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Malhostovické kopečky v kat. území Malhostovice jsou tvořeny dvěma zvláště chráněnými územími: přírodní památkou Malhostovická pecka s výměrou 1,85 ha s ochranným
pásmem širokým 50 metrů po celém obvodu a přírodní památkou Drásovský kopeček
(Zkamenělá svatba) s výměrou 0,71 ha s ochranným pásmem širokým 50 metrů po celém
obvodu. Obě území chrání zejména teplomilné trávníky na devonských vápencích. Území
leţí v nadmořské výšce 300-332 m n.m. a v obou případech jde o skalnaté výchozy (zajímavé geomorfologické útvary) devonského vápence uprostřed polí s mozaikou teplomilných
trávníků a skalní stepi s jen ojediněle rozptýlenými dřevinami. Pouze po dílčích úsecích obvodů jsou zapojenější především keřové porosty. V obou územích jsou pozůstatky po dřívější těţbě vápence. Mohutný vápencový výchoz „Pecky“ převyšuje okolí terén o 30 metrů.
Obě území byly vyhlášeny v roce 1980. Do soustavy evropsky významných lokalit
NATURA 2000 byly společně zařazeny jako EVL CZ 0622215 „Malhostovické kopečky“ s
cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Pohled z „Kopečku“
na Malhostovickou pecku.

Malhostovické
kopečky
Během 30. aţ 40. let 20. století
došlo k dílčímu odtěţení obou vápencových útvarů. Nejnápadnější je
fragment tehdejšího velkého kamenolomu v jihozápadním cípu „Pecky“
(u silnice). Na „Kopečku“ jsou k vidění fragmenty povrchových lůmků.
Skalnaté jihozápadní úpatí „Pecky“ (bývalý
kamenolom)
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Ještě v roce 1953 byla celá lokalita víceméně prostá jakéhokoliv dřevinného patra. Aţ
v následujících desetiletích došlo ke spontánnímu rozvoji rozsáhlejšího dřevinného patra
podél některých částech obvodů obou území. Do volných travnatých a skalnatých ploch
však dřeviny v podstatě nepronikly. Začátkem 90. let 20. století proběhla rekultivace divoké
skládky v opuštěném dobývacím prostoru v jihozápadním cípu „Pecky“. Zvláště „Pecka“ se
během posledních desetiletí v souvislosti s hlavním předmětem ochrany příliš nezměnil a a
i nadále vykazuje vysokou stabilitu společenstev.

Drásovský kopeček

Střední část „Kopečku“ zřejmě bývala ještě v 50. letech minulého století
nějakým způsobem zemědělsky obdělávána. V následujících desetiletích byl po
obvodu vysazen cizorodý šeřík obecný
(Syringa vulgaris) a patrně i akát (Robinia pseudoacacia). Především samovolným šířením náletového jasanu ztepilého
(Fraxinus excelsior) a keřových porostů
svídy krvavé (Swida sanguinea) postupně docházelo k přílišnému zarůstání některých skalnatých partií na úkor cenných společenstev. Ve střední části pak
v souvislosti s nevyuţíváním došlo k
rozšiřování porostů ovsíku vyvýšeného
(Arrhenatherum elatius) a třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).
Na „Pecce“ nenís ohledem na její stabilitu prozatím prováděn ţádný systematický
management. Naproti tomu na nedalekém „Kopečku“ byly v uplynulých zhruba 10 letech
prováděny redukce keřových a náletových porostů ve prospěch uvolnění zarůstajících skalnatých a travnatých ploch. Zcela byl odstraněn akát, redukován byl šeřík obecný, jasan
ztepilý nebo svída krvavá. Od roku 2004 je pak prováděno kaţdoroční opakované kosení
s odstraňováním biomasy ploch postiţených rozvojem ovsíku vyvýšeného a třtiny křovištní.
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Mochna písečná

Jaro je tady
Jiţ koncem března se jaro na zdejších vápencových výchozech ohlašuje rozkvětem přízemních
porostů ţlutě kvetoucích mochen písečných (Potentilla arenaria). Neobyčejně jsou malebné porosty
v mozaice bílých vápenců. Ještě před hlavním rozkvětem koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis)
kvetou ostřice nízké (Carex humilis). V první polovině dubna rozkvétá na řadě míst, nejpočetněji asi ve
vrcholových partiích „Pecky“ vápnomilná tráva - pěchava vápnomilná (Sesleria albicans).

Ostřice nízká
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Pěchava vápnomilná
Osívka jarní
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Plevel okoličnatý

Písečnice douškolistá

Rozrazil rolní

Především ve skalnatých partiích pak během dubna postupně přibývá kvetoucích drobných jarních efemér, které zde nejsou zastoupeny
nějak početně. Jde o drobný bíle kvetoucí lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), osívku
jarní (Erophila jarní) nebo plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum). Z barevně kvetoucích jednoletých jarních efemér pak můţeme objevit modře
kvetoucí rozrazil rolní (Veronica arvensis). Aţ později během první poloviny června se objevují
drobné rostlinky písečnice douškolisté (Arenaria
serpyllifolia). S postupujícím dubnem jsou místy
charakteristické porosty pryšce chvojky (Euphorbia cyparisias).
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Lomikámen trojprstý
Pryšec chvojka
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Modrá záplava
Travnaté plochy vápencových výchozů
u Malhostovic jsou vyhlášenou lokalitou koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). Roste v obou územích. Na Drásovském kopečku
však pouze nepříliš početně, zhruba do 150200 kvetoucích rostlin (polykormonů). Naopak na Malhostovické pecce je početnost koniklece obrovská. Kaţdoročně tu ve vyšších
partiích severního a po celém východním
svahu rozkvétá kolem 5.000 rostlin. Pokud se
nám podaří načasovat návštěvu do vrcholu
rozkvětu, a květy nejsou poškozeny přízemními mrázíky, tak jde o úchvatný záţitek.
Právě pro zdejší populace koniklece byly
zdejší vápencové výchozy zařazeny mezi evropsky významné lokality. Po odkvětu se lodyha aţ dvojnásobně prodluţuje a na vrcholu
nese charakteristická a dlouho po odkvětu
dobře patrná kulatá souplodí ochmýřených
naţek. Několikrát zpeřené přízemní listy se
vyvíjejí aţ po odkvětu a v místech výskytu je
lze dobře nacházet i během letních měsíců.
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Doba tařinek
S koncem dubna pokračuje rozkvět drobných
jarních efemér ţlutě kvetoucími tařinkami. Specifický ráz řadě míst dodávají v tu dobu statné tařinky horské (Alyssum montanum). Drobné jednoleté
tařinky kališní (Alyssum alyssoides) jsou daleko
méně nápadné a atraktivní. Ve stejnou dobu se objevují rostliny vytrvalého rozrazilu rozprostřeného
(Veronica prostrata) nebo rozrazilu vídeňského (Veronica vindobonensis). V tuto dobu můţeme spatřit
snad nejmalebnější porosty zdejší květeny ve bílých
vápencových plochách oţivených sytě ţlutými tařinkami horskými s občasnými sytě modrými polykormony rozrazilu rozprostřeného.

Tařinka horská

Tařinka kališní
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Rozrazil rozprostřený

Rozrazil vídeňský
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Porosty hadince obecného

Barevnost
nemá konce
V druhé polovině května se začínají zdejší vápence vybarvovat desítkami rozkvétajících
rostlin. Aţ po poloviny následujícího měsíce
patrně bývají rozsáhlé plochy obou území nejrozmanitěji vybarveny. Do plného květu přichází kostřavy (Festuca sp.). Asi nejnápadnější bývají statné rostliny modře kvetoucího hadince
obecného (Echium vulgare). Místy objevíme bohaté porosty bíle kvetoucího statného svízele
sivého (Galium glaucum). Rozkvétají přízemní
porosty rozchodníku ostrého (Sedum acre) nebo
rozchodníku šestiřadého (Sedům sexangulare) a
mateřídoušky časné (Thymus praecox). Zvláště
na „Kopečku“ bývají v plném květu bohaté porosty vikve (Vicia sp.). Mnohde kvetou bohaté
porosty hvozdíku kartouzku (Dianthus carthusianorum) nebo čistce přímého (Stachys recta).
Objevují se květy dalších druhů: roţce rolního
(Cerastium arvense), vítodu obecného (Polygala
vulgaris) nebo vítodu chocholatého (Polygala
comosa).
Vítod chocholatý
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Hvozdíky

Čistec přímý

Vítod obecný

Roţec rolní

15

Svízel sivý

Kvetoucí rozchodníky

Mateřídouška časná
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Rozkvět kostřav

Podél úpatí „Pecky“ objevíme
nějaké kvetoucí polní plevele. Nejen
například běţnou ostroţku stračku
(Consolida regalis), ale i daleko vzácnější hlaváček letní (Adonis aestivalis).

Hlaváček letní

Ostroţka stračka
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Jaro vrcholí
V druhé polovině června rozkvétají desítky dalších druhů a úţasná barevnost zdejších společenstev stále trvá. Zvláště jiţní svahy „Pecky“ charakterizuje rezavé zbarvení zrajících bohatých porostů kostřav červených (Festuca rubra) a kostřav ţlábkatých (Festuca rupicola). Ve stejných plochách jsou nápadné statné divizny knotkovité (Verbascum lychnitis), mnohde se objevují porosty
statných kopretin okoličnatých (Pyrethrum corymbosum) nebo modřenců chocholatých (Muscari comosum). Pouze na „Kopečku“ jsou v plném květu pronikavě ţluté statné rmeny barvířské (Anthemis
tinctoria).

Divizna
knotkovitá
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Zrání kostřav

Modřenec
chocholatý

Rmen
barvířský
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Kopretina okoličnatá

Chrpa čekánek

Vičenec
ligrus

Česnek
viniční
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Mařinka psí

Postupně se objevují další a další
květy: česneku viničního (Allium vineale),
chrpy čekánku (Centaurea scabiosa), chlupáčku zedního (Hieracium pilosella), vičence
ligrusu (Onobrychis viciifolia), mařinky psí
(Asperula cynanchica), mochny stříbrné
(Potentilla argentea), šalvěje luční (Salvia
pratensis), štírovníku růţkatého (Lotus corniculatus) nebo úročníku bojhoje (Anthyllis
vulneraria).

Štírovník růţkatý

Úročník bojhoj

Chlupáček zední

Mochna stříbrná
Šalvěj luční
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Bílé
rozchodníky
Během druhé dekády července nastává maximum rozkvětu bohatých porostů rozchodníku bílého (Sedum album)
v jiţních skalnatých partiích „Pecky“.

Rozchodník bílý
Počátkem jara
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Hlaváč bledavý

Strdivka
sedmihradská

Chrpa
latnatá

Charakteristický ráz jiţním skalnatým partiím „Pecky“
dodávají bohatě kvetoucí porosty sesele sivého (Seseli osseum). Mnohde se objevují bohaté porosty kvetoucích chrp
latnatých (Centaurea stoebe),
hlaváče bledavého (Scabiosa
ochroleuca) nebo trávy strdivky
sedmihradské (Melica transsilvanica).
Sesel sivý
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Pouze ve vrcholových partiích „Pecky“ nastává rozkvět ţluťuch menších (Thalictroides minus).
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Máčka ladní

V květu jsou další druhy: oţanka salamandr (Teucrium chamaedrys), máčka ladní (Eryngium campestre), prorostlík srpovitý
(Bupleurum falcatum), starček přímětník (Senecio jacobea) nebo svízel
syřišťový (Galium verum).
Oţanka
kalamandr
Svízel
syřišťový

Starček
přímětník

Prorostlík
srpovitý
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Bělozářky
Především v rozsáhlých plochách
severních svahů „Pecky“ se během druhé
dekády července objevuje záplava tisíců
bělostných kvítků bělozářky větevnaté
(Anthericum ramosum).
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Sleziník červený
Sleziník routička

Přímo na vápenci
Zvláště vápencové skály, skalky či stěny na „Pecce“ jsou bohatě
porostlé celou řadou druhů mechorostů a lišejníků. Nechybí ani dva
druhy drobných kapradin: sleziník červený (Asplenium trichomanes) a
sleziník routička (Asplenium ruta-muraria).
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Svída krvavá
Růţe šípková

Hlavně keře
Jiţ koncem dubna a začátkem
května rzkvétají v travnatých a skalnatých
plochách „Pecky“ přízemní keříky čilimníku řezenského (Chamaecytisus ratisbonensis). Později aţ během června jdou do
květu kručinky barvířské (Genista tinctoria). V obou územích převaţují volné travnaté či skalnaté plochy. Zpravidla keře se
objevují jen jednotlivě nebo ve skupinách.
Boahtší zastoupení dřevin je pak po části
obvodu „Kopečku“ i „Pecky“. Z keřů převaţuje svída krvavá (Swida sanguinea), růţe
šípková (Rosa canina) nebo ptačí zob
obecný (Ligustrum vulgare). Stromy jsou
zastoupeny hlavně jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior).
Čilimník řezenský
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Zvonek klubkatý

Doba
zvonků a rozrazilů
Kolem přelomu července a srpna dochází
k vrcholu rozkvětu dvou charakteristických a nápadných druhů: zvonku klubkatého (Campanula glomerata)
a rozrazilu klasnatého (Pseudolysimachion spicatum).
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Rozrazil klasnatý
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Česnek horský
Pupava bezlodyţná

Současně se objevují květy dalších pozdních
letních druhů: zvonku moravského (Campanula moravica), pupavy bezlodyţné (Carlina acaulis) nebo
česneku horského (Allium montanum).

Zvonek moravský
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Saranče modrokřídlé
Kudlanka náboţná

Zvířena
V obou územích se lze setkat s ještěrkou obecnou
(Lacerta agilis) a slepýšem křehkým (Anguis fragilis). Pravidelně hnízdí v keřích růţí ťuhýk obecný (Lanius collurio).
Jen v některých letech lze zastihnout i na zemi hnízdícího
bramborníčka černohlavého (Saxicola torquata). Především
rozlehlá „Pecka“ je cennou entomologickou lokalitou. Mimo jiné s kudlankou náboţnou (Mantis religiosa) či sarančí modrokřídlou (Oedipoda coerulescens) z rovnokřídlého
hmyzu.

Ťuhýk obecný
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Ještěrka obecná

Otakárek ovocný
Otakárek fenyklový

Bohatě jsou zastoupeni denní motýli. Od jara do konce
léta tu můţeme potkat aţ více neţ 20 druhů. Zejména ve vrcholových partiích „Pecky“ můţeme na jaře zastihnout oba
druhy našich otakárků: hlavně otakárka ovocného (Iphiclidus
podalirius), ale i otakárka fenyklového (Papilio machaon). Pravidelně potkáváme babočku kopřivovou (Aglais urticae), babočku paví oko (Inachis io) nebo babočku bodlákovou (Vanessa cardui).

Babočka bodláková
Babočka paví oko
Babočka kopřivová
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Okáč luční
Okáč bojínkový

Běţným zjevem jsou některé
druhy okáčů. Především okáč luční
(Maniola jurtina), okáč poháňkový
(Coenonympha pamphilus), okáč bojínkový (Melanargia galathea) nebo
okáč strdivkový (Coenonympha arcania).

Okáč poháňkový
Okáč strdivkový
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Perleťovec malý
Bělásek rezedkový
Bělásek zelný

Ţluťásek řešetlákový

V územích
zastihneme řadu dalších druhů
jako je bělásek zelný (Pieris
brassicae), bělásek rezedkový (Pontia daplidice),
modrásek jehlicový (Polyommatus icarus), ţluťásek
řešetlákový
(Gonepteryx
rhamni) nebo perleťovec
malý (Issoria lathonia).

Modrásek jehlicový
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Čičorka pestrá (Coronilla varia)

Květena
Na území Malhostovických kopečků bylo doposud nalezeno více neţ 190 druhů vyšších rostlin. Z toho jde ve 19 případech o druhy významné: zvláště chráněné (2) nebo ohroţené zařazené na
Červeném seznamu (17).

Zvláště chráněné druhy bylin
Koniklec velkokvětý
Lomikámen trojprstý

silně ohrožený druh
silně ohrožený druh

Pulsatilla grandis
Saxifraga tridactylites

Hrachor hlíznatý
(Lathyrus tuberosus)
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Ohrožené druhy dřevin zařazené na Červeném seznamu flóry ČR
Čilimník řezenský

Chamaecytisus ratisbonensis

vzácný druh

Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare)

Ohrožené druhy trav zařazené na Červeném seznamu flóry ČR
Kostřava sivá
Ostřice nízká
Strdivka sedmihrad.

vzácný druh
vzácný druh
vzácný druh

Festuca pallens
Carex humilis
Melica transsilvanica

Krvavec menší
(Sanguisorba minor)
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Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)

Ohrožené druhy bylin zařazené na Červeném seznamu flóry ČR
Bělozářka větevnatá
Huseník ouškatý
Jetel podhorní
Mateřídouška časná
Modřenec chocholatý
Mochna písečná
Rozrazil klasnatý
Rozrazil rozprostřený
Sesel sivý
Tařinka horská
Zvonek klubkatý
Zvonek moravský
Žluťucha menší

Anthericum ramosum
Arabis auriculata
Trifolium alpestre
Thymus praecox
Muscari comosum
Potentilla arenaria
Pseudolysimachion spicatum
Veronica prostrata
Seseli osseum
Alyssum montanum
Campanula glomerata
Campanula moravica
Thalictrum minus
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vzácný druh
silně ohrožený druh
vzácný druh
vzácný druh
ohrožený druh
vzácný druh
vzácný druh
ohrožený druh
vzácný druh
vzácný druh
vzácný druh
vzácný druh
ohrožený druh

Tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria)

Komonice lékařská (Melilotus officinalis)

Čekanka obecná (Cichorium intybus)
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