Hošťanka
Popis:
Rezervaci představuje lesní komplex jedlových porostů na stanovištích bohatých a lipových bučin
nacházející se na na severním svahu vrchu Hošťanka nedaleko Třebíče, v nadmořské výšce 487 až
573 m. Zastoupení jedle ve věku 18-80 let se v jednotlivých porostech pohybuje mezi 40 až 80 %.
Porosty doplňují dub zimní, smrk ztepilý, lípa srdčitá a řada dalších dřevin, v bylinném patru se
objevují druhy charakteristické pro tzv. květnaté bučiny.
Podrobný popis:
Vrch Hošťanka (573 m n.m.) u obce Slavice je tvořen turmalin-muskovitickým granitem, který vytváří
mohutné těleso v třebíčském masivu. Na zdejších kyselých až neutrálních horninách se vytvořila
jako převládající půdní typ kambizem typická, v četných asociacích s pseudoglejem typickým. Podél
hřbetu a samotné kóty vrchu Hošťanka vychází navětralé podloží až k povrchu terénu. Zde jsou
hojné silně skeletovité, bohatě provzdušněné kambizemě rankrové. Vegetaci rezervace tvoří
smíšené lesní porosty různého stáří s dominantní jedlí bělokorou (Abies alba) a bukem lesním
(Fagus sylvatica). V podrostu se v zachovalých porostech jedle s bukem vyskytují typické druhy
bučin a jedlobučin živných stanovišť, např. kopytník evropský (Asarum europaeum), lýkovec
jedovatý (Daphne mezerum), sasanka hajní (Anemonoides nemorosa), orsej jarní (Ficaria verna),
plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), bažanka vytrvalá
(Mercurialis perennis) a další. Zajímavý je výskyt bramboříku nachového (Cyclamen purpurascens).
Průzkum fauny zde nebyl dosud proveden.
Jedlové porosty pocházejí převážně z přirozené obnovy z první poloviny 20. století. V době svého
živelného nástupu byla jedle považována za nežádoucí plevelnou dřevinu, která bránila uměle
zaváděnému smrku, modřínu a dubu. Její populace se zde však udržela v příměsi s ostatními druhy
dřevin a dodnes je životaschopná a v budoucnu může sloužit jako zdroj vhodného genetického
materiálu. Semenné roky se zde dostavují v intervalu 2 až 3 let. Semenáčky však trpí okusem zvěří.
Z tohoto důvodu byla v roce 1999 rezervace oplocena.
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