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103 VELATICKÁ STRÁŇ
Přírodní památka Velatická slepencová stáň v kat. území Velatice s výměrou 0,42
ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání především teplomilná
společenstva ve skalnatých svazích z kulmských slepenců. Leží v nadmořské výšce 280310 m n.m. a je tvořena západně až jihozápadně orientovanými prudkými skalnatými
svahy z kulmských slepenců. Svahy jsou ve středních a vyšších partiích porostlé teplomilnými společenstvy s roztroušenými
dřevinami, v dolních partiích s hlubší
půdou pak prospívá porost „lesního“
charakteru.
Zvláště chráněné druhy dřevin
jsou zastoupeny dřínem obecným
(Cornus mas). Více jedinců bylo před
více lety vysazeno v nejhornějších
partiích svahů. Další významné druhy jsou především ve středních partiích svahů na rozhraní dolních zalesněných partiích zastoupeny bohatými
porosty skalníku obecného (Cotoneaster integerrimus) se spíše jen jednotlivě vtroušeným brslenem bradavičnatým (Euonymus verrucosa). V dolních
zalesněných partiích svahů lze narazit na ojedinělý vzrostlý břek obecný
(Sorbus torminalis).
Zvláště chráněné druhy rostlin
jsou v území zastoupeny 7 druhy rostoucími na volných osluněných travnatých až skalnatých plochách ve vyšších partiích
svahů. Jde o koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kosatec nízký (Iris pumila), chrpu
chlumní (Cyanus triumfettii), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), zlatovlásek
obecný (Aster linosyris), kavyl tenkolistý (Stipa tirsa) a lomikámen trojprstý (Saxifraga
tridactylites). Koniklec velkokvětý se vyskytuje především na prvním , ale i druhém hřbetu od jihu a jeho početnost přesahuje 150-200 rostlin (polykormonů). Stejně tak je
v území rozšířen kosatec nízký, jehož zvláště bohaté porosty jsou na prvním jižním hřbetu. Pouze v rámci prvního hřbetu se vyskytuje kozinec vičencovitý a také kavyl tenkolistý
nebo zlatovlásek obecný. Chrpa chlumní má těžiště výskytu rovněž na tomto hřbetu, ale
roztroušeně již lze nalézt i jinde včetně nejvyšších partií posledního severního hřbetu.
Lomikámen trojprstý má těžiště výskytu na druhém hřbetu od jihu, ale nalezneme ho i
na dalších místech. Více dalších druhů je uváděno z minulosti: len tenkolistý (Linum tenuifolium), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), kavyl Ivanův (Stipa joannis), kozinec dánský (Astragalus danils), oman oko Kristovo (Inula
oculus-cristi) nebo zvonek boloňský (Campanula bononiensis). Přehled dalších vyskytujících se ohrožených druhů zařazených na Čeveném seznamu flóry České republiky obsahuje více než 30 dalších taxonů. Především jde o světlo a teplomilné druhy volných travnatých či skalnatých ploch: pochybek prodloužený (Androsace elongata), večernice
smutná (Hesperis tristis), česnek žlutý (Allium flavum), hadí mord rakouský (Scorzonera
austriaca), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), hvozdík Pontederův (Dianthus pontederae), modřenec chocholatý (Leopoldia comosa), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata),
řebříček panonský (Achillea pannonica), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), sesel
roční (Seseli Annám), silenka ušnice (Silene otites), trýzel rozvětvený (Erysimum diffusum),
bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), česnek horský (Allium senescens), divizna
3
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rakouská (Verbascum austriacu), mák polní (Papaver argemone), mochna písečná (Potentilla arenaria), pomněnka řídkokvětá (Myosotis sparsiflora), pryšec prutnatý (Euphorbia
virgata), radyk prutnatý (Chondrilla juncea), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), rožec nízký (Cerastium pumilum), sesel sivý (Seseli oleum) nebo zvonek moravský
(Campanula moravica). Jen vzácně roste v dolních lesnatých partiích svahů dymnivka
plná (Corydalis solida). Významné druhy trav jsou zastoupeny kavylem vláskovitým (Stipa capillata), kostřavou walliskou (Festuca valesiaca), ostřicí nízkou (Carex humilis),
ostřicí stepní (Carex supina), lipnicí cibulkatou ladnou (Poa bulbosa ssp. pseudoconcina),
pýrem prostředním (Elytrigia intermedia), vousatkou prstnatou (Botriochloa ischaemum)
nebo strdivkou sedmihradskou (Melica
transsilvanica).
V roce 1953 jsou ještě dobře patrné nemalé volné plochy s teplomilnými společenstvy i v severních partiích strání (nad
rámec přírodní památky).

V roce 1990 již jsou akátové porosty plně
zapojené a v souvislosti s dlouhodobým
rozvojem dřevin se v neprospěch volných
ploch s teplomilnými společenstvy významně proměnilo i území vlastní přírodní
památky.
Jak je patrné z leteckého snímku
z roku 1953 tak byly svahy nad Rokytnicí již poměrně značně zarostlé dřevinami. Především cizorodým akátem (Robinia pseudoacacia).Především v jižních částech území ještě
převažovaly volné travnaté a skalnaté plochy, zatímco v severních partiích již byly volnější plochy jen minimální. V následujících desetiletích zasáhla expanze cizorodého akátu
prakticky celé území a volné plochy s cennými společenstvy byly koncem 80. let 20. století značně omezené a navíc se stále zmenšovaly s pokračujícím samovolným rozšiřováním akátu.
V roce 1992 se již lokalita potýkala s nemalými problémy. Prakticky po celém
území se již uplatňoval cizorodý akát (Robinia pseudoacacia), mnohde s bohatým keřovým podrostem nežádoucího bezu černého (Sambucus nigra). V ještě akátem nezasaže4
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ných plochách se pomístně spontánně rozšiřovaly keřové porosty růže šípkové (Rosa canina) v neprospěch volných ploch s cennými společenstvy. Po velkých plochách se rozvíjely spontánní náletové porosty jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior).

Pohled od jihozápadu (od dálnice)
(1 – VKP Podsedky, 2 – PP Velatická slepencová stráň, 3 – Vinohrad)
Před rokem 1993 byly v jádrovém území prováděny biotechnické zásahy ve věci
odstraňování cizirodého akátu. Vzhledem k úplné absenci nebo nedostatečnému ošetřování herbicidem byly problematické a situace se zásadním způsobem stále neměnila.
V letech 1993-1998 bylo v několika
etapách přistoupeno k rozsáhlým
rekonstrukčním opatřením spočívajících v odstranění cizorodého akátu
a nežádoucího bezu černého. Nejprve
v samotném jádrovém území přírodní památky. Následně také v dalších
přímo navazujících plochách jižním i
severním směrem. Severně v ploše
dalších dvou hřbetů se stále přežívajícími plochami s cennými společenstvy a jižně v celém cípu svahů. Původně vyhlášené plošně omezené
chráněné území tak bylo tímto z
hlediska základní stabilizace dřevinného patra významně rozšířeno.

6
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V dalších letech bylo věnováno mimořádné úsilí eliminaci značného rozvoje akátového zmlazení, které zde dosáhlo především díky neodborným a nedůsledným zásahům
v prvních fázích mimořádného rozsahu. V následujících letech pak byla věnována pozornost průběžnému provádění dalších nezbytných rozsáhlých zásahů s cílem nastolení
cílového stavu prostorového rozmístění dřevin. Hlavní náplní těchto zásahů byla postupná eliminace jakéhokoliv rozvoje jasanu ztepilého ve vyšších partiích svahů a redukce či
rozvolňování porostů růže šípkové. Porosty růží byly redukovány hlavně v nižších partiích
svahů v místech přechodu do „lesních“ porostů v jejich úpatí a také v nově od akátu
uvolněných dvou severních hřbetech, kde došlo k jejich explosivnímu rozvoji. Radikálně
byly také potlačeny spontánní nálety javoru mléče (Acer platanoides) ve vyšších partiích
svahů, kde byly ponechávány jen vytipované solitéry. Podél severní hranice území a horní
hrany svahů pak byl postupně eliminován rozvoj cizorodého šeříku obecného (Syringa
vulgaris). V posledních letech je uplatňována každoroční běžná údržba reagující na průběžný vývoj dřevinného patra a také problematickou sukcesi travobylinných porostů
v dolních partiích prvního jižního hřbetu.

V rámci běžné údržby je mimo jiné každoročně prováděno opakované kosení
dolních partií prvního jižního hřbetu
Dnes po mnohaletém úsilí lze konstatovat, že systematicky a cílevědomě prováděné zásahy vedly k celkové stabilizaci území z hlediska zájmů ochrany přírody. Cizorodé
dřeviny jsou z celého území definitivně odstraněny. Všechny v rámci nejrůznějších zásahů uvolněné plochy velmi rychle a až překvapivě pozitivně regenerovaly, takže původní
rozsah cenných teplomilných porostů se značně rozšířil. Zvláště v dolních partiích dvou
severních hřbetů nebo v nižších partiích prvních dvou hřbetů podél přechodu v lesní porost v úpatí svahů. Zásahy vedly k významnému zvýšení malebnosti území, zvláště zviditelněním četných skalních výchozů kulmských slepenců, byly uvolněny cenné porosty
skalníků (Cotoneaster sp.) nebo zvýrazněny soliterní mohutné javory mléče dodávající
území specifický ráz. Populace všech zvláště chráněných druhů rostlin jsou stabilizované. Některé ohrožené druhy se významně rozšířily. Například pokud jde o populaci mod7
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řence chocholatého (Muscari comosum) v jižním cípu celého území nebo o nové porosty
kavylu vláskovitého (Stipa capillata) na druhém hřbetu od jihu. Zcela mimořádně se
v řadě uvolněných ploch rozšířily porosty sesele sivého (Seseli osseum) a divizny rakouské (Verbascum austriacum), ale také třeba česneku žlutého (Allium flavum).

Velatická
slepencová
stráň
v předjaří

Velatická
slepencová
stráň
koncem léta

Přes uvedené pozitivní dopady realizovaných zásahů se v území stále projevují některé negativní jevy. Podél severní hranice území dochází soustavně k pronikání cizorodého akátu ze sousedních zapojených porostů a častěji se tu objevuje nálet jasanu ztepilého. Za zvláště znepokojující je třeba považovat soustavné zatěžování horních partií svahů nejrůznějším zahradním odpadem včetně vysazování zahradních rostlin nebo ukládání stavebního materiálu, byť přechodně. Značné plochy vyšších partií dvou severních
hřbetů jsou po uvolnění stále postiženy masivním rozvojem ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius). Byť porosty pomístně řídnou a objevují se v nich stále častějii některé
významnější druhy. Pomístně jsou tyto partie svahů postiženy i přetrvávajícím nadměrným rozvojem keřových porostů růže šípkové. Překvapivě není území dodnes v dolních
zalesněných partiích svahů ještě atakováno cizorodou netýkavkou malokvětou (Impatiens
parviflora). Podobně jako je tomu na nedalekém Santonu. V území samozřejmě probíhá
trvalý a mnohdy překotný samovolný vývoj dřevinného patra, které může ohrožovat volné
plochy s cennými společenstvy, žádoucí charakter té které plochy nebo omezovat v rozvoji významné druhy či jedince dřevin. Podobně může docházet k nežádoucímu dlouhodobému vývoji travobylinných porostů s hromaděním stařiny se snižováním druhové
rozmanitosti včetně ústupu jednotlivých významných druhů.
8
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PESTROBAREVNÉ JARO

Začátek jara je ve zdejších skalnatých stráních na rozdíl od ostatních území neobyčejně působivý a malebný. Především vzhledem k jejich členitosti a přítomnosti četných skalnatých výstupů. Jako všude na zdejších kulmských slepencích se již koncem
března objevují žluté porosty přízemní mochny písečné (Potentilla arenaria) a společně s
ní rozkvétá na desítkách a desítkách míst koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), jehož
populace je zde největší v rámci zdejších chráněných území. Populace je soustředěna do
vyšších volných travnatých a skalnatých partií prvních dvou jižních hřbetů. Rozkvetlá
jarní nádhera však ve stejných plochách vrcholí až kolem poloviny dubna. Ve vyšších
partiích prvních dvou hřbetů od jihu se tehdy objevují desítky již z dálky nápadně kvetoucích prvosenek vyšších (Primula elatior) a také rozkvétají zdejší přebohaté porosty
různobarevného kosatce nízkého (Iris pumila) řazeného mezi naše silně ohrožené zvláště
chráněné druhy. Tradiční jarní chlouba strání nad Velaticemi. Jejich rozsah a malebnost
v rámci skalnatých svahů si nic nezadají s klasickými porosty tohoto druhu na samém
jihu Moravy – na Pavlovských vrších. Kosatec nízký dnes roste, ovšem v daleko menších
počtech, i v dalších územích – na Santonu, na Vinohradech nebo na Horce.

9
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Zvláště bohatě a plošně kosatce porůstají nejvyšších partie prvního jižního hřbetu.
Jinde jde spíše o roztroušené maloplošné porosty nebo skupiny či osamocené polykormony. Kosatec nízký se vyznačuje mimořádnou barevnou proměnlivostí svých květů. Základní vybarvení je fialové nebo žluté, ale ve zdejších přebohatých porostech lze častěji
nalézt jedince kvetoucí modře, ojediněle dokonce
bíle nebo růžově. Navíc lze vysledovat nejrůznější
vzájemné přechody jednotlivých barev, takže škála je mnohem vyšší. Každým rokem se navíc barevnost květů může významně proměňovat. V
tom či onom porostu mohou v jednom roce převažovat květy žluté, v dalším zase modré a podobně.

11
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JARNÍ EFEMERY

Již od konce března postupně na řadě ploch zdejších slepenců rozkvétají přízemní
koberce zpravidla drobných a bíle kvetoucích jednoletých rostlinek, které záhy po svém
odkvětu zanikají a v pokročilejším jaru po nich nebývá památky. Jen s výjimkou „neviditelných“ semen. Ve formě semen pak celou vegetační sezónu přežívají ve svrchní vrstvě
půdy. Teprve na podzim nebo až koncem zimy, tedy v daleko příhodnějších vlhkých podmínkách, semena klíčí. Právě na úrodě semen a podmínkách jejich dalšího vývoje závisí
jejich rozkvět následujícího jara. Početnost drobných jarních efemér může každoročně
zásadním způsobem kolísat. Podmínky jsou každým rokem jiné a některé druhy pak mohou v souvislosti s jen minimálním výskytem kvetoucích rostlin unikat pozornosti i dlouhé roky. Jarní efeméry již ze své podstaty nejsou schopné konkurence a v teplomilných
společenstvech jsou vázány na plochy s chybějícím zapojeným travním drnem. Nejlépe
plochy zcela holé a dobře osluněné. Zpravidla tedy na skalnaté výchozy či mozaikovité
volné plochy mezernatých travnatých ploch. Některé z těchto záhy z jara bohatě drobnými rostlinkami osídlených ploch přece jen během dalšího rozvoje vegetace více či méně
bujněji porůstají, ale drsné zimní podmínky je zase uvolní a připraví pro opětovný rozvoj
této specifické skupiny rostlin. Bohatě jsou zastoupeny takové plochy ideální pro rozvoj
porostů jarních efemér i ve zdejších stráních. Základní druhy lze nalézt ve všech zdejších
územích. Bohaté a druhově pestré porosty jarních efemér lze od konce března do začátku
května sledovat například na temeni Návrší, v jižních a východních svazích hlavního pahorku Horky nebo v nižších partiích jihozápadního svahu pod kapličkou na Santonu.
Kouzelná je na Santonu v tomto směru především nevýrazná skalka při úpatí svahu vlevo podél pěšiny od mlýna.

Společenstva drobných jarních efemér bývají na zdejších výchozech bohatá a pestrá. Lze jmenovat například plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum), ptačinec prostřední
(Stellaria media), kozlíček polní (Valerianella locusta), osívku jarní (Erophila verna), huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), kokošku pastuší tobolku (Capsella bursa-pastoris),
rožec obecný (Cerastium holosteoides) nebo rožec lepkavý (Cerastium glutinosum).
13
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Huseníček rolní

Kokoška
pastuší tobolka

Ptačinec
prostřední
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Kozlíček polníček

Osívka jarní

Plevel
okoličnatý
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Rožec obecný

Rožec lepkavý

Ojediněle můžeme na Santonu nalézt jiný druh zařazený na Červeném seznamu naší
flóry – kriticky ohrožený kozlíček kýlnatý (Valerianella carinata). Pravidelně lze nacházet i
další dva významné druhy, o kterých je pojednáno v následujících kapitolách: lomikámen
trojprstý (Saxifraga tridactylites) a pochybek
prodloužený (Androsace elongata).
Na Santonu, Horce nebo dalších lokalitách místy doplňují porosty bílé kvetoucích
jarních efemér fialkové květy pumpavy rozpukové (Erodium citutarium) nebo nápadně červeně kvetoucí, zpravidla také jednoleté, hluchavky nachové (Lamium purpurea). Běžnou ve
všech územích je violka rolní (Viola arvensis).
Navíc jsou ještě společenstva doplňováno více
druhy jednoletých drobných rozrazilů, o kterých je pojednáno v této publikaci v samostatné kapitole.
Hluchavka nachová

16
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Pumpava rozpuková

Violka rolní
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Koncem dubna a začátkem května opanují nemalé plochy jižních a východních
svahů hlavního pahorku Horky nebo druhého hřbetu od jihu ve zdejších stráních koberce žlutě kvetoucích drobných tařinek
kališních (Alyssum alyssoides).

Ještě později až kolem poloviny června mnohde rozkvétají drobné a opět jednoleté
písečnice douškolisté (Arenaria serpyllifolia).
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106 LOMIKÁMEN TROJPRSTÝ
Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) je jedním z nejvzácnějších jarních
efemér oživující zdejší výchozy kulmských slepenců. Maximum rozkvětu na zdejších
skalnatých výchozech probíhá kolem poloviny dubna. Zatímco v jednom roce objevíme
stovky a stovky kvetoucích rostlin, tak v následujícím roce můžeme být rádi pokud nalezneme několik málo desítek. Či dokonce téměř žádnou. Lomikámen trojprstý roste jen
v některých zdejších územích. Nikdy nebyl nalezen na Horce, Hynčicových skalách a Vinohradech. Tradičními lokalitami jsou skalní útvar Andělka a volné plochy u parku v
rámci téhož území, temeno Návrší nebo svahy západní světliny Velkého hájku nad silnicí.
Mimořádně početným a rozšířeným bývá v některých letech ve stráních nad Velaticemi,
hlavně v rámci vyšších partií druhého hřbetu od jihu. Mimořádně zahuštěné a početné
porosty bývají k vidění na skalce v úpatí svahu vlevo při pěšině od mlýna na Santonu.
V tomto rozsáhlém území můžeme tento druh ještě zpravidla v minimálním počtu objevit
třeba na temenech skalnatých hřbetů v rámci severních svahů nebo v prostoru skalky
v severní louce pod mlýnem.
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107 POCHYBEK PRODLOUŽENÝ
Také pochybek prodloužený (Androsace elongata) je jarním efemerem zdejších slepencových výchozů, ale daleko vzácnější předchozího druhu. Vykvétá zhruba ve stejnou
dobu, byť na společných lokalitách přece jen poněkud dříve. I jeho početnost může v
jednotlivých letech značně kolísat. Nejbohatší porosty lze nacházet na Santonu v dolních
partiích jihozápadního svahu pod kapličkou nebo podél horní hrany vrcholové plošiny.
Tradičním místem výskytu jsou i dolní partie svahu západní světliny Velkého hájku nad
silnicí, západní svah Vinohradů, volné plochy Andělky a Čertovky u parku a také zdejší
skalnaté stráně nad Velaticemi, kde roste především ve vyšších partiích druhého hřbetu
od jihu - stejně jako předchozí lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites).
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108

TEPLOMILNÉ POROSTY

Teplomilné porosty s roztroušenými dřevinami jsou ve zdejších stráních soustředěny do vyšších partií svahů tvořených čtyřmi hřbety oddělenými úžlabími s vyšším zapojením dřevin – keřových porostů s jen osamocenými stromy. Charakteristické jsou
především soliterní mohutné javory mléče (Acer paltanoides) nebo bohatší porosty skalníku obecného (Cotoneaster integerrimus) v nižších partiích prvních dvou hřbetů od jihu.
Ve vyšších partiích dvou severních hřbetů jsou charakteristické bohaté porosty růže šípkové (Rosa canina) s jen vtroušenými jinými druhy keřů. V rámci druhého hřbetu od jihu
roste vzácně růže vinná (Rosa rubiginosa). Ostatní druhy keřů jsou zastoupeny brslenem
evropským (Euonymus europaeus), brslenem bradavičnatým (Euonymus verrucosa), řešetlákem počistivým (Rhamnus catharticus) nebo ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare). V nejvyšších partiích dvou severních hřbetů pak roste více dřínů obecných (Cornus
mas). V nejvyšších partiích druhého hřbetu od jihu dodnes rostou pozůstatky dřívějších
výsadeb černých borovic (Pinus nigra).

Jaro začíná (17.4.2008)
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(7.6.2008)
(18.7.2008)
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Podzim (18.10.2008)

Nejcennější teplomilná
společenstva porůstají první
jižní hřbet. Lze tu nalézt bohaté porosty kavylu vláskovitého
(Stipa capillata), kavylu tenkolistého (Stipa tirsa) nebo početný výskyt koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis)
a kosatce nízkého (Iris pumila). Je tu hlavní výskytiště
chrpy chlumní (Cyanus triumfettii). Jedině zde roste hadí
mord rakouský (Scorzonera
austriaca) nebo zlatovlásek
obecný (Aster linosyris). V
nejvyšších partiích pak stejně
jako v případě všech zdejších hřbetů roste večernice smutná (Hesperis tristis). Jen v
prosvětlených jižních partiích hřbetu se objevuje četněji modřenec chocholatý (Muscari
comosum).
V dalším severněji situovaném hřbetu přetrvávají bohatší porosty kosatce nízkého
i koniklece velkokvětého a v posledních letech se tu nemálo rozšířily porosty kavylu vláskovitého. Bohaté a charakteristické zde bývají porosty strdivky brvité (Melica transsilvanica), česneku žlutého (Allium flavum), rozrazilu klasnatého (Pseudolysimachion spicatum), zvonku moravského (Campanula moravica) nebo bělozářky větevnaté (Anthericum
ramosum). V nejvyšších partií je pak nejčetnější výskyt večernice smutné v rámci celého
území.
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Charakteristické porosty
skalníku v nižších partiích strání podél okraje
zapojeného lesního porostu v úpatí svahů.
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Pestrobarevné koberce kosatců nízkých
(17.4.2008)

Rozkvetlé koberce drobné jednoleté
tařinky kališní (9.5.2008)

Rozkvět porostů
kozince vičencovitého
(7.6.2008)
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Neobyčejně působivý rozkvět kavylu tenkolistého (1.7.2008)
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Bohaté porosty
kavylu vláskovitého
jsou v plném květu
(29.7.-8.8.2008)

Po odkvětu (12.8.2008)
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V posledních dvou severních hřbetech jsou teplomilná společenstva soustředěna
především do nižších partií svahů s charakteristickými bohatými porosty sesele sivého
(Seseli osseum), divizny rakouské (Verbascum austriacum) nebo česneku žlutého (Allium
flavum). V nejvyšších partiích posledního severního hřbetu je četnější výskyt chrpy
chlumní v místech sporadických skalních výstupů. V nižších partiích svahu posledního
hřbetu jsou v záplavě ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) bohaté porosty bělozářky větvité.

Rozkvět bohatých porostů bělozářky větevnaté
(29.7.2009)

Porosty česneku žlutého v plném
květu (8.8.2008)
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Malebnost některých partií
skalnatých strání je během
letního rozkvětu
teplomilných porostů během
července a začátku srpna
mimořádná.
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Porosty bělozářky větevnaté

V popředí porosty strdivky sedmihradské
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109 KAVYL TENKOLISTÝ
Stráně nad Velaticemi jsou v rámci zdejší sítě chráněných území jedním ze dvou,
kde je možné dodnes obdivovat křehkou a působivou krásu kvetoucích „péřitých“ kavylů.
Stepních trav s charakteristickou dlouhou péřitou osinou v době květu. Stovky těchto
jemně ochmýřených osin se pak na slunci lesknou a ve větru vlní, což vyvolává neopakovatelné dojmy. Jde o zvláště chráněný
silně ohrožený kavyl tenkolistý (Stipa
tirsa) uváděný z minulosti ještě z nedalekého Santonu. Bohaté porosty
stepní trávy lze ve zdejším komplexu
strání nalézt v nejvyšších partiích
prvního jižního hřbetu. První rozkvétající rostliny zde lze objevit již v prvních
dnech června, ale maximum dosahuje
rozkvět až na přelomu července. Tehdy
jsou jeho bělavé a lesknoucí se plochy
viditelné od samotného úpatí svahů.
Společně se sousedními a často promísenými porosty s kavylem vláskovitým (Stipa capillata) nebo kvetoucími
atraktivními strdivkami sedmihradskými (Melica transsilavnica) vytváří
jedno z nejneobvyklejších a nejmalebnějších míst zdejších chráněných
území.
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110 STRDIVKA SEDMIHRADSKÁ
Jednou z nejnápadnějších a jistě i nejatraktivnějších trav zdejších teplomilných
společenstev je bezpochyby strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica) zařazená dnes
na Červeném seznamu mezi vzácné druhy. S výjimkou Návrší nechybí v žádném ze zdejších území. K rozkvětu dochází podle podmínek toho kterého území či stanoviště někdy
během července. Ve stráních nad Velaticemi se bohatě kvetoucí porosty stávají každoročně charakteristickými začátkem července hlavně ve vyšších partiích svahů v rámci
druhého hřbetu od jihu. Stále bohatší a rozšiřující se porosty strdivky lze sledovat v dolní
polovině jižního, ale hlavně jihozápadního svahu pod kapličkou na Santonu. Specifickou
atmosféru dodávají tyto nápadně kvetoucí trávy i stále větším plochám v rámci zdejšího východního hřbítku. Snad
nejbohatší respektive nejzahuštěnější porosty strdivky sedmihradské každoročně zdobí nemalé plochy východního
svahu hlavního pahorku Horky.
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111

NA SKALKÁCH

Ve stráních nad Velaticemi jsou charakteristické četné skalní výchozy kulmských
slepenců. Objevíme zde výchozy zcela drobné, ale i mohutnější skály. Zvláště pro svahy
druhého hřbetu od jihu jsou typické a jejich přičiněním patří tyto partie k nejmalebnějším nejen v rámci tohoto chráněného území. V době rozkvětu bývají temena či terásky
skal a skalek bohatě osídlována celou řadou rostlinných druhů a právě kombinace jejich
barev s kulisou slepenců bývají nemálo působivé. V časném jaru jde především o drobné
jarní efemery, začátkem léta zase o četné porosty česneku žlutého (Allium flavum), bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum) nebo strdivky sedmihradské (Melica transsilvanica). Přímo z bloků slepenců pak mnohde vyrůstají charakteristické trsy drobných kapradinek – sleziníků (Asplenium sp.) a především atraktivní statné trsy zvonku moravského
(Campanula moravica).
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(Foto 1.7.-8.8.2008)
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112 ZVONEK MORAVSKÝ
Zvonek moravský (Campanula moravica) je jedním z šesti druhů modře kvetoucích
zvonků ve zdejších územích. Na Červeném seznamu je zařazen mezi vzácné druhy. Donedávna snad byl výskyt této rostliny patrně mnohde zaznamenáván pod názvem zvonek
okrouhlolistý (Campanula rotundifolia). V botanických průzkumech je zvonek moravský
uváděn na Santonu a Velatické slepencové stráni. Ve všech zbývajících územích je uváděn velmi podobný zvonek okrouhlolistý. Zpravidla přímo ve skalách, ale nezřídka i v
travobylinných porostech, rozkvétají uvedené zvonky kolem poloviny července.
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STINNÉ ROKLE

Některé dolní partie úžlabí mezi jednotlivými hřbety zdejších skalnatých svahů
jsou v již zalesněných partiích zakončeny stinnými a často vlhčími skalnatými roklemi.
Stanovišti v příkrém protikladu oproti jen nedaleko výše se nacházejícím výslunným a
výsušným plochám. Mimo jiné s bohatými porosty sleziníku červeného (Asplenium trichomanes) a mechů porůstající skalnaté plochy.

Porosty sleziníku červeného
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Kapraď samec

Sleziník červený

Porosty
sleziníku
severního
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NADVLÁDA DIVIZEN A SESELŮ

Pokud zavítáme do zdejšího komplexu skalnatých strání někdy během druhé červencové dekády, tak nás nemůže neupoutat nadvláda dvou rostlinných druhů. Žlutě kvetoucích divizen rakouských (Verbascum austriacum) a bíle kvetoucích seselů sivých (Seseli osseum). Zvláště v dolních partiích volných ploch svahů dvou severních hřbetů.
Mnohde tento v rámci všech zdejších územích nebývalý rozkvět ještě umocňují četné kvetoucí statné modré hadince obecné (Echium vulgare), porosty bělostné bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum), bílé šedivky šedé (Bertroa incana), česneku žlutého (Allium flavum) nebo chrpy luční (Cyanus jacea).
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115 DIVIZNA RAKOUSKÁ
Jako jediná ze žlutě kvetoucích divizen ve zdejších územích je divizna rakouská
(Verbascum austriacum) bylinou trvalou a navíc zařazenou na Červeném seznamu naší
flóry jako vzácný druh. Tato charakteristicky větvená bohatě kvetoucí divizna rozkvétá
během července. Roste v polovině zdejších územích. V desítkách rostlin v jižním svahu
západní světliny Velkého hájku a na Hynčicových skalách. Velmi početně ve stovkách
jedinců pak ve svazích pahorku na Santonu, kde se v posledních letech rychle rozšiřuje
do dalších a dalších ploch. Stovky rostlin každoročně vykvétají také ve zdejších skalnatých stráních. Nejpočetněji v nižších volných a skalnatých partiích dvou severních hřbetů.
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116 SESELE
Sesele patří vedle česneku žlutého (Allium flavum) k nejcharakterističtějším zástupcům zdejší teplomilné květeny. Zvláště pokud jde o statný až metr vysoký jednoletý
až vytrvalý sesel sivý (Seseli osseum) rozkvétající během července a dodávající mnoha
plochám v té době zcela specifický charakter svým masovým výskytem. Například ve
skalnaté stěně hlavního pahorku na Horce, na temeni Návrší nebo v některých nižších
partiích skalnatých strání nad Velaticemi. Roste ve všech zdejších územích. Na Červeném
seznamu je řazen mezi vzácné druhy.

Sesel sivý

Přízemní listy
Po odkvětu
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Daleko vzácněji rostou ve zdejších územích i další dva druhy seselů dosahující daleko menšího vzrůstu a zařazené mezi ohrožené druhy našeho Červeného seznamu. Vytrvalý sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum) neroste jen na Vinohradech a Hynčicových
skalách. Jeho výskyt ve všech ostatních územích je však zpravidla jen značně sporadický. Desítky rostlin lze naléz především ve
skalnaté stěně a východních svazích Horky. Sesel roční (Seseli annum) je uváděn
pouze ze západní světliny Velkého hájku
(zde jsou uváděny všechny tři druhy) a z
minulosti rovněž ze skalnatých strání nad
Velaticemi. Jde o bylinu jedno či dvouletou, takže může unikat pozornosti pokud
její výskyt není příliš četný.

Sesel fenyklový

Přízemní listy

Po odkvětu
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117 BUKVICE LÉKAŘSKÁ
V polovině července rozkvétají v nižších, ale ještě volných partiích zdejších svahů
v rámci druhého hřbetu od jihu bohaté porosty bukavice lékařské (Betonica officinalis).
Její červené porosty jsou natolik nápadné, že nám jen ztěží mohou během vycházek
uniknout. Bukvice sice není žádnou vzácností, ale jde o mimořádně atraktivní druh.
Druh, který nenapodobitelně zdobí místa svého výskytu a dává jim neobvyklou a působivou malebnost. Pokochat se krásou kvetoucích bukvic lze i na temeni západní světliny
Velkého hájku, po temeni východního hřbítku Santonu nebo podél horní hrany severních
svahů mezi mlýnem a úpatím pahorku v témže chráněném území.
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V ÚPATÍ SVAHŮ

Úpatí zdejších skalnatých svahů má zcela jiný charakter než vyšší partie. Díky
lepším půdním podmínkám zde prospívá listnatý les s převahou javoru mléče (Acer platanoides) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus) s vtroušenou babykou
obecného (Acer campestre), lískou
obecnou (Corylus avellana), habrem
obecným (Carpinus betulus), dubem
(Quercus sp.) nebo ojedinělým břekem obecným (Sorbus torminalis).
Začátek jara

Letitý javor mléč
Uprostřed vegetačního období
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Na podzim
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ROZMANITOST

Druhová pestrost květeny zdejších slepenců je obrovská. Jen na Velatické slepencové stráni přesahuje počet vyšších rostlin včetně dřevin 250 druhů. Kromě již celé řady
uvedených, především významných nebo charakteristických, druhů zde lze nalézt desítky
a desítky druhů dalších. Především jde o druhy volných travnatých či skalnatých ploch
s jen roztroušenými dřevinami.

Svízel syřišťový
Galium verum

Pamětník rolní
Acinos arvensis
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Chlupáček zední (Hieracium pilosella)

Penízek prorostlý (Thlaspi perfoliatum)
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Světlík tuhý
Euphrasia stricta
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