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Přírodní rezervace Biskoupský kopec v kat. území Biskoupky s výměrou 8,31 ha a
ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání teplomilné trávníky na granulitech s granátem a biotitem. Leží v nadmořské výšce 382-397 m n.m. na návrší (v prostoru kóty Biskoupský kopec) mezi obcemi Biskoupky a Senorady a je tvořena několika izolovanými segmenty. Vegetační kryt je zpravidla travnatý s roztroušenými dřevinami, dílčí
partie některých segmentů mají dnes po desítky let trvajícím samovolném vývoji podobu
zapojených dřevinných („lesních“) porostů s dominancí borovice lesní (Pinus sylvestris). Ve
většině segmentů jsou pozůstatky dřívější povrchové těžby kamene. Zpravidla v podobě terénních depresí nebo ploch zbavených půdního skeletu.
Přírodní rezervace Biskoupský kopec byla vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako EVL CZ 0622150 „Biskoupský
kopec“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Biskoupský kopec
Již ve vzdálenější historii probíhala v území povrchová těžba kamene. Dodnes je tu
dobře patrná celá řada pozůstatků v podobě povrchových terénních depresí. Současně patrně území sloužilo jako obecní pastvina. Svědčí o tom i dnešní přítomnost keřů jalovce
obecného (Juniperus communis) nebo porostů vřesu obecného (Calluna vulgaris), tedy druhů, které takto využívané plochy často provázely. Jak je patrné z leteckého snímku, tak ještě v roce 1953 byla celá lokalita víceméně prostá jakéhokoliv dřevinného patra. Pouze v
severní části velké severní parcely již byly plošnější porosty náletových dřevin s převahou
borovice lesní (Pinus sylvestris). Po zbývajících travnatých plochách se dřeviny vyskytovaly
jen velmi sporadicky.
Až v následujících desetiletích začalo v souvislosti s ukončením využívání docházet
k postupnému rozvoji dřevinného patra po většině území. Především v plochách na-
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rušených dřívější těžbou kamene se úspěšně uchycovaly náletové dřeviny jako je borovice lesní, bříza bělokorá (Betula pendula),
nebo osika obecná (Populus tremula). Početně i dub (Quercus sp.). Současně začalo docházet k rozvoji keřových porostů. Hlavně
růže šípkové (Rosa canina). Proměňovat se
v souvislosti s absencí jakéhokoliv využívání
začaly i travnaté plochy. Na mnoha místech
začal rozvoj ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) či třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Volné travnaté plochy
se postupně zmenšovaly. Teplomilná společenstva včetně významných druhů rostlin
byly na ústupu a šíření dřevin rychle pokračovalo. V některých monokulturách třtiny křovištní již dosahovala vrstva stařiny
téměř metrové výšky.
Před rokem 1996 nebyl v území žádný
systematický management prováděn a vývoj
vegetace probíhal samovolně. Až od roku
1997 začaly být realizovány systematické
redukce keřových a náletových porostů ve
prospěch stabilizace a rozšíření stále se
zmenšujících volných travnatých ploch s
teplomilnými společenstvy. Od roku 1999 je
v území prováděna systematická každoroční
údržba travobylinných porostů až dvojnásobným kosením s odstraňováním biomasy
a zohledňováním výskytu významných druhů rostlin, které jsou v maximálně možném rozsahu ponechávány dozrávání. Důraz je při údržbě kladen na opakovaná kosení ploch postižených masivním rozvojem ovsíku vyvýšeného a ploch s výskytem třtiny křovištní.
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Jaro je tady
Jarní rozkvět květeny začíná na Biskoupském kopci každoročně již koncem března a začátkem dubna. Křivatec český
(Gagea bohemica) je dnes v území velmi vzácným a nehojně až
jednotlivě roste jen na několika místech. To porosty trávy - ostřice nízké (Carex humilis) bývají v plném květu velmi nápadné a
před následným rozkvětem konikleců dodávají mnoha plochám
specifický charakter.

Křivatec český
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Ostřice nízká
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Violka rolní

Osívka jarní

Musíme být hodně pozorní, abychom si v travnatých plochách
během dubna všimli drobných kvítků jarních efemér. Nalézt můžeme
třeba osívku jarní (Erophila verna), huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), rožec obecný (Cerastium holosteoides), rožec malý (Cerastium
pumilum), rozrazil trojklanný (Veronica triphyllos), rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia) nebo violku rolní (Viola arvensis). Daleko
později se v druhé polovině května objevuje kvetoucí rozrazil Dilleniův
(Veronica dillenii), ještě později až začátkem června drobné písečnice
douškolisté (Arenaria serpyllifolia).
Rožec obecný
Huseníček rolní
Písečnice douškolistá
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Rozrazil trojklanný
Rozrazil břečťanolistý
Rozrazil Dilleniův
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Vláda konikleců
Již od konce března začínají zpravidla rozkvétat první koniklece velkokvěté (Pulsatilla grandis). K maximu jejich rozkvětu však
dochází až během druhé dubnové dekády. V posledních letech jde
pravidelně zhruba o 2.500 kvetoucích rostlin (polykormonů)
s těžištěm ve svahu nad i pod cestou vedoucí napříč velkým severním segmentem. V daleko menších počtech se objevují i jinde na
hřbítku prostředního severního segmentu nebo v severovýchodní
části segmentu jižního.

Po odkvětu se lodyha až dvojnásobně prodlužuje a na vrcholu
nese charakteristická a dlouho
po odkvětu dobře patrná kulatá
souplodí ochmýřených nažek.
Několikrát zpeřené přízemní listy
se vyvíjejí až po odkvětu a v
místech výskytu je lze dobře
nacházet i během letních měsíců.
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I u koniklece existuje variabilita ve zbarvení. Výrazně modře vybarvené květy jsou nemálo působivé.

S postupným dozníváním rozkvětu se začínají objevovat
první kvetoucí rostliny druhého druhu konikleců - koniklece
lučního (Pulsatilla pratensis). Těžiště výskytu tohoto druhu leží
v jižním segmentu území, kde lze v posledních letech někdy sledovat stovky kvetoucích rostlin.

Téměř každoročně se od července až do poloviny září, podle aktuálního vývoje podmínek, objevují zvláště v jižním segmentu území znovu kvetoucí
rostliny obou druhů konikleců. Jak koniklece velkokvětého, tak koniklece
lučního. Není žádnou vzácností letní rozkvět až desítek rostlin. Především
pohled na takto pozdě kvetoucí koniklec velkokvětý je zajímavý.
S chomáčem listů, které během hlavního jarního rozkvětu chybí, působí
neobvykle.
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Porosty smolničky obecné

Čas kukaček
Během první dekády května zpravidla
rozkvétají vstavače kukačky (Orchis morio).
V minulosti jich údajně rostly ve zdejších
teplomilných trávnících stovky, dnes početnost kvetoucích rostlin patrně nepřesahuje
50 jedinců. V průběhu května již propuká
jaro v plné síle a na Biskoupském kopci se
objevují desítky druhů kvetoucích rostlin.
Asi nejnápadnější jsou polykormony smolničky obecné (Lychnis viscaria) početně rozkvétající především po jižním segmentu
území. Právě během května dochází každoročně k nejatraktivnějšímu rozkvětu teplomilných trávníků. Bohaté porosty lomikamene cibulkatého (Saxifraga bulbifera),
hvozdíku kartouzku (Dianthus carthusianus), chlupáčku zedního (Hieracium pilosella), pomněnek (Myosotis asp.), mateřídoušek (Thymus sp.), vrchol rozkvětu violek
rolních (Viola arvensis).
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Hvozdíky
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Hnědásci
V průběhu druhé poloviny
května začínají každoročně po
zdejších teplomilných trávnících
poletovat dva vzácné druhy denních motýlů. Setkávat se tu s nimi můžeme pak až do července.
Jde o dva druhy větších hnědásků. Hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia) je zde spíše jen vzácným. Nejspíše spatříme ojedinělé exempláře. Živnými rostlinami
housenek tohoto druhu jsou jitrocele (Plantago sp.) a rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum). Hnědásek květelový (Melitaea didyma) je na kopci daleko hojnější a není vzácností spatřit několik jedinců současně. Kromě již zmíněného rozrazilu a jitrocelu mohou jeho housenky využívat
jako živných rostlin i diviznu rakouskou (Verbascum austriacum) nebo lnici květel (Linaria vulgaris).

Hnědásek květelový
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Vůně jablek
Koncem května rozkvétají na Biskoupském kopci růže.
Převážně jde o všeobecně rozšířenou růži šípkovou (Rosa
canina), ale ve všech segmentech území lze nalézt i druhý
druh: růži vinnou (Rosa rubiginosa). Růži zpravidla
s růžovými květy. Právě v době květu voní tento druh růže
silně po jablcích, zvláště při rašení nebo za vyšších teplot.
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Řebříčky

Mochna stříbrná

Jaro pokračuje
Během první poloviny června jaro rychle pokračuje. Rozkvétají další a další druhy rostlin. Zvláště podél cesty vedoucí
napříč velkým severním segmentem rozkvétají bohaté porosty
mochny stříbrné (Potentilla argentea), mnohde se objevují porosty
modřence chocholatého (Muscari comosum), chlupáčku zedního
(Hieracium pilosella) nebo kvetoucí rostliny nápadného jetele
podhorního (Trifolium alpestre) či naopak mimořádně nenápadné
silenky ušnice (Silene otites). V jižním svahu velkého severního
segmentu kvetou desítky orchidejí - vemeníky dvoulisté (Platanthera bifolia). Do plného rozkvětu přichází mateřídoušky
(Thymus sp.), chmerek vytrvalý
(Scleranthus perennis), polykormony mařinky psí (Asperula cynanchica) nebo stále více řebříčků (Achillea sp.).

Mařinka psí
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Chmerek vytrvalý

Silenka ušnice

Modřenec chocholatý
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Chlupáček zední

Jetel podhorní

Vemeník dvoulistý

Kostřavy v plném květu
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Zrání kostřav
Ve velkých plochách zdejších
teplomilných trávníků jsou zastoupeny
některé druhy kostřav. Mimo jiné i
kostřava červená (Festuca rubra) a
kostřava žlábkatá (Festuca rupicola).
Každoročně kolem poloviny června trávy dozrávají a nabývají nápadného rezavého zbarvení, které dodává mnoha
místům Biskoupského kopce specifický ráz. Ve stejnou dobu zpravidla rozkvétají první pavince horské (Jasione
montana), trávničky obecné (Armeria
vulgaris) nebo divizny rakouské (Verbascum austriacum). K jejich hlavnímu
rozkvětu však dojde až později.

Koncem května lze v některých letech ve velkém severním segmentu
objevit kvetoucí lilii zlatohlávka (Lilium martagon).
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Jalovce
Jalovec obecný (Juniperus communis) býval v minulosti charakteristickým druhem pastvin. Do dnešních dní se jalovce nedochovaly na
mnoha místech. Oblastí jejich pomístního četnějšího výskytu je dnes
údolí řeky Jihlavy nad Biskoupkami. Jedno z míst jeho četnějšího výskytu je právě Biskoupský kopec, kde lze objevit několik desítek jedinců.
Jalověc bývá proměnlivého tvaru. Zpravidla je vícekmenný a křovitý, ale
někteří jedinci bývají jednokmennéa dosahují úctyhodné výšky až kolem
10 metrů. Jalovec je výrazně světlomilný druh adaptovaný na extrémní
podmínky vysychavých a na vláhu chudých půd. Vzhledem ke světlomilností nesnáší příliš konkurenci ostatních dřevin. I proto byl
v minulosti charakteristickým druhem pastvin. Kvete záhy
z jara během dubna. Modročerné ojíněné dužnaté šištice pak
dozrávají až ve druhém či třetím roce.
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Polničky
Jinou charakteristickou dřevinou volných ploch teplomilných trávníků je hrušeň polnička
(Pyrus pyraster). Může dorůstat výšky až 20 metrů a při průměru kmene kolem jednoho metru dosahovat stáří kolem 200 let. Jde o původní planou hrušeň, ze které byly během dlouhé historie vyšlechtěny kulturní hrušně s oblíbenými chutnými plody. Zejména
s asijskými druhy hrušní. Plody této divoké hrušně jsou s nimi nesrovnatelné. Jednak jsou drobné jen do 3 cm průměru a navíc nemají s tradičně známým tvarem konzumovaných hrušní příliš společného. Jsou spíše kulovité, případně jen náznakem klasického tvaru.
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Dřeviny
Ve stromovém patře rozptýlených dřevin se
uplatňují především náletové dřeviny a převahou borovice lesní (Pinus sylvestris). Početně je zastoupena i
bříza bělokorá (Betula pendula), osika obecná (Populus
tremula) nebo jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Charakteristickým pro území je dub zimní (Quercus petraea).
Z dalších druhů zde roste habr obecný (Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), líska obecná
(Corylus avellana), třešeň ptačí (Cerasus avium), břek
obecný (Sorbus torminalis), smrk ztepilý (Picea abies)
nebo modřín opadavý (Larix decidua). Zpravidla na
prosychajících borovicích se pomístně objevuje větší
množství jmelí bílého (Viscum album).
Dub zimní

Jeřáb ptačí

Bříza bělokorá
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Třešeň ptačí
Jmelí bílé

Břek obecný

Brslen bradavičnatý
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Charakteristické jsou v některých partiích území
keře jalovce obecného (Juniperus communis) nebo hrušně
polničky (Pyrus pyraster). V keřovém patře se uplatňuje
především růže šípková (Rosa canina) a růže vinná (Rosa
rubiginosa). Z dalších druhů jde o trnku obecnou (Prunus
spinosa), hloh obecný (Crataegus laevigata), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), brslen evropský (Euonymus europaeus), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), krušinu olšovou (Frangula alnus), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), skalník obecný (Cotoneaster
integerrimus), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), mahalebku obecnou (Cerasus mahaleb), třešeň křovitou
(Cerasus fruticosa), bez černý (Sambucus nigra) nebo ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare). Především v travnatých plochách severního segmentu jsou charakteristické
bohaté porosty vřesu obecného (Calluna vulgaris), v náletových porostech v jihovýchodním cípu severního segmentu pak kručinka chlupatá (Genista pilosa).

Mahalebka obecná
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Trnka obecná
Třešeň křovitá

Hloh

Ptačí zob obecný
Řešetlák počistivý
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Čas rozrazilů
Již koncem června se každoročně objevují první kvetoucí rostliny
rozrazilu klasnatého (Pseudolysimachion spicatum). Atraktivních nápadně
kvetoucích rostlin pak postupně přibývá a někdy kolem poloviny července
dochází k maximu jejich rozkvětu.
Mnoha plochám dodávají pak stovky
plně rozkvetlých rozrazilů specifický
charakter.
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V popředí porost rozrazilu klasnatého, v pozadí
divizny rakouské a hlavně po pravé straně
snímku zvonku moravského
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Bohaté porosty šateru zedního bývají v cestě vedoucí temenem velké severní parcely

V první polovině července nacházíme v teplomilných trávnících přízemní porosty ožanky kalamandry (Teucrium chamaedrys), v plném rozkvětu bývají statné divizny rakouské (Verbascum austriacum) – téměř výhradně v jižním segmentu území, především po cestě vedoucí napříč velkým severním segmentem jsou v plném květu bohaté porosty drobounkého šateru zedního (Gypsophila
muralis), mnohde jsou v plném květu porosty svízele syřišťového (Galium verum), polykormony třezalky tečkované (Hypericum
perforatum) nebo rostliny
starčeku přímětníku (Senecio
jacobea), nejspíše v jižním
segmentu nalezneme kvetoucí zvonky moravské (Campanula moravica) nebo světlíky tuhé (Euphrasia stricta),
při jihovýchodním cípu velkého severního segmentu
rozkvétají hvozdíky svazčité
(Dianthus armeria).

Porost svízele syřišťového
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Divizna rakouská

Ožanka kalamandra
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Zvonek moravský

Světlík tuhý
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Hvozdík svazčitý

Jen v některých letech můžeme objevit kvetoucí zeměžluč
lékařskou (Centaurium erythraea).
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Od poloviny května do poloviny července rozkvétají v teplomilných trávnících porosty mateřídoušek.
Roste zde mateřídouška časná (Thymus praecox) a mateřídouška panonská (Thymus pannonicus).
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Smil
Také první kvetoucí rostliny smilu písečného (Helichrysum arenarium) se na Biskoupském kopci každoročně
objevují již koncem června. Hlavní rozkvět však nastává až s
dozníváním rozkvětu modrých rozrazilů klasnatých (Pseudolysimachion spicatum). Smil roste především ve velkém
severním segmentu, kde ve více místech rozkvétá zpravidla
kolem jednoho tisíce rostlin.
Po odkvětu
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S dokvétáním porostů smilu písečného nastává zpravidla od konce července do poloviny srpna k hlavnímu
rozkvětu dalších dvou charakteristických letních rostlin: trávničky obecné
(Armeria vulgaris) a pavince horského
(Jasione montana).

Pavinec horský
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Spíše až během třetí dekády srpna bývají
v plném květu statné lnice kručinkolisté
(Linaria genistifolia), rostoucí téměř výhradně pouze v jihozápadní části jižního
segmentu území.
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Doba vřesu
S blížícím se koncem srpna začínají především po velkém severním segmentu rozkvétat bohaté porosty vřesu obecného (Calluna vulgaris). Přízemní keříčky upomínají na dřívější pastevní využívání Biskoupského kopce v dnes již vzdálené minulosti. Kolem přelomu srpna a září pak jeho porosty vytvářejí neobyčejnou atmosféru dotčených částí území. Zvláště vynikáním v rámci v již dávno
odkvetlých šedavých či béžových odumřelých travnatých porostech. Porosty smilu písečného (Helichrysum arenarium) již bývají v té době dávno odkvetlé, ale na rozdíl od většiny rostlin si ještě po
dlouhou dobu udržují
svůj
charakteristický
vzhled. Dokvétají poslední trávničky obecné
(Armeria vulgaris) nebo
pavince horské (Jasione montana), postupně
dokvétají i lnice kručinkolisté (Linaria genistifolia).
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Pupava bezlodyžná (Carlina acaulis)
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Ještěrka zelená

Zvířena
Biskoupský kopec je významnou lokalitou
mnoha chráněných či ohrožených druhů živočichů. Žije zde početná a stabilní populace ještěrky
zelené (Lacerta viridis). Charakteristické a nápadné zde bývají v posledních letech jarní zpěvy skřivana lesního (Lullula arborea). Pravidelně hnízdí
v keřích pěnice vlašská (Sylvia nisoria) nebo ťuhýk
obecný (Lanius collurio). Na rozdíl od minulosti se
dnes jen velmi vzácně objevuje dudek chocholatý
(Upupa epops) nebo lelek lesní (Caprimulgus europaeus).
Daleko početnější je zastoupení drobných
bezobratlých živočichů. Početné je zastoupení
specifických druhů brouků vázaných na společenstva suchých trávníků s rozptýlenými dřevinami: krasec měďák (Chalcophora mariana), prskavec obecný (Brachinus crepitans), střevlík
(Carabus scheidleri), střevlík měděný (Carabus
cancellatus), zlatohlávek (Oxythyrea funesta), zástupci čeledi kovaříkovitých (Ampedus sinuatus),
krascovitých (Agrilus hyperici, Anthaxia olympica,
Anthaxia suzannae, Coraebus elatus, Trachys
fragariae), mandelinkovitých (Cassida pannonica,
Chrysolina analis), nosatcovitých (Acallotrates colonnellii, Barypeithes albite, Mogulones venedicus,
Peritelus leucogrammus) nebo vrubounovitých
(Pleurophorus casus). Zajímavotí je výskyt vzácného krasce (Agrilus roscidus) vázaného na staré
keře růže šípkové.
Pěnice vlašská
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Během letních měsíců července a srpna vrcholí
na Biskoupském kopci život rovnokřídlého hmyzu, nejrůznějších kobylek a sarančat. Největším zástupcem je
kudlanka nábožná (Mantis religiosa). V plochách
s mezernatým travním drnem je charakteristickým saranče modrokřídlé (Oedipoda coerulescens).
Kudlanka nábožná
Saranče modrokřídlé
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Z hlediska návštěvníků je Biskoupský kopec bohatou lokalitou denních motýlů. Od konce dubna do začátku září zde můžeme zastihnout několik desítek druhů včetně obou druhů našich
otakárků: otakárka fenyklového (Papilio machaon) a otakárka
ovocného (Iphiclides podalirius).

Otakárek ovocný

Otakárek fenyklový
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Babočka bílé C

Stejně jako všude jsou i zde k vidění zpravidla všeobecně známé babočky: babočka kopřivová (Aglais urticae), babočka paví oko (Inachis io), babočka bodláková
(Vanessa cardui), babočka admirál (Vanessa talanta) nebo
babočka bílé C (Polygonia c-album).
Babočka kopřivová

Babočka paví oko

Babočka admirál

Babočka bodláková
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Perleťovec stříbropásek

K pravidelným zjevům patří tři druhy perleťovců: velký perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) a
menší perleťovec malý (Issoria lathonia) a drobný perleťovec nejmenší (Boloria dia).

Perleťovec
nejmenší

Perleťovec
malý
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Ohniváček černokřídlý

Mimořádně působivá bývají pozorování drobounkých nádherně vybarvených ohniváčků. Pohybují se sice tak rychle, že našemu zraku unikají, ale pokud se nám je podaří spatřit posedávat
s roztaženými křídly, tak se budeme divit a jak barevné klenoty z
říše denních motýlů jde. Žijí tu dva druhy: ohniváček černokřídlý
(Lycaena tityrus) a ohniváček černoskvrnný (Lycaena phlaeas).
Ohniváček černoskvrnný
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Okáč luční

Početně jsou na Biskoupském kopci zastoupeni okáči,
kteří jen velmi málo roztahují svá křídla. Jde o okáče
kostřavového (Arethusana arethusa), okáče lučního (Maniola
jurtina), okáče třeslicového (Coenonympha glycerion), okáče
poháňkového (Coenonympha pamphilus), okáče strdivkového
(Coenonympoha arcania), okáče bojínkového (Melanagria galathea) nebo okáče prosičkového (Aphantopus hyperantus).

Okáč prosíčkový
Okáč kostřavový
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Okáč bojínkový
Okáč poháňkový
Okáč třeslicový
Okáč strdivkový

Žijí zde u dva ohrožené velké druhy: okáč meduňkový
(Hipparchia fasi) a okáč voňavkový (Brinthesia circe), jejichž
nápadné vybarvení se širokými bílými lemy je patrné jen za
letu.

Okáč
voňavkový

Okáč
medyňkový
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Modrásek
tmavohnědý

Několika druhy jsou zastoupení drobní modrásci: modráskem jehlicovým (Polyommatus icarus), modráskem vikvicovým (Polyommatus coridon), modráskem krušinovým (Celastrina argiolus),
modráskem štírovníkovým (Cupido argiades) nebo modráskem
tmavohnědým (Aricia agestis).

Modrásek vikvicový
Modrásek štírovníkový

Modrásek
jehlicový

Modrásek
krušinový

46

Bělásek hrachorový

Kromě jednobarevného žluťáska řešetlákového
(Gonepteryx rhamni) lze objevit i žluťáska čilimníkového
(Colias crocea) nebo žluťáska tolicového (Colias errate).
Nejvzácnějším běláskem je bělásek hrachorový (Leptidea
sinapis), ale žijí tu samozřejmě i některé další druhy:
bělásek řepkový (Pieris napi), bělásek řepový (Pieris rapae) nebo bělásek rezedkový (Pontia daplidice).

Žluťásek řešetlákový

Obyvatelem Biskoupského kopce je i skrytě
žijící ostruháček dubový (Neozephyrus quercus)
zdržující se povětšinou v korunách dubů.
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Chrpa polní (Centaurea cyanus)

Květena
Na území Biskoupského kopce bylo doposud nalezeno více
než 180 druhů vyšších rostlin. Z toho jde ve 39 případech o druhy
významné: zvláště chráněné (8) nebo ohrožené zařazené na Červeném seznamu (31).

Lnice květel (Linaria vulgaris)

Zvláště chráněné druhy bylin
Koniklec luční
Koniklec velkokvětý
Křivatec český
Lilie zlatohlávek
Lomikámen cibulkatý
Smil písečný
Vemeník dvoulistý
Vstavač kukačka

silně ohrožený druh
silně ohrožený druh
kriticky ohrožený druh
ohrožený druh
ohrožený druh
silně ohrožený druh
ohrožený druh
silně ohrožený druh

Pulsatilla pratensis
Pulsatilla grandis
Gagea bohemica
Lilium martagon
Saxifraga bulbifera
Helichrysum arenarium
Platanthera bifolia
Orchis morio
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Ohrožené druhy dřevin zařazené na Červeném seznamu flóry ČR
Brslen bradavičnatý
Břek obecný
Čilimník řezenský
Hrušeň polnička
Jalovec obecný
Kručinka chlupatá
Mahalebka obecná
Skalník obecný
Třešeň křovitá

Euonymus verrucosa
Sorbus torminalis
Chamaecytisus ratisbonensis
Pyrus pyraster
Juniperus communis
Genista pilosa
Cerasus mahaleb
Cotoneaster intergerrimus
Cerasus fruticosa

vzácný druh
vzácný druh
vzácný druh
vzácný druh
ohrožený druh
vzácný druh
ohrožený druh
vzácnýdruh
ohrožený druh

Bělolist rolní (Filago arvensis)

Ohrožené druhy trav zařazené na Červeném seznamu flóry ČR
Kostřava bledá
Kostřava walliská
Ostřice nízká

vzácný druh
vzácný druh
vzácný druh

Festuca pallens
Festuca valesiaca
Carex humilis
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Černohlávek obecný (Prunella vulgaris)

Jetel luční (Trifolium campestre)
Jetel horský (Trifolium montanum)
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Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)

Hadinec obecný (Echium vulgare)

Ohrožené druhy bylin zařazené na Červeném seznamu flóry ČR
Bělolist rolní
Divizna rakouská
Hvozdík svazčitý
Chrpa polní
Jetel podhorní
Jmelí bílé
Kociánek dvouodmý
Lnice kručinkolistá
Mateřídouška časná
Mateřídouška panon.
Modřenec chocholatý
Mochna písečná
Rozrazil Dilleniův
Rozrazil jarní
Rozrazil klasnatý
Rožec nízký
Řebříček panonský
Silenka ušnice
Zvonek moravský

Filago arvensis
Verbascum austriacum
Dianthus armeria
Centaurea cyanus
Trifolium alpestre
Viscum album
Antennaria dioica
Linaria genistifolia
Thymus praecox
Thymus pannonicus
Muscari comosum
Potentilla arenaria
Veronica dillenii
Veronica verna
Pseudolysimachion spicatum
Cerastium pumilum
Achillea pannonica
Silene otites
Campanula moravica
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ohrožený druh
vzácný druh
vzácný druh
vzácný druh
vzácný druh
vzácný druh
silně ohrožený druh
ohrožený druh
vzácný druh
vzácný druh
ohrožený druh
vzácný druh
vzácný druh
vzácný druh
vzácný druh
vzácný druh
ohrožený druh
ohrožený druh
vzácný druh
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