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017 ANDĚLKA A ČERTOVKA
Přírodní památka Andělka a Čertovka v kat. území Šlapanice s výměrou 3,37 ha a
ochranným pásmem po celém obvodu s šířkou 50 metrů chrání především fragmenty
teplomilných společenstev na skalních útvarech z kulmských slepenců. Leţí v nadmořské výšce 219-266 m n.m. a je tvořena prudkými východně aţ severovýchodně orientovanými svahy s více skalami a skalkami nad pravým břehem Říčky při
severním okraji Šlapanic. Hlavnímí
skalními útvary jsou Andělka a Čertovka. Půdy jsou na lokalitě nevyvinuté a mělké (umoţňující původně
růst jen nízkého travního porostu s
ojedinělými stromy a keři), z části
suťové, jen v neskalnatých dolních
partiích svahů místy hlubší. Čertovka je skála asi 12 metrů vysoká, která vystupuje svisle od břehu Říčky.
Stejně jako Andělka, která je ovšem
daleko mohutnější s výškou kolem
40 metrů.
Zvláště chráněné druhy dřevin
byly ještě před několika roky zastoupeny pouze zcela ojedinělým dřínem
obecným (Cornus mas) v jiţní části
území. V posledních letech bylo vysazeno více dalších dřínů podél horní
hrany svahů v severní části území
(na Puštoru). Ve stinných zastíněných svazích nad tokem Říčky v
prostoru Andělky pak bylo v posledních letech úspěšně vysazeno několik tisů červených (Taxus baccata).
Další významné druhy jsou především v niţších partiích Andělky zastoupeny skalníkem
obecným (Cotoneaster integerrimus). Jen vzácně také na menší a stinnější Čertovce. Na
Andělce roste ojedinělá růţe bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia). Roztroušeně v území lze
objevit brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus), v nejbliţším okolí vrcholových partií
Andělky pak jilm polní (Ulmus minor). Ve volných plochách u parku roste letitá křivolaká
mahalebka obecná (Prunus mahaleb). Vzácně lze objevit podél Říčky topol černý (Populus
nigra). Na některých starých dubech cizopasí ochmet evropský (Loranthus europaeus).
Břek obecný (Sorbus torminalis) rostl původně v ojedinělých dvou jedincích ve skalnatém
srázu nad silničním mostem přes Říčku. V posledních letech pak bylo vysazeno více dalších jedinců podél horní hrany svahů v severní části území (na Puštoru).
Zvláště chráněné druhy bylin jsou v území zastoupeny 5 druhy rostoucími především na volných osluněných skalnatých plochách Andělky. Jen zde dnes roste plamének
přímý (Clematis recta) a zlatovlásek obecný (Aster linosyris). Chrpa chlumní (Cyanus
triumfettii) také, ale ojedinělý polykormon byl v posledních letech objeven i na nedaleké
Čertovce. Další dva druhy lze objevit i na dalších místech, ale jejich početnost je nejvyšší
právě na Andělce. Pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus) roste také podél horní hrany
svahů na Puštoru a v jiţním cípu území u parku, lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) roste v bohatých porostech také v jiţním cípu území u parku a ojediněle i na
některých skalnatých výchozech v nejvyšších partiích svahů pod Puštorem. Další
3
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z druhů – divizna fialová (Verbascum phoeniceum) se do roku 1970 vyskytovala na Puštoru, ale v současné době bývá v některých letech zjišťována jen v sousedních zaplocených
pozemcích. Přehled dalších vyskytujících se ohroţených druhů zařazených na Čeveném
seznamu flóry České republiky obsahuje více neţ 30 dalších taxonů. Především jde o
světlo a teplomilné druhy volných travnatých či skalnatých ploch: pochybek prodlouţený
(Androsace elongata), česnek ţlutý (Allium flavum), hvozdík Pontederův (Dianthus pontederae), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), modřenec chocholatý (Leopoldia comosa),
pryšec mnohobarevný (Euphorbia epithymoides), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum),
silenka ušnice (Otites cuneifolius), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), kakost
krvavý (Geranium sanguineum), mák pochybný (Papaver dubius), mateřídouška časná
(Thymus praecox), mateřídoučka panonská (Thymus pannonicus), mochna písečná (Potentilla arenaria), pomněnka řídkokvětá (Myosotis sparsiflora), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicata) nebo sesel sivý (Seseli osseum). Jen minimálně jsou zastoupeny druhy
lesa: dymnivka plná (Corydalis solida), prvosenka jarní (Primula veris) nebo zapalice ţluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). Významné druhy trav jsou zastoupeny kavylem vláskovitým (Stipa capillata), kostřavou nepravou (Festuca pseudovina), kostřavou walliskou
(Festuca valesiaca), sveřepem pomíchaným (Bromus commutatus), pýrem prostředním
(Elytrigia intermedia), ostřicí nízkou (Carex humilis) nebo strdivkou sedmihradskou (Melica transsilvanica).
V roce 1990 se volné plochy s
cennými teplomilnými společenstvy udržovaly již jen na skalním útvaru Andělka.
Ale i zde v nemálo omezeném rozsahu
oproti minulosti.

V roce 1953 ještě bylo v území
více plošnějších volných či volnějších ploch umožňujících prosperitu teplomilných společenstev. Nejen na Andělce, ale i
pod Puštorem nebo u parku.
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Ještě v roce 1866 byly zdejší stráně popisovány jako travnaté a křovinaté s většími stromy jen při úpatí. Jiţ v roce 1914 jako stráň řídce porostlá akátem s jednotlivými
volnými travnatými a skalnatými plochami. Do roku 1932 se stav příliš nezměnil a ještě
v roce 1953 zde byly rozsáhlejší světliny (volné travnaté a skalnaté plochy) na Andělce,
v jiţním cípu území nebo pod horní hranou svahů na Puštoru v severní části území.

Pohled na Andělku od východu (z horních partií protějšího svahu údolí Říčky)
V roce 1992 jiţ byla prakticky celá lokalita zarostlá vzrostlým cizorodým akátem
(Robinia pseudoacacia) s keřovým podrostem bezu černého (Sambucus nigra). Volné plochy s cennými teplomilnými společenstvy byly dochovány prakticky jen na skalním útvaru Andělka. Navíc s rychle se zmenšující výměrou v souvislosti se samovolným rozšiřováním keřových porostů. Ostatní přeţívající fragmenty teplomilných společenstev jiţ byly na
pokraji existenčního ohroţení. Především podél horní hrany svahů na styku s okolní zástavbou a zahrádkami se pomístně uplatňovaly a rozšiřovaly porosty některých dalších
cizorodých dřevin jako je pámelník bílý (Symphoricarpos rivularis), šeřík obecný (Syringa
vulgaris) nebo javor jasanolistý (Acer negundo). Uvedený stav vyvolal nutnost zásadních
rekonstrukčních zásahů, které byly zahájeny v roce 1996 a během následujících dvou let
bylo postupně dokončeno úplné odstranění cizorodého akátu s neţádoucím podrostem
bezu černého. Od roku 1999 jsou v území prováděny kaţdým rokem podle aktuálního
vývoje a potřeby další zásahy. V prvních letech byla pozornost věnována především zmlazování akátu a bezu černého a odstraňování všech ostatních cizorodých dřevin. V následujícím období pak byly zásahy směřovány do uvolňování volných ploch s cennými společenstvy a cenných druhů dřevin, do uvolňování skalních výchozů, do rozvolňování přehoustlých samovolně se rozvíjejících javorových porostů v plochách po odstraněných zapojených akátových porostech nebo do postupné celoplošné redukce jasanu ztepilého
(Fraxinus excelsior).
Dnes po mnohaletém úsilí lze konstatovat, ţe systematicky a cílevědomě prováděné zásahy vedly k celkové stabilizaci území z hlediska zájmů ochrany. Především v souvislosti s obnovou jeho přírodního charakteru (eliminace rozvoje cizorodých či neţádou6
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cích dřevin) a stabilizací fragmentů teplomilných společenstev. Populace všech zvláště
chráněných druhů rostlin jsou stabilizované a zpravidla v menším nebo větším rozvoji.
Podobně i pokud jde o řadu dalších ohroţených druhů. Odstranění cizorodých dřevin a
následné všeobecné probírky vedly k uvolnění a podpoře cenných dřevin jako je dřín,
mahalebka, brslen bradavičnatý, břek nebo skalník. Zásadním způsobem byl ovlivněn i
krajinný ráz území. Zásahy vedly k obecné diverzifikaci prostředí, ve zviditelnění rozmanitosti dřevin malebné především koncem vegetačního období v souvislosti s podzimním
zbarvováním. Ty tam jsou doby monokulturních akátin s podrostem bezu černého.

Především v severní části chráněného území, nad vrstevnicovou pěšinou, je v posledních
letech věnována v rámci managementu pozornost průběžnému rozvolňování přehoustlých
javorových porostů (dynamicky se samovolně rozvíjejících v uvolněných plochách po vykácení zapojených akátin) s upřednostňováním javoru mléče, uvolňováním babyky obecné a
třešně ptačí či dubu a také se současným odstraňováním náletů jasanu ztepilého.
Přes uvedené pozitivní dopady realizovaných zásahů se v území stále projevují některé negativní jevy. Snad nejviditelnější je neustálé zamořování území odpadem. Zvláště
unikátní partie skalního útvaru Andělky. Podél horní hrany svahů jsou sousední pozemky přeplněny cizorodými dřevinami i bylinami, které představují trvalý rizikový zdroj pro
chráněné území. Zvláště v souvislosti s přetrváváním neţádoucího ukládání zahrádkářského odpadu. V území je stále ještě příliš vysoké zastoupení jasanu ztepilého se soustavným spontánním rozšiřováním nálety semen. Ve fragmentu teplomilných společenstev v jiţním cípu území u parku je stále značný výskyt cizorodé skalničky – rozchodníku
nepravého (Sedum spurium), jehoţ souvislé koberce v nemalých plochách zcela eliminují
rozvoj původních rostlinných druhů včetně těch nejvzácnějších. Zvláště horní partie svahů nad vrstevnicovou pěšinou v severních partiích území jsou postiţeny masivním výskytem cizorodé netýkavky malokvěté (Impatiens parviflora). V území samozřejmě probíhá
trvalý a mnohdy překotný samovolný vývoj dřevinného patra, který můţe ohroţovat volné
plochy s cennými společenstvy, ţádoucí charakter té které plochy nebo omezovat v rozvoji významné druhy či jedince dřevin. Podobně můţe docházet k neţádoucímu dlouho7
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dobému rozvoji travobylinných porostů s hromaděním stařiny se sniţováním druhové
rozmanitosti včetně ústupu jednotlivých významných druhů.

V posledních letech byla v
rámci managementu provedena například radikální stabilizace jižního cípu území u parku ve prospěch obnovy rychle
zarůstajících a zmenšujících
se volných ploch s přežívajícími teplomilnými společenstvy
prostřednictvím
všeobecné
probírky dřevin (s uvolňováním volných ploch a rozvolňováním již zcela zapojených
porostů náletových dřevin a
některých druhů keřů).

8
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018

ANDĚLKA

Volné, zpravidla skalnaté, plochy s roztroušenými dřevinami (zejména keři) jsou
dnes zachovány především v prostoru skalního útvaru Andělka, jiţního cípu území u
parku a v nejvyšších partiích svahů pod Puštorem. Nejcennější a nejzachovalejší porosty
teplomilných společenstev porůstají Andělku. Právě zde můţeme od samého začátku jara
do konce léta sledovat postupné rozkvétání prakticky všech vyskytujících se významnějších druhů rostlin.

Pohled vzhůru od Říčky (27.3.2008)

Jaro na Andělce každoročně začíná rozkvětem sytě žlutých koberců mochny písečné
(25.4.2008)

9
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Jarní rozkvět porostů mochny písečné je
na Andělce nemálo malebný
(25.4.2008)

(9.4.2009)

10
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Na jaře se jako první objevují koberce ţlutých mochen písečných (Potentilla arenaria), poněkud později pak bohaté porosty drobných jarních efemérů s lomikámenem trojprstým (Saxifraga tridactylites). Koncem léta pak vše končí rozkvětem bohatých porostů
zlatovlásku obecného (Aster
linosyris). Skalní útvar je porostlý roztroušenými keři jako
je skalník obecný (Cotoneaster integerrimus), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa),
řešetlák
počistivý
(Rhamnus catharticus) nebo
ptačí zob obecný (Ligustrum
vulgare).
Rozkvět přízemních porostů
rozchodníků včetně rozchodníku bílého (12.6.2008)

Rozkvět bohatých porostů statného sesele sivého (15.7.2008)

Dominance česneku žlutého
(15.7.2008)

11
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Vláda bohatých porostů bělostné bělozářky větevnaté (8.8.2008)

Kavyl vláskovitý (8.8.2008)

(15.7.-22.8.2008)

12
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(15.7.-22.8.2008)
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V popředí pravidelně sečená „Kolíbka“ s ovocnými stromy
Z temene Andělky bývají zvláště na podzim neobyčejně působivé rozhledy

14
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Stinné skalnaté úpatí Andělky je rájem drobných
kapradinek – sleziníků červených.

15
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Skalnaté úpatí Andělky uprostřed léta a na
podzim

Pestrobarevný rozkvět teplomilných společenstev je
na Andělce každoročně
završen kvetoucími zlatovlásky obecnými
(8.8.2008)

(22.8.2008)
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Velmi působivé jsou červeně
zbarvené brsleny bradavičnaté

Podzim (14.-19.10.2008)

17
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019 ČESNEK ŽLUTÝ
Česnek ţlutý (Allium flavum) zařazený mezi naše ohroţené druhy rostlin je jedním
z nejcharakterističtějších druhů rostlin osidlujících na Šlapanicku výchozy kulmských
slepenců. Jen na Hynčicových skalách bychom ho hledali marně. Je to jeden z těch druhů, bez kterých si zdejší teplomilná společenstva nelze představit a také jeden z druhů
dodávající jim ryze specifický charakter. Nejinak je tomu i na Andělce. Ţluté česneky zde
stejně jako v dalších územích rozkvétají nejvíce během druhé červencové dekády. Nejbohatší porosty však lze nalézt v jiných územích. Například podél horní hrany skalnaté stěny na Horce nebo na temeni východního hřbítku na Santonu.

18
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020 PLAMÉNEK PŘÍMÝ
Během první poloviny června rozkvétají v dolních partiích Andělky na rozmezí prosluněných volných skalnatých ploch a dřevinami souvisleji zastíněných partií v úpatí,
tedy v polostínu, statné rostliny plaménku přímého (Clematis recta). Druhu, který je dnes
zvláště chráněným v kategorii ohroţených. Zdejší rostliny, kterých zde není nějak příliš
jsou skutečně statné s bohatými květenstvími. Plamének dodnes roste i v nedalekém
Velkém hájku v některých partiích teplomilné doubravy navazující na západní světlinu
nad silnicí s teplomilnými společenstvy. Zde však plamének vykvétá díky vyššímu zastínění jen minimálně a nepříliš
nápadně.

19
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021 ZLATOVLÁSEK OBECNÝ
Kaţdoroční rozkvět Andělky bývá koncem léta zakončen rozkvětem zdejší bohaté
populace dalšího zvláště chráněného ohroţeného druhu - zlatovlásku obecného (Aster
linosyris). Kaţdoročně zde, stejně jako na Velatické stráni nebo po západní světlině Velkém hájku, rozkvétá aţ koncem srpna a začátkem září. Nejbohatší a nejpůsobivější porosty však lze nalézt jinde. Ve východním svahu hlavního pahorku Horky. Zde také díky
příznivějším světelným a teplotním podmínkám rozkvétá zlatovlásek daleko dříve. Jiţ od
prvních dnů srpna a
koncem měsíce, kdy
na Andělce začíná
teprve rozkvétat, zde
jiţ dokvétá.

20
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022 ZVONEK BROSKVOLISTÝ
Na zdejších slepencích lze během jara determinovat 5 druhů modře kvetoucích
zvonků. Největšími a vizuálně nejatraktivnějšími květy se bezesporu projevuje zvonek
broskvolistý (Campanula persicifolia). Ve zdejších územích není mnoho míst s jeho početnějším výskytem. Jedno z nich je ve středních partiích severozápadního svahu Andělky.
Kaţdoroční charakteristickou jarní ozdobou jsou však tyto velkokvěté zvonky na Santonu. Zde se během druhé poloviny května a začátkem června objevují ve stovkách a stovkách jedinců ne řadě míst.
Třeba v jiţním svahu východního hřbítku nebo na mnoha
místech vyšších partií severních svahů. Zvláště působivé a
malebné jsou jejich zdejší společné bohaté porosty se současně ţlutě kvetoucím trýzelem rozvětveným
(Erysimum diffusum).

21
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023 ROZCHODNÍKY
Při vycházkách po zdejších územích od konce května do poloviny června můţeme
nezřídka narazit na nápadné a působivé bohatě ţlutě rozkvetlé přízemní koberce rozchodníků. Zvláště ve skalnatých či jiných dobře osluněných plochách bez travního porostu. Třeba ve skalnatých srázech Andělky, na Hynčicových skalách, ve skalnaté stěně
Horky nebo na více místech rozsáhlého Santonu. Nejbohatší porosty snad porůstají některé partie temene Vinohradů nebo Návrší. Porosty rozchodníků jsou tvořeny výhradně
dvěma přízemními ţlutě kvetoucími druhy: rozchodníkem šestiřadým (Sedum sexangulare) a rozchodníkem ostrým (Sedum acre). Alespoň jeden z nich roste ve všech zdejších
územích.
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Pouze na skalním útvaru Andělka, na Velatické stráni nebo na Hynčicových skalách můţeme nalézt i poněkud statnější, ale bíle kvetoucí rozchodník bílý (Sedum album).

24
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024

ČERTOVKA

Čertovka se nachází jiţně od Andělky. Na rozdíl od ní není zdaleka tak mohutná.
Jde o skálu vysokou zhruba 12 metrů, jejíţ kolmá stěna spadá přímo do vod Říčky. Na
rozdíl od Andělky je Čertovka dnes značně zarostlá keři a zastíněná vzrostlými stromy.
Jde spíše o lesní zastíněnou skálu,
která je nejlépe patrná v mimovegetačním období, kdy jsou koruny
dřevin neolistěny. Přes výrazně
stinné podmínky zde úspěšně přeţívá teplo a světlomilná chrpa chlumní (Cyanus triumfettii). V keřovém
patře se jen vzácně objevuje keř
skalníku (Cotoneaster sp.).

25
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Zastíněné a vlhčí skalnaté plochy spadající k Říčce jsou rájem kapradin. Rostou
zde třeba bohaté porosty osladice obecného (Polypodium vulgare) nebo drobného sleziníku červeného
(Asplenium trichomanes).

Sleziník červený

Osladič obecný
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025

V LESE

Stráně nad Říčkou jsou dnes tvořeny převáţně zapojenými porosty listnatých dřevin s fragmentem přírodě blízkého společenstva dubohabrového lesa v severní části území pod vrstevnicovou pěšinou s dubem (Quercus sp.), habrem obecným (Carpinus betulus), javorem mléčem (Acer paltanoides), javorem klenem (Acer pseudoplatanus), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo třešní ptačí (Prunus avium). Podél břehu Říčky se
uplatňuje například olše lepkavá (Alnus glutinosa), mohutné duby letní (Quercus robur),
topol černý (Populus nigra), vrba bílá (Salix alba), vrba křehká (Salix fragilis) nebo jasan
ztepilý. Tato část území nebyla postiţena rozvojem cizorodého akátu (Robinia pseudoacacia) jako jiné části a i proto jde o svým způsobem jedinečné lesní společenstvo včetně
druhově pestrého a bohatého bylinného patra.

27
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Charakteristický je zde začátkem jara bohatý jarní aspekt s převaţující různobarevně kvetoucí dymnivkou dutou (Corydalis cava) a dymnivkou plnou (Corydalis solida) a
se zastoupením řady dalších druhů jako je sasanka pryskyřníková (Anemone ranunculoides), sasanka hajní (Anemones nemorosa), orsej jarní (Ficari verna), lecha jarní (Lathyrus
vernus) nebo kopytník evropský (Asarum europaeus). Jen ojediněle lze dodnes někde
v prostoru dolních partií Andělky či Čertovky objevit prvosenku jarní (Primula veris) nebo
zapalici ţluťuchovitou (Isopyrum thalictroides). V pozdějším jaru pak nemalé plochy podrostu pokrývají bohaté porosty kokoříků.
28
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Unikátní je v souvislosti s dnešním stavem zemědělsky vyuţívané krajiny Šlapanicka úpatí zalesněného svahu s pomístním dochováním přírodě blízkého charakteru
koryta Říčky. Jako bychom byli v jiném světě.

Skalnaté
úpatí
Andělky
je omíláno
vodami Říčky
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Nad silničním mostkem

Andělka ční vysoko nad hladinu Říčku
Bizardní tvary obnažených kořenových systémů stromů
rostoucích v březích Říčky
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026 JARNÍ ASPEKT
Při časných jarních vycházkách koncem března a začátkem dubna podél břehu
Říčky v úpatí svahů můţeme nasávat neobyčejné kouzlo jarního probouzení ţivota ve
zdejším dubohabrovém lese. Tehdy řada nápadně kvetoucích druhů rostlin vyuţívá tohoto přechodného období nástupu jara s dostatkem pronikajících slunečních paprsků před
olistěním stromů, které posléze vytvoří zcela jiné stinné prostředí. Podobné a v něčem
ještě atraktivnější záţitky nám přinesou i vycházky do nedalekého lesa ve Velkém hájku.
V dalších „lesnatějších“ plochách jiných území, třeba v severních svazích Santonu či v
dolních partiích strání nad Velaticemi, se jarní druhy lesa objevují jen ojediněle, případně v minimálním mnoţství. I to je doklad toho, ţe opravdová lesní prostředí – společenstva tam jiţ po staletí nebyla. Na rozdíl od Velkého hájku nebo dolních partií svahů zde
nad pravým břehem Říčky.

V porostech převažují dymnivky duté, často s
vysokým zastoupením bíle kvetoucích jedinců.
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Dymnivka plná je zastoupena daleko méně.
Nejpočetněji snad na temeni zalesněného širokého hřbetu Velkého hájku.

Přebohaté porosty orseje jarního hostí les ve Velkém hájku.

32
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Porosty orsejů s dymnivkou v teplomilné doubravě v jižním svahu
pod západní světlinou Velkého hájku.
Patrně nejplošnější porost sasanky
pryskyřníkovité lze spatři ve svazích
mezi Čertovkou a silničním mostkem
přes Říčku.

Zvláště působivé bývají
ve Velkém hájku spíše
vzácné společné porosty
obou druhů sasanek.
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V jarních nápadně a pestře kvetoucích porostech bylinného patra převaţují dymnivky: dymnivka plná (Corydalis solida) a dymnivka dutá (Corydalis cava), zařazená dnes
na Červeném seznamu mezi vzácné druhy. Samotné dymnivky jsou snad největší
jarní ozdobou s bohatou mozaikou bíle,
fialově či modrofialově kvetoucích rostlin.

Dymnivka
dutá
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Dymnivka plná
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Rovněţ sytě ţlutě kvetoucí
orsej jarní (Ficaria verna)
zde bývá četnější. Bohaté
porosty vytváří především
ve Velkém hájku.
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Další druhy jiţ nacházíme daleko řidčeji.
sanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) roste zpravidla v roztroušených nepříliš plošných polykormonech. Početněji na Andělce a Čertovce.
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Sasanka hajní (Anemone nemorosa) roste poněkud početněji ve Velkém hájku, na Andělce a
Čertovce jen vzácně.
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Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis)
roste jen velmi řídce v obou územích, jaterník
podléška (Hepatica nobilis) v ojedinělém polykormonu ve Velkém hájku.

Plicník
lékařský

Jaterník
podléška
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Zapalice ţluťuchovitá (Isopyrum
thalictroides) je na Červeném seznamu
zařazena mezi vzácné druhy. Na Andělce a Čertovce roste ojediněle, ve Velké
hájku poněkud častěji.

Ve Velkém hájku
za ní musíme až
do zadních horních
partií lesa
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K jarnímu nástupu jara ve zdejším lese náleţí i některé nenápadně kvetoucí druhy. Kopytník evropský (Asarum europaeus) vytváří typické „listové“ porosty. Na jaře má
květy ukryty pod nimi.
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Baţanka vytrvalá (Mercurialis perenne) vytváří v hnědavých plochách tlejícího listí
velmi rychle svěţe zelené porosty, které po dokvětu splynou v souvislé zelené plochy.

Velmi nenápadnou je v horních partiích lesa ve Velkém hájku zeleně kvetoucí drobná piţmovka obecná (Adoxa
moschatellina).

42

Šlapanické slepence

V průběhu jarního rozkvětu lze pod vrstevnicovou pěšinou v severní části Andělky
a Čertovky objevit nějaký trs sněţenky podsněţníku (Galanthus nivalis), ohroţenou zvláště chráněnou rostlinu. Nejspíše jde o rostliny roznesené z okolních zahrádek. Jejich přítomnost však lze brát i jako připomenutí historického přirozeného výskytu sněţenek v takových lesích v minulosti. Předtím, neţ byly lidmi
všechny vyryty a přesazeny do zahrádek.

Stejný osud jako předchozí druh potkal
v minulosti i prvosenku jarní (Primula veris), zařazenou dnes na Červeném seznamu mezi
vzácné druhy. Ve Velkém hájku přeţily prvosenky jen ojediněle, zde na Andělce a Čertovce se dodnes vzácně objevují v nejméně
přístupných skalnatých partiích. V rámci
celé soustavy Šlapanických slepenců se
početnější populace petrklíčů dochovaly
do dnešních dnů pouze v několika plochách severních svahů rozsáhlého Santonu u Tvaroţné.
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027 JAVORY
Nejhojnějšími druhy stromů v „lesnatějších“ částech některých ze zdejších chráněných území jsou bezpochyby javory. Ve svazích Andělky a Čertovky, v severních svazích Santonu nebo v dolních partiích strání
nad Velaticemi. Rostou zde tři druhy. Teplomilnější babyka obecná (Acer campestre) je
zpravidla nejvzácnější. Pouze na Andělce a
Čertovce je moţné ji povaţovat za hojnější.

Další dva druhy jsou daleko
četnější. Zvláště v souvislosti s dynamickým rozvojem jejich spontánních náletů po celkovém prosvětlení
v důsledku vykácení zapojených a
stinných akátových porostů. Ovšem
objevíme zde i letité stromy, které
zde rostou jiţ dlouhá desetiletí. Charakteristické jsou košaté dominantní javory mléče
(Acer platanoides) ve středních partiích Velatické stráně nebo letité javory kleny (Acer
pseudoplatanus) roztroušené ve vyšších partiích svahů v severní části Andělky a Čer44
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tovČertovky nad vrstevnicovou pěšinou. Nejmohutnější a jistě i nejstarší kleny s jiţ typickou kůrou rostou v úpatí severních svahů Santonu.

Javor mléč

Javor klen
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028 TIS
Tis červený (Taxus baccata) je dnes zařazený mezi naše zvláště chráněné ohroţené
druhy dřevin. Roste především ve stinných, vlhčích a chladnějších polohách našich lesů.
V minulosti značně rozšířený druh se dnes ve volné přírodě vyskytuje jen velmi vzácně.
Především v souvislosti s vyuţíváním jeho pevného a pruţného dřeva mimo jiné k výrobě
luků a šípů byl po celá staletí pod velkým tlakem. Naproti tomu se velmi často vysazuje
v lidských sídlech, zejména v parcích. Jde o pomalu rostoucí jedovatou dřevinu (s výjimkou červeného míšku květů) doţívající se snad aţ tisíce let. V nedávných letech bylo více
tisů vysazeno v dolních stinných partiích aţ skalnatých svazích v prostoru Andělky i Čertovky. Tři jedinci se poměrně nedávno spontánně objevili pod horní hranou severního
svahu východního hřbítku k obci na Santonu a největší z nich se svoji výškou jiţ blíţí
dvěma metrům. Zcela jistě sem byla tato převzácná dřevina zavlečena ptáky (sojkami).
Nejspíše z některých vysazených stromků v okolních lidských sídlech. Ale i tak jde o přírodní zajímavost zasluhující pozornost a individuální ochranu.
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029 KAPRADINY
Nedílnou součástí květeny Šlapanických slepenců je i několik druhů kapradin.
Objevují se zpravidla v místech skalnatých zastíněných výstupů kulmských slepenců.
Především v dolních partiích svahů. Charakteristické jsou především drobné sleziníky.
Nejhojnějším z nich je sleziník červený
(Asplenium trichomanes), vytvářející mnohde bohaté porosty. Roste na Andělce a Čertovce, ve Velké hájku, v severních svazích
Santonu, ve skalnatých stráních nad Velaticemi nebo na Hynčicových skalách.

48

Šlapanické slepence

Sleziník routička (Asplenium ruta-muraria) je daleko vzácnější, ale objevíme ho
opět ve všech uvedených územích (s výjimkou Velkého hájku).

49

Šlapanické slepence

Nejvzácnějším sleziníkem je sleziník severní (Asplenium septentrionale) rostoucí
především na Hynčicových skalách a v niţších partiích Velatické slepencové stráně.
Vzácně i zde na Andělce a Čertovce.

V předjaří
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Nejbohatší porosty osladiče obecného (Polypodium vulgare) rostou ve skalnatých
stinných partiích ţlebu v rámci Hynčicových skal a na Čertovce. Jen vzácně i v severních
svazích Santonu.
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Největší ze zdejších kapradin je kapraď samec (Dryopteris filix-mas). Roste na Andělce a Čertovce, v severních svazích Santonu, v dolních partiích Velatické slepencové
stráně a také ve Velkém hájku a na
Hynčicových skalách.
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Puchýřník křehký (Cystopteris fragilis) je nejvzácnější zdejší kapradinou. Roste
nehojně pouze v dolních partiích Andělky, na Hynčicových skalách a ojediněle v dolních
partiích Velatické stráně.
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030

POD PUŠTOREM

Ve vyšších partiích svahů nad vrstevnicovou pěšinou v severní části území převaţovaly v ještě vcelku nedávné minulosti zapojené porosty cizorodého akátu (Robinia
pseudoacacia) se souvislým keřovým podrostem bezu černého (Sambucus nigra). Dnes je
zde mozaika zapojených porostů a ploch s více nebo méně roztroušenými dřevinami.
Rozvoj dřevinného patra je zde po odstranění akátových porostů v dynamickém vývoji.
S převahou javoru mléče (Acer platanoides) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus), jejichţ
spontánní rozvoj po uvolnění svahů dosáhl nebývalého rozsahu. V porostech je řada letitých klenů, které byly vtroušeny v původních akátových porostech. Poměrně rychle však
prosychají, protoţe půdní podmínky ve vyšších partiích svahů nejsou pro tento druh optimální a postupně jsou nahrazovány stanovištně vhodnějším javorem mléčem. Ten zatím
zdaleka nedosahuje jejich rozměrů, ale v budoucnu bude právě tento druh ve zdejších
porostech dominantní. Jen ojediněle je v javorových porostech vtroušen dub (Quercus
sp.), častěji třešeň ptačí (Cerasus avium) nebo babyka obecná (Acer campestre). I jejich
rozvoj nastal aţ po prosvětlení svahů a na letité jedince si musíme ještě nějaká desetiletí
počkat. Na rozdíl od niţších partií svahů pod pěšinou je zdejší bylinné patro v souvislosti
s dřívějším výskytem akátu s bezem černým značně degradováno. Mimo jiné s bujnými
porosty cizorodé netýkavky malokvěté (Impatiens parvifolora). Na druhé straně zde lze
sledovat alespoň pomístní proměny tohoto patra ve prospěch kvalitnějších druhů. Například porosty kokoříků (Polygonatum sp.) se mnohde rychle posunují nahoru nad pěšinu.

V rámci rekonstrukce uvolněné nejvyšší partie svahů pod Puštorem trpí nemalou
mírou degradace. Mimo jiné s dominancí porostů ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius). Výskyt významnějších druhů rostlin je dnes omezen zpravidla jen na občasné skal54
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naté výchozy, případně horní hranu svahů. Charakteristický je četný víceméně roztroušený výskyt dřevin. Především keřů zastoupených hlavně brslenem evropským (Euonymus europaeus). Stromy jsou zastoupeny jen ve skupinách či jednotlivě, hlavně javorem
mléčem nebo babykou obecnou.

Na podzim
jsou pro
nejvyšší
partie svahů
pod Puštorem
charakteristické
především
červeně
vybarvené
brsleny
evropské
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031

U PARKU

V jiţní části území mezi Čertovkou a parkem dnes rovněţ převaţují javory. Téměř
výhradně javory mléče (Acer platanoides) s častěji vtroušenou babykou obecnou (Acer
campestre). Podél vrstevnicové pěšiny nás při procházce touto částí území zaujme linie
vysázených, dnes jiţ mohutných vzrostlých stromů, jerlínů japonský (Sophora japonica).
V samotném jiţním cípu chráněného území v sousedství zdejšího parku dodnes přetrvávají fragmenty dřívějších teplomilných společenstev s četnými skalními výchozy s roztroušenými dřenami – téměř výhradně keři. Hlavně brslenu evropského (Euonymus europaeus) a řešetláku počistivého (Rhamnus catharticus). Významný je zde v rámci celého
území výskyt ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare).

56

Šlapanické slepence

Plocha byla zásadním způsobem stabilizována - uvolněna v hodině dvanácté během nedávné rekonstrukce. Jednak základním odstraněním cizorodého akátu (Robinia
pseudoacacia), ale také redukcí keřových porostů a náletu jasanu ztepilého (Fraxinus
excelsior). Na druhé straně je však ještě stále v nemalém rozsahu značně postiţena rozvojem zavlečené zahradní skalničky - rozchodníku nepravého (Sedum spurium). Jeho porosty sice dodávají těmto místům specifický a
malebný charakter, ale na druhé straně jeho
souvislé monokulturní koberce znemoţňují
jakýkoliv rozvoj ostatních původních druhů.

Původní společenstva jsou v konečné fázi zcela potlačena monokulturami skalničky.
57
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Přesto zde můţeme dodnes kaţdoročně
sledovat i některé významné druhy rostlin
jako je česnek ţlutý (Allium flavum) nebo pryskyřník ilyrský (Ranunculus ilyricus). Charakteristické jsou časně jarní
bohaté přízemní koberce
kvetoucích
drobných
efemér včetně pochybku
prodlouţeného (Androsace elongata) nebo lomikámene trojprstého (Saxifraga tridyctylites).

Rozkvět strdivky sedmihradské
(15.7.2008)

Rozkvět rozchodníků (12.6.2008)

Rozkvět
lomikamene
trojprstého
(9.4.2009)

58

Šlapanické slepence

032 VELKÝ ROZCHODNÍK
Rozchodník velký (Sedum maximum) dorůstající výšky aţ 30-40 cm nepatří na
zdejších slepencích k nějak hojnějším druhům. Zpravidla roste jen jednotlivě nebo v
menších skupinách. Třeba i v rozsáhlém Santonu pouze na jediném místě, podobně také
na nedaleké Horce. Právě zde u parku však kaţdoročně během srpna rozkvétá aţ několik
set rostlin. Jde o nejbohatší porosty tohoto druhu v rámci všech zdejších území.
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033 ČISTEC PŘÍMÝ
Daleko dříve, zpravidla jiţ během první poloviny června, neţ předchozí druh zdobí
zdejší plochu ţlutobílá nápadná květenství čistce přímého (Stachys recta), který patří neodmyslitelně k přírodním kulisám vycházek po zdejších slepencových výchozech. Pouze
s výjimkou Návrší a Horky. Snad nejbohatší a
tudíţ
charakteristické
porosty lze objevit na
Santonu. V
severním
svahu pod mlýnem nebo
ve vrcholových partiích
pahorku v okolí kapličky.
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Poněkud později, zpravidla během první poloviny července, jsou porosty čistce
střídány bíle rozkvetlými šedivkami šedými (Berteroa incana). Ještě v první polovině 20.
století nebyl tento druh ze zdejších území zpravidla uváděn. Na jiţní Moravě snad není
zcela původním druhem, ale postupně zde zdomácněl aţ v průběhu posledního století.
Dnes patří k druhům zcela charakteristickým a rostoucím nejen zde, ale i na nedaleké
Andělce a v dalších územích: na
Santonu, nad Velaticemi, na Hynčicových skalách nebo na Vinohradech. Nejbohatší porosty dnes hostí dolní partie jihozápadního svahu
pod kapličkou na Santonu, kde
v některých letech vykvétají tisíce
těchto jednoletých bylin.
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034 MAHALEBKA
Dominantou volných ploch s roztroušenými keři v sousedství parku je letitá košatá a křivolaká mahalebka obecná (Cerasus mahaleb). Teplomilná mahalebka, dnes zařazená mezi ohroţené druhy na Červeném seznamu naší flóry, je ve zdejších územích raritou. Ještě začátkem tisíciletí rostla pouze zde v sousedství parku. Bohuţel se tu přirozeně nezmlazuje. Teprve v roce 2009 byla ojedinělá mahalebka nalezena na Santonu a v
nedávných letech byla vysazena po obvodu zrekultivované terasy pod skalnatou stěnou
hlavního pahorku na nedaleké Horce.

62

Šlapanické slepence

63

Šlapanické slepence

035

VYCHÁZKY

Celou délkou svahů nad pravým břehem Říčky prochází zdejší hlavní pěšina vedoucí svým způsobem po vrstevnici s jen minimem prudčích stoupání. Samozřejmě prochází i jádrovou plochou po temeni skalního útvaru Andělka. Odtud jsou pěkné výhledy
dolů do Šlapanic či směrem k nedalekému Velkému hájku. Pěšina vede všemi nejkrásnějšími a nejcennějšími místy. Při jejím procházení můţeme během jara spatřit většinu
významných či charakteristických druhů rostlin. Zpravidla není vůbec třeba z této trasy
vybočovat.

Podzimní zákoutí s lavičkou na vyhlídce
nad silničním mostkem přes Říčku
Příchod k jižnímu cípu přírodní památky
pěšinou lemovanou linií jerlínů japonských

Malebné podzimní procházky
jižním cípem území u parku
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Pěšinou podél horní hrany svahů
na Puštoru

Podél pěšiny mezi parkem a Čertovkou dominuje na podzim žluť
javorů

Pěšinou od Bedřichovic nahoru na
Andělku
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036

KOUZLA PODZIMU

Za zvláště působivé lze označit vycházky pěšinou na podzim během postupného
zbarvování se olistění dřevin s končícím vegetačním obdobím. Mnohde je v tu dobu charakteristická červeň brslenů evropských (Euonymus europaeus) nebo
sytá ţluť babyk obecných (Acer campestre). V úseku mezi parkem a Čertovkou aţ přechází zrak ze ţluté záplavy javorů mléčů (Acer platanoides).
Vrcholem jsou však mimořádně působivé pestrobarevné rozhledy z temene Andělky nebo horní hrany severních svahů na Puštoru. Ty tam
jsou roky uniformních a nevýrazných
porostů akátu či jasanu. Dnes zde
máme rozmanitost zdejších dřevin
jako na dlani. I to je jeden z výsledků
celé rozsáhlé rekonstrukce.
Podzimní pohled na Andělku z Puštoru

Zbarvující se brsleny bradavičnaté
jsou mnohde působivou ozdobou
přírodní památky

Pohled z vrcholu Andělky dolů k severu
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Pohled z Pustoru směrem na Bedřichovice a Podolí

Podzimní hra barev pod vyhlídkou nad silničním
mostkem přes Říčku (vpravo vybarvený vzácný
jeřáb břek)
Z Puštoru na severní okraj Šlapanic

Z červeně některých javorů až
přechází zrak

Líska
obecná

V horních partiích svahů pod Puštorem
dominuje nejen červeň javorů, ale především brslenů evropských
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037

ROZMANITOST

Druhová pestrost květeny zdejších slepenců je obrovská. Jen na Andělce a Čertovce přesahuje počet vyšších rostlin včetně dřevin 150 druhů. Kromě jiţ celé řady uvedených, především významných nebo charakteristických, druhů zde lze nalézt desítky a
desítky druhů dalších. Především jde o druhy volných travnatých ploch, ale i druhy lesa
(dřevinných porostů).

Pitulník žlutý
Galeobdolon lutea

Hluchavka skvrnitá
Lamium maculatum
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Klinopád obecný (Clinopodium vulgare)

Česnáček lékařský
Alliaria petiolata
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