Bukovské rybníčky
Popis:
Soustava pěti malých rybníčků s přilehlými mokřady, rašelinnými loukami a olšinami se zachovalými
fragmenty ohrožených rostlinných společenstev rašelinných luk a mokřadů nedaleko obce Buková u
Třeště na Jihlavsku. Spolu se sousedními rybníky Broum a Zákotským je území významnou
ornitologickou lokalitou.
Podrobný popis:
Podloží lokality je tvořeno cordierit-biotitickými migmatity a cordierit-biotitickými rulami. V nivě
vodního toku jsou uloženy fluviální sedimenty. V závislosti na množství podzemní vody a blízkosti
rybníků se vytvořily gleje a pseudogleje, které ve svazích přecházejí v kambizemě. Významné jsou
zbytky vlhkých až rašelinných luk při JZ břehu horního rybníčku s výskytem ohrožených druhů, jako
např. vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), tolije
bahenní (Parnassia palustris), ostřice přioblé (Carex diandra), o. nedošáchoru (C. pseudocyperus),
vzácné ostřice stinné (C. umbrosa), zábělníku bahenního (Comarum palustre) aj. V tůňkách roste
masožravá bublinatka menší (Utricularia minor). Na hrázi prostředního rybníčku roste prvosenka
jarní (Primula veris). Výskyt vodních makrofyt leknínu bělostného (Nymphaea candida) a rdestu
alpského (Potamogeton alpinus) nebyl potvrzen z důvodu změn vodního prostředí způsobeného
intenzivním zemědělským hospodařením na sousedících pozemcích. Prostředí rybníka hostí
některé druhy obojživelníků, jako rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo),
blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) a kuňka obecná (Bombina bombina). Rybníčky spolu se dvěma
sousedními rybníky Broumem a Zákotským představují významné ptačí území. Vyskytují se zde
např. bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), bekasina otavní (Gallinago gallinago), cvrčilka zelená
(Locustella naevia), linduška luční (Anthus pratensis), hýl rudý (Carpodacus erythrinus),
moudivláček lužní (Remiz pendulinus) a konipas luční (Motacilla flava). Z vodních ptáků se
vyskytuje potáčka roháč (Podiceps cristatus), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), chřástal
vodní (Rallus aquaticus). Na lokalitu zalétá moták pochop (Circus aeruginosus), včelojed lesní
(Pernis apivorus) a volavka popelavá (Ardea cinerea). Byla pozorována i volavka bílá (Egretta alba).
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