Stabilizace biokoridoru L4/252 „V Žabokřiku“
Koncem února byla zahájena obnova biokoridoru v severovýchodní části MČ Vinoře –
v lokalitě nazývané „V Žabokřiku“. Jedná se o území podél Ctěnického potoka, kterým prochází
žlutá turistická značka s naučnou stezkou Vinoř – Zámek Ctěnice.
Tento biokoridor (součást územního systému ekologické stability) nyní svou funkci neplní.
Jeho stabilita je znehodnocena sukcesí náletových dřevin, plevelnými a invazivními druhy
rostlin a v neposlední řadě též činností člověka. Díky hustému zapojenému porostu je území
méně bezpečné, nepřehledné, kumuluje se zde komunální a biologický odpad z přilehlých
zahrad.
Záměrem projektu, který financuje magistrát hlavního města v rámci dotačního titulu, je
likvidace náletových dřevin tak, aby zůstal jednak pás zapojeného prostu (útočiště pro ptáky),
tak i prosvětlená místa lučního charakteru se solitérními stromy. Naprostá většina stromů
(jedná se zejména o cenné duby) zůstane zachováno. Dalších 10 dubů bude v dané lokalitě
vysázeno - jako náhradní výsadba stanovená pravomocným rozhodnutím o povolení kácení
(za odstraněné keřové porosty). 10 nových dubů vysází MČ Praha Vinoř ve spolupráci
s Magistrátem hlavního města.
Kromě výřezu náletových dřevin bude provedena opakovaná seč území, čímž dojde k podpoře
žádoucích druhů bylin a trav a naopak k potlačení těch nežádoucích. Vyřezaný materiál bude
na místě rozdrcen a silnější kmínky či větve budou ponechány jako tzv. loggery – broukoviště.
Již podle místního názvu „V Žabokřiku“ je patrné, že tato lokalita byla kdysi územím bohatým
na výskyt obojživelníků. Cílem projektu je proto tyto živočichy do lokality vrátit. Břehy
Ctěnického potoka budou místy obnaženy a prosvětleny. Budou zde vybudována líhniště pro
užovky v podobě dřevěných ohrad s pletivem o velikosti cca 4 m2 naplněné kompostem,
menšími kameny a větvemi. Z místního materiálu budou vybudovány osluněné zídky či
kamenné hromady pro ještěrky.
U vyústění naučné stezky do ulice Rosické bude ošetřeno 15 vzrostlých topolů kanadských,
které jsou v současné době ve špatném zdravotním stavu a nejsou provozně bezpečné.
Ošetření nebezpečných dřevin nebylo součástí projektu na obnovu biokoridoru, proto se MČ
Praha Vinoř rozhodla odborné práce zajistit a financovat sama ze svého rozpočtu. Odborné
práce provedou zkušení arboristé.
Výše uvedenými pracemi a zásahy dojde nejen k obnově ekologických funkcí daného území ve
smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, ale i ke zvýšení bezpečnosti a atraktivnosti dané
lokality a ke zlepšení průchodnosti naučné stezky.

