Velká skála
Popis:
Jedná se o rozsáhlý komplex přírodě blízkých až přirozených lesních společenstev dubohabřin,
zakrslých doubrav a suťových lesů na prudkých skalnatých srázech nad řekou Jihlavou. Vyskytuje
se zde řada významných druhů rostlin, mimo jiné bažanka vejčitá (Mercurialis ovata), nalezená v
České republice jen na několika málo dalších lokalitách. Území je součástí evropsky významné
lokality Údolí Jihlavy a Přírodního parku Střední Pojihlaví.
Podrobný popis:
Chráněné území leží na levém svahu kaňonovitého údolí řeky Jihlavy pod obcí Lhánice. Atraktivní
jsou zejména skály nazývané Baby, pod nimiž se nachází i skalní jehly zvané Jeníček a Mařenka.
Horninové podloží tvoří granulity s granátem a biotitem moravského moldanubika. Ve svahové
depresi jsou holocenní deluviofluviální písčito hlinité sedimenty, na mělkých zvětralinách jsou
nevyvinuté půdy, litozem, rankery a kambizemě.
Horní, výslunné části rezervace jsou porostlé zakrslou doubravou s dubem zimním (Quercus
petraea), s příměsí borovice lesní (Pinus sylvestris). V živinami obohacených a vlhčích roklích se
jedná o habrové javořiny s habrem obecným (Carpinus betulus) a lípou (Tilia sp.). Spodní část
rezervace tvoří listnatý les charakteru dubohabřiny s typickými hájovými druhy. Na osluněných
místech roste ze vzácnějších dřevin jeřáb muk (Sorbus aria), j. břek (S. torminalis), jalovec obecný
(Juniperus communis), mahalebka obecná (Prunus mahaleb) nebo klokoč zpeřený (Staphylea
pinnata). Území hostí celou řadu významných druhů rostlin, vedle vzácné bažanky vejčité
(Mercurialis ovata) jsou to tařice skalní (Aurinia saxatilis), sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium),
dvojštítek hladkoplodý (Biscutella laevigata), řeřišník skalní (Cardaminopsis petraea), vzácná tráva
dvouřadec pozdní (Cleistogenes serotina), plamének přímý (Clematis recta), atraktivní svými bílými
silně vonícími květy třemdava bílá (Dictamnus albus), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), lomikámen
cibulkatý (Saxifraga bulbifera) či kavyl Ivanův (Stipa joannis). Na horních hranách skal s
nezapojenou vegetací žlutě kvete v časném jaru drobný křivatec český (Gagea bohemica).
Na skalnatých svazích žijí slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a j. zelená
(L. viridis), u řeky užovka obojková (Natrix natrix) a u. podplamatá (N. tesselata), v lesních
porostech strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), krutihlav obecný (Jynx torquilla), lejsek
šedý (Muscicapa striata), l. bělokrký (Ficedula albicolis) nebo rehek zahradní (Phoenicurus
phoenicurus).
Region: Náměšťsko
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