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I. Úvod    
Účelem práce je biologické hodnocení lokality "Malá bažantnice" v Měšicích, pro 

účely nastavení optimálního lesnického a dalšího hospodaření, ochraně dochovaného 
krajinného rázu a ochraně biologické diverzity a pro případné zvýšení územní ochrany. 
Hodnocení však není lesním hospodářským plánem ani osnovami.  
 Je-li v textu zmínka o zákoně bez dalšího upřesnění, jedná se o zák. ČNR č. 114/92Sb. 
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 

II. Základní údaje   
II.1.   Administrativní a ostatní údaje        

II.2.   Charakteristika území, dílčí plochy  
Předmětné území se nachází v ORP Brandýs, severovýchodně od  Prahy a jihovýchod-

ně od Brandýsa. Jedná se o lesní celek v intravilánu obce, parkového a rekreačního 
charakteru, kdysi součásti hospodářského, kulturního a společenského celku, u zámku v 
Měšicích. Představuje poměrně homogenní celek, přesto je rozděleno na 4 části :  les mezi 
tratí a cestou, zbývající větší les, Vinořský potok a jeho těsné okolí a novou paseku v západní 
části.  

II.3.   Metodika a postup hodnocení  
Postup a zpracování hodnocení se řídí doporučenými metodikami, zadáním 

objednatele a charakterem lokality. Pro zpracování byly použity výsledky vlastních šetření, 
údaje OŽP MÚ Brandýs, informace AOPK ČR a další. Organismy byly determinovány 
převážně in vivo (zejména rostliny, obratlovci, většina bezobratlých), z menší části byly 
odebírány vzorky k laboratornímu zpracování  (bezobratlí). Pro monitoring a sběr 
bezobratlých byly použity smýkání, sklepávání, zemní a jiné pasti a přímá observace.  

Sledovány byly druhy chráněné, evropsky významné, ČS ČR,  regionálně vzácné a 
indikační, a to všech skupin obratlovců a dále vybraných skupin bezobratlých. Z rostlin byly 
sledovány všechny zastoupené druhy.  Důvodem pro zpracování hodnocení je optimalizace 
lesnického hospodaření vč. zachování přírodně-kulturního celku a pozitivní rozvoj bioty.     

III.  Přírodní  poměry 
III.1. Geomorfol., geologické, hydrolog. a pedol. poměry, antropogenní vlivy 
Geomorfologie 
 Zájmové území se nachází ve Středolabské tabuli, v okrsku VIB-3C-B Starobole-
slavská kotlina a v blízkosti jeho přechodu do okrsku VIB-3E-a Kojetická pahorkatina. 
Staroboleslavská kotlina se vyznačuje sedimentárním reliefem se znaky eolického zvětrávání.  

Název území, obec Malá bažantnice, Měšice
Kraj / ORP Středočeský // Brandýs n.L. / Stará Boleslav
Katastrální území dotčené záměrem Měšice
Parcelní čísla 104/2,111/1, 111/23, 111/24, 111/33, 111/35   
Plocha biologického hodnocení 9,54 ha
Kultury parcel biol. hodnocení ostat. plocha - komunikace, PUPFL
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 Hodnocené území je rovinaté, s náznaky místních teras, zřejmě i technicky upravova-
né. Jeho nadmořská výška se pohybuje kolem 203 m.n.m. 
Geologie 

Zájmové území se zčásti nachází na nerozlišeném pleistocénním podloží, s převahou 
deluviálních, kamenitohlinitých sedimentů. Do severozápadní části zasahují spodnoturonské 
vápnité jílovce až slínovce bělohorského souvrství, kdežto v části  severovýchodní jsou to 
svrchnocenomanské korycanské vrstvy s křemennými pískovci. Líbeznický potok protéká 
holocénními, deluviofluviálními písčitohlinitými až jílovitopísčitými sedimenty.     

 Hydrologie 
Hydrologické pořadí Líbeznického potoka je 1-05-04-022. Čistota vody kolísá od II. 

do IV, vyznačuje se bodovou i plošnou kontaminací. Je zpravidla uváděn jako 
vodohospodářsky méně významný tok, s mimopstruhovými rybníky. Nutně vyžaduje 
vodohospodářský dozor a revitalizační zásahy.  

Pedologie   
Podle místního šetření jsou půdy v místě především černozemí modální či 

karbonátovou ze spraší, podle všeho prostřídanou kambizemí modální či spíše 
antropogenními uloženinami. Fragmentárně je možný výskyt fluvizemě modální.  

Antropogenní vlivy 
Antropogenní vlivy v lokalitě spočívají v dávnějších krajinářských a lesnických 

zásazích, ve vazbě na zaniklý komplexní hospodářský systém, prováděný ve většině případů 
šlechtou, v Měšicích  to byli zejm. Nosticové. Vypovídá o tom jak dřevinná skladba lesa, tak 
výskyt introdukovaných rostlin, a také úprava vodoteče.  

Umístění Malé bažantnice v intravilánu obce, s omezenou možností migrace bioty v 
hypotetických biokoridorech, je výrazným antropogenním vlivem. Les je obklopen ze dvou 
stran silničními komunikacemi, z jedné strany železniční tratí a z jedné strany kompaktní 
zástavbou. Pro některé organismy, zejm. menší nelétavé živočichy, je tedy území téměř 
izolovaným ostrovem s omezenou možnosti výměny genů s  jinými populacemi.       

III.2. Klimatické poměry 

Klimatická oblast T2
Nadmořská výška hodnoceného území 203 m.n.m.
Průměrná teplota v lednu -2 - -3oC
Průměrná teplota v dubnu 8 - 9 oC
Průměrná teplota v červenci 18 - 19 oC
Průměrná teplota v říjnu 7 - 9  oC
Počet letních dnů okolo 25 0C 50 - 60
Počet mrazových dnů ročně  100 - 110
Počet ledových dnů ročně  30 - 40
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 - 400 mm
Srážkový úhrn v zimním období 200 - 300 mm
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
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III.3. Biogeografie, fytogeografie, potenciální vegetace, ÚSES, ZCHÚ, EVL 
Území se nachází ve vegetačním stupni I. dubovém. Dle biogeografického členění 

(CULEK 1995, 2005) se předmětné území nachází v biogeografickém regionu 1.5 – 
Českobrodský. Fytogeograficky je součástí termofytika, fytogeografického okresu Pražská 
plošina, podokresu Jenštejnská tabule. Potenciální přirozenou vegetací (cf. NEUHÄUSLOVÁ a 
kol. 1998) jsou lužní lesy sv. Alno- ulmion. 
 Území je součástí ÚSES, kdy jižní část lesa (zcela překryvná s částmi 3 a 4 a zčásti 
také 1 a 2) je vymezeným LBC č. 3 o ploše 3,22 ha, STG 2BC3. K západu navazuje na LBK 
8, k východu je propojen lokálním biokoridorem LBK 7 na LBC 2 (STG 2BC3 a 2BC4). 
Dominuje zde zapojený les s typickým podrostem. Funkčnost prvku je značně omezena.   
 Nejbližšími ZCHÚ jsou PP „Kuchyňka“ u Brázdimi, nejbližším přírodním parkem 
je západně ležící PřP „Dolní Povltaví". 

Nejbližšími EVL jsou např. CZ0210719 Milčice, CZ0210713 Polabské hůry aj. 
Vzájemné ovlivnění hodnoceného území a těchto EVL je vyloučeno.   

Nejbližší ptačí oblastí je CZ0211010 Rožďalovické rybníky u Mladé Boleslavi.  

III.4. Fytocenologie a floristika, ZCHD, biotopy, dřeviny 
 Fytocenologicky a floristicky je lesní vegetace zařaditelná do středoevropských 
tvrdých luhů asociace Ficario vernae – Ulmetum campestris (syn. Querco-Ulmetum). Ve 
stromovém a keřovém patře se uplatňuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub letní 
(Quercus robur), všechny jilmy - j. vaz (Ulmus laevis), j. habrolistý (Ulmus minor), j. horský  
(Ulmus glabra), střemcha obecná (Prunus padus) či bez černý (Sambucus nigra). Ze ZCHD 
se vyskytuje dřín obecný (Cornus mas), patrně vysazovaný. Na bývalý park upomíná bohatý 
výskyt všudypřítomného břečťanu popínavého (Hedera helix), pnoucího se po většině 
vzrostlých stromů i po povrchu půdy. V jarním aspektu tvrdého luhu kvete orsej jarní (Ficaria 
verna), dymnivka dutá (Corydalis cava), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone nemorosa), 
ptačinec přehlížený (Stellaria neglecta), česnek medvědí (Allium ursinum) či bažanka 
vytrvalá (Mercurialis perennis). V létě jsou tyto druhy nahrazeny nitrofilními druhy, jako je 
bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík 
městský (Geum urbanum) či trávy, např. válečka lesní (Brachypodium silvaticum). 
Z nepůvodních druhů byl zjištěn výskyt česneku podivného (Allium paradoxum) v bohaté 
populaci, jihoevropského šišáku vysokého (Scutellaria altissima), vysazená bude i ostřice 
převislá (Carex pendula), která v ČR roste převážně ve východní části státu. Malá část lesa 
byla nedávno vykácena, na pasece je přítomna běžná ruderální flóra. Rostlinné druhy zvláště 
chráněné dle vyhlášky nebyly v žádné ploše zjištěny.  

Biotopy dle fytocenóz jsou : L2.3 – Tvrdé luhy nížinných řek, lokálně též X9 – Lesní 
kultury s nepůvodními dřevinami, dále X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné 
vegetace a X7 – Ruderální vegetace mimo sídla. 

Dřeviny se až na okrajové části (zahrady) vyskytují pouze jako lesní. Dominantními 
druhy jsou jilm horský, dub letní a jasan ztepilý. Nevýraznějšími a krajinářsky i 
nejhodnotnějšími stromy jsou mohutné duby letní na okraji lesa při západním okraji území, 
které spolu s některými jedinci v porostu měly být již dávno povýšeny na památné stromy. 
Několik dalších podobně dominantních jedinců bylo v nedávné době vykáceno.  

Počet dnů zamračených 120 - 140
Počet dnů jasných 40 - 50
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III.5. Zoogeografie, faunistika, ZCHD, ČS 
Zoogeograficky patří území do eurosibiřské podoblasti, zóny listnatých opadavých a 

smíšených lesů a zvířeny hercynského původu (MAŘANOVO členění, upravené BUCHAREM 
1983). Předmětné území leží ve faunistickém obvodu a okrese 7 Polabí.  

Pozornost byla věnován především druhům zvláště chráněným, příp. ohroženým, jinak 
představují tabulkové výčty dosažitelný soubor indikačních druhů, přičemž zdaleka nepřed-
stavují úplný soupis. Aktuální a masivní přítomnost druhů zavlečených a invazních (jako je 
např. norek americký (Lutreola vison) nebyla zjištěna. Pozorováno bylo několik netopýrů, tato 
hodnotná skupina však nebyla dále zjišťována, existuje však předpoklad výskytu několika 
druhů těchto chráněných savců.  

V území převažují arborikolní druhy obratlovců, se zastoupením několika  
teplomilných druhů, jako je např. z ptáků žluva hajní (Oriolus oriolus), z bezobratlých 
zlatohlávek skvostný (Cetonischema aeruginosa) aj.  Z bezobratlých jsou četní např. 
blanokřídlí, dvoukřídlí, ploštice, motýli, brouci, rovnokřídlí a křísi, ale objevují se i zástupci 
vážek, jepic, chrostíků, dlouhošíjek etc. Sledováni  byli střevlíkovití (Carabidae), kteří byli 
využiti k indikaci kvality prostředí pomocí metodiky Hůrky, Veselého a Farkače. Bylo 
zjištěno, že dominují druhy eurytopní, tj. přizpůsobivé k různým druhům prostředí. Naopak 
druhy náročnější absentují. I když  území nese název po bažantovi, tak myslivecky atraktivní 
bažant obecný (Phasianus colchicus) zde pozorován nebyl. 

Z druhů zvláště chráněných (ZCHD) mají relativně nejpočetnější populace blanokřídlí 
(Hymenoptera), a to čmeláci (r. Bombus) vč. zjištěných hnízd. Naproti tomu mravenci r. 
Formica absentují. Z dosud pozorovaných motýlů je nejzajímavější výskyt drvopleně 
topolového (Cossus cossus), který všude mizí, v důsledku likvidace starých stromů ve fázi 
rozpadu. Vzhledem ke kontinuálním změnám v přírodě nelze konstatovat, že by monitoring 
mohl být někdy považován za zcela ukončený, a tabulkové přílohy zahrnují pouze určitou část 
přítomných druhů, resp. části vybraných skupin fauny. Podobně jako drvopleň jsou ohroženy 
všechny další xylofágní druhy a xylobionti vůbec, například největší český brouk roháč 
obecný (Lucanus cervus). 

       
III.6. Charakteristiky vybraných ovlivnitelných ohrožených druhů, rizika 

Níže jsou uvedeny tři vybrané ohrožené druhy živočichů, ovlivnitelné změnami 
v předmětných plochách.  

Zastoupení zvláště chráněných druhů živočichů dle kategorií

Kategorie Ohrožení Silně ohrož. Kriticky ohrož. Vyžad. pozorn.

Skupiny, počet

Bezobratlí           43 6 - - -

Obojživelníci        2 1 - - -

Plazi                     1 - 1 - -

Ptáci                   19 2 1 - -

Savci                    8 - - - 2

Celkem               73 9 2 - 2
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Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)  
Méně známý datlovitý pták, vyskytující se sporadicky např. v Dolním Povltaví, je  

stanovištně a potravně vázán na staré lesy, kde poměrně nenápadně hnízdí a přebývá. Protože 
není tak zdatným tesařem, jako jiní datlové, nezbytně potřebuje starší listnaté stromy, v nichž 
si buduje svá hnízda. Lesnické hospodaření tedy přímo limituje jeho existenci.  

Roháč obecný (Lucanus cervus)  
Nápadný brouk z čeledi Scarabaeidae, obyvatel světlých doubrav, existenčně a 

vývojem vázaný na torza dubů, nenachází zde ideální podmínky pro existenci. Při vhodném 
managementu je sto svou populaci posílit.  
Zlatohlávek skvostný (Cetonischema aeruginosa )  

Největší středoevropský zlatohlávek, jehož larvy se vyvíjejí v dutinovém trouchu 
listnatých stromů, jak lesních, tak i ovocných a okrasných. Dospělí brouci konzumují ronící 
mízu, ale také odpadní ovoce (švestky, hrušky). Jako většina xylobiontů všude ubývají.   

IV.  Historie hospodaření  
Historie hospodaření není zpracovatelům exaktně známa, lze však předpokládat 

přeměnu tvrdého luhu na okrasnou bažantnici s řadou introdukovaných druhů, a to jak rostlin, 
tak i živočichů vč. exotických, např. pávů, krocanů, bažantů zlatých, jelenců apod. 
Přírodnímu stavu se blížící charakter území zůstal do značné míry zachován.  

V.   Vliv činností na přírodu 
 Vliv plánovaných činností na přírodu je hodnocen dále. K těmto vlivům může 
pravděpodobně dojít, resp. již dochází, zejm. narušením funkce LBC 3.  

V.1.  Současný stav předmětného a okolního území 
 Současný stav předmětného území je popsán v částech III. a IV. a v přílohách. 
Významný a limitující je stav širšího okolí, který se vyznačuje úpadkem forem tradičního 
hospodaření, zejména zánikem většiny mikrohabitatů, jako vhodných biotopů pro organismy 
v české krajině.  

  
V.2.  Posouzení předpokládaných přímých vlivů na strukturu a funkci dotčených 
ekosystémů a na přítomné organismy 

V.2.1. Vlivy přímé dočasné 
 Vzhledem k charakteru území lze hovořit o dočasných přímých vlivech pouze v 
případech, kdy dojde k větším lesnickým zásahům, t.j. probírkám, kácení, manipulaci a 
obnově výsadbou. Prostory mýtin, průseků a cest jsou dočasně využívány autochtonními 
heliofilními druhy organismů, jsou však také často osídleny druhy invazními, nepůvodními a 
nežádoucími. Vyjma několika ruderálů však takové druhy zjištěny nebyly.  
 Přímé dočasné vlivy na ekologickou stabilitu území, na strukturu a funkci dotčených 
ekosystémů a na druhovou rozmanitost vč. zániku biotopů chráněných nebo ohrožených 
organismů nastanou v omezené míře.  

V.2.2.  Vlivy přímé trvalé 
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Trvalé přímé vlivy mohou následovat po vlivech dočasných a mohou být jejich 
prolongací. A to v případech, kdy by došlo k zásadní proměně dřevinné skladby, na kterou 
byla doposud vázána fauna xylobiontů, a také pedofauna (např. vlivem okyselení opadanky z 
jehličnanů apod.). Došlo by k destrukci stávajícího ekosystému a k ústupu až zániku mnoha 
druhů. Podle charakteru zásahů by mohlo dojít k dalšímu ovlivnění funkce LBC 3 (ÚSES -  
stanoviště, migrace).  
 Přímé trvalé vlivy na ekologickou stabilitu krajiny, na strukturu a funkci dotčených 
ekosystémů, na biotopy, společenstva a druhy nastanou. Vlivy na ÚSES mohou nastat a 
mohou být zásadního rázu, vlivy na zvláště chráněná území, EVL, ptačí oblasti a přírodní 
parky nenastanou.  

V.3. Posouzení předpokládaných nepřímých vlivů na  strukturu a funkci 
dotčených ekosystémů a na přítomné organismy 

V.3.1.  Vlivy nepřímé dočasné 
 Vzhledem k umístění a charakteru území nejsou nepřímé dočasné vlivy před-
pokládány.  
 Nepřímé dočasné vlivy na ekologickou stabilitu blízké krajiny a vlivy na strukturu a 
funkci návazných dotčených ekosystémů nenastanou. Vlivy na zvláště chráněná území, 
EVL, ptačí oblasti, přírodní parky nenastanou, dočasné vlivy na LBK ÚSES mohou nastat 
v neurčeném rozsahu. 

V.3.2.  Vlivy nepřímé trvalé  

 Vzhledem k umístění a charakteru území jsou  předpokládány nepřímé trvalé vlivy. 
 Nepřímé trvalé vlivy na zvláště chráněná území, EVL, ptačí oblasti a přírodní parky 
nenastanou. Vlivy na ekologickou stabilitu blízké krajiny a vlivy na strukturu a funkci 
návazných dotčených ekosystémů mohou nastat v důsledku omezení a narušení funkcí 
ÚSES, především funkce LBC 3 v Malé bažantnici.  

VI.  Návrh monitoringu  
 Monitoring bioty, t.j. rostlin, hub a živočichů by měl být prováděn před závažnými 
změnami v hospodaření. V ostatních případech by měl být prováděn nejdéle po uplynutí 
deseti let.  

VII. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení či kompenzaci 
negativních vlivů 
 Hodnocené území je v současnosti stabilizované jako les s povinností pořízení LHO. Z 
jeho charakteru je však zjevné, že jeho původním účelem nebyla produkce dřeva, nýbrž 
mimoprodukční funkce. Dominují zde obligátní organismy, vyskytují se zde však i různě 
početné populace několika zvláště chráněných druhů. Druhová diverzita jak obecně, tak 
zvláště chráněných druhů odpovídá stanovištním podmínkám a způsobu využívání. Při 
adekvátních způsobech hospodaření má les značný potenciál pro udržení a rozvoj biologické 
diverzity, spolu s udržením příznivých mimoprodukčních funkcí, zejména klimatické, 
vodohospodářské, půdoochranné a hygienické (t.j. zdravotní a rekreační). Souběžným 
problémem je stav Líbeznického potoka, který však nelze řešit odděleně od celého povodí.  

 Jako opatření k dosažení zamýšlených cílů lze zvažovat tyto alternativy :  
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VII.1. Alternativa ekonomická   
Celek lesa "Malá bažantnice" bude považován za les hospodářský, t.j. s primární 

funkcí produkce dřeva. Při hospodaření bude postupováno pouze v zájmu maximální 
výtěžnosti, při zásazích, zejm. těžbě a obnově budou uplatněna především příslušná 
ustanovení dle předpisů o lesích, např. omezení vstupu (nové výsadby apod.). Výsadby budou 
prováděny pouze z ekonomicky atraktivních dřevin, při výchově porostů budou uplatněny 
herbicidy a další silvachemikálie. Nebude respektována úloha lesního porostu jako 
krajinotvorného a kulturního celku, naopak tato úloha bude maximálně potlačena, aby mezi 
obyvateli a návštěvníky zcela vymizelo povědomí o Malé bažantnici jako součásti 
integrálního přírodního, hospodářského, kulturního a společenského celku, navazujícího 
současně i na další přírodní celky.  
 Líbeznický potok bude ponechán v současném nevyhovujícím stavu. 

VII.2.  Alternativa krajinotvorná, spojená s ochranou bioty  
 Alternativa krajinotvorná předpokládá úpravu hospodaření tak, aby území bylo 

zachováno jako součást integrálního přírodního, hospodářského, kulturního a společenského 
celku. Pro uplatnění alternativy je třeba naplnit následující opatření :  

  
1. Právní postavení lesa dle zákona o lesích : Předmětný les je třeba vést v kategorii 

lesů zvláštního určení dle lesního zákona, zejména s ohledem na jeho polohu v 
intravilánu obce v blízkosti historicky významných objektů a doložitelný způsob 
někdejšího i současného využívání. Nezbytné je uvést do právního stavu cestní síť lesa. 

2. LHO : Lesní hospodářské osnovy je třeba zpracovat s ohledem na bod 1. výše, a dále 
s ohledem na zjištěný výskyt významných druhů organismů (bod 6.), příp. výskyt 
potenciálních migrantů. 

3. Těžba dřeva : Těžební zásahy budou realizovány buď výběrně, nebo maloplošně v 
kotlících, porostní stěny nebudou otevírány. Nejhodnotnější exempláře stromů budou 
chráněny (i jako genový zdroj - osivo). Torza stromů budou dle možností ponechávána 
v porostech, s podmínkou minimalizování nebezpečí pádu.    

4. Ochranné pásmo lesa : Ochranné pásmo lesa dle lesního zákona (50 m) bude 
respektováno, zejm. v procesu územního plánování a při územních řízeních. Za 
současného stavu není toto pásmo respektováno vůbec.   

5. ÚSES : Je třeba podpořit propojování biotopů v rámci ÚSES, a to přednostně v 
případech, kdy existují podstatné migrační bariery pro zjištěné významné organismy.  

6. Biota : Zásahy, t.j. obnova, probírky, neumístěná a havarijní kácení, výsadby, výchova 
porostů, volba druhové skladby dřevin, lesnické meliorace, zřizování a údržba cest, 
myslivecké využívání aj. budou prováděny tak, aby nenarušily biotopy významných 
druhů a podpořily existenci jejich populací (viz také bod 3.).    

7.  Hydrické poměry, Líbeznický potok : Opatření, zlepšující stav potoka je třeba 
provádět na celém povodí. Lokálně zlepšit stav vody by bylo možné s účastí rostlin 
(kořenová čistírna, rybníky s převahou litorálu), spíše mimo hodnocené území. 
Vkládat je možné i některé revitalizační prvky, např. delší prahy, čeřící protékající 
vodu.  

8. Ochrana dle jiných předpisů : Případný návrh na zřízení zvláštní ochrany dle 
zákona o ochraně přírody a krajiny je třeba doložit  návrhem na tuto ochranu, spolu 
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s navrženým způsobem hospodaření. Biologické hodnocení může být jedním z 
podkladů pro  tento  postup. Důvodem   zvláštní  ochrany  může  být  charakter  
území   jako  

ukázky lesního porostu blízkého přirozené dřevinné skladbě a s přirozeným bylinným 
podrostem, byť v minulosti upravovaném. Dominantní a  významné exempláře stromů 
mohou být vyhlášeny jako památné, se specifickou péčí. 

VIII. Vyhodnocení alternativ a závěr   
Další postup závisí na rozhodnutí, zda bude preferován okamžitý ekonomický efekt, 

avšak se ztrátou významných hodnot, jak se všeobecně děje, nebo dlouhodobá udržitelnost 
území a jeho fenomenů. Ve druhém případě je postup dle alt. VII.2. perspektivní volbou.  

Při rozhodování o hospodaření a využití lesa "Malá bažantnice" je 
jednoznačně doporučeno postupovat dle alternativy VII. 2.  
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X. Přehled parcel biologického hodnocení 

OP - ostatní plocha  ;  PUPFL – pozemek určený k plnění funkcí lesa  ; 

XI.     Přílohy 
XI.1. Přehledový seznam rostlin       
XI.2. Výběrný seznam živočichů   
XI.3. Situace v základní mapě  12-24-04     ... měř. 1 : 10 000 
XI.4. Plocha biol. hodn. na zákl. kat. mapy  3-5/33, 1 : 1000  ... bez měř. 
XI.5. Foto 

XII. Zkratky   
agg.  agregace 
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
C1 rostlinný druh zařazený do Červeného seznamu ohrožené květeny ČR (HOLUB 

et al., 1995) v kategorii kriticky ohrožených 
C2 rostlinný druh zařazený do ČS ČR v kategorii silně ohrožených 
C3 rostlinný druh zařazený do ČS ČR v kategorii ohrožených 
C4  rostlinný druh zařazený do ČS ČR v kategorii vyžadujících zvýšenou 
pozornost 
ČGÚ  Český geologický ústav 
ČS  Červený seznam 
KO  zvláště chráněný druh organismu ve skupině „kriticky ohrožení“ dle vyhl. 
k.ú., kat.úz. katastrální území 
LBC  lokální biocentrum ÚSES 
LBK      lokální biokoridor ÚSES 
LHO     lesní hospodářské osnovy 
MěÚ  Městský úřad 
MŽP  ministerstvo životního prostředí 
N.v.  nadmořská výška 
OH  zvláště chráněný druh organismu ve skupině „ohrožení“ dle vyhl. 
OÚ  obecní úřad 
OŽP  odbor životního prostředí 
PP  přírodní památka  
PR  přírodní rezervace 

Parcelní čísla ploch
Parcela Výměra m2 Druh pozemku 
104/2 9389 PUPFL
111/1 81967 PUPFL
111/23 1386 PUPFL
111/24 125 OP
111/33 96 OP
111/35 2377 OP
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PřP  přírodní park 
Sb.  sbírka (zákonů) 
SO  zvláště chráněný druh organismu ve skupině „silně ohrožení“ dle vyhl. 
sp.  species 
ssp.  subspecies 
ÚP, ÚPD územní plán, územně plánovací dokumentace 
ÚSES  územní systém ekologické stability 
VKP  významný krajinný prvek 
vyhl.  vyhláška MŽP 395/92Sb. 
zák.  zákon ČNR č. 114/92Sb. o ochraně přírody a krajiny ve zn. pozd. předpisů 
ZCHD  zvláště chráněný druh (-é druhy) 
ZCHÚ  zvláště chráněné území 

#  14



XI.1.                                                                                                                                                                                    

Rostliny „Malá bažantnice“, výběrný přehled 
Legenda tabulek  

Dílčí plochy  
1.  les v blízkosti železniční trati 
2.   les ve větší ploše Malé bažantnice 
3.   potok a světliny podél Líbeznického potoka 
4.  nová paseka 

Kategorie ohrožení podle vyhl. 395/92 Sb.  
OH   chráněný druh – kategorie ohrožený 
SO   chráněný druh – kategorie silně ohrožený 
KO   chráněný druh – kategorie kriticky ohrožený 

Ostatní vysvětlivky  
ex.   exemplář 
Ind.   index ochrany 
juv.   juvenilní  
C4a   druh ČS ve skupině vyžadujících pozornost 

Přehled rostlin  

Latinský název Český název Ind. Výskyt
Dřeviny

Acer campestre Javor babyka 1., 2. Nehoj. po celém území 
Acer platanoides Javor mléč 1., 2. Hoj. po celém území
Acer pseudoplatanus Javor 
klen platanoides 

Javor klen 1., 2. Po celém území
Aesculus hippocastanum Jírovec maďal 1., 2. Lokál. na řadě míst 
Alnus glutinosa Olše lepkavá  3. U vodoteče
Carpinus betulus Habr obecný 1., 2. Hoj. po celém území
Cornus mas Dřín obecný OH, C4a 1., 2. Nehoj. v částech území
Corylus avellana Líska obecná 1., 2. Hojně po celém území
Crataegus sp. Hloh 1., 2.  Místně v  území
Euonymus europaea Brslen evropský 1., 2., 4. Nehoj.po cel. území
Fraxinus excelsior  Jasan ztepilý 1., 2. Hojně po celém území
Hedera helix Břečťan popínavy 1., 2., 3. Po celém území
Prunus padus Střemcha obecná 2. Nehoj. po celém území
Quercus robur Dub letní 1., 2. Hojně po celém území
Robinia pseudacacia Trnovník akát 1. Nehojně a místně
Sambucus nigra Bez černý 1., 2., 3. Hoj. po celém území
Tilia cordata Lípa malolistá 1., 2. Roztrouš. po větš. území 
Tilia platyphyllos Lípa velkolistá 1., 2. Roztrouš. po větš. území
Ulmus glabra Jilm horský 1., 2. Hojně po celém území
Ulmus laevis Jilm vaz C4a 1., 2. Roztrouš. po větš. území
Ulmus minor Jilm habrolistý C4a 1., 2. Hojně po celém území
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Latinský název Český název Ind. Výskyt
Byliny 
Aegopodium podagraria Bršlice kozí noha 1., 2., 4. Hoj. po celém území
Alliaria petiolata Česnáček lékařský 1. Lokálně na řadě míst
Allium paradoxum Česnek podivný 4. Pouze lokál. u nové paseky
Allium ursinum Česnek medvědí 1. Pouze lokálně u cesty
Anemone ranunculoides Sasanka pryskyřník. 1., 2. Roztrouš. po větš. území
Anthriscus silvestris Kerblík lesní 1., 2. Větš. území 
Atriplex hortensis Lebeda zahradní 2., 3. Lokál. u cest a na pasece
Bromus sterilis Sveřep jalový 1., 2., 4. Lokálně u cest 
Capsella bursa-pastoris Kokoška pastuší 

tobolka
2., 4. Lokál. u cest a na pasece

Carex pendula Ostřice převislá 2. Pouze lokál. u cesty 
Carex silvatica Ostřice lesní 1., 2. Hoj. po celém území
Corydalis cava Dymnivka dutá 1., 2. Místně, v části území
Ficaria verna Orsej jarní 1., 2. Roztrouš. po větš. území
Galeobdolon argentatum Pitulník postříbřený 1., 2. Hojně po celém území
Galium aparine Svízel přítula 1., 2. Roztrouš. po větš. území
Geranium robertianum Kakost smrdutý 1., 2. Hojně po celém území
Geum urbanum Kuklík městský 1., 2. Hojně po celém území
Glechoma hederacea Popenec obecný 1., 2. Místně, v části území
Chaerophyllum temulum Krabilice mámivá 1., 2. Roztrouš. po větš. území
Impatiens parviflora Netýkavka malokvětá 1., 2. Hojně po celém území
Lamium album Hluchavka bílá 1., 2. Hojně po celém území
Lamium maculatum Hluchavka skvrnitá 1., 2. Roztrouš. po větš. území
Lapsana communis Kapustka obecná 1., 2. Roztrouš. po větš. území
Lolium multiflorum Jílek mnohokvětý 4. Lokál. u cest a na pasece
Lolium perenne Jílek vytrvalý 4. Na pasece
Lunaria annua Měsíčnice roční 4. Lokálně na pasece
Mercurialis perennis Bažanka vytrvalá 1., 2. Hojně po celém území
Ornithogallum kochii Snědek Kochův 1. Lokál. u cesty na záp. okraji
Poa annua Lipnice roční 4. Lokálně u cest a na pasece
Poa trivialis Lipnice obecná 4. Lokálně u cest a na pasece
Ranunculus repens Pryskyřník plazivý 1., 2. Hojně po celém území
Rumex sp. Šťovík 2., 4. Lokál. u cest a na pasece
Sonchus oleraceus Mléč zelinný 4.  Lokálně u cest a na pasece
Stachys silvatica Čistec lesní 1., 2. Hojně po celém území
Stellaria neglecta Ptačinec přehlížený 1., 2. Roztrouš. po větš. území
Urtica dioica Kopřiva dvoudomá 1., 2. Hojně po celém území
Veronica hederifolia agg. Rozrazil břečťanol. 1., 2. Hojně po celém území
Veronica chamaedrys Rozrazil rezekvítek 1., 2. Místně, v části území
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XI.2.                                                                                                                                                                                    

Živočichové  „Malá bažantnice“, výběrný přehled 
Legenda tabulek  

Dílčí plochy  
1.  les v blízkosti železniční trati 
2.   les ve větší ploše Malé bažantnice 
3.   pozok a světliny podél Líbeznického potoka 
4.  nová paseka 

Kategorie ohrožení podle vyhl. 395/92 Sb.  
OH   chráněný druh – kategorie ohrožený 
SO   chráněný druh – kategorie silně ohrožený 
KO   chráněný druh – kategorie kriticky ohrožený 

Ostatní vysvětlivky  
ex.   exemplář 
Ind.   index ohrožení či ochrany  
juv.   juvenilní  
VP1   druh vyžadující pozornost - regionálně vzácný 
VP2   druh vyžadující pozornost – přemnožený, invazní, karanténní  
    

Obratlovci 

Latinský název Český název Ind. Výskyt

Ptáci  (Aves)

Anas platyrhynchos Kachna divoká 3. Pár na potoce, hnízdění nezjištěno 

Ardea cinerea Volavka popelavá 3. Jedno pozorování na potoce

Cuculus canorus Kukačka obecná 2. Jeden pár po dobu asi tří týdnů

Dendrocopos maior Strakapoud velký 2. Cca dva hnízdící páry 

Dendrocopos medius Strakapoud prostřední OH 2. Hlasové projevy, hnízdění nezjištěno 

Erithacus rubecula Červenka obecná 2. Více jedinců, hnízdí

Fringilla coelebs Pěnkava obecná 2. Více ex.

Luscinia megarhynchos Slavík obecný OH 1. Hnízdící pár u železn. trati 

Oriolus oriolus Žluva hajní SO 2. Zpívající samec, patrně hnízdí

Parus maior Sýkora koňadra 1., 2.   Běžně v okrajích území 

Parus montanus Sýkora lužní 2., 4. Více jedinců v blízkosti světlin 

Parus palustris Sýkora babka 2. Hnízdící pár
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Bezobratlí 

Phoenicurus phoenicurus Rehek zahradní 3. Aktivní pár a 2 juv. u budov

Phylloscopus collybita Budníček menší 2. Hnízdící pár 

Pica pica Straka obecná 1. V okrajích porostu a okolí

Picus viridis Žluna zelená 2. Hnízdící pár

Sylvia curruca Pěnice pokřovní 3. Hnízdo u Vin. potoka (zahrádky)

Troglodytes troglodytes Střízlík obecný 1. Několik hnízdících párů

Turdus merula Kos černý 2. Několik párů při okrajích 

Latinský název Český název Ind. Výskyt

Savci  (Mammalia)

Apodemus sylvaticus Myšice křovinná 1. Plošně v celém území 

Capreolus capreolus Srnec obecný 1. Občasně migruje v celém území

Clethrionomys glareolus Norník rudý 4. V prostoru nové paseky 

Crocidura suaveolens Bělozubka šedá 2. 2 ex. u zdi podél silnice

Microtus arvalis Hraboš polní 1. Nehoj. v blízkosti železniční trati

Sciurus vulgaris Veverka obecná VP1 3. 1 ex. v západ. části u budov

Sorex araneus  Rejsek obecný 3. 1 ex. u Líbezn. potoka

Sus scrofa Prase divoké VP2 3. Občasně migruje v celém území

Latinský název Český název Ind. Výskyt

Plazi   (Reptilia)

Anguis fragilis Slepýš křehký SO 3., 4. Několik ex. v detritu a pod 
dřevem

Latinský název Český název Ind. Výskyt

Obojživelníci   (Amphibia)

Bufo bufo Ropucha obecná OH 3. 2 ex. v blízkosti kompostu u 
lávky

Rana temporaria Skokan hnědý 3. Nepočetně v blízkosti potoka

Latinský název Český název Ind. Výskyt

Plži   (Gastropoda)

Arianta arbustorum Plamatka lesní 2. Několik ex na světlinách lesa
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Arion lusitanicus Plzák španělský VP2 1., 3., 4. Větší množství ex. při 
okrajích lesa

Helix pomatia Hlemýžď zahradní 2. Řídce při okrajích lesa

Limax cinereoniger Slimák popelavý 3. Pod dřevem u zahrádek

Lymnaea truncatula Plovatka malá 1. Několik ex. v loužích u trati

Latinský název Český název Ind. Výskyt

Plži   (Gastropoda)

Latinský název Český název Ind. Výskyt

Potemníkovití   (ř. Coleoptera, čel. Tenebrionidae)

Podonta nigrita 4. Několik ex. v trouchu dřeva 

Prionychus ater 2. Jeden ex. pod kůrou jilmové 
souše

Latinský název Český název Ind. Výskyt

Střevlíkovití   (ř. Coleoptera, čel. Carabidae)

Abax parallelepipedus Střevlíček 2. Dosti hojně po celém území

Amara ovata Střevlíček 3. Několik ex. u zahrádek 

Carabus granulatus Střevlík zrnitý 2. Dva ex. 

Carabus hortensis Střevlík zahradní 2. Sporadicky v celém území 

Chlaenius vestitus Střevlíček 3. Jeden ex. v letu u domů

Loricera pilicornis Střevlíček 2. Jednotlivě 

Oxypselaphus obscurus Střevlíček 3. Jeden ex. u potoka

Platynus assimilis Střevlíček 1. Nehojně po celém území

Pterostichus nigrita Střevlík 2. Hojně v části území

Pterostichus strenuus Střevlík 2. Sporadicky v části území

Pterostichus vernalis Střevlík 2. Hojně v části území

Latinský název Český název Ind. Výskyt

Vrubounovití   (ř. Coleoptera, čel. Scarabaeidae)

Cetonia aurata Zlatohlávek zlatý 4. Více ex. na keřích u trati

Cetonischema 
aeruginosa

Zlatohlávek skvostný OH 2. Jeden ex.  

Dorcus parallelepipedus Roháček 2. Dva ex. na pařezech dubů

Lucanus cervus Roháč obecný OH 2. Samice na dubovém torzu
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Oxythyrea funesta Zlatohlávek tmavý OH 2. Sporadicky na květech 

Phyllopertha horticola Listokaz zahradní 2. Mnoho ex. na keřích 

Melolontha hippocastani Chroust maďalový 2. Několik ex. na jírovci u cesty

Valgus hemipterus Zlatohlávek 2. Několik ex. v trouchu 

Latinský název Český název Ind. Výskyt

Čmeláci   (ř. Hymenoptera)

Bombus hortorum Čmelák zahradní OH 4. Jednotlivé dělnice, nehojně

Bombus lucorum Čmelák hájový OH 2. Jedna dělnice

Bombus pratorum Čmelák luční OH 4. Jednotlivé dělnice, nehojně

Latinský název Český název Ind. Výskyt

Mravenci   (ř. Hymenoptera, nadčel. Formicoidea)

Lasius fuliginosus Mravenec černolesklý 4. Hnízdo ve kmeni souše 

Myrmica rubra Mravenec žahavý 4. Hnízdo v pařezu v ploše

Latinský název Český název Ind. Výskyt

Vážky   (ř. Odonata)

Aeshna cyanea Šídlo modré 2. Osamělí jedinci na lesních 
pěšinách

Ischnura elegans Šidélko větší  3. 2 ex. v blízkosti potoka ve střed. 
části

Latinský název Český název Ind. Výskyt

Motýli   (ř. Lepidoptera)

Aglais urticae Babočka kopřivová 2. Jednotlivě při okrajích 

Alsophila aescularia Tmavoskvrnáč 
maďalový

3. Jeden ex. u potoka 

Amphipyra pyramidea Blýskavka rudokřídlá 2. Hojně ve střední části území

Araschnia levana Babočka síťkovaná 2. Několik ex. 

Campaea margaritata Běločárník habrový 2. Jeden ex. 

Cossus cossus Drvopleň topolový VP1 4. Housenky v poraženém kmeni

Erannia defoliaria Tmavoskvrnáč 
zhoubný 

2. Více ex.  

Limantria dispar Bekyně velkohlavá 2. Zjara větší množství housenek  
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Macroglossum 
stellatarum

Dlouhozobka 
svízelová

3. Cca pět ex. u zahrádek

Orthosia stabilis Přímočárnice lipová 1. Nehojně po celém území

Pieris napi Bělásek řepkový 4. Na nové pasece

Latinský název Český název Ind. Výskyt

Pavouci  (ř. Araneida)

Diaea dorsata Běžník zelený 2. Několik ex. při okrajích lesa 

Linyphia triangularis Plachetnatka keřová 2. Sporadicky  

Nuctenea umbratica Křižák podkorní 2. Jeden ex. v torzu jilmu  

Pisaura mirabilis Lovčík hajní 3. U potoka na vegetaci
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XI.5.                                                                                                                                                                                    

Foto „Malá bažantnice“ 

1.  Pěšina ve středu plochy 2, průhled lesem, 28.VII.2016 
2.   Interier lesa v ploše 3 při východním okraji, 14.V.2016 
3.   Staré torzo dubu na pasece v pl. 4; 31.V.2016 
4.  Mohutný dub letní u cesty v pl. 1; 2.VI.2016 
5.  Vykácená paseka v plochách 4, 3; 5.V.2016 
6.  Kořenové torzo dubu na pasece v pl. 4; 31.V.2016 
7.  Koryto Líbeznického potoka po proudu při jižním okraji pl. 3,  
  zahrádky, 29.VII.2016  
8.  Koryto Líbeznického potoka proti proudu, 29.VII.2016 
9.  Javor klen zcela obrostlý břečťanem, pl. 2; 28.VII.2016 
10.  Líbeznický p. (po proudu) pod silničním mostkem, pl. 3; 9.VIII.2016 
11.  Česnek podivný (Allium paradoxum) u paseky v pl. 4; 14.V.2016 
12.  Ostřice převislá (Carex pendula) ve středu plochy 2; 14.V.2016 
13.  Samice roháče obecného (Lucanus cervus) na torzu v pl. 4; 13.VII. 
14.  Zlatohlávek skvostný (Cetonischema aeruginosa) na torzu, 28.VII.  
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Foto 1 

Foto 2 
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Foto 3 
 

Foto 4 
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Foto 5 

Foto 6 
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Foto 7 

Foto 8 
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Foto 9 

Foto 10 
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Foto 11 

Foto 12 
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Foto 13 

Foto 14
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