Rybník Pařez
Popis:
Rybník Pařez v údolí Meziklaského potoka nedaleko obce Kaliště na Humpolecku s mokřadními
rašelinnými společenstvy na březích rybníka s výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů a jedinou lokalitou kriticky ohrožené třtiny nachové, která zde byla nalezena jako nový
druh pro flóru naší republiky.
Podrobný popis:
Podloží rybníka nacházejícího se v kulturní krajině na okraji přírodního parku Melechov je tvořeno
kyselými horninami moldanubického plutonu, konkrétně dvojslídným granitem až adamelitem. V
údolí potoka je podloží překryto fluviálními sedimenty. Z půd zde vznikl organozemní glej a
pleudoglej, dále navazuje velmi kyselá kambizem. Břehové porosty velké části rybníka jsou tvořeny
společenstvy vysokých ostřic s dominantním ďáblíkem bahenním (Calla palustris), které dále
přecházejí k nekoseným mokřadním společenstvům. Neobhospodařované plochy zarůstají náletem
dřevin, převážně olší lepkavou (Alnus glutinosa), vrbou ušatou (Salix aurita) a krušinou olšovou
(Frangula alnus). Na J okraji rybníka v okolí potůčku se vytvořila řídká iniciální olšina s menší
populací kriticky ohrožené třtiny nachové (Calamagrostis purpurea). Tu jako nový druh flory pro
republiku objevil v roce 1974 brněnský botanik dr. Miroslav Smejkal. Na rybník SZ směrem navazuje
malé přechodové rašeliniště s bohatým obsahem vody, nedostatkem vápníku a minerálních látek a
s mocností asi 60 až 100 cm. Na přítoku vodního toku do rybníka jsou též rašelinné louky s
výskytem např. vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata), suchopýru úzkolistého (Eriophorum
angustifolium), violky bahenní (Viola palustris) a dříve uváděné rosnatky okrouhlolisté (Drosera
rotundifolia). Z fauny se zde vyskytuje řada vzácných a reliktních druhů pavouků vázaných na
mokřadní a rašelinné biotopy jako Diplocephalus permixtus, Drepanotylus uncatus, Hylaira excisa a
Pirata piscatorius.Území je významným hnízdištěm řady ptáků i refugiem obojživelníků. Rybník má
ploché dno, při východním a SV břehu je písčitější, s kameny a balvany ve vodě. Žije zde početná
populace chráněného raka říčního (Astacus astacus) a škeble rybničné (Onodonta cygnea). Na
lokalitu zalétá čáp černý (Ciconia nigra) a lze zde spatřit chráněnou vydru říční (Lutra lutra).
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