Šlapanické slepence

ŠLAPANICKÉ
SLEPENCE
Ostrůvky
teplomilné květeny

9
Text a foto

Josef a Karla
MARTIŠKOVI
Český svaz ochránců přírody
ZO 54/14 Brněnsko
Pustiměřské Prusy 103, 683 21 Pustiměř

2009

Publikace
byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s
Jihomoravským krajem

1

Šlapanické slepence

OBSAH
139
140
141
142
143
144
145

146
147
148
149

150
151

VÝCHODNÍ HŘBÍTEK ________________________________________________ 3
ŽLUTÁ ZÁPLAVA _________________________________________________________________
KOZINCE ________________________________________________________________________
PRYŠEC MNOHOBAREVNÝ _______________________________________________________
SASANKA LESNÍ __________________________________________________________________
ŠALVĚJE_________________________________________________________________________
ŘEŠETLÁK _______________________________________________________________________

11
12
14
16
17
19

POD MLÝNEM _____________________________________________________ 21
ČESNEK HORSKÝ ________________________________________________________________ 26
ORSEJ BLATOUCHOLISTÝ ________________________________________________________ 27
TUŠALAJ_________________________________________________________________________ 28

ROZMANITOST ____________________________________________________ 29
KOZÍ BRADY _____________________________________________________________________ 32

152

RÁJ ROSTLIN ______________________________________________________ 33

153

SEVERNÍ SVAHY ___________________________________________________ 37

154
155
156
157
158
159
160
161

162
163

164

BŘEKY___________________________________________________________________________
PTAČÍ TŘEŠNĚ ___________________________________________________________________
JILMY ____________________________________________________________________________
DŘÍN OBECNÝ ___________________________________________________________________
BRSLENY ________________________________________________________________________
SKALNÍKY________________________________________________________________________
LIŠTÍ_____________________________________________________________________________
HLOHY __________________________________________________________________________

39
43
45
47
49
53
55
57

SKALNATÉ HŘBETY _______________________________________________ 59
JETEL PODHORNÍ ________________________________________________________________ 63

PODZIM NA SANTONU _____________________________________________ 64

2

Šlapanické slepence

139

VÝCHODNÍ HŘBÍTEK

Východní hřbítek vedoucí od vrcholu Santonu dolů k okraji obce byl před zahájením rozsáhlé rekonstrukce území až souvisle zarostlý cizorodým akátem (Robinia pseudoacacia), vysazenými křovinami šeříku obecného (Syringa vulgaris), keři bezu černého
(Sambucus nigra) nebo výsadbami či
náletem jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Pěšina vedoucí po jeho temeni
se prodírala bujnými houštinami s jen
ojedinělými výhledy. Teplomilná společenstva přežívala podél pěšiny jen po
značně omezených plochách. Původní
keře řešetláku počistivého (Rhamnus
catharticus), brslenu bradavičnatého
(Euonymus verrucosa) nebo skalníku
(Cotoneaster sp.) přežívaly ve složitých
podmínkách uvedených konkurečně
zdatnějších druhů. Mnohé z nich krněly
a prosychaly v souvislosti s nedostatkem světla. Podobný byl osud ojedinělých dubů letních (Quercus robur), příliš
patrný nebyl ani mohutný javor mléč
(Acer platanoides) ve vyšších partiích
hřbítku směrem k vrcholu. Prakticky
celý jižní svah hřbítku byl v důsledku
dlouhodobého fatálního zastínění prostý
jakéhokoliv bylinného patra. Jen holá
zem.

V posledních letech se při pohledech
ze silnice dolů do obce vegetační kryt
hřbítku prováděním rekonstrukčních
zásahů rychle mění

Podzim 2008

Podzim 2009
Ještě před úplným
dokončení rekonstrukce
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Podzim 2008
Ještě před kácením jasanu

Podzim 2009
Ještě před úplným
Dokončením rekonstrukce
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Dnes, kdy je zde rekonstrukce dřevinného patra před dokončením, jde o jedno z
nejmalebnějších a přírodně nejcennějších míst celého rozsáhlého území. Dojmy z vycházek pěšinou umocňují uvolněné duby, letité řešetláky či hojně se vyskytující brsleny bradavičnaté.

Opravdovým skvostem jsou zde dnešní porosty teplomilné květeny, která zde v
souvislosti s prováděnými rekonstrukčními zásahy doznala nebývalého rozmachu. Přebohaté porosty pryšce mnohobarevného (Euphorbia epithymoides), kozince vičencovitého
(Astragalus onobrychis), česneku žlutého (Allium flavum), bělozářky větevnaté (Anthericum
ramosum) nebo trýzele rozvětveného (Erysimum diffusum). Jediný výskyt kozince rakouského (Astragalus austriacus) či sasanky lesní (Anemone sylvestris) po celém Santonu. A
výskyt celé řady dalších druhů: česneku horského
(Allium montanum), hlaváče fialového (Scabiosa columbaria), hlaváče šedavého (Scabiosa canescens),
kavylu vláskovitého (Stipa capillata), vousatky
prstnaté (Botriochloa ischaemum), kostřavy walliské
(Fesctuca valesiaca), blínu černého (Hyoscyamus
niger), rozrazilu klasnatého (Pseudolysimachion
spicatum) nebo rozrazilu rozprostřeného (Veronica
prostrata).

Rozkvět bohatých porostů
pryšce mnohobarevného
(21.4.2009)
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Pryšec chvojka
(24.4.2009)

V plném květu jsou přebohaté porosty kozince
vičencovitého (12.6.2008)

V pozadí kozince, v popředí žluté třezalky tečkované a bělavé čistce
přímé (12.6.2008)
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Dominance bělavého čistce přímého (12.6.2008)

Krása kvetoucích porostů trávy strdivky
sedmihradské (24.6.2008)

Chrpa čekánek (1.7.2008)
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V uvolněných plochách hříbítku
se nečekaně rychle šíří porosty
atraktivní bukvice lékařské
(30.6.2009)

Také stepní tráva – kavyl vláskovitý se rychle šíří do uvolněných ploch (6.7.2009)

Bohaté porosty
chrpy latnaté
(9.7.2009)

8

Šlapanické slepence

Rozkvět přebohatých porostů česneku žlutého (15.7.2008)

Také rozrazilu klasnatého po temeni hřbítku v posledních letech rychle přibývá
(26.7.2009)
9
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Bohaté porosty bělozářky větevnaté (26.7.2009)

Nadvláda přebohatých
porostů žlutě kvetoucího
prorostlíku srpovitého
(26.7.2009)
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140 ŽLUTÁ ZÁPLAVA
V druhé polovině května se nemalé plochy celého Santonu barví do žluta. To rozkvétají, mnohdy plošné a nebývale husté, porosty statného trýzele rozvětveného (Erysimum diffusum). Především v dolních partiích jižního svahu pod kapličkou, v jižním svahu východního hřbítku k obci nebo v některých vyšších partiích severních svahů k Tvaroženskému potoku. Trýzel je dnes zařazen mezi naše ohrožené druhy rostlin. Na Santonu ovšem jde o charakteristický a mimořádně početný druh, který zde doznal nebývalého
rozvoje v souvislosti s prováděnými rekonstrukčními zásahy. Podobně jako v případě večernic jde o rostlinu dvouletou. Trýzel rozvětvený roste ještě v nedalekých skalnatých
stráních nad Velaticemi. Zde ovšem vůči poměrům na Santonu v jen minimálních počtech. V posledních letech jde zpravidla jen o desítky kvetoucích rostlin.
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141 KOZINCE
Především dolní partie temene východního hřbítku Santonu dnes hostí bohaté porosty dalšího zdejšího zvláště chráněného druhu – kozince vičencového (Astragalus onobrychis), zařazeného mezi ohrožené druhy a kvetoucího každoročně během první poloviny
června. Další menší porosty lze nalézt v rámci vrcholové plošiny a jejích okrajů západně
vedle kapličky nebo v nižších partiích temene severního hřbítku dolů k Tvaroženskému
potoku. Jako řada dalších významných druhů, tak i kozinec vičencovitý je ze Santonu
uváděn až po roce 1960. Kozinec roste i v dalších územích. Nejhojněji v jižním a východním svahu Horky v četnosti desítek i plošnějších polykormonů. Na Horce dnes roste
vzácně i na izolovaném pahorku. Nepříliš hojným je na nedalekém Návrší či Vinohradech
a také na Velatické stráni v horních partiích prvního jižního hřbetu. Až v roce 2007 byl
v dolním cípu východního hřbítku Santonu objeven další druh vzácného kozince – rovněž
zvláště chráněný, ale silně ohrožený kozinec rakouský (Astragalus austriacus). Jde o jediné místo výskytu v rámci všech zdejších chráněných území.
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142 PRYŠEC MNOHOBAREVNÝ
Především jižní svahy východního hřbítku vedoucího od vrcholové plošiny s kapličkou dolů směrem k obci zdobí v časném jaru během poslední dubnové dekády bohaté
porosty pryšce mnohobarevného (Euphorbia epithymoides) řazeného mezi naše ohrožené
druhy rostlin. Jeho porosty působí v ještě nepříliš se zelenající vegetaci velmi nápadně.
Menší porosty této rostliny můžeme nalézt i v jižním či severním svahu za kapličkou.
Pryšec mnohobarevný roste i v dalších dvou územích. Ve svahu západní světliny Velkého
hájku nad silnicí a vzácně také na Andělce a Čertovce: přímo na skalním útvaru Andělka
nebo v nejvyšších partiích severních svahů pod Puštorem.
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143 SASANKA LESNÍ
Dlouhodobě přežívá zhruba uprostřed temene dlouhého východního hřbítku k obci
polykormon sasanky lesní (Anemone sylvestris). V některých letech se objevují až tři květy. Snad jde o pozůstatek bývalého osídlení Santonu tímto druhem. I když nebyl botaniky
z této lokality ve vzdálenější minulosti nikdy uváděn. Z ostatních území není o tomto
druhu žádná zpráva.
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144 ŠALVĚJE
Ve zdejších územích rostou tři druhy nápadných statných šalvějí. Prakticky nikde
nejde o nějak početné a charakteristické druhy. Jejich výskyt je v území velmi roztroušený a zvláště bohaté porosty ani jednoho ze tří vyskytujících se druhů zde nenalezneme.
Na druhé straně jde o druhy během vycházek nepřehlédnutelné. Ve zdejších územích
roste hlavně šalvěj hajní (Salvia nemorosa) a šalvěj luční (Salvia pratensis). Nejvzácnější
je šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) uváděná z Hynčicových skal, Andělky a Čertovky a
severních svahů Santonu. První dva druhy lze nalézt ve většině zdejších území. Šalvěje
rozkvétají v období od konce května do konce června. Zde na Santonu rostou všechny tři
druhy.

Šalvěj přeslenitá
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Šalvěj luční

Šalvěj hajní
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145 ŘEŠETLÁK
Těžiště výskytu řešetláku počistivého (Rhamnus catharticus), dalšího typického
druhu keře na Santonu, je dnes především na temeni východního hřbítku k obci, kde lze
objevit řadu letitých keřů. Vysokých až několik metrů, prosychajících, ale vitálně se znovu obnovujících. Tito pamětníci dodávají vycházkám po temeni hřbítku během vegetačního období specifický ráz. Rozkvět řešetláků je snad ještě nenápadnější než v případě
obou druhů zde charakteristických brslenů. Jejich drobná zelená květenství lze na Santonu v keřích nacházet během druhé poloviny května. Řešetlák se s výjimkou Návrší vyskytuje ve všech zdejších územích. Ovšem nikde není jeho výskyt natolik charakteristický a nápadný jako zde na Santonu.
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Na podzim
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POD MLÝNEM

Severní louka pod mlýnem s mohutnějším skalním výchozem kulmských slepenců
je jihozápadním cípem celého chráněného území. Plocha byla v rámci rekonstrukce po
celém obvodu rozšířena redukcí náletových dřevin či eliminací problematického pruhu
cizorodého pámelníku bílého (Symhoricarpos rivularis) spontánně se rozšiřujícího z horní
hrany dolů do svahu do nejcennějších ploch teplomilných společenstev. Na druhé straně
je svah neustále atakován novými a novými spontánními nálety javorů (Acer sp.), jasanu
ztepilého (Fraxinus excelsior) nebo dokonce cizorodého invazního jasanu javorolistého
(Acer negundo). Právě zahájení pravidelného kosení by mělo tento soustavně se projevující trend ukončit.

Poměrně bohatě jsou ve svahu zastoupeny významné druhy rostlin jako pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), divizna fialová (Verbascum phoeniceum), lomikámen
trojprstý (Saxifraga tridactylites), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), kakost krvavý (Geranium sanguineum), česnek horský (Allium montanum), česnek žlutý (Allium flavum) nebo zvonek klubkatý (Campanula glomerata). Charakteristické jsou bohaté koberce rozchodníků (Sedum sp.) a také mateřídoušek (Thymus sp.) nebo bohaté porosty čistce
přímého (Stachys recta) nebo šedivky šedé (Berteroa incana). Po zahájení celoplošného
pravidelného kosení s odstraňováním biomasy nepochybně dojde k zásadní kvalitativní
změně porostů ve prospěch druhové rozmanitosti i populací jednotlivých významných
druhů. Svah pod mlýnem je z hlediska celého Santonu v některých ohledech specifický a
pouze zde můžeme nalézt některé rostlinné druhy, po kterých bychom jinde po celém rozsáhlém území jen marně pátrali. Nejnápadnějším je tužebník obecný (Filipendula
vulgaris). K charakteristickým zde podél pěšiny oddělující svah od sousední Hrubé skály
a vedoucí dolů k potoku patří velkokvětý kakost luční (Geranium pratensis). Tužebník i
kakost luční zde vykvétá začátkem června.
21
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Kvetoucí porosty tužebníku
obecného (6.6.2008)

V louce pod mlýnem můžeme nalézt nejbohatší porosty kostřavy walliské na Santonu (24.4.2009)

22
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Skalka
rozkvétající
koberci
rozchodníků
a
mateřídoušek
(27.5.2008)

Rozchodníky
v plném květu
(3.6.2009)

Dokvétající rozchodníky
(25.7.2009)
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3.6.2009

6.6.2008
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Masivní rozkvět šedivky šedé (9.7.2009)

Kavyl vláskovitý (9.7.2009)

V popředí lesknoucí
se listy odkvetlého
kakostu krvavého, v
pozadí bohatě kvetoucí porosty šedivky
šedé (25.7.2009)
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147 ČESNEK HORSKÝ
Česnek horský (Allium montanum) figuruje na Červeném seznamu jako vzácný
druh. Česnek horský je pozdějším druhem česneku s maximem květu až během léta –
v první polovině srpna. Na Santonu roste ve dvou místech. Jednak v dolních partiích východního hřbítku a především v
horních partiích severního svahu
pod bývalým mlýnem, kde jde o
nejhojnější výskyt v rámci všech
zdejších území. V nich totiž nepatří k nějak rozšířeným druhům. Kromě Santonu ho lze objevit již jen na Hynčicových skalách nebo ve skalnatých stráních
nad Velaticemi.

26
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148 ORSEJ BLATOUCHOLISTÝ
Z vycházek do lesů Šlapanicka si začátkem jara odnášíme dojmy z neobyčejně pestrého barevného rozkvětu bylinného patra. Zvláště z přírodních památek Velký hájek nebo Andělka a Čertovka u Šlapanic. Kromě dymnivek či sasanek zde můžeme narazit na
souvislé porosty sytě žlutého orseje jarního (Ficaria verna). Na Santonu bychom ho hledali marně. Po celá staletí zde totiž žádný plnohodnotný les nebyl. V severním svahu pod mlýnem však
lze na přelomu dubna a března obdivovat jiný druh
orseje. Orseje vzácnějšího a na Červeném seznamu
zařazeného mezi ohrožené druhy. Jde o orsej blatoucholistý (Ficaria calthifolia).
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149 TUŠALAJ
Ještě nedávno se teplomilný a na Červeném seznamu mezi vzácné druhy zařazený
keř – kalina tušalaj (Viburnum lantana) ve zdejších územích nevyskytoval. Koncem dubna
jako na jediném místě celého Santonu rozkvétají dnes keře kaliny tušalaje (Viburnum
lantana) v horních partiích severního svahu pod bývalým Bahnerovým mlýnem. Výskyt
byl registrován teprve před několika roky a poměrně rychle se zmnožuje z původního ojedinělého jedince. Původ této minipopulace je třeba
hledat ve spontánním náletu z nedalekých výsadeb.
Několik dalších keřů bylo po roce 2000 vysazeno po
obvodu zrekultivované terasy pod skalnatou stěnou
hlavního pahorku Horky.

Podzimní barvy
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150

ROZMANITOST

Druhová pestrost květeny zdejších slepenců je obrovská. Jen na Santonu přesahuje počet vyšších rostlin včetně dřevin 300 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
ploch s jen roztroušenými dřevinami.

Máčka ladní (Eryng.campestris)

Zběhovec lesní
Ajuga genevensis
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Svízel povázka
Galium mollugo

Silenka nicí
Silene nutans
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Prorostlík srpovitý
Bupleurum falcatum

Hluchavka bílá (Lamium album)
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151 KOZÍ BRADY
Kozí brady nepatří zrovna mezi nějak hojné a typické druhy zdejší květeny. V travobylinných porostech se objevují jen jednotlivě nebo v menších skupinkách a navíc
značně roztroušeně. Pouze kozí brada východní (Tragopogon orientalis) roste téměř ve
všech zdejších územích. Jednou ze zajímavostí Santonu je výskyt tří druhů těchto rostlin. Kromě výše uvedeného lze v dolní polovině jižního a jihozápadního svahu během prvních dvou květnových dekád nalézt i kozí bradu pochybnou (Tragopogon dubius) a kozí
bradu luční (Tragopogon pratensis).

Kozí brada luční

Kozí brada východní

Kozí brada
pochybná
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152

RÁJ ROSTLIN

Na Santonu (včetně rozsáhlého ochranného pásma) dnes roste více než 300 druhů
vyšších rostlin (včetně dřevin). Z toho jde aktuálně (zjištěných od roku 1995) o 71 druhů
významných (zvláště chráněných nebo ohrožených a zařazených na Červeném seznamu
naší flóry).
Dřeviny jsou zastoupeny alespoň 34 stanovištně a geograficky původních druhů.
Dva z nich jsou zařazeny mezi druhy zvláště chráněné (Cornus mas, Taxus baccata) a
dalších 10 druhů je zařazeno na Červeném seznamu flóry ČR jako druhy vzácné či ohrožené. Výskyt významných druhů dřevin je v rámci chráněného území soustředěn téměř
výhradně do speciálně vyhlášeného ochranného pásma – do komplexu strmých severních
svahů spadajících dolů do nivy Tvaroženského potoka.
V území včetně ochranného pásma dnes roste více než 250 druhů bylin. Z toho jde
aktuálně o 59 druhů významných (zvláště chráněných nebo ohrožených a zařazených na
Červeném seznamu naší flóry). 9 vyskytujících se druhů je zařazeno mezi druhy zvláště
chráněné (Anemone sylvestris, Astragalus austriacus, Astragalus onobrychis, Campanula
bononiensis, Cyanus triumfettii, Iris pumila, Ranunculus illyricus, Saxifraga tridactylites,
Verbascum phoeniceum) a dalších 50 je zařazeno na Červeném seznamu flóry ČR jako
druhy vzácné či v různé míře ohrožené. Nálezy zvláště chráněného kamzičníku rakouského (Doronicum austriacum) nebo ohroženého modřence hroznatého (Muscari neglectum)
jistě souvisí se zahradními aktivitami a nelze je pokládat za původní druhy v tomto území. Z minulosti jsou odtud uváděny některé další významné druhy rostlin. Problémem
však je, že autoři zpravidla nerozlišovali mezi vlastním chráněným území a sousední
Hrubou skálou, takže je otázkou kde konkrétně byl ten který druh nalezen. Jde o jablečník cizí (Marrubium peregrinum) – 1922, kavyl tenkolistý (Stipa tirsa) – 1919, starček celolistý (Senecio integrifolia) – 1966, bezobalku sivou (Trinia glauca) - 1928, zárazu bílou
(Orobanche alba) - 1966, ostřici stepní (Carex supina) – 1966, bílojetel německý (Dorycnium gernamicum) – 1919, hadí mordec dřípený (Podospermum laciniatum) – 1966, černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora) – 1966, vrabečnici polní (Thymelaea passerina) –
1961, rozrazil zubatý (Veronica debata) - 1966, violku skalní (Viola rupestris) - 1966 nebo
hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca) – 1928.
Během posledních sta let prodělala květena Santonu neobyčejně dynamický vývoj.
Je sice otázkou, do jaké míry je možné dřívější botanické průzkumy považovat za úplné.
Mimo jiné i v kontextu současné praxe, kdy ne vždy jsou nalezeny všechny významnější
druhy. Někdy dokonce i v případě některých nápadných a jen obtížně přehlédnutelných
druhů. Jako příklad ze Santonu lze uvést například přítomnost šalvěje přeslenité (Salvia
verticillata). Neptaří sice k druhů významným, ale nebyla odtud nikdy uváděna. Dokonce
ani v roce 2007. I když jde o v zásadě nejhojnější druh šalvěje na Santonu. Informace o
květeně Santonu z první poloviny 20. století jsou zjevně jen dílčí a obsahují pravděpodobně pouze některé vybrané zajímavější druhy. Až od roku 1960 je možné považovat
prováděné botanické průzkumy za komplexnější. Přesto jsou poznatky ze Santonu jistě
nemálo zajímavé ve vztahu k vývoji zdejší květeny. Současně je však třeba ještě zvažovat
bezprostřední sousedství Hrubé skály, protože průzkumy tyto lokality vzájemně zpravidla
nerozlišovaly. Prakticky až průzkum z roku 2007 uvádí druhy nalezené pouze v chráněném území (tedy bez sousední Hrubé skály).
Začátek 20. století lze považovat s ohledem na teprve počínající výsadby dřevin
včetně cizorodého akátu a po většině území stále přetrvávající rozsáhlé volné travnaté či
skalnaté plochy za optimální z hlediska rozvoje teplomilných společenstev. Botanické
poznatky jsou ovšem z tohoto období jen kusé a tak není možné dělat komplexnější závěry. Ze zvláště chráněných druhů je uváděn pouze kavyl tenkolistý (Stipa tirsa), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus) a kosatec nízký (Iris pumila). Z druhů ohrožených pak
večernice smutná (Hesperis tristis), hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca), jablečník
cizí (Marrubium peregrinum) nebo bezobalka sivá (Trinia glauca). Zajímavá je jistě absence
mimořádně nápadné divizny fialové (Verbascum phoeniceum), ale třeba i chrpy chlumní
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(Cyanus triumfettii) nebo kozince vičencovitého (Astragalus onobrychis). Pouze tři z tehdy
uváděných významných druhů přežívají na Santonu dodnes (Iris pumila, Hesperis tristis
a Ranunculus illyricus).
Nejen 60. léta minulého století lze považovat z hlediska teplomilné květeny za
nejméně příznivé s ohledem na již pokročilou a stále postupující degradaci území, ale na
druhé straně zde byl právě v tomto období poprvé registrován značný podíl aktuálně se
vyskytujících významných druhů. Nepochybně v souvislosti s komplexnějším pojetím
průzkumů, ale jistě i s obecným rozšiřováním teplomilných druhů rostlin po krajině. O
značné míře pokračující degradace jistě svědčí i absence kosatce nízkého (Iris pumila) a
večernice smutné (Hesperis tristis), tedy dvou druhů uváděných odtud v první polovině
minulého století. Až v roce 1995 (těsně před zahájením rozsáhlé rekonstrukce území) zde
byla po dlouhých desetiletích znovu potvrzena večernice smutná, kosatec nízký stále ve
výsledcích průzkumů chyběl. Vzhledem k dnešní situaci je zajímavá ještě stálá absence
jakýchkoliv žlutě kvetoucích divizen (Verbascum sp.) v roce 1995, které jsou dnes pro
Santon charakteristické.
Následně byla zahájena realizace mnohaleté rekonstrukce Santonu, která bude
ještě zhruba tři roky trvat. Všeobecné probírky a redukce dřevin vedly k uvolnění četných
a rozsáhlých volných travnatých či skalnatých ploch s přežívajícími fragmenty původních
teplomilných společenstev, které byly před zahájením rekonstrukčních zásahů zpravidla
na pokraji zániku. Zvláště ve svazích pahorku, ale také na řadě dalších míst rozsáhlého
ochranného pásma. Z hlediska prostorového žádoucího rozmístění dřevinného patra již
byly stabilizovány všechny svahy pahorku, rozhodující partie východního či severního
hřbítku, severní louky pod mlýnem nebo linie podél horní hrany severního svahu mezi
bývalým mlýnem a úpatím pahorku. Na dokončení zásahů ještě čeká především severovýchodní hřbítek a některé horní partie severních svahů.
Výsledkem radikálních zásahů do dřevinného patra byly mnohde holé plochy
prosté jakéhokoliv bylinného patra potlačovaného po dlouhá desetiletí fatálním zastíněním. Právě tyto plochy však sehrály významnou roli při novodobém rozvoji zdejší teplomilné květeny. Docházelo v nich k bezprostřednímu dynamickému vývoji. Nikoliv jen tzv.
pionýrských, v mnoha případech problematicky pojímaných druhů, ale v nebývalé míře i
druhů významných. Rozsáhlé volné a holé plochy poskytují ideální podmínky pro uchycování semen rozšiřovaných z posledních přežívajících rostlin a mnohde průběžně či trvale vznikají neobvykle husté porosty některých druhů. Takto se objevující rostliny byly
pak v rámci managementu v maximálně možném rozsahu soustavně (každoročně) ponechávány úplnému dozrávání. S maximálním ohledem na dozrávání významných druhů
rostlin je na Santonu postupováno obecně během kosení všech travobylinných ploch.
Porosty, polykormony nebo jednotlivé rostliny jsou ve velkém rozsahu obsékány. Speciální pozornost je již 10 let věnována zdejší populaci dvouleté večernice smutné (Hesperis
tristis). S cílem průběžně udržovat dostatečnou disturbanci travního drnu je pak soustavně prováděno důkladné vyhrabávání pokosených ploch. Mnohdy je pak povrch během vyhrabávání záměrně využitím větší síly i mechanicky narušován.
Výskyt významných druhů bylin je dnes na Santonu soustředěn nejen do vlastního centrálního plošně omezeného území přírodní památky ve vyšších partiích pahorku,
ale v nemenším rozsahu také do více ploch v okolním rozsáhlém ochranném pásmu.
Mnohé významné druhy rostou právě v něm nejpočetněji nebo pouze v něm. Na rozdíl od
doby před zahájením rozsáhlé rekonstrukce celého území, kdy populace významných
druhů přežívaly především v centrálních vrcholových partiích území.
Obecně je Santon včetně rozsáhlého ochranného pásma obsazen významnými
druhy bylin velmi bohatě a v řadě případů neobyčejně početně. Většina těchto více nebo
méně zranitelných druhů jen ztěží odolává konkurenci a proto je vázána na plochy
s rozvolněným až mezernatým travním pokryvem. Tedy na plochy s bohatým zastoupením volných „holých“ ploch, ve kterých se mohou tyto druhy úspěšně uchycovat a trvale
přežívat. V tomto směru je Santon dosti výjimečný, protože zdejší sypký a nestabilní substrát trvalou přítomnost takových ploch bohatě umožňuje. Tato jeho přirozená (až samovolná) disturbance je jedním z hlavních předpokladů zdejší vysoké druhové rozmanitosti
a bohatého výskytu významných rostlinných druhů.
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Jistě nejen pro květenu Santonu je charakteristické každoroční kolísání početnosti
nebo nemalá fluktuace některých významných druhů bylin. V případě jednoletého lomikámene trojprstého (Saxifraga tridactylites) nebo pochybku prodlouženého (Androsace
elongata) jde o běžnou dynamiku jarních efemérů. Každoroční společenstva jarních
efemér bývají na Santonu v posledních letech obecně zcela odlišná. Jak co do vzájemných poměrů jednotlivých druhů, tak co do prostorového rozmístění. Naproti tomu dvouletá večernice smutná (Hesperis tristis) vykazuje v posledních letech naprosto stabilní
početnost kvetoucích rostlin. Nepochybně i v souvislosti s jejich obsékáním. V zásadě
naprosto stabilní bývá početnost kvetoucích rostlin kosatce nízkého (Iris pumila), divizny
fialové (Verbascum phoeniceum), chrpy chlumní (Cyanus triumfettii), bělozářky větevnaté
(Anthericum ramosum) nebo kozince vičencovitého (Astragalus onobrychis). Velmi zajímavý je výskyt vytrvalého česneku kulatohlavého (Allium sphaerocephalon) v dolních partiích jižního svahu pod kapličkou. I více let se neobjevuje jediná rostlina (2007 nic, 2008
100-120 kvetoucího rostlin, 2009 jediná rostlina). V roce 2008 byl v dolním jihovýchodním cípu jižního svahu (relativně nedávno zrekonstruovaném – tedy zbaven dřevin a základně pokosen) poprvé objeven sléz lesní (Malva sylvestris), který sice nepatří
k významným druhům, ale pro Santon jde jistě o nemalou zajímavost. Po bohatém odkvětu polykormonu několika statných rostlin se v jejich okolí poněkud později objevily
desítky kvetoucí přízemních „semenáčů“. V následujícím roce 2009 zde však nebyla nalezena jediná rostlina – ani nekvetoucí. Výrazně kolísá v dolních partiích jižního svahu
pod kapličkou například i početnost kvetoucích rostlin modřence chocholatého (Leopoldia comosa). V roce 2007 pouze několik rostlin, v roce 2008 po celé ploše více než 100
kvetoucích rostlin a v roce 2009 zase jen několik desítek rostlin.
Pro pahorek Santonu jsou dnes charakteristické bohaté porosty více druhů statných divizen. Nebylo tomu však vždy. Ještě během první poloviny minulého století nebyly
ze Santonu botaniky divizny uváděny vůbec. Až po roce 1960 zde byla registrována divizna fialová (Verbascum phoeniceum). Její početnost zde však patrně nebývala vysoká, protože volné prosluněné plochy, na které je tento druh vázán zde byly v souvislosti
s pokračujícím spontánním šířením akátu stále menší. Stovky fialových divizen dnes
každoročně rozkvétají po většině svahů pahorku. Ještě v roce 1995, tedy těsně před zahájením rozsáhlé rekonstrukce vegetačního krytu Santonu, tu nebylo možné spatřit jedinou žlutě kvetoucí diviznu. Dnes jsou jejich porosty pro pahorek každoročně charakteristické. Dokonce ve čtyřech druzích. Jde o diviznu velkokvětou (Verbasum densiflorum),
malokvětou (Verbascum thapsus), sápovitou (Verbascum phlomoides) a rakouskou (Verbascum austriacum) a jejich šíření po celém území stále pokračuje. Zvláště v případě divizny rakouské. Výsledkem expanze divizen po svazích Santonu jsou stále častější a četnější kříženci (zjevně plodní) původně se vyskytujících fialově kvetoucích divizen
s příbuznými druhy kvetoucími žlutě. Stavbou těla připomínají zpravidla diviznu fialovou,
vzácně diviznu rakouskou.
V početných populacích některých nejen
významných druhů lze na Santonu každoročně
nacházet i abnormálně zbarvené jedince. Zpravidla
bíle kvetoucí. Například modřenec chocholatý (Leopoldia comosa), hadinec obecný (Echium vulgare),
chrpu latnatou (Centaurea stoebe), diviznu fialovou
(Verbascum phoeniceum) nebo hluchavku nachovou (Lamium purpurea). Zajímavostí jsou výskyty
bíle kvetoucích mateřídoušek (Thymus sp.). V roce
2004 zde rostl bohatý plošný porost, který byl
z poloviny vybarven klasicky, z druhé poloviny bíle.
Několik bíle kvetoucích rostlin zde pak bylo znovu
nalezeno v roce 2009.
Výsledky rekonstrukce a následného řízeného kosení travobylinných porostů byly v souvislosti se zdejší teplomilnou květenou nečekané a
velmi rychlé. Populace všech zvláště chráněných
35

Šlapanické slepence

druhů rostlin jsou dnes stabilizované a zpravidla v menším nebo větším (pomalejším
nebo rychlejším) rozvoji. Ve svazích pahorku se zásadním způsobem zvýšila početnost
divizny fialové (Verbascum phoeniceum), pryskyřníku ilyrského (Ranunculus illyricus),
kosatce nízkého (Iris pumila) nebo chrpy chlumní (Cyanus triumfettii). Především na temeni východního hřbítku k obci se nečekaně rychle a plošně rozrostly porosty kozince
vičencovitého (Astragalus onobrychis). Na skalce při úpatí pahorku podél pěšiny od mlýna došlo opět velmi rychle k bohatému rozvoji lomikámene trojprstého (Saxifraga tridactylites). V roce 2004 byl poprvé nalezen zvonek boloňský (Campanula bononiensis),
v roce 2007 kozinec rakouský (Astragalus austriacus). Ani informace o sasance lesní
(Anemone sylvestris) z před roku 1995 ze Santonu žádné nebyly.
Stejně jako v případě druhů chráněných, tak i v případě druhů ohrožených měla
rekonstrukce zcela mimořádné pozitivní dopady. Ještě stále se rozšiřuje již stabilizovaná
populace hlaváčku letního (Adonis aestivalis), zcela mimořádně se rozrostly porosty pryšce mnohobarevného (Euphorbia epithymoides) po východním hřbítku k obci, až kolem
tisíce kvetoucích rostlin dnes dosahuje početnost večernice smutné (Hesperis tristis) ve
vrcholových partiích pahorku, mimořádné početnosti po velkých plochách území dosáhl
trýzel rozvětvený (Erysimum diffusum), rychle se po svazích pahorku rozšiřují porosty
strdivky sedmihradské (Melica transsilvanica), v dolních partiích jižního svahu pod kapličkou se znásobila početnost modřence chocholatého (Leopoldia comosa), v jižním i jihozápadním svahu pod kapličkou se stabilizovala početnější populace máku polního (Papaver argemone), po temeni zrekonstruovaného severního hřbítku se rozšiřují porosty jetele
podhorního (Trifolium alpestre), podél horní hrany severního svahu mezi trasou elektrovodu a úpatím pahorku se rychle rozšiřuje porost prvosenky jarní (Primula veris),
v dolním cípu východního hřbítku došlo k opětovnému rozvoji populace hlaváče šedavého
(Scabiosa canescens), ve značném množství v některých letech v jihozápadním svahu
pod kapličkou či po obvodu vrcholové plošiny vykvétá pochybek prodloužený (Androsace
elongata), neobvyklé hustoty dosahují na východním hřbítku porosty česneku žlutého
(Allium flavum), až po roce 2000 byl v jižním svahu pod kapličkou poprvé registrován
česnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon) nebo slézovec durynský (Lavatera thuringiaca) v horních partiích severních svahů, až v roce 2007 byla poprvé nalezena violka divotvorná (Viola mirabilis) nebo byla znovu nalezena tolice nejmenší (Medicago minima), až
v roce 2008 byl poprvé nalezen strošek pomněnkový (Lappula squarrosa), pryšec prutnatý (Euphorbia virgata) nebo blín černý (Hyoscyamus niger), až v roce 2009 byl poprvé nalezen rozrazil trojlaločný (Veronica triloba).
Květena Santonu prodělává v posledních 10 letech v souvislosti s postupným dokončováním komplexní rekonstrukce a průběžným prováděním údržby travobylinných
porostů neobyčejně dynamický vývoj. Samozřejmě včetně celé řady významných druhů,
které se v mnoha případech stále šíří, stále zvyšují početnost. Snad nejméně očekávaným bylo a ještě stále je bleskové šíření pryšce mnohobarevného (Euphorbia epithymoides) a kozince vičencovitého (Astragalus onobrychis) po uvolněných plochách východního
hřbítku.
Je jasné, že novodobý vývoj zdejší květeny vyvolané rozsáhlou rekonstrukcí ještě
není zdaleka u konce a zcela jistě nás čekají ještě další a další překvapení. Alespoň ze tří
důvodů. V tradičně zemědělsky využívané krajině probíhá i nadále rozšiřování teplomilné
flóry. Jednoznačně to dokládají nálezy některých nových druhů i na Santonu (Lappula
squarrosa, Euphorbia virgata, Campanula bononiensis nebo Hyoscyamus niger). V rozsáhlých, rekonstrukčními zásahy, uvolněných plochách Santonu ještě dlouho nebudou stabilizovaná (ustálená) rostlinná společenstva a bude v nich probíhat neobyčejně dynamický a překotný vývoj. Ten je dnes možné názorně sledovat především v uvolněných, původně jakéhokoliv bylinného patra prostých, plochách jižního svahu východního hřbítku.
A komplexní rekonstrukce Santonu navíc ještě není zcela dokončena. Během následujících tří let budou dokončeny zásahy v dalších aktuálně, ale i potenciálně nesmírně cenných a zajímavých plochách. Především v horních partiích severovýchodního hřbítku a
také na řadě míst horních partií severních svahů Santonu (pod východním hřbítkem, pod
pěšinou od mlýna stoupající nahoru ke kapličce nebo mezi mlýnem a pahorkem).
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SEVERNÍ SVAHY

Také rozsáhlý komplex prudkých severních svahů byl během rekonstrukce zbaven
původně plošně se vyskytujícího cizorodého akátu (Robinia pseudoacacia) s častým keřovým podrostem bezu černého (Sambucus nigra). Svahy se po většině plochy obecně rozvolnily a prosvětlily. To vedlo k následnému samovolnému dynamickému rozvoji náletových dřevin. Zpravidla javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a javoru mléče (Acer platanoides) a také jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Právě javory dnes v mladých rozvíjejících se porostech převazují. Nálety jasanu byly ve vyšších partiích svahů redukovány
společně s eliminací rozvoje zmlazování akátu a černého bezu. Zásahy vedly k uvolnění
keřového patra, mnohde s charakteristickým brslenem bradavičnatým (Euonymus verrucosa). Alespoň částečně byly uvolněny zde rostoucí břeky obecné (Sorbus torminalis), lísky obecné (Coryllus avellana), letitý jilm horský (Ulmus glabra) nebo poněkud četnější
třešně ptačí (Cerasus avium). Zásadním způsobem se tak zvýšila vizuální diverzita zdejšího lesního prostředí. Právě charakter listnatého lesa s bohatým výskytem v minulosti
vysazených jehličnanů dnes po celém komplexu převládá. V nich převažuje borovice černá (Pinus nigra) a také borovice lesní (Pinus sylvestris). Roztroušeně se pak uplatňuje
modřín opadavý (Larix decidua), smrk ztepilý (Picea abies) se dodnes dochoval pouze v
omezeném prostoru nejdolnějších partií svahů v okolí trasy elektrovodu směrem ke
Hrubé skále. Přetrvávající místy až souvislá přítomnost jehličnatých stromů významně
limituje další pokračování nastoupeného dynamického rozvoje podrostu listnatých dřevin. Především v souvislosti s nedostatkem světla, ale jistě i prostoru. Na druhé straně je
možné konstatovat, že pro případ masivního usychání borovic v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami, jak jsme tomu v posledním desetiletí svědky po celé jižní
Moravě, je dnes v podrostu připraven dobrý a dostatečný základ budoucího listnatého
lesa. I borovice na Santonu mají
svoji životnost, nejsou nejmladší. Je zřejmé, že jsou za zenitem
a zranitelnější. Nezadržitelně se
blíží doba jejich samovolného
dožívání. A právě pro tuto neodvolatelnou budoucnost radikální rekonstrukce těchto partií
chráněného území splnila svůj
úkol dokonale.
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Charakteristické jsou v severních svazích skalní výchozy s typickými porosty
drobných kapradin – sleziníků (Asplenium sp.). Tato malebná a pro Santon typická místa
jsou dnes bohužel ještě stále zpravidla příliš zarostlá a zastíněná dřevinami.
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154 BŘEKY
Břek obecný (Sorbus torminalis) je v Červeném seznamu zařazen mezi vzácné druhy dřevin. Dorůstá výšky až 25 metrů s průměrem kmene kolem jednoho metru a dožívá
se až více než 150 let. Na jaře rozkvétá během první poloviny května. V lesích byl vždy jen
vtroušenou dřevinou a lesnickým hospodařením se jeho zastoupení značně zmenšilo. Ve
středověku sloužily jeho chutné plody jako ovoce chudých. Jde o ceněnou medonosnou
dřevinu. Nějaký ojedinělý břek lze objevit téměř ve všech zdejších územích. Na Andělce a
Čertovce pod horní hranou skalnatého srázu nad silničním mostkem přes Říčku a několik dalších stromků zde bylo v posledních letech vysazeno pod horní hranou svahů pod
Puštorem. Na Horce bylo v uplynulých letech vysazeno více jedinců po obvodu terasy pod
skalní stěnou hlavního pahorku. Několik ještě malých břeků je dnes vysazeno v dolních
partiích západního svahu hlavního pozemku na Vinohradech. Na Velatické stráni roste
ojedinělý statný strom v dolních partích svahů podél severního okraje prvního jižního
hřbetu. Statnější břek roste i ve žlebu pod skalní stěnou Hynčicových skal. Nejvíce břeků
ale roste v severních svazích Santonu a některé z nich již lze řadit mezi statné stromy
pamatující vzdálenější historii. Objevíme zde i docela malé stromky či dokonce drobné
semenáče, což je pro budoucnost tohoto druhu v tomto území velmi povzbuzující. Začíná
zde odrůstat jejich další generace.
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Plody břeků dozrávají zpravidla
koncem září
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Jeřáb břek patří snad k nejmalebnějším stromů během každoročního podzimního
zbarvování listí před jejich opadem. Už jejich tvar je v našich poměrech velmi neobvyklý.
Natož nejrůznější barevné odstíny či mozaiky jsou neobyčejně působivé.
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155 PTAČÍ TŘEŠNĚ
Třešeň ptačí (Cerasusu avium) je v severních svazích Santonu charakteristickým
druhem. Rostou zde desítky stromů, největší z nich pod horní hranou severního svahu
vlevo podél pěšiny vedoucí od bývalého mlýna k úpatí pahorku. Ve zdejších podmínkách
jde o úspěšný druh, který se dnes po celém svahovém komplexu spontánně rozšiřuje.
Jistě roznášením semen (pecek) ptáky či zvěří a v souvislosti s celkovým prosvětlením
bývalých zapojených hustých akátových a jasanových náletových porostů. Z původních
divoce rostoucích třešní ptačích pochází pěstované kulturní odrůdy. Nějaká ptačí třešeň
roste prakticky v každém ze zdejších území. Četněji však jen v porostech severně skalního útvaru Andělka.
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Třešně jsou v územích nepřehlédnutelné nejen v době jarního rozkvětu,
ale díky nápadnému zbarevní i během podzimu
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156 JILMY
Jilm polní (Ulmus minor), zařazený na Červeném seznamu mezi vzácné druhy našich dřevin, je zástupcem skupiny našich stromů, která bývá značně postihována tzv.
grafiózou. Narazit na tento vzácný strom můžeme ojediněle ve Velkém hájku, na Vinohradech nebo ve žlebu pod stěnou
Hynčicových skal. Početnější porost
pak můžeme objevit ve svahu nad
pěšinou od obce jihovýchodně pod
kapličkou Santonu nebo severozápadně pod vrcholem skalního útvaru Andělka, kde rostou i starší
stromy.
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Zvláštní pozornost si zaslouží jedna z dominant Santonu. Jde o prastarý mohutný
jilm horský (Ulmus glabra) rostoucí v nejvyšších partiích severního svahu pod pěšinou
stoupající nahoru ke kapličce ze směru od mlýna. Jinde ho ve zdejších územích neobjevíme.

Plody
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157 DŘÍN OBECNÝ
Dřevinné patro Santonu je vskutku velmi pestré. Aktuálně zde roste kolem 30 původních druhů stromů a keřů. K nejvzácnějším náleží dva jedinci dřínu obecného (Cornus mas). Jediného ze zdejších druhů zařazeného mezi druhy zvláště chráněné v kategorii ohrožených. Oba jedinci rostou v horních partiích severního svahu vlevo pod pěšinou
od bývalého mlýna k úpatí pahorku a především ten východněji situovaný je jistě dlouhověkým pamětníkem dění na Santonu. Velmi pravděpodobně jde o nejstarší dřín v
rámci všech zdejších území.

Dřín je pomalu rostoucí keř až stromek dosahující výšky až kolem 8 metrů a může
se dožívat více než 250 let. Jde o dřevinu rozkvétající velmi záhy. Někdy již během druhé
poloviny března. S výjimkou Návrší se dnes můžeme setkat s tímto vzácným keřem ve
všech zdejších územích. Tradiční jsou porosty starších dřínů po obvodu západní světliny
Velkého hájku. Na nedaleké Andělce a Čertovce rostl původně ojedinělý dřín podél vrstevnicové pěšiny přicházející od severu k volnějším plochám u parku. V posledních letech pak bylo vysazeno více mladých jedinců v nejvyšších partiích svahů pod Puštorem.
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Na Horce bylo v posledních letech vysazeno více jedinců po obvodu terasy pod skalní stěnou hlavního pahorku. Na Vinohradech dnes strádá původní ojedinělý dřín v trnkových
houštinách porůstajících největší izolovaný ostrůvek v polích a před několika roky bylo
vysazeno několik dřínů v dolních partiích západního svahu hlavního pozemku tohoto
chráněného území. Ve stráních nad Velaticemi lze nalézt více dřínů pod horní hranou
svahů v rámci dvou severních hřbetů. Osamocený dobře patrný letitý košatý dřín pak
zdobí i skalnatý sráh Hynčicových skal.
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158 BRSLENY
Zvláště podzimní chloubou Santonu jsou hojně se vyskytující oba druhy našich
brslenů. Mnohé ze zdejších keřů jsou letité, mohutného vzrůstu. Těžiště výskytu brslenu
evropského (Euonymus europaeus) je dnes v horních partiích pahorku v okolí kapličky.

Nejen brslen evropský, ale oba druhy brslenů jsou zvláště nápadné během podzimu,
kdy nabývají až pronikavého červeného zbarvení.
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Brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa) je na Červeném seznamu naší flóry řazen mezi vzácné druhy. Na Santonu je hojnější předchozího druhu s těžištěm výskytu ve
vyšších polohách severních svahů nebo na temeni východního
hřbítku k obci. Brsleny bradavičnaté se na Santonu každoročně z jara olisťují jako jedny
z prvních dřevin. A také vykvétají časněji. První rozvité kvítky se
objevují již koncem dubna, ale
hlavní doba kvetení nastává až
během první poloviny května.
K rozkvětu příbuzného brslenu
evropského dochází později až
během druhé poloviny května.
Brsleny jsou typickými keři
zdejších chráněných území, ale
nikde nerostou v takových počtech jako na Santonu, kterému
v rozsáhlých plochách dodávají
zcela typický ráz.

Brsleny
bradavičnaté
jsou
každoročně
velkou
podzimní
ozdobou
horních
partií
severních
svahů
Santonu
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Brslen bradavičnatý
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Pouze na Andělce a Čertovce je snad ještě vyšší četnost brslenu evropského, který
je zde nejcharakterističtějším keřem. Zvláště v horních partiích svahů pod Puštorem nebo ve volnějších plochách u parku. Brslen bradavičnatý je však v území jen značně roztroušen s četnějším výskytem jen na skalním útvaru Andělka. Teplomilný brslen bradavičnatý roste i na Velkém hájku, Velatické stráni nebo Hynčicových skalách. V krajině
obecně rozšířený brslen evropský pak s výjimkou Návrší ve všech ostatních územích.

Brslen evropský
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159 SKALNÍKY
Jak skalník černoplodý (Cotoneaster melanocarpus), tak skalník obecný (Cotoneaster intergerrimus) jsou zařazeny na Červeném seznamu naší flóry. S ohledem na možnost
mezidruhového křížení je poněkud problematické stanovit jejich vzájemné zastoupení, ale
zdá se, že významně převažuje skalník černoplodý. Skalníky, dorůstající výšky až tří metrů, patří na Santonu k hojným a charakteristickým druhům keřů dodávajícím mnoha
místům specifický ráz. Zvláště ve vyšších partiích severních svahů vytváří mnohde bohaté porosty, často společně s brsleny bradavičnatými (Euonymus verrucosa). Oproti ostatním keřům záhy ztrácí listy a zhruba od poloviny léta jsou dobře patrné jejich již neolistěné „trsnaté“ kostry. Skalníky na Santonu rozkvétají od konce dubna do poloviny května. Skalníky rostou i v jiných zdejších územích, ale jen s výjimkou některých partií strání nad Velaticemi nejsou tak charakteristické a početné jako zde na Santonu. Bohaté
porosty skalníku černoplodého na Santonu jsou nemalou přírodní zajímavostí. Příbuzný
skalník obecný tu roste jen velmi vzácně.

Z ostatních zdejších území není skalník černoplodý vůbec uváděn. Jak z Velatické
slepencové stráně, tak Andělky je uváděn pouze skalník obecný. Na Hynčicových skalách
společně se skalníkem matranským (Cotoneaster matrensis).
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Listy skalníků se na rozdíl od jiných
dřevin vybarvují již koncem jara a
začátkem léta a již od léta jsou keře
zpravidla až do dalšího jara charakteristicky neolistěny.
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160 LIŠTÍ
Především v severních svazích Santonu za kapličkou a pod východním hřbítkem
táhnoucím se od vrcholu dolů k obci rostou dodnes četnější trsy, v minulosti pravidelně
vyřezávané, lísky obecné (Corylus avellana). Je třejmé, že líska patřila v minulosti k
hojným a charakteristickým dřevinám Santonu a patrně jen zlomek původní hojnosti je
dochován dodnes. Svědčí o tom i některé místní názvy: „První liští“ – východní svah k
obci, „Druhé liští“ – strmý severní svah pod kapličkou nebo „Třetí liští“ – zbývající severní
svahy až k Hrubé skále. V ostatních územích se líska objevuje zpravidla jen jednotlivě a
jen v některých. Na Velkém hájku, Andělce a Čertovce nebo v dolních partiích strání nad
Velaticemi.

Všeobecně známé jehnědy se každoročně
objevují již v druhé polovině února. Líska
obecná rozkvétá jako první naše dřevina vůbec.
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Také lísky přispívají nemalou měrou k
podzimním krásám nejen na Santonu
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161 HLOHY
Během první poloviny května rozkvétají na Santonu hlohy. Rostou zde dva druhy:
hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) a hloh obecný (Crataegus laevigata). Hlohy
patří k nejmalebnějším druhům našich keřů. Jak z hlediska celkového vzhledu, tak
v souvislosti s jejich jarním kvetením. Hlohy nejsou na Santonu příliš hojné. Často jde o
jedince letité a vysoké, protáhlé nahoru za světlem v souvislosti s jejich dlouhodobým
přežíváním v hustých náletových porostech. Takové jedince můžeme objevit v dolních
partiích jižního svahu pod kapličkou nebo podél horní hrany severního svahu vlevo podél
pěšiny od mlýna k úpatí pahorku. Snad nejkrásnější hloh na Santonu dnes roste vlevo
podél pěšiny stoupající nahoru ke kapličce ze směru od bývalého mlýna. Díky volnému
prostoru zde má charakteristickou košatou korunu. Hlohy rostou i ve všech ostatních
zdejších územích, ale stejně jako na Santonu jen jednotlivě a roztroušeně. Více je rozšířen hloh obecný.
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162

SKALNATÉ HŘBETY

Z protáhlého masívu Santonu vybíhají k severu dolů k nivě Tvaroženského potoka
dva skalnaté hřbety. Jeden z nich je situován v úpatí pahorku při cestě od bývalého
Bahnerova mlýna a směřuje k severu. Druhý vybíhá mírně k severovýchodu z vrcholové
plošiny. Pro oba hřbety jsou charakteristické společné porosty skalníků (Cotoneaster sp.)
a brslenu bradavičnatého (Euonymus verrucosa). V minulosti bývala temena těchto hřbetů díky extrémním stanovištním podmínkám nepochybně zpravidla volná s jen roztroušenými keři a ve volných plochách prosperovala druhově pestrá teplomilná společenstva.
Nepochybně s celou řadou významných druhů. Situace se začala měnit až v souvislosti
s masivními výsadbami borovic, které situaci zásadně změnily a původní porosty postupně degradovaly a druhová rozmanitost se snížila.
Rozhodující partie severního hřbetu již byly v rámci rekonstrukčních zásahů v
uplynulých letech ve dvou etapách ošetřeny všeobecnou probírkou dřevin a během několika let zde již došlo ke stabilizaci a rozšíření minimálních fragmentů původních přežívajících teplomilných porostů s chrpou chlumní (Cyanus triumfettii), diviznou fialovou
(Verbascum phoeniceum), lomikamenem trojprstým (Saxifraga tridactylites), kozincem vičencovitým (Astragalus onobrychis), česnekem žlutým
(Allium flavum), kakostem krvavým (Geranium
sanguineum), trýzelem rozprostřeným (Erysimum
diffusum) nebo tolitou lékařskou (Vincetoxicum
hirundinaria). Vzácně byla nalezena i večernice
smutná (Hesperis tristis). Rozvoj teplomilné květeny je zde však ještě stále nemálo limitován přílišným zastíněním mohutnými košatými borovicemi černými (Pinus nigra).
Rozrazil klasnatý (30.7.2009)
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Porosty skalníku černoplodého a brslenu bradavičnatého (19.10.2008)
Severovýchodní hřbet na dokončení rekonstrukce teprve čeká. Prozatím zde bylo
již před více lety provedeno odstranění cizorodého akátu (Robinia pseudoacacia) či bezu
černého (Sambucus nigra). Dodnes se tu nadměrně spontánně rozšiřují keřové porosty a
především je botanicky nejcennější temeno s přímo navazujícími partiemi severního svvahu za kapličkou stále degradováno přílišnou a již dlouhodobou přítomností vysazených
černých a hlavně lesních borovic (Pinus sylvestris). Ty způsobují silné zastínění, které
neumožňuje plnohodnotnější rozvoj teplomilné flóry, který je navíc až existenčně limitován stálým masivním opadem jehličí. Potenciál temene tohoto hřbetu je ovšem nemalý.
Nasvědčují tomu ještě stále přežívající fragmenty dřívějšího
druhové bohatsví: česnek horský (Allium montanum), hlaváč
šedavý (Scabiosa canescens),
česnek žlutý nebo kakost krvavý. Případné uvolnění skalnatého temene nepochybně povede
k dynamickému
opětovnému
rozvoji teplomilných společenstev. Možná i s některými velmi
překvapivými výsledky.
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Porosty skalníku černoplodého (29.8.2008)
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Rozkvět bělozářek
tých (26.7.2009)

větevna-

Kvetoucí porosty divizny rakouské, v pozadí již neolistěné keře skalníku černoplodého (26.7.2009)

Zhruba ve středních partiích hřbetu je největší skalní útvar na Santonu.
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163 JETEL PODHORNÍ
Zpravidla koncem května a začátkem června rozkvétá ve třech místech rozsáhlého
komplexu severních svahů Santonu vzácný jetel podhorní (Trifolium alpestre) zařazený na
Červeném seznamu naší flóry mezi vzácné druhy. Vzácně můžeme v tu dobu narazit na
kvetoucí rostliny i v některých dalších územích.
Na temeni západní světliny Velkého hájku, na
Vinohradech, na Horce, v prostoru Hynčicových
skal nebo na temeni prvního jižního hřbetu Velatické slepencové stráně.
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164

PODZIM NA SANTONU

Zvláště atraktivní bývají na Santonu vycházky během podzimního zbarvování se
olistění dřevin. Především trasa od obce přes východní hřbítek a vrcholovou plošinu a
následně dolů směrem k mlýnu patří k nejpůsobivějším. Během října se nám po celé délce této trasy otevírají až neuvěřitělně malebné pohledy a výhledy. Ty tam jsou roky uniformních a nevýrazných porostů akátu či jasanu. Dnes zde mámo rozmanitost zdejších
dřevin jako na dlani. I to je jeden z výsledků celé rozsáhlé rekonstrukce.

Podzim na Santonu začíná každoročně již od
konce léta pomalým postupným zbarvováním
keřů brslenu bradavičnatého
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Barvy obou druhů brslenů jsou během podzimu na Santonu všudypřítomné

V okolí kapličky
jde téměř výhradně
o brsleny evropské
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Pohled z vrcholové plošiny Santonu směrem na Tvarožnou. V pozadí koruna mohutného
javoru mléče, pod ní ještě svěže zelené keře řešetláku počistivého a v popředí zase červeně
zbarvené brsleny.
Barvy podzimu na Santonu jsou samozřejmě dány nejrůznějšími barevnými odstíny jejich odumírajícího olistění před vlastním opadem v souvislosti s koncem vegetačního
období a příchodem zimního klidu. Ve vrcholových partiích pahorku v okolí kapličky
dominují až sytě červené brsleny evropské (Euonymus europaeus). V jižních svazích převažují na podzim nevýrazné porosty řešetláků počistových (Rhamnus catharticus) a zlátnoucího ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare). Při pohledech dolů do severních
svahů pak lze objevit zbarvující se břeky obecné (Sorbus torminalis) nebo třešně ptačí
(Cerasusu avium). Podél horní hrany severního svahu podél pěšiny od úpatí ke mlýnu
nás jistě zaujme sytá žluť na Santonu ojedinělé vícekmenné babyky obecné (Acer campestre). V nižších partiích severních svahů pak na podzim převažuje barva žlutá – barva vybarvujících se javorů mléčů či klenů.
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Nápadně vybarvené stromy a stromky
břeku obecného v „zalesněných“ severních svazích

Dole v pozadí břek, pod ním fialové porosty
svídy krvavé a v popředí zase brsleny bradavičnaté
V pozadí vybarvená třešeň ptačí, v popředí
nahoře již dávno neolistěné porosty skalníku, ve kterých prosvítá zbarvující se keř
brslenu bradavičnatého
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V pozadí vpravo pomalu
se vybarvující líska obecná, v popředí vlevo znovu
nádherně sytě vybarvený
brslen bradavičnatý

Brsleny bradavičnaté (Euonymus verrucosa) nebo skalníky (Cotoneaster sp.) patří k charakteristickým
keřům
rostoucím na Santonu.
Nejen z hlediska zdejšího regionu lze jejich
místní populace považovat za významné.
Všechny totiž jsou dnes zařazeny na Červeném
seznamu naší flóry jako druhy vzácné vyžadující pozornost ze strany ochrany přírody. Velmi
často rostou na jednotlivých lokalitách v jen
omezeném množství. Jejich početnost zde je
však nezvykle vysoká a mnohde ve vyšších partiích severních svahů vytváří společné porosty.
Podzimní pohledy na takové porosty s již od léta
odlistěnými skalníky a v nejrůznějších fázích se
zbarvujících brslenů bradavičnatých patří k
nejpůsobivějším zážitkům z podzimních návštěv.
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