
PRAŽSKÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ VHODNÁ PRO ŠKOLNÍ EXKURZE

Lokalita Zřízení Útvar Horniny Fosílie Flóra Fauna

graptoliti akát plži
ordovik břidlice hlavonožci hloh střevlíci

NPP silur vápence trilobiti duby mandelinky
devon bazalty ostnokožci bělozářky otákárci

ramenonožci tařice stepník

poštolka
břidlice borovice kobylky

Branické skály PP vápence dříny plži
bazalty modřence mandelinky

otákárci

trilobiti mandelinky
ordovik břidlice hlavonožci ostřice otákárci

Homolka PR silur bazalty členovci mochny kobylky
devon vápence graptoliti tařice pěnice

tentakuliti tuhýci

trilobiti duby roháči
ordovik břidlice hlavonožci habry tesaříci

Chuchelský háj PR silur bazalty mlži javory plži
devon tufy graptoliti lípy dravci

listy stromů kosatce kuny

ramenonožci
hlavonožci jasany

Požáry NPP ostnokožci ptačí zob
trilobiti vrby

graptoliti

břidlice ramenonožci javory motýli
ordovik bazalty hlavonožci lípy plži

PR silur jílovce ostnokožci habry krahujec
devon křemence trilobiti silenky bělozubka

vápence graptoliti prvosenky sysel

Barrandovské
skály

silur
devon

hlavonožci
trilobiti

mlži
ramenonožci

silur
devon

břidlice
vápence

plži
střevlíci

Prokopské 
údolí



Lokalita Zřízení Útvar Horniny Fosílie Flóra Fauna

břidlice ramenonožci duby střevlíci
bazalty mlži ostřice motýli

PP křemence ostnokožci bělozářky včely
pískovce trilobiti pcháče mandelinky
slepence graptoliti mochny zápředníci

břidlice ramenonožci borovice cikády
bazalty hlavonožci duby mandelinky

PR dolomit ostnokožci habry motýli
tufy trilobiti lipnice mloci

vápence graptoliti rozrazily datli

duby mandelinky
ordovik mlži habry motýli

Slavičí údolí PR silur hlavonožci jetele snovačky
devon graptoliti pcháče žluvy

ostřice lejsci

břidlice mlži duby roháči
vápence ramenonožci olše krahujec

Staňkovka PR ordovik pískovce trilobiti vřesy motýli
křemence ostnokožci vikve brhlíci
slepence hyoliti česnáčky strakapoudi

břidlice hlavonožci sleziníky jantarky
buližníky korýši trnky krahujci

Šárecké údolí PřP ordovik droby trilobiti borovice blatnice
slepence mlži koniklece čolci

prachovce ramenonožci chrpy rejsci

měkkýši
PP silur nosatci

pavouci

břidlice duby dřepčík
Údolí droby habry plži

Kunratického PP ordovik křemence ramenonožci lipnice strakapoudi
potoka prachovce koniklece myši

pískovce bělozářky netopýři

Radotínské 
údolí

silur
devon

břidlice
bazalty

křemence
vápence

U Branického
pivovaru

graptoliti
hlavonožci

mlži
ramenonožci

břidlice
bazalty

kostřavy
česneky

koniklece
violky

Radotínské 
skály

silur
devon


