Metodický list

Cíl: Popsat prostředí Milíčovského lesa a jeho význam.
Klíčová slova: Milíčovský les, dřeviny, fauna, flóra.

Milíčovský les byl založen již počátkem 18.
století, přičemž původně sloužil jako obora
pro Milíčovský dvůr. V 19. století se z něj stal
věhlasný lovecký revír. Honů, které se zde
pořádaly se několikrát zúčastnil i František
Ferdinand d'Este.
Les byl v minulém století minimálně
obnovován, a proto na většině území zůstaly
původní listnaté stromy.
V současnosti je les majetkem Hlavního
města Prahy. Vede jím naučná stezka, která je
frekventovaným
m turistick
turistickým cílem obyvatel
přilehlých sídlišť.
Z dřevin jsou v Milíčovském lese
nejhojněji zastoupeny duby
(jak zimní tak letní), lípa srdčitá, bříza
bělokorá a smrk ztepilý. Smrky jsou
však z velké části napadeny kůrovcem.
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Lesem protéká Milíčovský potok, který
je levým přítokem Botiče. Spojuje
několik rybníků, které se v prostranství
lesa nacházejí, a to: Milíčovský rybník,
Kančík, Homolka, Vrah a Šáteček. Vodní
plochy poskytují ideální podmínky pro
život obojživelníku jako jsou například:
čolek obecný, čolek velký, skokan
ostronohý, ropucha obecná a mnohé další
druhy. Milíčovský les je tak domovem
několika ohrožených druhů a co se
diverzity týče je nejbohatší oblastí
v Praze.
Vodní plochy tvoří dobré podmínky i pro život
ptactva. Mezi zdejší obyvatele patří například
volavka bílá, rákosník velký, ledňáček říční,
potápka malá, labuť bílá či lyska černá.
Mezi savce žijící v lese patří například ježek
západní, prase divoké, bažant obecný, kuna
lesní, srnec obecný či několik druhů netopýrů.

Na okraji lesa jsou zasazeny i třešně ptačí, které jsou
významné především svou výškou. Některé dosahují
až výšky 25 metrů.
Na jaře v Milíčovském lese rostou například sasanky
hajní, plicníky, pryskyřníky a orseje.
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