Luh u Telče
Popis:
Přírodní rezervaci tvoří lesní komplex obklopený obklopený převážně zemědělskými kulturami.
Jedná se o bývalou bažantnici u Telče, která je unikátní ukázkou tzv. podhorského luhu. Tyto lesní
porosty v nezaplavovaných polohách mělkých úvalů, obvykle na těžších hlubokých půdách, byly v
minulosti téměř zcela přeměněny na ornou půdu. Vyskytuje se zde řada chráněných a vzácných
druhů organismů.
Podrobný popis:
Rezervace je jedinečnou ukázkou nezaplavovaného, tzv. podhorského luhu. Podklad je tvořen
horninami moldanubického plutonu, překrytými písčitohlinitými deluviálními sedimenty a na
východním okraji lokality též sprašovými hlínami. V lesním porostu převažuje dub letní (Quercus
robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a lípa srdčitá (Tilia cordata). Rostou zde i další dřeviny,
např. javor klen (Acer pseudoplatanus) a javor mléč (Acer platanoides), habr obecný (Carpinus
betulus), na vlhčích místech podél potoka roste olše lepkavá (Alnus glutinosa). Keřové patro tvoří
střemcha obecná (Padus racemosa), krušina olšová (Frangula alnus), bez červený (Sambucus
racemosa) a vzácně se zde vyskytuje i srstka angrešt (Ribes uva-crispa). V bylinném patru na
sušších stanovištích roste např. starček Fuchsův (Senecio ovatus), válečka lesní (Brachypodium
sylvaticum), ostřice lesní (Carex sylvatica), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis) a jahodník
obecný (Fragaria vesca). V jarním aspektu převažuje sasanka hajní (Anemone nemorosa) a vzácně
tu roste i chráněná bledule jarní (Leucojum vernum). Na vlhčích místech a podél potoka se
vyskytuje mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), blatouch bahenní (Caltha palustris),
ostřice řídkoklasá (Carex remota), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria). Byla zde nalezena
také vzácná chorošovitá houba pórnatka klamná (Radulodon aneirinus).
Na lokalitě žije řada ptáků, např. pěvuška modrá (Prunella modularis), červenka obecná (Erythacus
rubecula), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), datel černý (Dryocopus martius),
strakapoud velký (Dendrocopos major), strakapoud malý (Dendrocopos minor), lejsek bělokrký
(Ficedula albicollis) a vzácně se zde objeví i slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a žluva hajní
(Oriolus oriolus).
Asi od počátku 18. stol. les sloužil jako bažantnice telečského panství.
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