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Pøírodní památka
ÈIMICKÉ ÚDOLÍ

EKOCENTRUM KØIVATEC

Pøírodní památka
ÈIMICKÉ ÚDOLÍ
Pøirozené údolíèko s charakteristickými skalními ostrohy a s výskytem chránìných druhù
rostlin na zbytcích skalních stepí. Zároveò jde
i o význaèný krajinný prvek.

Katastrální území: Bohnice, Èimice
Výmìra: 10,82 ha, ochranné pásmo 11,3 ha
Vyhláeno: 29. dubna 1968
Pøedmìt ochrany:
Teplomilné trávníky s chránìnými druhy rostlin
a ivoèichù na jinì orientovaných svazích
a skalních výchozech mìlkého údolí v horním
úseku Èimického potoka.

Ortofotografie údolí Èimického potoka s vyznaèenou hranicí pøírodní památky Èimické údolí.
Foto na pøední stranì obálky:
Celkový pohled na pøírodní památku Èimické údolí
od severozápadu.
Foto na zadní stranì obálky:
Koniklec luèní èeský (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica).

Pøírodní památka Èimické údolí se rozkládá v mìlkém údolí Èimického potoka
v místech, kde na povrch vystupují skalky, tvoøené pevnými drobami a bøidlicemi pøedprvohorního stáøí. Ty byly pozdìji, ve ètvrtohorách, pøekryty tìrkopískovými usazeninami,
které sem pøinesla Vltava a které byly pozdìji
opìt erodovány vodou. Jejich zbytky lze na
území najít dodnes.
Území bylo èlovìkem osídleno u
v dobì kamenné a postupnì bylo vyuíváno
pøevánì zemìdìlsky. Úrodnìjí èásti území
s hlubími pùdami jako pole, zatímco svahy,
skalní výchozy a údolní niva jako pastviny.
Jiní svahy území byly v pozdìjí dobì pøemìnìny na sady a nejvýchodnìjí skalka byla
na zaèátku dvacátého století vyuívána jako
lom. Odtìený kámen byl pouit mimo jiné
i na stavbu silnice spojující Chabry s Èimicemi.
Hlavním cílem ochrany území je zachování teplomilných spoleèenstev skal a skalních stepí, které vznikly a byly udrovány
zemìdìlskou èinností èlovìka a pastvou. Na
skalách a v mìlkých pùdách kolem nich
roste v teplomilných trávnících s kostøavou
walliskou a sivou, øada vzácných rostlin jako je
køivatec èeský, koniklec luèní èeský, bìlozáøka
liliovitá a modøenec tenkokvìtý. Na nìkolika
místech skalních výchozù pokrývá mìlké
pùdy porost vøesu obecného.
Kromì skalních výchozù, které jsou
umìle udrovány ve stavu bezlesí, jsou
v území místy rozíøeny pøirozené lesní porosty
s dubem zimním a javorem klenem. Na svazích pod skalami je bìný skalník obecný

a hloh obecný. Velká èást území vak byla
v minulosti zalesnìna smrkem a zejména
nepùvodním trnovníkem akátem, který na
mnoha místech zredukoval druhovou pestrost
bylinného patra.
Z významných a chránìných ivoèichù
se v území vyskytuje øada teplomilných
zástupcù hmyzu, pøedevím mandelinky,
nosatci a døepèíci. V údolní nivì jsou èastými
hosty ropucha obecná a skokan hnìdý stejnì
jako v nedalekém Kostoprtském rybníèku, kde
lze zahlédnout i èolka obecného nebo uovku obojkovou. V území hnízdí i øada ptákù,
z nich za zmínku stojí oupálek krátkoprstý, linduka lesní, stehlík obecný a oba druhy budníèkù.
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Bìlozáøka liliovitá (Anthericum liliago) roste hojnì
na skalních výchozech.
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Pobøení porosty Kostoprtského rybníka tvoøí
západní okraj pøírodní památky.
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Nejvýraznìjí skalní výchozy v centrální èásti PP
Èimické údolí s porosty dubù a javorù.
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Geologický vývoj Èimického
údolí
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Skalní výchozy jsou tvoøeny pøevánì tmavými
bøidlicemi a drobami.
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Vrcholky skal jsou pokryty mìlkými pùdami, na
kterých rostou vzácná teplomilná spoleèenstva.
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Na svazích a ploinì centrální skály lze nalézt
porosty vøesu obecného (Calluna vulgaris).

Èimické údolí zaèíná na západním okraji èimického sídlitì, kde pramení Èimický
potok, který napájí stejnojmenný, novì zrekonstruovaný rybník. Zprvu iroké a mìlké
údolí smìøující na západ se postupnì zaøezává do skalního podkladu a vytváøí sevøené
údolí s meními skalními výchozy, situovanými
pøedevím na jinì orientovaných svazích.
Údolí se po jednom kilometru otevírá do iroké nivy obklopené poli a asi po pìti stech
metrech ostøe otáèí k severovýchodu a zpìt
k jihozápadu dvojitým meandrem. V tìchto
místech u je dno údolí hluboko zaøíznuto
mezi vysokými svahy a skalami Zámecké
rokle, která ústí do Vltavy na sever od posledních usedlostí v Zámcích.
Území pøírodní památky Èimické údolí je
tvoøeno jednotvárným sledem drob a bøidlic
kralupskozbraslavské skupiny svrchního proterozoika, které v nìkterých místech vycházejí na povrch jako izolované skalní výchozy.
V nìkterých místech jsou tmavé bøidlice
a droby pøerueny ilami tonalitového porfyritu a na západním svahu a ploinì centrální
skály jsou pod povrchem lokalizována mení
buliníková tìlesa, která jsou pozùstatkem
podmoøské sopeèné èinnosti.
Tmavì zbarvené a silnì rozpadavé
droby a bøidlice, které v území pøevaují, vznikaly postupnì jako mocné usazeniny na dnì
chladného proterozoického (pøedprvohorního) moøe v období mezi 640 a 550 mil. let.
V období pøed více ne 640 mil. let vznikla

hluboko na dnì proterozoického moøe v blízkosti horkých pramenù také mení buliníková
tìlesa.
Mocné usazeniny proterozoického moøe
byly vyzdvieny vlivem nastupující horotvorné
èinnosti, která souvisela s pohyby kontinentù.
Mohutné tlaky vyzdvihly souvrství usazenin,
které daly vzniknout a deset kilometrù vysokému kadomskému pohoøí. Toto pohoøí se
rozkládalo na velké èásti kontinentu, který
dnes tvoøí Evropu a stalo se také zárodkem
Èeského masivu.
Následující geologická období prvohor,
druhohor a tøetihor nezanechala do dnení
doby v Èimickém údolí ádné výrazné geologické stopy s výjimkou meních il tonalitových porfyritù, které pronikly do souvrství drob
a bøidlic snad v období prvohor.
Výraznìji ovlivnilo charakter Èimického
údolí a necelých 2,5 mil. let trvající období
ètvrtohor, ve kterém se v pravidelných cyklech støídala chladnìjí období dob ledových
s teplejími a vlhèími dobami meziledovými.
Na zaèátku ètvrtohor tekla tehdejí Vltava
v úrovni horních teras údolí a pøináela a ukládala zde vrstvy tìrku, jejich fragmenty se
dochovaly zejména na ploinách a svazích
v západní èásti území. Pozdìji, kdy se Vltava
zaøezávala stále hloubìji do skalního podkladu v místì jejího souèasného koryta, zaèal
více formovat tvar údolí Èimický potok. Ten
postupem èasu z novìjích i starích usazenin
vypreparoval nìkolik skalek v horní èásti údolí
a pøed soutokem s Vltavou vyhloubil podivuhodný meandr zakonèený hlubokou Zámeckou roklí.

Vliv èlovìka na utváøení
Èimického údolí
Souèasný charakter Èimického údolí,
vèetnì jeho morfologie i základních vegetaèních typù, byl urèen pøedevím geologickým
vývojem celého území Praské kotliny v prùbìhu ètvrtohor. Vývoj vegetace a rostlinných
i ivoèiných spoleèenstev v jeho jednotlivých
èástech vak v posledních asi 6. tisících let
mnohem výraznìji utváøely zásahy èlovìka.
Ji od pravìku bylo zøejmì území vyuíváno jako pastvina a nìkteré okrajové èásti
s hlubími a kvalitnìjími pùdami jako pole.
Tento typ uívání území byl po celou dobu historického vývoje Èimického údolí urèující
a právì díky nìmu se na mnoha místech
dochovala spoleèenstva rostlin a ivoèichù,
která jsou typická pro teplé travnaté pastviny
a výhøevné skalní stepi. Postupem èasu byly
zejména jiní svahy území pøemìnìny na
sady, kde se pìstovaly pøedevím tøenì
a vinì. Fragmenty zpustlých sadù a solitérní
ovocné stromy mùeme nalézt dodnes na jiních svazích podél celého území pøírodní
památky.
Mnohem výraznìji, a z pohledu cenných
rostlinných spoleèenstev negativnì, ovlivnily
Èimické údolí rozsáhlé výsadby nepùvodních
døevin  zejména trnovníku akátu a smrku ztepilého. Tyto výsadby probíhaly zejména na
zaèátku 20. století a byly jimi postieny vechny eroznì ohroené svahy vltavského údolí
i boèních údolí pod Prahou. V èástech Èimického údolí, kde dosud pøetrvaly akátové
porosty, je patrné výrazné ochuzení bylinného

patra a obohacení pùdy dusíkem, které se
projevuje roziøováním nitrofilních druhù jako
jsou kopøiva dvoudomá, svízel pøítula nebo
netýkavka malokvìtá.
Kromì tìchto výrazných zásahù, které
zmìnily celkový ráz Èimického údolí, najdeme v nìkterých èástech údolí i stopy lidské
èinnosti, které mìly jen lokální vliv. Mezi nejvýraznìjí patøí èásteèné svedení vod Èimického potoka pod zem a jejich prùnik do kanalizaèní stoky v horní polovinì pøírodní památky.
Vlivem tìchto úprav byla mnoho let horní
èást Èimického údolí bez pøirozeného vodního toku a Èimický potok vyvìral a v nivì pod
centrální skalou. Kromì vlastní nivy a porostù
byly v minulosti ovlivnìny lidskou èinností
i skalní výchozy. Nejvýchodnìjí skalka na hranicích pøírodní památky byla na poèátku
20. století èásteènì odtìena a získaný
materiál byl ve formì tìrku pouit pøedevím
na stavbu silnice spojující Chabry s Èimicemi.
Poté co byly v prùbìhu 20. století definitivnì oputìny sady a skonèila pastva koz
a ovcí, zaèalo postupné zarùstání teplých jiních svahù køovinami. Aby byly zachránìny
fragmenty skalních stepí se vzácnými rostlinnými spoleèenstvy, byla na pøelomu 70. a 80.
let 20. století zahájena pravidelná údrba
vybraných èástí území. Náletové køoviny byly
odstraòovány v blízkosti vech skalních výchozù a pravidelnì byla kosena celá údolní niva.
Pozdìji byl vykácen zanedbaný sad na jiních
svazích v dolní èásti pøírodní památky a kolem
roku 2000 byly zahájeny plonì rozsáhlejí
zásahy. Ve stejné dobì bylo obnoveno kosení celé údolní nivy a novì byly odstranìny
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Louky se skupinami stromù a porosty hvozdíku
kartouzku (Dianthus cartusianorum).
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alvìj luèní (Salvia pratensis) roste na suích loukách v severní èásti území.
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Chrpa èekánek (Centaurea scabiosa) roste
spolu s chrpou latnatou na výslunných stráních.
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náletové køoviny v místì bývalých pastvin
v severní èásti území. Po uvolnìní pastvin od
náletových døevin byla zahájena v této èásti
území øízená pastva ovcí a koz, která se
osvìdèila na mnoha stepních lokalitách
v jiných èástech Prahy.
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10 V mìlkých pùdách na stráních obrácených
k jihu roste køivatec èeský (Gagea bohemica).
11 Chránìná bìlozáøka liliovitá (Anthericum liliago)
vykvétá v kvìtnu mezi skalními výchozy.
12 V blízkosti skal kvete brzy na jaøe i koniklec luèní
èeský (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica).
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Souèástí obnovy irího okolí Èimického
údolí byla v letech 20052006 rekonstrukce
Èimického rybníka, který leí v pramenné
oblasti Èimického potoka. Èimický rybník,
patrný ji na mapách 1. vojenského mapování z druhé poloviny 18. století, pøestal postupnì plnit svoji funkci s rozvojem èimického sídlitì na konci 70. let 20. století. Tehdy dolo
k postupnému odkanalizování velkých ploch
a ztrátì vody, která napájela Èimický potok.
Posledním zásahem, který vedl k omezení
retenèní funkce a dlouhodobému vyputìní
rybníka, byla výstavba kanalizaèní stoky F,
která vede v tìsné blízkosti rybníka a pokraèuje dnem Èimického údolí k Vltavì. Pøi rekonstrukci rybníka byly provedeny celkové úpravy
hráze a stavidla a bylo utìsnìno okolí kanalizaèní stoky. Po provedených zásazích dolo
k rychlému naplnìní rybníka a voda zaèala
odtékat do nedalekého Èimického údolí. Protoe vak bylo pùvodní koryto Èimického
potoka ji dávno zazemìno, bylo v celé
délce pøírodní památky vyhloubeno koryto
nové a místa, kde voda pronikala do kanalizaèní stoky, byla dodateènì utìsnìna. Na
nìkolika místech toku byly v roce 2007 vytvoøeny prùtoèné a boèní tùnì ke zvýení diverzity koryta, aby tím byla zavrena úspìná revitalizace èásti Èimického potoka.

Pøírodní zajímavosti Èimického
údolí
Na území, které zahrnuje pøírodní památku Èimické údolí, se nachází pestré spektrum
rùzných stanovi, která svou morfologií, pùdními podmínkami, orientací svahù a døívìjími
zásahy èlovìka umonily rozvoj velmi rozdílných rostlinných spoleèenstev a na nì vázaných ivoèiných druhù. Podle rekonstrukèní
mapy pøirozené vegetace na území Prahy
bylo toto území pøed pøíchodem èlovìka
pokryto spoleèenstvem lipových doubrav. Ty
vak byly bìhem dlouhého uívání území èlovìkem postupnì vykáceny a nahradila je
druhotná vegetace utváøená rùznì vedenými
zásahy èlovìka. Na podrobných mapách
1. vojenského mapování z konce 18. století je
patrné, e velká èást svahù Èimického údolí
byla jetì zalesnìna. Ji v polovinì 19. století
je patrný úbytek lesa zejména v horní èásti
Èimického údolí a na mapách ze 3. vojenského mapování v letech 1877 a 1890 je
celé území zobrazováno ji bez lesních porostù. Je pravdìpodobné, e v té dobì bylo
celé území vyuíváno jako pastvina a nìkteré
èásti jako sady. V této èlovìkem utváøené kulturní krajinì se pøesto do dnení doby zachovala vzácná stepní spoleèenstva, která na
jiných èástech území Prahy najdeme jen na
nepøístupných skalnatých svazích s chudými
pùdami, které nikdy èlovìk výraznìji neuíval.
V pøírodní památce Èimickém údolí jsou tato
spoleèenstva silnì redukována a jsou omezena jen na území skalních výchozù jinì orientovaných svahù. Díky nejnovìjím zásahùm

se vak pozvolna roziøují i na mírnìjí svahy
bývalého sadu v západní èásti pøírodní
památky. Tato spoleèenstva jsou typická
výrazným zastoupením teplomilných trav
s dominantní kostøavou walliskou (Festuca
valesiaca) rostoucí zejména na mírnìjích
svazích a ploinách skalních výchozù a kostøavou sivou (Festuca pallens), která naopak
osidluje zejména skalní výchozy a jejich nejblií okolí. Mezi bìné, hojnìji zastoupené
druhy tohoto spoleèenstva patøí mochna
píseèná (Potentilla arenaria), jestøábník chlupáèek (Hieracium pilosella), pryec chvojka
(Euphorbia cyparissias) nebo hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum). Mezi velmi
vzácné a chránìné druhy patøí pøedevím køivatec èeský (Gagea bohemica), drobná
cibulnatá rostlina, která roste ve velmi malé
populaci na nìkolika místech s mìlkými
pùdami a rozvolnìnými travními drny. Mezi
nitkovitými, pokroucenými listy vykvétá brzy na
jaøe jedním, ménì èasto i 23 drobnými lutými kvìty a po odkvìtu a uloení ivin do
malých cibulek pod zemí, se na delí èást
roku stane takøka neviditelným. Dalí vzácnou
rostlinou, rostoucí v blízkosti skalních výchozù,
je koniklec luèní èeský (Pulsatilla pratensis
subsp. bohemica), který má centrum areálu
svého rozíøení na území støedních Èech.
Vykvétá v dubnu k zemi sklonìnými, èernofialovými kvìty. Po jejich odkvìtu jetì dlouho
trèí na kvìtní lodyze jeaté souplodí naek
s dlouhými ochmýøenými pøívìsky. Jméno
koniklec vzniklo zkomolením pùvodního
jména poniklec, které odráelo tvar a postavení jeho k zemi sklonìných  poniklých 
kvìtù. Asi nejvýraznìjí chránìnou rostlinou

skalních výchozù pøírodní památky Èimické
údolí je bìlozáøka liliovitá (Anthericum liliago),
která vykvétá krásnými snìhobílými kvìty,
uspoøádanými v hroznu na dlouhém vzpøímeném stonku. V dobì, kdy nekvete, ji poznáme
podle hustých trsù úzkých, edozelených
lábkovitých listù. Bìlozáøka liliovitá (Anthericum liliago) je vzácným prvkem západoevropské kvìteny. Rozíøila se do oblasti praské kotliny v poledové dobì, kdy zde panovalo teplé a vlhké klima. Její dalí íøení na
východ se zastavilo s ochlazením klimatu,
take se s ní proto nesetkáme ani na Moravì
ani na Slovensku, pøestoe i tam se nachází
mnoho stanovi, která by pro ni byla vhodná.
Kromì tìchto typických roslin skalních
výchozù a stepních trávníkù mùeme na
nìkolika místech skalnatých ploin objevit
rùovì kvetoucí trávnièku obecnou (Armeria
vulgaris) a v blízkosti skal modøe kvetoucí pavinec horský (Jasione montana). Z travnatých
pastvin a køovinatých strání Èimického údolí
bývá uvádìn také chránìný modøenec tenkokvìtý (Muscari tenuiflora), který je hojnì rozíøen zejména v pøírodní rezervaci Podhoøí.
Mnohem nenápadnìjími a pøesto typickými
rostlinami stepních trávníkù na jiních svazích
jsou napøíklad i ostøice nízká (Carex humilis)
nebo bika ladní (Luzula campestris). Pøímo na
skalách v úzkých tìrbinách zakoøeòuje vedle
èasté kostøavy sivé také chmerek vytrvalý
(Scleranthus perennis) a ojedinìle také drobná kapradina sleziník èervený (Asplenium trichomanes).
Specifickým typem rostlinného spoleèenstva, které se vyskytuje jen v blízkosti skalních výchozù centrální skály a na její ploinì,
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13 Pryec chvojku (Euphorbia cyparissias) najdeme
jak v blízkosti skal tak i na travnatých stráních.
14 Trávnièka obecná (Armeria vulgaris) roste na
skalních ploinách se tìrkovými usazeninami.
15 Jestøábník chlupáèek (Hieracium pilosella) je
dobøe vybaven pro pøeití na vyhøátých skalách.
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16 Pavinec horský (Jasione montana) vykvétá koncem léta roztrouenì na ploinách mezi skalami.
17 Bika ladní (Luzula campestris) roste na suchých
loukách a v blízkosti skalních výchozù.
18 Chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis).
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je malé vøesovitì s dominantním vøesem
obecným (Calluna vulgaris). Kromì vøesu,
který tvoøí souvislejí porosty, roste v tomto
spoleèenstvu roztrouenì trsnatá tráva metlièka køivolaká (Avenella flexuosa) a hojnìji
také jestøábník chlupáèek (Hieracium pilosella), který je rozíøen i v okolních spoleèenstvech skalních stepí.
Na køovinatých stráních, které navazují
na teplomilné trávníky, se èasto objevují tolita
lékaøská (Vincetoxicum hirundinaria) spolu
s kostøavou lábkatou (Festuca rupicola),
smìlkem tíhlým (Koeleria gracilis) a èistcem
pøímým (Stachys recta).
Kromì mnoha druhù bylin osidlují skalní
výchozy a mìlké pùdy v jejich okolí také
nìkteré døeviny. Mezi dominantní druhy patøí
pøedevím dub letní (Quercus robur), na skalách v zakrské formì, a hloh jednosemenný
(Crataegus monogyna). Na volných plochách a v úlabí skal se èasto íøí rùe ípková (Rosa canina) a na øadì míst, která byla
znovu prosvìtlena, rostou poléhavé rostliny
ostruíníku jeiníku (Rubus caesius). Ozdobou
skal je skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus)  keø s okrouhlými, tmavì zelenými listy
a drobnými èervenými plody.
Kromì teplomilných spoleèenstev skal
a skalních stepí, která jsou hlavním pøedmìtem ochrany pøírodní památky Èimické údolí,
nesmíme zapomenout ani na spoleèenstva
pastvin a luk, která se postupnì roziøují díky
øízeným zásahùm a následné pastvì v severozápadní èásti území. V porostech pøevládají rùzné druhy trav jako je váleèka prapoøitá
(Brachypodium pinnatum), srha laloènatá

(Dactylis glomerata), ovsíø luèní (Avenula pratensis) nebo ovsík vyvýený (Arrhenatherum
elatius). Ale objevují se zde i dalí typicky luèní
a stepní rostliny. Mezi nejvýraznìjí patøí fialovì kvetoucí chrpy  chrpa èekánek (Centaurea scabiosa) a chrpa latnatá (Centaurea
stoebe), dále také hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), chrastavec rolní (Knautia arvensis) a hlaváè lutavý (Scabiosa
ochroleuca). Mezi typické teplomilné druhy
patøí i máèka ladní (Eryngium campestre),
alvìj luèní (Salvia pratensis) nebo jehlice trnitá (Ononis spinosa). Do stejné èeledi bobovitých jako jehlice trnitá patøí i lutì kvetoucí tírovník rùkatý (Lotus corniculatus) nebo dvoubarevná, rùovobílá èièorka pestrá (Securigera varia). Na spásaných lukách narazíme
i na øepík lékaøský (Agrimonia eupatoria),
jeho drobné ostnité plody se splehlivì zachycují na srsti zvíøat (ale i na punèochách)
a dochází tak k jejich roziøování na jiná vhodná stanovitì.
Zcela jiná spoleèenstva najdeme na
dnì údolí  v nivì Èimického potoka. Pøevaují zde tìí, vlhèí, dusíkem bohaté pùdy
s dominantní kopøivou dvoudomou (Urtica
dioica), brlicí kozí nohou (Aegopodium
podagraria) a bezem èerným (Sambucus
nigra). Vyskytují se zde mimo jiné také kuklík
mìstský (Geum urbanum), bolevník obecný
(Heracleum sphondylium), kakost luèní (Geranium pratense) a pryskyøník plazivý (Ranunculus repens). Ze vzácnìjích druhù zde brzy na
jaøe vykvétá køivatec luèní (Gagea pratensis).
Na nivní spoleèenstva na západním okraji pøírodní památky Èimické údolí navazuje

mokøadní spoleèenstvo na bøezích Kostoprtského rybníka. Dominantním druhem tohoto
spoleèenstva je rákos obecný (Phragmites
australis). Doprovází ho dalí druhy  pøedevím zblochan vodní (Glyceria maxima), pøeslièka rolní (Equisetum arvense), máta vodní
(Mentha aquatica), karbinec evropský (Lycopus europaeus), rozrazil potoèní (Veronica
beccabunga) nebo lilek potmìchu (Solanum dulcamara).
Velkou èást Èimického údolí, zejména
celé severní svahy a jiní svahy ve východní
èásti, pokrývají v souèasné dobì spoleèenstva nepùvodních, druhotnì vysazených lesù.
Na severních svazích pøevaují výsadby dubù
(Quercus sp.), lip (Tilia sp.) a javorù (Acer sp.),
místy se smrkem (Picea sp.) a v podrostu hojným bezem èerným (Sambucus nigra). Na
jiních svazích výraznì pøevauje trnovník akát
(Robinia pseudacacia), vysazovaný na eroznì ohroené svahy na zaèátku 20. století.
Èást pùvodních akátin byla odstranìna v blízkosti skalních výchozù, aby se mohla stepní
spoleèenstva opìt rozíøit na jiní vyslunìné
svahy, které døíve slouily pøevánì jako pastviny. Ve zbylých èástech, kde porosty zùstaly,
je bylinné patro silnì redukováno a porosty
pùsobí ponurým dojmem. Èásti svahù pokrývají dodnes rozvolnìné porosty bývalých
sadù. Stromy v nich se pozvolna rozpadají
a zplaòují. Posledním, typovì odliným spoleèenstvem, jsou fragmenty luních lesù, které
se zachovaly v okolí Kostoprtského rybníka
a místy i podél Èimického potoka. V porostu
pøevládají rùzné druhy vrb (Salix sp.), topoly
(Populus sp.) a v nìkterých místech se objevují i ole (Alnus glutinosa).

Pøírodní památka Èimické údolí poskytuje útoèitì i mnoha ivoèichùm, kteøí jsou
vázáni na jednotlivá rostlinná spoleèenstva
nebo specifické biotopy. Mezi druhovì nejpoèetnìjí a také nejzajímavìjí skupinu patøí
bezobratlí, jejich zástupci jsou vázáni na spoleèenstva skal a skalních stepí. Na suchých
vyslunìných místech se mùeme setkat
s drobným plem drobnièkou válcovitou (Trucatellina cylindrica). Na teplé stepní lokality
jsou vázáni i nìkteøí zástupci reliktních mandelinkovitých broukù, kteøí se iví rostlinnou
potravou - Coptocephala rubicunda a døepèík Longitarsus foudrasi. Jetì èetnìjí skupinou jsou teplomilní zástupci nosatcovitých
broukù jako jsou nosatèíci Apion penetrans
a A. rubens, lalokonosec Otiorhynchus fullo,
nosatci Trachyphloeus spinimanus, T. angustisetulus a T. asperatus, listopas Sitona longulus
a okøídlený nosatec Sibinia sodalis. Mezi teplomilné druhy vázané na stepní lokality patøí
i stepní støevlíkovití  støevlíèek Olisthopus sturmii, kvapník Harpalus pumilus a støevlík Ophonus puncticollis.
Specifické druhy hmyzu jsou vázány
pøímo na porosty vøesu obecného. Patøí mezi
nì mandelinky ijící na rostlinách vøesu  bázlivec Lochmanea suturalis a døepèík zelený
(Altica oleracea breddini) a pod vøesem ijící
støevlíèek Bradycellus ruficollis.
Velmi zajímavou skupinou osidlující teplé
výslunné stránì a skalnaté svahy jsou vzácní
teplomilní pavouci jako je køiák Gibbaranea
bituberculata nebo zápøednice zelenavá
(Cheiracanthium virescens), která patøí do
stejné skupiny jako jediný jedovatý pavouk,
který se vyskytuje na území Èeské republiky,

19

20

21

19 iroké dno nivy Èimického údolí s obnoveným
korytem Èimického potoka
20 Zbytky luních porostù na okrajích Kostoprtského
rybníka  pohled od východu.
21 Køivatec luèní (Gagea pratensis) roste roztrouenì na okrajích nivy Èimického potoka.
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22

23

22 Uovku obojkovou (Natrix natrix) mùeme potkat
nejèastìji v mokøadních porostech nebo ve vodì
Kostoprtského rybníka.
23 Ropucha obecná (Bufo bufo), která je hojná
zejména v nivì na dnì Èimického údolí, pøeèkává nepøíznivá období roku ukrytá pod kameny,
v rùzných tìrbinách nebo pod kùrou stromù.

8

zápøednice jedovatá. Mezi dalí pavouky,
kteøí se vyskytují ve stepních lokalitách patøí
bìník Misumenops tricuspidatus a pavuèenka Walckenaeria unicornis. Typickou skupinou
teplých svahù a skalnatých suchých strání
jsou také plotice. Za zmínku stojí zejména
výskyt ozdobné sínatky Galeatus maculatus
s nápadnì strukturovanými køídly, která pøeènívají pøes její drobné tìlíèko.
Ve spoleèenstvech køovin a svìtlých lesù
se objevují ménì bìné druhy plù jako je
keønatka vrásèitá (Euomphalia strigella) nebo
síovka mení (Aegopinella minor). Ze vzácnìjích druhù hmyzu se v køovinách a lesních
lemech vyskytuje støevlíèek Abax paralleloepipedus a v pøirozených porostech dubù nosatec Brachysomus echinatus.
Na zcela jiné druhy ivoèichù mùeme
narazit pøi procházkách dnem Èimického
údolí. Ve vlhkých porostech na dnì údolí se
mùeme velmi èasto setkat se dvìma druhy
obojivelníkù  ropuchou obecnou (Bufo
bufo) a skokanem hnìdým (Rana temporaria). Ropucha je aktivní pøedevím v noci,
a proto ji èastìji mùeme zastihnout jen
v dobì páøení na jaøe, kdy velké skupiny
jedincù putují zejména k Èimickému rybníku
na východním okraji pøírodní památky Èimické údolí. Stejnì jako ropuchu obecnou tak
i skokana hnìdého spatøíme po vìtinu roku
mimo vodní prostøedí zejména na vlhèích
místech nivy. Pouze v dobì páøení putuje ke
Kostoprtskému rybníku, který mu skýtá ideální
podmínky pro nakladení vajíèek a vývoj
pulcù. Ve vodì Kostoprtského rybníka mùeme èasto spatøit dalího zástupce obojivelní-

kù  èolka obecného (Triturus vulgaris), který
na rozdíl od dvou uvedených ab tráví vìtí
èást roku ve vodì a teprve na podzim ji
opoutí a pøeívá zahrabán v listí nebo ve tìrbinách v zemi. V Kostoprtském rybníce stejnì
jako v okolních porostech rákosu a dalích
mokøadních rostlin, se pravidelnì vyskytuje
nejbìnìjí z naich hadù  uovka obojková
(Natrix natrix). Pøesto, e se uovka obojková
velmi obratnì pohybuje na soui, je také
velmi dobrý plavec a velkou èást ivota tráví
ve vodì, kde loví drobné rybky, pulce a dalí
vodní ivoèichy.
Velkou skupinou ivoèichù, která obývá
rozlièná stanovitì Èimického údolí jsou
ptáci. Øada z nich zde hnízdí, nìkteøí jej vyuívají jen jako doèasné stanovitì. Mezi hnízdící druhy patøí bìné druhy sýkor, jako je sýkora modøinka (Parus caeruleus) nebo sýkora
koòadra (Parus major). Hnízdí zde také lesní
druhy jako je oupálek krátkoprstý (Certhia
brachydactyla), linduka lesní (Anthus trivialis),
budníèek mení (Phylloscopus collybita)
a budníèek vìtí (Phylloscopus trochilus).
Z dalích hnízdících ptákù mùeme zmínit
èervenku obecnou (Erithacus rubecula), lejska edého (Muscicarpa striata), pìnici
pokøovní (Sylvia curruca) a pìnici èernohlavou (Sylvia atricapilla).
Ze vzácnìjích ptákù stojí za zmínku hnízdìní mlynaøíka dlouhoocasého (Aegithalos
caudatus) na bøehu Kostoprtského rybníka
a výskyt ledòáèka øíèního (Alcedo atthis) na
stejném rybníce v zimním období. Na jaøe se
zde mùeme zaposlouchat i do zpìvu slavíka
obecného (Luscinia megarhynchos)
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