Botanické zvláštnosti projektového území
Zájmové území se rozprostírá mezi Jelení horou u VN Přísečnice a obcí
Hora Sv. Šebestiána a je součástí EVL Novodomské a Polské rašeliniště. Jádrem
projektového území jsou dvě velká zachovalá rašeliniště – rašeliniště Pod Jelní
horou a rašeliniště Pod Novoveským vrchem, doplněná menšími ložisky
rašeliny.
Zásadními biotopy území jsou rašeliniště vrchovištního typu. Jsou to
vrchoviště s borovicí rašelinnou (Pinus x pseudopumilio) – nachází se zde 18
čistých, samostatných, souvislých porostů borovice rašelinné, dále to jsou
otevřená vrchoviště (sv. Oxycocco-Empetrion hermaphroditi) v mozaice s
vrchovištními šlenky (sv. Leuko-Scheuchzerion palustris) a na místech bývalé
těžby rašeliny i vegetace degradovaných vrchovišť.
Vrchoviště jsou obklopená podmáčenými a rašelinnými smrčinami (sv.
Piceion excelsae), které jsou plošně nejrozsáhlejší vegetační jednotkou celého
území. Komplex rašelinných a podmáčených smrčin maloplošně doplňují také
rašelinné březiny s břízou karpatskou (Betula carpatica), borovice blatky (Pinus
rotundata) se vyskytují jen ojediněle.
Škálu mokřadních biotopů doplňují maloplošné výskyty nevápnitých
mechových slatinišť a přechodových rašelinišť.

Rašeliniště Pod Jelení horou (Hassberger Moor)
Jedná se o mohutný rašeliništní komplex ležící JV od obce Kryštofovy
Hamry na V svahu Jelení hory. Na východ dosahuje až k rašeliništi Pod
Novoveským vrchem. Rašeliniště vzniklo srůstem několika původně
samostatných ložisek a poměry na něm jsou značně komplikované. Má rozlohu
306 ha, (z toho cca 73 ha s borovicí rašelinnou). Rašeliniště má nepravidelný
tvar.
K západu vybíhá lalok, který je odvodňován k VN Přísečnice. Mocnost
rašeliny zde dosahuje přibližně 5 m. Porost tohoto laloku tvoří souvislý prales
borovice rašelinné, která v okrajových částech přecházela do rašelinných a
podmáčených smrčin, dnes imisních holin - částečně poničených melioracemi a
výsadbou nepůvodních dřevin. Bylinný podrost tvoří charakteristické druhy
krušnohorských vrchovišť.

Střední část rašeliniště je příkladem dvoustranně svahového rašeliniště,
jehož středem protéká Chomutovka. Mocnost rašeliny dosahuje maximálně 4 m.
Místy se zde nacházejí ostrůvky minerálního podloží. Porost tvoří pestrá
mozaika imisních holin, ostrůvků borovice rašelinné, náhradních lesních
výsadeb a zachovalých fragmentů rašelinných a podmáčených smrčin. Tato část
byla silně poničena melioracemi.
Východní část rašeliniště je tvořena dvěma centry. Jedno představuje
souvislý porost borovice rašelinné obklopené laggovými porosty, druhé je
zastoupeno téměř čistým porostem rašelinné březiny s mohutnými exempláři
břízy karpatské. Mocnost rašeliny činí 3 - 6 m.
Botanicky nejzajímavější je mohutný k jihu vybíhající lalok – hlavní část
rašeliniště. Mocnost rašeliny zde dosahuje až 6 m. Většinu jeho plochy kryje
souvislý, téměř neproniknutelný porost borovice rašelinné. Vrcholová partie zde
chybí a oblast šlenků (s výskytem kyhanky sivolisté) je soustředěna na lesní
průsek v sev. části. V jižní části se nachází malé doloviště, v jehož blízkosti
roste i bříza trpasličí. Výskyt rojovníku bahenního se v posledních letech
nepodařilo ověřit. Na JZ okraji se nacházejí četná prameniště se zdrojovkou
potoční.
Rašeliniště Pod Novoveským vrchem (Hochmoor am Glasberg)
Rozsáhlý rašelinný komplex nacházející se západně od Hory Sv.
Šebestiána. Táhne se po obou březích Chomutovky od státní hranice až ke
Stažnému rybníku a na úpatí Novoveského vrchu. Celý komplex bývá
rozdělován na tři samostatné části:
1. Novoveské rašeliniště (Neudorfer Heide) se rozkládá na levém břehu
Chomutovky východně od Sklářského vrchu. Jeho rozloha činí 55 ha (z
toho 25 ha tvořil čistý porost borovice rašelinné). Maximální hloubka
rašeliny zde dosahuje 10,5 m, což je nejhlubší rašeliniště na území ČR.
2. Jezevčí doupě (Dachsenloch) je název části ležící též na levém břehu
Chomutovky jižně od Sklářského vrchu. Tvoří jej lalok vybíhající sz.
směrem od západního okraje předchozí části. Rozloha činí 41 ha, z toho
35 ha kryje porost borovice rašelinné. Tato část bývá často posuzována
společně s Novoveským rašeliništěm.
3. Zlatý důl (Goldzechheide) je část ležící na pravém břehu Chomutovky.
Má rozlohu 80 ha, z toho však jen 10 ha kryje porost borovice rašelinné.
Hloubka rašeliny dosahuje 3 m.

Novoveské rašeliniště - většina plochy byla původně kryta souvislým
porostem borovice rašelinné; severovýchodní část rašeliniště porůstá smíšený
porost smrčin s borovicí. V roce 1989 byla asi polovina klečového porostu
vykácena (příprava k těžbě rašeliny) a na odlesněné ploše bylo vyhloubeno šest
odvodňovacích a sběrných kanálů. Souvislý „klečový“ porost se zachoval v jz.
části rašeliniště, v úzkém pruhu na sev. okraji a v části Jezevčí doupě.
V centrální části rašeliniště se nacházejí dvě vrcholové partie, jen řídce
porostlé borovicí rašelinnou, s otevřenými plochami a malými jezírky.
Zaznamenána zde byla mimo jiné i rosnatka okrouhlolistá a kyhanka sivolistá.
Na odlesněné ploše při hranicích souvislého porostu borovice rašelinné se
nachází několik silných populací břízy trpasličí a na odlesněné ploše byl na dvou
místech zaznamenán rojovník bahenní.
Pod starou dobývací stěnou, v blízkosti Chomutovky, se v minulosti
vytvořila druhově bohatá rašelinná loučka s výskytem zdrojovky prameništní,
prstnatce májového aj. V minulosti zde byl zaznamenán i suchopýr štíhlý,
vachta trojlistá a všivec bahenní, avšak vlivem sukcesních změn zde tyto druhy
již vyhynuly. Na odtěžené ploše byla ve dvou tůňkách zaznamenána i blatnice
bahenní. (VÁŇA 1962). Na JV okraji rašeliniště začínal tzv. „Balzergraben“,
příkop, který spojoval Novoveské, Šebestiánské, Schreiberovo a Polské
rašeliniště. Jeho účelem bylo odvádění přebytečné vody z rašelinišť do
Balzerova rybníku. V současné době je tento příkop zachován jen fragmentárně.
Zlatý důl je z geomorfologického hlediska značně komplikovaný.
Rašeliniště je tvořeno několika ostrůvky rašeliny propojenými mokřady. Na Z a
ZJZ okraji přechází plynule do rašeliniště Pod Jelení horou. Ostrůvky rašeliny
jsou dodnes kryty borovicí rašelinnou, ostatní části porůstaly v minulosti
většinou rašelinné smrčiny. V současné době je smrk již odtěžen, většina plochy
je necitlivě silně odvodněna a zalesněna nepůvodními dřevinami.

Na základě historických údajů a současných floristických průzkumů bylo
v zájmovém území zaznamenáno celkem 167 rostlinných taxonů Z tohoto počtu
je podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. - 20 druhů zvláště chráněných
V kategorii
kriticky ohrožené (3 druhy – avšak jen jeden se zde vyskytuje i v současnosti)

silně ohrožené

(8 druhů – 5 druhů i v současnosti)

a v kategorii ohrožené (9 druhů – z toho 6 druhů i v současnosti).
KOMENTÁŘ K VYBRANÝM TAXONŮM
Andromeda polifolia (kyhanka sivolistá) - §3
- minulosti i současnosti se roztroušeně vyskytuje na otevřených místech
raš. Pod Novoveským vrchem (místy až hojně na místech s odtěženou
klečí bažinnou); vzácně na raš. Pod Jelení horou.
Betula carpatica (bříza karpatská)
- vyskytuje se především laggových partií v okolí rašelinných ložisek,
někdy tvoří i krásné souvislé porosty, často však byly zaznamenány pouze
jednotlivé staré exempláře. Vzácně zmlazuje. V navazujících náhradních
lesních porostech se však vyskytuje i bříza pýřitá a bělokorá. Po
taxonomické stránce tak vzniká velice složitý komplex hybridních
populací bříz v Krušných horách dosud nevyřešený.
Betula nana (bříza trpasličí) - §2
- citována snad ve všech starých odkazech na raš. Pod Jelení horou i na
raš. Pod Novoveským vrchem
- v současnosti se roztroušeně místy až dosti hojně se vyskytuje po
okrajích odlesněné plochy na raš. Pod Novoveským vrchem; velmi vzácně
se vyskytuje u starého doloviště na raš. Pod Jelení horou. Každoročně
bývá silně poškozována přemnoženou jelení zvěří.
Carex limosa (ostřice mokřadní) - §2
- z rašelinišť západně od Hory Sv. Šebestiána ji uvádí pouze Kästner et
Flössner (1933), později již nebyla ověřena, avšak její výskyt ve šlenkách
ve vrcholové části rašeliniště Pod Novoveským vrchem není vyloučený.
Carex pauciflora (ostřice chudokvětá) – C3
- na raš. Pod Jelení horou a na raš. Pod Novoveským vrchem byla
naposledy udávána v 60. letech minulého století, v pozdější době již nebyl
tento druh na žádné lokalitě ověřen, avšak vzhledem k nenápadnosti
rostliny je její výskyt na všech lokalitách dosud možný.
Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii (prstnatec Fuchsův pravý) - §3
- v minulosti byl zaznamenán na raš. Pod Novoveským vrchem,

v současné době se tento taxon nepodařilo ověřit na žádné historické
lokalitě, i jeho opětné nalezení je však dosud možné.
Dactylorhiza majalis subsp. majalis (prstnatec májový pravý) - §3
- poměrně vzácně se vyskytuje na fragmentu rašelinné loučky pod těžební
stěnou na rašeliništi Pod Novoveským vrchem. Z posuzovaného území
nebyl dosud udáván.
Drosera rotundifolia (rosnatka okrouhlolistá) - §2
- v minulosti udávána na raš. Pod Jelení horou i na raš. Pod Novoveským
vrchem. Na obou rašeliništích se vyskytuje i v současnosti.
Empetrum nigrum (šicha černá) - §2
- běžný druh na všech rašeliništích se zachovalým porostem borovice
rašelinné.
Eriophorum gracile (suchopýr štíhlý) - §1
- z rašeliniště Pod Novoveským vrchem jej udává pouze Váňa (1962).
Výskyt nebyl v pozdějších letech již nikdy ověřen a opětovné nalezení je
nepravděpodobné.
Ledum palustre (rojovník bahenní) - §3
- v minulosti udáván na raš. Pod Jelení horou i na raš. Pod Novoveským
vrchem. V současné době se rojovník bahenní vyskytuje ve dvou velkých
populacích na odlesněné ploše na raš. Pod Novoveským vrchem; na raš.
Pod Jelení horou se jeho výskyt nepodařilo ověřit.
Menyanthes trifoliata (vachta trojlistá) - §3
- raš. Pod Novoveským vrchem (KÄSTNER ET FLÖSSNER 1933, VÁŇA
1962, POHOŘAL 1967), Pod Stažným rybníkem (KÄSTNER ET FLÖSSNER
1933).
- během průzkumu se tento údaj nepodařilo ověřit. Vlivem sukcesních
změn, které proběhly na fragmentech rašelinných luk v okolí rašeliniště, je
jeho opětovné nalezení již nepravděpodobné.
Montia fontana (zdrojovka prameništní) - §1
- v zájmovém území se velmi vzácně vyskytuje na prameništi pod těžební
stěnou na raš. Pod Novoveským vrchem. Z posuzovaného území nebyla
dosud udávána.

Montia hallii (zdrojovka potoční) - §2
- v posledních 10 letech byla zdrojovka potoční zaznamenána na
mokřadech a prameništích zejména při jižním okraji raš. Pod Jelní horou.
Oxyccocus palustris (klikva bahenní) - §3
- běžný druh na všech rašeliništích se zachovalým porostem borovice
rašelinné.
Pedicularis palustris (všivec bahenní) - §2
- na raš. Pod Novoveským vrchem jej udával (POHOŘAL 1967),
v pozdějších letech však již nebyl ověřen.
Pedicularis sylvatica (všivec lesní) - §2
- v zájmovém území se vzácně až roztroušeně vyskytuje na jižním a
východním okraji raš. Pod Novoveským vrchem. Z posuzovaného území
nebyl dosud udáván.
Pinguicula vulgaris (tučnice obecná) - §2
- na raš. Pod Jelení horou ji v roce 1931 zaznamenal HOSSNER,
v pozdějších letech nebyl tento nález již nikdy ověřen.
Pinus rotundata (borovice blatka) - C3
- na rozdíl od borovice rašelinné (Pinus pseudopumilio) se na raš. Pod
Jelení horou a Pod Novoveským vrchem se vyskytuje zpravidla pouze
vzácně, a to především v souvislých porostech borovice rašelinné či
v rašelinných smrčinách. Taxonomicky složitý komplex borovic na
rašeliništích v krušných horách nebyl dosud uspokojivě vyřešen.
Scheuchzeria palustris (blatnice bahenní) - §1
- z rašeliniště Pod Novoveským vrchem ji udávají pouze Váňa (1962) a
Pohořal (1967). V pozdější době nebyl tento druh již na lokalitě
zaznamenán.

