Roštýnská obora
Popis:
Rozsáhlý komplex přírodě blízkých lesních společenstev bikových bučin v Jihlavských vrších.
Pozůstatek hradní obory, obklopující původně gotický hrad Roštejn, později přestavěný na
renesanční lovecký hrádek. Od 16. století do poloviny 19. století zde byla chována zvěř. Gotický
hrad Roštejn byl založen v první polovině 14. století pány z Hradce, první zmínka o oboře je v urbáři
Zachariáše z Hradce z roku 1580.
Podrobný popis:
Na území se rozkládá jeden z nejrozsáhlejších komplexů přírodě blízkých bikových bučin v
Jihlavských vrších. Horninové podloží území tvoří biotit-muskovitické žuly, v terénní sníženině
západně od hradu překryté diluviálními hlinitopísčitými sedimenty. Na svazích pod hradem jsou
vyvinuta kamenná moře. Východně a jihovýchodně od hradu se nalézají mrazové sruby,
doprovázené sutěmi a kamennými moři. Z půd převažují kyselé kambizemě a podzol typický, na
sutích se místy vyvinuly rankery.
V rezervaci lze spatřit všechna vývojová stadia středoevropského listnatého lesa. Převládá buk lesní
(Fagus sylvatica), značně je zastoupen také smrk ztepilý (Picea abies) a ojediněle též jedle bělokorá
(Abies alba). Bylinné patro je poměrně chudé, pestřejší vegetace je vyvinuta na bohatším substrátu
suťových svahů. Zde se prosazují javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides),
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), ojediněle též jilm horský (Ulmus glabra). V bylinném patře rostou
některé druhy suťových lesů a květnatých bučin, jako např. samorostlík klasnatý (Actaea spicata) a
kopytník evropský (Asarum europaeum).
Bohatý je výskyt chorošovitých hub, k nimž patří i nedávno popsaná outkovečka cizopasná
(Antrodiella parasitica).
Na lokalitě žijí cenná společenstva motýlů, zahrnující typické druhy listnatých lesů, včetně velmi
vzácných, ale pro Českomoravskou vrchovinu charakteristických druhů. Z ptáků zde hnízdí např.
datel černý (Dryocopus martius), holub doupňák (Columba oenas), lejsek malý (Ficedula parva), výr
velký (Bubo bubo), čáp černý (Ciconia nigra) a pravděpodobně též sýc obecný (Aegolius funereus).
Ve věži hradu hnízdí poštolka obecná (Falco tinnunculus). Lokalita hostí početnou populaci
netopýra černého (Barbastella barbastellus) a žijí zde i netopýr severní (Eptesicus nilssoni) a
netopýr ušatý (Plecotus auritus).
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