Čepičkův vrch a údolí Hodonínky
Popis:
Typicky vyvinuté suťové lesní porosty a skalní výchozy na severovýchodním svahu vrchu Čepička,
na jihozápadních a jižních svazích vrchů Páleniny a Podskálí a mezilehlé údolí potoka Hodonínky
nedaleko Štěpánova nad Svratkou. Výskyt celé řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. Území je
součástí Přírodního parku Svratecká hornatina a leží jak v Jihomoravském kraji, tak v kraji Vysočina.
Podrobný popis:
Lokalita hostí cenná společenstva suťových lesů v komplexu s květnatými bučinami. Horninový
podklad tvoří metamorfované horniny proterozoika, především dvojslídné ruly, na východním okraji
území vystřídané rulami muskovitickými. Na severovýchodních svazích vrchu Čepička a místně i
jinde se nacházejí deluviální hlinito-kamenité sedimenty s bloky hornin. Na mírnějších svazích se
nacházejí typické kambizemě (nasycená i kyselá), na sutích a v okolí skalních výchozů pak rankery
a litozemě. Na relativně strmých svazích jsou vyvinuta společenstva suťových lesů v komplexu s
květnatými bučinami. V údolí Hodonínky a na bázích svahů s pramennými vývěry jsou vyvinuty
jasanové olšiny s maloplošnou vegetací lesních pramenišť, ve kterých ojediněle roste i bledule jarní
(Leucojum vernum). Většina porostů se vyznačuje charakteristickým a většinou bohatým bylinným
patrem. Pozoruhodný je fragmentární výskyt nízkých xerofilních křovin na skalách čepičky. Na řadě
míst je vyvinuta štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin. Druhově bohaté je stromové patro,
vedle buku lesního (Fagus sylvatica) zde můžeme najít javor klen (Acer pseudoplatanus), j. mléč (A.
platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), habr obecný (Carpinus betulus), lípu velkolistou
(Tilia platyphyllos) a jilm horský (Ulmus glabra), dole v údolí rostou mohutné exempláře smrku
ztepilého (Picea abies). V podrostu je místy hojná měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), svízel
vonný (Galium odoratum), prvosenka vyšší (Primula elatior), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria
bulbifera) i vzácnější k. devítilistá (D. enneaphyllos), samorostlík klasnatý (Actaea spicata) či
bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis). Z kapradin se můžeme setkat s kapradí osténkatou
(Dryopteris carthusiana), k. samcem (D. filix-mas), papratkou samičí (Athyrium filix-femina) a
kapradinou laločnatou (Polystichum aculeatum). Na vystupujících skalách jsou hojné kapradiny
osladič obecný (Polypodium vulgare), sleziník červený (Asplenium trichomanes) a puchýřník křehký
(Cystopteris fragilis), zajímavý je výskyt rybízu alpinského (Ribes alpinum), skalníku černoplodého
(Cotoneaster melanocarpus) a růže převislé (Rosa pendula). V okolí Čepičkova vrchu na jaře poutá
pozornost porost sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis). Z dalších zajímavějších druhů rostlin
ještě uvádíme lilii zlatohlavou (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum),
orchidejovité rostliny vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a okrotici dlouholistou (Cephalanthera
longifolia). Bohužel i toto krásné údolí je poškozeno nevhodným lesnickým hospodařením
preferujícím smrkové monokultury.
Region: Bystřicko Bystřicko
Město: Štěpánov nad Svratkou Prosetín
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