Velký Špičák
Popis:
Rozsáhlé listnaté a smíšené lesní porosty jedlových bučin a javořin na výrazném hřbetu s vrcholy
Špičák (733,5 m n. m.) a Velké Javoří (679 m n. m.) nedaleko Třeště na Jihlavsku. Rezervace hostí
řadu vzácných a ohrožených druhů rostlin, hub i živočichů. Území je součástí evropsky významné
lokality Velký Špičák.
Podrobný popis:
Rezervace je reprezentativní ukázkou původních lesních společenstev Českomoravské vrchoviny, v
níž lze spatřit všechna vývojová stadia středoevropského listnatého lesa. V podloží se nacházejí
metamorfované horniny moldanubika. Z půdních typů zde převažují kambizemě spolu s podzolem
kambickým. Ve stromovém patře dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), na hřebeni je hojně
zastoupen javor klen (Acer pseudoplatanus), vzácně jedle bělokorá (Abies alba) a jilm horský
(Ulmus glabra), roztroušeně i smrk ztepilý (Picea abies). V bylinném patře jsou zastoupeny
ohrožené sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) a měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), dále
kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), česnek
medvědí (Allium ursinum), sasanka hajní (Anemone nemorosa), ječmenka evropská (Hordelymus
europaeus) či sveřep Benekenův (Bromopsis benekenii). Byla zde nalezena i řada vzácných
dřevokazných hub.
V rezervaci žije několik reliktních druhů pavouků, vzácná žížala Dendrobaena vejdovskyi a neméně
vzácná mnohonožka Leptoiulis marcomannius. Druhově bohatá je fauna motýlů, v níž převládají
druhy přirozeného jedlobukového lesa středních a vyšších poloh. Velmi bohatě se zde vyskytuje i
martináček bukový (Aglia tau). Typické jsou druhy ptáků hnízdící v dutinách stromů, např. žluna
šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) či holub doupňák (Columba
oenas). Dále zde hnízdí budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), lejsek malý (Ficedula parva), dlask
tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), výr velký (Bubo bubo), krkavec velký (Corvus corax),
sluka lesní (Scolopax rusticola) a vzácně i čáp černý (Ciconia nigra). Dominantními druhy drobných
savců jsou myšice lesní (Apodemus flavicollis) a norník rudý (Clethrionomys glareolus).
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