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Přírodní
památka
Četné archeologické nálezy dokládají, že území
Bubenče bylo osídleno již v pravěku. Téměř všechny
významné kultury od mladší doby kamenné (neolitu)
zde zanechaly své stopy. Významné objevy v Bubenči
učinili páter Václav Krolmus (1787-1861), jedna z nejvýznamnějších osobností počátků české archeologie, a doktor Josef Antonín Jíra (1868-1930),
úředník zemského finančního ředitelství. Další z řady badatelů byl například
Eduard Štorch (1878-1956).
Z neolitu pocházejí pozůstatky sídlišť, žárových pohřebišť, kostrových hrobů
a nejstarší nálezy lineární keramiky (z okolí dnešní Rooseveltovy ulice).
Sídlištní jámy se zlomky keramiky, která je zdobena rytými volutami, klikatkami a vrypy a poté pásy vpichů, prováděných dřevěnými či kostěnými kolky,
a hroby s kostrovými pohřby, které zde byly již od 80. let 19. století nacházeny jsou pozůstatky po obyvatelích kultury s lineární a později vypíchanou keramikou. Zbytky výrobků vypíchané keramiky byly nalezeny také
v Královské oboře při stavbě koňky v 80. letech 19. století. Ze závěru neolitu
pochází kostrový hrob objevený tamtéž v roce 1936. Byla v něm pohřbena
patrně starší žena ve skrčené poloze na pravém boku. U ní byly nalezeny
dvě nádoby, provrtané kamenné kroužky a náhrdelník z drobných kamenných korálků a zlomků měděných trubiček, které patří k prvním měděným
ozdobám zjištěným na našem území. V roce 1931 bylo v Terronské ulici odkryto největší pohřebiště s vypíchanou keramikou. V mělkých jamkách zde
byly pohřbeny spálené pozůstatky mrtvých, ke kterým byly přidány keramické nádoby a předměty spálené spolu s mrtvým na pohřební hranici.
Pozdní dobu kamennou (eneolit) reprezentují zbytky osad. Eneolitičtí lidé
žili v chatách menších rozměrů, které obývala vždy jedna rodina současného
typu, v opevněných rovinných osadách nebo na výšinných sídlištích.
Půdorysy takových chat z mladšího eneolitu patřící kultuře řivnáčské, byly
nalezeny ve 30. a 60. letech minulého století v prostoru křižovatky ulic
Ve struhách a Antonína Čermáka. Eneolitické hrobové nálezy pocházejí z oblasti Mlýnské ulice. J. A. Jíra objevil při stavbě nové Mauthnerovy
přádelny 18 hrobů se skrčenými kostrami, patřících kultuře nálevkovitých
pohárů. Další pohřebiště, tentokrát z období mladoeneolitické kultury zvoncovitých pohárů, bylo již od roku 1890 postupně odkrýváno u bývalé Hoyermannovy továrny v dnešní ulici Ve struhách.
Dobu bronzovou připomínají kostrová pohřebiště a poklad obsahující
náramky. Čechy byly v době zhruba od 17. století př. n. l. ústřední oblastí
významné starobronzové kultury únětické. Jejími nejčastějšími pozůstatky
jsou kostrové hroby. V roce 1920 objevil J. A. Jíra při stavbě dvou domků
v dnešní Jednořadé ulici část pohřebiště (14 hrobů) kultury protoúnětické
a v sousedství bubenečského hřbitova pozůstatky osady patřící téže kultuře.
Z prostoru Hoyermannovy továrny pochází hromadný nález bronzových
kruhů a náramků a také 3 kostrové hroby a sídlištní jámy únětické kultury,
z pozemku Mauthnerovy přádelny pak další tři sídlištní objekty. Reprezentantem mladší a pozdní doby bronzové je lid kultury knovízské. V Královské
oboře v prostoru dnešního Výstaviště bylo při zemních pracích spojených
s přípravou Zemské jubilejní výstavy bylo roku 1890 objeveno knovízské
pohřebiště a sídliště zahrnující na 190 sídlištních jam.
Starší doba železná je označována jako doba haštalská. Ve středních Čechách
je toto období reprezentováno kulturou bylanskou. Jeden z nejbohatších
hrobů této kultury byl nalezen na pohřebišti, které se rozkládalo po obou
stranách Terronské ulice. Kromě žárového pohřbu tu bylo uloženo i kování
čtyřkolového vozu, velké množství bronzových slitků a tři hliněné nádoby.
Nálezy pozůstatků Keltů byly učiněny v letech 1901-1903 objevem hrobů
s nataženými kostrami v Královské oboře při přístavbě elektrické dráhy.
Na počátku 20. století byl zjištěn také keltský hrob při opravě cesty u někdejší
Hoyermannovy továrny, v roce 1931 pak čtyři hroby v ulici Ve struhách patřící
patrně k témuž pohřebišti.
Z doby římské a stěhování národů pochází pohřebiště s cenným inventářem.
V pásu podél Vltavy od Císařského mlýna do Podbaby se tehdy nacházelo velké centrum železářské výroby. Další objevené pozůstatky pohřebišť
a hrobů jsou datovány do 5.-7. století.
Osada z doby římské, která existovala až do doby stěhování národů, byla
zjištěna na téměř celém pozemku Mauthnerovy přádelny a zasahovala až
k Císařskému mlýnu. V jejím areálu bylo nalezeno mimo jiné téměř osmdesát
železářských pecí, což z ní činí největší středisko germánského železářství
u nás. Již koncem 19. století odtud získal první nálezy J. A. Jíra. Dalším
významným nálezem je bohatý hrob velmože ze starší doby římské, který
byl objeven roku 1948 při stavbě domu čp. 717 mezi Albánskou a Čínskou
ulicí. Kromě řady dalších bronzových předmětů byly v hrobě nalezeny mísy
a konvice tepané z bronzového plechu.
V závěru doby stěhování národů začínají pronikat do Čech pronikat Slované.
Jedno z největších dosud objevených sídlišť časně slovanského osídlení zjistil počátkem 20. století J. A. Jíra v prostoru Mauthnerovy přádelny.
V roce 1846 provedl Václav Krolmus v souvislosti se stavbou drážďanské
železnice první pražský záchranný archeologický výzkum většího rozsahu v okolí Císařského mlýna. Jeho úkolem už nebylo pouhé shromáždění
nálezů, ale cílená záchrana památek před postupujícími terénními pracemi.
V roce 1974 bylo rozhodnuto o stavbě domů pro potřeby pracovníků a rodin
velvyslanectví a obchodního zastupitelství SSSR. Plocha určená ke stavbě
sahala od Sibiřského náměstí až k ulici K Starému Bubenči a nacházelo se
na ní i několik starších budov. Časově i prostorově omezený archeologický
výzkum, prováděný dr. J. Richterovou potvrdil raně středověké stáří lokality.
Byly zde zdokumentovány zahloubené objekty, kůlové jamky, polozemnice,
ohniště a pece raně i vrcholně středověkého stáří. Nejstarší zlomky nalezené
keramiky pocházely z poloviny 12. století.
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Strmé srázy a skály v kvartérním kaňonu Vltavy budované břidlicemi
a drobami zbraslavsko-kralupské skupiny barrandienského proterozoika s proniky vyvřelin různé bazicity, především porfyritů. Srázy jsou
obráceny k východu a jsou členěny krátkými svahovými roklemi, žlaby
a zářezy. Mikroklima jednotlivých částí je díky této morfologii značně
rozdílné a střídají se zde zastíněná chladnější a vlhčí místa s místy
osluněnými teplými a suchými. Odlišná stanoviště tvoří na horních
hranách skal jednak oligotrofní substrát štěrkopísků vysokých vltavských teras a potom vápnitých spraší, které
místy štěrky
Charakteristika
území: v různé míře
překrývají a poskytují xerothermní stanoviště s hlubokou půdou
a vyšším obsahem karbonátů.
Vegetace chráněného území odpovídá svojí mozaikovitostí členité
morfologii území. Nejvýznamnější fytocenózou jsou skalní stěny.
Rovněž z entomologického hlediska je přírodní památka Baba velmi významná a vyskytuje se zde mimořádné množství druhů téměř

všech skupin hmyzu. Lepidoptera reprezentuje výskyt velkého
množství druhů stepních formací. Vyskytuje se zde řada významných
druhů s potravní vazbou na trnku nebo také s vazbou na rozchodníky
(modrásek). Rovněž z řádu Heteroptera zde bylo zjištěno několik faunisticky významných reliktních prvků a mnoho mimořádných a zajímavých nálezů bylo učiněno i v dalších skupinách.
Z dalších skupin bezobratlých jsou neméně významné nálezy
arachnofauny a malakofauny. Vysoký počet (117) zjištěných druhů se
značným počtem reliktů I. řádu řadí tuto lokalitu mezi význačná arachnologická naleziště.
Zásadní vlivy lidské činnosti v minulosti: Celá oblast údolí Šáreckého
potoka, u jehož ústí chráněné území leží, se nachází ve starosídelní
oblasti, kde člověk zasahoval do vývoje vegetace po sedm tisíciletí.
s výjimkou skalních stepí na nepřístupných místech zde veškeré plochy
nějakým způsobem dlouhodobě ovlivňovala činnost člověka - pastevce, spotřebitele dřeva i rolníka. Lesy na přístupných plochách zmizely
už dávno jednak proto, že v okolí Prahy byla velká potřeba dřeva, a pak
také proto, že je přeměňoval na pole, sady, vinice a pastviny. Proto zde
odedávna mozaika otevřených ploch různého druhu byla doplněna
jen nevelkými lesními porosty. Šárecká oblast byla trvale osídlena
od nejstaršího pravěku (osídlení paleolitickým člověkem, neolitická
keramika volutová). od neolitu je zde trvalé osídlení rolnické a pastevecké.
Strmé a skalnaté svahy tohoto území nebylo možné zemědělsky
využít jinak, než extenzívní pastvou koz, která bránila nadměrnému
rozvoji keřových porostů a odčerpávala vytvořenou biomasu. Skalnaté území nezastíněné dřevinami a nahromaděnou biomasou se více
prohřívalo a zdůrazňoval se tak jeho xerotermní charakter. Pastva koz
skončila pravděpodobně v polovině 19. století v souvislosti s výstavbou železniční tratě z Prahy do Drážďan. železniční doprava měla
značný vliv na stanovištní poměry přímo i nepřímo. ve spodní části
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zobratlých (hlemýžď Cepaea vindobonensis).
Ukončení pravidelného vypásání území znamenalo počátek
hromadění organické hmoty a rozvoj keřových porostů. Zastíněná
a starou organickou hmotou “namulčovaná” stanoviště se počala měnit
i po stránce vlhkosti a méně se prohřívala. Tento proces znamená
vážnou změnu stanovištních podmínek a přímé ohrožení chráněných
fyto- i zoocenóz.
Počátek století znamenal i počátek velkých zalesňovacích akcí
v okolí Prahy a do krajiny byly zaváděny některé introdukované dřeviny,
především trnovník akát, který se následně spontánně šíří dál. Expanzi
trnovníku nezůstala ušetřena ani PP Baba.

Přehled péče:
V současnosti je území pravidelně udržováno, redukovány křoviny
i porosty agresivního akátu. V roce 2000 lety také začala pravidelná
řízená pastva ovcí a koz. Tím je do značné míry napodoben způsob
údržby, který zde probíhal po staletí a díky kterému se zde vytvořila
rostlinná společenstva a udržely se i významné druhy hmyzu.
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