Skalní høbet v pøírodní památce Jenerálka

Na starohorních bžøidlicích v pøírodní památce Jabloòka
se daøí teplomilným druhùm rostlin

Dále po proudu Šáreckého potoka, tentokrát nad pravým bøehem se
rozkládá pøírodní památka Zlatnice, ve které jsou chránìny zbytky
pøirozených lesostepních a vøesových spoleèenstev. Z rostlin tu mùžeme vidìt bìlozáøku liliovitou, èesnek vinièný a prvosenku jarní.
Z motýlù uveïme nápadného otakárka ovocného i fenyklového.
Území má význam i z hlediska prehistorie. Šárecká oblast byla trvale
osídlena od nejstaršího pravìku. V blízkosti údolí Vltavy máme doklady o osídlení ze støedního úseku starší doby kamenné. Mladopaleolitické sídlištì byla zjištìno napø. v cihelnì na Jenerálce. Od
mladší doby kamenné je zde trvalé osídlení rolnické a pastevecké.
Pøedevším Kozákova skála byla opevnìným hradištìm v nìkolika
obdobích pravìku, zejména v dobì bronzové (kultura knovízská)
i v dobì prvních Slovanù.
Zajímavostí je, že na Šáreckém potoce byla ještì v nedávné minulosti øada mlýnù, napø. Èertùv mlýn. Šárecké údolí pøedstavuje jedno
z nejoblíbenìjších rekreaèních míst Pražanù. Park má jako území
vhodné pro odborné pøírodovìdecké i krajináøské exkurze velký
význam vìdecký i rekreaèní a patøí mezi pøední pozoruhodnosti
Prahy.
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Zbytky pøirozených lesostepních
a vøesových spoleèenstev v pøírodní památce Zlatnice

Šárka -Lysolaje
Vyhlášen v roce 1990 na ploše 1 005 ha
Šárecký potok tvoøí osu pøírodního parku. Pøi jeho
bøezích leží celá øada zvláštì chránìných území
poèínaje Divokou Šárkou a konèe Podbabskými
skalami.
Ve svém celku pøedstavuje tento pøírodní park
pravdìpodobnì nejzachovalejší pøírodní oblast Prahy
(není narušena ani vìtší tìžbou kamene) umožòující
celodenní vycházku pøírodními komplexy vlastnì jen
v malé vzdálenosti od centra Prahy.

Také zde se však rozkládá nìkolik maloplošných chránìných území,
která jsou vìtšinou tvoøena pomìrnì pøíkrými výslunnými skalními
srázy (pøírodní památka Vizerka, Nad mlýnem a Dolní Šárka). Jsou
zde chránìna teplomilná spoleèenstva rostlin a bezobratlých živoèichù. Z ptákù zde hnízdí napø. budníèek menší, slavík obecný, žluna
šedá a krutihlav obecný.
Pøírodní památka Vizerka se rozkládá na místì usedlosti, kde byla
v minulosti vinice a sad. Strmá stráò pozdìji sloužila jako pastvina.
Dnes jsou však stopy døívìjšího využívání území zastøeny a území
pozvolna zarùstá. Z hlediska ochrany pøírody jsou významná pøedevším spoleèenstva skalních stepí, kostøavové trávníky a spoleèenstva s chmerkem vytrvalým. Ze zajímavých rostlin mùžeme uvést
tøemdavu bílou, rùži galskou a øebøíèek slièný. Pøi entomologickém
prùzkumu byl zjištìn mj. vzácný støevlíèek Cymindis axillaris, z motýlù
žluásek jižní. Z ptákù byli pozorováni pìnice pokøovní a uhýk šedý.
Trochu stranou od Šáreckého potoka leží pøírodní památka Jenerálka,
kterou tvoøí výrazný skalní høbet. Na jižním svahu jsou spoleèenstva
s chmerkem vytrvalým a kostøavové trávníky, na severním svahu pak
lemová spoleèenstva s kakostem krvavým a èernýšová dubohabøina.
Pøi entomologickém prùzkumu byl zjištìn mj. modrásek krušinový.
Z ptákù mùžeme uvést pìnkavu obecnou, sýkoru koòadru a dokonce
i slavíka obecného.
Letecký pohled na pøírodní rezervaci Divoká Šárka, v popøedí soutìska Džbánu

Šárecký potok tvoøí osu pøírodního parku. Pøi jeho bøezích leží celá
øada zvláštì chránìných území poèínaje Divokou Šárkou a konèe
Podbabskými skalami
Ve svém celku pøedstavuje tento pøírodní park pravdìpodobnì
nejzachovalejší pøírodní oblast Prahy (není narušena ani vìtší tìžbou kamene) umožòující celodenní vycházku pøírodními komplexy
vlastnì jen v malé vzdálenosti od centra Prahy.
Rozsáhlejší území se prostírá podél Šáreckého (Litovického) potoka
od vodní nádrže Džbán po jeho ústí do Vltavy vèetnì Lysolajského
údolí, strže Housle, lesnatých strání Hlásku nad Nebušicemi a dvojitého údolí spadajícího k východu smìrem od okraje letištì. Jde o významnou pøírodní partii na severozápadním okraji pražského území.
Jádrem je pomìrnì hluboké údolí Šáreckého (Litovického) potoka
ostøe zaøíznuté do pevných hornin mladších starohor kralupskozbraslavské skupiny. Kromì pøevažujících bøidlic a drob zde vystupují
v podobì mohutných skal mimoøádnì tvrdé buližníky. Pøi jižním okraji
zasahují na území parku ordovické šárecké bøidlice, tìžené v cihelnì
na Jenerálce, a skalecké køemence, dobývané v zaniklém lomu nad
koupalištìm Džbán. V nejvyšších polohách pøi horní hranì údolních
záøezù vystupují témìø vodorovnì
uložené druhohorní pískovce a
písèité slínovce (opuky) svrchní
køídy, názornì odkryté ve
strži Housle u Lysolaj.
Èlenitý terén s výchozy
rùzných hornin, skalními
stìnami s rùznou orientací
a inverzními roklemi
podmiòuje bohatství pùd i
živé pøírody, dnes chránìné v øadì maloplošných

chránìných území mezi nimiž vyniká pøírodní rezervace Divoká Šárka
a pøírodní památka Housle. Z pùd se uplatòují kambizemì,
hnìdozemì, ménì i èernozemì. Jádrem Divoké Šárky je soutìska
v buližnících zvaná Džbán, za níž po rozšíøeném úseku v bøidlicích
následuje další soutìska mezi mohutnými skalami Dívèího skoku a
Žabáku. Stìny Džbánu jsou obohaceny živinami z pravìkých hradiš
na Šestákovì a Kozákovì skále, které soutìsku svírají. Nacházíme
zde typickou kvìtenu skalní stepi s hojnou taøicí skalní, èesnekem
chlumním, bìlorozchodníkem skalním a skalníkem celokrajným. Na
skalních høebenech, kam se obohacený materiál nemohl dostat,
rostou jen chudé vøesoviny s metlièkou køivolakou.
Døeviny jsou zastoupeny zakrslými duby, bøízou bìlokorou a jeøábem
ptaèím. Ještì v 19. století byla vìtšina plochy parku bezlesá. Výjimkou
bylo nìkolik lesních porostù s ochuzeným bylinným patrem, napø.
Nebušický háj a porosty, tvoøené dubohabøinami nebo porosty blíže
poutního kostelíka Sv. Matìje. Velká èást strání byla vypásána, a proto
se na øadì míst vytvoøila vøesovištì a teplomilná keøová a travnatá
spoleèenstva s øadou vzácných druhù. K nim patøí napø. køivatec èeský
i koniklec luèní èeský. Bìhem èasu nìkteré plochy zarostly pøirozenou
sukcesí, vìtšina však byla umìle zalesnìna, èasto však nevhodnými
nebo cizími døevinami, napø. smrkem ztepilým, modøínem opadavým,
borovicí lesní nebo trnovníkem akátem. Kdysi kosené, zèásti zamokøené údolní louky dnes zarùstají vysokou vegetací a na podmáèených místech, tøeba nad Jenerálkou, se mìní v rákosiny. Zejména
horní èást parku obklopující pøírodní rezervaci Divoká Šárka je dnes
upravena jako pøírodní park a patøí mezi krajináøsky nejatraktivnìjší
okrsky pražského prostoru. Unikátními útvary z hlediska geomorfologie jsou soutìska Džbán a stržovitá rokle Housle, kde kdysi rostla
i bohatá stepní flóra, dnes zachovaná již jen ve zbytcích.
Ménì turisticky využívaná je další èást Šáreckého údolí od Vizerky až
k ústí Šáreckého potoka do Vltavy.

Skalní srázy v pøírodní rezervaci Šárka
budují starohorní horniny, pøedevším droby

