Ransko
Popis:
Značná část stávající Národní přírodní rezervace Ransko na západním okraji CHKO Žďárské vrchy
je zahrnuta do soustavy Natura 2000 z důvodu ochrany smíšených jasanovo-olšových lužních lesů
a květnatých a bikových bučin. Lokalita je atraktivní zejména díky masovému výskytu bledule jarní
(Leucojum vernum) právě v potočních a prameništních olšinách. V území se vyskytuje ještě řada
dalších vzácných a chráněných druhů organismů.
Podrobný popis:
Ranský masiv má v rámci Českomoravské vrchoviny značně odlišné geologické podloží, které je
tvořeno bazickými hlubinnými vyvřelinami, zejména olivinickými a amfibolicko-pyroxenickými gabry,
peridotity, troktolity a anortozity. Převažují táhlé svahy směrem k údolí Doubravy s drobnými
skalními výchozy a balvanitými pokryvy. Na živinami chudších půdách jsou vyvinuté bikové bučiny s
druhově chudším bylinným patre, které na živinami bohatších půdých přechází do.květnatých bučin,
místy s jedlí bělokorou (Abies alba) a s relativně bohatým podrostem. Můžeme zde najít kyčelnici
devítilistou (Dentaria enneaphylllos), lilii zlatohlavou (Lilium martagon), prstnatec Fuchsův
(Dactylorhiza fuchsii), česnek medvědí (Allium ursinum) či lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). V
90. letech 20. st. zde byla nalezena silně ohrožená orchidej korálice trojklanná (Coralorhiza trifida).
Lokalita je ale především známá a turisticky navštěvovaná díky rozsáhlým porostům bledule jarní
(Leucojum vernum) v potočních a prameništních olšinách. Spolu s ní zde rostou mohutná ostřice
převislá (Carex pendula), prvosenka vyšší (Primula elatior), čarovník alpský (Circaea alpina),
řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia) či oměj pestrý (Aconitum variegatum). Podrobně zkoumaná
zde byla fauna motýlů, střevlíků. Z obojživelníků zde žije čolek horský (Triturus alpestris), skokan
hnědý (Rana temporaria), ropucha obecná (Bufo bufo) a rosnička zelená (Hyla arborea). Z bohaté
ptačí fauny můžeme uvést jestřába lesního (Accipiter gentilis), sluku lesní (Scolopax rusticola), ze
sov kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), sýce rousného (Aegolius funereus), dále datla
černého (Dryocopus martius), holuba doupňáka (Columba oenas), krkavce velkého (Corvus corax),
ořešníka kropenatého (Nuccifraga caryocatactes) či občas hnízdícího čápa černého (Ciconia nigra).
Bohatá je i fauna savců,k nimž patří například jezevec lesní (Meles meles). Území je zranitelné
především lesním hospodařením a zejména lesními melioracemi, které ničí především vegetaci
pramenišť.
Region: Havlíčkobrodsko Chotěbořsko Chotěbořsko
Město: Havlíčkova Borová Ždírec nad Doubravou Krucemburk
URL:
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000041105
Zpřístupnění: přístupné s omezením
Bezbariérový přístup: ano s omezením
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