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Pøírodní památka
BOHNICKÉ ÚDOLÍ

EKOCENTRUM KØIVATEC

Pøírodní památka
BOHNICKÉ ÚDOLÍ
Skalnaté svahy v údolí Bohnického potoka se
spoleèenstvy skal a teplomilných køovin
s výskytem chránìných a ohroených druhù.

Katastrální území: Bohnice
Výmìra: 4,59 ha, ochranné pásmo 38,59 ha
Vyhláeno: 1. øíjna 1982
Pøedmìt ochrany:
Jinì orientované svahy údolí Bohnického
potoka s výchozy kyselých bøidlic s teplomilnou kvìtenou a zvíøenou skal a skalních stepí.

Ortofotografie údolí Bohnického potoka s vyznaèenou hranicí pøírodní památky Bohnické údolí.

Foto na pøední stranì obálky:
Skalní výchozy proterozoických bøidlic a zbytky teras
bývalé vinice na jinì orientovaných svazích Bohnického údolí
Foto na zadní stranì obálky:
Jeøáb bøek (Sorbus torminalis).

Pøírodní památka Bohnické údolí se rozkládá na jinì orientovaných svazích údolí
Bohnického potoka v místech, kde na povrch
vystupují skalky tvoøené pevnými bøidlicemi
pøedprvohorního stáøí. Souèasný tvar údolí byl
vymodelován pùsobením Vltavy a jejích pøítokù. Dùkazem toho jsou usazené vrstvy valounkù a tìrku (zejména v horní èásti svahù nedaleko vyhlídky), které jsou souèástí tzv. suchdolské terasy Vltavy, je v tìchto místech tekla ve
spodním pleistocenu, v donauské dobì
ledové asi pøed jedním a pùl a dvìma miliony let.
Historie osídlení a vyuívání území èlovìkem sahá a do doby pøed asi pìti a pùl tisíci let, kdy obyvatelé nedalekého hraditì na
Zámcích postupnì vykáceli les a zemìdìlsky
a pastevnì vyuívali okolní pozemky.
V pozdìjí dobì bylo území vyuíváno pøevánì k pastvì a pozdìji také jako vinice. Její
pozùstatky ve formì teras a pøístupových cest
jsou ve svahu patrné dodnes.
Cílem ochrany území je zachování
teplomilných rostlinných spoleèenstev skal
a skalních stepí, které vznikly a byly udrovány
zemìdìlskou èinností èlovìka a pastvou.
Na skalách a v jejich blízkém okolí roste
øada vzácných rostlin jako je taøice skalní,
koniklec luèní èeský, køivatec èeský, tøemdava
bílá, bìlozáøka liliovitá, plamének pøímý nebo
tolita lékaøská. Skalnaté výchozy lemují skupiny dubu zimního, habru obecného a javoru
klenu; èasto se vyskytují jeøáb bøek a jeøáb
muk, svída døín, døiál obecný, skalník obecný a ojedinìle i rùe galská. Území pøirozenì

zarùstá køovinnými porosty s pøevahou trnky
a svídy, které jsou vak v poslední dobì úèinnì odstraòovány v rámci údrby území.
Z významných a chránìných ivoèichù
se v území vyskytují z bezobratlých teplomilné
mandelinky a nosatci. Z motýlù pøedevím
otakárek ovocný a fenyklový a modrásek rozchodníkový. Mezi významné obyvatele skal
patøí také plazi. Na skalách nebo v jejich okolí
se mùeme setkat s jetìrkou obecnou a slepýem køehkým. Z ptákù lze zahlédnout strakapouda velkého a lunu zelenou a v køovinách pìnici pokøovní, slavíkovou a èernohlavou. Savci jsou zastoupeni zejména lasicí kolèavou a lasicí hranostajem.
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Tøemdava bílá (Dictamnus albus).

2

Bìlozáøka liliovitá (Anthericum liliago) roste v trávnících v blízkosti skalních výchozù.
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Taøice skalní (Aurinia saxatilis).
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Celkový pohled na pøírodní památku Bohnické
údolí z vyhlídky od severovýchodu.

1

2

3

4
1

Geologický vývoj Bohnického
údolí
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Bøidlice a droby tvoøí podloí celého území.
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Pohled od východu na nìkolik výrazných skalních
výchozù proterozoických bøidlic a drob.
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Na cestì pod vyhlídkou v severovýchodní èásti
území jsou nejlépe patrné zbytky tzv. suchdolské
tìrkové terasy.

Podloí pøírodní památky Bohnické údolí
tvoøí monotónní sled hornin pøedprvohorního
stáøí, ve kterém se støídají vrsvy jemnozrnných
bøidlic a vrstvy hrubozrnných drob. V jihozápadním cípu chránìného území pronikla do
souvrství kyselých bøidlic a drob také íla zásaditého alterovaného bazaltu. Na nìkolika
místech Bohnického údolí vystupují bøidlice
a droby na povrch jako izolované skalní
výchozy, ze kterých se vlivem zmìn teplot
a pùsobením vody a vegetace pozvolna
uvolòují drobné ostré úlomky a vìtí kameny,
které pod skalami vytváøejí sypké sutì. Horniny
pøítomné v území patøí do rozsáhlého souvrství kralupskozbraslavské skupiny svrchního
proterozoika, které tvoøí podklad i nìkterých
dalích chránìných území Prahy 8  pøírodní
rezervace Podhoøí a pøírodních památek
Zámky a Èimické údolí. Stejné horniny se
nacházejí i na opaèném bøehu Vltavy, v pøírodních památkách Podbabské skály a Baba.
Tmavì zbarvené a silnì rozpadavé
droby a bøidlice, které v území pøevaují, vznikaly postupnì jako mocné usazeniny na dnì
chladného proterozoického moøe v období
mezi 640 a 550 mil. let. Území støedních
Èech se v té dobì nacházelo pravdìpodobnì na jiní polokouli v blízkosti
pólu a zvolna se posouvalo na sever.
ivot v chladném moøi se omezoval jen
na jednobunìèné organismy, které se
sice nedochovaly jako zkamenìliny
v drobách a bøidlicích, ale jejich stopy

byly nalezeny v bulinících, které jsou
pøiblinì stejnì staré a vznikaly hluboko
na dnì proterozoického moøe v blízkosti
horkých pramenù. Nejvýraznìjí buliníková tìlesa se nacházejí na Velké skále,
v Èimickém háji a na vrchu Ládví.
Ústup proterozoického moøe asi
pøed 550 mil. let souvisel s horotvornými
pochody, které zpùsobily vzájemné
pohyby kontinentù. Jejich vlivem dolo
k vyzdviení usazenin do mohutného, a
10 tisíc metrù vysokého kadomského
pohoøí, které dodnes tvoøí základ Èeského masivu i celé Evropy. V dalím období geologického vývoje docházelo
k postupnému sniování vzniklého pohoøí
erozní èinností vody a vìtru, ne území
støedních Èech opìt zalilo moøe, tentokrát prvohorní. Historie se opakovala. Na
dnì moøe se postupnì usazovaly jemné
i hrubí usazeniny, které byly pøi dalích
horotvorných procesech vyzdvieny
a vytvoøily tentokrát nií variské pohoøí.
A stejnì jako pøed mnoha miliony let
kadomské pohoøí, bylo opìt i nové
pohoøí obruováno a materiál putoval
potoky a velkými øekami pryè z území.
Podobný osud potkal i horniny, které se
usazovaly na území Praské kotliny ve
druhohorách, ve svrchní køídì, pøed asi
98 a 76 mil. let. Z té doby pocházejí
hrubozrnné pískovce známé napøíklad
z pøírodní památky Okrouhlík nebo z Proseckých skal a také jemné vápnité usazeniny  opuky  vyskytující se zejména
v oblasti Støíkova a Proseka. Ani tyto horniny se v oblasti Bohnického údolí nedo-

chovaly, protoe byly postupnì rozrueny a odplaveny erozní èinností vody.
Velký význam pro formování souèasného vzhledu Bohnického údolí mìlo
pøedevím poslední geologické období
 ètvrtohory  v jeho druhé èásti, holocénu, ijeme dodnes. Období ètvrtohor,
aèkoli trvalo jen asi 2,5 milionu let, výraznì pøetvoøilo celou Praskou kotlinu.
Zatímco na jeho poèátku tekla Vltava
v úrovni Velké skály, v souèasné dobì
teèe asi o 100 metrù níe na dnì
mohutného kaòonu s mnoha boèními
roklemi, mezi které patøí i Bohnické údolí.
Bìhem ètvrtohor vak nedocházelo
pouze k soustavnému prohlubování øíèních koryt Vltavy a jejích pøítokù. V teplejích obdobích dob ledových se na dnì
øíèního údolí ukládaly tìrky a písky, které
v prùbìhu celých ètvrtohor vytvoøily celkem jedenáct výrazných teras. Zbytky
jedné z nich, tzv. suchdolské terasy,
mùeme spatøit v blízkosti horní vyhlídky
na severním okraji pøírodní památky.
V teplých a vlhkých dobách meziledových se øeky a potoky posílené srákami
zaøezávaly do podloí a postupnì vypreparovaly z mìkèích usazenin izolované
skalní výchozy a souvislé skalnaté svahy.
Pøestoe Bohnický potok je v souèasné
dobì jen nevýrazným potùèkem, který
èasto vysychá a klikatí se línì na dnì
údolí, byl to právì on, který umonil vznik
strmých skalních svahù, které dnes tvoøí
pøírodní památku Bohnické údolí.

Vliv èlovìka na utváøení
Bohnického údolí
Bohnické údolí leí v oblasti, která byla
osídlena pravìkými lidmi ji poèátkem starí
doby kamenné. Tehdy se územím pohybovaly jen malé skupiny pravìkých lovcù a o stálém osídlení jetì nebylo moné mluvit. Pozdìji, ji v mladí dobì kamenné, pøed asi
5 tisíci let, dorazila na území Èech kolonizaèní vlna z Pøedního východu a pøinesla s sebou
zpùsob ivota zaloený na zemìdìlství. Lidé
zaèali osidlovat nejúrodnìjí oblasti a postupnì vznikaly i vìtí osady a zejména opevnìná
výinná sídlitì. Nejblíe Bohnickému údolí
leelo na severu velké výinné sídlitì Zámky
a pøiblinì ve stejné vzdálenosti na jih mení
osada na ostronì Na Farkách.
Samotné Bohnické údolí bylo vyuíváno
v tìchto raných obdobích osídlení nejspí
jako pastvina, protoe chudé pùdy na svazích neumoòovaly jiné zemìdìlské vyuití. A
mnohem pozdìji, snad nìkdy ve 14. století,
byly výhøevné, jinì orientované svahy poprvé
vyuity jako vinice. Zakládání vinic pøedstavovalo v celé éøe kolonizace území èlovìkem
jeden z nejvýraznìjích zásahù. Vinice se
v Bohnickém údolí udrely pøes znaèný útlum
vinaøství v pobìlohorské dobì a v období tøicetileté války. Pøeèkaly i epidemie révokaze
na poèátku 19. století a byly vyuívány jetì
na zaèátku 20. století jako místo terapie pro
pacienty Zemského ústavu pro choromyslné.
Pozdìji byly oputìny a zcela znièeny, take
do dnení doby se po nich dochovaly jen
terénní úpravy svahù ve formì teras a zpev-
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Památky po bývalé vinici v podobì cest, teras
a kamenných opevnìní jsou v celém území patrné dodnes.
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Pùvodnì románský kostel sv. Petra a Pavla v Bohnicích z roku 1158, byl v 19. století baroknì pøestavìn do souèasné podoby.
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10 Typickým zástupcem pùvodních døevin rostoucích na jiních svazích Bohnického údolí je dub
zimní (Quercus petraea).
11 Èistec pøímý (Stachys recta) roste na výsluných
travnatých stráních a v porostech øídkých køovin.
12 Kokoøík vonný (Polygonatum odoratum).
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nìných cest. Památkou na zalou slávu vinic
v Bohnickém údolí jsou i pozùstatky malého
vinného lisu a nìkolik zplanìlých rostlin vinné
révy, roztrouenì rostoucích v území.
Po oputìní vinic v Bohnickém údolí
zaèaly pùvodnì holé terasy a svahy zarùstat
køovinami, které postupnì skryly ve kromì
nejvìtích skalních výchozù. Jenom na nich
se udrely zbytky stepních rostlinných spoleèenstev. Pøiblinì v druhé polovinì 80. let 20.
století zaèala pozvolná obnova pøírodní
památky Bohnické údolí. Nejprve byly selektivnì odstraòovány jen køoviny a náletové døeviny kolem skalních výchozù a teprve po roce
2000 Magistrát hl. mìsta Prahy pøistoupil
k plonému odstraòování køovin od severovýchodního okraje území. V rámci péèe o Bohnické údolí byly postupnì odstraòovány
i málo èetné akáty a pozdìji i jejich výmladky. Asi i proto, e na zaèátku 20. století bylo
území z velké èásti vyuíváno jako vinice,
nedotkly se ho tak výraznì ploné výsadby
trnovníku akátu, typické pro celý vltavský
kaòon pod Prahou i pro øadu boèních údolí.
Zajímavým poèinem, majícím za cíl zvýit diverzitu chudých podrostù nepùvodních
lesù v ochranném pásmu PP Bohnické údolí,
byl opakovaný pøenos typických hajních rostlin z oblasti Èeského krasu. Pokus realizovala
01/34. základní organizace ÈSOP v letech
1986 a 1988 za odborné asistence prof.
Josefa Dostála a doc. Jarmily Kubíkové. I pøesto, e se nezdaøil pùvodní zámìr, aby se
hajní rostliny dále íøily do okolních porostù,
mùeme jetì dnes na nìkterých místech
nalézt na jaøe kvetoucí jaterník podléku,
lechu jarní nebo baanku vytrvalou.

irí okolí Bohnického údolí a pøedevím
bývalá ves Bohnice jsou významné i z pohledu èeských dìjin. V Bohnicích byl ji ve
12. století poloen základní kámen tehdy
teprve ètvrtého køesanského kostela v Èechách. Kostel sv. Petra a Pavla dal vystavìt
vyehradský probot Gervasius a vysvìcení
kostela probìhlo za osobní úèasti krále Vratislava a královny Judity. Doklad o tomto aktu,
který se odehrál roku 1158, byl nalezen v oltáøi kostela. Do souèasné podoby zmìnila
pùvodní románskou stavbu a v roce 1805
pozdnì barokní pøestavba.
Zajímavý je také pùvod názvu Bohnice.
Souèasný tvar se objevuje a roku 1523, ale
pùvodní název vznikl ji ve 13. století. Zpoèátku znìl Boymici a byl spojován s kanovníkem
klátera sv. Jiøí na Vyehradì Johanem, jemu
se øíkalo Boemus a který vlastnil pozemky
v okolí Bohnic. Proto tedy ves lidí Boemových
 Boymici.
Posledním ze zajímavých historických
míst, které bezprostøednì sousedí s pøírodní
památkou Bohnické údolí, je starý høbitov
bývalého Zemského ústavu pro choromyslné.
Ten byl spolu s vlastním Ústavem (první léèebnou tohoto druhu v RakouskoUhersku), zaloen na poèátku 20. století. Nachází se na ploinì severnì od Bohnického údolí a jsou zde
pochováni pøedevím zajatci rùzných národností z doby I. svìtové války. V souèasné
dobì je interiér høbitova silnì ponièen, náhrobní kameny rozvaleny, ze høbitovní kaple
zbyly jen obvodové zdi. Zkáza høbitova ostøe
kontrastuje s udrovaným høbitovem pro
domící mazlíèky i zahrádkáøskou kolonií, které
se starým høbitovem bezprostøednì sousedí.

Pøírodní zajímavosti
Bohnického údolí
Souèasný charakter vegetace Bohnického údolí byl utváøen vývojem celého území
Praské kotliny v dobì ètvrtohor a pozdìji také
velmi podstatnì zásahy èlovìka. Podle rekonstruované pøirozené vegetace území hlavního
mìsta Prahy byly jiní svahy, které tvoøí území
pøírodní památky, pùvodnì porostlé spoleèenstvy tolitových doubrav. Pro tato spoleèenstva, která rostou na jiních vyhøátých svazích s mìlkými a støednì hlubokými kyselými
pùdami, byl typický výskyt nízkých a zakrslých
porostù dubu zimního (Quercus petraea),
které doprovázely zejména jeøáb bøek (Sorbus
torminalis) a lípa srdèitá (Tilia cordata).
Pùvodní charakter vegetace Bohnického
údolí byl v prùbìhu osídlení území èlovìkem
výraznì zmìnìn výsadbou vinic a pozdìji, po
jejich napadení a znièení révokazem v roce
1912, postupným zarùstáním køovinami
a náletovými døevinami. Pozvolný návrat k pøirozenému charakteru vegetace byl podpoøen ploným odstraòováním køovin nejprve
poblí skalních výchozù a po roce 2000 pøedevím jejich celoploným odstraòováním.
Díky tìmto zásahùm mohla semena stepních
rostlin, èekajících v pùdì i desítky let, znovu
vyklíèit a teplomilná vegetace stepních rostlin
se opìt rychle íøí na uvolnìné plochy.
V rùzných èástech svahù a v blízkosti
skalních výchozù Bohnického údolí se vyskytují rozmanitá rostlinná spoleèenstva, která se
i na takto malém území výraznì lií zastoupením jednotlivých rostlinných druhù.

Na horních okrajích svahù, kde pøevaují
hlubí pùdy, rostou rozvolnìné porosty zakrslých dubù zimních (Quercus petraea) a velmi
èetné keøe døitálu obecného (Berberis vulgaris). V podrostu, zejména na lesních okrajích, mùeme nalézt hojnou tolitu lékaøskou
(Vincetoxicum hirundinaria) a kokoøík vonný
(Polygonatum odoratum), kvetoucí na jaøe
bílými, zvonkovitými kvìty, které se v létì mìní
v èervené kulovité plody.
Tyto lesní lemy s rozvolnìnými porosty
dubù postupnì pøecházejí do typického spoleèenstva mírných svahù s mìlkými pùdami
s dominantní kostøavou walliskou (Festuca
valesiaca) a trýzelem kardolistým (Erysimum
crepidifolium). Vedle tìchto dvou výrazných
druhù se zde mùeme setkat také s dalími
stepními druhy trav jako je kostøava lábkatá
(Festuca rupicola) nebo smìlek tíhlý (Koeleria gracilis). Velmi hojný je také hluchavce
podobný èistec pøímý (Stachys recta), kvetoucí drobnými krémovì bílými kvìty. Roztrouenì ve svazích roste také fialovì kvetoucí locika vytrvalá (Lactuca perenis) a místy hojná
øimbaba chocholiènatá (Pyrethrum corymbosum).
V místech, kde strmìjí svahy navazují na
skalní výchozy, roste typické spoleèenstvo
mochny píseèné (Potentilla arenaria) a taøice
horské (Allysum montanum). Na stejných místech najdeme také mateøídouku panonskou
(Thymus pannonicus) nebo pozdì v létì kvetoucí hvìzdnici zlatovlásek (Aster linosyris).
Velmi ozdobnou rostlinou, kvetoucí v kvìtnu
v okolí skalních výchozù a roztrouenì i ve
svazích a skalních sutích je chránìná bìlozáøka liliovitá (Anthericum liliago). V blízkosti skal
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13 Mochna píseèná (Potentilla arenaria) je teplomilný druh, který vytváøí poléhavé trsy v nezapojených travních porostech skalnatých svahù.
14 Rozchodník ostrý (Sedum acre) roste pøedevímna skalních ploinách a skalnatých svazích.
15 Døiál obecný (Berberis vulgaris) je teplomilný
keø, který roste na místech s hlubími pùdami.
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16 Chránìný plamének pøímý (Clematis recta) roste
roztrouenì pod skalami v sutích s hlubími
pùdami s vyím obsahem humusu.
17 Typickým stanovitìm, kde najdeme kostøavu
sivou (Festuca pallens) jsou strmé skalní stìny.
18 Locika vytrvalá (Lactuca perenis).
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a na svazích roste hojnì také ozdobný keø se
sytì zelenými okrouhlými listy  skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus). Skalník je
typickým keøem, který se vyskytuje také pøímo
na strmých skalách, kde osidluje skalní tìrbiny se skeletovitými pùdami. Skalní ploiny
s mìlkými pùdami hostí také dva velmi vzácné druhy  køivatec èeský (Gagea bohemica)
a koniklec luèní èeský (Pulsatilla pratensis
subsp. bohemica). Oba se v Bohnickém
údolí vyskytují jen roztrouenì na horních okrajích skal, ale díky postupnému prosvìtlování
celého území je pravdìpodobné, e se jejich
poèetnost bude postupnì zvyovat. Chránìný køivatec èeský (Gagea bohemica) vykvétá
v prùbìhu bøezna na okrajích skal, kde mu
v tomto období nekonkurují jiné stepní rostliny,
jejich rùst zaèíná pozdìji. Po odkvìtu drobné
rostlinky køivatce zatáhnou své kvìty i nitkovité
pokroucené listy do podzemních cibulek
a stanou se tak po vìtinu roku zcela neviditelnými. Jejich èas pøijde opìt a na jaøe
v dalím roce, kdy se v únoru zaènou na
povrchu pùdy objevovat první nitkovité listy.
Skalní okraje a mìlké pùdy na skalních ploinách jsou stanovitìm, které osidlují i dalí
jarní efemery jako je plevel okoliènatý (Holosteum umbellatum), osívka jarní (Erophila
verna) nebo rozrazil Dilleniùv (Veronica dillenii).
Velmi zajímavé a typické pro Bohnické
údolí je spoleèenstvo skal a skalních stìn.
Dominantními druhy jsou pøedevím taøice
skalní (Aurinia saxatilis) s kostøavou sivou (Festuca pallens). Taøice skalní (Aurinia saxatilis),
její rostliny se uchycují ve skalních tìrbinách,
vykvétá v bøeznu bohatými trsy lutých kvìtù,

které kontrastují s èernofialovou barvou skalních výchozù. Taøice skalní je v pøírodní
památce Bohnické údolí velmi hojným druhem, který porùstá vechny vìtí i mení skalky. Je zajímavé, e v nedalekém Èimickém
údolí, kde je charakter skalních výchozù
podobný, taøici skalní nenajdeme. Druhou
výraznou rostlinou skalních stìn je kostøava
sivá (Festuca pallens). Její chomáèe tuhých,
sivì ojínìných listù vyrùstají na kolmých stìnách a ve skalních tìrbinách s malým
mnostvím pùdy. Z dalích zajímavých druhù
se na strmých skalách vyskytují zvonek jemný
(Campanula gentilis), jestøábník chlupáèek
(Hieracium pilosella), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), sesel sivý (Seseli osseum),
hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum)
nebo drobná kapradina sleziník severní (Asplenium septentrionale). Na ménì strmých
skalních ploinách roste skupina tuènolistých
rostlin, které jsou dobøe pøizpùsobené extrémnì teplým stanovitím. Patøí k nim rozchodník
ostrý (Sedum acre), rozchodník velký (Hylotelephium maximum), rozchodník bílý (Sedum
album) a ménì bìný rozchodník skalní
(Sedum reflexum) nebo rozchodník estiøadý
(Sedum sexangulare).
Specifické rostlinné spoleèenstvo roste
ve skalních lebech a na sutích pod skalními
výchozy. V tìchto místech pøevaují odliné
mikroklimatické podmínky ne na vyslunìných stráních a pøehøívaných skalnatých svazích. Pùdy jsou hlubí a bohatí na iviny
a suchomilné trávníky v tìchto místech pøecházejí do rozvolnìných porostù køovin.
V Bohnickém údolí je nejtypiètìjí rostlinou
tohoto spoleèenstva tøemdava bílá (Dictam-

nus albus), která zde roste v jedné z nejvìtích
populací na severním okraji Prahy. S tøemdavou bílou (Dictamnus albus) zde roste hojnì
i bìlozáøka liliovitá (Anthericum liliago) a roztrouenì také bìlozáøka vìtevnatá (Anthericum ramosum), která je typická pro vápnité
pùdy a hojnìji se na území Prahy 8 vyskytuje
jen v jiní èásti pøírodní památky Zámky. Z dalích druhù stojí za zmínku chránìný plamének
pøímý (Clematis recta), velice hojná øimbaba
chocholiènatá (Pyrethrum corymbosum), roztrouenì se vyskytující kakost krvavý (Geranium sanguineum), oanka kalamandra (Teucricum chamaedrys) nebo smolnièka obecná
(Lychnis viscaria).
V místech, kde stepní trávníky a køoviny
pøecházejí do rozvolnìných porostù døevin,
zejména dubù, se roztrouenì vyskytují teplomilné jeøáby  jeøáb bøek (Sorbus torminalis)
a ménì èasto i jeøáb muk (Sorbus aria). Mezi
typické druhy køovin, které porùstají zejména
západní a jiní èásti území patøí svída krvavá
(Cornus sanguinea), hloh jednosemenný
(Crataegus monogyna), trnka obecná (Prunus spinosa) a líska obecná (Corylus avellana). Vechny uvedené druhy postupnì zarùstají otevøená prostranství, která nejsou udrována pastvou nebo umìlými zásahy provádìnými v rámci plánu péèe.
Kromì pùvodních druhù se v lesních
porostech v západní a jiní èásti území hojnìji vyskytují i nìkteré nepùvodní druhy døevin,
které zde byly postupnì vysazovány v prùbìhu 20. století, aby plnily zejména protierozní
funkci a zalesnily do té doby pøevánì holé
neúrodné svahy. Èasto se tak mùeme setkat
s trnovníkem akátem (Robinia pseudacacia),

dubem èerveným (Quercus rubra) nebo
borovicí vejmutovkou (Pinus strobus). V nìkterých místech bývalé vinice V lísku se v nìkolika exempláøích zachovaly pùvodní rostliny
révy vinné (Vitis vinifera), které pøeily znièení
vinic na zaèátku 20. století.
Pøírodní památka Bohnické údolí je
domovem i mnoha ivoèichù, kteøí jsou vázáni na jednotlivá rostlinná spoleèenstva nebo
specifické biotopy. Mezi druhovì nejpoèetnìjí skupinu patøí bezobratlí, jejich zástupci
jsou vázáni na spoleèenstva stepních trávníkù
a skalních stepí.
Velmi zajímavou skupinu tvoøí stepní
pavouci. Setkat se zde mùeme se snovaèkami Theridion betteni a Theridion nigrovariegatum, nenápadným bìníkem Ozyptila
blackwalli nebo skálovkou Gnaphosa opaca.
Poèetnou skupinou jsou také brouci, ivící se
rostlinnou potravou. Mezi velmi poèetnou skupinu patøí reliktní zástupci mandelinkovitých
Coptocephala rubicunda, døepèíci Longitarsus foundrasi, Longitarsus helvolus, Longitarsus
celticus a Psylliodes instabilis. Dalí z døepèíkù
Argopus ahrensi je potravnì vázán na plamének pøímý. Mezi mandelinkovité brouky
patøí také títono Cassida rufovirens. Neménì poèetnou skupinu tvoøí také nosatcovití
brouci, z nich se v Bohnickém údolí vyskytují
teplomilné druhy jako je nosatèík Apion penetrans nebo nosatec Rhampus subaeneus.
Zajímavou skupinou, která se vyskytuje na
stepních lokalitách, jsou bezkøídlí nosatci, ijící
v pùdì a patøící k nìkolika druhùm rodu Trachyphloeus (T. rectus, T. angustisetulus a T.
asperatus). Z nápadnìjích broukù se mùe-
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19 Køivatec èeský (Gagea bohemica) roste roztrouenì na ploinách skal s mìlkými pùdami.
20 Tøemdava bílá (Dictamnus albus) vytváøí bohaté
porosty v suových kuelech s hlubími pùdami
pod skalními výchozy.
21 Kakost krvavý (Geranium sanguineum) doprovází
tøemdavu bílou v záøezech skal a na okraji sutí.
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22 Lapací pasti mravkolva bìného (Myrmeleon
formicarius) najdeme pod skalními pøevisy nebo
pod keøi v jemném písku.
23 Modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion).
24 Dravá plotice zákeønice èervená (Rhynocoris
iracundus).
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me vzácnì setkat s kvìtomilem Omophlus
rufitarsis a èasté jsou také nìkteré druhy dravých plotic, mezi které patøí pestrá zákeønice
èervená (Rhynocoris iracundus). V území se
mùeme èasto setkat i s dalí nápadnou
ploticí  èernoèervenì pruhovanou knìicí
pásovanou (Graphosoma lineatum), která se
na rozdíl od pøedchozí iví rostlinnou potravou. Dalí nápadnou ploticí, která je vázána
svým výskytem na tolitu lékaøskou, je plotièka
pestrá (Lygaeus equestris). Skrytý a nenápadný ivot naopak vede dalí zástupce hmyzu,
který je vázán na suchá místa rozvolnìné
vegetace v okolí skalních výchozù. Je jím
mravkolev bìný (Myrmeleon formicarius),
jeho zavalité larvy si v sypkém materiálu pod
skalními pøevisy a keøi budují trychtýøovité
lapací pasti, do kterých chytají drobný hmyz,
zejména mravence. Pøi lovu jsou zcela skryti
na dnì trychtýøe a v pøípadì, e potenciální
obì pøepadne pøes okraj pasti, zaènou po ní
aktivnì vystøelovat zrnka písku. Poté, co obì
uchvátí, ji vysají dutými kusadly. Elegantní
dospìlci mravkolvù s nápadnì síovanými
blanitými køídly se pøíli nepodobají zavalitým
larvám a mùeme se s nimi setkat pouze
v létì ve veèerních hodinách, kdy vyráejí na
lov.
Poèetnou a nápadnou skupinu hmyzu,
která obývá jiní svahy Bohnického údolí jsou
motýli. Velmi hojným druhem, typickým pro
Bohnické údolí, je modrásek rozchodníkový
(Scolitantides orion), který má tmavá, hnìdoèerná køídla lemovaná bílou kresbou, na kterých jen místy probleskují okrsky modrých upinek. ivnou rostlinou housenek je v Bohnickém

údolí bìný rozchodník velký (Hylotelephium
maximum). Z dalích vzácnìjích motýlù je
tøeba jmenovat otakárka ovocného (Iphiclides podalirius) a otakárka feniklového (Papilio
machaon), které mùeme nejèastìji pozorovat v blízkosti vyvýených míst a kolem skalních výchozù. Na jaøe se mùeme na øadì
míst Bohnického údolí setkat i s nápadnì
zbarveným, èernobílým okáèem bojínkovým
(Melanargia galathea).
Ménì poèetnou skupinou ivoèichù, kteøí
se v Bohnickém údolí pravidelnì vyskytují na
stepních stanovitích, jsou obratlovci. Na
vyhøátých místech skalnatých svahù a stepních trávníkù se mùeme pomìrnì èasto setkat s jetìrkou obecnou (Lacerta agilis) a ojedinìle také se slepýem køehkým (Anguis fragilis). Z vlhèích míst v blízkosti potoka bývají
v nìkterých pramenech udávány nálezy
mloka skvrnitého (Salamandra salamandra)
a èolka obecného (Triturus vulgaris), jejich
výskyt v pøírodní památce Bohnické údolí je
vzhledem k pøevaujícímu stepnímu charakteru území málo pravdìpodobný.
Hojnou skupinou zejména v køovinatých
èástech Bohnického údolí jsou také ptáci.
Z druhù hnízdících v køovinách se mùeme
èasto setkat s pìnicí pokøovní (Sylvia curruca),
pìnicí slavíkovou (Sylvia borin) nebo pìnicí
èernohlavou (Sylvia atricapilla). Na lesních
stanovitích se èasto vyskytuje strakapoud
velký (Dendrocopos major) nebo luna
zelená (Picus viridis).
Ze savcù mùeme pøi troe tìstí zahlédnout lasici kolèavu (Mustela nivalis) nebo lasici hranostaje (Mustela erminea).
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