Dobrá Voda
Popis:
Část nivy potoka Mastník nedaleko obce Dobrá Voda na Velkomeziřičsku ohraničená dvěma
rybníky s navazujícími zachovalými fragmenty vlhkých luk a výskytem některých ohrožených druhů
rostlin a živočichů (zejména obojživelníků).
Podrobný popis:
Přírodní památka Dobrá Voda je tvořená čtyřmi navzájem oddělenými enklávami vlhkých až
rašelinných luk v údolí potoka Mastník, její součástí jsou i tři menší rybníky s omezenými litorálními
porosty.
Podklad území tvoří okaté biotitické pararuly, místy se sillimanitem s přechodem do perlových rul.
Údolní niva potoka je vyplněna písčitohlinitými sedimenty. Půdy tvoří glej s organozemí až
pseudoglej.
Za nejvýznamnější lze považovat mokřadní pcháčové louky, z jejichž charakteristických druhů zde
rostou děhel lesní (Angellica sylvestris), přeslička bahenní (Equisetum palustre), suchopýr úzkolistý
(Eriophorum angustifolium), kuklík potoční (Geum rivale), starček potoční (Tephroseris crispa),
pcháč bahenní (Cirsium palustre), škarda bahenní (Crepis paludosa) a řada dalších. Ve střední a
jižní části části území se vyskytují ohrožení prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a vachta
trojlistá (Menyanthes trifoliata). V okolí prostředního rybníka roste přeslička říční (Equisetum
fluviatile) a šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia) a ve vodě šejdračka bahenní (Zannichellia
palustris). Rybníky a jejich okolí jsou refugiem obojživelníků, rozmnožuje se zde ropucha obecná
(Bufo bufo), skokan zelený (Rana kl. esculenta) a čolek horský (Triturus alpestris). Lokalita byla
dlouhodobě neobhospodařovaná a zarůstala, od roku 1997 je každoročně kosena tak, aby se zde i
nadále uchovaly podmínky pro přežívání ohrožených druhů rostlin.
V letech 2014 - 2015 byla v nejjižnější luční enklávě přírodní památky realizován revitalizační projekt
podpořený OPŽP "Biodiverzita II. - Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje
Vysočina". V rámci tohoto projektu bylo provedeno asanační kosení lučních porostů, odstranění
náletových dřevin (zvýšení kvality luk díky prosvětlení), vytvoření drobných tůní a revitalizační
úprava koryta (stabilizace vodních poměrů, podpora obojživelníků a vodního hmyzu, atp.). Díky
těmto opatřením byla podpořena celková biodiverzita území.
Region: Velkomeziříčsko a Bítešsko
Město: Dobrá Voda
URL: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1444
Zpřístupnění: volně přístupné
Bezbariérový přístup: nedefinováno
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