Plán péče o přírodní památku
Bažantnice v Satalicích

na období
červenec 2010 – červenec 2020

1. Základní identifikační a popisné údaje
1.1 Základní identifikační údaje
evidenční číslo:
2407
kategorie ochrany:
přírodní památka
název území:
Bažantnice v Satalicích
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
vyhláška
orgán, který předpis vydal:
Ministerstvo školství, věd a umění
číslo předpisu:
91.629/51-IV/5
datum platnosti předpisu:
27.3.1951
datum účinnosti předpisu:
23.4.1951

1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj:
okres:
obec s rozšířenou působností:
obec s pověřeným obecním úřadem:
obec:
katastrální území:

Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Praha
Praha
Praha
Satalice
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Příloha č. M1:
Orientační mapa s vyznačením území

růžově – hranice přírodní památky, zeleně (šrafovaně) 50 m ochranné pásmo
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Katastrální území: 746134 Satalice
Číslo
parcely
podle KN

Číslo
Druh pozemku podle Způsob využití pozemku Číslo listu Výměra parcely
parcely
KN
podle KN
vlastnictví celková podle KN
podle
PK
(m2)
nebo jiných
evidencí

924
925

trvalý travní porost
lesní pozemek

523
500

4114
155008

Celkem

Výměra parcely
v ZCHÚ (m2)

4114
155008
159122

1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku
lesní pozemky

ZCHÚ
plocha v 15,9122 ha
15,5008

OP
plocha v 0,0000 ha

vodní plochy

Způsob
pozemku

využití ZCHÚ
plocha v 15,9122 ha

zamokřená plocha
rybník nebo nádrž
vodní tok
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trvalé travní porosty 0,4114
orná půda
ostatní zemědělské
pozemky
ostatní plochy

neplodná půda
ostatní
využití

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem

způsoby 15,9122

15,9122

Zřizovací předpis z roku 1951 uvádí výměru 15,6796 ha (tehdy na parcelách 38 a 39 v k.ú.
Satalice a 234 v k.ú. Vinoř), podle současného stavu katastru nemovitostí se jedná o rozlohu
nepatrně větší – 15,9122 ha.
1.5 Překryv území s jinými chráněnými územími
národní park:
chráněná krajinná oblast:
jiný typ chráněného území:

-–
-–
-–

Natura 2000
ptačí oblast:
evropsky významná lokalita:

-–
-–

1.6 Kategorie IUCN
IV - řízená rezervace
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1.7 Hlavní předmět ochrany
1.7.1 Předmět ochrany podle zřizovacího předpisu
Původní vyhlášení: „k ochraně porostu, ptactva a drobného živočišstva“.
1.7.2 Hlavní předmět ochrany – současný stav
Zachování lužního lesa (Pruno-Fraxinetum) s přirozenou dynamikou, starými, resp.
odumírajícími stromy a dřevem padlých stromů jako biotopu dřevního hmyzu a dutinového
ptactva. V území je velmi hodnotná entomofauna, především brouci vývojově vázaní na dřevo
stromů, z území je uváděno několik prvních nálezů pro Českou republiku. Příklad vývoje
druhotného lesa na pseudočernozemi české starosídelní oblasti, příklad migrace lesních druhů
na různě starých zalesněných plochách.
A. společenstva
název společenstva
as. Pruno-Fraxinetum
(ze svazu Alnion incanae, podsvazu
Alnenion glutinoso-incanae)

podíl
plochy
ZCHÚ (%)
100%

v popis biotopu společenstva
lužní lesy údolních poloh a okolí pramenišť
od kolinních až po montánní polohy,
představující nejčastěji primární vegetaci
zaplavovaných a podmáčených poloh

B. druhy
název druhu

Gagea minima (křivatec
nejmenší)
Gagea villosa (křivatec
rolní)
Galanthus nivalis
(sněženka podsněžník)
Ulmus laevis (jilm vaz)
Ulmus minor (jilm
habrolistý)
Cryptocephalus pusillus
(krytohlav)
Chaetocnema arida
(dřepčík)
Bradybatus fallax (nosatec)
Cryptocephalus pusillus
(krytohlav)
Zyras haworthi (drabčík)

aktuální
početnost
nebo stupeň
vitalita populace v ZCHÚ
ohrožení
(vyhl.395/1992
Sb./červený
seznam)
nalezen v 90. letech 20. století, C3
aktuálně nezjištěn
nalezen v 90. letech 20. století, C3
aktuálně nezjištěn
nacházen opakovaně
O, C3

popis biotopu druhu

roztroušeně
roztroušeně

C4a
C4a

lesní celek
lesní celek

aktuální výskyt

EN

lesní druh (polyfág) žijící na
více druzích dřevin

aktuální výskyt

EN

aktuální výskyt

NT

aktuální výskyt

EN

uváděn v 60. letech minulého
století
Euryusa sinnuata (drabčík) uváděn v 60. letech minulého
století
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jarní aspekt v bylinném patře
jarní aspekt, nevyhledává
zapojený lesnatý porost
lesní porost, vysazen

VU

lesní druh (monofág) žijící na
javoru klenu
lesní druh (polyfág) žijící na
více druzích dřevin
vázán na mravence

VU

vázán na mravence

Gymnusa variegata
(drabčík)
Laemostenus terricola
(střevlík)
Naetus picipes (potemník
černonohý)
Corticeus bicoloroides
(potemník)
Rana ridibunda (skokan
skřehotavý)
Bufo viridis (ropucha
zelená)
Bufo bufo (ropucha
obecná)
Lacerta agilis (ještěrka
obecná)
Anguis fragilis (slepýš
křehký)
Natrix natrix (užovka
obojková)
Strix aluco (puštík obecný)

uváděn v 60. letech minulého
století
historický výskyt (50. léta 20.
století)
nalezen v 90. letech 20. století,
výskyt pravděpodobný
nalezen v 90. letech 20. století,
výskyt pravděpodobný
migrační rozptyl z Vinořského
parku
migrační rozptyl z Vinořského
parku
migrační rozptyl z Vinořského
parku
migrační rozptyl z Vinořského
parku
migrační rozptyl z Vinořského
parku
migrační rozptyl z Vinořského
parku
1 hnízdící pár

VU

Tyto alba (sova pálená)

uváděna ve druhé polovině 80.
let minulého století, nověji
nepotvrzena
nehnízdí

SO, EN
SO, VU

pravidelně na průtahu

0-1 hnízdící pár

SO, VU

0-1 hnízdící pár

SO

0-2 hnízdící páry

O, VU

0-3 hnízdící páry

O

celoroční výskyt, možné
hnízdění
pravděpodobně pravidelně
hnízdící
pravidelný výskyt,
pravděpodobně hnízdící
nepravidelně hnízdící

1-3 hnízdící páry

O

pravidelně hnízdící

nehnízdí

O

aktuáně nezjištěn

O

nehnízdí

NT

1-3 hnízdící páry

NT

metodou detektoringu
zaznamenán v roce 2008

SO

potravní zálety (v prostoru
nad stromy)
uváděň ve východní části
bažantnice (návrh na rozšíření
chráněného území)
potravní zálety (v prostoru
nad stromy)
pravděpodobně pravidelně
hnízdící
ve starých mohutných
stromech

Turdus iliacus (drozd
cvrčala)
Accipter nisus (krahujec
obecný)
Oriolus oriolus (žluva
hajní)
Dendrocopos medius
(strakapoud prostřední)
Muscicapa striata (lejsek
šedý)
Luscinia megarhynchos
(slavík obecný)
Hirundo rustica (vlaštovka
obecná)
Lanius collurio (ťuhýk
obecný)
Delichon urbica (jiřička
obecná)
Ficedula albicolis (lejsek
bělokrký)
Myotis brandtii (netopýr
Brandtův)

vlhké biotopy

NT
NT
EN

trouch listnatých stromů,
nejčastěji dubů a lip
trouch listnatých stromů

KO, NT
SO, NT
O, LC
SO, NT
SO, LC
O, LC
KO, CR

pravidelně hnízdící, mimo
hnízdní budky v přirozených
dutinách
hnízdila v trafostanici na kraji
PP

Vysvětlivky a použité zkratky:
C1 – kriticky ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka 2001)
C2 – silně ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka 2001)
C3 – ohrožený taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka 2001)
C4 – vzácnější taxon Červeného seznamu cévnatých rostlin (Procházka 2001), který vyžaduje další pozornost
(C4a – méně ohrožené taxony)
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KO – kriticky ohrožený chráněný druh se zvláštní ochranou podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky 395/1992
Sb.
SO – silně ohrožený chráněný druh se zvláštní ochranou podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky 395/1992 Sb.
O - ohrožený chráněný druh se zvláštní ochranou podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky 395/1992 Sb.
CR – kriticky ohrožený druh Červeného seznamu kategorie IUCN (Plesník & al. 2003, Farkač & al. 2005)
EN – ohrožený druh Červeného seznamu kategorie IUCN (Plesník & al. 2003, Farkač & al. 2005)
VU - zranitelný druh Červeného seznamu kategorie IUCN (Plesník & al. 2003, Farkač & al. 2005)
LR/nt; NT - téměř ohrožený druh Červeném seznamu kategorie IUCN (Plesník & al. 2003, Farkač & al. 2005)
LC – málo dotčený druh Červeném seznamu kategorie IUCN (Plesník & al. 2003)

1.8 Předmět ochrany EVL anebo PO, s kterými je ZCHÚ v překryvu
–

1.9 Dlouhodobý cíl péče
Hospodaření v lesním porostu je třeba provádět citlivě, zaměřit se na nutné sanace
nebezpečných starých stromů podél cest. Podporovat přirozené zmlazení javoru, likvidovat
nepůvodní dřeviny a obnovními prvky (zejména v místech výskytu nepůvodních dřevin a
jasanu) pokračovat ve výsadbě žádoucích dřevin, zejména dubu, ale také buku a habru.
Vytvoření, resp. udržení víceetážového, plně zapojeného, strukturně heterogenního
porostu, směsi dřevin různého věku dožití.
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2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět
ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
Přírodní poměry chráněného území a historické souvislosti spojené s jeho vývojem
Přírodní památku Bažantnice v Satalicích tvoří rozsáhlý lesní komplex mezi
městskými částmi Satalice a Vinoř. S přírodní rezervací Vinořský park je spojena ochranným
pásmem, v němž jsou zahrnuty polní pozemky a krajinářsky velmi významné jírovcové aleje.
Společně tak tvoří zachovalý segment komponované barokní krajiny, jeden z posledních
celků v silně antropicky destruované krajině Jenštejnské plošiny.
Chráněné území leží v nadmořské výšce 264-273 m n.m., na rovinatém terénu Pražské
plošiny. Klimaticky patří celé území k mírně teplé, mírně suché podoblasti B2. Průměrné roční
teploty dosahují 8,4 °C, průměrné roční srážky 528 mm (s maximy teplot i srážek v červenci,
kdy je průměrná teplota vzduchu 18°C a spadne 75 mm srážek). Květena této oblasti patří
k fytogeografickému okresu 10. Pražská plošina, podokresu 10a. Jenštejnská tabule. Projevují
se zde již slabé vlivy středního Polabí (např. přítomnost druhu Circaea lutetiana). Jiné
charakteristické prvky Jenštejnské plošiny (Skalický 1985), se ve zkoumaném území
neuplatňují, tj. společenstva svazu Cirsio-Brachypodion pinnati či teplomilná nelesní
společenstva na spraši.
Území leží v pramenné oblasti přítoku Vinořského potoka. V současnosti jím
neprotéká žádná vodoteč a území je trvale bez záplav. Ke snížení vodnatosti došlo s největší
pravděpodobností svedením pramenišť do kanalizace. V minulosti byl terén, zejména
v jihozápadní části, mnohem vlhčí. Podle pamětníků se v lese po deštích a při tání ještě
v polovině 20. století držela místy voda. V lese jsou zachovány zbytky vodních příkopů
s mostky, je tu i zbytek retenčního systému návesního rybníčka. Jedná se pravděpodobně o
pozůstatky staré selské drenáže (Dostálek & kol. 1999).
Okolní krajina je značně antropicky ovlivněna. Území Vinoře a Satalic patří k české
starosídelní oblasti (Skelnář in Kubíková 1992), jejíž zemědělské osídlení lze pomocí nálezů
vystopovat až do neolitu. Konrétně ve Vinoři bylo nalezeno osídlení ze starší doby bronzové,
kultury únětické (cca 2000 let př. n.l.) a zbytky blíže neprozkoumaného hradiště ze
slovanského období (cca 8 stol. po n.l.), které leží na nevysokém ostrohu v jižní části
vinořského parku. Toto staré osídlení zásadním způsobem ovlivňovalo celou krajinu a její
vegetaci. Lesní porosty byly v této oblasti odstraněny velmi záhy a bohatá půda využívána
zemědělsky (Kubíková 1992).
Podle orientační makrozbytkové nalýzy sedimentů v nivě potoka ve Vinořském parku
(Pokorný in Dostálek & kol. 1999) zde byl rybník nebo spíše kaskáda rybníků, jejichž výtopa
sahala až do rozvětvení údolí pod Hradištěm. Podložní slatinné sedimenty nám představují
zemědělskou krajinu, s četnými ruderály (blín, mezlík zkřížený), silně odlesněnou (nebyly
zjištěny jinak téměř všudypřítomná semena břízy).
Kubíková (1992) uvádí, že podle topografického materiálu Eichlerovy sbírky z roku
1826 byl park a bažantnice při Vinoři vybudován v anglickém stylu, bažantnice u Satalic pak
ve stylu francouzském. Jednalo se o úpravu a zalesnění nelesních pozemků pro účely majitele
panství, hraběte Prokopa Černína, který tyto úpravy prováděl v době svého vlastnictví
v letech 1750-1786.
V současnosti je okolní krajina zčásti periferií Prahy, zčásti intenzívně zemědělsky
využívanou agrární krajinou, v níž v posledním půlstoletí zanikla i naprostá většina prvků
tradiční zemědělské krajiny. Krajina představuje v širším okolí poslední pozůstatky barokních
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úprav, které vycházely hlavně z přírodních poměrů a velikosti polí. V této oblasti byly
predisponovány zejména existující sítí vodotečí a pramenišť vázaných na vývěry křídových
vod (Dostálek & kol. 1999).
Geologicky je území tvořeno sprašovým pokryvem s hlubokými sprašovými půdami
typu hnědozemí a zhnědlých černozemí, pod tímto pokryvem se nachází horniny svrchní
křídy, zvláště cenomanské pískovce.

Historický snímek z let 1836-52 (© www.mapy.cz)

Flóra a fauna chráněného území
Potenciální přirozená vegetace území
Pojem potenciální přirozená vegetace znamená vegetaci, která by pokrývala území
v případě, že by nebylo ovlivněno činností člověka. Mapovaná skladba vegetace je
optimálním cílovým stavem, který je v rovnováze s abiotickými podmínkami prostředí, proto
jde o výchozí data pro návrh druhové skladby dřevin pro přírodě blízké lesní porosty.
Rekonstrukci přirozené vegetace na území Hlavního města Prahy provedli MORAVEC,
NEUHÄUSL & al. (1991). Podle ní by se v hranicích současné přírodní památky nacházela
černýšová dubohabřina typická (Melampyro nemorosi-Carpinetum typicum - MCt). Zpravidla
se jedná o dubohabrové háje s příměsí náročnějších listnáčů (lípy srdčité, javorů, jasanů aj.) a
s převahou mezofilních druhů v bylinném patře. Černýšová dubohabřina představuje
klimaxovou vegetaci na středně vlhkých, mezo- až eutrofních půdách hnědozemního typu
v nížinách a v pahorkatinném stupni České vysočiny.
Současný stav přírodní památky spíše napovídá tomu, že potenciální vegetace
chráněného území je střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum - PF; cf. Kubíková 1992), resp.
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sušší varianta Pruno-Fraxinetum, na přechodu k Melampyro nemorosi-Carpinetum. Jedná se
o jasanový nebo olšovo-jasanový luh širokých rovinatých niv menších řek a potoků vázaný na
glejové půdy s pomalu proudící podzemní vodou v pahorkatinném, zřídka až podhorském
stupni. Na struktuře porostů se velmi výrazně podílejí druhy stromového, keřového a
bylinného patra; role mechového patra je většinou zanedbatelná. Dominantní dřevinou
střemchových jasenin je jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), ve vlhčím křídle asociace převládá
olše lepkavá (Alnus glutinosa). Téměř pravidelně bývá přimíšen dub letní (Quercus robur),
popř. střemcha obecná (Prunus padus), řidčeji javor mléč (Acer platanoides) nebo lípa srdčitá
(Tilia cordata). Druhově velmi pestré keřové patro tohoto společenstva bývá velmi silně
vyvinuto, jeho piryvnost přesahuje většinou 50%. Nejvyšší stálosti a dominance zde dosahuje
střemcha obecná (Prunus padus), brslen evropský (Euonymus europaeus), srstka angrešt
(Ribes uva-crispa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a bez černý (Sambucus nigra). Časté
jsou též javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), rybíz červený
(Ribes rubrum), svída krvavá (Cornbus sanguinea), líska obecná (Corylus avellana) a lípa
srdčitá (Tilia cordata).
Také bylinné patro je druhově velmi pestré. Jeho nejdůležitějšími prvky jsou druhy
svazu Alno-Ulmion, řádu Fagetalia a průvodní nitrofilní druhy. Diferenciálními druhy
asociace jsou válečka lesní (Brachypodium sylvaticum), krabilice zápašná (Chaerophyllum
aromaticum), z dřevin brslen evropský (Euonymus europaeus), rybíz červený (Ribes rubrum)
a srstka angrešt (Ribes uva-crispa).

Mapa potenciální přirozené vegetace
(PF – střemchová jasenina, Pruno-Fraxinetum, CA – bažinné olšiny, Alnion glutinosae, MCt – černýšová
dubohabřina typická, Melampyro nemorosi – Carpinetum typicum)
© MORAVEC, J., NEUHÄUSL, R. & al. (1991)
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Současná vegetace a flóra chráněného území
Současné vegetaci chráněného území se podrobněji věnovala Kubíková (1992). Na
základě zapsaných fytocenologických snímků a na základě předpokládané potenciální
vegetace řadí porosty v rovinatém terénu Satalické bažantnice do společenstva PrunoFraxinetum – jedná se o prameništní oblast, dobře zásobenou podzemní vodou. Dostálek &
kol. (1999) upřesňují, že se jedná o sušší variantu na přechodu k Melampyro-Carpinetum.
Lesní porosty jsou složeny ze starých exemplářů dubů (Quercus sp.), lip (Tilia sp.), javorů
(Acer sp.), buku lesního (Fagus sylvatica) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), které
postupně dožívají. Na základě měření, které uskutečnila H. Valešová (1981), bylo na přelomu
70. a 80. let 20. století v Satalické bažantnici tento počet starých stromů o obvodu kmene
kolem 300 cm: dub letní – 23 exemplářů, buk lesní – 6 exemplářů, javor klen – 4 exempláře,
jasan – 5 exemplářů, javor mléč – 1 exemplář, habr – 1 exemplář, lípa malolistá – 1 exemplář
a vrba bílá – 2 exempláře.
Kubíková (1991) dále uvádí, že jsou tyto stromy roztroušeny v celém porostu a
ukazují na druhové složení, ve kterém byla kdysi, zhruba před 200 lety, bažantnice založena.
V této kostře porostu, který nebyl zřejmě v pozdější době příliš intenzivně pěstován a kde
nebyly prováděny žádné cílevědomé zásahy od konce druhé světové války (dřevo je totiž
znehodnoceno zarostlými štěpinami granátů po náletu z konce války), probíhá v podstatě
přirozená sukcese. Pro tento pochod disponuje však příroda jen malým počtem druhů, jež se
mohou uplatnit, ať již proto, že jejich diaspory nejsou přítomny, či současné podmínky
stanoviště nepřipustí jejich klíčení a růst. V porostu probíhá přirozená obnova především
javoru klenu (Acer pseudoplatanus), javoru mléče (Acer platanoides), jasanu (Fraxinus
excelsior), jako druhů stínomilných, zatímco světlomilný dub (Quercus sp.) se prakticky
nezmlazuje. Z keřů dobře zmlazuje bez černý (Sambucus nigra) a zejména srstka angrešt
(Ribes uva-crispa), která místy zcela ovládá porost a o jejíž rozšíření se postarali místní
myslivci jako o kryt pro bažanty.
Keřové patro tvoří bez černý (Sambucus nigra), srstka angrešt (Ribes uva-crispa),
zimolez obecný (Lonicera xylosteum), růže (Rosa sp.), hlohy (Crataegus sp.), střemcha
(Prunus padus), svída (Cornus sanguinea), třešeň ptačí (Prunus avium), brslen (Euonymus
europaea), líska (Corylus avellana), břečťan (Hedera helix), rybíz červený (Ribes rubrum) a
mladé exempláře javoru mléče (Acer platanoides), javoru klenu (Acer pseudoplatanus),
jasanu (Fraxinus excelsior), méně buku (Fagus sylvatica), dubu letního (Quercus robur),
modřínu (Larix decidua), akátu (Robinia pseudoacacia) a vzácně i ořešáku (Juglans regia).
Dostálek & al. (1999) uvádějí ještě jilm habrolistý (Ulmus minor), zimolez kozí list (Lonicera
caprifolium) a rybíz alpínský (Ribes alpinum). Jednoznačně převládá srstka angrešt (Ribes
uva-crispa), javory (Acer platanoides, A. pseudoplatanus), dále se významně místy uplatňuje
bez černý (Sambucus nigra) a některé další druhy.
Vzhledem k tomu, že kontinuita lesních porostů zde byla přerušena na velmi dlouhou
dobu, je zastoupení bylinných druhů poměrně chudé a současný lesní porost z velké části
postrádá typické lesní druhy. Převládají nitrofilní druhy (což je ale jinak pro lužní lesy
charakteristické). Z běžně rozšířených druhů v chráněném území je možné jmenovat např.
netýkavku malokvětou (Impatiens parviflora), bršlici kozí nohu (Aegopodium podagraria),
zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), čistec lesní (Stachys sylvatica), kerblík lesní,
válečku lesní (Brachypodium sylvaticum) nebo např. čarovník pařížský (Circaea lutetiana),
vyskytující se hojněji nejblíž v Polabí. Větší spektrum druhů se objevuje v ojedinělých
lučních porostech a na místech prosvětlených pasek, kde dochází k obnově lesních porostů.
Dostálek & al. (1999) uvádí další druhy charakteristické pro hájovou květenu v jarním
aspektu: orsej jarní hlíznatý (Ficaria verna subsp. bulbifera), violka divotvárná (Viola
mirabilis), violka lesní (V. reichenbachiana), violka Rivinova (Viola riviniana), kříženec
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violky divotvárné a violky lesní (V. x perplexa), zběhovec plazivý (Ajuga reptans), křivatec
žlutý (Gagea lutea), křivatec luční (G. pratensis), křivatec nejmenší (Gagea minima), sasanka
hajní (Anemone nemorosa), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), kapraď rozložená
(Dryopteris dilatata), ostřice lesní (Carex sylvatica), v ochranném pásmu i bažanka vytrvalá
(Mercurialis perennis), které na jaře dosahují velké pokryvnosti, ačkoli počet druhů je nižší.
Šíří se zde také zplanělá sněženka podsněžník (Galanthus nivalis). Většina těchto druhů (až
na violky – Viola sp. a ostřici lesní – Carex sylvatica) nebyly s ohledem na pozdní zadání
plánu péče již zaznamenány, nicméně nepochybně se zde nadále vyskytují.
Nelesní vegetace na dvou drobných enklávách a na světlinách u cest patří jednak
k běžným typům synantropních trávníků (zejm. Prunello-Plantaginetum), jednak
k nitrofilním lemovým společenstvům tř. Galio-Urticetea. Přítomna je as. Campanulo
rapunculoidis-Brachypodietum sylvatici (sv. Impatiento-Stachyon), která dosud z ČR nebyla
uváděna a místy as. Alliario-Chaerophylletum temuli (sv. Galio-Alliarion) a UrticoAegopodietum (sv. Aegopodion). V ochranném pásmu PP je alej starých jírovců doprovázená
keřovým pásmem (as. Sambucetum nigrae a Ligustro-Prunetum; Dostálek a kol. 1999).
Z hub se vyskytuje bohatá dřevní mykoflóra na ležících větvích a kmenech listnáčů.
Z chorošů je to velmi vzácná vytrvalá lesklokorka Pfeifferova (Ganoderma pfeifferi), která
zničila starý buk a dnes roste na jeho zlomu a rovněž parazitický, jednoleté plodnice tvořící,
rezavec dubový (Inonotus dryadeus), který byl nalezen na bázi živého starého kmene dubu.
Z hojných chorošů se ještě vyskytuje outkovka rumělková (Pycnoporus cinnabarinus) a
outkovka francouzská (Trametes gallica; Kubíková & al. 2005). Za zmínku stojí výskyt
vatovce obrovského (Langermannia gigantea; Dostálek & al. 1999).
Fauna chráněného území
Z měkkýšů zde žijí např. citliví lesní plži Semilimax semilimax, Acanthinula aculeata,
Vitrea contracta. Výskyt brouků pralesního charakteru, vázaných na staré stromy a jejich
dutiny, jako např. kovařík Ludius ferrugineus, někteří nosatcovití (Acalles echinatus a A.
commutatus) dokládající kontinuální trvání lesa, žije zde i vzácný střevlíček Laemostenus
terricola (vázaný na zemní dutiny) a vzácní střevlíci Leistus rufescens, Nebria brevicollis,
Trechus obtusus a Badister lacertosus. Zajímavý je výskyt střevlíkovitých rodu Dromius a
Calodromus, vázaných na staré stromy. Řada velmi vzácných druhů byla zjištěna z jiných
čeledí, zejména z drabčíkovitých – v mnoha případech šlo o první nálezy v Praze a jedny z
prvních v Čechách nebo tehdejším Československu. Z tohoto hlediska je lokalita srovnatelná
s horskými pralesními rezervacemi typu Boubína a v rámci Prahy unikátní. Jde zejména o
druhy vázané na staré stromy (např. Quedius brevicollis, Q. maurus), mravence (např.
Oxypoda spectabilis, Aleochara cuniculus) a na vlhké biotopy (Gymnusa variegata). Průzkum
motýlů zjistil 248 druhů, a to i některé vzácné (např. vakonoš Proutia betulina, vázaný na
břízu) a neobvykle velký počet druhů vázaných svým vývojem na odumřelou organickou
hmotu, včetně v ptačích hnízdech se vyvíjejícího mola Tinea semifulvella, makadlovky
Carpatolechia fugitivella a můry Herminia tarsicristalis. Žije zde i ustupující píďalka
Abraxas grossulariatus. Z pavouků zde byl zjištěn např. kontrastně zbarvený běžník Synaema
globosum a listovník Philodromus dispar (Veselý 1990, Dvořák 1963 in Dostálek & al. 1999;
Kubíková & al. 2005).
V přírodní památce žijí některé relativně běžné druhy plazů a obojživelníků. Satalická
bažantnice je významná z hlediska migračních rozptylů v jarním, postreprodukčním i
hibernačním období. Zjištěn byl skokan hnědý (Rana temporaria), skokan skřehotavý (R.
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ridibunda), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (B. viridis), ještěrka obecná (Lacerta
agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka obojková (Natrix natrix; Kerouš 1996).
Celý areál je bohatý na hajní a lesní druhy ptáků, jako např. žluva hajní (Oriolus
oriolus), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major).
Z drobných pěvců mezi jinými dlask obecný (Coccothraustes coccothraustes), lejsek
bělokrký (Ficedula albicollis), hojná je pěnkava obecná (Fringilla coelebs), slavík obecný
(Luscinia megarhynchos; Němec & al. 1997; Kubíková & al. 2005). V 80. letech 20. století
odtud byla uváděna sova pálená (Tyto alba), ťuhýk obecný (Lanius collurio), lejsek šedý
(Muscicapa striata) a strakapoud prostřední (Dendrocopos medius; Štancl 1985-1989 in
Dostálek & al. 1999).
Ze savců se zde pravidelně vyskytuje ježek západní (Erinaceus europaeus) a rejsek
obecný (Sorex araneus), dále byli zjištěni myšice křovinná (Apodemus sylvaticus), hraboš
polní (Microtus arvalis), myš domácí (Mus musculus), bělozubka šedá (Crocidura
suaveolens), ojediněle rejsec vodní (Neomys fodiens) a typičtí představitelé lesní fauny:
myšice lesní (Apodemus flavicollis) a norník rudý (Clethrionomys glareolus; Hanák &
Čiháková 1992 in Dostálek & al. 1999; Kubíková & al. 2005).
Monitoring výskytu netopýrů prokázal v bažantnici výskyt třech druhů netopýrů:
netopýra rezavého (Nyctalus noctula), netopýra vousatého (Myotis mystacinus)/netopýra
Brandtova (Myotis brandtii) a netopýra večerního (Eptesicus serotinus). Unikátní je nález
samice albinotického netopýra ušatého (Plecotus auritus) v těsné blízkosti obory,
v Netřebické ulici v roce 2007 (Zieglerová 2008).
Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
viz tabulka - bod 1.6

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti
v minulosti
a) lesní hospodářství
Historii území a vývoji lesního hospodaření se podrobně věnuje Dostálek a kol. (1999):
„Bažantnice vznikla na nelesní půdě, podle zjištění autorů Weber, Divila a Fišerové
(1996; in Dostálek a kol. 1996) dokládají archívní mapy a plány, že zde pravděpodobně
převažovaly polní kultury. Jednalo se o úpravu a zalesnění pozemků pro účely majitele
panství, hraběte Prokopa Černína v letech 1750-1786. První vojenské („Josefovské“)
mapování, ca 1770, již ukazuje na periferii Satalic lesní plochu o výměře blízké dnešnímu
ZCHÚ, okolo jsou v bezlesé a jednotvárné agrární krajině mapovány suché zemědělsky
využívané plochy (což byla patrně pole, ale mohly by to být třeba i úhory či pastviny).
Podle Valešové (1982) se o bažantnici v Satalicích a o bažantnici a parku ve Vinoři
zmiňuje topografický materiál Eichlerovy sbírky z roku 1826. Podle tohoto pramene byly
park a bažantnice při Vinoři vybudovány v anglickém stylu, bažantnice u Satalic pak ve stylu
francouzském. Z obou se získávalo jen málo dřeva pro vlastní potřebu.
Podle vzpomínek pamětníků tradovaných v Satalicích byl počátkem století lesní porost
poměrně řídce zakměněn, s převahou velkých starých dubů a snad s travnatým podrostem
Valešová (1982) uvádí, že v době zřízení této památky byl vlastníkem pozemků místní
národní výbor v Satalicích, okres Praha-sever. Vlastní rezervaci tehdy tvořil starý listnatý
porost s jednotlivými borovicemi a louka se sezónními zábavními podniky. Starý lesní porost
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byl již tehdy hnízdištěm četného ptactva a již tehdy se zdůrazňuje omezení těžby na
odstraňování polomů, vývratů a souší, ale jen tehdy, pokud neobsahují dutiny vhodné pro
hnízdění ptactva. Dřevo z lesních porostů není vhodné k technickému zpracování pro
množství střepin po náletu roku 1945. Odborný dohled nad hospodařením vykonával lesní
závod Brandýs nad Labem v rámci platného LHP na období 1951-1960. V roce 1959 došlo
k jednání za účasti zástupců LZ Brandýs nad Labem, MNV Satalice, KSPPOP Praha-KNV a
SÚPPOP k posouzení dodržování podmínek stanovených k ochraně této památky. Bylo
konstatováno, že porosty trpí poškozením z války a dochází k odumírání starých stromů.
pouhým odstraňováním odumřelých stromů však nebyly vytvářeny podmínky pro obnovu
porostů. Základní protokol k obnově LHP na období 1962-1971 stanovil v památce pouze
těžby nahodilé a těžby, které si vyžádá postup přirozené obnovy. Případná umělá obnova
měla být prováděna pouze dřevinami stanovištně vhodnými, místního původu a se zvláštním
zřetelem na parkový charakter lesního porostu a jeho využití pro rekreační účely. Bylo
zdůrazněno zachování starých stromů, včetně ponechání podílu suchých a odumřelých stromů
pro hnízdění ptactva a zachování význačné entomologické lokality.
Podle lesního hospodářského plánu na období 1972-1981 byla výměra porostní půdy
v rezervaci 15,18 ha. V I. etáži byl zastoupen dub 45%, jasan 42% a javor klen 13%, ve II.
etáži převládal javor klen 70%, jasan 20% a lípa 10%. Staré výstavky dubu se vyskytovaly po
celé ploše porostu, ve střední části porostu se nachází několik starých buků. V podrostu
převládal javor klen a jasan, je zde lípa, habr, buk a javor mléč. V keřovém patru převládá
srstka angrešt.
V I. etáži byla plánována mýtní úmyslná těžba v rozsahu 1214 m2 na ploše 2,123 ha
skupinovým výběrem (0,20 ha), ve II. etáži probírka na ploše 4,55 ha, ve hmotě 13 m 3.
Předpis LHP nebyl naštěstí splněn, bylo však prováděno odstraňování jednotlivých polomů a
vývratů.
V LHP na období 1982-1991 pro LHC Zbraslav byl lesní porost SPR zařazen do
hospodářského souboru chráněných území, jako součást lesů zvláštního určení podle § 1 odst.
2 d) vyhlášky č. 13/1978 Sb., v rámci kategorie lesů zvláštního určení LHC Zbraslav –
rozhodnutí MVLH ČSR ze dne 26.6.1981 č.j. 16201/ORLH/101/ODV/81. Na období
1982-1991 zde byla plánována výchova porostu, při obnově LHP došlo ke změně číselného
označení porostu. Porostní plocha SPR je vylišena jako 3. porostní skupina porostu 7A polesí
Újezd nad Lesy.“
Kubíková (1992) konstatuje, že „výkon LHP se omezil na odstraňování souší a
doporučuje obnovu dubu při zachování starých stromů. V první polovině 90. let minulého
století bylomnoho starých stromů odtěženo. Lesnicky upravena a tím ochranářsky
znehodnocena byla JV část ZCHÚ, z níž se (dočasně) stal celkem běžný hospodářský les,
výsadba dubů se nezdařila, na ostatním území pokračuje rozptýlená těžba starých stromů a
likvidace souší.“ Podle sdělení MHMP byly v posledních dvaceti letech (myšleno tedy i
během 90. let) odtěženy z území maximálně jedinci dubů – v území nejsou ani pařezy.
b) zemědělské hospodaření
Vegetace je nepřímo ovlivňována splachy živin z okolních polí, které jsou příčinou
synantropizace PP a masového výskytu nitrofilních druhů, jako je kopřiva dvoudomá (Urtica
dioica), bez černý (Sambucus nigra), zejména v severní části území.
c) myslivost
Nebyly zaznamenány nežádoucí jevy spojené s myslivostí. Bažantnice je součástí honitby,
kterou spravuje honební společenstvo Vinoř.
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d) rekreace a sport
Území je místem širšího rekreačního zázemí městských částí Satalice a Vinoř a je hojně
využíváno ke krátkodobé rekreaci (pěší procházky, cyklistika, jízda na koních), tato rekreace
však na přírodní památku nemá větší vliv, jiné způsoby využívání (např. průjezdy motocyklů)
nebyly pozorovány. V území je občas odhazováno menší množství odpadků, ale v nijak
zásadní míře.
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Lesní hospodářský plán s obdobím platnosti od 1.1.2002 do 31.12.2011.
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti
a) lesní hospodářství
Vzhledem k režimu lesů zvláštního určení není v lesích prováděno intenzivní lesnické
hospodaření a nepředstavuje ohrožení území.
c) myslivost
Myslivecká činnost je v území prakticky nulová, větší lovná zvěř se zde objevuje jen
krátkodobě. V chráněném území nejsou krmelce, zásypy ani jiná zařízení, myslivost proto
nemá na chráněné území vliv.
d) rekreace a sport
Bažantnice je součástí rekreačního zázemí severní části Prahy a je alejemi spojena
s Vinořským parkem a městskou částí Vinoř. Rekreace na přírodní památku nemá zásadní
vliv. Do budoucna je ovšem nezbytné zachovat současnou síť cest (víceméně po obvodu PP),
aby nedocházelo ke zbytečnému rušení ptactva uvnitř PP
e) jiné způsoby využívání
Možné ohrožení imisemi vzhledem k blízkosti velkoměsta. S tím souvisí i další nepřímé
vlivy, jako je zhoršování zdravotního stavu porostů – řada stromů je odumírajících a
proschlých, značné procento dubů je napadeno tracheomykózou.
2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.5.1 Základní údaje o lesích
Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek /
zařizovací obvod
Výměra LHC v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHP (LHO)
Organizace lesního hospodářství *
Nižší organizační jednotka **

17b. Polabí
LHC Mělník
100%
1.1.2002-31.12.2011
Lesy hlavního města Prahy
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Přehled výměr a zastoupení souborů lesních typů
Přírodní lesní oblast:
Soubor lesních
Název SLT
typů (SLT)
1H
sprašová habrová doubrava
Celkem

Přirozená dřevinná skladba SLT
db8, hb+2, lp+1, dbp+, jv, bb, břk

Výměra
(ha)
15,2
15,2

Podíl (%)
100
100 %

Porovnání přirozené a současné skladby lesa
Zkrat- Název dřeviny
ka
Jehličnany
MD
modřín opadavý
Listnáče
DB
JV
JS
LP
BK
HB
Celkem

dub letní
javor
jasan ztepilý
lípa srdčitá
buk lesní
habr

Současné
zastoupení (ha)

Současné
zastoupení (%)

Přirozené
zastoupení (ha)

Přirozené
zastoupení (%)

0,15

1

-

-

6,45
1,5
6
0,9
+
+
15 ha

43
10
40
6
+
+
100 %

12
+
1,5
+
----

80
+
10
+
----

2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích
Součástí pozemků v chráněném území je také menší parcela 924, v k.ú. Satalice, která
je zapsaná jako trvalý travní porost. Tato parcela se zcela nepřekrývá se 2 bezlesými
enklávami – součástí 1. enklávy jsou tři duby letní vyhlášené jako památné stromy (prochází
zde žlutě značená turistická cesta, 2. enkláva se nachází u kraje zástavby v Satalicích (v jižní
části bažantnice).
Tyto plochy (společně s pasekami vzniklými při obnově porostů) mají současně
bohatší zastoupení druhů oproti jinak víceméně jednotvárnému bylinného podrostu v lesním
celku bažantnice. Jedná se vesměs o druhy charakteristické pro paseky, synantropní vegetaci,
nitrofilní druhy nebo zástupce společenstev sešlapávaných trávníků, zastoupeny jsou ale i
druhy vyloženě luční.
Obě plochy jsou evidentně sekané a do budoucna je dobré v tomto způsobu péče spíše
z estetických důvodů pokračovat
2.6 Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních zásahů do území a závěry pro
další postup
V současné době probíhá podpora obnovy dubu – několik kotlíků převážně s vysazenými
duby letními a dalšími dřevinami (např. buku lesního, habru).
Sazenice jsou zatím životaschopné. V těchto zásazích je třeba ve spolupráci s OOP MHMP
pokračovat.
Velká část akátu byla oproti předchozímu plánu péče již odstraněna.
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2.7 Stanovení prioritních zájmů ochrany území v případě jejich možné kolize
Kolize zájmů se nepředpokládají.
Stupně priority:
1. Zachování druhové diverzity a abundancí zájmových druhů rostlin a živočichů.
2. Zvýšení strukturální a věkové heterogenity porostů.
3. Zachování vhodných druhů dřevin.
4. Pokračování v přirozené obnově.
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3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v ZCHÚ
3.1.1 Rámcové zásady péče o území nebo zásady jeho jiného využívání
a) péče o lesy
Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů
HOSPODÁŘSKÝ SOUBOR 25 – HOSPODÁŘSTVÍ ŽIVNÝCH STANOVIŠŤ
NIŽŠÍCH POLOH
1H – SPRAŠOVÁ HABROVÁ SOUBRAVA
Číslo
směrnice

Kategorie lesa

Soubory lesních typů

1

les zvláštního
určení

1H – sprašová habrová doubrava

Cílová druhová skladba dřevin (%) při obnově lesa
SLT základní dřeviny
meliorační a zpevňující
dřeviny

1H

db50-70

ostatní dřeviny

minimálně 20% podíl
oll, os
bk0-25, lp5-15, hb0-20,
jv0-5, js0-3, jl0-3, tř, břk, bb,
db

A) Porostní typ

B) Porostní typ

C) Porostní typ

dubový
kvalitní i běžné kvality
Základní rozhodnutí
Obmýtí
Obnovní doba

doporučené
160,
přípustné
130-200
(do fyzického
věku porostu)

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

Obnovní doba

20-30

Hospodářský způsob

Hospodářský způsob

Hospodářský způsob

výběrný
nP, pN
Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty
Víceetážový, plně zapojený, strukturně heterogenní porost, směsi dřevin různého věku dožití,
zvýšení stability porostu.

18

Způsob obnovy a obnovní postup
V dubových porostech vytvořit spodní listnaté patro a zaměřit se na vypěstování cenných sortimentů
(výstavků) dubu – obsekávání semenných dubů a nedostaví-li se zmlazení (což podle předchozích
zkušeností není příliš reálné), provést seč domýtnou s umělou obnovou.
Ideální obnova porostu malými obnovními prvky (na plochách o velikosti kolem 3-5 arů). Kotlíky je
vhodné zřizovat především v místech, kde převažují nepůvodní dřeviny (přednostně na místech
vysázeného md v severní části u aleje do pole!! – viz již doporučení LHP 2002-2011) a v místech
s velkými nálety jasanu a tento v nich likvidovat. Namísto jasanu zde pokračovat ve výsadbě
žádoucích dřevin – dubu, buku a také habru. Kotlíky je možné vytvořit také ve více rozvolněných
porostech.
Likvidaci jasanu věnovat pozornost také v již vzniklých kotlících, kde znovu přerůstá vysazené duby
a buky.
Ponecháváme vhodné jedince jako doupné stromy (min 10/ha).
Péče o nálety, nárosty a kultury
Oplocením vybraných dřevin (v případě zvýšeného pohybu zvěře) nebo je možné nahradit pouze
zakapáváním proti okusu.
Výchova porostů
Při výchově usměrňovat na přirozenou druhovou skladbu.
Podpořit přirozenou obnovu javoru a lípy a dosazovat zejména duby! a také habry a buky.
Přirozené zmlazení se zde vyskytuje u 2 dřevin, přičemž ke každé z nich je třeba se chovat naprosto
odlišně: u javoru se vyskytuje v malé míře a zmlazení je zde žádoucí, takže do něj je vhodné
nezasahovat, na rozdíl od něj jasan je v lokalitě velmi agresivní, jeho zmlazení je masívní a pro
lokalitu nežádoucí – nemá zde ani historicky tak významný podíl, jako je tomu dnes. Omezovat
nálety jasanu maloplošnou obnovou po 0,08-0,2 ha, i menší, dosáhnout postupné etážovitosti
porostu.
Důsledně vylučovat zejména nepůvodní dřeviny, postupně odtěžit dospělé modříny, které jsou
v území nepůvodní dřevinou, v případě výskytu akátu je nutné provádět jeho redukci, stejně tak se to
týká výmladků.
Opatření ochrany lesa
Běžná opatření dle místních podmínek; ohrožení porostů buření, poklesy podzemní vody,
všechna věková stádia dubu žírem hmyzu na asimilačních orgánech s tracheomykózou.
Sledovat možné ohrožení kalamitními chorobami. Pokles hladiny spodní vody může způsobit změnu
charakteru půdního substrátu, a tím přeměnu druhového složení a vznik druhotné habrové doubravy.
Omezit až vyloučit chemické ošetřování kultur, omezit těžkou mechanizaci, cestní síť nově
nezřizovat; sledovat ohrožení zvěří, rekreací, ukládáním odpadů, příp. pojížděním vozidly.
S ohledem na ochranu lesa je nutné zachovat obvodový keřový plášť v S a SZ. části území
Provádění nahodilých těžeb
Podél cest a komunikací věnovat preventivní pozornost zlomům, zavěšeným stromům a vývratům,
pro zajištění bezpečnosti osob. Odstraněné části přemístit v odůvodněných případech dále od cest a
ponechat na zetlení.
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Doporučené technologie
Motorové pily a další běžné vybavení, na cestách traktory, uvnitř porostů kůň. Používání biologicky
odbouratelných olejů.
Poznámka
Šetřit staré a odumírající stromy, i stojící torza, jako stanoviště a potravní základnu ptáků a dalších
živočichů, refugia vzácných druhů hmyzu a dalších bezobratlých. Některé padlé kmeny a části
stromů ponechávat v omezené míře na místě.
Podporovat vyvěšování budek pro ptáky a netopýry, zejména netopýra ušatého, pravidelně budky
kontrolovat a čistit(!). Doupné stromy ponechávat nejlépe tak, aby byly v přírodní památce
rozmístěny rovnoměrně. Upřednostňovat duby a jilmy. Padlé exempláře ponechávat na místě
(minimálně ty, které mají ve výčetní výšce obvod větší než 350 cm).
Při kácení ponechávat pařezy min 30 - 40 cm vysoké.
Podporovat kalamitní kácení padnutím ohrožujících dřevin nad cestou.

b) péče o nelesní pozemky
Součástí pozemků v chráněném území je také menší parcela 924, v k.ú. Satalice, která
je zapsaná jako trvalý travní porost. Tato parcela se zcela nepřekrývá se 2 bezlesými
enklávami. Obě plochy jsou evidentně (snad i 2x ročně) sekané a do budoucna je dobré
v tomto způsobu péče spíše z estetických důvodů pokračovat.
Typ managementu
Vhodný interval
Minimální interval
Prac. nástroj/hosp. zvíře
Kalendář pro management

Kosení
1-2x ročně
1xročně
Ručně nebo mechanizovaně
(červenec-)srpen (1xročně),
(květen)-červen a (srpen)-září (2x ročně)

Upřesňující podmínky
c) péče o rostliny
Péče o rostliny spočívá v péči o lesní porost, geograficky nepůvodní druhy dřevin
budou redukovány v rámci lesních opatření. V zájmu bezpečnosti procházejících osob je třeba
věnovat pozornost havarijním částem stromů (zlomy, vývraty, labilní souše) a odstraňovat je.
d) péče o živočichy
Péče o živočichy spočívá v zajištění jejich stanovišť. Zachování stromových torz a
doupných stromů slouží dutinovým ptákům (datlovití, sýkory, špačci, lejskové, rehkové aj.),
netopýrům a bezobratlým. Ptákům i jiným živočichům prospívá plošná i výšková
diverzifikace stanovišť, vysoká pestrost přirozené druhové skladby rostlin, složitá patrovitost
dřevin (křoviny – vysoký les bez keřového patra – různověkost stromů) a nepoškozování lesní
půdy. Součástí péče je vyloučení likvidace a odvozu padlých stromů a jejich částí, včetně
stromů kácených z důvodu odstranění rizik ohrožení návštěvníků chráněného území. Mimo to
by bylo vhodné provádět pravidelnou péči a opravy nainstalovaných hnízdních budek, které
jsou v havarijním stavu a dále zamezit vzniku nových cest, které štěpí jednolitou plochu lesa
na menší plochy.
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3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu
zásahů a přehledu činností
Součástí větší části ochranného pásma jsou zemědělské pozemky. Vliv zemědělství je méně
patrný (možný úlet agrochemikálií, zvýšení živin v půdě), pole se nacházejí na severní a
severozápadní hranici přírodní památky oddělené keřovým lemem, který by měl být
zachován. Zatravnění pruhu pole podél chráněného území by nicméně zachování předmětu
ochrany v přírodní památce určitě podpořil (snížení synantropizace PP vlivem splachů ze
zemědělsky obhospodařovaných ploch v OP), současně upravit způsob hospodaření na orné
půdě – minimalizovat hnojení, zvolit vhodný osevní postup a technologii ohospodařování.
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Chráněné území je v jižní části, od výstavby v Satalicích, ohraničeno zdí, v západní
části křovinným lemem a také živým plotem, v severní části od pole clonou keřů, ve východní
části blíže zástavbě sešlým rezivějícím plotem. Celkem byly zjištěny 3 stojany vymezující
chráněné území. Bylo by vhodné doplnit vyznačení území i na dalších vstupech do
chráněného území a na hranách hranic – celkem asi 6 nových stojanů. Zjištěné stojany
vymezující ZCHÚ a návrhy umístění nových stojanů jsou součástí mapových příloh.
Pruhové značení je místy viditelné, v některých částech však už poněkud sešlé nebo
není patrné vůbec. V průběhu plánu péče je třeba při kontrolách asanačních zásahů
každoročně kontrolovat také označení ZCHÚ a provést případnou obnovu.
3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
Na severovýchodní okraj chráněného území navazuje lesní porost podobného
charakteru jako ve vlastní přírodní památce (pozemek parc.č. 923, v k.ú. Satalice) - liší se
pouze nižším věkem stromového patra. Tento pozemek by bylo vhodné oprávněně přičlenit
k vlastní přírodní památce.
Oproti vyhlášené přírodní památce Bažantnice v Satalicích je zde podstatně méně
zmlazení, ať už jasanu nebo javoru (možná méně vlhká část?), jsou zde letité výsadby jírovce
a také nápadně vyšší zastoupení dubu než ve vlastní přírodní památce. Hranice vyhlášení
současného chráněného území zjevně kopíruje hranici historické části obory (hranice je vidět
na historickém snímku z 19. století – mapa viz úvodní část tohoto plánu péče). V té době byl
pozemek, který je předmětem návrhu na rozšíření, ještě polem, na konci 30. let 20. století jsou
na leteckém snímku v této části zřejmé výsadby - nezapojené (ale už vzrostlejší) soliterní
stromy (nepochybně dnešní letité duby). Každopádně v případě přehlášení bude nutné i zde
začít s postupnou obnovou, jaká byla navržena ve vlastním chráněném území.

3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
Území je sice hojně využíváno ke krátkodobé rekreaci (pěší procházky, cyklistika,
jízda na koních), tato rekreace však na přírodní památku nemá natolik zásadní vliv, aby měla
být cíleně regulována.
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Letecký snímek z roku 1938 - části, která je předmětem návrhu na rozšíření (©http://wgp.praha-mesto.cz).
Patrné jsou rozvolněné výsadby

3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Chráněným územím prochází naučná stezka Vinořský park-Satalická bažantnice,
přičemž 1 z informačních tabulí je umístěná na kraji PP (v její jihozápadní části), 2. infotabule
± v centrální části chráněného území (viz www.prazskestezky.cz nebo www.naturapraha.org). Tyto informační zdroje jsou pro základní orientaci dostačující.
V Satalické bažantnici pravidelně také obíhají ornitologické exkurze pod záštitou
České společnosti ornitologické. Lokalita může sloužit jako objekt dalších exkurzí
(floristické, entomologické) především pro studenty přírodovědných oborů.
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum území a monitoring
Průběžně monitorovat vliv asanančích zásahů na vývoj vegetace a přítomnost ohrožených
druhů. Podle možností opakovaně provádět inventarizační botanické a zoologické průzkumy.
Navržený monitoring:
A. cévnaté rostliny, houby (Fungi), lišejníky (Lichenes);
B. měkkýši (Mollusca), korýši (Crustaceae), mnohonožky (Diplopoda), pavouci (Araneida),
sekáči (Opilionida), vidličnatky (Diplura), kobylky (Ensifera), sarančata (Caelifera), ploštice
(Heteroptera), síťokřídlí (Neuroptera), motýli (Lepidoptera), dvoukřídlí (Diptera), blanokřídlí
(Hymenoptera), brouci (Coleoptera: Carabidae, Histeridae, Hydrophilidae, Silphidae,
Staphylinidae, Lucanidae, Scarabaeidae, Buprestidae, Elateridae, Cantharidae, Dermestidae,
Nitidulidae, Coccinelidae, Mordellidae, Tenebrionidae, Cerambycidae, Chrysomelidae,
Curculionidae);
C. obojživelníci (Amphibia), plazi (Reptilia), ptáci (Aves), savci (Mammalia)
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4. Závěrečné údaje
4.1 Předpokládané orientační náklady hrazené orgánem ochrany přírody podle
jednotlivých zásahů (druhů prací)
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např. Orientační
Orientační náklady
plochy)
náklady za rok za období platnosti
(Kč)
plánu péče (Kč)
Jednorázové a časově omezené zásahy
Odstranění nepůvodních dřevin, osazování kotlíků
nad rámec lesního hospodaření podle
požadavků orgánu ochrany přírody
Cedule chráněného území (6 ks)

200.000,-

200.000,-

9.000,----------

9.000,-

C e l k e m (Kč)

209.000,-

209.000,-

Kosení – 1x ročně

15.000,-

150.000,-

C e l k e m (Kč)

15.000,-

150.000,-

Opakované zásahy
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Další zdroje informací:
vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.
http://drusop.nature.cz
http://www.cuzk.cz
http://www.mapy.cz
http://geoportal.cenia.cz
http://wgp.urhmp.cz

4.3 Seznam mapových listů
a)

katastrální mapa (měřítko)
číslo mapového listu: Praha, 2-0/21

b)

Státní mapa 1:5000 – odvozená
číslo mapového listu: Praha 2-0, Kralupy nad Vltavou 2-9

c)

Základní mapa České republiky 1:10000
číslo mapového listu: 12-24-14

4.4 Seznam používaných zkratek
uvedeno přímo v textu plánu péče
4.5 Plán péče zpracoval
Salvia o.s. – sdružení pro ochranu přírody, Míšovická 454/6, 155 21 Praha 5,
salvia.o.s@seznam.cz

Zpracováno podle vyhlášky o plánech péče č. 60/2008 Sb. a „Osnovy plánu péče o národní
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich
ochranná pásma“ vydané Ministerstvem životního prostředí.
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Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Orientační mapa na podkladu leteckého snímku (str. 27).
Katastrální mapa na podkladu leteckého snímku (str. 28).
Lesnická mapa typologická podle OPRL (str. 29).
Lesnická mapa obrysová (str. 30).
Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich
(str. 31).
Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich (str. 32).
Botanický průzkum přírodní památky Bažantnice v Satalicích (str. 33)
Entomologický průzkum zaměřený na brouky (Coleoptera) v lokalitě Bažantnice
v Satalicích (str. 39).
Ornitologický průzkum přírodní památky Bažantnice v Satalicích (str. 43).

Součástí tohoto plánu péče je CD-ROM s kompletním plánem péče vč. map (přiloženy i
mapy netištěné) a fotodokumentace.
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28
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Příloha č. 5
Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich
označení
název
plochy nebo
objektu
1
nelesní plochy

výměra
(ha)
0,6

stručný popis charakteru plochy nebo objektu
a dlouhodobý cíl péče
zachovat luční charakter

doporučený zásah
kosení

naléhavost*
3

* stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:
1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný.
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termín provedení

interval
provádění

(V-)VI a (VIII-)

2x ročně

Příloha č. 6
Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich
označení

výměra

JPRL

dílčí

í SLT

í dřevin

plochy

(%)

(%)

7A
14/9/4/1

(ha)
15,6

SLT

1H

zastoupen

100

dřeviny

zastoupen věk

DB

43

JV

10

JS

40

LP

6

doporučený zásah

naléha-vost

poznámka

stupeň
přiroze-nosti

34

Omezovat nálety jasanu maloplošnou obnovou po 0,08-0,2 ha, i
menší, dosáhnout postupné etážovitosti porostu; podpořit
přirozenou obnovu javoru a lípy a dosazovat zejména duby a také
habry. Obnova porostu malými obnovními prvky (na plochách o
velikosti kolem 4 arů). Podporovat přirozenou obnovu – využívat
případné plochy po zdravotním výběru, světlin po odstraněných
nepůvodních dřevinách, uvolňování míst s perspektivním
zmlazením.

1

* stupně naléhavosti jednotlivých zásahů, podle následujícího členění:
4. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
5. stupeň - zásah vhodný,
6. stupeň - zásah odložitelný.
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Příloha č. 7

Botanický průzkum přírodní památky Bažantnice v Satalicích
Materiál a metodika
Botanický průzkum chráněného území Bažantnice v Satalicích byl proveden při
návštěvě území dne 20.7.2009. Vzhledem k pouze jedné návštěvě PP v pozdním období
vegetační sezóny byla zcela jistě přehlédnuta řada druhů jarního aspektu. Níže uvedený výčet
druhů proto nelze chápat jako „inventarizační“, ale spíše jako orientační přehled taxonů
nalezených v určitém období vegetace.
Některé obecné informace průzkumu, charakteristice území a přírodních poměrů jsou
již součástí plánu péče (zejména kapitoly 2) a proto zde z důvody úspory nejsou dále
zopakovány.
Nomenklatura názvů vychází z Klíče ke květeně ČR (Kubát et al. 2002), dále jsou
užity tyto zkratky: § - taxon zákonem chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., C – taxon
uveden v červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka et al. 2001); přičemž §1/C1 –
taxon kriticky ohrožený, §2/C2 – taxon silně ohrožený, §3/C3 – taxon ohrožený a C4a –
vzácnější taxon vyžadující další pozornost.

Výsledky
Při srovnání s přechozími průzkumy je zřejmé, že se do výsledků promítly nedávné
těžební zásahy (z roku 2007) směřující do obnovy porostů a zejména dubu letního. Ve výčtu
druhů se objevuje řada nových taxonů, které ale nejsou nijak překvapující (Mercurialis
annua, Viola arvensis a další) a které vyklíčily ze semenné banky po rozvolnění části lesa.
Druhou skupinu nově nalezených druhů představují původně severoamerické druhy, které
u nás zdomácněly a v současnosti se rychle šíří na antropogenních stanovištích, jako je
Solidago canadensis, Conyza canadensis nebo Erigeron annuus.
Seznam taxonů cévnatých rostlin v přírodní památce Bažantnice v Satalicích
Kubíková
1983

Acer campestre
Acer platanoides
Acer
pseudoplatanus
Achillea
millefolium
Aegopodium
podagraria
Aesculus
hippocastanum
Ajuga genevensis
Ajuga reptans
Alchemilla sp.
Alliaria petiolata

+
+

Šuk
1993

+
+
+

Sádlo in
Špryňar
et al.
1998

Špryňar
1998

+

+
+

Kubíková
& kol.
1998

Dostálek &
kol.
1999

+
+
+

+
+
+

+

Průzk
um
2009

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

v ochr.
pásmu

+

+
+
+

+
+

+
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vyhláška
395/1992
Sb.
§1-§3

červený
seznam
C1-C4a

Allium vineale
Alnus glutinosa
Anemone
nemorosa
Anthriscus
sylvestris
Arctium lappa
Arctium minus
Arctium
tomentosum
Arrhenatherum
elatius
Artemisia
vulgaris
Athyrium filixfemina
Atriplex
oblongifolia
Atriplex sagittata
Ballota nigra
Bellis perennis
Betula pendula
Brachypodium
sylvaticum
Bryonia alba
Campanula
rapunculoides
Campanula
trachelium
Cardaria draba
Carex sylvatica
Carpinus betulus
Cerasus avium
Cerastium
holosteoides
subsp. triviale
Chaerophyllum
aromaticum
Chaerophyllum
temulum
Chelidonium
majus
Circaea lutetiana
Cirsium arvense
Cirsium
oleraceum
Cirsium vulgare
Clinopodium
vulgare
Conyza
canadensis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus cf.

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+

+

34

+
+
+

+
+

curvisepala
Crataegus
laevigata
Crataegus sp.
Crepis biennis
Dactylis
glomerata
Daucus carota
Deschampsia
caespitosa
Dryopteris
dilatata
Echinochloa
crus-galli
Elytrigia repens
Epilobium
montanum
Epilobium
hirsutum
Epilobium
roseum
Equisetum sp.
Erigeron annuus
Euonymus
europaeus
Fagus sylvatica
Festuca gigantea
Ficaria verna
subsp. bulbifera
Forsythia
x
intermedia
Fragaria
moschata
Fraxinus
excelsior
Gagea lutea
Gagea minima
Gagea pratensis
Gagea villosa
Galanthus nivalis
Galeobdolon
luteum
Galeopsis
pubescens
Galium album
Galium aparine
Galium mollugo
Geranium
palustre
Geranium
pratense
Geranium
robertianum
Geum urbanum

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+

C3

+
+

+

+
+

+

§3
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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C2
C3

Glechoma
hederacea
Glyceria fluitans
Glyceria
nemoralis
Hedera helix
Heracleum
sphondylium
Humulus lupulus
Hypericum
perforatum
Impatiens
parviflora
Juglans regia
Juncus inflexus
Lactuca serriola
Lamium album
Lapsana
communis
Larix decidua
Leucanthemum
vulgare
Lolium perenne
Lonicera
caprifolium
Lonicera
xylosteum
Lotus
corniculatus
Lycium barbarum
Lycopus
europaeus
Lychnis
floscuculi
Lysimachia
nummularia
Maianthemum
bifolium
Medicago
lupulina
Medicago sativa
Melilotus albus
Mercurialis
annua
Mercurialis
perennis
Moehringia
trinervia
Mycelis muralis
Myosotis
palustris
Myosoton
aquaticum
Oxalis acetosella

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

v ochr.
pásmu
+
+

+
+
+
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Oxalis fontana
Persicaria
hydropiper
Persicaria mitis
Persicaria
maculosa
Phalaris
arundinacea
Philadelphus
coronarius
Picea abies
Pimpinella major
Plantago
lanceolata
Plantago major
Plantago media
Poa annua
Poa nemoralis
Poa trivialis
Polygonatum
multiflorum
Polygonum
aviculare
Potentilla reptans
Primula veris
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus padus
Pulmonaria
obscura
Quercus petraea
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus
repens
Ribes alpinum
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Robinia
pseudacacia
Rorippa palustris
Rosa sp.
Rubus fruticosus
agg.
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex
conglomeratus
Sambucus nigra
Scirpus sylvaticus
Scrophularia
nodosa
Scrophularia
umbrosa

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
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+

+
+

Selinum
carvifolia
Senecio ovatus
Sisymbrium
officinale
Solanum
dulcamara
Solidago
canadensis
Solidago gigantea
Sonchus
oleraceus
Sorbus aucuparia
Stachys sylvatica
Stellaria media
Symphoricarpos
albus
Symphytum
officinale
Tanacetum
vulgare
Taraxacum sect.
Ruderalia
Telekia speciosa
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Torilis japonica
Trifolium
pratense
Trifolium repens
Tripleurospermu
m inodorum
Typha
angustifolia
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Ulmus minor
Urtica dioica
Veronica
chamaedrys
Veronica
hederifolia
Veronica
hederifolia agg.
Vicia sepium
Vinca minor
Viola arvensis
Viola mirabilis
Viola odorata
Viola x perplexa
Viola
reichenbachiana
Viola riviniana

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

C4a
C4a
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
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Příloha č. 8

Entomologický průzkum zaměřený na brouky (Coleoptera)
v lokalitě Bažantnice v Satalicích
Úvod
Zkoumané území se nachází mezi obcemi Satalice a Vinoř: K.ú. Satalice, Vinoř. Jedná se o
poměrně velký lesní komplex. Území s poměrně zachovalým lesem a zejména starými stromy
důležitých pro přežívání vzácných xylofágních a saproxylických druhů hmyzu.
Metodika (průzkum v roce 2009, Filip Trnka):
Průzkum probíhal v roce 2009 a to pouze dvakrát ve dnech 5.5.2009 a 8.6.2009 ve formě
celodenních sběrů. Průzkum zahrnoval studium brouků (Coleoptera). Hlavní metodou sběru
bylo smýkání, sklepávání a individuální sběr. Dále byl zkoumán epigon kde se využito pěti
padacích pastí.
Starší nálezy
Aktuální průzkum Filipa Trnky (2009) byl doplněn nálezy uskutečněnými Vladimírem
Novákem v 90. letech 20. století a dále historickými nálezy uvedenými v publikaci
Skoupý V. (2004): Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) České a Sovenské republiky
ve sbírce Jana Pulpána.
Přehled zjištěných taxonů

Název druhu

aktuální
90. léta 20.
50.-60. léta
průzkum,
století
20. století
2009
(V. Novák)
(F. Trnka)

ANOBIIDAE
Ptilinus pectinicornis
(Linnaeus, 1758)

1996

ANTHRIBIDAE
Platystomos albinus
(Linnaeus, 1758)

2009

CARABIDAE
Abax parallelepipedus (Piller
& Mitterpacher, 1783)
Amara aenea (De Geer,
1774)
Amara convexior (Stephens,
1959
1828)
Amara makolskyi (Roubal,
1958
1823)
Badister bullatus (Schrank,
1959
1798)

2009
2009
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Poznámka

aktuální
90. léta 20.
50.-60. léta
průzkum,
Název druhu
století
20. století
2009
(V. Novák)
(F. Trnka)
Calodromius spilotus (Illiger, 1958, 1973,
1798)
1974
Carabus coriaceus
2009
(Linnaeus, 1758)
Carabus granulatus
2009
(Linnaeus, 1758)
Carabus hortensis (Linnaeus,
2009
1758)
Laemostenus terricola
(Herbst, 1784)

1956

Laemostenus terricola
(Herbst, 1784)
Leistus terminatus (Hellwig
1958, 1959
in Panzer, 1793)
Molops piceus (Panzer, 1793)
Nebria brevicollis (Fabricius,
1957, 1959
1792)
Notiophilus palustris
(Duftschmid, 1812)
Paranchus albipes
1960
(Fabricius, 1796)
Poecilus cupreus (Linnaeus,
1758)
Pseudoophonus rufipes (De
Geer, 1774)
Pterostichus niger (Schaller,
1783)
Pterostichus
oblongopunctatus (Fabricius,
1787)
CERAMBYCIDAE
Agapanthia
villosoviridescens (DeGeer,
1775)
Arrhopalus ferus (Mulsant,
1839)
Nathrius brevipennis
(Mulsant, 1839)
Prionus coriarius (Linnaeus,
1758)
Rhamnusium bicolor bicolor
(Schrank, 1781)
CHRYSOMELIDAE
Orsodacne cerasi (Linnaeus,
1758)
COLYDIDAE
Bitoma crenata (Fabricius,
1775)

2009

2009

2009

2009
2009
2009
2009

2009
1959
1958
2009
1978

1996

1959

1995
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Poznámka

NT – téměř ohrožený druh
Červeném seznamu kategorie
IUCN
NT – téměř ohrožený druh
Červeném seznamu kategorie
IUCN

Název druhu

aktuální
90. léta 20.
50.-60. léta
průzkum,
století
20. století
2009
(V. Novák)
(F. Trnka)

CURCULIONIDAE
Anthonomus rubi (Herbst,
1795)
Apion frumentarium
(Linnaeus, 1758)
Betulapion simile (W. Kirby,
1811)
Ceratapion onopordi (W.
Kirby, 1808)
Curculio glandium
(Marsham, 1802)
Eutrichapion ervi (W. Kirby,
1808)
Ischnopterapion virens
(Herbst, 1797)
Lignyodes enucleator
(Panzer, 1798)
Lixus iridis (Olivier, 1807)
Otiorhynchus raucus
(Fabricius, 1777)
Oxystoma craccae (Linnaeus,
1767)
Protapion trifolii (Linnaeus,
1768)
MELANDRYIDAE
Hypulus quercinus (Quensel,
1790)

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

1960

MYCETOPHAGIDAE
Litargus connexus (Fourcroy,
1785)
Mycetophgus
quadripustulatus (Linnaeus,
1767)
OEDEMERIDAE
Calopus serraticornis
(Linnaeus, 1758)
SCARABAEIDAE
Trox scaber (Linnaeus,1767)

1992
1992

1957, 1959

1957

STAPHYLINIDAE
Cyphaea curtula (Erichson,
1837)
TENEBRIONIDAE
Allecula morio (Fabricius,
1787)
Alphitophagus bifasciatus
(Say, 1823)

Poznámka

1992

nový druh pro ČR

1982
1947, 1974

1994, 1995
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Název druhu

aktuální
90. léta 20.
50.-60. léta
průzkum,
století
20. století
2009
(V. Novák)
(F. Trnka)

Blaps lethifera Marsham,
1802

1975

Corticeus bicoloroides
Roubal, 1933
Diaperis boleti (Linnaeus,
1756)
Mycetochara axillaris
(Paykull, 1799)

Poznámka

EN – ohrožený druh
Červeného seznamu kategorie
IUCN

1991
1994
1957, 1960

NT – téměř ohrožený druh
Červeném seznamu kategorie
IUCN

1995
Neatus picipes (Herbst, 1797)
Omophlus pubescens
1948
(Linnaeus, 1758)
Prionychus ater (Fabricius,
1960
1775)
Stenomax aeneus (Scopoli,
1863)
Uloma culinaris (Linnaeus,
1758)

1992
1991, 1995
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Příloha č. 9

Ornitologický průzkum přírodní památky Bažantnice v Satalicích
Materiál a metodika
Pro zprávu jsem použil jednak data nasbíraná v minulých letech a jednak ze 4 kontrol
provedených cíleně pro účely tohoto průzkumu. Ty proběhly 10.6., a 22.6. v odpoledních a
16. 7., a 21.7., v brzkých ranních hodinách. V minulých letech byla data získávána jednak
náhodně, při vycházkách na lokalitu, a jednak při sběru dat v rámci jiných projektů, jako je
Mapování hnízdního výskytu ptáků v ČR (v letech 2001-2003), Mapování ptáků Prahy (v
letech 2002-2007), a Jednotný program sčítání ptáků (nepřetržitě od 1999). Data tak pocházejí
jak z hnízdní doby, tak z doby tahu a zimování. Výskyt každého druhu jsem charakterizoval a
učinil jsem odhad jeho hnízdní početnosti.

Výsledky
Na území přírodní památky Bažantnice v Satalicích byl zjištěn výskyt 48 druhů ptáků.
Z nich 24 na území přírodní památky pravidelně hnízdí. Dalších 17 druhů zde hnízdí
nepravidelně, nebo je jejich hnízdění velmi pravděpodobné. Výskyt zbylých 7 druhů se týká
potravních záletů, jako například rorýs obecný (Apus apus), či vlaštovka obecná (Hirundo
rustica), nebo se jedná o druhy, vyskytující se zde na tahu, případně v zimě, jako např. drozd
cvrčala (Turdus iliacus), či čížek lesní (Carduelis spinus).
Mezi zjištěnými druhy je 9 druhů zařazeno mezi zvláště chráněné1, z toho 1 jako
kriticky ohrožený: puštík obecný (Strix aluco), 3 jako silně ohrožené: krahujec obecný
(Accipiter nisus), žluva hajní (Oriolus oriolus) a drozd cvrčala (Turdus iliacus). Zbylých 5
druhů je zařazeno mezi druhy ohrožené: rorýs obecný (Apus apus), vlaštovka obecná
(Hirundo rustica), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), lejsek šedý (Muscicapa striata) a
strakapoud prostřední (Dendrocopos medius). Ze zvláště chráněných druhů hnízdí v přírodní
památce pravidelně slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a zřejmě i strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius). Nepravidelně hnízdí na zkoumaném území také lejsek šedý
(Muscicapa striata) a pravděpodobně žluva hajní (Oriolus oriolus).
Kromě toho 5 druhů, v yskytujících se na území přírodní památky je zařazeno
v aktuálním červeném seznamu ČR. Jedná se o krahujce obecného, strakapouda prostředního
a drozda cvrčalu, v kategorii druhy zranitelné a jiřičku obecnou (Delichon urbica) a lejska
bělokrkého (Ficedula albicolis), řazené mezi druhy téměř ohrožené. Kromě druhů již
zmíněných mezi zvláště chráněnými, lze za pravidelného, byť nepočetného hnízdiče
v Bažantnici považovat lejska bělokrkého.
Mezi nejpočetnější druhy patří jednak ptáci, obývající hustý podrost, zejména pěnice
černohlavá (Sylvia atricapila), budníček menší (Phyloscopus collybita), kos černý (Turdus
merula) a další. Vzhledem k velkému počtu starých, a zejména doupných stromů, hnízdí na
území přírodní památky také vysoké počty dutinových hnízdičů, jako je např. špaček obecný
(Sturnus vulgaris), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus), či
strakapoud velký (Dendrocopos major). Kromě hnízdišť v přírodních dutinách bylo
v chráněném území nainstalováno velké množství hnízdních budek pro drobné pěvce a též
několik budek pro sovy. Budky pro pěvce jsou zde dle vlastního zjištění pravidelně
obsazovány zejména sýkorou koňadrou a sýkorou modřinkou, vzácně také rehkem zahradním
(Phoenicurus phoenicurus). Budky pro sovy se pravděpodobně nesetkaly s hnízdní odezvou
ze strany ptáků. V přírodní památce pravidelně hnízdící puštík obecný (Strix aluco) používá i
1

Příl. III. Vyhlášky č. 395/1992 Sb.
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nadále k hnízdění přirozených dutin.
Z dutinových hnízdičů stojí za povšimnutí hojný výskyt několika druhů šplhavců.
Pravidelně hnízdí zejména strakapoud velký, žluna zelená (Picus viridis) a datel černý
(Dryocopus martius), velmi pravděpodobně též strakapoud prostřední (Dendrocopos medius).
Relativně malý počet druhů, který pro území chráněného území udávám je
pravděpodobně způsoben jeho relativně malou rozlohou a víceméně monotónním biotopem.
Tato jednolitost byla narušena v roce 2007 vytvořením několika pasek, v rámci „obnovy
porostů“. Z hlediska změn avifauny chráněného území jsem zaznamenal zejména hojnější
výskyt rehka zahradního a lejska šedého.

Závěr a návrhy na podporu výskytu ptáků:
- Z ornitologického hlediska leží hlavní význam chráněného území především v zachovalém
podrostu a ve vysokém počtu doupných stromů.
- Doporučuji zachovat současnou podobu přírodní památky, pokud možno omezit další
těžební aktivity a zamezit vzniku nových cest, které štěpí jednolitou plochu lesa na menší
plochy.
- Dosud nainstalované hnízdní budky jsou v havarijním stavu, potřebovaly by pravidelnou
péči a řadu oprav.
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Seznam druhů ptáků v přírodní památce Bažantnice v Satalicích
Druh
bažant obecný
brhlík lesní
budníček lesní
budníček menší
červenka obecná
čížek lesní
datel černý
dlask tlustozobý
drozd cvrčala
drozd zpěvný
holub hřivnáč
hrdlička zahradní
hýl obecný

latinský název
Phasianus colchicus
Sitta europea
Phyloscopus sybilatrix
Phyloscopus collybita
Erithacus rubecula
Carduelis spinus
Dryocopus martius
Coccothraustes coccothraustes
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Pyrhula pyrhula

početnost
1-3 hp.
5-10 hp.
0-3 hp.
10-15 hp.
4-7 hp.
Nhv.
1 hp.
0-1hp.
Nhv.
3-6 hp.
3-6 hp.
0-2 hp.
Nhv.

stupeň ohrožení

jiřička obecná
káně lesní
kos černý
krahujec obecný
kukačka obecná
lejsek bělokrký
lejsek šedý
mlynařík dlouhoocasý
pěnice černohlavá
pěnice slavíková
pěnkava obecná

Delichon urbica
Buteo buteo
Turdus merula
Accipiter nisus
Cuculus canorus
Ficedula albicolis
Muscicapa striata
Aegithalos caudatus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Fringilla coelebs

Nhv.
0-(1) hp
5-10 hp.
0-1 hp.
0-1 hp.
1-3 hp.
0-3 hp.
0-1 hp.
10-15 hp.
0-1 hp.
5-10 hp.

NT

poštolka obecná
puštík obecný
rehek zahradní
skřivan polní
slavík obecný

Falco tinnunculus
Strix aluco
Phoenicurus phoenicurus
Alauda arvensis
Luscinia megarhynchos

0-1 hp.
1 hp.
1-3 hp.
0-3 hp.
1-3 hp.

SO, VU

SO, VU
NT
O

KO, CR

O
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poznámka
hojný výskyt na okraji a v okolí PP, pravděpodobně hnízdící
hojný, početně hnízdící
jarní průtah, možné hnízdění
hojný, početně hnízdící
hojný, početně hnízdící
pravidelný výskyt na průtahu a v zimě
pravidelně hnízdící
výskyt na tahu a v zimě, možné hnízdění
pravidelně na průtahu
hojný, početně hnízdící
hojný, početně hnízdící
hojný výskyt v okolí, možné hnízdění na okraji PP
výskyt na tahu a v zimě
potravní zálety (využívá prostoru nad stromy - loví hmyz
produkovaný lesem)
celoroční výskyt, hnízdění v okolí PP
hojný, početně hnízdící
celoroční výskyt, možné hnízdění
pravidelný výskyt, zejména v okolí PP
pravděpodobně pravidelně hnízdící
nepravidelně hnízdící
pravidelný pohnízdní výskyt
hojný, početně hnízdící
výskyt v okolí, možné hnízdění
hojný, početně hnízdící
celoroční výskyt, ve "vzdušném prostoru" nad bažantnicí, a nebo
(častěji) posedává na okrajích památky a loví v okolních polích,
hnízdění pravděpodobně v okolí
pravidelně hnízdící
nepravidelně hnízdící
hojný na sousedních polích, možné hnízdění na okraji PP
pravidelně hnízdící

sojka obecná
stehlík obecný

Garrulus glandarius
Carduelis carduelis

2-4 hp.
0-1 hp.

straka obecná
strakapoud prostřední
strakapoud velký
strnad obecný
střízlík obecný
sýkora babka
sýkora koňadra
sýkora modřinka
sýkora uhelníček
šoupálek dlouhoprstý
šoupálek krátkoprstý
špaček obecný

Pica pica
Dendrocopos medius
Dendrocopos major
Emberiza cintrinella
Troglodytes troglodytes
Poecile palustris
Parus major
Cyanistes caeruleus
Periparus ater
Certhia familiaris
Certhia brachydactyla
Sturnus vulgaris

0-1 hp.
0-2 hp
12-15 hp.
0-2 hp.
2-4 hp.
1-3 hp.
10-20 hp.
10-15 hp.
Nhv.
?
5-10 hp.
10-20 hp.

vlaštovka obecná
zvonek zelený
žluna zelená
žluva hajní

Hirundo rustica
Carduelis chloris
Picus viridis
Oriolus oriolus

Nhv.
0-2 hp.
2-4 hp.
0-1 hp.

hojný, početně hnízdící
celoroční výskyt - posedává na okrajích památky, hnízdění
pravděpodobně v okolí
pravidelný výskyt, pravděpodobně hnízdící
hojný, početně hnízdící
hojný výskyt na okraji a v okolí PP
pravidelně hnízdící
pravidelně hnízdící
hojný, početně hnízdící
hojný, početně hnízdící
nepravidelný výskyt na průtahu
nepravidelný výskyt, údaje o hnízdění chybí
pravděpodobně početně hnízdící
hojný, početně hnízdící
potravní zálety (využívá prostoru nad stromy - loví hmyz
produkovaný lesem)
pravděpodobně nepravidelně hnízdící
pravidelně hnízdící
pravděpodobně pravidelně hnízdící

O, VU

O

SO

Vysvětlivky:
Nhv: nehnízdní výskyt
SO: silně ohrožený
O: ohrožený
PP: přírodní památka
EN: ohrožený (č. seznam)
VU: zranitelný (č. seznam)
NT: téměř ohrožený (č. seznam)
hp.: hnízdících párů
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