U Jezera
Popis:
Lokalita se nachází v jižní části Kraje Vysočina na hranicích s Jihomoravským krajem, asi 2 km JZ
od obce Mohelno. Rozkládá se v kaňonu řeky Jihlavy na jejím levém břehu v úrovni hráze vodní
nádrže Mohelno v nadmořské výšce ca 330 m a je tvořena komplexem dubohabřin a borů s různým
stupněm zapojení.
Podrobný popis:
Podloží lokality je tvořeno převážně mohelenským hadcovým masivem. Místy je horninový podklad
obnažen, místy je pohyblivá suť. Půdní pokryv tvoří převážně kambizemě na hlubších zvětralinách
plošin a mírnějších svahů, na aluviálních náplavech v nivách jsou vyvinuty fluvizemě. Časté jsou
rankery v extrémnějších polohách suťových svahů s vysokým podílem hrubého skeletu, na skalních
výchozech přecházející v mělké litozemě. Na spraších a sprašových hlínách se ostrůvkovitě
vyskytují fluvizemě.
Porosty na břehu nad přehradou jsou tvořeny převážně teplomilnými doubravami s dubem zimním
(Quercus petraea) a borovicí lesní (Pinus sylvestris). V podrostu se vyskytuje smělek štíhlý (Koeleria
macrantha), kostřava sivá (Festuca pallens), kostřava ovčí (F. ovina), lnice kručinkolistá (Linaria
genistifolia), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), tolita lékařská (Vincetoxicum
hirundinaria), ojediněle i kručinka chlupatá (Genista pilosa).
Na skalních výběžcích a u horní hrany údolí přechází vegetace do skalní vegetace s kostřavou
sivou, kde rostou česnek žlutý (Allium flavum) a bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum). V
údolích a níže nad hladinou přehrady přechází les do stinnějších dubohabřin s habrem obecným
(Carpinus betulus), lípou srdčitou (Tilia cordata), lískou obecnou (Corylus avellana), zimolezem
obecným (Lonicera xylosteum).
Ve střední části území se nachází kulturní borové porosty, převážně ve fázi čerstvě zalesněných
pasek. Na ně navazují paseky se stepními druhy s bojínkem tuhým (Phleum phleoides), prorostlík
srpovitý (Bupleurum falcatum), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kostřava žlábkatá (Festuca
rupicola), jalovec obecný (Juniperus communis). Výše na hřebeni má porost lesostepní charakter s
borovicí lesní. Místy je vytvořeno bezlesí. Především na otevřených místech jsou vyvinuty
subpanonské stepní trávníky, kde se vyskytuje tařinka horská (Alyssum montanum), sleziník
hadcový (Asplenium cuneifolium), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), pryšec sivý menší
(Euphorbia seguieriana subsp. minor), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), sesel fenyklový
(Seseli hippomarathrum), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kavyl Ivanův (Stipa pennata). V údolí ve
východní části území se vyskytují dubohabřiny s bělozářkou větevnatou (Anthericum ramosum),
chrpou čekánkem (Centaurea scabiosa), silenkou nadmutou (Silene vulgaris). U potoka můžeme
najít i vlhkomilné druhy jako pomněnku řídkokvětou (Myosotis sparsiflora) a česnáček lékařský
(Alliaria petiolata).
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