Niva Fryšávky
Popis:
V nivě říčky Fryšávky a jejího přítoku - Bílého potoka, u obce Kuklík v CHKO Žďárské vrchy se
zachovala pro tuto oblast typická vegetace vlhkých pcháčových luk i rašelinných luk. Na jednu z
rostlin - krvavec toten (Sanguisorba officinalis) je vázán životní cyklus motýla modráska bahenního
(Phengaris nausithous), který se zde nachází v početné populaci. Spolu s ním zde žijí i další druhy
vzácných a ohrožených rostlin a živočichů.
Podrobný popis:
Jedna z lokalit soustavy chráněných území Natura 2000 nacházející se v plochém údolí Bílého
potoka a v nivě Fryšávky jižně od obce Kuklík na Novoměstsku. Geologickým podkladem jsou
krystalické břidlice, zejména ruly, svory, migmatity a jejich zvětraliny, v nivě jsou překryté říčními
usazeninami. Nejčastějšími půdními typy zde jsou podél potoků gleje, časté jsou pseudogleje a na
svazích kyselé kambizemě. Vodní toky lemují liniové porosty olší lepkavých (Alnus glutinosa) a olší
šedých (A. incana), v podrostu místy s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) a tužebníkem
jilmovým (Filipendula ulmaria). Většina luk v nivě má charakter vlhkých pcháčových luk, na kterých
můžeme najít pcháč bahenní (Cirsium palustre), pcháč potoční (C. rivulare) a p. různolistý (C.
heterophyllum), blatouch bahenní (Caltha palustris), rdesno hadí kořen (Bistorta major) či sítinu
rozkladitou (Juncus effusus). Jejich značná část již však má charakter tužebníkových lad, u kterých
v důsledku dlouhodobého nekosení převládl tužebník jilmový či skřípina lesní (Scirpus sylvaticus).
Sušší louky na svazích mají už více intenzivnější charakter a svým složením se blíží ovsíkovým
loukám, kde je z kvetoucích rostlin běžná kopretina irkutská (Leucanthemum ircutianum). Místy,
například na mezích, zůstaly zachovány zbytky podhorských smilkových trávníků s hvozdíkem
kropenatým (Dianthus deltoides), zvonkem okrouhlolistým (Campanula rotundifolia) či pupavou
bezlodyžnou (Carlina acaulis). Na jednom prameništi se zachovala vegetace rašelinné louky s
výskytem zábělníku bahenního (Comarum palustre) a suchopýru úzkolistého
(Eriophorum angustifolium). Častou rostlinou pcháčových luk je i krvavec toten (Sanguisorba
officinalis). Ten je živnou rostlinou housenek motýla modráska bahenního (Phengaris nausithous),
díky němuž je celé území zařazeno do soustavy Natura 2000. Ze živočišné říše se zde dále
vyskytují zmije obecná (Vipera berus), užovka obojková (Natrix natrix), slepýš křehký (Anguis
fragilis), chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), skorec vodní (Cinclus cinclus) či
ledňáček
říční (Alcedo atthis).
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