Jeden z výchozù opuštìných lomù v pøírodní památce
Modøanská rokle s vystupujícími horninami starohorního stáøí

Luèní porosty na okraji pøírodní památky
Cholupická bažantnice

Pøírodní památka Modøanská rokle – Údolí Libušského a
Písnického potoka mezi Písnicí a Modøany o výmìøe 124,88 ha.
Chránìn je krajinný celek tvoøený zalesnìným skalnatým záøezem potoka s geologickými odkryvy. Má význam zejména
krajináøský.
Pøírodní rezervace Šance – Pravý svah hluboce zaøíznutého
údolí dolního toku Bøežanského potoka jižnì od obce Toèná
o výmìøe 116,81 ha. Jsou zde zachovalé doubravy nìkolika
pøirozených typù na mìlkém podloží se skalními výchozy a
vytvoøenou skalní stepí.
Pøírodní památka U Závisti – Skalní výchozy v záøezu silnice
vedoucí po pravém bøehu severnì od mostu Míru pøes Vltavu ke
Zbraslavi. Území o výmìøe 0,71 ha leží v tìsné blízkosti západní
hranice pøírodního parku. Nejlepší odkryv letenského souvrství
ordoviku. Na strmì uložených vrstvách vodorovnì uložené štìrky
støedopleistocénní vltavské terasy. Defilé je tvoøeno souvrstvím
témìø monotónnì se støídajících poloh tmavých slídnatých
drobových bøidlic a drob s polohami køemenných pískovcù až
kvarcitù rùzné mocnosti.
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Modøanská rokle-Cholupice
Vyhlášen v roce 1991 o rozloze 1708 ha

Území pøírodního parku se nachází v prostoru obcí
Modøany, Komoøany, Písnice, Cholupice a Toèná.
Jádrem tohoto pøírodního parku je rozlehlá pøírodní
památka Modøanská rokle, která pøedstavuje
geomorfologicky pozoruhodný útvar a zároveò
vynikající a velmi oblíbený rekreaèní areál.
Území doplòují pozemky v okolí Cholupic, které si
dosud uchovaly svùj pøírodní charakter a vlastnì nic
nenaznaèuje, že se nachází v tìsné blízkosti mìsta.

Žije zde i mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a proniká sem prase
divoké (Sus scrofa). Uzemím dnes vede øada upravených stezek, které
zpøístupòují nìkteré tìžko pøístupné úseky. Významným objektem je
i keltské oppidum Závist, jehož severní èást s mocnými valy a pøíkopy
leží na návrší Šance.
Pohled ze skal Šancí na protìjší Hradištì patøí dnes mezi malebné
scenérie v blízkém okolí Prahy, i když v minulosti šlo o rušnou køižovatku lidských kultur, které se zde rozvíjely bìhem dvou tisíc let pøed
n. l. Rušivým prvkem na jižním okraji parku je dnes znaènì frekventovaná komunikace Bøežanským dolem. Význam z hlediska ochrany
pøírody dokládá vyhlášení maloplošných zvláštì chránìných území:
Pøírodní památka Cholupická bažantnice – Lesní komplex 1 km na
jihovýchod od obce Cholupice o výmìøe 13,78 ha. Smíšený listnatý les
s pøevahou dubu letního, s pøímìsí lipy srdèité, jasanu ztepilého, habru
obecného a javoru klenu, v keøovém patøe hloh, svída, líska. Výskyt
prvkù opadavého listnatého lesa lechy jarní, dymnivky duté, sasanky
hajní. Bylo zjištìno 99 vìtšinou lesních druhù motýlù. Hnízdí zde kánì
lesní, holub høivnáè, puštík obecný, strakapoud velký, z pìvcù budníèek lesní, rehek zahradní, èervenka obecná, sýkory aj. Ze savcù je
hojný hryzec vodní a myšice lesní. V chránìném území byl v minulosti
rybník na prameništích (je dosud zachována hráz), pozdìji byl zrušen
a území bylo využíváno jako bažantnice.

Dominantou lesních porostù v pøírodní rezervaci Šance jsou duby

Letecký pohled na pøírodní památku Cholupická bažantnice od jihu v pøírodním parku Modøanská rokle-Cholupice

Území pøírodního parku se nachází v prostoru obcí Modøany, Komoøany, Písnice, Cholupice a Toèná. Zaujímá severní svah Bøežanského
údolí a pás lesù táhnoucí se na svazích pøivrácených k Vltavì smìrem
na sever po údolí Komoøanského potoka a Modøanskou rokli. Dále sem
patøí pøevážnì bezlesé plošiny mezi Toènou, Cholupicemi a Písnicí, na
níž se nachází Cholupická bažantnice. Jde o èlenitou a zèásti souvisle
zalesnìnou krajinu Øíèanské plošiny pøi jihovýchodním okraji pražského území, která si dosud na mnohých místech zachovala pøírodì
blízký ráz. Vìtší èást území tvoøí bøidlice a droby štìchovické skupiny
proterozoika, které v západní èásti
Šancí a na potoce Kálku støídají kyselé vulkanity davelského souvrství náležejícího skupinì
kralupsko-zbraslavské.
Podél výrazné tektonické
linie závistského zlomu,
probíhající od Závisti severovýchodním smìrem
do støední èásti Modøanské rokle, jsou proterozoické horniny nasunuty na
souvrství ordoviku (leten-

ské souvrství). Vulkanity davelského souvrství vytváøejí skalní výchozy
v Bøežanské rokli.
V Modøanské rokli jsou odkryty dobøíšské slepence proterozoika a pøi
ústí Bøežanské rokle do vltavského údolí se vypíná skála v silnièním
záøezu, tvoøená strmì uklonìnými bøidlicemi a pískovci až køemenci
letenského souvrství pøírodní památky U Závisti.
Z pùd pøevažují mezotrofní kambizemì, na prudších svazích vystupují
rankery. Zatímco Modøanská rokle byla ještì na poèátku 20. století
víceménì bezlesá a na skalách na jejím jižnì orientovaném svahu
rostly nìkteré významné xerotermní rostliny, mezi jiným i hvozdík sivý
(Dianthus gratianopolitanus), zachovaly si srázy Šancí svou pøirozenou
vegetaci tvoøenou kyselou doubravou na plošinì (Luzulo albidaeQuercetum) a zakrslou bøekovou doubravou (Sorbo torminalis-Quercetum) na svazích, v níž se ostrùvkovitì vyskytuje i tøemdava bílá
(Dictamnus albus). Naproti tomu severnì orientované srázy do údolí
Kálku tvoøí daleko vlhèí dubohabøiny (Melampyro nemorosi-Carpiometum). Veškeré lesní porosty jsou dnes významným refugiem drobné
i vìtší fauny.
Žije zde bìžná lesní zvìø i nìkteré pozoruhodné druhy bezobratlých,
napø. lužní plž dvouzubka lužní (Perforatella bidentata) v jaseninách na
dnì Modøanské rokle.

