Šumavské slatě
Pro vznik slatí na Šumavě existovaly takřka ideální podmínky,
tedy mělké pánve, sedla, mírné svahy, náhorní roviny, pláně.
Dále také široká, mělká údolí potoků a jejích některých přítoků.
Podnebí je zde velmi chladné a vlhké, pramenišť je dostatek a
horninový podklad pod zvětralinovým pláštěm není pro vodu
příliš propustný.
Rašeliniště vznikla na přelomu poslední doby ledové a
meziledové (zhruba před 9000 až 10 000 lety). Tehdy skončilo
velmi chladné a přitom suché podnebí, vystřídalo jej teplejší a
vlhčí. Rašelinišť vznikly dva druhy; náhorní vrchoviště na pláních
a při Vltavě a jejích větších přítocích pak rašeliniště údolní.
Seznam slatí


Chalupská slať je rašeliniště přechodného typu mezi
údolním a horským vrchovištěm. Nachází se v katastrálním
území Svinná Lada, zhruba 1 km severně od Borových Lad,
v nadmořské výšce 900–950 m. Rozloha slati je 137 ha.
Náleží do I. zóny Národního parku Šumava. Slať je
zpřístupněna naučnou stezkou, která vede po 260 metrů
dlouhé poválkové cestě. Na okraji se v minulosti těžila
rašelina. Území je chráněno coby přírodní památka Borová
Lada
( 44 km)



Tříjezerní slať o rozloze 19 ha se nachází asi 2,5 km
severozápadně od obce Modrava, na pomezí katastrálních
území Javoří Pila a Vchynice-Tetov I. Jde o ukázku
typického šumavského vrchovištního rašeliniště, na kterém
se vyskytuje mnoho vzácných rostlin. 250 m dlouhá okružní
naučná stezka vede kolem tří rašelinných jezírek, podle
kterých dostala slať jméno. Tříjezerní slať je nejmenší z
celkem tří zpřístupněných rašelinišť na české straně
Šumavy, Jezerní slať i Chalupská slať mají rozlohu přes 100
ha.( 47 km)



Jezerní slať je rašeliniště a přírodní památka v okrese
Prachatice. Nachází se na Šumavě (Šumavské pláně),
necelé 2 km jihovýchodně od Horské Kvildy a 3 km od
Kvildy, na území obce Kvilda. Je součástí NP Šumava, jehož
je I. Zónou ( 42km)



Modravské slatě – pro veřejnost nepřístupné



Cikánská slať Cikánská slať je vrchovištní rašeliniště v
Národním parku Šumava asi 2 km jihozápadně od obce

Modrava, na jižním svahu Modravské hory v nadmořské
výšce 1103 m. Je protáhlého tvaru a rozprostírá se ve
směru východ - západ, uprostřed je zúžené. Je porostlé
většinou smrky, zčásti klečí a jen místy je špatný luční
porost. Uprostřed rašeliniště je několik malých jezírek,
výměra slati je 102,01 ha, hloubka až 620 cm, odhadovaná
zásoba rašeliny 1 341 000 m³.
Pramení zde Cikánský potůček, levostranný přítok
Modravského potoka. Porost tvoří smrky, kleč (Pinus mugo
x pseudopumilio), rašeliníky, suchopýr pochvatý, vřes
obecný, vlochyně bahenní, klikva, kyhanka sivolistá, ostřice,
rosnatka okrouhlolistá.
Cikánská slať je turisticky dostupná po zelené stezce
spojující Modravu a Březník.( 47 km)

Podrobnosti na stránkách:
 http://www.sumavanet.cz/vopin/slate/slate.htm
 http://www.sumavanet.cz/susice/fr.asp?tab=snet&id=1364
 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umavsk%C3%A9_slat%C4%9B

