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Skalnaté břehy kolem řeky Otavy, stejně jako většinu území 
celého Strakonicka, pokrývaly před příchodem člověka – 
zemědělce listnaté lesy s převahou dubu letního (Quercus robur)

a lípy srdčité (Tilia cordata). V dnešní době se zde již vyskytují 
javory (Acer), olše (Alnus), ale také jihoamerický trnovník akát 
(Robinia pseudoacacia). 
Lesnatá stráň před námi je zbytkem téměř původní doubravy 
s bohatou hájovou květenou. Můžeme zde vidět zejména ptačinec 
velkokvětý (Stellaria holostea), kokořík vonný (Polygonatum 

odoratum) a mnohokvětý (P. multi!orum), třtinu rákosovitou 
(Calamagrostis arundinacea), náprstník velkokvětý (Digitalis 

grandi!ora), pryšec sladký (Euphorbia dulcis), pitulník žlutý 
(Galeobdolon luteum), svízel lesní (Galium sylvaticum), řimbabu 
chocholičnatou (Pyrethrum corymbosum), plicník tmavý (Pulmonaria 

obscura), jestřábník savojský (Hieracium sabaudum) a Lachenalův 
(H. lachenalii), vzácně lilii zlatohlavou (Lilium martagon), kostival 
hlíznatý (Symphytum tuberosum), sasanku pryskyřníkovitou 
(Anemone ranunculoides) aj. Nápadná je udatna lesní (Aruncus 

vulgaris), vyskytující se ve stinných, zaříznutých údolích.

Fauna and flora on Kalvárie Hill 
The rocky left and right banks of the Otava River, like most of 

the territory of the Strakonice area, were covered before the arrival of 
farmers with deciduous forests dominated by oak and linden trees.
The deciduous Zellerin hillside in front of us is all that remains of the 
original woods and its plentiful woodland flora.
As for animal species, in addition to plenty of small birds you can also 
find the common frog, the common salamander, the non-poisonous 
grass snake, and the common squirrel.

Z druhů typických spíše pro šumavská podhůří zde najdeme 
věsenku nachovou (Prenanthes purpurea), zvonečník černý (Phyteuma 

nigrum), chrastavec lesní (Knautia dipsacifolia) či starček německý 
(Senecio germanicus). Vidíme tu i některé druhy nepůvodní, např. 
kakost hnědočervený (Geranium phaeum), invazní druhy, netýkavku 
žláznatou (Impatiens glandulifera) a netýkavku malokvětou (Impatiens 

parvi!ora), které se místy šíří na úkor původní květeny. 
Území se vyznačuje i velkou druhovou bohatostí mechů (Bryopsida)

a jim příbuzných játrovek (Marchantiophyta). Na stromech 
vyrůstají dřevokazné houby z čeledi chorošovitých (Polyporaceae)

a kožovkovitých (Hymenochaetaceae), najít můžete také ucho 
Jidášovo (Auricularia auricula-judae).
Kromě hojného drobného ptactva může pozorný návštěvník vidět 
z obojživelníků skokana hnědého (Rana temporaria), z  plazů ještěrku 
obecnou (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis) nebo 
nejedovatou užovku obojkovou (Natrix natrix). Ze savců je oblíbeným 
společníkem veverka obecná (Sciurus vulgaris) a na zemi se schovává 
myšice lesní (Apodemus !avicollis). Na liliích spatříme nápadného 
červeného brouka chřestovníčka liliového (Lilioceris lilii).
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chrastavec lesní skokan hnědý užovka obojková kakost hnědočervený kokořík vonný náprstník velkokvětý netýkavka žláznatá sasanka pryskyřníkovitá


