Rašeliniště u Vintířova
Popis:
Menší luční rašeliniště, rašelinné louky a olšiny na mírném svahu u obce Vintířov na západním
Pelhřimovsku. I když byla lokalita značně narušena lidskými zásahy, zejména těžbou rašeliny,
představuje s okolními rašelinnými loukami pozoruhodný soubor mokřadních biotopů s výskytem
řady chráněných druhů rostlin a živočichů.
Podrobný popis:
Lokalita je tvořena převážně biotiticko-muskovitickými až muskoviticko-biotitickými pararulami a
svory, které jsou v mírných terénních depresích a na svazích překryty deluviálními sedimenty s
úlomky hornin. Půdu tvoří především gleje až pseudogleje a kyselé kambizemě.V JZ části se
nachází z větší části odtěžené rašeliniště, na nějž navazují cenná mokřadní a hydrofilní luční
společenstva, která jsou na západě ohraničená iniciální olšinou a na východě liniovými porosty
dřevin podél mělčí odvodňovací strouhy. Při severním okraji olšiny se v mělké úžlabině nachází
prameniště s typickými společenstvy rašelinných luk a odsud se terén směrem na SV zdvihá a
vegetace přechází do porostů smilkových luk. Západně od olšiny se nachází polokulturní sečená
louka s poměrně bohatým bylinným patrem, v lesním lemu při SZ okraji s výskytem hadího mordu
nízkého (Scorzonera humilis). V SZ části se na vodou ovlivněných stanovištích nachází vlhkomilná
a mokřadní vegetace, v současné době poměrně ruderalizovaná. Přibližně ve středu této části se
nachází malá tůňka vyhloubená ve výrazně jílovité půdě. Ve východní části lokality se nachází
kulturní, druhově chudé louky, které tvoří ochranné pásmo nejcennějších částí přírodní památky.
Centrální část lokality zarůstá náletem dřevin, především olše lepkavé (Alnus glutinosa) a krušiny
olšové (Frangula alnus). Z nejvýznamnějších druhů rostlin zde můžeme najít masožravou rosnatku
okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), všivec lesní
(Pedicularis sylvatica), rostou zde ostřice prosová (Carex panicea), o. ježatá (C. echinata), o.
zobánkatá (C. rostrata). Z dalších druhů uvádíme violku bahenní (Viola palustris), suchopýr úzkolistý
(Eriophorum angustofolium), starček vodní (Senecio aquaticus). Z živočichů zde žije vzácný
chladnomilný druh pavouka listovníka mokřadního (Thanatus striatus) a pozoruhodný je i výskyt
motýla batolce duhového (Apatura iris). Pro uchování vzácných druhů je nutné kosení lučních částí
a vyřezávání náletových dřevin.
Region: Humpolecko a Pacovsko
Město: Obrataň
URL: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1696
Zpřístupnění: volně přístupné
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