Rybník u Zadního Zhořce
Popis:
Nový rybník na Křibském potoce v blízkosti obce Zadní Zhořec na Žďársku je významnou lokalitou
druhů vázaných na biotop obnažených rybničních den. Důvodem zařazení do sítě chráněných
území NATURA 2000 je výskyt bohaté populace puchýřky útlé (Coleanthus subtilis). Spolu s ní se
zde vyskytuje i řada dalších vzácných druhů. Typický obrázek tradiční kulturní krajiny
Českomoravské vrchoviny, kde na rybník s břehovými porosty navazují vlhké louky.
Podrobný popis:
Průtočný, nejvýše ležící rybník ze soustavy rybníků na Křibském potoce leží v nadmořské výšce 547
až 575 m na podloží budovaném pararulami moldanubika, na nichž se vzhledem k zamokření
vyvinuly gleje a pseudogleje. Břehy rybníka jsou místy lemované porosty vysokých ostřic, zejména
ostřice zobánkaté (Carex vesicaria), a liniovými porosty olší lepkavých (Alnus glutinosa). Drobná
olšina se vyskytuje pod hrází rybníka. Na louce nad rybníkem můžeme pozorovat vegetaci vlhkých
pcháčových luk a podhorských smilkových trávníků, ve které roste drobný, na jaře růžově kvetoucí
všivec lesní (Pedicularis sylvatica). Při jarním popuštění rybníka se rychle vyvíjí vegetace
obnažených den. Spolu s puchýřkou útlou (Coleanthus subtilis) zde byly nalezeny masnice vodní
(Tillaea aquatica) a kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma). Puchýřka útlá je krátkodobě
žijící, drobná tráva, která se objevuje na obnažených bahnitých nebo bahnito-písčitých dnech
rybníků a řek. Vhodných říčních lokalit však v naší krajině v minulosti velmi ubylo regulací řek. Zcela
vyhovujícím náhradním stanovištěm jsou obnažovaná dna letněných rybníků. Tyto biotopy je
puchýřka schopná v krátké době osídlit, vyhovují jí zejména plůdkové rybníky se zkráceným
letněním. K jejímu rozvoji však postačí i částečné letnění nebo snížená hladina při nedostatku
dešťových srážek. Příležitostí k výskytu jsou i opravy hrází nebo jiné technické zásahy vyžadující
vypuštění rybníka. V posledních letech u nás bylo zaznamenámo několik desítek lokalit, zejména na
jihočeských rybnících (Malý a Velký Dubovec, Opatovický rybník, Svět aj.) a na Českomoravské
vrchovině (Hodíšovský rybník, Nový a Starý rybník u Zadního Zhořce, Znětínský a Staropavlovský
rybník, Velké Dářko aj.). Další, spíše ojedinělé lokality jsou na Plzeňsku (Maňovický rybník),
Chomutovsku (Starý rybník), Příbramsku (rybník u Hvožďan), Benešovsku (Velký Býkovický rybník)
a Pardubicku (Černý Nadýmač).
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