Radostínské rašeliniště
Popis:
Přechodové vrchoviště, na jehož dříve těžené části dochází k přirozené sekundární sukcesi
rašeliništních společenstev. Rezervace leží na území CHKO Žďárské vrchy mezi obcemi Radostín a
Vojnův Městec. Je domovem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich
společenstev.
Podrobný popis:
Rezervace slouží k ochraně mimořádně cenných rašelinných ekosystémů, obsahujících jak primární
přírodní rašelinná společenstva, tak sekundární vývojová stádia vzniklá spontální sukcesí po těžbě
rašeliny. Podloží tvoří vápnité glaukonické pískovce a slínovce takzvané Dlouhé meze s kvartérními
písčitými a jílovými překryvy. Území je součástí druhého největšího rašelinného ložiska v oblasti
Dářska „Březina“. Hloubka rašelinných vrstev dosahuje 326 cm. V lesních porostech se uplatňuje
především borovice lesní (Pinus sylvestris) a její kříženci s borovicí blatkou (Pinus x digenea). V
podrostu je zastoupena borůvka černá (Vaccinium myrtillus), brusinka bažinná (Vaccinium
uliginosum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), vřes obecný (Caluna vulgaris) a trsy suchopýru
pochvatého (Eriophorum vaginatum). Na odtěžených plochách roste ukázková mozaika
ostřicovo-rašeliníkových porostů s bohatým výskytem rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), s
ostřicí plstnatoplodou (Carex lasiocarpa), zábělníkem bahenním (Comarum palustre) či suchopýrem
úzkolistým (Eriophorum angustifolium). Můžeme zde najít kyhanku sivolistou (Andromeda polifolia),
toliji bahenní (Parnassia palutris), všivec bahenní (Pedicularis palustris), v mělkých rašelinných
tůňkách masožravou bublinatku menší (Utricularia minor). Zajímavá je i vegetace na rozhraní
rašelinných a smilkových luk na jižním okraji rybníka Malé Dářko, kde roste vzácná skřípinka
smáčknutá (Blysmus compressus) a sítina kostrbatá (Juncus squarrosus). V litorálu rybníka je
pěkně vyvinuta i vegetace vysokých ostřic a rákosin.
Pestrá je fauna bezobratlých. Žije zde vzácná vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia), přes 500 druhů
motýlů, střevlíci (rod Carabus), mravenec rašelinný (Formica picea) a lesní mravenec Formica
lugubris. Území hostí i mnoho obratlovců, mj. čolka horského (Triturus alpestris), několik druhů
skokanů, rosničku zelenou (Hyla arborea), ještěrku živorodou (Zootoca vivpara), zmiji obecnou
(Vipera berus), bekasinu otavní (Gallinago gallinago), lindušku luční (Anthus pratensis),
bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), rejska malého (Sorex minutus) či hraboše mokřadního
(Microtus agrestis). Do 80. let 20. století tu žila stálá populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix).
Region: Novoměstsko a Ždársko Novoměstsko a Ždársko
Město: Vojnův Městec Radostín
URL: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1045
Zpřístupnění: přístupné s omezením
Bezbariérový přístup: nedefinováno
GPS: 49°39'34.96"N, 15°53'2.034"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.6597111,15.8838983&z=12
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