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Naučná stezka MČ Praha-Běchovice
Ochrana přírody a zvláště chráněná území

Katastr Běchovic je ohraničen prstencem zvláště chráněných
území. Ty sem zasahují většinou jen svými ochrannými pásmy. Městská
část je tak výborným výchozím bodem k poznávání těchto cenných
přírodních lokalit. Další ochrana, která je zde uplatňována, jsou
významné krajinné prvky. Jsou zde registrovány celkem tři, a tak
mají tímto počtem Běchovice prvenství v rámci celé Prahy. Na
tomto katastru se rovněž nachází část evropsky významné lokality
NATURA 2000. Nelze opomenout ani přírodní parky – Říčanka
a Klánovice – Čihadla. Druhý v pořadí hlouběji zasahuje do území
městské části.
Od jihu sem patří svým ochranným pásem přírodní památka (PP)
Lítožnice, která byla vyhlášena v roce 1988 a chrání soustavu rybníků
PP Klánovický les
a přilehlých podmáčených luk a svahů údolí Říčanského potoka,
zároveň je to významné hnízdiště zejména vodního ptactva. Je rovněž
zahrnuta do přírodního parku Říčanka. Ze západního směru zasahuje
Ochrana přírody v Běchovicích a jejich okolí
na území Běchovic PP Počernický rybník. Byla vyhlášena ve stejném
roce jako PP Lítožnice a hlavním důvodem ochrany tohoto největšího rybníka
v Praze je vodní a mokřadní vegetace a hnízdiště vodního ptactva. V roce 1982 byla vyhlášena PP
Xaverovský háj, jejíž nepatrná část patří ke katastru Běchovic. Tvoří ji mozaika zachovalých
lesních společenstev na střídavě zamokřeném terénu (lipová doubrava, biková doubrava,
bezkolencová doubrava). Na severovýchodě do městské části zasahuje evropsky významná
lokalita NATURA 2000 s názvem Blatov a Xaverovský háj, která má velkou hodnotu z hlediska
fytogeografického a ochrany genofondu. Na východní část Běchovic navazuje PP Klánovický
les, která chrání od roku 1982 zdejší bohatá lesní společenstva.
VKP Křídový
V městské části jsou od roku 2000 také registrovány Významné krajinné prvky (VKP). Ty jsou
výchoz
ze zákona definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny,
Na vrchách
která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Řadí se k nim Křídový výchoz
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Na vrchách, Zamokřená louka u Golfu a Remízek u Stacha.
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V roce 2010 byl na odbor Ochrany prostředí pražského Magistrátu podán návrh na vyhlášení převislých
jasanů u nákupního střediska a jírovce u bývalého Stachova mlýna za památné stromy.
Rozmístění nejbližších
zastávek
Všechna tato území plní estetickou i zdravotně rekreační funkci a jsou důležitým biotopem
1. Sportovní areál Na Korunce
Pstroček dvoulistý (Maianthemum nejen pro chráněné rostliny, ale i útočištěm pro chráněné živočichy.
2. Historie Běchovic II.
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bifolium L.) v PP Xaverovský háj
Rozšiřujícími se potřebami velkoměsta a novou neuváženou výstavbou jsou tyto hodnot- a park Manželů Kotrbových
3. Park Běchovice
né přírodní prvky ve stále větší míře ohrožovány. Aktuálně to nejvíce platí o PP Lítožnice a přírodním parku Říčanka, jejichž 4. Běchovické nádraží
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5. U tří mostů
hodnoty a krajinný ráz budou výstavbou velkokapacitních silničních tahů do značné míry setřeny.
6. Ochrana přírody
7. Soutok tří potoků

Trasa začíná u sportovního areálu Na Korunce, pokračuje kolem běchovického nádraží do středové části obce a ukončena je u vodní nádrže Jalovka. Stezka má 18 zastavení.
Naučná stezka byla zřízena v roce 2010 za podpory hlavního města Prahy, text: Aleš Rudl, fotografie: Aleš Rudl (2010); další informace: www.praha-bechovice.cz, www.prazskestromy.cz
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