Zaječí skok
Popis:
Společenstva suťového lesa, lesní porost hajního charakteru, skály a sutě nad pravým břehem řeky
Jihlavy, asi 2 km SZ od části Jihlavy zvané Horní Kosov. Území je chráněno již od 31.12.1933
zejména díky výskytu kapradinky skalní (Woodsia ilvensis), do sítě chráněných území NATURA
2000 bylo ale zařazeno kvůli výskytu mechu dvouhrotce zeleného (Dicranum viride).
Kvalitní a perspektivní populace dvouhrotce zeleného (Dicranum viride) v přírodě blízkých lesních
biotopech.
Podrobný popis:
Jedno z nejstarších chráněných území v kraji Vysočina je i vzhledem k snadné dostupnosti z
krajského města a zachovalému okolí v údolí řeky Jihlavy často navštěvovaným turistickým cílem.
Skalní výchozy, vysoké až 30 m, jsou tvořeny metamorfovanými horninami moldanubika, konkrétně
cordierit-biotitickým migmatitem. V severní části skal jsou patrné průniky žilných žul. Jednotlivé
skalní výchozy jsou od sebe odděleny úžlabinami, pod skalami se nachází balvanové sutě. Právě v
dolních částech svahů je pěkně vyvinuto společenstvo suťového lesa s jasanem ztepilým (Fraxinus
excelsior), růží převislou (Rosa pendulina), udatnou lesní (Aruncus vulgaris) a omějem pestrým
(Aconitum variegatum). Na horních hranách skal s mělkou půdou typu litozemě rostou zakrslé
borovice lesní (Pinus sylvestris) s druhově chudým bylinným podrostem. Na výslunných svazích s
hlubší půdou je naopak vyvinuto lesní společenstvo s mnoha hajními druhy. Pod duby letními
(Quercus robur), lípami srdčitými (Tilia cordata) a javory kleny (Acer pseudoplatanus) rostou
popenec chlupatý (Glechoma hirsuta), který je zde na své nejzápadnější lokalitě v ČR, jaterník
podléška (Hepatica nobilis), konvalinka vonná (Convallaria majalis), samorostlík klasnatý (Actaea
spicata) či zvonek broskvoňolistý (Campanula persicifolia). Vyskytuje se zde i řada relativně
teplomilných druhů, které již dále proti proudu Jihlavy nenajdeme. Uvést můžeme dobromysl
obecnou (Origanum vulgare), jetel horský (Trifolium montanum), třezalku chlupatá (Hypericum
hirsutum) či huseník chlupatý (Arabis hirsuta). Významný je výskyt kapradinky skalní (Woodsia
ilvensis), u které se jedná o jednu z posledních lokalit na Moravě. Mech dvouhrotec zelený
(Dicranum viride) byl nalezen na kmenech sedmi lip v trsech o celkové ploše asi 9,5 dm2. Žije zde
několik druhů plazů, slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), ještěrka
obecná (Lacerta agilis). Ve skalách hnízdí výr velký (Bubo bubo), v okolí řeky se vyskytuje ledňáček
říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus), konipas horský (Motacilla cinerea). V území loví
vydra říční (Lutra lutra).
Region: Jihlavsko Jihlavsko
Město: Vyskytná nad Jihlavou Jihlava
URL: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=13436
Zpřístupnění: volně přístupné
Bezbariérový přístup: nedefinováno
GPS: 49°24'47.104"N, 15°32'8.455"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.4130844,15.5356819&z=12
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