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P$ísp!vek k poznání rašelinništních rostlinných
spole"enstev Orlických hor
Contribution to the knowledge of peat bog plant communities in
the Orlické hory mountains
Emil Hada& & Josef Ku&era
Abstract: We have studied the peat bog plant communities of the
Jelení láze' bog and of the bog near the Kunštátská kaple chapel in the
Orlické hory Mts. The following plant communities were found:
Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae, Drepanoclado fluitantis
– Vigneetum cinereae ass.n., Sphagno recurvi – Caricetum pauciflorae,
Sphagno recurvi – Vaccinietum uliginosi ass.n., Eriophoro vaginati –
Sphagnetum recurvi, Eriophorum angustifolium – Potentilla erecta
comm.
Keywords: peat bogs plant communities, Sudeten Mts., Orlické hory
Mts.

Rašeliništ! Orlických hor mají nevelký rozsah, ale p"esto vykazuje jejich
vegetace ur&itý svéráz ve srovnání s rašeliništní vegetací sousedních poho"í,
zvlášt! Krkonoš. V p"ípad! Krkonoš vyplývají rozdíly už z toho, že rašeliništ!
Orlických hor leží o 200 - 400 m níže než krkonošská. PROCHÁZKA (1972) popsal
podrobn! kv!tenu rašeliniš( u Kunštátské kaple a Jelení lázn!. Jmenuje též asociaci
Caricetum limosae drepanocladetosum fluviatilis, zmi'uje se též o svazech
Oxycocco-Empetrion hermaphroditi, Sphagnion medii a Rhynchosporion albae.
Poznamenává také, že obdobná spole&enstva se vyskytují též u osady Zieleniec
na polské stran!. Doporu&uje ob! zmi'ované rašeliniska Orlických hor k ochran!
už z toho d%vodu, že Andromeda roste v našich Sudetech krom! Orlických hor už
jen v Krkonoších, na Králickém Sn!žníku, v Jeseníkách a Jizerských horách.
V &ervnu 1996 a srpnu 1997 jsme studovali vegetaci rašeliniš( v PR Jelení
láze', v PP U Kunštátské kaple a v EL Rašeliništ! nad Polankou. Zaznamenali
jsme celkem šest spole&enstev.
K odhadu pokryvnosti jsme užili 11-&lenné stupnice Dominovy, pon!kud
upravené (viz. HADA$ & VÁ1A 1967). Názvosloví cévnatých rostlin se "ídí
publikací DOSTÁL 1989, u mech% je použita nomenklatura podle práce
NEUH+USLOVÁ & KOLBEK 1982.
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