Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
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Spolu s ní se často vyskytuje vrba slezská (Salix silesiaca), někdy také borovice
kleč (Pinus mugo). Bylinné patro je druhově chudé. Na vlhčích místech se vyskytují
druhy vysokobylinných niv, např. oměj šalamounek (Aconitum plicatum) nebo havez česnáčková (Adenostyles alliariae). Metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa),
šťovík horský (Rumex arifolius), starček hercynský (Senecio hercynicus) a kýchavici
Lobelovu (Veratrum album ssp. lobelianum) zase najdeme na místech sušších.

Pančavská louka v Krkonoších
Porosty s vrbou laponskou (Salix lapponum) se vyskytují v horních částech karů, v okolí
mělkých vlhkých sníženin, kde dochází k hromadění sněhu, vzácně také na hřebenových
plošinách na obvodech rašelinišť nebo na svazích navazujících na horské bystřiny nebo
prameniště. Vrba laponská vytváří křovité polykormony o rozloze několika desítek metrů
čtverečních.

Tabulové kameny

Vrba laponská
Salix lapponum

Vrba slezská
Salix silesiaca

Havéz česnáčková
Adenostyles alliariae

Borovice kleč
Pinus mugo

Tabulové kameny pod Pradědem
Vrcholové oblasti Hrubého Jeseníku tvoří izolovaný ostrov alpínské vegetace
v hercynské oblasti a jejich význam je mimořádný. Pro nejvyšší polohy (alpínské hole) jsou charakteristické zapojené alpínské trávníky. Okolí Pradědu je
domovem mnoha ohrožených a chráněných druhů rostlin, mezi nimi i několika endemitů, např. zvonku jesenického (Campanula gelida) a lipnice jesenické (Poa riphaea) rostoucích jen na Petrových kamenech. Velká Kotlina je
domovem dalších dvou endemitů, hvozdíku kartouzku sudetského (Dianthus
carthusianorum ssp. sudetica) a jitrocele černavého sudetského (Plantago
atrata ssp. sudetica). Pod Tabulovými kameny roste jediný polykormon vrby
laponské (Salix lapponum var. lapponum), který je ohrožen spásáním jeleny.
Další velmi vzácné rostliny rostou v blízkosti těchto skal, např. vrba bylinná
(Salix herbacea), jestřábník alpský (Hieracium alpinum) a rozchodnice růžová (Rhodiola rosea).
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Vegetace je ohrožena vysokými stavy zvěře a s nimi spojeným spásáním některých bylin, sešlapem a eutrofizací. V minulosti nebyla hospodářsky využívána.
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