Údolí Brtnice
Popis:
Relativně hluboce zaříznuté údolí říčky Brtnice kaňonovitého charakteru o délce asi 6 km před jejím
ústím do řeky Jihlavy. Přírodovědně nejcennějšími biotopy zde jsou prudší, k jihu orientované
výslunné stráně se skalními výchozy hostící řadu ohrožených a regionálně vzácných druhů rostlin a
bezobratlích živočichů. Źemí je vyhledávaným cílem turistů i díky zřícenině hradu Rokštejna.
Podrobný popis:
Prudké, bezlesé, k jihu otevřené stráně, v minulosti využívané jako pastviny, hostí vegetaci skalních
výchozů, primitivních půd a xerotermních trávníků s druhy, které do nitra Českomoravské vrchoviny
pronikají údolím Jihlavy a jejich výskyt zde často končí. Týká se to např. smilu písečného
(Helichrysum arenarium) či průtržníku lysého (Herniaria glabra). Vlastní tok Brtnice je lemovaný
nivními loukami, kde se místy ještě vyskytuje naše běžnější orchidej vstavač májový (Dactylorhiza
majlis). V olšinách se vyskytuje chráněná bledule jarní (Leucojum vernum), nápadná kapradina
pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris) či drobná, na jaře kvetoucí dřípatka horská (Soldanella
montana). V lesích, které jsou tvořeny zejména smrkovými a borovými kulturami lze místy najít
fragmenty vegetace suťových lesů s růží alpskou (Rosa pendulina) a prameništních olšin.
Rezervace hostí řadu vzácných či ohrožených druhů živočichů. K nejhodnotnějším prvkům motýlí
fauny patří vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica), modrásek černoskvrnný (Maculinea arion),
modrásek komonicový (Plebicula dorylas), modrásek kozincový (Glaucopsych alexis), okáč
voňavkový (Brintesia circe), okáč kostřavový (Arethusana arethusana). K faunisticky významným
druhům ryb patří ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), z obojživelníků jsou to především
čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris) a rosnička zelená (Hyla arborea). Z
plazů zde byla pozorována ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), užovka obojková (Natrix natrix)
nebo teplomilná užovka hladká (Coronella austriaca). Faunu ptáků zde zastupují např. krutihlav
obecný (Jynx torquilla), datel černý (Dryocopus martyus), konipas horský (Motacilla cinerea), ťuhýk
obecný (Lanius collurio), ledňáček říční (Alcedo atthis) nebo skorec vodní (Cinclus cinclus). Na
lokalitě byl též zaznamenán výskyt vydry říční (Lutra lutra).
Turisticky nejzajímavějším místem je údolí pod obcí Přímělkov se zříceninou hradu Rokštejna.
Region: Jihlavsko
Město: Brtnice
URL: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=2141
Zpřístupnění: volně přístupné
Bezbariérový přístup: ano s omezením
GPS: 49°20'04"N, 15°43'36"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.3344444,15.7266667&z=12
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