Podvesník
Popis:
Rybník Podvesník na Pavlovském potoce u obce Pavlov na Žďársku je důležitou lokalitou druhů
vázaných na biotop obnažených rybničních den. Z nich asi nejdůležitějším je puchýřka útlá
(Colenathus subtilis), díky níž je tato lokalita zařazena do sítě chráněných území NATURA 2000.
Podrobný popis:
Průtočný rybník leží v nadmořské výšce 551 až 575 m v kulturní krajině Českomoravské vrchoviny u
obce Pavlov v mělkém údolí potoka. Na podkladu tvořeném pararulami moldanubika se vzhledem k
zamokření vyvinuly gleje a pseudogleje. Relativně úzké pobřežní porosty jsou tvořeny chrasticí
rákosovitou (Phalaris arundinacea) a rákosem obecným (Phragmites australis). Na louce přiléhající
k rybníku na jihozápadě, tedy od okraje obce, roste vzácná pampeliška Nordstedtova (Taraxacum
nordstedtii).
Při popuštění rybníka se opakovaně vyvinula vegetace obnažených den. Byly v ní nalezeny vzácné
druhy jako masnice vodní (Tillaea aquatica), kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma),
zdrojovka potoční (Montia hallii), kyprej yzopolistý (Lythrum hyssopifolia) či blatěnka vodní
(Limosella aquatica). V bohaté populaci zde roste i puchýřka útlá (Colenathus subtilis).
Je to krátkodobě žijící, drobná tráva, která se objevuje na obnažených bahnitých nebo
bahnito-písčitých dnech rybníků a řek. Tyto biotopy je puchýřka schopná v krátké době osídlit,
vyhovují jí zejména plůdkové rybníky se zkráceným letněním. K jejímu rozvoji však postačí i
částečné letnění nebo snížená hladina při nedostatku dešťových srážek. Příležitostí k výskytu jsou i
opravy hrází nebo jiné technické zásahy vyžadující vypuštění rybníka. V posledních letech u nás
bylo zaznamenáno několik desítek lokalit, zejména na jihočeských rybnících (Malý a Velký Dubovec,
Opatovický rybník, Svět aj.) a na Českomoravské vrchovině (Hodíšovský rybník, Nový a Starý
rybník u Zadního Zhořce, Znětínský a Staropavlovský rybník, Velké Dářko aj.). Další, spíše ojedinělé
lokality jsou na Plzeňsku (Maňovický rybník), Chomutovsku (Starý rybník), Příbramsku (rybník u
Hvožďan), Benešovsku (Velký Býkovický rybník) a Pardubicku (Černý Nadýmač).
Region: Novoměstsko a Ždársko Novoměstsko a Ždársko
Město: Radostín nad Oslavou Pavlov
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