Šlapanka a Zlatý potok
Popis:
Lokalita zahrnuje tok a přilehlou část nivy Šlapanky a jejího levostranného přítoku Zlatého potoka
mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem a několik rybníků. Rybníky jsou z velké většiny průtočné,
přímo na Šlapance a Zlatém potoce, nebo v bezprostředním sousedství hlavního toku. Území
poskytuje vhodné podmínky pro život vydře říční (Lutra lutra) a umožňuje její migraci mezi povodím
řeky Jihlavy a Sázavy.
Podrobný popis:
Přirozeně meandrující toky Šlapanka a Zlatý potok protékají nejdříve mírně zvlněnou zemědělsky
využívanou krajinou pomezí Havlíčkobrodska a Jihlavska. V úseku mezi Šlapanovem a Mírovkou
má údolí hlubší charakter a je více obklopené lesními celky. Horninové podloží je tvořeno
cordieritickými rulami až nebulitickými migmatity a ostrůvkem amfibolitů, v půdním podloží převažují
naplavené fluvizemě často oglejené a v místech se zpomaleným odtokem gleje. Většina toku obou
potoků je lemována porosty olší lepkavých (Alnus glutinosa) a vrb křehkých (Salix fragilis), v
podrostu s hojnou chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), bršlicí kozí nohou (Aegopodium
podagraria), ptačincem hajním (Stellaria nemorum) a kopřivou dvoudomou (Urtica dioica). Ojediněle
se objevuje i bledule jarní (Leucojum vernum). V místech s trvale stagnující vodou mají olšové
porosty až charakter bažinných olšin. Nivní louky mají charakter psárkových luk, jsou však značně
ovlivněné intenzivním obhospodařováním, místy se objevují i pcháčové louky a tužebníková lada. U
soutoku obou potoků a v ploše přírodní památky Šlapanka jsou pěkně vyvinuta mokřadní
společenstva s výskytem ďáblíku bahenního (Calla palustris) a vysokých ostřic. Lokalitu trvale obývá
vydra říční (Lutra lutra). Území je významné též výskytem řady obojživelníků, např. čolka velkého
(Triturus cristatus), č. obecného (Triturus vulgaris), ropuchy obecné (Bufo bufo), rosničky zelené
(Hyla arborea), skokana hnědého (Rana temporaria) a ptáků např. potápka malá (Tachybaptus
ruficollis), p. roháč (Podiceps cristatus), volavka bílá (Egretta alba), čáp bílý i černý (Ciconia ciconia,
C. nigra), moták pochop (Circus aeruginosus), chřástal polní (Crex crex), bekasina otavní (Gallinago
gallinago) a ledňáček říční (Alcedo atthis).
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