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PhC. Frant. A. Novák:

vlévá se do Oharky. Po celé své cestě teče údolím zarytím
do vrstev křídového útvaru, po jejichž dosti příkrých stráních
povaluje se hojnost diluvialního štěrku a písku. Koryto Če
pele, v horním toku jeho, vymleto jest hlavně ve IV. vrstvě
a jen z části též ve I I I . vrstvě křídového útvaru (dle prof.
Dr. C. Zahálky) a vyplněno jest alluvíalním štěrkem a hlínou.
Klenečské stráně, jež zdvihají se nad tímto korytem, tvořeny
jsou ve své spodní časti IV- vrstvou útvaru křídového, cho
vající písčité sliny s hojnými konkrecemi křemitého vápence
v lavicích uložené a v hořejších vrstvách hojnost glaukonitu.
Na těchto slínech naplavena jest vrstva diluvialního Štěrku
a písku místy až 8 m silná.
Hranici pásma křídového a diluvialního poznáme na
Klenečských stráních okamžitě dle markantní změny rostlin
ného porostu. Výživnými látkami bohaté vrstvy křídové
hostí pestrou vegetaci, složenou hlavně z druhů význačně
teplomilných, kdežto chudý diluvialní písek a štěrk, na němž
toliko nejotužilejší xerofyty mohou vzdorovati letnímu su
chému úpalu slunečnímu, chová vegetaci typu z největší
časti psa m mofil ní ho, postrádající oné barvitosti a rozmani
tosti vegetace opukové.
Stráně útvaru křídového, jež od počátku jara až do
pozdního podzima pestří se bohatou směsicí barev květů nej
rozmanitějších rostlin, charakterisují se hlavně následujícími
rostlinami: Greg.: Brachypodium pinnatum P. B.; Cop.*:
Avena pubescens Huds., Bríza media L., Dianthus carthusianorum L., Adonis vernalis L., Medicago falcata L., Brunella
grandiflora Moench., Campanula glomerata L., Cirsium acaulc
Scop etc.; CopSx Avena pratensis L., Carex supina Wahl.,
Linum catharticum L., Anthyllis vulneraria var. ochroleuca
Neil., Veronica spicata L., Scabiosa suaveolens L. etc.; Cop.1:
Luzula campestris DC, Kohlrauschia prolifera Kunt, Ornithogalum tenuifolium Guss., Ranunculus bulbosus L„ Bru
nella alba Pall., Veronica prostrata L., Scabiosa ochroleuca
L.; Centaurea axillaris Wild., etc.; Sp.: Nonnea erecta Bernh.,
Salvia pratensis fl. albo, Veronica spicata var. integerrima
Cel., Euphrasia nemorosa Pers., Achillea setacea W. K. etc.
Na některých místech pronikají uvedenou formaci různé
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Kritická studí
plevele a ruderály, leč ni
rozšíření.

Naprosto odchylné!
štěrku. Nenalezneme zde
charakterisuje výslunné,
toliko trsy kostřav a ps
svahy diluvia, z jara zd<
bílých květů bělozářky a
pod nohou chodce prask
niemi nádherného »klene
stami mateřích doušek. /
roztomilý pohled na nádt
se ještě něžné kvítky bíh
písečné. Ale po celý rok
šedou svoji barvu.

Ačkoliv vřes vystup
dává zvláštní ráz celé vej
Klenečské stráně za vřesi
nebof pravé vřesoviště,
většinu rostlin xerofytnít
suchém substráte. Vyschl
a opakuje-li se takovéto
jest tomu na našich strái
sovinné z největší části i
stenčních podmínek moho
menšími životními pozadí
pravých a typických vřea
donína, Bechlína a Vctlé E
jihočeské (herevuské), maj
filníeh rostlin. Také Klei
roštu blíž! se spíše DRUDI
g r a s ř l n r e n - — O. Dn
p. 154.) nebo GRAEBNEROV
S a n d f e l d e r - - P. G
lands p. 255.), nežli vřeso
vzájem příbuzný a také i
sebou spojeny, jak udává
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