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1. Základní údaje o zvláště chráněném území
1.1 Základní identifikační údaje
evidenční číslo:
kategorie ochrany:
název území:
druh právního předpisu, kterým bylo území vyhlášeno:
orgán, který předpis vydal:
číslo předpisu:
datum platnosti předpisu:
datum účinnosti předpisu:

11171
přírodní památka
Panský lom
nařízení kraje
Krajský úřad
Libereckého kraje
3/2005
29.3.2005
12.4:2005

1.2 Údaje o lokalizaci území
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:

Liberecký
Liberec
Liberec
Hluboká u Liberce,
Pilínkov

Příloha č. M1:
Orientační mapa s vyznačením území
1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí
Zvláště chráněné území:
Katastrální území: 631108, Hluboká u Liberce
Číslo parcely podle
KN

Druh pozemku podle KN

Číslo listu vlastnictví Výměra parcely
celková podle KN
2
(m )

Výměra parcely
v ZCHÚ (ha)

317

lesní pozemek

10

1,5691
1,5691

15691

Celkem

Katastrální území: 631094, Pilínkov
Číslo parcely podle
KN

Druh pozemku podle KN

Číslo listu vlastnictví Výměra parcely
celková podle KN
2
(m )

Výměra parcely
v ZCHÚ (ha)

575/2
Celkem

lesní pozemek

10

0,0776
0,0776

776

Ochranné pásmo:
Ochranné pásmo bylo stanoveno nařízením Libereckého kraje č.3/2005 (o zřízení Přírodní
památky Panský lom a jejího ochranného pásma). Je jím území do vzdálenosti 20 m od hranic
památky. Ochranné pásmo však nebylo zaměřeno, a proto není možné stanovit jeho rozlohu.

Katastrální území:631108, Hluboká u Liberce
Číslo parcely podle
KN

Druh pozemku podle KN

Číslo listu vlastnictví Výměra parcely
celková podle KN
2
(m )

Výměra parcely
v OP (ha)

318/1
Celkem

lesní pozemek

10

nezaměřeno
nezaměřeno

420275

Katastrální území: 631094, Pilínkov
Číslo parcely podle
KN

Druh pozemku podle KN

Číslo listu vlastnictví Výměra parcely
celková podle KN
2
(m )

Výměra parcely
v OP (ha)

575/1
576
Celkem

lesní pozemek
lesní pozemek

10
10

nezaměřeno
nezaměřeno
nezaměřeno

4323
35056

Příloha č. M2:
Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma
1.4 Výměra území a jeho ochranného pásma
Druh pozemku
lesní pozemky

ZCHÚ
plocha v ha
1,6467

OP
plocha v ha
nezaměřeno

vodní plochy

Způsob využití
pozemku

ZCHÚ
plocha v ha

zamokřená plocha
rybník nebo nádrž
vodní tok

trvalé travní
porosty
orná půda
ostatní
zemědělské
pozemky
ostatní plochy

zastavěné
plochy a nádvoří
plocha celkem
1,6467

neplodná půda
ostatní způsoby
využití

1,15

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

ne
ne
Přírodní park Ještěd
ne
ne

III. - přírodní památka
1.7 Předmět ochrany ZCHÚ
1.7.1 Předmět ochrany ZCHÚ podle zřizovacího předpisu
Povrchový stěnový lom v tělese dolomitického vápence včetně podzemních jeskynních prostor,
jako významné zimoviště netopýrů a biotop rostlinných společenstev, vázaných na vápencové
podloží.
Předmět ochrany je specifikován následovně:
a. puklinová jeskyně s omezeně vyvinutými krasovými jevy jako významné zimoviště netopýrů
a vrápenců,
b. květena a zvířena skalních stěn a srázů, zahrnující zákonem chráněné či regionálně
významné druhy,
c. bohaté společenstvo květnaté bučiny, vázané na vápencovém podloží.
1.7.2 Hlavní předmět ochrany ZCHÚ – současný stav
A. přírodní společenstva
název ekosystému

podíl plochy v
ZCHÚ (%)

květnaté bučiny

15

klasifikace
NATURA
2000
L5.1

vápnomilné bučiny

5

L5.3

suťové a roklinové lesy
(převážně iniciální stadia)
bazifilní vegetace mechorostů

25

L4

7

S1.1

kapradinová vegetace
vápencových skal

5 (nízká
S1.1
rozloha je dána
reliéfem)

popis ekosystému

staré bučiny submontánního
charakteru na horním okraji lomu
cíp rozsáhlejšího porostu při SV okraji
lomu
různá stadia sukcese hlavně klenu na
dně a svazích či stupních lomu
vlhká, kaskádovitá úpatí bazí
vápencových výchozů
převisy, skalní výchozy a skalní stěny
s dominantní Polystichum aculeatum

B. populace druhů - viz přehled zvláště chráněných druhů a živočichů
C. útvary neživé přírody
útvar
jeskyně

lom

geologická
charakteristika
puklinová jeskyně s
omezeně vyvinutými
krasovými jevy

povrchový stěnový lom v
tělese dolomitického
vápence

popis útvaru
doposud zdokumentováno 136m chodeb se silně
poničenou výzdobou, v zadních partiích a špatně
dostupných částech je zachovaná výzdoba včetně
excentrů. Vstupní část jeskyně tvoří hluboká
zvonovitá propast, která je fragmentem starého
ponoru.
rozsáhlý, heterogenní lom se suťovými osypy, zbytky
krasové výzdoby, skalními plotnami, kaskádami,
stupni, puklinami a mělkými převisy

1.9 Cíle ochrany
•
•
•
•

zajistit nerušenou existenci populace netopýrů a jejich zimoviště v prostorách jeskyně
ponechat stěny lomu a přírodě blízké lesní porosty bez zásahu (viz příloha M8)
zachovat soustavným managementem biotopy zvláště chráněných rostlin, především
Dactylorhizza longebracteata (viz příloha M6)
zachovat biotopy zvláště chráněných bezobratlých (příloha M6, M8)

2. Rozbor stavu zvláště chráněného území s ohledem na předmět
ochrany
2.1 Stručný popis území a charakteristika jeho přírodních poměrů
(extrémně podrobné a zajímavé informace včetně podrobného popisu historie a geologických
poměrů jsou uvedeny v předchozím plánu péče - Višňák et al. 2000)
Jde o poměrně hluboký lom v dolní části svahu ještědského hřbetu, zahloubený kolem 35m do
vrstev devonských vápenců.
V centrální části je u dna vstup do poměrně dlouhé puklinové krasové jeskyně se zničenou
krasovou výzdobou, dno jeskyně je pokryto sedimenty jen částečně.
bez zásahu lom je velmi heterogenní a silně nestabilní, velké části stěn se aktivně hroutí a u jejich
úpatí se, krom starých suťových kuželů, stkvějí i čerstvě vzniklá suťová pole a hlinito-kamenité
akumulace.Aktivní sesuvy a pády skalních bloků výrazně zvyšují zdejší biologickou diversitu,
jelikož udržují některé stěny, úpatí i části dna lomu ve stadiu permanentní iniciální sukcese.
Celý lom je vlásenkovitě uzavřen úzkou příchodovou cestou.
Chybí zde silnější pramen, ale zvláštní biologický význam mají mokvající vápencové
odkryvy, pokryté tenkou vrstvou převážně bazifilních mechorostů.
Uprostřed svahů je také několik skalních stupňů pokrytých sutí a silně zarostlých lesem;
zde se vyvíjí slibná směs dřevin podobná suťovým lesům.
Klimaticky je celé území značným křížencem mesofilního a submontánního klimatu, s mixem
rostlinných druhů napůl z krasových, napůl podhorských poloh. Pravděpodobně zde dochází ke
stékání studeného vzduchu z vyšších poloh- území funguje jako „lednička“ a fenofáze lomových
společenstev je proti okolní vegetaci o cca. 1 měsíc i déle opožděná (v roce 2011 například
polovina srpna v lomu odpovídala cca počátku července v okolí).
Na značné bujnosti zdejší vegetace, nevídané v jiných částech liberecké kotliny, tak nejspíš může
úživný vápencový podklad spolu se značnými, „libereckými“ srážkami (kolem 1000 mm ročně).
Přehled zvláště chráněných a význačných druhů rostlin a živočichů
název druhu

rostliny
Kapradina laločnatá
(Polystichum
aculeatum)
Vstavač listenatý
(Dactylorrhiza
longebracteata)

aktuální
početnost nebo
vitalita populace v
ZCHÚ

kategorie
podle
vyhlášky č.
395/1992
Sb.

velmi častý
řídký

ohroženost dle popis biotopu druhu, další
Červeného
poznámky
seznamu
cévnatých
rostlin (Holub et
Procházka,
2000)
C4

ohrožený

---------

Hruštička okrouhlolistá
(Pyrola rotundifolia)

častá

C2

Hruštice jednostranná
(Orthilia secunda)

častá

Lýkovec jedovatý
(Daphne mezereum)

vzácný

Kociánek dvoudomý

velmi vzácný

--------- (jde o
roztroušeně se
vyskytující druh
hodný
pozornosti)
--------- (jde o
roztroušeně se
vyskytující druh
hodný
pozornosti)
C2

na stinných skalních stěnách,
v celém lomu, zajímavé,
inverzní stanoviště
na sečeném, poloruderálním,
vlhkém a úživném, místy kleny
zarostlém dně lomu; poměrně
neobvyklé stanoviště
hrany lomu, hrany smrkové
sukcese na JZ stěně lomu
(okolo dílčí části č. 10)
hrany lomu, hrany smrkové
sukcese na JZ stěně lomu
(okolo dílčí části č. 10)
vzácně na J hraně lomu,
několik jedinců

jediné stanoviště těsně pod

(Antennaria dioica)
Kruštík širolistý
(Epipactis helleborine)

vzácný

Rozrazil horský
(Galeobdolon
montanum)

řídký

Hlístník hnízdák (Neottia
nidus-avis)
živočichové
Užovka obojková (Natrix
natrix)
Ropucha obecná(Bufo
bufo)
Výr velký (Bubo bubo)

řídký

Netopýr černý
(Barbastella
barbasellus)
Netopýr severní
(Eptesicus nilsonii)
Netopýr pozdní
(Eptesicus serotinus)
Netopýr velkouchý
(Myotis bechsteinii)
Netopýr Brandtův
(Myotis brandtii)
Netopýr pobřežní
(Myotis dasycneme)
Netopýr vodní (Myotis
daubentonii)
Netopýr brvitý (Myotis
emarginatus)
Netopýr velký (Myotis
myotis)
Netopýr vousatý (Myotis
mystacinus)
Netopýr řasnatý (Myotis
nattereri)
Netopýr ušatý
(Pleurotus auritus)
Netopýr hvízdavý
(Pipistrellus pipistrellus)
Vrápenec malý
(Rhinolophus
hipposeridos)

--------- (jde o
roztroušeně se
vyskytující druh
hodný
pozornosti)
--------- (jde o
roztroušeně se
vyskytující druh
hodný
pozornosti)
C4

vzácná

ohrožený

častá

ohrožený

velmi vzácný

ohrožený

vzácný

kriticky
ohrožený

vzácný

silně
ohrožený
silně
ohrožený
silně
ohrožený
silně
ohrožený
kriticky
ohrožený
silně
ohrožený
kriticky
ohrožený
kriticky
ohrožený
silně
ohrožený
silně
ohrožený
silně
ohrožený
silně
ohrožený
kriticky
ohrožený

vzácný
řídký
hojný
vzácný
hojný
vzácný
hojný
řídký
hojný
řídký
vzácný
řídký

horní hranou lomu nad
výraznou vápencovou
ostrožnou, cca 1m2
velmi roztroušeně v okrajových
zónách dolní části PP (při lesní
cestě vedoucí k lomu)
roztroušeně v bučinách

v bučinách hlavně v ochranné
zóně
spatřena 1x při horní hraně
lomu
častý výskyt na dně lomu
pozorován 1x během
terénního průzkumu na stěně
lomu, nejspíš zde nehnízdí

Uvedené druhy rostlin byly ověřeny terénním průzkumem, během něhož byli zaznamenáni i
zmínění obratlovci (kromě netopýrů). Data o netopýrech viz příloha Netopýři.
Seznam měkkýšů a mechorostů včetně stupňů jejich ochrany je uveden v příloze Zoologický /
Bryologický průzkum.

2.2 Historie využívání území a zásadní pozitivní i negativní vlivy lidské činnosti v minulosti,

současnosti a blízké budoucnosti

obr. 1: srovnání stavu lomu po přibližně 50 letech, vlevo lom v období 1959-1961, vpravo současnost

a) ochrana přírody
Přírodní památkou bylo území vyhlášeno až v roce 2005, a to téměř jen kvůli jeskyni, známé jako
velmi význačné zimoviště netopýrů . Do té doby nebyla nijak chráněna, pravděpodobně vyjma
kovových vrat ve vstupním otvoru. Byla v minulosti téměř kompletně vybrakována řadou
návštěvníků, kteří si odsud odnášeli krasovou výzdobu a jeskyni téměř zničili.
Celé území je součástí Přírodního parku Ještěd; to je vzhledem k přírodnímu bohatství této
lokality příliš mírný a slabý stupeň ochrany.
b) lesní hospodářství
Až na drobné proužky lesa při horních okrajích rezervace je celé území tvořeno mosaikou
víceméně bez zásahu se vyvíjejících sukcesních stadií na strmých skalních srázech a částečně i
dně lomu, a to od řídkých mechových porostů po solidní náznaky bučin nebo suťových lesů - zde
je tedy vliv lesnictví nepřímý, neboť v některých úsecích silně zmlazuje smrk z okolních rozsáhlých
kultur.
V ochranném pásmu rezervace je několik fragmentů vzrostlých smrčin, starých i přes sto
let, které stanoviště negativně ovlivňují především acidifikací a značným stínem.
g) rekreace a sport
Panský lom je velmi blízko Liberce a díky tomu je velmi frekventovaný: typ návštěvníků sahá od
rodin s dětmi po drsné trampy, kteří občas rozdělávají v lomu oheň, a to i na velmi nepřístupných
skalních stupních ve středních úsecích srázu (nejspíš úmyslně vyhledávají nejdivočejší části
lomu). Proto toto území slabě trpí typickým „příměstským syndromem“ - poměrně vysoká
návštěvnost je spojená s jistou mírou ruderalizace dna lomu. Velmi vysoká je zde také frekvence
přespávání (během léta), občasného rozdělávání ohně a s ešlapu.
K tomu lze poznamenat jediné: nelze s tím nic dělat, lom úplně uzavřít nejde a lidé jsem

budou chodit i nadále, bez ohledu na cedule zákazu vstupu nebo závory.
h) těžba nerostných surovin
Tento lom vznikl někdy během 19. století. Těžilo se zde zhruba necelé století (z doby krátce po
ukončení těžby je i fotografické srovnání stěn lomu se současným stavem – viz níže). Zde je nutno
konstatovat, že opuštěný lom má výrazně vyšší diversitu než okolí - také díky tomu, že nikdy nebyl
rekultivován a ani osázen smrkovými kulturami. Představuje výrazný, velmi zajímavý prvek krajiny
a - obdobně jako například v Českém krase - vytváří dojem divoké vápencové krajiny, která by v
zde bez zásahu člověka vůbec nebyla.
i) jiné způsoby využívání
Lom je využíván k různým akcím enviromentální výchovy, které zde pořádají ČSOP, ČESON
(Česká společnost pro ochranu netopýrů) a ČSS (Česká speleologická společnost).
Tyto akce mají velmi masovou návštěvnost (až stovky lidí) a svědčí o značném povědomí a
oblíbenosti lomu. Vysoká návštěvnost také napovídá, že jedna z nejdelších zdejších jeskyní budí v
místních zvědavost (pravděpodobně svojí exotičností oproti dominující žulové sudetské krajině).
Pravidelně zde pořádají akce pro veřejnost také Lesy ČR.
Problematické jsou malé, ale paravidelně vznikající černé skládky na dně lomu. Aby zde
nemohly vznikat opravdu velké, autem dopravené hromady odpadu, byla u vjezdu do lomu
instalována závora.
2.3 Související plánovací dokumenty, správní rozhodnutí a právní předpisy
Územní plán města Liberec, rok 2002
Nařízení Libereckého kraje č. 3/2005 ze dne 29. 3. 2005, o zřízení Přírodní památky Panský lom a
jejího ochranného pásma.
LHP 2003 - 2012; LHC Ještěd (1199), Revír 5 - Paseky/Přírodní památka Panský lom (284 A).
2.4 Škodlivé vlivy a ohrožení území v současnosti
Škodlivých vlivů zde v současnosti není mnoho, hlavním problémem je expanze smrku z přilehlých
kultur, který je největším nebezpečím hlavně pro citlivé druhy jako hruštičky nebo Dactylorrhiza
longebracteata.
Smrkové kultury v okolí rezervace ale samy o sobě nepředstavují nic tak výrazně
negativního: pokud nebudou obnoveny, samy postupně zaniknou a budou nejspíš nahrazeny
smíšeným nebo listnatým lesem (bylo by však lepší jejich rozpad těžbou urychlit).
Návštěvnost a turistika včetně rozdělávání ohně je v minulém plánu péče uváděna mezi hlavními
negativními vlivy. Nemyslím si to; jediný opravdový problém představuje ponechávání odpadků
(často i rozbitých lahví, které jsou nebezpečné jak pro všechnu zvěř, tak pro lidi), popřípadě příliš
časté ponechávání exkrementů v zadní části lomu.
Mírný sešlap, fyzické narušování půdy nebo malá, občasná ohniště (zde často i v
absurdních místech - uprostřed skalních srázů nebo na hranách lomu) druhové i vegetační
diversitě spíše prospívá; jistá míra disturbancí totiž zpomaluje prudkou sukcesi a zvyšuje
stanovištní diversitu (platí v neméně i pro mechorosty). V rozumné míře nejspíš neškodí ani
citlivým bezobratlým, hlavně měkkýšům.
Co se týče populace D. longebracteata, je to obdobné. Kombinace sečení a občasného
sešlapu, popřípadě slabého „přerytí“, může naopak výrazně pomoci v jejím šíření; naopak značné
nebezpečí pro ni představuje nedisturbování a ponechání na pospas expanzivním druhům
(Petasites albus, Deschampsia caespitosa).
Pozitivní vliv nemá ani akumulace vytěžených sedimentů přede vchodem do jeskyně; zde však
postačí, budou-li zde eliminovány potenciálně se šířící invazní druhy. Ruderální operační plocha na
nejnižší úrovni lomu je ochranářsky bezcenná a je daní za přístupnost a péči o jeskyni.

2.5 Současný stav zvláště chráněného území a přehled dílčích ploch
2.5.1.Základní údaje o lesních pozemcích v ochranném pásmu PP
Ačkoliv je celé území vedeno jako lesní půda, lesy obsahuje pouze marginálně při hranách území
a hlavě v jeho ochranném pásmu. Dále uvedené dílčí plochy jsou zobrazeny v příloze M3.
Mladé listnaté nálety na mírnějších částech lomu, jelikož jsou biologicky velmi bohaté a
představují úseky spontánně vzniklé divoké přírody s velmi vysokou ochranářskou hodnotou, jsou
zatím vyvinuté fragmentárně a jejich přehled níže.
Přírodní lesní oblast
Lesní hospodářský celek /
zařizovací obvod
Výměra LHC (zařizovacího
obvodu) v ZCHÚ (ha)
Období platnosti LHP (LHO)
Organizace lesního hospodářství
Nižší organizační jednotka

21. Jizerské hory a Ještěd, podoblast a. Ještěd
1199
9,74
2003 - 2012
Krajské ředitelství LČR Liberec
LS Ještěd

Porostní skupina, do níž zasahuje ochranné pásmo PP: 284 A 8, 8a- její skladba je uvedena v
přiložené kopii listu hospodářské knihy.
Iniciální lesní porosty na samotném území PP lze rozdělit do následujících kategorií:
Poznámka k následujícím mapám: díky konfiguraci terénu (skutečný povrch lomu je výrazně větší než
jeho „oficiální“ rozloha, neboť obsahuje značné kolmé rozlohy skalních stěn) se segmenty na mapkách
jakoby překrývají, rozloha maloplošných biotopů je pro praktickou dohledatelnost v terénu nadhodnocena.

1) vápnomilné bučiny

Jihovýchodní okraj rezervace obsahuje fragment vápnomilné bučiny, jejíž těžiště leží na SV od PP.
Je to velmi hodnotný, cca 120 let starý porost s převahou buku a slabým zastoupením javoru
klenu. Doporučuji odstranit fragmenty vzrostlé smrkové kultury při hraně lomu a dále ponechat bez
zásahu. Nezávazně také navrhuji rozšířit PP o velmi hodnotný zbytek porostu, viz níže.

2) květnaté bučiny

Okraje území obsahují různorodé fragmenty bučin, v SZ cípu na přechodu k suťovým lesům, v JV
cípu s přechodem k bučinám kyselým. Místy se nacházejí divoké úseky se značnou prostorovou
diversitou a počínající „pralesní“ dynamikou (porosty v SZ cípu PP). Doporučuji odstranit zbytky
smrkových kultur výběrovou těžbou a dále ponechat bez zásahu.
Velká rozloha těchto porostů se nachází v ochranném pásmu PP. Zde doporučuji výběrovou
těžbou postupně odstranit jehličnaté nálety - podsadba listnáčů, jak je uvedeno v předchozím
plánu péče, není třeba, neboť přirozené zmlazení listnáčů - hlavně buku - je zde opravdu masivní.
3) jehličnaté kultury

Hlavní rozloha vzrostlých smrčin se nachází při severním cípu území, ale fragmentárně i po celém
obvodu PP. V následujícím LHP by tedy bylo velmi vhodné navrhnout jejich postupné vykácení a
ponechání přirozené obnově listnatých dřevin - hlavně buku a klenu. Již nyní je jejich listnatý
podrost hustý a po prosvětlení bude jistě i velmi vitální; přechod k přirozeně strukturovanému,
„pralesovitému“ porostu bude potom poměrně snadný a rychlý.

2.5.3
označe
název
ní
plochy
nebo
objektu
4
skoro
holé,
drolivé
skalní
výchozy
a skalky
5

jeskyně

Základní údaje o útvarech neživé přírody
stručný popis charakteru plochy nebo
objektu a dlouhodobý cíl péče

Otevřené lomové stěny téměř bez
vegetace, tvořené výchozy vápence. Silně
narušené rozpukáváním a skalními sesuvy,
hlavní část na jižní stěně lomu je nyní velmi
nestabilní.
Cíl péče: ponechání bez zásahu.

doporučený zásah

naléhavost termín
provedení

Bez zásahu, nad 2
jeskyní
občas
prořezávat
a
odstraňovat
volné
balvany a bloky.

Výrazná krasová jeskyně pod severní Ochrana vchodu do 1
hranou lomu, v současnosti uzavřená. jeskyně, odstraňování
Podrobnější popis viz úvod.
sedimentů ze dna
jeskyně, prořezávání
vchodu.

mimo
vegetační
sezónu

interval
provádění

1x za 3-6 let

mimo
každoročně
pozdní
zimu
až
časné jaro

4) skoro holé, drolivé skalky a skalní výchozy

5) jeskyně - viz mapka dílčích ploch a útvarů.

2.5.4 Základní údaje o nelesních pozemcích
- nelesní pozemky se v PP nevyskytují
2.5.5
označe
ní
plochy
nebo
objektu
6

7

název

skalní
terásky
s
převažující
mi
batzifilními
mechorosty

Základní údaje o bezlesí
stručný popis charakteru plochy nebo
objektu a dlouhodobý cíl péče

Terasovité, mírněji ukloněné a stinné úseky
skal
s
velmi
vysokou
pokryvností
mechorostů a přítomností některých druhů
otevřených lučních/mezofytních stanovišť
(Briza
media,
Thymus
pulegioides,
Sanguisorba minor...) v kombinaci se
submontánními prvky (vzácně Polystichum
aculeatum, často Euphrasia rostokoviana
ssp. montana). Místy velmi vlhké,
narušované pády balvanů z nestabilních
nadlehlých skalních výchozů; místy slabá a
nesmělá sukcese dřevin.
devětsilové Horní patro dna lomu, velmi vlhké, eutrofní
nivy - vlhké a stinné, s dominantními Petasites albus a
dno lomu
Cirsium oleraceum.

doporučený zásah naléhavost termín
provedení

interval
provádění

Ponechat bez
3
zásahu.
Monitorovat sukcesi
smrku a v případě
zarůstání prořezat.

mimo
vegetační
sezónu

1x za 5 let

Ponechat bez
zásahu, v případě
příliš hustého

srpen - září

1x ročně

2

Nadlehlé svahy jsou stabilní, středem vede
pěšinka, místy jsou zbytky stěhujících se
periodických ohnišť i šířící se převážně
klenová sukcese.Okrajový výskyt několika
jedinců Dactylorrhiza longebracteata.

8

9

10

11

12

13

náletu slabě
prosvětlovat. Je
možno je sekat ku
podpoření řídké
populace D.
longebracteata., ale
až nakonci
vegetační sezóny
(konec srpna září), poté však
vždy odstranit
pokosenou
biomasu.
otevřená
Otevřené suťové osypy pod skalami, v Ponechat bez
suť
centrální části velmi aktivní. Zařadil jsem zásahu.
sem i nově vytvořenou „skalku“ u vchodu
do jeskyně, jde o fyziognomicky identický
biotop. Místy primitnví vegetace nebo
iniciální zazemňování.
listnatá
Stará sukcesní stadia
listnáčů
na Úseky na dně lomu 3
sukcesekamenitých svazích lomu. Velmi hodnotná, při přílišném
iniciální
s přirozenou dynamikou a bohatým zahušťování slabě
roklinové a bylinným patrem, na dně lomu i s poměrně prosvětlovat (kvůli
suťové lesy silnou
populací
Dactylorhizza populaci
longebracteata.
D.longebracteata),
zbytek ponechat
bez zásahu.
převážně
Rozsáhlý smrkový nálet na JV svahu lomu, Vykácení smrku,
1
jehličnaté
tvořený z 80% smrkem. Ekoton k okolním ponechání listnáčů,
nálety
společestvem je bohatý na hruštičky dále ponechání bez
(Orthilia secunda, Pyrola rotundifolia).
zásahu.
skalní,
převážně
kapradinov
á vegetace

Členité, sukcesně pokročilejší a často velmi
stinné skály - místy s převisy a nikami,
místy i zbytky krasové výzdoby. V JZ
zakončení lomu je i zbytek jeskyně se
sintrových povlakem.
skalní/lesní Světlé, erodující a hroutící se horní hrany
lemy
lomu, s řídkou sukcesí a místy velmi
specifickým,
mesofilním
charakterem.
Obsahují směsici hájových druhů i druhů
otevřených stanovišť. Hustá populace
hruštiček
(Orthilia
secunda,Pyrola
rotundifolia, Pyrola minor). .Místy zajímavá,
těžko klasifikovatelná křovinná vegetace s
dominantní Viburnum opulus.Na hraně
lomu nad nejvyšší skalní ostrožnou malá
populace Antennaria dioica.
poloruderál Eutrofní, místy silně sešlapávané nejnižší
ní dno a patro
lomu,
obsahující
ruderální
povrch
společenstva. Operační prostor jeskyňářů,
starých/nov vyvážení jeskynních sedimentů, depozice
ých
balvanů..V horním cípu slušná populace D.
navážek
longebracteata.
Pod navážkou skryty zbytky bývalé černé
skládky.

mimo
vegetační
sezónu

najednou
nebo
postupně
během
několika let

Ponechání bez
zásahu.

Redukce
občasných
smrkových náletů.
Poté bez zásahu.

2

mimo
vegetační
sezónu

jedenkrát v
horizontu pěti
let

Ztráta území jako
daň za přístupnost
a průzkum
Hanychovské
jeskyně a také
probíhající akce
„enviromentální
výchovy“. Plocha
ztracená pro
ochranu přírody krom plochy s D.
longebracteata.
Vyžaduje
pravidelné sekání,
drobné disturbance
půdního pokryvu
také nejsou na
škodu. Provádět
pravidelný
monitoring
ruderálních a
expanzivních
druhů. Nálety na
okraji plochy
nevyřezávat.

1

srpen-září

sečení
ročně

1x

Dílčí plochy jsou členěny dle fyziognomických typů vegetace s přihlédnutím k jejich biologické a
ochranářské hodnotě.
Jednotlivé plochy jsou kvůli snadné praktické použitelnosti při identifikaci v terénu i pro

případné zásahy označeny na mapách; rozsah použitých fotografií je následující:

6) skalní terásky s převažujícími bazifilními mechorosty

7) devětsilové „nivy“- vlhké dno lomu

8) otevřená suť

9) listnatá sukcese- iniciální roklinové a suťové lesy

10) převážně jehličnaté nálety

11) převážně kapradinová vegetace

12) lesní/ skalní lemy

13) poloruderální sešlapávané dno a povrch starých/nových navážek

2.6. Zhodnocení výsledků předchozí péče a dosavadních ochranářských

zásahů do území a závěry pro další postup
•

Na dně lomu a přilehlých svazích byly nedávno prořezány náletové dřeviny, dominované
smrkem.
Pozitivní opatření; dokončení prořezávek v rozsahu dílčí části č. 10 je velmi žádoucí.
•

Byly odstraněny náletové dřeviny a volné balvany ze skalního defilé přímo nad portálem
jeskyně.
Z biologického hlediska je vcelku jedno, jestli tato skála zaroste nebo z ní budou dřeviny
ostraňovány- obojí jsou rovnocenné možnosti. Toto opatření je však spojeno se zajištění
bezpečnosti návštěvníků během akcí pořádaných pro veřejnost (lépe řečeno, aby někomu nespadl
kámen nebo shnilý kmen na hlavu). Proto je tento zásah vítaný a doporučuji udržovat v podobném
stavu s tím, že řídký nálet zde není na škodu (minimálně skalní stěnu lépe stabilizuje); úplné
obnažení skály by naopak mohlo vést k silnější erozi a menší stabilitě stěny.
Bylo by však velmi vhodné omezit tyto aktivity pouze na bez zásahu skály nad vstupem do jeskyně
a rozhodně nezasahovat do porostů na skalách při vstupu do samotného lomu, neboť se v nich
vyskytují některé dost vzácné a citlivé lesní druhy měkkýšů (viz zoologocký průzkum).
• Při vchodu do lomového prostoru byla umístěna informační tabule
Pozitivní snaha, přesto byla cedule téměř úplně zdemolována. Doporučuji proto použít odolnější
materiál (masivní dřevo, nerezová ocel) a očekávat nutnost opravy informační tabule v období
jednou za dva až tři roky, popř. informovat návštěvníky formou letáku v informačních
centrech.Doporučuji zvážit umístění další, druhé tabule na vyhlídku nad lom, kde již probíhá jistá
přirozená selekce návštěvníků, nucených překonat poměrně strmé stoupání.
• Probíhá nepřetržitý monitoring populací netopýrů.
Pozitivní snaha ČSOP, ČSS a ČESON - podrobnosti viz příloha Netopýři. Výrazně doporučuji
nadále podporovat.
•

Členové ČSOP uzavřeli vchod do Hanychovské jeskyně železnými vraty opatřenými
zámkem; zároveň odstraňují náplavové sedimenty ze dna vstupní propasti; v interiéru
jeskyně je také instalován vstupní žebřík.
Vzhledem k tomu, že byl interiér jeskyně téměř úplně zničen (zachovány zůstaly jen erozivní tvary
freatických chodeb) a také vzhledem ke zvyšování počtu jedinců i druhů přezimujících netopýrů
čistě pozitivní krok, udržení této úrovně péče o jeskyni je jeden ze základních předpokladů
existence PP.
Veškeré činnosti zde je však nutno podřídit hlavnímu cíli ochrany, tj. zachování populací a

zimoviště netopýrů. Zároveň je nutno dodržovat zákaz prolongačních činností (tj. odstraňování
sedimentů) během období zimování.
• Stará skládka na dně lomu byla zčásti asanována, zčásti zavezena navážkou.
Je důležité zabránit tomu, aby zde vznikala jakákoliv další. Didakticky nevhodné je i ponechávání
jakýchkoliv tlejících konstrukcí či nářadí u vchodu do jeskyně nebo kdekoliv jinde. Vyvolává totiž
mimo jiné pocit, že zde podobné aktivity nevadí.

3. Plán zásahů a opatření
3.1 Výčet, popis a lokalizace navrhovaných zásahů a opatření v PP
(mapová příloha M6)
péče o lesy - rámcové zásady
Odstranit veškeré fragmenty smrkových, méně často i modřínových kultur na okrajích lomu;
odstranit smrkový nálet na JZ svahu lomu. Poté ponechat veškeré lesní plochy bez zásahu. Tento
zásah je možno provést najednou, nebo postupně výběrovou těžbou.
péče o nelesní pozemky
Uvedeno v tabulce jednotlivých dílčích ploch ( kapitola 2.5.5.)
péče o rostliny
•
Dactylorrhiza longebracteata: kosení, popřípadě prořezávání porostu v pozdním
létě (po vysemenění; srpen-září) a následné odstranění biomasy. 1x ročně, ideálně ručně
nebo křovinořezem.
•
Pyrola rotundifolia, Orthilia secunda, Pyrola minor: vyřezat smrkový nálet, ale
udržovat polostín ponecháním listnáčů; nejsou li v okolí listnáče, pak i silně proředěného
smrkového porostu. Jednorázový zásah, ideálně na podzim nebo v zimě beze sněhu.
•
Polystichum aculeatum: odstranit smrkové nálety, mimo vegetační sezónu.
péče o živočichy
• netopýři (více v příloze Netopýři): zajistit nerušené zimování i volné výletové otvory z
jeskyně. Hlavní je chránit jeskyni před volným vstupem veřejnosti a před destrukcí zbylé
krápníkové výzdoby i vyrušováním netopýrů. Pravidelně pečovat o
infrazávoru
zaznamenávající letovou aktivitu netopýrů. Každoroční údržba, během léta.
• měkkýši: nezasahovat na cenných úsecích ve vnitřním lomu dle přílohy M8, odstranit
smrkové kultury a nálety z území PP, omezit antropické aktivity v západní části lomu na
minimum nebo úplně.
péče o útvary neživé přírody
Nad vchodem do jeskyně prořezávat dřeviny a odstraňovat uvolněné balvany (nejlépe na jaře nebo
na podzim). Jeskyni chránit železnými vraty se zámkem, jednou za 4 roky opatřit uzávěr jeskyně
novým ochranným nátěrem. Jinak ponechat bez zásahu.
zásady jiných způsobů využívání území
• „ekovýchovné akce“- jde především o pravidelné každoroční akce ČSOP či LČR. Zde
platí jediná důležitá zásada – neponechávat v lomu žádné vysloveně cizorodé artefakty.
Podobné akce jsou však velmi důležité hlavně pro popularizaci ochrany přírody.
3.2 Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného pásma včetně návrhu zásahů
a přehledu činností
Zde platí totéž jako v rámcových zásadách péče o lesy. Jediným rozdílem je, že vzhledem k
rozloze smrkových kultur v některých úsecích ochranného pásma doporučuji rozložit těžbu do
několika let tak, aby nedošlo k náhlému otevření a expozici porostů větru a expanzním druhům.
Najednou vykácet doporučuji jen úseky s bohatým a vzrostlým podrostem (horní, nejvýše položená
JZ hrana území), naopak bez zásahu je možno ponechat již téměř rozpadlou smrčinu se slibně
strukturovaným bukovým zmlazením kolem hnijícího torza buku v Z cípu území.
3.3 Zaměření a vyznačení území v terénu
Není třeba zásahu - vše v pořádku.

3.4 Návrhy potřebných administrativně-správních opatření v území
- nejsou žádné
3.5 Návrhy na regulaci rekreačního a sportovního využívání území veřejností
V centrální části lomu, na jeho nejvyšší, jihozápadní stěně, dochází nyní k intenzivním pádům
balvanů a sesuvu celých bloků nestabilní skalní stěny. Zdá se, že pukliny ve skále jsou dost
hluboké a lze očekávat buď dlouhodobé uvolňování balvanů, nebo masivní, impresivní sesuv celé
horní části skalní ostrožny. Proto doporučuji umístit před vstupem do lomu varovnou ceduli.
3.6 Návrhy na vzdělávací využití území
Krom zavedených a velmi populárních akcí místních speleologů, batologů a lesníků území skýtá
ještě jednu lákavou možnost ukázat, že lomy patří mezi jedny z mála úseků středoevropské
krajiny, kde vzniká prostorově omezená „malá divočina“, krajina vyvíjející se bez dalších lidských
zásahů a po svém. Hlavně zadní, skrytější úsek lomu je totiž opravdu atraktivním a členitým
ostrůvkem s náznakem divočiny.
Doporučuji proto umístit informační ceduli při horní hraně lomu na vyhlídce na Liberec,
která by se tématem bez zásahu sukcese v (tomto konkrétním) lomu zabývala - odtud je totiž celé
území perfektně přehlédnutelné, a projevy spontánní sukcese dosti ukázkové.
3.7 Návrhy na průzkum či výzkum a monitoring předmětu ochrany území
jeskyně
• zajištění měření interní teploty v jeskyni
• vyhotovení nové, aktuální mapy celé jeskyně (především vstupních partií, které se činností
jeskyňářů značně změnily)
• provedení stopovací zkoušky (není nutná, ale byla by zajímavá)
celé území PP
• podrobný mykologický, popř. lichenologický průzkum (slibná lokalita, inverzní a oceanická
poloha, oba průzkumy by mohly přinést dost zajímavé výsledky)
• podrobný entomologický průzkum (inverzní klima, také vysoká pravděpodobnost
zajímavých nálezů)
• zřízení trvalých monitorovacích ploch na výzkum přirozené sukcese v západním cípu lomu
Druh zásahu (práce) a odhad množství (např.
plochy)

Orientační
náklady za rok
(Kč)

Orientační náklady za
období platnosti plánu
péče (Kč)

Jednorázové a časově omezené zásahy
vyřezání smrkového náletu v části č. 10
instalace nové informační tabule

80000
20000

zoologický průzkum

20000

Jednorázové a časově omezené zásahy celkem
(Kč)

----------

120000

Opakované zásahy
sečení centrální části lomu
monitoring neofytů a vegetace

5000
2500

50000
25000

obnova pásového značení a cedulí se státním
znakem
prořezávání náletových dřevin na skále nad
jeskyní a v dolní části dna lomu a odstraňování
uvolněných balvanů
údržba vchodu jeskyně – nátěry vchodových
dveří
každoroční sběr odpadků v lomu a na jeho
okrajích

1500
2000

20000

1500
3xběhem deseti
let

5500

2000

Opakované zásahy celkem (Kč)
N á k l a d y

c e l k e m (Kč)

15000

20000
135500

----------

255500

Zdroje:
• Dostál J.: Klíč k úplné květeně ČSR, nakladatelství ČSAV, Praha, 1956.
• Chytrý M., Kučera T. & Kočí N. (eds) (2001): Katalog biotopů České republiky
[http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Kat...], Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
• Kubát K., Hrouda L. et al.: Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha 2002.
• Višňák R., Bajer J. & Vonička P. (2000): Přírodovědný inventarizační průzkum a plán péče
o navrženou Přírodní památku Panský lom v Ještědském hřbetu. – Ms. [dep. In: Magistrát
Města Liberce, odbor ŽP]
• V. Petříček (ed) et al (1999): Péče o chráněná území I-II, AOPK ČR, Praha.
•

prostorová data a mapy byly zpracovány v programu QGIS 1.7.1- Wroclaw na podkladech
mapových serverů ČÚZK a www.geoportal.cenia.cz

Příloha 1: mapové a lesnické podklady (M1, M2, M3, M4, M6, M7, M8,
současný LHP)

(použita turistická mapa Ještědský hřbet, 1:25000, vydalo nakladatelství ROSY, r. 2008)

Nezávazný návrh rozšíření PP

Území, které by stálo za ponechání bez zásahu

skladba lesa při okrajích PP - miniaturní úseky porostů 8, 8A

Příloha 2: Zoologický průzkum

Zoologický průzkum přírodní památky Panský lom
Jaroslav Hlaváč1,2
1)
Národní muzeum, Zoologické oddělení, Cirkusová 1740, CZ-193 00 Praha 9 – Horní Počernice;
email: jaroslav_hlavac@nm.cz
2)
Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Laboratoř environmentální geologie a geochemie, Rozvojová
269, CZ-165 00 Praha 6 – Lysolaje; email: hlavac@gli.cas.cz
Úvod
V rámci vypracování podkladů pro plán péče o maloplošné chráněné území PP Panský lom byl
proveden zoologický průzkum lokality s důrazem na faunu bezobratlých (evertebratologie) a to
zejména na faunu měkkýšů (malakologie). Cílem bylo získat detailní a aktuální údaje o
malakozoologických poměrech lokality a tyto porovnat s údaji uváděnými v minulosti.
V minulosti v lomu provedl sběry měkkýšů Ivo Flasar, který své údaje povšechně zahrnul do
monotématické zprávy o měkkýších Ještědského hřbetu a blízkého okolí (Flasar 1996). Lokalitu
nazývá jako „Hanychov – U lomu“ a celkem zde zjistil 27 druhů měkkýšů. Flasarová (1996)
provedla průzkum stejnonožců (Isopoda) a zjistila celkem 5 běžně se vyskytujících druhů. Další
údaje k fauně bezobratlých pocházejí od zpracovatelů přírodovědného inventarizačního průzkumu,
kde jsou uvedeny údaje ke zjištěným zástupcům střevlíkovitých (Carabidae) a drabčíkovitých
(Staphylinidae) brouků (Višňák et al. 2000).
Vedle měkkýšů byla evertebratologická pozornost okrajově věnována vybraným skupinám
tak, aby bylo možno porovnat jejich výskyt ve vztahu k historickým sběrům, zejména střevlíkům a
stejnonožcům. Dále byla pozornost zaměřena na získání zcela nových údajů ke skupinám
bezobratlých, kterým dosud na této lokalitě nebyla věnována žádná pozornost.
Materiál a metodika
Sběry měkkýšů byly provedeny ve dnech 3. - 4. 9. a 26. 9. 2011 standardní metodikou dle Ložka
(1956). Ta spočívala v ručních sběrech doplněných o odběry hrabankových vzorků a půdních
prosevů tak, aby bylo podchyceno co nejširší druhové spektrum podle ekologických preferencí
jednotlivých druhů. Měkkýši byli sbírání na dně obou lomů – velkého dolního a malého horního, na
lomových stěnách, na lomových úpatních sériích (sutě), volně pod kameny, pod padlým dřevem,
volně na povrchu půdy a v listové opadance. Malakozoologická pozornost byla zaměřena nejen do
prostoru obou lomů, ale také na jejich okraje do vápnomilné bučiny ve východní části a malé
jasanovo-klenové enklávy při severní hraně velkého lomu.
Zástupci ostatních vybraných skupin bezobratlých byli sbíráni ručním odchytem, pomocí
entomologického smýkadla, sklepáváním z vegetace a s použitím zemních padacích pastí bez
použití konzervační tekutiny. Jejich sběr proběhl souběžně se sběry měkkýšů. Padací pasti byly po
instalování průběžně vybírány v několikadenních intervalech v průběhu celého září 2011.
Získaný materiál měkkýšů je v držení J. Hlaváče (NM Praha). Materiál dalších zástupců
bezobratlých je k procesu roztřídění k finální determinaci a zhodnocení specialistům z oborů
evertebratologie a entomologie na jednotlivé systematické skupiny (pracovníci NM Praha, PřF UK,
ZF JČU, PřF UP).
Přehled sledovaných skupin bezobratlých je uveden v Tab. 1.
Tab. 1: Skupiny dokumentovaných zástupců bezobratlých v PP Panský lom v roce 2011.
Skupina
Mollusca
Arachnida
Isopoda
Chilopoda
Diplopoda
Heteroptera
Coleoptera

český název
měkkýši
pavoukovci
stejnonožci
stonožky
mnohonožky
ploštice
brouci

pozn.
pavouci, štírci, sekáči

vybrané čeledi

Výsledky
MOLLUSCA
Přehled zjištěných druhů měkkýšů odpovídá systematickému členění a nomenklatuře podle
Horsáka et al. (2010). Za latinským jménem druhu následuje jeho český název, zařazení do
ekologické skupiny (podle Ložka 1964; vysvětlivky k ekologickým skupinám viz. Tab. 2), obecná
charakteristika k ekologii druhu a jeho výskyt ve sledovaném území.
Gastropoda
Pulmonata

Eupulmonata
Acteophila
Carychiidae - síměnkovití
1. Carychium tridentatum (Risso, 1826) – síměnka trojzubá; 8H (Obr. 1.1). Obývá vlhká
místa: lesní mokřiny, vlhké svahy, prameniště, stinné vlhké skalky a sutě, také údolní louky
a olšiny. Vlhkomilný druh.
Výskyt v PP: Průběžně v celém sledovaném prostoru, zejména v listové opadance, hojněji
v porostech nitrofilní vegetace na úpatí lomových stěn v zástinu.
Cochlicopidae - oblovkovití
2. Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) – oblovka lesklá; 7Me (Obr. 1.2). Mezofilní druh,
který obývá biotopy různého druhu – údolní nivy, louky, olšiny, břehy vod, vlhčí svahové
lesy, zahrady, běžně proniká i do antropicky ovlivněných biotopů. Nenáročný druh.
Výskyt v PP: Zjištěna ve slabé populaci ve vchodové části lomu na úpatí lomových stěn.
Orculidae - sudovkovití
3. Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) – soudkovka žebernatá; 1W (Obr. 1.3). Lesní
druh. Obývá lesní sutě a skalky v listnatých lesích teplých poloh, často se vyskytuje při
potůčcích a pramenech usazujících pěnovec/travertín, přednost dává vápnitému podkladu.
Výskyt v PP: Slabá populace zjištěna v malém (horním) lomu v suti na úpatí JV
exponované lomové stěny.
Valloniidae - údolníčkovití
4. Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774) – ostnatka trnitá; 1W (Obr. 1.4). Lesní druh.
Obývá listnaté a smíšené lesy, zvláště v pahorkatinách a horách. Žije v tlejícícm opadu,
pod kmeny, větvemi.
Výskyt v PP: Plž byl zjištěn ve středně silných populacích v listové opadance v sutích
velkého lomu, slaběji v malém lomu.
Vertiginidae - vrkočovití
5. Columella edentula (Draparnaud, 1805) – ostroústka bezzubá; 8H (Obr. 1.5). Obývá
vlhké údolní porosty, zvláště olšiny, vlhké lesní skalky a mokřady, ve vyšších polohách i na
lukách při potocích a v lesích.
Výskyt v PP: Zjištěna ve vchodové části lomu na úpatí lomových stěn na místech s bujnou
nitrofilní vegetací.
Buliminidae - hladovkovití
6. Ena montana (Draparnaud, 1801) – hladovka horská; 1W (Obr. 1.6). Obývá lesy, zvláště
vlhká zarostlá místa při kmenech stromů nebo na úpatí skalek, častá též v údolních
porostech.
Výskyt v PP: Zjištěna průběžně v celém prostoru lomu, nejhojněji v severní části na
úpatích lomových stěn.

Clausiliidae - závornatkovití
7. Cochlodina laminata (Montagu, 1803) – vřetenovka hladká; 1W (Obr. 1.12 – detail ústí).
Lesní druh obývající lesy všech výškových pásem. Zdržuje se často při kmenech.
Výskyt v PP: Průběžně v celém sledovaném prostoru, nejčastěji na stanovištích se
stromovým krytem.
8. Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) – žebernatěnka drobná; 1W (Obr. 1.8). Obývá
většinou vlhké suťové lesy, vyskytuje se v tlejícím opadu mezi kameny sutí, pod tlejícím
dřevem, též na úpatí lesních skalek. Nevylézá na skály ani na kmeny.
Výskyt v PP: Středně silná populace byla zjištěna na dně horního (malého) lomu zejména
v porostech bažanky (Mercurialis perennis) a na úpatních sériích pod severní lomovou
stěnou malého lomu.
9. Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) – řasnatka lesní; 1W. Obývá lesy, zvláště
suťové. Žije s oblibou při kmenech a pařezech, v tlejícím opadu mezi balvany, též na
stinných skalkách, zvláště vápnitých.
Výskyt v PP: Průběžně v celém sledovaném prostoru, hojná i na skalách, zejména
zastíněných.
10. Clausilia pumila C. Pfeiffer, 1828 – závornatka kyjovitá; 3W(h) (Obr. 1.9). Obývá vlhká
místa převážně v lužních lesích a údolních olšinách nižších poloh. Řidčeji se vyskytuje ve
vlhkých suťových lesích na svazích.
Výskyt v PP: Průběžně v celém sledovaném prostoru zejména na zemi v listové
opadance, hojnější pak na zastíněných skalách ve vstupní části do velkého lomu.
11. Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) – mnohozubka evropská; 7W(f) (Obr. 1.7, 1.11 –
detail ústí). Obývá téměř výhradně (polo)zastíněné skály a hradní zříceniny, sporadičtěji se
vyskytuje i v luzích.
Výskyt v PP: Masově v celém sledovaném prostoru zejména na kolmých skalních stěnách,
méně častá na zemi v tlejícím opadu.
12. Alinda biplicata (Montagu, 1803) – vřetenatka obecná; 2W(M) (Obr. 1.10 – detail ústí,
1.13). Obývá lesy, kde žije při kmenech, v sutích, na skalách, v údolích, na svazích i
vrcholech. Proniká i do antropicky narušené krajiny, častá na zříceninách, zahradách a
v intravilánech. Náš nejhojnější zástupce závornatek.
Výskyt v PP: Slabá populace byla zjištěna na dně horního (malého) lomu, ne však
současně na místech s velmi hojnou závornatkou Laciniaria plicata, které je zde nejspíše
vikariantem. Do velkého (dolního) lomu vůbec nezasahuje.
Punctidae - boděnkovití
13. Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) – boděnka malinká; 7Me (Obr. 1.16). Obývá
lesní stanoviště, kde se ponejvíce zdržuje v listové opadance a při starých kmenech, řidčeji se
vyskytuje v sutích a na skalních stanovištích i skalních stepích, proniká i do lužních lesů, na
mokřady i vlhké louky. Jedná se o našeho nejběžnějšího plže, jedná se o nenáročný druh.

Výskyt v PP: V listové opadance zejména na zastíněných sutích.
Discidae
14. Discus perspectivus (M. von Mühlfeld, 1816) – vrásenka orlojovitá; 1W (Obr. 1.14).
Východoalpsko-karpatsko-balkánský druh. V Čechách je celkem vzácný, velmi roztroušené jsou i
výskyty ve východních Čechách, hojnější je v Moravských pahorkatinách. Obývá vlhké údolní
suťové lesy teplejších oblastí a na vápnitém podkladu; s oblibou žije při zemi, mezi vlhkým opadem
a na tlejícím dřevě.

Výskyt v PP: Silné populace zjištěny průběžně v celém sledovaném prostoru zejména

v sutích, volně pod kameny i pod padlým dřevem.
15. Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) – vrásenka okrouhlá; 2W(M) (Obr. 1.15). Obývá
lesy, kde často žije pod kameny, v sutích, při kmenech a pod tlejícím dřevem; běžně proniká i do
druhotných stanovišť poloruderálního až ruderálního charakteru. Na slunná a longebracteata
stanoviště nikdy neproniká, vlhkostně je vázán především na vlhká a středně vlhká lesní
stanoviště.

Výskyt v PP: V porovnání s předchozím druhem D. perspectivus byl zastižen méně často
v celém sledovaném prostoru, hojněji byl zastižen na sutích ve vchodové části dolního
(velkého) lomu.
Euconulidae - kuželíkovití
16. Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) – kuželík drobný; 7Me (Obr. 1.17). Nenáročný
drobný plž, který žije na široké škále stanovišť, od vlhčích lesů až po sušší křoviny. Plž s širokou
ekologickou valencí.

Výskyt v PP: Velmi slabá populace byla zjištěna na dně horního (malého) lomu v tlejícím
opadu.
Zonitidae - zemounovití
17. Vitrea diaphana (Studer, 1820) – skelnička průzračná; 1W. Obývá převážně vlhké lesní
sutě, úpatí lesních skalek, zříceniny, někdy i údolní porosty. Jedná se o alpskomeridionální druh.
Výskyt v PP: Ojediněle byla zjištěna v malé klenovo-jasanové enklávě při severní hraně
velkého (horního) lomu, na zemi v listové opadance.
18. Aegopinella minor (Stabile, 1864) – sítovka suchomilná; 2W(S) (Obr. 1.18). Žije
v lesích pod kameny a v tlejícím listí; často i v křovinách a sutích na suchých nekrytých
místech.
Výskyt v PP: Průběžně v celém sledovaném prostoru.
19. Aegopinella pura (Alder, 1830) – sítovka čistá; 1W. Obývá lesy, zvláště údolní vlhké olšiny,
suťové porosty i stinné skalky. Většinou žije mezi opadem a tlejícím dřevem, případně ve vlhké
trávě.

Výskyt v PP: Velmi hojně se vyskytuje v tlejícím opadu v sutích v celém sledovaném
prostoru. Masově zjištěna v suťových proudech v západní části dolního (velkého) lomu.
Obr. 1: Vybrané druhy měkkýšů zjištěných při průzkumu v roce 2011. 1.1 – Carychium
tridentatum, 1.2 – Cochlicopa lubrica, 1.3 – Sphyradium doliolum, 1.4 – Acanthinula
aculeata, 1.5 – Columella edentula, 1.6 – Ena montana, 1.7 – Laciniaria plicata, 1.8 –
Ruthenica filograna, 1.9 – Clausilia pumila, 1.10 – Alinda biplicata, detail ústí, 1.11 –
Laciniaria plicata, detail ústí, 1.12 – Cochlodina laminata, detail ústí, 1.13 – Alinda
biplicata, 1.14 – Discus perspectivus, 1.15 – Discus rotundatus, 1.16 – Punctum
pygmaeum, 1.17 – Euconulus fulvus, 1.18 – Aegopinella minor, 1.19 – Oxychilus cellarius.

20. Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774) – skelnatka drnová; 7Me (Obr. 1.19). Plž žije
v lesních sutích, pod kameny, na vlhkém úpatí skal, pod padlými kmeny nebo pod vyvrácenými
pařezy. Častý je také v kulturní krajině, může žít ve sklenících, zahradách, sadech, na skládkách a
v haldách kamení, při zdech. Jedná se o mladého imigranta, běžného na synantropních
stanoviších, který se úspěšně začlenil i do přirozenějších lesních biotopů.

Výskyt v PP: Plž byl zjištěn pouze v horním (malém) lomu zejména v sutích úpatních sérií
pod lomovými stěnami.
21. Oxychilus depressus (Sterki, 1880) – skelnatka stlačená; 1W. Obývá hlavně vlhké
svahové lesní sutě v horách a pahorkatinách.
Výskyt v PP: Druh byl zjištěn ve slabší populaci pouze v dolním (velkém) lomu v sutích
v západní, jižní a vchodové části.
22. Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837) – skelnatka západní; 7Me. Žije na vlhkých
místech pod kameny a listím v nižších polohách, zvláště v nezalesněných krajinách. U nás
původně jen v kulturní krajině (zahrady, parky, skleníky, okolí velkých měst), v současnosti
i na přírodě blízkých stanovištích ovlivněných synantropizací.

Výskyt v PP: Plž byl zjištěn pouze v dolním (velkém) lomu v okolí vchodu do Hanychovské
jeskyně – jak na úpatí lomových stěn, tak i na vlastních stěnách nad vchodem do jeskyně.
Vitrinidae - skleněnkovití
23. Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802) – slimáčník táhlý; 1W (Obr. 2.1). Obývá vlhké
lesy, hlavně údolní a suťové v horách a pahorkatinách.

Výskyt v PP: Průběžně v celém sledovaném prostoru, zejména pod kameny a padlým
dřevem.
24. Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805) – slimáčnice průhledná; 2W(H). Polonahý plž
obývající vlhká, chladná místa, nejčastěji bývá zastižen v údolních porostech, při potocích a
mokřadech. Je rozšířen od nížin až do hor.

Výskyt v PP: Obdobně jako předchozí druh S. semilimax, zejména pod kameny a padlým
dřevem.
25. Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) – skleněnka průsvitná; 7Me (Obr. 2.2). Plž obývá
lesy, údolní porosty, břehy potoků, též xerotermní skály a stepní stráně (při dostatečném krytu), je
běžný i na kulturních plochách jako jsou zahrady, sady, hradní zříceniny, při vlhkých úpatích zdí ve
městech. Nenáročný druh se širokou ekologickou valencí.

Výskyt v PP: Průběžně v celém sledovaném prostoru zejména pod kameny a padlým
dřevem.
Limacidae - slimákovití
26. Limax cinereoniger Wolf, 1803 – slimák popelavý; Lesní druh, který proniká i do
smíšených a jehličnatých lesů (smrkových monokultur) lemujících údolní listnaté porosty. Žije často
pod kůrou stromů.

Výskyt v PP: Nehojně v západní a severní části dolního (velkého) lomu, zejména pod
většími padlými kusy dřeva.
27. Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774) – slimák žlutý (syn. plžík žlutý); 1W. Nahý plž
žijící s oblibou na houbách, bývá zastižen i v listové opadance, jedná se o typického plže
smíšených i jehličnatých lesů.

Výskyt v PP: Průběžně v celém sledovaném prostoru, hojnější v kyčelnicové bučině ve
východní části PP.
28. Lehmannia marginata (O. F. Müller, 1774) – podkornatka žíhaná; 1W (Obr. 2.3). Lesní
druh, často bývá nalézán pod kůrou stromů nebo pod padlými kmeny. Za vlhka vylézá na stromy,
kde je schopen vyšplhat do výšky několika metrů.

Výskyt v PP: Podobně jako M. tenellus průběžně v celém sledovaném prostoru, hojnější
v kyčelnicové bučině ve východní části PP.
Agriolimacidae - slimáčkovití
29. Deroceras reticulatum (O. F. Müller, 1774) – slimáček síťkovaný; 7Me. Plž s velmi
širokou ekologickou valencí, nejčastěji se vyskytuje v kulturních polohách, na zahradách, v okolí
lidských sídlišť, proniká i na přírodě blízká stanoviště.

Výskyt v PP: Slabší populace zastižena na dně dolního lomu pod kameny.
Boettgerillidae - bledničkovití
30. Boettgerilla pallens Simroth, 1912 – blednička útlá; 7Me. Obývá vlhčí místa pod kameny
nebo dřevem, zejména na těžších půdách. Dnes se vyskytuje téměř průběžně na celém území ČR
na přirozených i člověkem ovlivněných stanovištích.

Výskyt v PP: Plž byl zjištěn pouze v horním (malém) lomu v listové opadance na úpatí
severní lomové stěny.

Arionidae - plzákovití
31. Arion distinctus Mabille, 1868 – plzák obecný; 7Me. Žije výhradně synatropně v
zahradách, parcích nebo na člověkem ovlivněných stanovištích mimo intravilány. Do volné přírody
nezasahuje.

Výskyt v PP: Plzák byl zjištěn v okolí vchodu do Hanychovské jeskyně.
32. Arion fuscus (O. F. Müller, 1774) – plzák hnědý; 2W(M) (Obr. 2.4). Vyskytuje se běžně v
lesích na celém území, častý je na houbách. Snáší i značně kyselé prostředí, takže jej lze potkat i
na rašeliništích.

Výskyt v PP: Průběžně v celém sledovaném prostoru, hojnější v kyčelnicové bučině.
33. Arion rufus (Linné, 1758) – plzák lesní; 3W(h). Plzák obývá vlhčí místa v lesích, ale snáší i
otevřená stanoviště. Je běžný na celém území ČR.

Výskyt v PP: Zjištěn v dolním (velkém) lomu zejména v sutích pod kameny a padlým
dřevem. Na sledované lokalitě se vyskytoval v melanické černé formě.
34. Arion silvaticus Lohmander, 1937 – plzák hajní; 1W. Drobný plzák dorůstající 40 mm.
Obývá opadanku ve vlhčích listnatých lesích od nížin do hor. Do kulturní krajiny příliš nezasahuje.
Vyskytuje se běžně na celém území ČR.

Výskyt v PP:
Hygromiidae - vlahovkovití
35. Trochulus hispidus (Linné, 1758) – srstnatka chlupatá; 7Me (Obr. 2.6). Obývá většinou
porosty vlhkých údolí: luhy, olšiny i vlhké louky. Řidčeji žije ve vlhkých suťových lesích a na úpatí
skal. Osídluje i synantropní biotopy: zahrady, parky, hradní zříceniny apod.

Výskyt v PP: Poměrně často v opadance v sutích v celém sledovaném prostoru, hojnější
ve vstupní části do velkého lomu.
36. Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) – vlahovka narudlá; 1W (Obr. 2.5).
Původně lesní druh, obývající vlhké sutě a údolní porosty. Dnes je běžný i v kulturních polohách: v
zahradách při zdech apod.

Výskyt v PP: Hojná v celém sledovaném prostoru.
Obr. 2: Vybrané druhy měkkýšů zjištěných při průzkumu v roce 2011. 2.1 – Semilimax

semilimax, 2.2 – Vitrina pellucida, 2.3 – Lehmannia marginata, 2.4 – Arion fuscus, 2.5 –
Monachoides incarnatus, 2.6 – Trochulus hispidus, 2.7 – Cepaea hortensis, 2.8 –
Isognomostoma isognomostomos, 2.9 – Helicigona lapicida, 2.10 – Urticicola umbrosus,
2.11 – Helicigona lapicida.

37. Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828) – žihlobytka stinná; 3W(h) (Obr. 2.10). Plž obývá
vlhké údolní porosty, jedná se o význačný lužní druh. Proniká však i do vlhkých, nelužních lesů, na
lesní svahové mokřady, občas bývá zastižen na úpatí vlhkých skal. Miluje místa porostlá bujnou
vegetací a s oblibou šplhá po stoncích rostlin na listy, kde zůstává sedět.

Výskyt v PP: Hojnější výskyt byl zaznamenán ve vchodové části do velkého lomu, méně
často se vyskytovala v sutích a na dně horního (malého) lomu.
Helicidae - hlemýžďovití
38. Arianta arbustorum (Linné, 1758) – plamatka lesní; 2W(M). Obývá vlhké lesy různého
druhu: v nížinných a teplých pahorkatinách hlavně lužní a údolní porosty, ve vyšších polohách i ve
svahových lesích a na vrcholech.

Výskyt v PP: Průběžně v celém sledovaném prostoru.
39. Helicigona lapicida (Linné, 1758) – skalnice kýlnatá; 7W(f) (Obr. 2.9, 2.11). Obývá skály
různého typu, hlavně vlhčí. Žije také při kmenech v lesích, především bukových. Velmi hojný bývá
druhotně na hradních zříceninách.

Výskyt v PP: Velmi hojně na skalách v dolním lomu, zjištěna byla též v sutích pod

lomovými stěnami, v horním lomu byla zjištěna pouze na skalkách.
40. Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) – zuboústka trojzubá; 1W (Obr.
2.8). Význačný lesní druh, obývající suťové lesy pahorkatin a hor až do subalpínského stupně. Žije
mezi kameny sutí, nebo pod padlým a tlejícím dřevem.

Výskyt v PP: velmi hojně v celém sledovaném prostoru.
41. Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) – páskovka keřová; 2W(M) (Obr. 2.7). Obývá
vlhčí místa v lesích, hájích i luzích, na úpatí skal i v křovinách. Žije též synantropně v zahradách,
parcích, příkopech u silnic apod.

Výskyt v PP: Ojediněle na úpatí zastíněných skal a v sutích.
Celkem bylo zjištěno 41 druhů měkkýšů, kteří jsou všichni zástupci plžů. Ve srovnání se
sběry Flasara (1996) nebyl ověřen jeden druh Vitrea contracta (Westerlund, 1871) – skelnička
stažená. Tento druh obývá obvykle sušší stanoviště, lesnaté skalnaté stráně a lesní sutě,

terikolně se vyskytuje i na stepních stráních a na xerotermních skalách. Jeho výskyt zde
není vyloučen, pravděpodobně byl v minulosti zjištěn ve velmi slabé populaci na
nespecifikovaném stanovišti v lomu (srv. Flasar 1996).
Přehled všech zjištěných druhů měkkýšů spolu se srovnáním se sběry provedenými v
minulosti je přehledně zobrazen v Tab. 2.
Tab. 2 (na následující straně): Seznam zjištěných druhů v PP Panský lom.
Vysvětlivky:
Ekologická charakteristika: Hlavní ekologické skupiny: A – les (všeobecně), C – les/bezlesí.
Ekologické skupiny: 1 W – les (sensu stricto); 2 – převážně les, místy polootevřená až otevřená
stanoviště [W(M) – středně vlhká, W(S) – longebracteata, W(H) – vlhká]; 3 W(h) – vlhký les, luh; 7
– středně nebo různě vlhká stanoviště (Me – všeobecně, Wf – středně vlhké skály, suťové lesy); 8
H – převážně vlhké.
Tučně jsou zvýrazněny druhy zařazené na Červený seznam měkkýšů ČR.
Výskyt: + - pozitivní, – - negativní.

Ekologická
charakteristika

1

W

A

W(M)
2
W (H)
W(S)
3

W(h)

Me
7
C

W(f)
8

H

Druh

Český název

Acanthinula aculeata
Aegopinella pura
Arion silvaticus
Cochlodina laminata
Discus perspectivus
Ena montana
Isognomostoma isognomostomos
Lehmannia marginata
M acrogastra plicatula
Malacolimax tenellus
Monachoides incarnatus
Oxychilus depressus
Ruthenica filograna
Semilimax semilimax
Sphyradium doliolum
Vitrea diaphana
Alinda biplicata
Arianta arbustorum
Arion fuscus
Cepaea hortensis
Discus rotundatus
Limax cinereoniger
Eucobresia diaphana
Aegopinella minor
Arion rufus
Clausilia pumila
Urticicola umbrosus
Arion distinctus
Boettgerilla pallens
Cochlicopa lubrica
Deroceras reticulatum
Euconulus fulvus
Oxychilus cellarius
Oxychilus draparnaudi
Punctum pygmaeum
Trochulus hispidus
Vitrea contracta
Vitrina pellucida
Helicigona lapicida
Laciniaria plicata
Carychium tridentatum
Columella edentula

ostnatka trnitá
sítovka čistá
plzák hajní
vřetenovka hladká
vrásenka orlojovitá
hladovka horská
zuboústka trojzubá
podkornatka žíhaná
řasnatka lesní
plžík žlutý
vlahovka narudlá
skelnatka stlačená
žebernatěnka drobná
slimáčník táhlý
soudkovka žebernatá
skelnička průzračná
vřetenatka obecná
plamatka lesní
plzák hnědý
páskovka keřová
vrásenka okrouhlá
slimák popelavý
slimáčnice průhledná
sítovka suchomilná
plzák lesní
závornatka kyjovitá
žihlobytka stinná
plzák obecný
blednička útlá
oblovka lesklá
slimáček síťkovaný
kuželík drobný
skelnatka drnová
skelnatka západní
boděnka malinká
srstnatka chlupatá
skelnička stažená
skleněnka průsvitná
skalnice kýlnatá
mnohozubka evropská
síměnka trojzubá
ostroústka bezzubá
počet druhů
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Oproti Flasarovým sběrům byl zjištěn značný druhový nárůst. Předpokládáme, že je
to způsobeno odlišnou metodikou sběru. Zatímco při našem prezentovaném průzkumu
byly ruční sběry pravidelně doplňovány odběry hrabankových vzorků a půdních prosevů,
Flasar tyto nejspíše zcela opomenul a věnoval se pouze ručním sběrům. Lze to vysledovat
na základě chybějících drobných druhů milimetrových rozměrů, které často unikají
pozornosti, např. druhy jako Acanthinula aculeata nebo Punctum pygmaeum, a které lze
snadno zjistit právě odběry vzorků. U dalších chybějících druhů z Flasarova seznamu se
lze domnívat, že zcela opomenul sběry v horním (malém) lomu, který je jednoznačně
zahrnut do prostoru ZCHÚ, popř. do jeho ochranného pásma. Unikly tak pozornosti druhy

jako Ruthenica filograna, Sphyradium doliolum, kteří jsou citlivými lesními druhy
zařazenými na Červený seznam měkkýšů ČR, popř. další běžné druhy jako Alinda
biplicata, Euconulus fulvus. Za zmínku stojí také absence suťového druhu Oxychilus
depressus, který v minulosti nebyl zmiňován, obdobně jako středně velký plž Urticicola
umbrosus. V obou těchto případech se jedná o středně velké druhy, které by neměly
uniknout pozornosti. Spolu s dalšími druhy, které Flasar v minulosti nezjistil (zejména nazí
plži z čeledí Arionidae, Limacidae, Boettgerillidae) se lze domnívat, že jeho tehdejší
průzkum byl pouze orientační, své sběry neopakoval a neodebíral vzorky na laboratorní
zpracování. V tomto světle nelze hluboce srovnávat sběry učiněné v minulosti s těmi
současnými ve vztahu k změnám ekologických podmínek na lokalitě v časovém horizontu
uplynulých 15 let. Podle ekologických charakteristik jednotlivých zjištěných druhů v roce
2011se lze domnívat, že taxony, které v minulosti Flasarem dokumentovány nebyly, se zde
přesto vyskytovaly.
Zjištěné druhy ukazují na poměrně zachovalý ráz stanovišť a vysoká dominance
lesních druhů z ekologických skupin 1, 2 a 3 (Tab. 2) ukazuje na výskyt stanovišť primárně
lesních a/nebo blízkých přírodnímu složení. Úživný geologický substrát zde umožnil přežití
senzitivní lesní malakofauny na poměrně izolovaném prostoru v uměle vytvořeném
biotopu, povrchovém lomu. V kombinaci s dochovaným stromovým krytem, sestávající
z ušlechtilých listnáčů (kyčelnicová bučina s klenem, jasanem) se jedná o zcela unikátní
biotop v jinak neúživné okolní smrkové kultuře.
Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné xerotermní druhy nebo druhy, které jsou
vázány na osluněná stanoviště (heliofilní složka), domníváme se, že po skončení lomové
činnosti došlo k rychlému obnovení lesního krytu na opuštěné ploše lomu. Nedošlo tak
k průniku druhů měkkýšů těchto ekologických nároků.
Červený seznam
Mezi měkkýši byly zjištěny druhy, které jsou zařazeny na Červený seznam měkkýšů ČR (podle
Berana et al. 2005).
V drtivé většině se jedná o striktně lesní druhy z ekologické skupiny 1W (Tab. 3), jeden druh
je řazen do ekologické skupiny druhů lesních i bezlesých skal (7W(f) – Laciniaria plicata).
Tab. 3: Přehled druhů měkkýšů zařazených na Červený seznam. Ekologická charakteristika viz.
Tab. 2. Kategorie ohrožení: NT (near threatened) – téměř ohrožený, VU (vulnerable) – zranitelný.
Četnost výskytu: +++ - velmi hojný, ++ - středně hojný, + - ojedinělý.
Ekologie

A 1

C 7

Druh

Discus perspectivus
Ena montana
Macrogastra plicatula
W Oxychilus depressus
Ruthenica filograna
Sphyradium doliolum
Vitrea diaphana
W(f) Laciniaria plicata

Český název

Red List

Četnost

vrásenka orlojovitá
hladovka horská
řasnatka lesní
skelnatka stlačená
žebernatěnka drobná
soudkovka žebernatá
skelnička průzračná
mnohozubka evropská

NT
NT
NT
NT
VU
NT
NT
NT

+++
++
+++
+
++
+
+
+++

Nejhojněji byly zastoupeny druhy Discus perspectivus, Macrogastra plicatula a Laciniaria
plicata, středně hojně pak Ena montana. Tyto druhy byly zjištěny průběžně v celém sledovaném
území PP. Druh Oxychilus depressus byl zjištěn pouze v dolním (velkém) lomu, zatímco další
druhy Ruthenica filograna a Sphyradium doliolum pouze v horním (malém) lomu. Drobný plž Vitrea
diaphana byl zjištěn pouze v malé klenovo-jasanové enklávě při severní hraně dolního lomu.
Bodové výskyty těchto druhů jsou znázorněny na Obr. 3.

Obr. 3: Výskyt druhů měkkýšů zařazených na Červený seznam měkkýšů ČR.

Ochranářské zhodnocení a doporučení k managementu
Na základě malakozoologického průzkumu v roce 2001 lze konstatovat, že současná malakofauna
je tvořena v převážné většině lesními druhy se zastoupenými prvky senzitivními ke znečistění.
Jejich výskyt je vázán zejména na suťové polohy, špatně přístupné úpatní série pod lomovými
stěnami a drobné enklávy s porosty ušlechtilých listnáčů (javor klen, jasan).
Zároveň lze konstatovat, že malakofauna je obohacena také o druhy synantropní (Arion
distinctus) nebo hemisynantropní (Oxychilus draparnaudi, Boettgerilla pallens), jejichž výskyt je
zde zcela jistě podmíněn lidskou činností. Vlivem synantropizace a vzhledem k čilému turistickému
longebracteata bezesporu došlo k průniku těchto druhů na lokalitu. Plzák Arion distinctus byl
z území lokality uváděn již před 15 lety (Flasar 1996), zatímco skelnatka Oxychilus draparnaudi
v minulosti uváděna nebyla. Její výskyt zde lze nejspíše přisoudit procesu synantropizace, kde
zejména těsné okolí vchodu do Hanychovské jeskyně, kde byl zjištěn, je silně antropicky zatížené.
Doporučuje se následovné:
1. Omezit vliv synantropizace na co nejnižší možnou míru, tj. zakázat vstupování do zadní
části dolního (velkého) lomu a ponechat jej přirozenému vývoji, který zde směřuje sukcesí
k lesu.
2. Svému přirozenému vývoji ponechat suťové polohy a úpatní série v západní, severní a
vchodové části dolního (velkého) lomu.
3. Postupně odstranit nevhodné smrkové porosty z prostoru PP.
Závěr
Na základě malakozoologického průzkumu byla zjištěna druhově bohatá malakofauna s celkem 41
druhy. Jeden druh (Vitrea contracta) nebyl nověji ověřen. Celkem bylo zjištěno 8 druhů plžů, kteří
jsou zařazeni na Červený seznam měkkýšů ČR.
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Příloha 3: Netopýři v PP - aktuální data o skladbě a stavu populace
Veškerá data o výskytu netopýrů v Hanychovské jeskyni ochotně poskytl Daniel Horáček.
Během posledního desetiletí bylo na lokalitě zaznamenáno celkem 14 druhů netopýrů. Ačkoliv je
celkový počet druhů podobný údaji z roku 2000 (Horáček 2000) (tento údaj byl použit i v
předchozím plánu péče), došlo ke změně druhového spektra (viz tabulka 1). Všechy tři nově
vyskytnuvší se taxony jsou hodnoceny jako kriticky ohrožené (Barbastella barbasellus, Myotis
dasycneme a Rhinolophus hipposideros). Z ostatních druhů zaznamenaných v jeskyni spadá do
této kategorie ochrany ještě Myotis myotis.

Barbastella barbasellus
Eptesicus nilssonii
Eptesicus serotinus
Myotis bechsteinii
Myotis brandtii
Myotis dasycneme
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Plecotus auritus
Pipistrellus pipistrellus
Rhinolophus hipposideros

údaje do roku 2000
2001-2011
(Horáček 2000)
Netopýr černý
+
Netopýr severní
+
+
Netopýr pozdní
+
+
Netopýr velkouchý
+
+
Netopýr Brandtuv
+
+
Netopýr pobřežní
+
Netopýr vodní
+
+
Netopýr brvitý
+
+
Netopýr velký
+
+
Netopýr vousatý
+
+
Netopýr řasnatý
+
+
Netopýr stromový
+
Netopýr rezavý
+
Netopýr ušatý
+
+
Netopýr hvízdavý
+
+
Vrápenec malý
+
13 druhů
14 druhů

Tab.1.: celkový počet netopýrů zaznamenaných v Hanychovské jeskyni v letech 19891999 a 2000-2011

V tabulkách 2 a 3 jsou shrnuty údaje o počtu zaznamenaných druhů během zimního období
(záznamy zimujících netopýrů) a v létě (odchyty). Tyto záznamy jsou doplněny o informace o počtu
návštěv v jednotlivých letech.
Z těchto údajů vyplývá, že oproti předchozímu v decéniu, kdy počet zimujících druhů v jeskyni
rostl, se v posledních dvanácti letech počet druhů spíše ustálil (nejčastější hodnotou bylo 8
zaznamenaných druhů netopýrů). Dominantními druhy v zimním období byly střídavě následující
taxony: Myotis brandtii (netopýr Brandtův), M. myotis (netopýr velký) a M. nattereri (netopýr
řasnatý). Zajímavým je od roku 2000 pravidelný výskyt druhu Rhinolophus hipposideros (vrápenec
malý), ačkoliv se v předchozím plánu péče (Višňák et al. 2000) uvádí, že tento druh v
Hanychovské jeskyni chybí, jelikož tato lokalita již leží za hranicí rozšíření taxonu. Ovšem
výzkumy v posledních letech ukazují, že se tento druh šíří na sever a jeho zjištění na této lokaitě
toto potvrzuje. Druh je natolik nápadný, že nemohlo dojít k jeho přehlednutí v předchozích letech.
Pozoruhodné je i dvakrát zaznamenané zimování (2007, 2011) kriticky ohroženého druhu Myotis
dasycneme (netopýr pobřežní), nicméně tento druh je velmi vzácný a vzhledem k hlubokým
úkrytům je mužné, že v jeskyni zimuje pravidelně a je jen v místech kde ho není vidět. V letech
2004 a 2005 bylo nově zjištěno zimování dalšího kriticky ohroženého druhu Barbastella
barbasellus (netopýr černý). Tento taxon na ještědském hřebenu se skoro nevyskytuje, s výjimkou
Solvayova lomu – Loupežnické jeskyně. I když se jednalo o dvě za sebou jdoucí sezóny, druh
nebude patřit k pravidelně zimujícím netopýrům v jeskyni.

V podzimním aspektu, v období přeletů jako sociální místo využívají vchodové partie jeskyně
nejčastěji druhy a M. daubentonii (netopýr vodní), Myotis natereri (n. řasnatý), Myotis myotis
(netopýr velký) a Plecotus auritus (n. ušatý). Též početně se objevuje Myotis brandtii (n. Brandtův).
Členové místního ČSOP (konkrétně 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH, sekce Netopýr) nainstalovali
do vletového prostoru do jeskyně infrazávoru, která slouží k monitoringu počtů vlétajících a
vylétajících netopýrů. Ačkoliv se provoz infrazávory setkává občas s technickými problémy,
poskytuje velmi cenné informace. V grafu 1 jsou zobrazeny údaje o letové aktivitě netopýrů v
Hanychovské jeskyni v období srpen 2007 až červenec 2008.
Tab. č. 3 Počet zaznamenaných zimujících
druhů a počet návštěv

Tab. č. 2 Počet zaznamenaných druhů při
odchytech a počet odchytů

rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

rok

počet zjištěných
počet návštěv
druhů
6
3
6
6
8
7
7
3
7
2
5
1
6
1
5
1
7
1
4
1
7
1
4
1
4
2
9
1
9
1
2
1
8
1

1989
1990
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

počet zjištěných
počet návštěv
druhů
1
1
3
1
5
1
4
1
5
3
6
2
7
3
9
5
8
5
8
5
8
5
9
5
8
4
8
2
8
2
8
2
9
2
9
2
8
2
6
1
8
3
9
1

Graf č. 1 Letová aktivita v Hanychovské jeskyni v sezónně 2007 - 2008. Zeleně jsou značeny vlety, žlutě výlety.
Letová aktivita na Hanychovské jeskyni v sezóně 2007- 2008
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Příloha 4: Bryologický průzkum
terénní průzkum a determinaci provedla Mgr. Eva Novozámská, Katedra botaniky PřF UK v Praze
Bryologický průzkum Panského lomu a jeho okolí si kladl za hlavní cíl prozkoumat druhové
složení zdejších mechorostů lomu a srovnat současný stav bryoflóry na této lokalitě s výsledky
posledního průzkumu, provedeného před jedenácti lety Franklovou (Franklová 1995). Autorka z
lokality zmiňuje 7 druhů játrovek a 21 druhů mechorostů, jedná se především o druhy bazilfilní,
popř. o druhy typické pro obohacené půdy.
Při letošním průzkumu byla pozornost věnována nejen vnitřnímu prostoru lomu, ale i
okrajovým úsekům území, které jsou součástí přírodní památky a její ochranné zóny. Je velmi
pravděpodobné, že Franklová (1995) uvádí mechorosty pouze z vnitřní části lomu.
V oblasti Přírodní památky Panský lom bylo letos zjištěno celkem 65 druhů mechorostů, z
toho 12 druhů játrovek a 51 druhů mechů (viz tab. č. 1). V porovnání s předchozím průzkumem je
tedy patrný značný buď nárůst druhové diverzity. Je však také možné, že dřívější průzkum byl
méně podrobný a předchozí údaje tak mají spíše informativní hodnotu.
Velká část druhů je typická pro bazické skály nebo obohacené půdy, např. Brachythecium
glareosum, Campylophyllum calcareum, Cratoneuron filicinum, Ctenidium molluscum, Pellia
endiviifolia nebo Preissia quadrata. Vyskytují se zde často také druhy obnažených půd, případně
ruderálních stanovišť. Z takovýchto taxonů můžeme zmínit např. druhy Marchantia polymorpha,
Pohlia nutans, P. wahlenbergii či Bryum argenteum. V zadní části lomu přítomnost padlého
tlejícího dřeva z horního okraje lomu umožňuje výskyt epixylických druhů mechorostů –
Chiloscyphus profundus, Herzogiella seligeri, Tetraphis pellucida a Cephalozia bicuspidata.
Ze zajímavějších druhů stojí za zmínku Pedinophyllum interruptum, který je řazen mezi
druhy neohrožené, ale zasluhující pozornost (LR-nt) a je typický pro krasové oblasti Čech a
Moravy. Často se vyskytuje na vápencovách skalách pokrytých vrstvou humusu. V Panském lomu
byl lokalizován na pravé straně asi 10 m od vchodu do lomu.
V dřívějším průzkumu byla nalezena vzácná játrovka Leiocolea badensis (zařazena mezi
zranitelné druhy VU), kterou se však nepodařilo znovu nalézt . V současnosti je udávána pouze ze
čtyř lokalit v celé ČR. Všechny sebrané položky náležející rodu Leiocolea patřily podobnému druhu
Leiocolea bantriensis, kterou je od vzácnějšího taxonu možné odlišit pouze s pomocí mikroskopu.
Ačkoliv nepotvrzena, je však možné, že v malých populacích na lokalitě stále přežívá a její
nalezení by vyžadovalo výrazně podrobnější průzkum.
Ačkoliv se v Panském lomu nevyskytují ohrožené taxony, jde z hlediska bazifilních
společenstev mechorostů o pozoruhodnou lokalitu. Pro udržení relativně vysoké druhové diverzity
je velmi žádoucí ponechat na lokalitě širší škálu stanovišť. Vhodná je občasná disturbance, či
ponechání shnilých kmenů v prostoru lomu.

Literatura:
Franklová H. (1995): Mechorosty Ještědského hřbetu. – Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy,
Liberec,19: 61-86.

druh
Amblystegium serpens
Atrichum undulatum
Brachythecium glareosum
Brachythecium rutabulum
Brachythecium salebrosum
Brachythecium velutinum
Bryum argenteum
Bryum capillare
Bryum pallescens
Caliergonella cuspidata
Campylophyllum calcareum
Cephalozia bicuspidata
Ceratodon purpureum
Cratoneuron filicinum
Ctenidium molluscum
Dicranella heteromalla
Dicranodontium denudatum
Dicranum scoparium
Didymodon fallax
Distichium capillaceum
Encalypta streptocarpa
Eurhynchium angustirete
Eurhynchium hians
Fissidens taxifolius
Herzogiella seligeri
Homalothecium lutescens
Hylocomium splendens
Hypnum cupressiforme
Chiloscyphus coadunatus
Chiloscyphus polyanthos
Chiloscyphus profundus
Leiocolea bantriensis
Marchantia polymorpha
Mnium hornum
Mnium stellare
Pedinophyllum interruptum
Pellia endiviifolia
Plagiochila asplenioides
Plagiochila porelloides
Plagiomnium cuspidatum
Plagiomnium rostratum
Plagiomnium undulatum
Plagiothecium curvifolium
Plagiothecium denticulatum
Pleurozium schreberi
Pohlia nutans
Pohlia wahlenbergii
Polytrichastrum formosum
Porella platyphylla
Preissia quadrata
Pseudoleskeela catenulata
Pseudtaxiphyllum elegans
Pterigynandrum filiforme
Rhizomnium punctatum
Rhynchostegium murale
Rhytidiadelphus squarrosus
Rhytidiadelphus triquetrus
Sanionia uncinata
Schistidium sp.
Tetraphis pellucida
Thuidium tamariscinum
Tortella torutosa
Tortula subulata

mech (M)/ játrovka (J)
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
J
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
J
J
J
J
J
M
M
J
J
J
J
M
M
M
M
M
M
M
M
M
J
J
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

hodnocení ohrožení
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC-a tt
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC-a tt
LC
LC
LC
LC
LC-a tt
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

místo nálezu
lom
l om, l es
lom
l om, l es
lom
les
lom
lom
lom
lom
lom
l om, l es
lom
lom
lom
l om, l es
les
l om, l es
lom
lom
lom
lom
lom
l om, l es
l om, l es
lom
lom
l om, l es
lom
lom
l om, l es
lom
lom
l om, l es
lom
lom
lom
les
lom
lom
lom
lom
l om, l es
l om, l es
les
l om, l es
lom
l om, l es
les
lom
lom
les
les
l om, l es
lom
les
lom
l om, l es
lom
les
lom
lom
lom

Tab. 1. Seznam nalezených mechorostů. Zvýrazněny jsou potvrzené druhy z předchozího průzkumu.

Příloha 5: Orientační botanický průzkum
léto 2011
poznámka k průzkumu: bohužel, v průběhu letošní vegetační sezóny jsem ztratil část terénních
dat z jarního období při pádu do vodopádu.Chybí zde proto několik v předchozích průzkumech
uváděných druhů, hlavně jarního aspektu (např. dymnivek).
Základní charakteristiky území jsou uvedeny v plánu péče.
seznam nalezených druhů
rod
druh
1 Acer
platanoides
2 Acer
pseudoplatanus
3 Actaea
spicata
4 Aegopodium
podagraria
5 Aesculus
hippocastanum
6 Ajuga
reptans
7 Antennaria
dioica
8 Anthriscus
sylvestris
9 Asplenium
septentrionale
10 Asplenium
trichomanes
11 Athyrium
filix-femina
12 Avenella
flexuosa
13 Betula
pendula
14 Bistorta
major
15 Briza
media
16 Bromus
benekenii
17 Calamagrostis
epigeios
18 Calamagrostis
villosa
19 Campanula
rapunculoides
20 Campanula
rotundifolia
21 Cardamine
flexuosa
22 Cardaminopsis impatiens
23 Carex
muricata agg.
24 Carex
flacca
25 Centaurea
jacea
26 Cerastium
holosteoides
27 Circaea
cf. alpina
28 Cirsium
palustre
29 Cirsium
oleraceum
30 Clinopodium
vulgare
31 Coryllus
avellana
32 Crataegus
sp.
33 Cystopteris
fragilis
34 Dactylis
glomerata
35 Dactylorhiza
longebracteata
36 Daphne
mezereum
37 Deschampsia
caespitosa
38 Dryopteris
dilatata
39 Dryopteris
flilix-mas
40 Epilobium
montanum

četnost
vzácný
hojný
řídký
hojný
vzácný
hojný
vzácný
hojný
hojný
hojný
hojný
hojný
hojný
hojný
řídký
řídký
řídký
řídký
hojný
hojný
řídký
řídký
řídký
řídký
řídký
řídký
vzácný
řídký
hojný
řídký
hojný
řídký
hojný
řídký
řídký
vzácný
řídký
řídký
hojný
řídký

41 Epipactis
42 Euphorbia
43 Euphrasia
44 Euphrasia
45 Fagus
46 Festuca
47 Festuca
48 Fragaria
49 Fragaria
50 Fraxinus
51 Galeobdolon
52 Galeopsis
53 Galium
54 Galium
55 Galium
56 Galium
57 Geranium
58 Geum
59 Gymnocarpium
60 Hedera
61 Heracleum
62 Hieracium
63 Hieracium
64 Hypericum
65 Chenopodium
66 Impatiens
67 Impatiens
68 Knautia
69 Lamium
70 Larix
71 Lathyrus
72 Lathyrus
73 Leucanthemum
74 Linum
75 Luzula
76 Maianthemum
77 Melampyrum
78 Mercurialis
79 Millium
80 Mycelis
81 Myosotis
82 Orthilia
83 Oxalis
84 Paris
85 Petasites
86 Phyteuma
87 Picea
88 Pimpinella
89 Plantago
90 Poa

helleborine
cyparissias
rostokoviana
rostokoviana ssp.
montana
sylvatica
gigantea
rubra
vesca
viridis
excelsior
montanum
tetrahit
odoratum
odoratum
album
sylvaticum
robertianum
urbanum
robertianum
helix
sphondylium
murorum
pilosella agg.
maculatum
album agg.
noli-tangere
parviflora
arvensis
maculatum
decidua
pratensis
vernus
vulgare
catharticum
pilosa
bifolium
pratense
perennis
effusum
muralis
arvensis
secunda
acetosella
quadrifolia
albus
spicata
abies
saxifraga
media
annua

vzácný
hojný
řídký
řídký
hojný
hojný
řídký
řídký
řídký
hojný
hojný
řídký
hojný
řídký
hojný
řídký
hojný
hojný
řídký
řídký
řídký
hojný
řídký
řídký
řídký
hojný
řídký
řídký
vzácný
řídký
řídký
hojný
řídký
řídký
řídký
hojný
řídký
hojný
hojný
řídký
řídký
hojný
hojný
řídký
hojný
vzácný
hojný
řídký
řídký
hojný

91 Poa
92 Poa
93 Poa
94 Polygonatum
95 Polystichum
96 Populus
97 Potentilla
98 Prunus
100 Pyrola
101 Quercus
102 Ranunculus
103 Rubus
104 Rubus
105 Salix
106 Sambucus
107 Sambucus
108 Sanguisorba
109 Sanicula
110 Securigera
111 Senecio
112 Silene
113 Sorbus
114 Stachys
115 Stellaria
116 Stellaria
117 Taraxacum
118 Trifolium
119 Urtica
120 Vaccinium
121 Veronica
122 Veronica
123 Viburnum
124 Vicia
125 Viola
126 Viola

compressa
nemoralis
trivialis
odoratum
aculeatum
tremula
erecta
avium
rotundifolia
robur
repens
idaeus
sp.
caprea
nigra
racemosa
minor
europaea
varia
ovatus
vulgaris
aucuparia
sylvatica
holostea
media
sect. Ruderalia
repens
dioica
myrtillus
chamaedrys
montana
opulus
sepium
reichenbachiana
riviniana

hojný
hojný
hojný
řídký
hojný
hojný
řídký
řídký
řídký
řídký
hojný
hojný
hojný
hojný
hojný
hojný
řídký
řídký
řídký
vzácný
vzácný
hojný
hojný
řídký
řídký
řídký
hojný
hojný
hojný
hojný
vzácný
hojný
řídký
hojný
hojný

Skladba flóry
Ve srovnání se stejně velkým územím v okolí jde o „ostrov“ velmi vysoké diversity a díky velmi
heterogennímu charakteru území jsou druhy rostlin zde rostoucí doslova všehochutí lesních
(Neottia nidus-avis, Festuca gigantea, Mercurialis perennis...), skalních (Cystopteris
fragilis,Asplenium sp,) lučních (Dactylis glomerata, Lathryrus pratensis,Cirsium oleraceum,
Dactylorhiza longebracteata...), ruderálních ( Urtica dioica, Galeopsis tetrahit) a slabě i krasových
elementů (Daphne mezereum, Sanguisorba minor,Gymnocarpium robertianum, Hedera helix...).
Navíc je zde velmi patrná klimatická inverze, jejíž pozoruhodným projevem je masivní výskyt
Polystichum aculeatum, což je v širokém okolí značný unikát. Výrazný je také masivní výskyt
hruštiček Pyrola minor a Pyrola rotundifolia: jde o druhy živinami většinou chudých, suchých
ekotonů spíše na kyselém nebo odvápněném substrátu (velmi masivně rozšířené například v
západočeském Džbánu) a jejich výskyt zde je dost pozoruhodný.
Význačný je také ojedinělý, bodový výskyt Antennaria dioica na horní hraně lomu.

Srovnání s invetarizačním průzkumem při minulém plánu péče (Višňák, 2000)
Našel jsem zde necelých 130 druhů, což je o cca 40 méně než v předchozím průzkumu. Částečně
je to, bohužel, dáno ztrátou dat z jarního aspektu, svůj podíl má však také jistě rychlá sukcese a
zánik některých stanovišť ve srovnání s minulostí, hlavně na dně lomu. Zde probíhá depozice
jeskynních sedimentů, na kterých se slabě šíří některé obecné a nikterak význačné poloruderální
druhy.
Rostlinná společenstva PP
Vegetační pokryv je velmi pestrý a je tvořen celou škálou sukcesních přechodů od holé skály po
vzrostlé bučiny.
Převážná část zdejších společenstev je vázána na skály, význačné jsou především vlhké
kaskády na úpatí vápencových výchozů Z poloviny lomu, obsahující značné množství bazifilních
druhů játrovek a mechů (viz Bryologický průzkum).
Velmi cenná je také mosaika suťových lesů a skalních výchozů dominovaných kapradinami:
projevují již přirozenou dynamiku včetně tlení a pádu starých kmenů, sesuvy drnů i celých stromů
po vlhkých skalních plotnách a progresivního šíření směrem do horní části dna lomu, kde roste
něco jako imitace devětsilových potočních niv.
Třetím výrazným fenoménem jsou přechody lesa v okolí PP na hranách lomu: obsahují
lemová společenstva lehce pitoreskního ražení, charakterem někde mezi kyselým a vápnitým,
mezi longebracteata a oceanickým a mezi teplomilným a submontánním, s extrémní pokryvností
hruštičkovitých a značnou pokryvností Viburnum opulus (!!). To je sice maloplošný, nicméně velmi
cenný a pozoruhodný úsek PP. Výskyt několika dubů na okraji lomu navíc naznačuje, že další
vývoj této hrany - pokud by byl nerušený - bude možná spět (překvapivě) k nějaké formě zakrslých,
světlých doubrav velmi chudého, subxerofilního charakteru, které budou tvořit jen několikametrový
lem vzrostlým květnatým bučinám.
Ochranná zóna PP se vyznačuje fragmentárním obsahem květnatých, vápnomilných a v nejvyšším
úseku až skoro kyselých bučin; jde o poměrně pozoruhodný komplex, navíc na několika místech již
s rozpadlým E3 a náznaky pralesní dynamiky (hlavně na horní hraně pod vyhlídkou na Liberec).
Dokonce i přítomné smrkové kultury si zachovávají poměrně bohaté, bučinové patro, což svědčí o
značně silné „paměti“ tohoto typu krajiny, podmíněné hlavně pomalejším okyselováním
vápencového substrátu.Všudypřítomné, masivní zmlazování buku v těchto kulturách je dosti
výmluvné.
Strategie ochrany přírody v PP z geobotanického pohledu
Je zjevné, že hlavním cílem ochrany přírody celého lomu (krom jeskyně samozřejmě) by neměly
být jednotlivé druhy, ale zajímavě vyvinutá a v regionálním měřítku poměrně ojedinělá rostlinná
společenstva, jejichž existence je zásadně důležitá i pro přežití většiny zvláště chráněných
bezobratlých zmíněných v zoologickém průzkumu.
Až na několik výjimek totiž (Dactylorhiza longebracteata, Antennaria dioica, Polystichum
aculeatum a hruštičky) jde o sice bohatou, ale nijak výrazně význačnou flóru a unikátnost celé
lokality spočívá spíše ve velmi maloplošné a překvapivé kombinaci velmi rozdílných společenstev
(jinak řečeno: unikátní nejsou jednotlivé složky -druhy nebo bez zásahu biotopy- ale jejich
kombinace).
Strategie ochrany přírody by zde proto měla být vlastně dost jednoduchá (mluvím o 70%
území, tj. mimo jeskyni, její předpolí a přístupovou cestu k ní, jak zmiňuji v plánun péče): nejdříve
napravit to co spáchala změněná skladba lesů a produkční hospodaření (masivní výsadba a
zmlazování smrku- v ideálním případě veškeré jehličnaté kultury vyřezat), a poté ponechat celý
lom bez zásahu vývoji.
Co se týče ochrany populace D. longebracteata: lze ji i nadále sekat, ale zároveň i nechat
zarůst, a obojí má stejnou biologickou i ochranářskou hodnotu. Její údržba je však důležitá ze

symbolického hlediska: jde o druh pro veřejnost výrazně lákavější a přitažlivější než miniaturní, na
první pohled fádní lesní měkkýši a dobře poslouží jako „vlajkový druh“ lokality, díky kterému se
bude lépe vysvětlovat důvod ochrany zdejší přírody. Navíc je sečená, „nivní“ část dna lomu dalším
členem zdejší pestré vegetační mosaiky.
Existuje zde i možnost zdánlivě drastického, avšak zajímavého a velmi pravděpodobně i účinného
způsobu regenerace smrkem zarostlé stěny v SV části lomu: místo vyřezávání by velmi stálo za
úvahu celou stěnu odstřelit – vznikly by tím zbrusu nový, členitý biotop, který by - ponechaný bez
zásahu – mohl po čase představovat jádro biodiversity celého území.
Otázka možného rozšíření území-z biologického hlediska velmi dobře zdůvodnitelného
• Na základě výsledků terénních pochůzek, botanického i malakologického průzkumu
navrhuji rozšíření PP o výrazný, zachovalý porost vápnomilné bučiny a malého, zarostlého
lůmku v horní části svahu.Významný je zde výskyt velmi zachovalých vápnomilných lesních
společenstev se zvláště chráněnými druhy měkkýšů (viz Zoologický průzkum). Bučina je stará
a má vysokou hodnotu sama o sobě, ale i v regionálním kontextu.
Vymezení rozšíření PP je navrženo v mapové příloze M7.
• Také navrhuji rozšířit ochrannou zónu PP ze současných 20m na 50m tak, aby obsáhla
fragmenty některých velmi pestrých a přírodě blízkých společenstev a představovala účinnější
pufrační zónu území, a také kvůli ochraně bohatých populací měkkýšů žijících nyní těsně za
hranicí území .
• Rovněž navrhuji zahrnout mezi hlavní cíle ochrany bez zásahu se vyvíjející, pestrou
vegetační mosaiku sukcesních stádií lesa a skalní vegetace v západní třetině lomu (vymezení
v příloze M8); obsahuje totiž jednak velmi zajímavé a členité porosty na hraně suťových lesů a
vápnomilných bučin, náznaků skalních terásek, mosaiku porostů basifilních mechorostů a také
výrazný, bortící se skalní ostroh s přilehlým, nově vznikajícím suťovým polem. Jde o malý
fragment nově vznikající „divočiny“, který také obsahuje největší koncentraci a počet druhů
vzácnějších druhů bezobratlých v celém PP.
Toto území navrhuji prohlásit za striktně bezzásahovou zónu.

