A TAKÉ SOUSEDNÍ VODNÍ NÁDRŽE SE VYSKYTUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ROSTLIN:
(nejde o jejich úplný soupis, uvedeny jsou vybrané vodní a mokřadní rostliny s vazbou na tato stanoviště)

!

chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea)

hojně na březích celé nádrže

kosatec žlutý (Iris pseudacorus)

jednotlivé větší trsy

kyprej vrbice (Lythrum salicaria)

roztroušeně jednotlivě po celém obvodu nádrže

lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum) C4

hojně, ale pouze v sousední nádrži

lilek potměchuť (Solanum dulcamara)

roztroušeně po celém obvodu

orobinec širokolistý (Typha latifolia)

porost při východním břehu

ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus) C4

jednotlivé trsy po celém obvodu nádrže

ostřice štíhlá (Carex acuta)

roztroušené menší porosty

ptačinec bahenní (Stellaria palustris) C3

jen místy v břehových porostech

puškvorec obecný (Acorus calamus)

hojně po celém obvodu nádrže

růžkatec ostnitý (ponořený) (Ceratophyllum demersum)

masivně v sousední nádrži

skřípina lesní (Scirpus sylvaticus)

místy

stulík žlutý (Nuphar lutea)

hojně v celé nádrži

šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia)

ojediněle při jižním břehu

vrbina obecná (Lysimachia vulgaris)

hojně na březích celé nádrže

zblochan vodní (Glyceria maxima)

roztroušeně menší porosty

12
POZNÁMKY K VYBRANÝM DRUHŮM:
puškvorec obecný (Acorus calamus) je rostlina u nás nepůvodní, pochází pravděpodobně z JV. Asie. Puškvorce byly řazeny do čeledi árónovitých (Araceae), díky své jedinečnosti však mají dnes svou samostatnou
čeleď puškvorcovitých (Acoraceae). K nám se puškvorec obecný dostal
zřejmě v 16. století (některé prameny uvádějí už 14. století). Šířili ho
při svých výbojích např. Tataři, kteří věřili, že čistí vodu a tam, kde
roste, je voda pitná. U nás, stejně jako v celé Evropě, se vyskytují triploidní neplodné rostliny, rozšiřuje se zde tedy výhradně vegetativně.
Puškvorec obsahuje siličné buňky, je silně aromatický a odedávna je využíván k léčení zejména žaludečních a střevních obtíží.
chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) − vytrvalá mohutná tráva
rozrůstající se podzemními výběžky často do rozsáhlých souvislých porostů. Roste na březích stojatých i tekoucích vod, kde obsazuje i místa
silně ovlivňovaná proudící vodou (při vyšších stavech vody) a kde její
porosty vytváří tzv. říční rákosiny, roste i na mokrých loukách, v příkopech a podobně. V některých státech je předmětem šlechtění a využívá
se jako významný, vysoce produkční pícní druh. Na zahradách se často
můžeme setkat s její pěstovanou okrasnou formou s bílozeleně panašovanými listy.
šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia) − vytrvalá vodní a bažinná
rostlina, nápadná svými listovými čepelemi s charakteristickým střelovitým tvarem na dlouhých řapících. Kromě nich vytváří také listy úzké
ponořené i listy splývající na hladině. Kvete od června do konce léta.
V Litovelském Pomoraví se druh v důsledku nedostatku vhodných stanovišť vyskytuje poměrně vzácně.

Puškvorec obecný v květu (10.8.10).

!
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Vrbina obecná (3.9.05).

Stulík žlutý (30.5.08).

Lakušník okrouhlý (31.5.11).

Puškvorec obecný − listy (31.5.11).

Šípatka střelolistá (18.6.04).

Chrastice rákosovitá (31.5.11).

2.4 LESNÍ POROST V SEVERNÍM OKRAJI PP ČASTAVA

PP Chomoutovské jezero

Popisovaná vegetace:
TVRDÉ LUHY NÍŽINNÝCH ŘEK

446

PP Častava

Fytocenologické pojetí:
Svaz:
Alnion incanae Pawłowski et al. 1928
Podsvaz:
Ulmenion Oberdorfer 1953
As. Querco−Ulmetum Issler 1926
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Sasanka hajní (20.4.06).

Loc:
49°38’51.65”N, 17°12’26.408”,
bod v přehledové mapě č.4
Nadmořská výška 217 m

200

Sasanka pryskyřníkovitá (12.4.11).

400 m

LOKALIZACE POPISOVANÉ VEGETACE:
Lesní porost o výměře cca 0,5 ha ohraničený ze severovýchodu protipovodňovou hrází, z jihu a východu tokem Lešák
(Častava).
V CHKO Litovelské Pomoraví jsou významně zastoupeny ochranářsky cenné
luhy s místy pralesovitou strukturou s věkově rozrůzněným a druhově poměrně
pestrým stromovým patrem s výskytem
méně častých druhů, jako jsou jilm vaz
(Ulmus laevis), jilm habrolistý (Ulmus
minor) a jilm horský (Ulmus glabra).
Vzácně se tu vyskytuje například i jabloň
lesní (Malus sylvestris). Díky dobrému
zásobení vodou a dostatku živin, které
jsou průběžně doplňovány ukládáním
sedimentů při větších povodňových rozlivech, mají tyto porosty obvykle bujné
bylinné patro s velkou pokryvností. Druhová bohatost bylinného patra je patrná
zejména v období jarního aspektu.
Jarní aspekt můžeme chápat v širším
smyslu jako období začínající vlastně už
v předjaří (zahrnujeme do něho i někdy
používaný tzv. předjarní aspekt). Obvykle
na přelomu února a března či ještě dříve, v době, kdy je pryč případná sněhová
pokrývka (v těchto polohách ne příliš častá), prochází sluneční svit prodlužujících
se dní neolistěným stromovým a keřovým
patrem a začíná prohřívat půdu. Toto příznivé období využívají zejména geofyty,
tj. vytrvalé byliny s podzemními zásobními orgány, které dokáží díky zásobním
látkám velmi rychle vyrašit, vykvést, vytvořit listovou plochu a využít krátící se
čas dostatku světla před olistěním dřevin
k opětovnému vytvoření zásobních látek
a také semen či jiných diaspor. V rychlém sledu se střídají na sebe navazující
fáze jarního aspektu. V první mají převahu nápadné porosty kvetoucích sněženek
(Galanthus nivalis) a bledulí (Leucojum
vernum). Po nich následuje barevnější

fáze s převládajícími dymnivkami (Corydalis solida a C. cava) doprovázenými poměrně širokou škálou dalších kvetoucích rostlin (křivatec žlutý,
orsej jarní hlíznatý, plicník tmavý, sasanka hajní a pryskyřníkovitá, popenec obecný, violka lesní, hluchavka skvrnitá a další). O něco později
rozkvétá pitulník horský, pryskyřník kosmatý či silenka dvoudomá. Tento
„ohňostroj“ květů pak víceméně uzavírá rozkvět porostů česneků medvědích (Allium ursinum), které provoní celý les.
VYSKYTUJÍ SE TU TYTO DRUHY CÉVNATÝCH ROSTLIN:
E3:
bříza bělokorá (Betula pendula)
dub letní (Quercus robur)
habr obecný (Carpinus betulus)
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
jilm vaz (Ulmus laevis) C4
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)
lípa srdčitá (Tilia cordata)
Sněženka podsněžník (24.3.11).

olše lepkavá (Alnus glutinosa)
E2:
brslen evropský (Euonymus europaeus)
chmel otáčivý (Humulus lupulus)
kalina obecná (Viburnum opulus)
rybíz červený (Ribes rubrum )
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střemcha obecná (Prunus padus)
E1:
bršlice kozí noha (Aegopodium podagria)
česnáček lékařský (Alliaria petiolata)
česnek medvědí (Allium ursinum)
dymnivka plná (Corydalis solida) C4
hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum)
kakost hnědočervený (Geranium phaeum)
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)
kosatec žlutý (Iris pseudacorus)
křivatec žlutý (Gagea lutea)
Dymnivka plná (12.4.11).

lipnice hajní (Poa nemoralis)
lopuch plstnatý (Arctium tomentosum)
orsej jarní hlíznatý (Ficaria verna subsp. bulbifera)
ostružiník sivý (ježiník) (Rubus caesius)
ostřice třeslicovitá (Carex brizoides)
pitulník horský (Galeobdolon montanum)
plicník tmavý (Pulmonaria obscura)
popenec obecný (Glechoma hederacea)
pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus)
pšeníčko rozkladité (Milium effusum)
sasanka hajní (Anemone nemorosa)
sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides)
silenka dvoudomá (Silene dioica) = knotovka červená
sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) C3, O
srha hajní (Dactylis polygama)
svízel přítula (Galium aparine)
šťavel kyselý (Oxalis acetosella)

Kalina obecná − plody (12.9.08).
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Ohrožení biotopu: Kromě případných nevhodných způsobů lesnického hospodaření (zejm. obnova porostů nevhodnými
dřevinami) může biotop ohrožovat regulace řek a následné zahlubování koryta, pokles hladiny podzemní vody. S tím
spojené omezení záplav a jiné negativní jevy spojené s regulací. Vysoké stavy spárkaté zvěře mohou bránit (resp. brání)
samovolné obnově porostů z přirozeného zmlazení. Určité nebezpečí představuje také šíření neofytů zejména v okolí
řeky a v navazujících porostech − javor jasanolistý (Acer negundo), netykavka žláznatá (Impatiens glandulosa), bolševník
velkolepý (Heracleum mantegazzianum), slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus), štětinec laločnatý (Echinocystis
lobata), křídlatky (Reynoutria sp. div.) a další.

2.5 LOUKY V PP DALIBOŘ
Loc:
49°39’33.572”N, 17°11’53.185”E,
bod v přehledové mapě č.5
Nadmořská výška 220 m

PP Daliboř

Popisovaná vegetace:
1. PSÁRKOVÉ LOUKY
2. BEZKOLENCOVÉ LOUKY

LOVECKÁ CHATA

1. PSÁRKOVÉ LOUKY
Fytocenologické pojetí:
Svaz:
Deschampsion cespitosae Horvatić
1930
As. Poo trivialis−Alopecuretum peratensis Regel 1925
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2. BEZKOLENCOVÉ LOUKY
Fytocenologické pojetí:
Svaz:
Molinion caeruleae Koch 1926
As. Molinietum caeruleae Koch 1926
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LOKALIZACE POPISOVANÉ VEGETACE:
Téměř celá luční enkláva obklopená
lesem kromě dosud druhově chudších
okrajových částí, které byly v nedávné
minulosti využívány jako pole. Uvedené typy vegetace se zde střídají a tvoří
v ploše lokality vzájemné přechody v závislosti na charakteru podloží a vlhkostních poměrech konkrétního místa.
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VYBRANÉ PŘÍTOMNÉ DRUHY (upraveno podle Rybka 1997):
bika ladní (Luzula campestris)

roztroušeně

bika mnohokvětá (Luzula multiflora)

roztroušeně

bojínek luční (Phleum pratense)

roztroušeně, hlavně v JV části

bukvice lékařská (Betonica officinalis)

vzácně ve střední části louky

čertkus luční (Succisa pratensis)

vzácně ve střední části

hrachor luční (Lathyrus pratensis)

hojně

chrpa luční (Centaurea jacea agg.)

hojně

jarva žilnatá (Cnidium dubium) C2

roztroušeně po většině plochy sníženin

jetel luční (Trifolium pratense)

roztroušeně

jílek vytrvalý (Lolium perenne)

roztroušeně, hlavně v JV části

jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)

hojně

kakost bahenní (Geranium palustre)

vzácně v JZ okraji

kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi)

hojně

kopretina časná (Leucanthemum ircutianum)

poměrně hojně

koromáč olešníkový (Silaum silaus) C3

vzácně na louce

kosatec sibiřský (Iris sibirica) C2, SO

hojně na většině plochy

kostřava červená (Festuca rubra)

hojně

kostřava luční (Festuca pratensis)

hojně

krvavec toten (Sanguisorba officinalis)

hojně

lipnice luční (Poa pratensis)

hojně

lipnice obecná (Poa trivialis)

hojně

medyněk vlnatý (Holcus lanatus)

roztroušeně

metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa)

hojně

mochna husí (Potentilla anserina)

hojně, zejména ve sníženinách

mrkev obecná (Daucus carota)

hojně

ocún jesenní (Colchicum autumnale)

roztroušeně

olešník kmínolistý (Selinum carvifolia)

vzácně na louce

ostřice časná (Carex praecox)

roztroušeně

ostřice jarní (Carex caryophyllea)

vzácně v louce

ostřice liščí (Carex vulpina)

hojně ve sníženinách

ostřice obecná (Carex nigra)

roztroušeně

ostřice ostrá (Carex acutiformis)

vzácně ve sníženině

ostřice štíhlá (Carex acuta)

vzácně ve sníženině

ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius)

hojně

pcháč potoční (Cirsium rivulare)

roztroušeně

pcháč šedý (Cirsium canum)

roztroušeně

pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)

hojně

pryskyřník prudký (Ranunculus acris)

roztroušeně

pryskyřník zlatožlutý (Ranunculus auricomus)

roztroušeně

pryšec kosmatý (Euphorbia villosa) C2, O

vzácně

psárka luční (Alopecurus pratensis)

hojně v celém území

psineček rozkladitý (Agrostis capillaris)

hojně

ptačinec bahenní (Stellaria palustris) C3

roztroušeně ve sníženinách

ptačinec trávovitý (Stellaria graminea)

roztroušeně

rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys)

hojně

rožec obecný (Cerastium holosteoides)

hojně

řebříček bertrám (Achillea ptarmica)

vzácně, západně od sníženiny

řeřišnice luční (Cardamine pratensis)

roztroušeně

srha laločnatá (Dactylis glomerata)

hojně

srpice barvířská (Serratula tinctoria) C4

vzácně na louce

svízel bahenní (Galium palustre)

vzácně ve sníženinách

svízel bílý (Galium album)

roztroušeně

svízel severní (Galium boreale) C4

hojně

svízel syřišťový (Galium verum)

roztroušeně

svízelka chlupatá (Cruciata laevipes)

roztroušeně

svízelka lysá (Cruciata glabra)

roztroušeně

štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)

hojně

!
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tomka vonná (Anthoxanthum odoratum)

roztroušeně

trojštět žlutavý (Trisetum flavescens)

roztroušeně

tužebník obecný (Filipendula vulgaris)

roztroušeně

vikev plotní (Vicia sepium)

roztroušeně

vikev ptačí (Vicia cracca)

roztroušeně

violka psí (Viola canina)

roztroušeně, až vzácně na nejsušších místech

violka psí x slatinná (Viola x ritschliana)

roztroušeně, až hojně na přechodných
stanovištích mezi výskyty rodičovských taxonů

violka slatinná (Viola stagnina) C2, SO

pouze v největší sníženině

zvonek rozkladitý (Campanula patula)

roztroušeně

Aluviální psárkové louky patří k přirozeně druhově chudším lučním společenstvům, zde přítomná vegetace je však tvořena přechody více typů vegetace (zejména psárkové louky a bezkolencové louky) a kromě druhů těchto společenstev sem
vstupují i druhy mokřadní (např. violka slatinná, ostřice kalužní, ostřice liščí a další) či druhy typické pro vysychavé kontinentální zaplavované louky (např. jarva žilnatá a česnek hranatý). Výsledkem je značná druhová rozmanitost lokality,
na níž bylo zaznamenáno přes 200 druhů cévnatých rostlin (Rybka 1997).

POZNÁMKY K VYBRANÝM DRUHŮM:

!
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kosatec sibiřský (Iris sibirica) C3, SO − má zde, v přírodní památce Daliboř v rámci CHKO Litovelské Pomoraví, nejbohatší populaci. Vyhovují mu vlhká luční stanoviště, může se vyskytovat i ve světlých vlhkých lesích v jejich okrajích a podobně. Zákonem (resp. prováděcí vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb.) je zařazen mezi silně ohrožené zvláště chráněné druhy,
v červeném seznamu (Holub & Procházka 2000) je zařazen do kategorie nižší, tedy mezi ohrožené taxony.
Nepřehlédnutelné kvetoucí kosatce tu můžeme zastihnout na přelomu května a června. Kosatec sibiřský je spolu s kosatcem žlutým a případně dalšími druhy kosatců živnou rostlinou 4−5 mm velkého nosatce (Mononychus punctumalbum), jehož populace žije i na zdejších rostlinách. Kosatec sibiřský je v mnoha kultivarech s oblibou pěstovaný také v zahradách.
violka slatinná (Viola stagnina) C2, SO − podobně jako u kosatce sibiřského je zdejší populace violky slatinné nejsilnější v Litovelském Pomoraví, kde se celkově vyskytuje dosti vzácně. Patří mezi silně ohrožené zvláště chráněné druhy
a do stejné kategorie ji řadí také červený seznam (Holub & Procházka 2000). Najdeme ji zejména ve vlhké sníženině v jihozápadní části lokality. Zajímavý je výskyt jejího křížence s violkou psí (Viola × ritschliana), který se na lokalitě hojně
vyskytuje na přechodných stanovištích mezi výskyty rodičovských taxonů.

Bukvice lékařská (10.7.03).

Čertkus luční (3.9.04).

Jarva žilnatá (31.5.11).

Violka slatinná (31.5.08).

Kosatec sibiřský a nosatec Mononychus punctumalbum − ve výřezu vpravo (28.5.08).

2.6 LESNÍ POROST V PR PANENSKÝ LES SEVERNĚ OD PP DALIBOŘ
Loc:
49°39’47.418”N, 17°11’40.339”E,
bod v přehledové mapě č.6
Nadmořská výška 220 m

!
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Popisovaná vegetace:
TVRDÉ LUHY NÍŽINNÝCH ŘEK
Fytocenologické pojetí:
Svaz:
Alnion incanae Pawłowski et al. 1928
Podsvaz: Ulmenion Oberdorfer 1953
As. Querco−Ulmetum Issler 1926,

PR Panenský les

LOKALIZACE POPISOVANÉ VEGETACE:
LOVECKÁ CHATA
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Lesní porost v prostoru mezi hlavním
tokem Moravy a Mlýnským potokem,
zejména porost mezi lesní cestou vycházející severozápadním směrem z PP
Daliboř a pravým břehem Moravy. Obecný text s charakteristikou lužních lesů
Litovelského Pomoraví najdete u lokality
č. 2.4.
Stanoviště je obdobné jako na lokalitě č. 2.2, ovšem s rozdíly v zastoupení
druhů bylinného patra, odlišnou věkovou
strukturou porostu i zastoupením dřevin.
Navíc (oproti lokalitě č. 2.2) se tu vyskytuje dymnivka dutá (Corydalis cava),
je zde slabší zastoupení sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis), naopak
dominantnější je česnek medvědí (Allium ursinum) a ostružiník ježiník (Rubus
caesius). Nejsou tu zastoupeny olše,
stromové patro má jednodušší věkovou
strukturu.

POZNÁMKY K VYBRANÝM DRUHŮM:
česnek medvědí (Allium ursinum)
Ve zdejších lužních lesích velice hojný druh, místy vytváří rozsáhlé porosty a jeho dominance v bylinném patře je nejvýraznější v době jeho kvetení v pozdnějarním aspektu (přibližně přelom dubna a května). Česnek medvědí je dobře
známou léčivou rostlinou a doporučuje se pro snížení krevního tlaku, proti chřipkám, ateroskleróze a astmatu, dříve se
používal také na pročištění žaludku a střev i proti parazitům. Lze ho také využít v kuchyni, používají se zejména listy
trhané v době před květem.
dymnivka dutá (Corydalis cava)
Tento zde hojný jarní geofyt je velmi variabilní v barvě květů. Spolu můžeme vidět rostliny kvetoucí v různých odstínech
růžovo-fialové i rostliny s bílými květy. Od dymnivky plné (Corydalis solida) ji můžeme rychle odlišit podle podoby listenů
(listovité útvary „podpírající“ jednotlivé květy). U dymnivky duté jsou vejčité, až eliptické, celokrajné (oproti dlanitě
3−6klaným u d. plné). Je obvykle o něco vyšší (až 40 cm oproti max. 25 cm) než d. plná, hlíza je dutá a je uložena hlouběji v zemi.

!
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Celkový pohled (24.4.07).

Česnek medvědí (24.4.07).

Dymnivka dutá (12.4.11).

2.7 LESNÍ POROST V NPR VRAPAČ
Loc:
49°42’45” N, 17°02’13” E,
bod v přehledové mapě č.7
Nadmořská výška 237 m
NPR Vrapač

Popisovaná vegetace:
TVRDÉ LUHY NÍŽINNÝCH ŘEK
Fytocenologické pojetí:
Svaz: Alnion incanae Pawłowski et al. 1928
Podsvaz: Ulmenion Oberdorfer 1953
As. Querco−Ulmetum Issler 1926
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DRUHY CÉVNATÝCH ROSTLIN:
(tučně jsou zvýrazněny druhy zaznamenané na uvedených souřadnicích, s ostatními jmenovanými druhy se můžeme
setkat na obdobných stanovištích v širším
okolí)

200
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LOKALIZACE POPISOVANÉ VEGETACE:
Obecný text s charakteristikou lužních
lesů Litovelského Pomoraví najdete u lokality č. 2.4. Lesní porost v prostoru mezi
turisticky značenou cestou (červená značka) a pravým břehem hlavního toku řeky
Moravy v NPR Vrapač. Obdobné lesní porosty se vyskytují v celém širším komplexu
lužních lesů v prostoru mezi Litovlí, Mladčí, Novými Zámky a Řimickým jezem (tzn.
také v PR Hejtmanka a PP Pod Templem).
Porost, který můžeme nazývat také jilmovou doubravou, případně jilmovou jaseninou, můžeme zařadit k těmto typickým
společenstvům břehů nížinných řek teplých klimatických oblastí, přestože už leží
při hranici na rozhraní termofytika a mezofytika, fytogeografických okresů Hané
(podokresu Hornomoravský úval) a Zábřežsko−uničovského úvalu.
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Kokořík mnohokvětý (3.5.07).
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E3:
habr obecný (Carpinus betulus)
dub letní (Quercus robur)
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
javor babyka (Acer campestre)
javor klen (Acer pseudoplatanus)
javor mléč (Acer platanoides)
jilm habrolistý (U. minor) C4
jilm horský (Ulmus glabra)
jilm vaz (Ulmus laevis) C4
lípa srdčitá (Tilia cordata)
lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
E2:
bez černý (Sambucus nigra)
hloh (Crataegus sp.)
lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) C4
střemcha obecná pravá (Prunus padus subsp. padus)
E1:
bršlice kozí noha (Aegopodium podagria)
árón východní (Arum cylindraceum) C4

!
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bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis)
bledule jarní (Leucojum vernum) C3, O
čarovník pařížský (Circaea lutetiana)
česnáček lékařský (Alliaria petiolata)
česnek medvědí (Allium ursinum)
čistec lesní (Stachys sylvatica)

Hluchavka skvrnitá (28.4.05).

dymnivka dutá (Corydalis cava)
dymnivka plná (Corydalis solida) C4
hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum)
kakost hnědočervený (Geranium phaeum)
kerblík lesklý (Anthriscus nitida)
kerblík lesní (Anthriscus sylvestris)
kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum)
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)
křivatec žlutý (Gagea lutea)
kuklík městský (Geum urbanum)
kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum) C4
lipnice hajní (Poa nemoralis)
netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere)
orsej jarní hlíznatý (Ficaria verna subsp. bulbifera)
ostružiník sivý (ježiník) (Rubus caesius)
ostřice lesní (Carex sylvatica)
ostřice třeslicovitá (Carex brizoides)
pitulník horský (Galeobdolon montanum)
plicník tmavý (Pulmonaria obscura)
popenec obecný (Glechoma hederacea)
prvosenka vyšší (Primula elatior)
pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus)
pryšec sladký (Euphorbia dulcis)
pšeníčko rozkladité (Milium effusum)

Pryskyřník kosmatý (24.4.07).

ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea)
sasanka hajní (Anemone nemorosa)
sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides)
silenka dvoudomá (Silene dioica) = knotovka červená
sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) C3, O
srha hajní (Dactylis polygama)
svízel přítula (Galium aparine)
šťavel kyselý (Oxalis acetosella)
válečka lesní (Brachypodium sylvaticum)
violka lesní (Viola reichenbachiana)
vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia)
zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) C4
Křivatec žlutý (18.4.06).

POZNÁMKY K VYBRANÝM DRUHŮM:
árón východní (Arum cylindraceum) C4
Tuto jedovatou rostlinu z čeledi árónovitých (Araceae) zde můžeme najít poměrně často. Snad nápadnější než za květu je
v době zralosti jejích červených plodů (bobule), kdy už ale neuvidíme listové růžice. Árón východní je (na rozdíl od árónu
plamatého (Arum maculatum), který je u nás znám pouze z Čech) vázaný na karpatskou a panonskou oblast.
dymnivka plná (Corydalis solida) C4
Podobně hojný druh jako dymnivka dutá, od níž ji snadno poznáme podle široce klínovitých dlanitě 3−6klaných listenů
(tvar může připomínat např. krtčí pracku). Barva květů je také variabilní ovšem, převažují fialovo-růžové odstíny, bílé
zbarvení je velmi vzácné.
lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) C4
Nižší keř z čeledi vrabečnicovitých (Thymelaeaceae). Zde byl zaznamenán na sušších místech v západní části území
(za Malou Vodou). V Litovelském Pomoraví se vyskytuje roztroušeně na relativně sušších stanovištích v lužních lesích, ale
najdeme ho i v prostoru Doubravy či Třesína.
sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) C3, O
V celé oblasti lužních lesů Litovelského Pomoraví poměrně hojný druh, místy vytváří velmi bohaté porosty („koberce“).
Sněženku však řadí naše legislativa v kategorii ohrožené mezi zvláště chráněné druhy, takže i tady pro ni platí (a to
i mimo PR a NPR) omezení vylučující i trhání květů.
bledule jarní (Leucojum vernum) C3, O
Přestože místy je bledule v Litovelském Pomoraví hojná podobně jako sněženka a zejména v území mezi Litovlí a Stření
vytváří bohaté porosty, v oblasti lužních lesů nad Litovlí ji najdeme jen vzácně. Na území NPR Vrapač je známo jen několik trsů. Stejně jako sněženka patří mezi zvláště chráněné ohrožené druhy.
zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) C4
Druh uvedený v červeném seznamu jako vzácnější, vyžadující další pozornost (C4). V této oblasti se však místy vyskytuje
poměrně hojně. Patří do čeledi pryskyřníkovitých (Ranunculaceae) a jako ostatní rostliny čeledi je i tento taxon jedovatý.
jilm vaz (Ulmus laevis) C4
V území NPR Vrapač je uváděn v západní části rezervace za Malou Vodou (Rybka 2001b), ale pravděpodobně se vyskytuje
roztroušeně v celém prostoru tohoto komplexu lužního lesa. Tento druh byl dříve charakteristickým stromem lužních lesů,
ale po tracheomykózních infekcích velká část stromů uhynula a jeho zastoupení v porostech se snížilo. Na území CHKO
Litovelské Pomoraví je s podporou správy CHKO vysazován při obnově lesních porostů.
jilm habrolistý (Ulmus minor) C4
V oblasti je zastoupen v menší míře než jilm vaz. Tracheomykózními infekcemi je tento druh zasažen ve větší míře než
jilm vaz.
kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum) C4
Pro tento typicky horský druh z čeledi kýchavcovité (Melanthiaceae) je zdejší nížinný výskyt poměrně neobvyklý, i když
ne úplně ojedinělý. Kýchavice se v širším okolí vyskytuje i na dalších místech, častěji v polohách více „proti proudu“ řeky
Moravy (např. v PR Hejtmanka, v okolí PR Kačení louka, v lesích u Králové apod.). Na rozdíl od kýchavice bílé pravé rostoucí u nás jen v jižních Čechách, jsou okvětní listy zdejšího poddruhu žlutozelené nebo špinavě zelené.
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Celkový pohled (26.4.05).

Orsej jarní hlíznatý (12.4.11).

Plicník tmavý (15.4.08).

2.8 DUBOHABŘINA V PP TŘESÍN
Loc:
49°42’18.493”N, 16°59’12.358”E,
bod v přehledové mapě č.8
Nadmořská výška 310 m
Popisovaná vegetace:
ČERNÝŠOVÁ DUBOHABŘINA
(HERCYNSKÁ DUBOHABŘINA)
Fytocenologické pojetí:
Svaz: Carpinion Issler 1931
As. Melampyro nemorosi − Carpinetum
betuli Passarge 1962

PP Třesín

LOKALIZACE POPISOVANÉ VEGETACE:
Na Třesíně je nejrozšířenějším typem
lesní vegetace. Pokrývá vrcholové plató
i většinu svahů mimo některé severně
a severovýchodně ukloněné části a další
drobné výjimky. Ve značné části území je
však nahrazen sekundárními porosty jehličnanů, zejména smrku.
Centrem rozšíření tohoto typu lesní vegetace v ČR jsou střední a východní
Čechy. Vzhledem k tomu, že jí vyhovují živinami bohaté hlubší půdy, zůstala
u nás tato jednotka omezena na obtížněji přístupná či jinak zemědělsky těžko
využitelná místa. Výskyt na Třesínském
prahu je na hranici této jednotky s karpatskými dobohabřinami.
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DRUHY CÉVNATÝCH ROSTLIN:
Na lokalitě s uvedenými souřadnicemi
a v širším okolí na obdobných stanovištích se můžeme setkat s níže uvedenými
druhy. Tento výčet však není vyčerpávající.
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E3:
borovice lesní (Pinus sylvestris)
dub zimní (Quercus petraea)
habr obecný (Carpinus betulus)
javor babyka (Acer campestre)
javor klen (Acer pseudoplatanus)
jeřáb břek (Sorbus torminalis) C4
lípa srdčitá (Tilia cordata)
modřín opadavý (Larix decidua)
E2:
brslen evropský (Euonymus europaeus)
hloh (Crataegus sp.)
líska obecná (Corylus avellana)
svída krvavá (Cornus sanguinea)
Brslen evropský − plody (12.9.08).
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E1:
bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis)
bika bělavá (Luzula luzuloides)
černýš hajní (Melampyrum nemorosum)
hrachor (lecha) jarní (Lathyrus vernus)
hrachor černý (Lathyrus niger)
jaterník podléška (Hepatica nobilis)
jestřábník savojský (Hieracium sabaudum)
jestřábník zední (Hieracium murorum)
klinopád (marulka) obecný (Clinopodium vulgare)
kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum)
konvalinka vonná (Convallaria majalis)
kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos)
lipnice hajní (Poa nemoralis)
medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) C3, O
okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) C3, O
ostřice pilovitá (Carex pilosa)
ostřice prstnatá (Carex digitata)
plicník tmavý (Pulmonaria obscura)
pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides) C4
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ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea)
strdivka jednokvětá (Melica uniflora)
svízel (mařinka) vonný (Galium odoratum)
svízel lesní (Galium sylvaticum)
válečka lesní (Brachypodium sylvaticum)
zběhovec lesní (Ajuga genevensis)
zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia)
zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium)

Celkový pohled (29.8.10).

Jeřáb břek kvetoucí (15.5.08) a v plodu (13.10.09).

Bika bělavá (10.5.11).

Černýš hajní (13.8.10).

Hrachor černý (16.6.06).

!
27

Jaterník podléška (22.3.08).

Javor babyka (27.10.06).

Medovník meduňkolistý (26.5.09).

Okrotice bílá (20.5.09).

Pryšec mandloňovitý v době vegetačního
klidu (20.2.07).

Zběhovec lesní (10.5.11).

POZNÁMKY K VYBRANÝM DRUHŮM:
jeřáb břek (Sorbus torminalis) C4
Tento středně vysoký strom můžeme najít na Třesíně jako vtroušenou dřevinu zejména v dubohabřinách, často v lesních
okrajích. Vyhovují mu suché i skeletovité půdy. Plody břeku jsou po dozrání červeno-oranžové a jsou jedlé. Pevné a tvrdé
dřevo břeku bylo dříve velmi ceněno v řezbářství.
okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) C3, O
Vyskytuje se roztroušeně v prostoru téměř celého Třesína, zejména v podrostu listnatých lesů.
Tato lesní orchidej je silně mykotrofní, je sice zelená a využívá tedy fotosyntézu, ale část uhlíkatých látek získává pomocí
symbiotických hub, ty obvykle vytvářejí mykorhizu zároveň s některými druhy dřevin. Pro ochranu okrotic je tedy nezbytné zachování celého biotopu s přirozenou dřevinnou skladbou.
medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) C3, O
Vyskytuje se roztroušeně v prostoru Třesína na vhodných stanovištích, tj. v relativně teplejších polohách, zejména na
jižně ukloněných partiích vrchu na světlejších lesních plochách.
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