Vetelské rybníky
Popis:
Soustava osmi rybníku na Vetelském potoce na jižním okraji CHKO Žďárské vrchy je jednou ze
dvou lokalit výskytu kuňky ohnivé (Bombina bombina) na území CHKO. Díky výskytu tohoto
obojživelníka jsou rybníky zahrnuty do soustavy chráněných území NATURA 2000. Rybníky jsou
relativně malé, o rozlohách 0,5 až 4 hektary a mají jen slabě vyvinutou vodní a litorální vegetaci.
Podrobný popis:
Vetelský potok, který protéká postupně všemi rybníky je levostranným přítokem Oslavy a teče v
mělkém údolí mezi poli a smrkovými lesíky. Podloží je tvořeno biotitickými a
sillimaniticko-biotitickými pararulami místy migmatickými. Díky stálému zamokření se na nich
vytvořily pseudogleje a gleje.
Největšími rybníky jsou Návesník Vetla a Pivoňovský, mimo několika drobných bezejmenných jsou
pak dalšími Horní a Dolní Vetla. V roce 1995 byly obnoveny a jejich současná výměra je dohromady
asi 17 ha. Z vodních rostlin zde byly pozorovány pouze porosty rdesna obojživelného (Persicaria
amphibia), litorální porosty jsou zatím jen relativně slabě vyvinuté, tvoří je zejména porosty rákosu
obecného (Phragmites australis), orobince širolistého (Typha latifolia), přesličky poříční (Equisetum
fluviatile) a z vysokých ostřic ostřice měchýřkaté (Carex vesicaria). Plošně vyvinutější rákosiny se
objevují pouze u prvních třech a na posledním rybníce. Niva mezi rybníky je zarostlá
vysokobylinnými porosty s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), rákosem obecným
(Phragmites australis) a místy je ruderalizovaná. Místy se zachovala vegetace charakteru vlhkých
pcháčových luk. Olšiny a mokřadní vrbiny se vyskytují zejména v severní části území.
Jedná se o jednu ze dvou lokalit výskytu kuňky ohnivé (Bombina bombina) v CHKO Žďárské vrchy a
o výskyt na severní hranici rozšíření v této oblasti. Ohrožením místní populace kuňky je rybářské
obhospodařování – pozdní napouštění rybníků v jarních měsících, hnojení, tlak rybí obsádky a také
chov polodivokých kachen a myslivost.
Region: Novoměstsko a Ždársko
Město: Žďár nad Sázavou
URL:
http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000120534
; http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=12023
Zpřístupnění: volně přístupné
Bezbariérový přístup: ne
GPS: 49°31'50''N, 15°56'27''E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.5305556,15.9408333&z=12
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