Sklenské louky
Popis:
Komplex vlhkých, rašelinných a smilkových luk s prameništi s výskytem řady vzácných a
ohrožených druhů rostlin a živočichů u obce Sklené v CHKO Žďárské vrchy. Výskyt tří druhů
vstavačovitých rostlin. Lokalita je zčásti zarostlá skupinami náletových dřevin, zejména smrků, bříz a
olší, typické jsou bochánky vrb u lučních pramenišť.
Podrobný popis:
Lokalita leží ve Žďárských vrších, v Devítiskalské vrchovině v nadmořské výšce 720–750 m.
Geologickým podložím jsou svory a svorové ruly strážeckého moldanubika, na nichž jsou vytvořené
pseudogleje a organozemní gleje. Je zde vyvinutá pestrá série lučních společenstev v závislosti na
hladině spodní vody a přístupnosti živin. Časté jsou rašelinné louky s ostřicemi (ostřice obecná
(Carex nigra), o. prosová (C. panicea), o. ježatá (C. echinata), o. skloněná (C. demissa) a
suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), na sušších místech smilkové louky vzácně s
ohroženou sítinou kostrbatou (Juncus squarrosus), s vítodem obecným (Polygala vulgaris) a hadím
mordem nízkým (Scorzonera humilis). Živinami bohatší půdy kolem pramenišť hostí pcháčové louky
s blatouchem bahenním (Caltha palustris) a s několika druhy pcháčů - pcháčem bahenním (Cirsium
palustre), p. různolistým (C. heterophyllum) a p. zelinným (C. oleraceum) a se starčkem potočním
(Tephroseris crispa). Z orchidejovitých (vstavačovitých) můžeme na Sklenských loukách nalézt
prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), nenápadný bradáček vejčitý (Listera ovata) a kruštík
širolistý (Epipactis helleborine). Ze živočichů jsou hojní skokan hnědý (Rana temporaria), ropucha
obecná (Bufo bufo), čolek horský (Triturus alpestris), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), rejsec
vodní (Neomys fodiens), hraboš mokřadní (Microtus agrestis) či rejsek malý (Sorex minutus) a r.
obecný (S. araneus). Z ptáků zde hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška luční
(Anthus pratensis), ťuhýk obecný (Lanius collurno) a drozd kvíčala (Turdus pilaris). Díky absenci
hospodaření v druhé půli 20. st. však některé vzácné rostliny vymizely, jako např. rosnatka
okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a část lokality zarostla dřevinami. V současnosti je lokalita opět
každoročně sečena a postupně jsou redukovány i nežádoucí dřeviny.
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