Habrová seč
Popis:
Lokalita tvořená ze dvou přibližně stejně velkých oddělených částí leží v oblasti Syrovického lesa
nedaleko od Moravských Budějovic na jižním okraji Kraje Vysočina. Je vymezena k ochraně
společenstev květnatých bučin a hercynských dubohabřin, ve kterých se vyskytuje řada vzácných a
regionálně významných druhů rostlin, ale i živočichů. Její součástí je také přírodní rezervace
Habrová seč a přírodní památka U Lusthausu.
Podrobný popis:
Území představuje ukázku přírodě blízké vegetace květnatých bučin a hercynských dubohabřin s
bohatým bylinným patrem a relativně pestrou skladbou dřevin. Horninové podloží tvoří leukokratní
migmatit gföhlského typu, lokálně překrytý relikty nezpevněných písčitých mořských sedimentů
mladotřetihorního stáří. Vyvinuly se na nich kambizemě typické, na polygenetických hlínách vznikla
hnědozem typická, v lokálních depresích a v okolí potůčků pseudogleje. V nivě potůčků jsou
vyvinuty jasanovo-olšové luhy, ve kterých můžeme najít bleduli jarní (Leucojum vernum), prvosenku
vyšší (Primula elatior), či lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Hojně v nich roste ostřice
řídkoklasá (Carex remota), řeřišnice hořká (Cardamine amara), lilek potměchuť (Solanum
dulcamara), vzhledem k dostatku živin v létě místy dominuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). V
okolí pramenišť roste řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia). Ve vegetaci dubohabřin a květnatých
bučin se objevují typické hajní druhy jako bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kopytník evropský
(Asarum europaeum), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) i běžnější k. cibulkonosná (D.
bulbifera), křivatec žlutý (Gagea lutea) či jaterník podléška (Hepatica nobilis). V jarním aspektu
dominuje se svými bílými květenstvími česnek medvědí (Allium ursinum). Ze vzácnějších druhů zde
rostou brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata),
hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) či lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Značnou část okolních
porostů tvoří hospodářské jehličnaté porosty, zčásti tvoří i součást území. Pozoruhodná je i fauna
lokality. Vyskytují se zde mj. strakapoud velký (Dendrocopos major), s. prostřední (D. medius), s.
malý (D. minor), žluna zelená (Picus viridis), holub doupňák (Columba oenas) a hnízdí tu i čáp černý
(Ciconia ciconia).
Region: Moravskobudějovicko a Jemnicko
Město: Nové Syrovice
URL:
http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=13420;
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000121908
Zpřístupnění: volně přístupné
Bezbariérový přístup: ano s omezením
GPS: 48°59'38.172"N, 15°45'55.546"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=48.9939367,15.7654294&z=12
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