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meandry botiče

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA

Přírodní památku tvoří zbytky údolní nivy potoka Botiče,
který zde vytváří až dva metry hluboké meandrující koryto
lemované starými olšemi. Meandrující tok je zaříznut do
vlastních nivních náplavů hlín a písčitých hlín. Štěrkopísky
vystupují na povrch pouze v oblasti těsně pod přehradou.
Jejich podloží pak tvoří převážně břidličná souvrství
ordovického stupně Beroun. Díky dlouhodobému působení
člověka je potoční niva místy zavezena i historickými
navážkami.
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Koryto potoka lemují fragmenty lužního lesa, v nichž dominuje
olše lepkavá společně s vrbou křehkou a bílou. Přimíšeny jsou
javory, jasany ztepilé a topoly osiky. Keřové patro tvoří běžné
druhy, jako je bez černý a střemcha obecná. V podrostu najdeme
obvyklé lesní a rumištní druhy, např. kuklík městský, vlaštovičník
větší nebo hluchavka skvrnitá. Ze zajímavějších na jaře kvetoucích
bylin zde spatříme např. blatouch bahenní, dymnivku dutou,
sasanku hajní i sasanku pryskyřníkovitou nebo orsej jarní, což jsou
rostliny pro mokřadní a pobřežní olšiny typické. Vodní vegetace
vlastního potoka je poznamenána eutrofizací a není příliš bohatá.
Mezi bezobratlé živočichy obývající tuto lokalitu patří celá
škála brouků ze skupiny střevlíkovitých, nosatcovitých a mandelinkovitých. Vyskytují se zde také dva zákonem chránění motýli
‒ otakárek fenyklový a ovocný.
Z obratlovců zde žijí některé běžnější druhy obojživelníků ‒
zelení a hnědí skokani, kuňka obecná, ropucha obecná i zelená
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Výměra: 6,7 ha
Nadmořská výška: 222‒236 m
Rok vyhlášení: 1968
Katastrální území: Hostivař, Záběhlice
a užovka obojková. Území je také významnou ornitologickou
lokalitou. Hnízdí zde 47 druhů ptáků, mezi jinými žluva hajní,
sýček obecný, konipas horský, žluna zelená, pěnice hnědokřídlá
a rákosník zpěvný. Často zde spatříme také ledňáčka říčního.
Faunu savců tvoří přes 20 běžných druhů, mimo jiné i bělozubka
šedá, netopýr večerní a rezavý. V potoce žijí běžné druhy ryb, jako
je jelec tloušť, hrouzek nebo plotice.
V rámci péče o území jsou zde odstraňovány nepůvodní a invazní druhy rostlin (např. trnovník akát a křídlatka) a ošetřovány
nebezpečné stromy. Díky revitalizacím je obnovována potoční
niva a budovány nové tůně.
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