Suchá hora
Popis:
Přírodní rezervaci Suchá hora tvoří smíšené listnaté porosty na stanovištích bohatých a
vysýchavých dubových bučin rostoucích na jižních a východních svazích vrchu Suchá hora asi 2,5
km jihovýchodně od Dešova nedaleko Vranovské přehrady v nadmořské výšce 510 až 571 m.
Výskyt řady vzácných a zajímavých rostlinných druhů, např. bramboříku nachového.
Podrobný popis:
Geologické podloží je tvořeno rulami a migmatity s vložkami amfibolitů, 0,5 km západně od lokality
je mramorový lom. Z části se zde vyskytují i světlé ruly gfóhlského typu. Půdní pokryv tvoří
kambizem typická, na sprašových pokryvech fluvizem typická.
Území tvoří kupovitý povrch holoroviny Dešovské pahorkatiny se dvěma vrcholy oddělené sedlem.
Východní svahy pokrývají nesouvisle vyvinuté sprašové hlíny, jinak jsou zde vytvořeny kambizemě.
V západní části rezervace dominuje buk lesní (Fagus sylvatica) s příměsí habru (Carpinus betulus),
lípy malolisté (Tilia cordata) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus). Východní a jižní část mají již více
charakter dubohabřin. Pod hlavní úrovní tvořenou dubem zimním (Quercus petraee) je druhově
bohaté nižší stromové patro tvořené habrem obecným (Carpinus betulus) s lípou malolistou (Tilia
cordata), javorem mléčem (Acer platanoides) a jilmem vazem (Ulmus laevis). Rostou zde typické
hajní druhy, z nichž uvádíme atraktivní brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), dymnivku
plnou (Corydalis solida) a d. dutou (C. cava), nezelenou orchidej hlístník hnízdák (Neottia
nidus-avis), kopytník evropský (Asarum europaeum), kostřavu lesní (Festuca altissima), sveřep
Benekenův (Bromus benekenii), křivatec žlutý (Gagea lutea), kyčelnici cibulkonosnou (Dentaria
bulbifera), lýkovec jedovatý (Daphne mezerum), a žlutě kvetoucí sasanku pryskyřníkovitou
(Anemonoides ranunculoides). S vegetací potočních olšin a pramenišť se můžeme setkat kolem
pramenů Bítovského potoka a na dně potočního údolí při V okraji území. Rostou zde prvosenka
vyšší (Primula elatior), ocún jesenný (Colchicum autumnale), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica),
lilek potměchuť (Solanum dulcamara), orsej jarní (Ficaria bulbifera) či ostřice trsnatá (Carex
cespitosa). Nápadný je i bohatý porost česneku medvědího (Allium ursinum).
Region: Moravskobudějovicko a Jemnicko
Město: Dešov
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