Údolí potoka u Dolské myslivny
Popis:
Luční enklávu v pramenné oblasti potoka, jižně od silnice Vyklantice – Lukavec. Severní část území
je tvořena převážně rašelinnými lučními společenstvy s výskytem ohrožených druhů. Na západní
straně přecházejí porosty k suchomilnějším lučním společenstvům s výskytem hořečku českého
(Gentianella bohemica). V poslední době však nezjištěn. Část nivy je zarostlá olšinou (údajně
sejpy), zde je výskyt několika demontánních druhů, jako sedmikvítku evropského (Trientalis
europaea). Území předěluje malý rybníček.
Podrobný popis:
Na lokalitě se vyskytuje převážně vegetace rašelinných společenstev s menšími porosty
suchomilnějších lučních společenstev a kolem rybníčku společenstev vysokých ostřic. Za
nejvýznamnější společenstva lze považovat krátkostébelné porosty na podmáčených sečených
loukách a mokřadech v severní a střední části lokality. Vyskytují se zde např. ostřice černá (Carex
nigra), o. zobánkatá (C. rostrata), violka bahenní (Viola palustris), suchopýr úzkolistý (Eriophorum
angurtifloium) aj. Na sušších stanovištích v severní a střední části okraje lokality rostou např.
pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), vítod obecný (Polygala vulgaris), mateřídouška vejčitá
(Thymus pulegioides). V 90. letech minulého století se zde vyskytoval i hořeček mnohotvárný český
(Gentianella praecox subsp. bohemica). V posledních letech se ho bohužel nepodařilo ověřit. V
severní a jižní části na silně podmáčených stanovištích se vyskytují porosty křovitých vrb, které tvoří
vrba popelavá (Salix cinerea), v. ušatá (S. aurita). Na vlhkých a silně podmáčených stanovištím v
údolní nivě v jižní části lokality porostům dřevin dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), doplněná
vrbou křehkou (Salix fragilis) a vtroušeně i smrkem ztepilým (Picea abies).V horní části lokality se
vytvořily rozsáhlé prameništní olšiny. V litorálu rybníka se nejčastěji vyskytují ostřice zobánkatá
(Carex rostrata), zábělník bahenní (Comarum palustre), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata),
přeslička poříční (Equisetum fluviatile). Kolem potoka v jižní části rostou prameništní druhy, jako
řeřišnice hořká (Cardamine amara), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), vrbina hajní (Lysimachia
nemorum). Území je refugiem obojživelníků, žijí zde ropucha obecná (Bufo bufo), skokan štíhlý
(Rana dalmatina), skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan zelený (Pelophylax kl. exculenta),
skokan hnědý (Rana temporaria).
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