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42 PAMÁTNÁ KVĚTENA
Podle fytogeografického členění leţí Květnice na severozápadním okraji výběţku
Panonského termofytika (v okrese Znojemsko – brněnská vrchovina), který se v zásadě
údolím řeky Svratky sem od jihu vkliňuje poměrně hluboko do Českomoravského mezofytika (okresu Moravského podhůří Vysočiny). Mimořádná druhová rozmanitost bioty
Květnice je dána ostrovní polohou hory na rozhraní Tišnovské kotliny a Českomoravské
vrchoviny, otevřeností hory k jihu, sloţitou geologickou stavbou (se střídáním karbonátových a křemičitých hornin), velkou vertikální členitostí reliéfu, mezoklimatickou rozrůzněností (se střídáním teplých jiţních a chladných severních poloh) nebo pestrou mozaikou půdních typů s různorodými vlastnostmi.
Květnice leţí na významné migrační cestě rostlin a ţivočichů. Spojují se zde dva
významné migrační koridory teplomilné bioty, Boskovická brázda a údolí Svratky. Příroda
Květnice vyniká především bohatstvím teplomilných druhů, které se zde na slunných a
teplých vápencových svazích uchytily během své
migrace od jihu k severu v raném postglaciálu.
V teplém období, které následovalo po poslední
době ledové. Některé z nich zde dnes dokonce
rostou na severní hranici svého areálu. Například oman oko Kristovo (Inula oculus-christi).

Oman oko Kristovo

Další druhy zde zase mají nejvíce k severu vysunutou lokalitu v rámci údolí Svratky.
Třeba dub pýřitý (Quercus pubescens), mahalebka obecná (Cerasus mahaleb), ţluťucha menší (Thalictrum minus), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), oţanka hroznatá (Teucrium botrys) nebo
zvonek boloňský (Campanula bononiensis).

Mahalebka
obecná

Kavyl sličný
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Jiné druhy sice ještě nepočetně vyznívají výše proti proudu řeky, ale na Květnici
mají nejsevernější vitální početné populace. Třeba bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), dřín obecný (Cornus mas), vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum) nebo ostřice
nízká (Carex humilis).
Vousatka prstnatá
Bělozářka větevnatá

Dřín obecný
V důsledku zásadních změn vegetačního krytu Květnice v uplynulých 150200 letech došlo k významným změnám
zdejší flóry. Především s ohledem na její
druhovou rozmanitost. Mnohé významné
druhy nalezené zde během 19. století a
první poloviny století 20. jsou dnes vyhynulé nebo nezvěstné.
Vegetační kryt doznal zásadních
změn nejen v souvislosti se zalesňovacími
aktivitami, ale také dlouhodobým samovolným spontánním rozvojem dřevinného patra
s jeho postupným úplným zapojováním. Podmínky pro rozvoj teplo a světlomilných rostlinných druhů se obecně zhoršily. Významně se omezily vhodné plochy pro jejich přeţívání. V porostech a plochách začaly převaţovat plochy trvale zastíněné. Pokud je nejen
černá borovice pěstovaná v monokulturách tak vytváří opad jejich jehlic těţko rozloţitelnou vrstvu, která znemoţňuje růst dalších rostlin. Pod zdejšími zapojenými porosty tak
v některých dílčích segmentech celého komplexu byly aţ existenčně potlačeny původní
druhově pestré travobylinné teplo a světlomilné porosty. Pod porosty cizorodého akátu
pak bylo mnohde původní bylinné patro zásadním způsobem degradováno obohacováním
půdy o dusík nebo jedovatými sloučeninami vylučovanými opadávaným listím či kořenovými systémy. Na druhé straně je třeba konstatovat, ţe v případě dotčeného komplexu
nebyl dopad dlouhodobě přítomných aţ zapojených porostů akátu natolik zničující jako
v případě mnoha jiných lokalit teplomilné flóry na jiţní Moravě a bylinné patro po jeho
odstranění velmi rychle regenerovalo včetně některých významných druhů rostlin. Rozrůstající se keřové porosty svídy krvavé pak zcela v zastíněných plochách mnohde zcela
vytlačily jakýkoliv bylinný podrost.
4
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43

MODŘENCE

V rozsáhlém svahovém komplexu se lze zpravidla během června setkat s nezaměnitelnými modře kvetoucími modřenci. Rostou zde dva velmi podobné a jen obtíţně rozlišitelné druhy. Statný modřenec chocholatý (Muscari comosum) zařazený na Červeném seznamu naší
flóry mezi ohroţené druhy a také nápadně „jemnější“ modřenec tenkokvětý (Muscari tenuifolium) zařazený mezi naše zvláště chráněné ohroţené druhy
rostlin. Kvetoucí rostliny obou
druhů se tu objevují jen vzácně a nepravidelně. Tedy nikoliv kaţdým rokem a navíc
pouze v četnosti do několika
rostlin.
Modřenec chocholatý roste
vzácně podél úpatí skalnatých
srázů nebo podél úpatí východních svahů za panelovými
domy.

Modřenec tenkokvětý roste vzácně ve vyšších
partiích východního segmentu skalní stepi nad Romanovou vilou nebo na teráskách východní části
skalnatých srázů.
5
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KAVYL VLÁSKOVITÝ

Ve svahovém komplexu roste řada druhů trav. Pro rozsáhlé plochy skalní stepi
jsou nejcharakterističtější trávy stepní – kavyly. Ty bývají pravidelnou a typickou součástí stepních či teplomilných společenstev. Obecně známé jsou tzv. „péřité“ kavyly vyznačující se v době květu ve větru vlající a na světle se lesknoucí dlouhou péřitou osinu. Zde je
tato skupina kavylů zastoupena statným kavylem sličným (Stipa pulcherrima). O tomto
druhu jiţ byla řeč v předchozích kapitolách. Ve zdejším svahovém komplexu je však daleko rozšířenější kavyl vláskovitý (Stipa capillata) řazený na Červeném seznamu mezi
vzácné druhy rostlin. Na rozdíl od skupiny „péřitých“ kavylů jde o druh kvetoucí aţ
v letních měsících během července a srpna. Navíc jde o druh nenápadný a nepříliš atraktivní. I proto není natolik známý jako jeho příbuzní.
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Na druhé straně lze jeho přítomnost dobře registrovat podle charakteristických pozůstatků loňských rostlin i během jara, tedy ještě dlouho před jeho letním rozkvětem.

Roste prakticky po celých plochách skalní stepi. Někde společně s předešlým druhem. Zvláště bohaté porosty
lze nalézt v dolním cípu skalní
stepi nad Romanovou vilou, v
dolní výspě skalní stepi nad
městem, v horních partiích
jihovýchodního cípu nebo podél horní hrany skalnatého
stupně v úpatí východních svahů od školního areálu aţ k panelovým domům. Stejně jako
v případě druhu předešlého vedla rozsáhlá rekonstrukce k významnému rozšíření původních, rychle se v důsledku ataku dřevin zmenšujících, porostů. Zvláště v rámci skalní
stepi nad Romanovou vilou.
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ZVONEK BOLOŇSKÝ

Dalším zvláště chráněným druhem rostoucím ve zdejším svahovém komplexu je
ohroţený zvonek boloňský (Campanula bononiensis). Rozkvétá zde zpravidla aţ počátkem
léta během července. Pro tento druh je zajímavé aţ
mimořádné kolísání jeho početnosti. V některých letech lze objevit stovky kvetoucích rostlin, v jiných
nám zase dá dost námahy objevit alespoň nějakou.
Velmi často lze ve zdejším komplexu nacházet neobyčejně statné rostliny.

Jedinec kvetoucí
v bohatých porostech
bělozářky větevnaté
(Anthericum ramosum)
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Roztroušeně roste prakticky po celém
území. Někde četněji, jinde zase jen jednotlivě a značně roztroušeně. Nejpočetněji dnes
roste v úpatních svazích západní části skalnatých srázů a také v ploše nad jejich horní
hranou. Nejen v těchto místech se početnost
druhu v souvislosti s provedenými radikálními rekonstrukčními zásahy znásobila.
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VOUSATKY

Svojí stavbou snad nejzajímavější travou zdejších segmentů skalní stepi je vousatka prstnatá (Botriochloa ischaemum) zařazená na Červeném seznamu mezi vzácné druhy
rostlin. Její bohaté trsy oţivují nejen zdejší skalní step (mnohde společně s kavyly), ale
působivé bývají zejména ve skalnatých srázech. Rozkvétají aţ během druhé polovny léta
od konce července do konce srpna.
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V plném květu mají charakteristicky
nápadně prstovitě rozestálé lichoklasy – květenství. Roste zde poměrně běţně po většině
volných či volnějších ploch zdejší skalní stepi
či skalnatých srázů. Tedy nejen v rozsáhlých
segmentech skalní stepi nad městem či Romanovou vilou, ale také v západní části skalnatých srázů nebo podél horní hrany skalnatého
úpatního stupně východních svahů.

Po odkvětu
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JINÉ VZÁCNÉ TRÁVY

V rozsáhlém svahovém komplexu lze nalézt i některé další významné druhy trav
zařazené na Červeném seznamu flóry České republiky mezi vzácné druhy. Na prosluněných teráskách skalnatých srázů jde o jednu
z našich nejmenších trav dorůstající zpravidla jen
do 5-10 cm a rozkvétajíci jiţ záhy z jara jiţ kolem
přelomu března a dubna – ostřici nízkou (Carex
humilis).

Ostřice nízká

Strdivka sedmihradská

Například podél horní hrany
východní části skalnatých srázů
jde o pomístní porosty strdivky sedmihradské (Melica transsilvanica) vyznačující se mimořádnou nápadností v době rozkvětu. Podél úpatní pěšiny vedoucí podél skalnatých
srázů pak lze nalézt během července charakteristicky ojíněný pýr prostřední (Elytrigia
intermedia).

12

KVĚTNICE

48

ŽLUŤUCHY

Téměř výhradně v horním segmentu skalní stepi nad městem nad vrstevnicovou
pěšinou roste další ze zdejších ohroţených druhů zařazených na Červeném seznamu naší
flóry. Ţluťucha menší (Thalictrum minus) patří zdánlivě k nejméně atraktivně kvetoucím
rostlinným druhům ve zdejším komplexu zpravidla koncem června a během července.
Jejich listy a bohatá květenství sloţená z drobných kvítečků jsou však natolik charakteristická,
ţe jejich určení není problém. Pouze jednotlivé
rostliny pak lze ještě objevit ve skalní stepi pod
vrstevnicovou pěšinou. Jinde v celém rozsáhlém
komplexu tuto rostlinu nenalezneme.
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Žluťucha menší v plném květu
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ČESNEK HORSKÝ

Česnek horský (Allium montanum) řazený na Červeném seznamu naší flóry mezi
vzácné druhy rostlin je dalším typickým zástupcem zdejší květeny. Česnek horský rozkvétá ve zdejším komplexu aţ v druhé polovině léta během srpna. Roste poměrně běţně
po většině komplexu s výjimkou „odlesněné“ plochy nad skalnatými srázy či úpatních
svahů těchto srázů. Zvláště početně se vyskytuje třeba v dolním cípu skalní stepi nad
Romanovou vilou, v jiţních partiích východních svahů nad školním areálem nebo v západní části skalnatých srázů. Podobně jako v případě omanu nebo oţanek jde ve zdejším
svahovém komplexu o jeden z nejcharakterističtějších nejnápadněji rozkvétajících rostlinných druhů dodávajících zdejším skalním stepím specifický ráz.
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DIVIZNY

Po uvolnění úpatních svahů skalnatých srázů nebo horních partií jihovýchodního
cípu celého komplexu v rámci rozsáhlé rekonstrukce došlo k početnému rozvoji statných
nápadně ţlutě kvetoucích divizen. Nejvzácnější je charakteristicky větvená divizna rakouská (Verbascum austriacum)
řazená mezi vzácné druhy naší květeny.

Zpravidla od poloviny června do července zde můţeme
identifikovat i další 3 druhy. V těchto případech jde o rostliny
statnější a vyznačující se daleko většími a méně početnými květy. Jde o diviznu černou (Verbascum nigrum), diviznu sápovitou
(Verbascum phlomoides) nebo
diviznu
malokvětou
(Verbascum thapsus).
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KONOPICE ÚZKOLISTÁ

Od konce července do poloviny srpna rozkvétá na řadě míst celého rozsáhlého
svahového komplexu další druh zařazený na Červeném seznamu flóry České republiky
mezi ohroţené. Jde o konopici úzkolistou (Galeopsis angustifolia). V souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí komplexu se druh po celém komplexu zjevně spontánně rozšířil a rozšiřování pokračuje i nadále. Stále nová a nová ohniska této jednoleté byliny se objevují na
různých místech uvolněné skalní stepi nad Romanovou vilou nebo v uvolněných plochách dřínových doubrav nad jiţními skalnatými srázy. Neobvykle bohaté porosty jiţ
dnes porůstají nejvyšší partie obou částí velkého západního ţlebu v rámci skalnatých
srázů.
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OŽANKY

Snad nejefektněji působí během druhé poloviny června růţově zbarvené plochy
přízemních porostů oţanky kalamandry (Teucrium chamaedrys) v horních partiích středního a východního segmentu skalní stepi nad Romanovou vilou. Skalní step má v tu dobu neopakovatelný charakter a atmosféru.
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Ve svahovém komplexu roste ještě jeden druh oţanky. Oţanka hroznatá (Teucrium
botrys) zařazená na Červeném seznamu mezi ohroţené druhy rostlin. Uváděna je odtud
tradičně z obou největších segmentů skalní stepi. Jak z plochy nad městem, tak z plochy
nad Romanovou vilou. V posledních letech se ji však podařilo prokázat pouze na jediném
místě v rámci skalní stepi nad Romanovou vilou.
Jde o místo zásadně uvolněné v rámci rekonstrukce
a porosty tohoto druhu oţanky se tu dnes zjevně
rychle rozšiřují. Oţanka hroznatá není vůbec tak
nápadně kvetoucí jako její příbuzná. Navíc rozkvétá
zpravidla aţ velmi pozdě. Snad jako vůbec poslední
rostlina vyskytující se ve zdejším svahovém komplexu během října aţ listopadu. Zatímco oţanka kalamandra je trvalka – jde o drobný přízemní polokeřík, tak oţanka hroznatá je bylinou. Navíc bylinou
jedno (případně dvouletou) v důsledku čehoţ můţe
početnost z roku na rok značně kolísat.

Rozkvět během první poloviny
října 2008 (foto 11.10.)
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Desítky polykormonů
ožanky hroznaté vyrůstají
na lokalitě výhradně
v kamenité suti.

Po odkvětu přetrvávaly rostliny po celou zimu v této podobě (foto 25.3.2009)

S příchodem jara se rostliny začaly zelenat, vztyčovat
a rychle růst (foto 7.4.2009)

K opětovnému rozkvětu pak došlo již během druhé poloviny července, snad v souvislosti s abnormálně „vlhkým“ průběhem pokročilejšího jara a první poloviny
léta (foto 31.7.2009)
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Dne 31.7.2009 již byla na lokalitě naprostá většina rostlin odkvetlá,
v dokvétání byly pouze jednotlivé rostliny nebo jejich malé skupiny.
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CHRPA CHLUMNÍ

Zvláště chráněné ohroţená chrpa chlumní (Cyanus triumfettii) patří ve zdejším
komplexu ke vzácným druhům objevujícím se roztroušeně a zpravidla jednotlivě v travnatých plochách podél horní hrany skalnatých srázů, ve vyšších partiích skalní stepi nad
Romanovou vilou nebo ve vyšších partiích východních svahů nad skalnatým úpatním
stupněm. Ve všech třech dnešních oblastech
výskytu byly podmínky pro její opětovný rozvoj
obnoveny rozsáhlými rekonstrukčními zásahy.
Chrpa clumní zde rozkvétá zpravidla během
druhé poloviny května a první poloviny června.
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PETRKLÍČE

Prvosenka jarní (Primula veris), zařazená mezi naše vzácné druhy rostlin, roste
v rámci celého komplexu na jediném místě podél západního okraje dolního výběţku skalní stepi nad městem. Ještě před několika roky byla tato místa neprostupně zarostlá a
zastíněná. Po radikálním rozvolnění původních porostů došlo k explozivnímu rozvoji
zdejší původně jen několika četné populace. Dnes zde kaţdoročně rozkvétá přes 50 rostlin a zjevně se dále rozšiřují do nejbliţšího okolí. Prvosenky zde kvetou zpravidla po celý
duben.
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ROZRAZILY

V rozsáhlém svahovém komplexu roste více druhů nejrůzněji modře kvetoucích
rozrazilů. Zpravidla během dubna a května jde zejména v dolních partiích skalnatých
srázů o rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia) a rozrazil trojklanný (Veronica triphyllos). Ani jeden z uvedených druhů zde nebývá
příliš hojný. Rozrazil rezekvítek je bylinou vytrvalou, zbývající dva druhy jsou bylinami
jednoletými.

Rozrazil břečťanolistý

Rozrazil trojklanný
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Rozrazil rezekvítek

Poněkud později, zpravidla aţ
během června, pak ve středních partiích
plochy nad skalnatými srázy lze nalézt
kvetoucí rostliny rozrazilu lékařského
(Veronica officinalis).
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TOLITY

Tolity lékařské (Vincetoxicum hirundinaria) jako charakteristické druhy lesostepních teplomilných společenstev rostou v rámci komplexu především podél horní hrany
skalnatých srázů kde vytvářejí i poměrně bohaté porosty. Rozkvétají zpravidla kolem poloviny května.
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HLAVÁČ BLEDAVÝ

Zvláště v pozdním létě během druhé poloviny července a první poloviny srpna se
stává mimořádně charakteristickým druhem některých partií zdejší skalní stepi hlaváč
bledavý (Scabiosa ochroleuca). Například v dolním cípu skalní stepi nad Romanovou vilou
nebo v dolním výběţku skalní
stepi nad městem. Společně s
kvetoucím kavylem vláskovitým
(Stipa capillata) a vousatkou
prstnatou (Botriochloa ischaemum) či rozkvétajícím česnekem
horským (Allium montanum) dotváří neobyčejnou atmosféru porostů v tu dobu.
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DEVATERNÍKY

Přízemní devaterníky velkokvěté (Helianthemum grandifolorum) charakteristicky
zdobí svými velkými sytě ţlutými květy některé partie zdejších skalních stepí zpravidla od
poloviny května do ploviny června. Zvláště početně například v dolním výběţku skalní
stepi nad městem.
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KOKOŘÍKY

Především ve vyšších partiích středního segmentu plochy nad skalnatými srázy
nebo podél vrstevnicové pěšiny procházející západním cípem skalní stepi nad městem lze
objevit porosty kokoříků, které se tu po provedených rekonstrukčních zásazích značně
rozšířily a v uvolněných plochách se rozšiřují i nadále. Rozkvétají zde zpravidla od poloviny dubna do začátku května.
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V porostech převaţuje kokořík vonný
(Polygonatum odoratum),
kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum) je
daleko vzácnějším.

Kokořík vonný

Kokořík mnohokvětý
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JARNÍ EFEMERY

S příchodem jara jiţ od konce března a následně po celý duben se mnohde ve
skalních stepích objevují zpravidla drobné přízemní porosty (koberce) bíle kvetoucích
jednoletých rostlinek, které záhy po svém odkvětu zanikají a v pokročilejším jaru po nich
nezbývá památky. Jen s výjimkou „neviditelných“ semen. Právě na jejich úrodě a podmínkách dalšího vývoje závisí jejich rozkvět během dalšího jara. Početnost drobných jarních efeméru můţe kaţdoročně zásadním způsobem kolísat. Ve zdejším svahovém komplexu nejsou porosty jarních efemér nějak bohaté a rozšířené a narazíme na ně jen v některých místech. Drobné jarní efeméry jsou vázány na plochy s chybějícím zapojeným
travním drnem. Tedy zjednodušeně řečeno
na „holé“ plochy. Ve zdejším svahovém komplexu lze nalézt například roţec obecný (Cerastium holosteoides), plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum), osívku jarní (Erophila
verna) nebo ptačinec prostřední (Stellaria
media).

Rožec obecný

Ptačinec
prostřední

Plevel okoličnatý
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Osívka jarní

Ve stejnou dobu rozkvétají ve stejných plochách i další barevně kvetoucí rostliny.
Jiţ zmiňované jednoleté rozrazily (Veronica hederifolia a Veronica triphyllos) a také hluchavka nachová (Lamium purpureum), pumpava rozpuková (Erodium cicutarium) nebo
violka rolní (Viola arvensis).
Hluchavka
nachová

Pumpava
rozpuková

Violka rolní

Kvetoucí
tařinky kališní
se objevují až
s přelomem
dubna a května
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PRYŠEC CHVOJKA

Na mnoha místech zdejší skalní stepi, ale i v uvolněných plochách dřínových
doubrav rekonstrukcí, rozkvétají zpravidla kolem poloviny dubna místy bohaté charakteristické porosty pryšce chvojky (Euphorbia cyparisias).
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CHLUPÁČEK

Například ve středních partiích východního segmentu skalní stepi nad Romanovou
vilou rozkvétají zpravidla kolem poloviny května bohaté porosty ţlutého chlupáčku zedního (Hieracium pilosella), jehoţ přízemní listové růţice tu můţeme nacházet jiţ od samotného počátku jara. Od prvních
dubnových dnů.
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ŠALVĚJE

Především v jiţních partiích východních svahů nad školním areálem rozkvétají
zpravidla kolem poloviny května bohaté porosty šalvěje luční (Salvia pratensis), jinde jen
minimálně.

Abnormálně vybarvená šalvěj luční

Později aţ během
druhé poloviny června
pak především ve východních svazích rozkvétá
i šalvěj přeslenitá (Salvia
verticillata).
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PILÁT LÉKAŘSKÝ

Ani pilát lékařský (Anchusa officinalis) zařazený na Červeném seznamu mezi naše
vzácné druhy rostlin není v území nějak četnější. V posledních letech jsou nacházeny
jednotlivé rostliny nebo jejich malé skupiny pouze v úpatních svazích skalnatých srázů.
Tedy v plochách, které byly v rámci rekonstrukce zásadním způsobem uvolněné. Pak se
v roce 2009 objevilo velké mnoţství těchto rostlin v rozsáhlých částech plochy nad skalnatými srázy, roztroušeně zde vykvetlo více neţ 100-150 rostlin. Pilák rozkvétá ve svahovém komplexu zpravidla koncem
května a začátkem června.
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STROŠEK

Strošek pomněnkový (Lappula squarrosa), figurující na Červeném seznamu mezi
ohroţenými druhy rostlin, rostl nejdříve jen v horních partiích jihovýchodního cípu celého komplexu v četnosti desítek rostlin. Jde o plochu, která byla v rámci rekonstrukce
zásadním způsobem uvolněna a tedy s
chybějícím souvislejším travním drnem. V roce 2009 pak rozkvetly aţ
stovky těchto jednoletých rostlin v rozsáhlých částech plochy nad skalnatými
srázy (podobně jako v případě předchozího druhu - pilátu). Strošek ve
zdejším svahovém komplexu rozkvétá
zpravidla během června.
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KVETOUCÍ KOBERCE

Při vycházkách po zdejších skalních stepích od konce dubna do července můţeme
nezřídka narazit na nápadně a působivě bohatě rozkvetlé přízemní koberce rozchodníků
a mateřídoušek. Mateřídoušky jsou zde zastoupeny jediným druhem: mateřídouškou
časnou (Thymus praecox) zařazenou na Červeném seznamu mezi vzácné druhy našich
rostlin. Zhruba ve stejnou dobu zde vykvétají i velmi podobné porosty jiţ uváděné oţanky
kalamandry (Teucrium chamaedrys), které však mají charakteristicky vroubkované listy.
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Porosty rozchodníků jsou tvořeny téměř výhradně dvěma přízemními ţlutě kvetoucími druhy: rozchodníkem šestiřadým (Sedum sexangulare) a rozchodníkem ostrým (Sedum acre). Daleko vzácněji, například přímo v západním segmentu skalnatých srázů lze
narazit na porosty rozchodníku bílého (Sedum album).

Rozchodník bílý
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TRÝZEL

Dvouletý trýzel rozvětvený (Erysimum diffusum) zařazený na Červeném seznamu
mezi naše ohroţené druhy rostlin je v území velmi vzácným. V posledních letech jsou nacházeny jednotlivé rostliny nebo jejich malé skupiny pouze v úpatních svazích skalnatých srázů. Tedy v plochách, které byly v rámci rekonstrukce zásadním způsobem uvolněné. Jen ojediněle lze nalézt nějakou rostlinu i jinde. Trýzel zde rozkvétá zpravidla během druhé poloviny května.

Takto bohatý porost je v komplexu výjimkou
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DALŠÍ VÝZNAMNÉ DRUHY

V rozsáhlém svahovém komplexu lze nalézt i některé další významné druhy rostlin
zařazené dnes na Červeném seznamu
naší flóry.
Blín černý
(Hyoscyamus niger)

Sesel sivý (Seseli osseum)

Mák polní (Papaver argemone)
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Čilimník řezenský
(Chamaecytisus ratisbonensis)

Pryšec mnohobarevný (Euphorbia epithymoides)
roste těsně podél hranice komplexu. Nahoře podél
vrstevnicové pěšiny vedoucí horním okrajem severozápadních partií skalní stepi nad Romanovou
vilou.
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DRUHOVÁ ROZMANITOST

Druhová pestrost květeny zdejšího svahového komplexu je nemalá. Kromě jiţ celé
řady uvedených, především významných nebo charakteristických druhů zde lze nalézt
desítky a desítky druhů dalších.

Máčka ladní (Eryngium campestre)
Čičorka pestrá (Coronilla varia)

Prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum)

Kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera)
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Chrpa latnatá (Centaurea stoebe)
Chrpa čekánek (Centaurea scabiosa)

Drchnička rolní (Anagalis arvensis)

Bukvice lékařská (Betonica officinalis)
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Sleziník červený (Asplenium trichomanes)
Sleziník severní
(Asplenium septentrionale)
Sleziník routička
(Asplenium ruta-muraria)

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)
Rýt ţlutý (Reseda lutea)
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Mařinka vonná (Galium odoratum)

Křivatec luční (Gagea pratensis)

Chřest lékařský (Asparagus officinalis)

Šedivka obecná (Berteroa incana)
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Mařinka psí (Asperula cynanchica)
Čilimníkovec černající (Lembotropis nigricans)

Kapustka
obecná
(Lapsana
communis)

Penízek
prorostlý
(Thlaspi
perfoliatum)

Štírovník
růţkatý
(Lotus
corniculatus)
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Pupava obecná (Carlina vulgaris)

Konvalinka
vonná
(Convallaria
majalis)

Česnek
domácí
(Allium
oleraceum)

Snědek
Kochův
(Ornithogalum
kochii)

Sadec
konopáč
(Eupatorium
cannabinum)
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Konopice (Galeopsis sp.)

Čistec přímý
(Stachys recta)

Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria)
Rozchodník velký (Sedum maximum)
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Písečnice douškolistá (Arenaria serpyllifolia)
Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria)
Hadinec obecný (Echium vulgare)

Kopretina okoličnatá
(Pyrethrum corymbosum)
Roţec rolní (Cerastium arvense)
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ZE ZAHRÁDEK

Úpatí skalnatých srázů lemují po celé délce zaplocené soukromé pozemky. Nejrůznější zahrady a zahrádky, z kterých byl podél zdejší pěšiny dlouhodobě ukládán zahradní
odpad. Právě v tom lze hledat příčiny výskytu některých zahradních rostlin v těchto partiích komplexu. Naštěstí příliš do vyšších partií svahů nepronikají.
Koberce rozchodníku nepravého jsou zde bohudík jen zcela ojedinělé. V případě většího
rozvoje jde ve značné míře o nezničitelnou
rostlinu totálně vytlačující původní vegetaci.

Kakost
pyrenejský

Koukol polní

Ve vyšších polohách východního svahu
nad školním areálem dokonce kaţdoročně
vykvétá ojedinělá třemdava bílá (Dictamnus
albus). Nejspíše jde také o důsledek zahradních aktivit v okolí.
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