PROTOKOL Z TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ
Lokalita: PP Skalsko
Datum: 10.6.2016
Počasí: zataženo s deštěm, teplota 20°C
Druh průzkumu: botanický
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Vykonané činnosti:
Sledování rostlinných druhů a vegetačních typů, zejm. ohrožené druhy dle vyhlášky a
Červeného seznamu, invazní druhy, typické a regionálně důležité druhy.
Obecné poznatky ke stavu lokality:
Lokalita Skalsko se nachází mezi stejnojmenou obcí a osadou Pohorka. PP tvoří
převážně vlhké louky svazu Calthion a Filipendulion s prameništěm. Z význačných
druhů se zde vyskytuje zejména úpolín nejvyšší (Trollius altissimus), kosatec sibiřský
(Iris sibirica), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a žluťucha lesklá (Thalictrum
lucidum), jež byla poprvé zaznamenána během tohoto průzkumu. Sušší louky v SV
části pak náleží do svazu Arrhenaterion. Na luční porosty navazují poměrně pěkně
vyvinuté olšiny na místě původních vlhkých luk.
V SV okraji lokality (na kontaktu s chatami) se vyskytuje poměrně velké množství
zplanělých zahradních rostlin.
Seznam zaznamenaných druhů rostlin:
Latinské jméno
Aegopodium podagraria
Agrostis capillaris
Agrostis gigantea
Agrostis stoloniflera
Achillea millefolium agg.
Ajuga reptans
Alchemilla sp.
Alliaria petiolata
Alnus glutinosa
Alopecurus pratensis
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anthoxantum odoratum
Anthriscus sylvestris
Arrhenatherum elatius

České jméno
bršlice kozí noha
psineček obecný
psineček obrovský
psineček výběžkatý
řebříček obecný
zběhovec plazivý
kontryhel
česnáček lékařský
olše lepkavá
psárka luční
sasanka hajní
děhel lesní
tomka vonná
kerblík lesní
ovsík vyvýšený

Artemisia vulgaris
Atriplex sp.
Avenella flexuosa
Bellis perennis
Betula pendula
Bistorta major
Briza media
Calamagrostis epigejos
Caltha palustris
Calystegia sepium
Campanula patula
Campanula persicifolia
Cardamine amara
Cardamine impatiens
Cardamine pratensis
Carex acuta
Carex echinata
Carex flava s. str.
Carex hartmanii
Carex hirta
Carex muricata agg.
Carex nigra
Carex ovalis
Carex pallescens
Carex panicea
Carex remota
Carex vesicaria
Cerastium holosteoides
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Clematis sp.
Clinopodium vulgare
Corylus avellana
Cratageus sp.
Crepis biennis
Crepis paludosa
Dactylis glomerata
Dactylorhiza majalis
Deschampsia caespitosa
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Epilobium montanum
Equisetum palustre
Eriophorum angustifolium

pelyněk černobýl
lebeda
metlička křivolaká
sedmikráska chudobka
bříza bělokorá
rdesno hadí kořen
třeslice prostřední
třtina křovištní
blatouch bahenní
opletník plotní
zvonek rozkladitý
zvonek broskvolistý
řeřišnice hořká
řeřišnice nedůtklivá
řeřišnice luční
ostřice štíhlá
ostřice ježatá
ostřice rusá
ostřice Hartmanova
ostřice srstnatá
ostřice měkkoostenná
ostřice obecná
ostřice zaječí
ostřice bledavá
ostřice prosová
ostřice řídkoklasá
ostřice měchýřkatá
rožec obecný
pcháč rolní
pcháč bahení
plamének
marulka klinopád
líska obecná
hloh
škarda dvouletá
škarda bahenní
srha říznačka
prstnatec májový
metlice trstnatá
kapraď rozložená
kapraď samec
vrbovka horská
přeslička bahenní
suchopýr úzkolistý

Euonymus europaeus
Euphorbia cyparissias
Festuca pratensis
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Fragaria moschata
Fragaria vesca
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Galeobdolon argentatum
Galeopsis sp.
Gallium aparine
Gallium uliginosum
Gallium molugo agg.
Gallium palustre
Gallium verum
Geranium pratense
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glyceria fluitans
Gnaphalium cf. uliginosum
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum
Heracleum sphondilium
Holcus lanatus
Holcus mollis
Hylotelephium maximum
Hypericum maculatum
Chaerophyllum aromaticum
Impatiens glanduligera
Impatiens parviflora
Iris sibirica
Juncus articulatus
Juncus effusus
Knautia arvensis
Lamium purpureum
Lapsana communis
Lathyrus pratensis
Leontodon hispidus
Leucanthemum vulgare
Linaria vulgaris
Lolium perenne
Lonicera sp.
Lotus corniculatus
Lotus uliginosus

brslen evropský
pryšec chvojka
kostřava luční
kostřava červená
tužebník jilmový
jahodník truscavec
jahodník obecný
krušina olšová
jasan ztepilý
pitulník postříbřený
konopice
svízel přítula
svízel slatinný
svízel povázka
svízel bahenní
svízel syřišťový
kakost luční
kakost smrdutý
kuklík městský
zblochan vzplývavý
protěž slatinná
devaterník velkokvětý tmavý
bolševník obecný
medyněk vlnatý
medyněk měkký
rozchodník velký
třezalka skvrnitá
krabilice zápašná
netýkavka malokvětá
netýkavka žláznatá
kosatec sibiřský
sítina článkovaná
sítina rozkladitá
chrastavec rolní
hluchavka nachová
kapustka obecná
hrachor luční
máchelka srstnatá
kopretina obecná
lnice květel
jílek vytrvalý
zimolez (zplanělý z kultury)
štírovník růžkatý
štírovník slatinný

Luzula multiflora
Lycopus europaeus
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Melampyrum pratense
Moehringia trinervia
Molinia caerulea agg
Myosotis palustris
Nardus stricta
Persicaria hydropiper
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Phragmites australis
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa annua
Poa nemoralis
Poa palustris
Poa trivialis
Populus tremula
Potentilla argentea
Potentilla erecta
Potentilla reptans
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum
Quercus robur
Quercus rubra
Ranunculus acris
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Reynoutria japonica
Ribes sp.
Rosa cf. canina
Rubus cf. nesensis
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex crispus
Rumex obtusifolius

bika mnohokvětá
karbinec evropský
kohoutek luční
vrbina penízkovitá
vrbina obecná
kyprej vrbice
černýš luční
mateřka trojžilná
bezkolenec modrý
pomněnka bahenní
smilka tuhá
rdesno peprník
chrastice rákosovitá
bojínek luční
rákos obecný
jitrocel kopinatý
jitrocel velký
lipnice roční
lipnice hajní
lipnice bahenní
lipnice obecná
topol osika
mochna stříbrnná
mochna nátržník
mochna plazivá
černohlávek obecný
třešeň ptačí
trnka obecná
hasivka orličí
dub letní
dub červený
pryskyřník prudký
pryskyřník plamének
pryskyřník plazivý
křídlatka japonská
rybíz (zplanělý)
růže šípková
ostružiník
ostružiník
ostružiník maliník
šťovík kyselý
šťovík menší
šťovík kadeřavý
šťovík širolistý

Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Salix fragilis
Sambucus nigra
Sanguisorba officinalis
Saxifraga granulata
Scirpus sylvatica
Scorzonera humilis
Scrophularia nodosa
Scutelaria galericulata
Securigera varia
Selinum carvifolia
Solidago gigantea
Sorbus aucuparia
Stelaria media
Stellaria alsine
Stellaria graminea
Symphoricarpos albus
Tararaxacum sec. Ruderalia
Thalictrum lucidum
Thymus pulegioides
Torilis japonica
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trollius altissimus
Urtica dioica
Valeriana dioica
Veronica chamaedrys
Veronica officinalis
Veronica serpilifolia
Viburnum opulus
Vicia cracca agg.
Vicia tetrasperma
Vinca minor
Viola canina
Viola cf. palustris
Viola riviniana

vrba ušatá
vrba jíva
vrba šedá
vrba křehká
bez černý
krvave toten
lomikámen zrnatý
skřípina lesní
hadí mord nízký
krtičník hlíznatý
šišák vroubkovaný
čičorka pestrá
olešník kmínolistý
zlatobýl obrovský
jeřáb ptačí
ptačinec prostřední
ptačinec mokřadní
ptačinec trávolistý
pámelník bílý
pampeliška
žluťucha lesklá
mateřídouška vejčitá
tořice japonská
jetel pochybný
jetel luční
jetel plazivý
upolín nejvyšší
kopřiva dvoudomá
kozlík dvoudomý
rozrazil rezekvítek
rozrazil lékařský
rozrazil douškolistý
kalina obecná
vikav ptačí
vikev čtyřsemenná
barvínek menší
violka psí
violka bahenní
violka Rivinova
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