Pod Kamenným vrchem
Popis:
Komplex rašeliniště, rašelinných, pcháčových a smilkových luk navazující na Kamenný rybník u
obce Polnička na Žďársku. Při vypuštění dna během vegetační sezónu (tzv. letnění) se zde objevuje
vegetace obnažených den s výskytem drobné trávy puchýřky křehké (Coleanthus subtilis), jejíchž
lokality jsou chráněny v evropské soustavě území sítě Natura 2000. Na lokalitě se dále vyskytuje
celá řada chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, pestrá je mozaika rašeliništních a
dalších mokřadních a lučních společenstev.
Podrobný popis:
Lokalita se nachází v mírně svažitém plochém údolí v nadmořské výšce 600–620 m. Podloží tvoří
sillimaniticko-biotitické až magmatitizované ruly strážeckého moldanubika, na nichž jsou vyvinuty
organozemní gleje a pseudogleje. V litorálu Kamenného rybníka můžeme nalézt porosty vysokých
ostřic a rákosiny s výskytem bazanovce kytkokvětého (Naumburgia thyrsiflora), na které dále
navazuje rašeliniště s výskytem celé řady chráněných druhů. Z méně běžných ostřic tu rostou
ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa) a o. přioblá (C. diandra), dále drobná klikva bahenní
(Oxycoccus palustris), masožravá rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vachta trojlistá
(Menyanthes trifoliata), štírovník bahenní (Lotus uliginosus), zábělník bahenní (Comarum palustre).
Na rašelinných loukách roste ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), prstnatec májový (Dactylorhiza
majalis) a v severní části území v druhé polovině léta bíle kvetoucí tolije bahenní (Parnassia
palustris). Na okrajích můžeme najít porosty s typickými hřebínky smilky tuhé (Nardus stricta) s
všivcem lesním (Pedicularis sylvatica) a hadím mordem nízkým (Scorzonera humilis). V okolí
pramenišť je v brzkém jaře svými žlutými květy nápadný mohutný staršek potoční (Tephroseris
crispa). Významný je výskyt obojživelníků, pozorovat můžeme čolka horského (Triturus alpestris),
skokana hnědého (Rana temporaria), s. ostronosého (Rana arvalis), ropuchu obecnou (Bufo bufo),
rosničku zelenou (Hyla arborea), z plazů ještěrku živorodou (Zootoca vivipara), zmiji obecnou
(Vipera berus), užovku obojkovou (Natrix natrix). Z ptáků jsou pro lokalitu typičtí bekasina otavní
(Gallinago gallinago), linduška luční (Anthus pratensis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra),
cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) či ťuhýk šedý (Lanius excubitor).
Region: Novoměstsko a Ždársko
Město: Polnička
URL:
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120519
;
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=12001;
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=940
Zpřístupnění: volně přístupné
Bezbariérový přístup: ano s omezením
GPS: 49°36'59.7"N, 15°53'54.0"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.6165833,15.8983333&z=12
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