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Rychlebské hory jsou pokryty zejména rozsáhlými lesními porosty, střídavě listnatými a jehličnatými. 
Převládají hlavně smrčiny a bučiny.

Smrčiny jsou zde přirozené, ale v mnoha případech jde o nepůvodní monokultury. Zbytky přirozených horských 
smrčin s lokalitami rašelinných a podmáčených smrčin zůstávají na hraničním hřebenu Rychlebských hor. Na 
jeho náhorní plošině se zachoval i zbytek rašelinné lokality - horského vrchoviště s výskytem vzácného bradáčku 
srdčitého a jedovaté “ojíněné borůvky” vlochyně bahenní. Podrost samotných smrčin zdobí ornamentální podbělice 
alpská.

U rychlebských bučin je výjimečná jejich zachovalost. Zejména acidofilní (kyselomilné) bučiny na nejstrmějších 
svazích jsou nejzachovalejší v rámci celé České republiky. V jejich podrostu (stejně jako v podrostu smrčin) najdeme 
brusnici borůvku - s chutnými plody a zároveň s léčivými účinky proti průjmům. Roste zde také bika hajní, tvarem 
připomínající trávu bez kolínek na “stéblech”. K nejběžnějším rostlinám bučin s dobrými půdními podmínkami patří 
drobné “zaječí zelí” neboli šťavel kyselý, známý pro osvěžující a zároveň mírně jedovaté listy. 

V podrostu vzácnějších borových lesů se můžeme výškově poměřit s naší největší kapradinou hasivkou orličí. Na 
skalkách oproti tomu najdeme četné druhy malých kapradin - na vápencích sleziník červený nebo sleziník routičku, 
na silikátových horninách puchýřník křehký.

Louky vznikly v tomto kraji až činností člověka. Na vlhčích loukách (Na Pomezí a dalších) se potkáme se zástupci 
vzácných vstavačovitých rostlin vemeníkem dvoulistým, prstnatcem májovým či pětiprstkou žežulníkem. Názvy 
mají často odvozené od tvaru jejich kořenů, kvůli kterým se jim často přisuzovaly i čarovné účinky. Na pohled 
ovšem tyto tuzemské orchideje upoutají krásou svých květů.

Nedaleko Lipové-lázně pak roste jedna z nejvzácnějších a nejohroženějších rychlebských rostlin - jednokvítek 
velkokvětý.

Góry Rychlebskie pokryte są głównie przez rozległe lasy liściaste i iglaste. Dominują lasy świerkowe i bukowe.

Lasy świerkowe są naturalnymi lasami tego terenu, jednak w wielu przypadkach nie są to pierwotne mo-
nokultury. Ostatnie obszary naturalnych górskich lasów świerkowych o podmokłym i torfowym podłożu 

znajdują się na granicy grzebienia górskiego Gór Rychlebskich. W jego górnej części zachowały się również tereny 
torfowiska, na których występuje bardzo rzadko spotykana literia oraz trujące “oszronione borówki” łochyni bagi-
ennej. Podszycie leśne lasów świerkowych zdobi podbiałek alpejski.

Rychlebskie lasy bukowe są niezwykle zachowane. W szczególności acidofilne (kwasolubne) lasy bukowe porastające 
najbardziej strome stoki. Są to najlepiej zachowane lasy w Republice Czeskiej. W ich podszyciu leśnym (podobnie jak 
w podszyciu lasów świerkowych) można znaleźć borówkę czarną ze smacznymi owocami posiadającymi działania 
lecznicze - zapobiegają biegunce. Rośnie tutaj również kosmatka gajowa, która swym kształtem przypomina trawę 
bez „węzełków“ na łodydze. Do najczęściej spotykanych roślin w lasach bukowych z dobrymi warunkami glebowy-
mi należy “kapusta zajęcza” czyli szczawik zajęczy znany dzięki swoim właściwościom orzeźwiającym, ale zarówno 
lekko trującym liściom.

W podszyciu leśnym rzadziej spotykanych lasów świerkowych możemy zmierzyć swoją wysokość porównując się 
do jednej z największych paproci - orlicy pospolitej. Na skałach znajdziemy liczne gatunki małych paproci, na wapi-
eniach - zanokcicę skalną lub zanokcicę murową, na skałach krzemionkowych natomiast paprotnicę kruchą.

Łąki powstały w tym regionie na skutek działalności człowieka. Na wilgotnych łąkach (Na Pograniczu i innych) spotkać 
możemy przedstawicieli rzadkich gatunków roślin storczykowatych - podkolana białego, kukułkę szerokolistną czy 
też gółkę długoostrogową. Ich nazwy często pochodzą od kształtu korzeni, z powodu których przypisywano im 
magiczne właściwości. Na pierwszy rzut oka storczyki te przyciągają pięknem swoich kwiatów.

Niedaleko miejscowości Lipová-lázně rośnie jedna z najrzadziej spotykanych i najsilniej zagrożonych roślin rychleb-
skich - gruszycznik jednokwiatowy.
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Vstavač mužský 
Storczyk męski nakrapiany

bradáček srdčitý z Rašeliniště na Smrku
Klistera sercowata z Torfowiska na Smrku

Prstnatec májový
Kukułka szerokolistna

Rašeliniště na vrcholu Smrku
Torfowisko na wierzchołku Smrka

Sleziník červený
Zanokcica skalna

Vemeník dvoulistý
Podkolan biały


