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Pøírodní památka
JABLOÒKA
Skalní útvar jako význaèný geologický a krajinný prvek.

Katastrální území: Libeò
Výmìra: 1,26 ha, ochranné pásmo není stanoveno
Vyhlášeno: 29. dubna 1968
Pøedmìt ochrany:
Významný geologický profil na pravém bøehu
Vltavy, dokumentující vývoj pražské prvohorní
pánve v ordoviku a vývoj života v tomto
období. Na skalních stìnách se vyskytují
významná teplomilná stepní spoleèenstva
rostlin a živoèichù. Území s výskytem rostlin na
okraji areálu jejich rozšíøení.

Ortofotografie oblasti strmých svahù mezi Trojou
a Pelc-Tyrolkou na pravém bøehu Vltavy s vyznaèenou hranicí pøírodní památky Jabloòka.
Foto na pøední stranì obálky:
Celkový pohled na pøírodní památku Jabloòka z levého bøehu Vltavy v Holešovicích.
Foto na zadní stranì obálky:
Oman nìmecký (Inula germanica).

Pøírodní památka Jabloòka se rozkládá
na strmém skalním svahu pravého bøehu Vltavy mezi Pelc–Tyrolkou a ústím Trojské ulice.
Území je známo spíše pod pùvodním oznaèením Èerná skála, podle typické tmavé
barvy písèitých bøidlic, které pøevažují v jižní
èásti území.
Strmé skalní stìny jsou tvoøeny prvohorními usazeninami z období ordoviku, které se
na dnì tehdejšího moøe usazovaly pøed více
než 470 miliony let. V severní èásti území jsou
v malém lomu odkryty vrstvy tzv. skaleckých
køemencù, ve kterých lze nalézt stopy po
lezení moøských živoèichù a èeøiny vzniklé èinností pøíboje v pobøežních vodách mìlkého
moøe. Jižní èást území tvoøí mocné souvrství
písèitých bøidlic tzv. dobrotivského souvrství,
které se usadily v dobì, kdy se moøe v tìchto
místech výraznìji prohloubilo. Témìø svislé
uložení pùvodnì vodorovnì usazených vrstev
má na svìdomí variské vrásnìní, které probíhalo v Evropì ve støedním devonu, pøed asi
370 miliony let.
Vzhledem k nepøístupnosti skal nebyla
vìtší èást území soustavnìji využívána èlovìkem. V severní èásti byly tìženy v malém
lomu až do konce 19. století køemence pro
stavební úèely a horní, mírnìjší èásti svahù
byly využívány jako sady a zahrady.
Cílem ochrany území je zachování
významného geologického profilu, dokumentujícího vývoj pražské prvohorní pánve
v období ordoviku a zachování teplomilných
spoleèenstev skal a skalních stepí se vzácnými a ohroženými druhy rostlin a živoèichù,
z nichž nìkteré mají v tomto území okraj areálu svého rozšíøení.

V území roste øada vzácných a chránìných druhù rostlin. Na stepních trávnících nad
strmými skalami roste hojnì oman nìmecký
a pelynìk pontický, rostliny které jsou typické
spíše pro jižnìjší oblasti. Dále se zde hojnì
vyskytují rùže galská, modøenec tenkokvìtý,
bìlozáøka liliovitá, chrpa chlumní, èesnek
kulatohlavý nebo hvìzdnice zlatovlásek.
Z významných a chránìných živoèichù se
v území vyskytují pøevážnì teplomilní zástupci
ploštic, støevlíkovitých a nosatcovitých broukù
nebo hrabalek a zlatìnek. Vzácnì zde mùžeme spatøit nìkolik stepních pavoukù a èasté
jsou nìkteré druhy motýlù, napø. otakárek
ovocný nebo modrásek rozchodníkový.
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Bìlozáøka liliovitá (Anthericum liliago) roste hojnì
ve stepních trávnících nad skalami.

2

Oman nìmecký (Inula germanica).
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Chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis) je jedním z mála druhù rostoucích pøímo na skalách.
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Jižní èást pøírodní památky Jabloòka s tmavými
bøidlicemi a stepními trávníky.
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Geologický vývoj Jabloòky
Území pøírodní památky Jabloòka se rozkládá na strmém svahu pravého bøehu Vltavy, kde vystupují na povrch pøevážnì tmavé
bøidlice prvohorního stáøí. Horniny, tvoøící podloží celého území, se na dnì ordovického
moøe usadily pøed více než 470 miliony let.
V té dobì tvoøilo moøe na území Prahy asi
patnáct až dvacet kilometrù široký prùliv mezi
Plzní a Železnými horami. Moøe se bìhem
milionù let støídavì prohlubovalo nebo ustupovalo a tomu odpovídá i sled vrstev, které
se støídají ve skalní stìnì Jabloòky. V severní
èásti, v místech opuštìného lomu, jsou patrné výrazné svìtlé vrstvy tzv. skaleckých køemencù, které vznikly zpevnìním hrubozrnných usazenin a plážových pískù. Moøe bylo

tehdy mìlké a pobøežní vody hostily mnoho
moøských živoèichù. Stopy po nich ve formì
chodbièek jsou patrné jak na køemencích
v lomové stìnì tak i na opracovaných dlažebních kostkách, které pocházejí z lomu
a byly použity na dláždìní nìkolika ulic v Troji
(napø. ulice Na Dláždìnce nebo Nad Trojou).
Dalším svìdectvím o tom, že køemence vznikly zpevnìním usazenin ze dna mìlkého
moøe, jsou zkamenìlé pøíbojové èeøiny, patrné na vrstevních plochách.
Pozdìji, v dobì kdy se moøe v pražské
pánvi prohloubilo, usazovaly se na dnì jemnìjší písèité a jílovité usazeniny, které vytvoøily
mohutné vrstvy šedých až èerných bøidlic tzv.
dobrotivského souvrství. Jejich souvislé vrstvy
tvoøí jižní èást území Jabloòky a nikdy nebyly
tìženy, protože jsou málo trvanlivé a rozpa-

dají se do malých sloupcovitých úlomkù, tzv.
roubíkù (roubíkový rozpad bøidlic). Nejlépe je
charakter rozpadu bøidlic vidìt v suti u paty
svahu nedaleko vysokoškolských kolejí.
Všechny vrstvy ve skalní stìnì Jabloòky
jsou strmì uklonìny, což naznaèuje, že musely být z pùvodní vodorovné polohy vyzdviženy
pøi nìkterém z horotvorných procesù v minulosti. Tím procesem bylo variské vrásnìní,
které zaèalo zdvihat oblast pražské pánve pøibližnì pøed 370 miliony let. Výsledkem vrásnìní je, že starší køemence se nacházejí na
severní stranì území, zatímco mladší, šedé
bøidlice na stranì jižní.
V dalších geologických obdobích byly
vrstvy vyzdvižené variským vrásnìním postupnì obrušovány a erodovány až do té doby,
než je opìt zalilo moøe v období druhohor, ve
svrchní køídì. V nìm se ukládaly nejprve hrubozrnné usazeniny, které pozdìji vytvoøily vrstvy pískovcù a poté, když se moøe prohloubilo,
také jemnozrnné vápnité usazeniny, které po
zpevnìní vytvoøily svìtlé slínovce. Ty jsou
podle jejich významného nalezištì v Praze
známy jako bìlohorské opuky. Všechny
novìjší usazeniny byly ale èasem odneseny
a teprve v období ètvrtohor se utváøel souèasný vzhled skalnatých svahù pøírodní
památky. Vltava se postupnì zaøezávala do
prvohorních usazenin a bìhem období, trvajícího z geologického pohledu jen 2,5 miliónu
let, vyhloubila kaòon dosahující v oblasti mezi
Libní a Trojou hloubky až 80 metrù.
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Pohled od západu na šikmo uložené tmavé bøidlice dobrotivského souvrství. Vlevo nahoøe stìna
lomu s vrstvami svìtlých skaleckých køemencù.

Vliv èlovìka na utváøení
území Jabloòky
Strmé skalnaté svahy Èerné skály nikdy
neposkytovaly ideální podmínky pro soustavnìjší využití území èlovìkem. Horní èást svahù,
kde skalní stìny pøecházejí do stepních trávníkù a porostù køovin, byla využívána postupnì
jako vinice, sady a v poslední dobì také jako
zahrady. V souèasné dobì øada z nich zpustla nebo zarùstá a tvoøí tak na horní hranì pøírodní památky pøirozenou bariéru omezující
vstup do území. O tom, že na svazích byly
ještì donedávna udržované zahrady, svìdèí
výskyt øady druhù zplanìlých keøù. Mezi nejnápadnìjší patøí hojnì zastoupená severoamerická mahonie cesmínolistá, šeøík obecný
nebo skalník rozprostøený.
Nad horní hranou skal Jabloòky se v souèasné dobì rozkládají bohatì kvetoucí stepní trávníky, na kterých najdeme mnoho vzácných a ohrožených rostlin. Není tomu tak
dávno, kdy tyto plochy byly hustì zarostlé køovinami. Ty se zde objevily poté, kdy byly
pùvodní sady a zahrady bìhem 20. století
opuštìny a ponechány samovolnému vývoji.
A stejnì jako na mnoha místech skalních
svahù na severu Prahy, zaèalo celé území
pozvolna zarùstat. Proti šíøení vegetace v historické dobì pùsobilo nìkolik vlivù. Byly to
pøedevším klimatické výkyvy spojené se støídáním dob ledových a meziledových
a pozdìji zejména soustavnìjší èinnost èlovìka – zemìdìlce. Rostoucí populace lidí
postupnì potøebovala stále rozsáhlejší plochy
pro svá pole, pastviny a sady a proto využíva-

la s výjimkou nejstrmìjších svahù veškerou
dostupnou pùdu. Také poptávka po døevu na
otop byla vysoká a tak byly postupnì vykáceny veškeré pùvodní lesy a porosty køovin. Teprve s objevením nových typù paliv ve dvacátém století se tlak na využívání døeva snížil
a porosty se opìt zaèaly šíøit na pùvodní
místa. Aby nebyla stepní spoleèenstva
z území Jabloòky zcela vytlaèena a aby tak
nepominul dùvod ochrany, bylo nutné zahájit koncem devadesátých let minulého století
rozsáhlé zásahy, smìøující k odstranìní
hustých porostù køovin jak v luèních partiích
tak i na strmých skalních svazích. Tyto zásahy
provádìlo na základì objednávky Hlavního
mìsta Prahy (èasto i s využitím horolezecké
techniky) obèanské sdružení EVANS.
Podobnì jako na øadì míst vltavského
kaòonu byl i ve svahu Jabloòky až do konce
19. století v provozu malý lom. Protože tmavé,
silnì rozpadavé bøidlice se k tìžbì nehodily,
byly tìženy na severním okraji území jen pevnìjší køemence, které sloužily jako dobrý stavební kámen a jako surovina pro výrobu
dlažebních kostek. Ty byly hojnì používány na
úpravu mnoha cest v Troji a okolí. Právì
v tìchto kostkách, kterými jsou vydláždìny
i malebné ulièky Na Dláždìnce a Nad Trojou,
mùžeme najít okrouhlé otvory, které zde
zanechali moøští živoèichové, vrtající si chodby v usazeninách na dnì mìlkého moøe.
Kromì samotných svahù Jabloòky se za
dobu osídlení území èlovìkem výraznì mìnilo také okolí pøírodní památky. Ještì na
zaèátku 20. století zasahovalo k patì svahu
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V blízkosti úpatí skal Jabloòky se ještì na konci
19. století nacházelo jedno z vltavských ramen;
reprodukce rytiny K. Liebschera, in Šubert
a Borovský (1887).
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Témìø svisle uklonìné vrstvy skaleckých køemencù s vložkami jemnozrnných bøidlic byly odkryty
tìžbou v lomu v severní èásti území. Lom byl
opuštìn ještì pøed koncem 19. století.
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Kostøava sivá (Festuca pallens) je nejtypiètìjší rostlinou osidlující štìrbiny strmých skal Jabloòky.
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V trávnících nad skalami roste roztroušenì chránìná chrpa chlumní (Centaurea triumfettii).

10 Ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys).
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jedno z vltavských ramen, které bylo pozdìji
pøi regulaci toku Vltavy v Praze zcela zasypáno. S úpravou koryta a vysušením pozemkù
v blízkosti skal se rozšíøila zástavba i do døíve
zatopených míst v oblasti dnešní Povltavské
ulice.
Významným místem, které navazuje na
území pøírodní památky Jabloòka ze severní
strany, je areál bývalého Pomologického
ústavu. Jeho historie se zaèíná psát již roku
1871, kdy zde byla rozhodnutím Vlastenecké
hospodáøské spoleènosti otevøena Štìpaøská,
vinaøská a zelináøská škola. Od roku 1885 nesl
název Královský èeský pomologický ústav
a za první republiky byl pøejmenován na Zemský pomologický ústav. V dobì vzniku ústavu
se staly jeho souèástí vinice, zahrady a ovocné školky, které byly založeny nebo obnoveny
kolem usedlosti Popeláøka a na pøilehlých svazích. V roce 1934 byl ústav pøemístìna do
nového areálu v Praze–Ruzyni. Za dobu své
existence dosáhl pomologický ústav velkého
vìhlasu nejen v èeských zemích ale i jinde
v Evropì. Pùvodní budovy ústavu – usedlost
Popeláøka a hlavní budova jsou dnes souèástí Elektrotechnického zkušebního ústavu.
Neopominutelnou dominantou, která
dokresluje panorama pøírodní památky
Jabloòka, je usedlost stejného jména, ležící
na horní hranì svahu vysoko nad Vltavou. Klasicistní letohrádek byl vystavìn zøejmì v místì
starší vinièní usedlosti v 18. století jako pøízemní budova a do dnešní podoby byl pøestavìn
až v polovinì 19. století. Po vìtšinu doby byl
v soukromých rukách a od roku 1964 patøí
mezi památkovì chránìné objekty.

Pøírodní zajímavosti Jabloòky
Na souèasné složení rostlinných
a živoèišných spoleèenstev v pøírodní
památce Jabloòka mìly vliv pøedevším
vývoj reliéfu vltavského kaòonu a støídání
klimatu ve ètvrtohorách. A mnohem
pozdìji samozøejmì také výrazné zásahy
èlovìka. Bìhem ètvrtohor došlo k zahlubování koryta Vltavy do tøetihorních usazenin a k postupnému vypreparování
skalnatých svahù. Støídání chladných,
mírných i subtropických podmínek
bìhem ètvrtohor vedlo k tomu, že se na
území Pražské kotliny objevily rozdílné
typy vegetace spojené s nìkolika kolonizaèními vlnami ze severních i jižních
oblastí. Nejvìtší vliv na souèasnou vegetaci Jabloòky mìla pravdìpodobnì
nìkterá z vln, pøi níž se do oblasti støedních Èech a Èeského støedohoøí rozšíøila
teplomilná vegetace typická zejména
pro oblast Støedozemního moøe, maïarských nížin nebo jihoruských stepí. Pozdìji, v chladnìjší a vlhèí periodì, která
trvá dodnes, se i na pùvodní vyhøáté
svahy zaèal postupnì rozšiøovat listnatý
les. Podle rekonstrukèní mapy pøirozené
vegetace území hlavního mìsta Prahy
byla typickým porostem vìtšiny svahù
Èerné skály nejspíš tolitová doubrava
s výraznou pøevahou dubu zimního. Tolitové dobravy jsou typické pro výhøevné
strmìjší svahy s mìlkými kyselými pùdami a jejich zbytky mùžeme najít v Praze 8
napøíklad v Èimickém nebo Bohnickém
údolí a na jižních svazích pøírodní památ-

ky Zámky. Na nejstrmìjších svazích se
skalními stìnami v jižní èásti Èerné skály
pùvodní porosty pøecházely do taøicových skalních spoleèenstev. Je zøejmé,
že zatímco tolitové doubravy ustoupily
výrazným zásahùm èlovìka z raného
období osídlení Pražské kotliny, taøicová
skalní spoleèenstva se dochovala do
souèasnosti i díky nepøístupnosti a malé
využitelnosti strmých skalnatých svahù.
V pøírodní památce Jabloòka najdeme v souèasné dobì tøi pøevažující typy
rostlinných spoleèenstev, která jsou
vázána na rozdílné biotopy.
K nejpozoruhodnìjším a pro území
Prahy jedineèným patøí spoleèenstvo
xerotermních trávníkù, vyskytujících se
v jednom širokém a nìkolika úzkých pruzích nad strmými skalami v jižní èásti
území. Typovì toto spoleèenstvo patøí ke
svazu kostøavy walliské a trýzele škardolistého,
je však unikátní pøítomností nìkolika druhù,
vyskytujících se na území Prahy hojnìji právì
jen v pøírodní památce Jabloòka. Tìmi druhy
jsou oman nìmecký (Inula germanica)
a pelynìk pontický (Artemisia pontica).
Oba druhy jsou hojnìji rozšíøené pøedevším na jižní Moravì v teplých oblastech
Panonika a v Èechách v oblasti Èeského støedohoøí. Výskyt v pøírodní památce
Jabloòka øadíme mezi nejzápadnìjší
lokality a tedy i okraj areálu jejich rozšíøení. Oman nìmecký je statná vytrvalá
rostlina, která vykvétá na zaèátku èervence drobnými žlutými úbory uspoøádanými do chocholíkù. V nìkterých mís-

tech na svazích vytváøí rozsáhlé porosty.
Pelynìk pontický na rozdíl od omanu
nìmeckého vyhledává biotopy s rozvolnìným travním drnem, kde pøevažují
drobné hlinité sutì s úlomky kamenù.
Rostlina vytváøí dlouhý plazivý oddenek,
ze kterého vyrùstají jednotlivé nevìtvené
lodyhy a v místech výskytu tak vytváøí
shluky a rozsáhlejší porosty. Lodyhy vyrùstají postupnì od konce jara a teprve
v prùbìhu léta se na nich objevují øídká
kvìtenství (laty) složená z drobných kulovitých úborù. Z dalších vzácných nebo
ohrožených druhù rostlin zastoupených
v tomto spoleèenstvu je nutné zmínit
bìlozáøku liliovitou (Anthericum liliago),
která vytváøí na plošinách nad skalami velmi
bohaté porosty. Záplavy rozkvetlých bìlozáøek je možné vidìt na konci kvìtna a na
zaèátku èervna. Ostrùvkovitì se v trávnících
tvoøených kostøavou walliskou (Festuca valesiaca) vyskytuje modøenec tenkokvìtý (Muscari tenuiflorum) a chrpa chlumní (Centaurea
triumfettii). Bohatou populaci vytváøí v místech
s rozvolnìnými trávníky také rùže galská (Rosa
gallica). Její nízké, jen 20-30 cm vysoké keøíky
se poznají podle hustì ostnitých vìtévek
a velkých rùžovoèervených kvìtù (mimochodem má nejvìtší kvìty ze všech evropských
rùží). Mezi vzácné stepní druhy, které se vyskytují v travnatých lemech nad skalami patøí
tmavì purpurový èesnek kulatohlavý (Allium
sphearocephalon). Vykvétá v èervenci a v té
dobì ho hojnì navštìvují teplomilné hrabalky, o kterých bude øeè dále, v èásti vìnované
hmyzu. Posledním z vzácnìjších druhù spoleèenstva kostøavových trávníkù je v pozdním
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11 Pelynìk pontický (Artemisia pontica) roste v drobných suťových plochách a rozvolnìných trávnících v horní èásti PP Jabloòka.
12 Nízké keøe rùže galské (Rosa gallica) rostou v øídkých trávnících ve svazích nad skalami.
13 Modøenec tenkokvìtý (Muscari tenuiflorum).
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létì kvetoucí hvìzdnice zlatovlásek (Aster
linosyris). Její žluté úbory kvìtù dominují v jinak
chudých podzimních trávnících Jabloòky.
Kromì výše jmenovaných vzácných a chránìných druhù rostou na travnatých stráních
i nìkteré bìžnìjší stepní druhy jako je chrpa
latnatá (Centaurea stoebe), máèka ladní
(Eryngium campestre), ožanka kalamandra
(Teucrium chamaedrys), sesel sivý (Seseli
osseum) nebo èistec pøímý (Stachys recta).

14

15

16
14 Vzácný èesnek kulatohlavý (Allium sphaerocephalon) vykvétá v úzkém pruhu travnatých svahù
nad strmými skalami zaèátkem léta.
15 Jestøábník chlupáèek (Hiaracium pilosella) roste
v mìlkých pùdách na skalních plošinách.
16 Chrpa latnatá (Centaurea stoebe).
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Další z velmi typických stepních spoleèenstev najdeme na strmých sklaních
stìnách pøedevším v jižní èásti Jabloòky.
Typovì jde o taøicové skalní spoleèenstvo, které je však na území Jabloòky
výraznìji reprezentováno zejména kostøavou sivou (Festuca pallens), která vyrùstá
v ježatých, šedì ojínìných trsech ve štìrbinách pøímo na skalách a hojnìni také na pøechodu mezi rozvolnìnými trávníky a vrcholky
skal. Nejvýraznìjšího zástupce tìchto spoleèenstev na severním okraji Prahy – taøici skalní zde nenajdeme. Na Jabloòce ji nicménì
nahrazují další zajímavé druhy. Netypicky se
i na strmých stìnách velice èasto objevuje
bìlozáøka liliovitá (Anthericum liliago) a v nìkolika exempláøích zde najdeme také vzácný
jestøábník hadincovitý (Hieracium echioides).
Tento jestøábník vytváøí dlouhé lodyhy øídce
porostlé úzkými chlupatými lístky. Lodyhy
nesou na vrcholu kvìtenství malých žlutých
úborù. Mezi další pozoruhodnou rostlinu patøí
jestøábník bledý (Hieracium schmidtii), který
byl pojmenován po pražském botanikovi
Františku Willibaldu Schmidtovi (1764-1796).
Uvádí se, že Schmidt objevil tento jestøábník

na severu Prahy, zøejmì ve skalách Podhoøí.
Jestøábník bledý vytváøí pøízemní rùžici vejèitých listù, ze které vyrùstá bezlistá lodyha,
nesoucí úbory svìtle žlutých kvìtù. Na vrcholcích skal a ve skalních štìrbinách se hojnìji
objevuje také žlutì kvetoucí mochna píseèná
(Potentilla arenaria), chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), zvonek jemný (Campanula
gentilis), drobná kapradina sleziník severní
(Asplenium septentrionale) nebo fialovì kvetoucí locika vytrvalá (Lactuca perennis). Nìkteré druhy, které rostou hojnì pøedevším
v teplomilných trávnících, osidlují i vhodné
biotopy na skalách. Jde zejména o chrpu latnatou (Centaurea stoebe), jestøábník chlupáèek (Hieracium pilosella) nebo ožanku kalamandru (Teucrium chamaedrys). Na zaèátku
léta vykvétá na skalách drobnými bílými kvítky
také maøinka psí (Asperula cynanchica). Životu na vyprahlých skalách jsou pøizpùsobeny
i tuènolisté rozchodníky. Na skalách Jabloòky
najdeme nejèastìji velkolistý rozchodník velký
(Hylotelephium maximum), místy se vyskytují
také rozchodník ostrý (Sedum acre) a rozchodník bílý (Sedum album)
Posledním z charakteristických spoleèenstev pøírodní památky Jabloòka je spoleèenstvo teplomilných køovin. Jejich rozsáhlejší
porosty najdeme zejména v horní èásti chránìného území, kde souvislý pás køovin pøechází pozvolna do travnatých svahù. Typickými druhy v tìchto èástech území jsou zejména trnka obecná (Prunus spinosa), rùzné druhy
hlohù (Crataegus sp. div), rùže šípková (Rosa
canina), hrušeò polnièka (Pyrus pyraster)
nebo mahalebka obecná (Prunus mahaleb).

Charakteristickým druhem tohoto spoleèenstva je i skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), který je schopen osidlovat stanovištì s mìlkými pùdami stejnì jako extrémní
lokality skalních plošin a štìrbin. Keøové a stromové patro je typické i pro skalní strže a sutì.
Kromì výše uvedených druhù v nich najdeme charakteristické zakrslé duby letní (Quercus robur), javor babyku (Acer campestre),
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a velmi hojnì
zastoupený jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia),
který poznáme podle drobných, zubatých,
mírnì asymetrických listù a starších vìtví
s typickými korkovými lištami. Roztroušenì se
v porostech køovin po celém území Jabloòky
vyskytuje jeøáb bøek (Sorbus torminalis). Již
mimo hranice pøírodní památky Jabloòka byl
objeven na jedné ze tøí existujících lokalit
endemický jeøáb dubolistý (Sorbus quernea).
Tento druh byl popsán teprve v roce 1996
a je jediným endemitem pražského území.
Kromì svahù Jabloòky se vyskytuje také v pøírodní památce Bílá skála a najdeme ho také
na nìkolika místech v areálu Pražské botanické zahrady.
Na stepní a skalní rostlinná spoleèenstva
Jabloòky je vázáno také velké množství živoèišných druhù, z nichž nejtypiètìjšími a také
nejhojnìjšími jsou zástupci bezobratlých,
zejména hmyzu.
Velmi zajímavou skupinou jsou vzácní
teplomilní pavouci. Vyskytuje se zde napøíklad
vzácný stepní sklípkánek pontický (Atypus
muralis), který je nejvìtším z našich tøí druhù
sklípkánkù. Tento velký, hnìdì zbarvený
pavouk s velkými kusadly, si hloubí podzemní

noru, vystlanou pavuèinou, která pokraèuje
na povrch ve tvaru jakési punèošky. Ta je
dùmyslnì maskována a slouží k chytání koøisti. Tìžištì jeho rozšíøení na území Èeské republiky je zejména v dolním Povltaví, a dále v dolním Poohøí a na jižní Moravì. Z dalších stepních pavoukù zde mùžeme narazit na teplomila ètyøskvrnného (Titanoeca quadriguttata)
a vzácné skálovky – skálovku suchomilnou
(Gnaphosa opaca) a skálovku malou (Zelotes
exiguus). Pomìrnì nedávno byl na území
Jabloòky nalezen další ze vzácných druhù
teplomilných pavoukù – zápøednice ostruhová (Cheiracanthium effosum), jejíž nálezy na
území Èeské republiky lze spoèítat na prstech
jedné ruky.
Mezi druhovì nejpoèetnìjší skupinu bezobratlých patøí brouci, zejména z èeledí
støevlíkovitých, mandelinkovitých a nosatcovitých. Na teplé stepní lokality jsou vázáni
zástupci reliktních mandelinkovitých broukù,
kteøí se živí rostlinnou potravou – mandelinka
Coptocephala rubicunda, štítonoš Cassida
pannonica, døepèíci Longitarsus celticus,
Psylliodes thlaspis a Psylliodes instabilis.
Podobnì poèetnou skupinou jsou také
zástupci støevlíkovitých broukù, z nichž se ve
stepních trávnících vyskytuje pìt druhù kvapníkù rodu Harpalus nebo vzácný hrotaø Mordellistena dvoraki. Poslední skupinou broukù,
která se vyskytuje hojnìji na stepních lokalitách Jabloòky, jsou nosatci. V travnatých stráních se mùžeme setkat èastìji s krytonoscem
Ceutorhynchus coerulescens, lalokonoscem
Otiorhynchus rugosostriatus, nosatèíky Apion
penetrans a Apion melancholicum nebo
nìkolika druhy bezkøídlých nosatcù rodu Tra-

17

18

19

17 Vzácný jestøábník hadincovitý (Hieracium echioides) se vyskytuje ojedinìle na skalních plošinách.
18 Chránìná hvìzdnice zlatovlásek (Aster linosyris)
vykvétá na konci léta na travnatých svazích.
19 Silenka nicí (Silene nutans).
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20

21

22

20 Otakárek fenyklový (Papilio machaon), se èasto
zdržuje na vyvýšených místech nad skalami.
21 Nejbìžnìjším motýlem skalních stepí Jabloòky je
modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion).
22 Teplomilná hrabalka Astata boops na kvetoucím
èesneku kulatohlavém.
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chyphloeus (T. spinimanus, T. angustisetulus, T.
rectus nebo T. asperatus). Již mimo stepní
trávníky, ve zbytcích porostù zakrslých doubrav, se vyskytuje vzácný kovaøík Cardiophorus
gramineus.
Pro øadu stepních lokalit na území Prahy
jsou typické také poèetné populace vzácných i bìžnìjších teplomilných ploštic. Na
svazích Jabloòky, v místech, kde roste ožanka
kalamndra, se vyskytuje vzácná síťnatka
Copium clavicorne. Na podobných místech,
ale na svízelech jako živné rostlinì, se vyskytuje klopuška Polymerus vulneratus. Mezi bizarní
ploštice patøí hranatka dravá (Phymata crassipes). Jsou pro ni typické vystouplé lišty na
horní stranì tìla a hákovitì zahnuté pøední
nohy, podobné pøedním nohám kudlanky,
jimiž chytá koøist. Další dravou plošticí, kterou
nelze pøehlédnout, je zákeønice èervená (Rhinocoris iracundus), která na svou koøist èíhá
na kvìtech rostlin.
Poèetnou skupinou, jejíž zástupci se
hojnì vyskytují na vyhøátých svazích Jabloòky
jsou blanokøídlí. Mezi velmi vzácné druhy patøí
parazitická hrabalka Evagetes subglaber
nebo kutilka Crossocerus congener. Mezi
bìžnìjší druhy patøí øada teplomilných hrabalek: Arachnospila ausa, Arachnospila hedickei, Auplopus rectus, Auplopus albifrons nebo
Priocnemis minuta. V letním období mùžeme
na travnatých svazích velmi èasto potkat
výraznou hrabalku Astata boops, která saje
nektar z rozkvetlých palic èesnekù kulatohlavých. Svahy s drobnými sutìmi jsou pøíhodné
nejen pro hrabalky, ale i pro nìkolik druhù
stepních vèel, napø. Hylaeus punctulatissimus

a Megachile melanopyga. Ozdobou travnatých svahù jsou bezesporu také zlatìnky, kterých se v území vyskytuje celá øada. Za zmínku stojí výskyt støedomoøské zlatìnky Chrysis
marginata a øady bìžnìjších druhù jako
Chrysis inaequalis, Ch. leachü, Ch. germari
nebo Ch. scutellaris.
Nápadnou skupinou hmyzu, jejíž zástupci se hojnì vyskytují na travnatých svazích,
jsou motýli. Na výhøevné stránì, kde rostou
živné rostliny housenek, jsou vázáni zejména
otakárek fenyklový (Papilio machaon) a otakárek ovocný (Iphiclides podalirius). Velice
hojný je zejména na jaøe také tmavì zbarvený modrásek rozchodníkový (Scolitantides
orion) a nìkteré druhy soumraèníkù. Kromì
tìchto vzácnìjších druhù se v území vyskytuje i celá øada bìžnìjších motýlù, jako je okáè
bojínkový (Melanargia galathea), baboèka
bodláková (Vanessa cardui) nebo okáè
poháòkový (Coenonympha pamphilus).
Relativnì chudá je fauna mìkkýšù, kteøí
jsou zastoupeni jen nìkolika stepními druhy.
Za zmínku stojí vøetenatka obecná (Balea
biplicata), oblovka drobná (Cochlicopa lubricella) nebo drobnièka válcovitá (Truncatellina cylindrica).
Vzhledem k pøevažujícímu skalnatému
terénu najdeme v území jen nemnoho obratlovcù. Výjimku pøedstavují pouze ptáci, kteøí
hnízdí v køovinatých lemech v celém území.
Mezi typické hnízdící zástupce patøí pìnice
pokøovní (Sylvia curruca), pìnice èernohlavá
(Sylvia atricapilla), ťuhýk obecný (Lanius collurio) nebo bìžné druhy sýkor.
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