
ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ

Biogeografi cké členění

Území CHKO Pálava spadá do Panonské provincie, která je tvo-
řena sníženinami mezi Alpami, Karpaty a Dinaridy a právě zde dosahuje 
nejsevernějšího okraje svého rozšíření. Typickými znaky je teplé konti-
nentální klima a spíše nížinný až pahorkatinný reliéf. Od Hercynské pro-
vincie, která se nachází na největší části České republiky, se liší některými 

typickými rostlinami a zvířaty. Pro lesy je charakteristický výskyt dubu 
šípáku a habru obecného, z ostatních rostlin, jejichž těžiště výskytu je sub-
mediteránní nebo ponticko-panonské oblasti můžeme jmenovat kosatec 
nízký, oman oko Kristovo nebo bleduli letní. 

Také ze zvířat se zde vyskytují převážně teplomilné druhy, jako je 
sysel, tchoř stepní, ještěrka zelená nebo dudek chocholatý, velmi bohaté 
je zastoupení teplomilného hmyzu – různých druhů sarančat, kobylek, 
kudlanky nábožné či stepníka rudého. 

Celkový charakter fl óry i fauny je ale ovlivněn blízkostí provincie 
středoevropských listnatých lesů, takže zde najdeme i druhy, které jsou 
typické právě pro ni. 

Bioregiony jsou na území CHKO vymezeny dva. Převážnou část za-
bírá Mikulovský bioregion, jehož nejtypičtější ukázkou jsou vápencová 
bradla Pavlovských vrchů, kde jsou v rámci České republiky nejlépe vyvi-
nuta druhově bohatá společenstva na tvrdých skalních podkladech. Malá 
část v okolí řeky Dyje (zejména plocha, chráněná v rámci NPR Křivé jeze-
ro) patří do bioregionu Dyjsko-moravského, pro nějž jsou nejtypičtější 
široké říční nivy. 

Potenciální vegetace

Potenciální přirozenou vegetací rozumíme taková rostlinná spole-
čenstva, která by se v dané krajině vytvořila, nebýt zásahů člověka. Na úze-
mí CHKO Pálava to jsou, až na prudké skalní srázy lesy. Jejich konkrétní 
druhové složení záleží na podmínkách daného stanoviště – jeho expozici, 
sklonu svahu, vodním režimu, horninovém podloží či půdách.

Teplomilná doubrava na sprašovém podkladu 

Teplomilné doubravy na sprašovém podkladu se vyvíjejí nejčastěji 
na plošinách a mírně ukloněných jižních svazích, kde jsou vyvinuty hlu-
boké černo- nebo hnědozemní půdy. Ze stromů se zde nejčastěji setkáme 
s dubem šípákem, dubem letním a javorem babykou. V keřovém patře 
roste ptačí zob obecný, hloh jednoblizný. Z bylin jsou nejtypičtějšími dru-
hy lipnice hajní, strdivka jednokvětá, válečka prapořitá, dále zde rostou
i konvalinka vonná, mařinka vonná, svízel lesní, hrachor černý, medovník 
meduňkolistý.

Šípáková doubrava s mahalebkou (mahalebková doubrava)

Další z druhů teplomilných doubrav. Najdeme je na jižních a vý-
chodních svazích, na mělkých půdách, jako jsou rendziny a pararendziny. 
Je pro ni typická velká druhová rozmanitost. V poměrně řídkém stromo-
vém patře, kde stromy netvoří zápoj, roste dub šípák, v keřovém jej dopl-
ňuje višeň mahalebka. V podrostu najdeme různé druhy trav (nejčastěji 
ostřici nízkou, kostřavu žlábkovitou a válečku prapořitou), dále kosatec 
nízký, bílojetel německý, oman mečolistý či třemdavu bílou. 

Dřínová doubrava 

Vyvíjí se na hlubších a vlhčích půdách než doubravy mahalebkové, 
od nichž se liší také hustějším zapojeným stromovým patrem, kde do-
minuje dub šípák spolu s dubem zimním, místy najdeme javor babyku 
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i jeřáb břek. Dobře vyvinuto bývá i keřové patro, s výskytem dřínu, kaliny 
tušalaje, brslenu bradavičnatého a ptačího zobu obecného. Pestré je i by-
linné patro, kde roste kosatec různobarvý, kamejka modronachová, ožan-
ka kalamandra, tolita lékařská, z trav lipnice úzkolistá, ostřice Micheliova 
a kostřava žlábkatá. 

Prvosenková dubohabřina

Dubohabřiny se vyskytují na chladnějších a vlhčích lokalitách než 
doubravy, zejména rovinách nebo úpatích svahů, případně na svazích se-
verních. Typickými stromy jsou zde dub zimní, habr obecný, lípa srdčitá 
a javor babyka. V keřovém patře roste svída krvavá, brslen evropský, hloh 
obecný, ptačí zob obecný, dřín obecný, jeřáb břek či řešetlák počistvý. Pod 
nimi se daří rostlinám jako je plicník měkký, violka divotvárná, konvalin-
ka vonná spolu s typickými druhy středoevropského lesa, jako je sasanka 
pryskyřníkovitá, dymnivka nízká, jaterník podléška, plicník lékařský či 
kyčelnice cibulkonosná. 

Jilmová jasenina (v komplexu s topolovou jaseninou)

Jsou vázány na nejnižší říční terasy, které bývají pravidelně zaplavo-
vány vodou a celý rok je zde vysoká hladina podzemní vody. Dominantní 
dřevinou je jilm habrolistý, spolu s jasanem ztepilým a úzkolistým, javo-
rem babykou, dubem letním. lípou srdčitou a topolem osikou. Z bylin se 
vyskytuje kopřiva dvoudomá, netýkavka nedůtklivá, netýkavka žláznatá, 
orsej jarní, svízel přítula, hluchavka skvrnitá, ptačinec hajní a bršlice kozí 
noha.  

Skalní vegetace

Představuje přirozený bezlesý ekosystém na prudkých a holých 
skalách, kde jsou podmínky pro les nepříznivé. Proto zde žijí druhy, 

přizpůsobené místním ex-
trémním podmínkám, jako 
je nedostatek půdy, velké 
rozdíly mezi teplotou ve dne 
a v noci, nedostatek vláhy, 
která se zde nemá kde zachy-
tit a častý silný vítr. Běžně 
zde roste písečnice velkokvě-
tá, které je Pálava jediným 
českým nalezištěm. Tu dopl-
ňují glaciální relikty, jako je 
pěchava vápnomilná, lomi-
kámen vždyživý či dvojštítek 
hladký. Najdeme zde i jedi-
ný pálavský endemit – hvoz-
dík Lumnitzerův pálavský. 

Z dalších, už běžnějších rostlin, můžeme jmenovat tařici skalní, kuřičku 
štětinovitou a česnek šerý. 

Sekundární vegetace

Důsledkem činnosti člověka, který již v dávných dobách mnohá 
místa odlesňoval, ať již přímo za účelem získání dřeva nebo míst na nová 
pole, vznikly na mnohých místech stepi – ekosystémy, ve kterých se ne-
vyskytují dřeviny, naopak nejtypičtějším pokryvem jsou různé druhy trav 
a teplomilných bylin. Na některých místech, kde již tlak člověka pominul, 
se stepi opět můžou měnit v pro místní klima přirozené společenstva, tedy 
les.  

Skalní step

Skalní stepi se vyvinuly na místech, kde byly v minulosti mahaleb-
kové doubravy. Vrstva půdy (nejčastěji typu rendzina) je vlivem zvětšené 
eroze velmi mělká, proto se na tato místa les nemůže vrátit. Porost tvoří 
trávy, jako je například kostřava sivá, lipnice bádenská a cibulkatá nebo 
kostřava valiská, které jsou doplněny teplo- a suchomilnými bylinami. 
Z těch zde najdeme mimo jiné kosatec nízký a písečný, ožanku horskou, 
rozrazil rozprostřený, tolici rozprostřenou a česnek žlutý. Mozaiku dopl-
ňují sukulenty (různé druhy rozchodníků a netřesk srstnatý) a zejména
z jara efemery, například osivka lžicovitá, huseník ouškatý, rozrazil časný, 
lomikámen tříprstý či rožec pětimužný. 

Drnová step

Tento druh stepi najdeme nejčastěji na místech, kde v minulosti do-
šlo k odlesnění dřínových doubrav. Na rozdíl od skalních stepí se vyskytují 
na hlubších půdách, jako jsou černozemě či pararendziny. Z typických 
trav krátkostébelných stepí můžeme jmenovat kostřavu valiskou a ostřici 
nízkou, ve dlouhostébelných stepích převládají kavyly (sličný, Ivanův nebo 
vláskovitý). Na jaře zde kvete koniklec luční a velkokvětý, kosatec nízký, 
hlaváček jarní, rozrazil rozprostřený, katarán tatarský, koulenka prodlou-
žená, bílojetel německý či sinokvět měkký. 

Teplomilné trávníky

Vyskytují se zejména na úpatí Pálavy, na místech, kde dříve rost-
ly teplomilné doubravy nebo dubohabřiny. Půdní profi ly jsou zde hlubší 
(nejčastěji jsou tvořeny černozeměmi) a zadržují více vody. Teplomilné 
trávníky bývají druhově bohaté, z typických druhů jmenujme válečku 
prapořitou, kostřavu žlábkatou, sasanku lesní, pcháč panonský, hadí mord 
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španělský, oman mečolistý, hvězdici chlumní, poměrně vzácnou růži gal-
skou nebo hadinec červený.    

Biotopy podle programu NATURA 2000

V rámci začlenění některých oblastí CHKO Pálava do evropské 
soustavy chráněných území NATURA 2000 proběhlo mapování biotopů 
podle směrnice 92/43/EHS. Jejich vymezení je založeno převážně na fyto-
cenologické klasifi kaci vegetace. Pojem biotop je v tomto případě vyme-
zen jako konkrétní přírodní území, do češtiny byl původní anglický vý-
raz natural habitat přeložen jako přírodní stanoviště, což je ale v rozporu 
s tradičním českým pojmoslovím, kde se stanoviště používá pro souhrn 
abiotických podmínek, ve kterých se vyskytuje určité společenstvo.  

V1 – Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních
                   vod

Tento biotop zahrnuje vegetaci ponořených nebo na hladině plo-
voucích rostlin, které mohou kořenit v substrátu dna. Vyskytuje se zejmé-
na v mrtvých ramenech řek, aluviálních tůních i rybnících, kde nedochází 
k periodickému vysychání. Na dně často bývá vrstva bahna a nerozlože-
ného organického odpadu. Typickými druhy biotopu jsou různé druhy 
růžkatců, stolístků, okřehků nebo rdest, stulík žlutý či lekníny. Ohrožení 
pro něj představuje regulace vodních toků nebo zasypávání tůní.

V4 – Makrofytní vegetace vodních toků

Pro tento biotop jsou typické druhově chudé porosty řas, ponoře-
ných nebo splývavých rostlin, zakořeněných ve dně, jako je rdest, šípatka 
nebo poslední dobou invazní druh vodní mor kanadský. Jeho charakter 
je silně ovlivněn reliéfem břehu, vodním režimem a typem koryta. Vysky-
tuje se zejména v menších a středních vodních tocích. Může být ohrožen 
vodohospodářskými úpravami.

M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod

Porosty bahenních travin, dosahující výšky 0,5 až 4 m. Vyskytují se 
na mělkých březích rybníků, mrtvých ramen nebo tůní. Dnový substrát 
bývá hlinitý nebo jílovitý, hladina kolísá jen mírně, avšak v létě se může na 
krátkou dobu objevit období bez vody. Typické jsou porosty rákosu obec-
ného, zblochanu vodního nebo orobince, v podrostu se můžou vyskytovat 
liány, jako je opletník plotný nebo bahnička vejčitá. Ohroženy mohou být 
vysoušením a převodem na ornou půdu, regulací vodních toků spojenou 
s absencí pravidelných povodní nebo intenzivním obhospodařováním 
rybníků. 

M1.3 – Eutrofní vegetace bahnitých substrátů

Pro tento biotop, jehož rozšíření je vázáno na mělké stojaté vody, 
jsou typické širokolisté bažinné byliny, např. zblochany nebo žabníky. 
V závislosti na výšce hladiny se pak na zaplavovaných částech vyskytu-
jí okřehkovité rostliny nebo pomněnka bahenní, na sušších místech pak 
rychle rostoucí jednoleté druhy jako je ostřice šáchorovitá nebo rdesno 
peprník. Ohrožení přestavují stejné jevy jako u předchozích typů.

M1.7 – Vegetace vysokých ostřic

Vyskytuje se na březích rybníků, tůní a podmáčených či zaplavo-
vaných loukách a nivách, kde dochází k velkému kolísání výšky hladiny 

a přes léto zcela vysychajících. Typické jsou trsnaté ostřice s výškou až 
1 m, mezi nimiž rostou bažinné byliny, např. kosatec žlutý. Druhové slože-
ní se může lišit v závislosti na dominantním druhu ostřic. Ohroženy jsou 
vysycháním v důsledku vodohospodářských regulací či odvodňování. 

S2A – Pohyblivé sutě karbonátových hornin

Tento biotop se vyskytuje zpravidla v dolní části svahů o sklonu 
větším než 35°, na 
kamenech o prů-
měru 10 až 20 cm 
s různým stupněm 
zazemnění. Typic-
ké jsou porosty 
bylin v počáteč-
ním sukcesním 
stádiu – např. ko-
nopice úzkolisté, 
hledíčku menšího, 
bukovníku vápen-
cového či kakostu 
smrdutého. Zánik 
hrozí po stabiliza-
ci či přechodu na 
vyšší sukcesní stá-
dium. 

S3B – Jeskyně nepřístupné veřejnosti

Ve vlastních jeskyních se v důsledku nedostatku světla vykytují 
zpravidla jen kořeny stromů, pod skalními převisy můžou růst rostliny 
náročné na živiny. Ohroženy mohou být turistikou nebo průzkumnými 
aktivitami.    

T1.1 Mezofi lní ovsíkové louky

Pro tento biotop, vyskytující se zpravidla na mírných svazích v blíz-
kosti lidských sídel, jsou typické porosty nízkých trav (psineček obecný, 
kostřava červená či lipnice luční), případně dominance ovsíku lučního. 

Rostou zde i byliny náročné 
na živiny, jako je kakost luč-
ní, jetel luční nebo bolšev-
ník obecný. Nebezpečím je 
přehnojování, ruderalizace 
nebo zarůstání luk křovina-
mi.   

T1.7 Kontinentální zapla-
vované louky

Jedná se o nivní louky 
v teplých a suchých oblas-
tech na dolních tocích řek. 
Podmínkou pro jejich vznik 
jsou pravidelné záplavy. 
Druhové složení luk bývá 
bohaté – převažují vlhko-
milné traviny (psárka luční, 
více druhů ostřic a lipnic), 
doplněné kosatci, omanem 
britským, kohoutkem luč-
ním nebo violkami. Ohro-

ženy mohou být nekosením a změnou vodního režimu, ať už dlouhodo-
bým zaplavováním nebo naopak odvodňováním. 
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T3.1 – Skalní vegetace s kostřavou sivou

Vyskytuje se na slunných skalních svazích či skalách samotných, 
v teplých a suchých oblastech. Sklon skal pak určuje charakter porostu, 
zejména z hlediska pokryvnosti vegetace. Na mírnějších svazích domi-
nuje kostřava sivá, doplněna může být bílojetelem německým, česnekem 
žlutým nebo kosatcem nízkým. Na prudších skalách roste tařice skalní, 
mechy a lišejníky, typické jsou i sukulenty (např. rozchodníky nebo ne-
třesky). Ohroženy jsou zarůstáním dřevinami. 

T3.2 – Pěchavové trávníky

Na rozdíl od předchozího biotopu se vyskytují na severních či zá-
padních svazích, kde je větší půdní vlhkost. Dominuje zde zapojený porost 
pěchavy vápnomilné, doplněný lomikamenem vždyživým, ostřicí nízkou 
či mochnou písečnou, vzácně i hvozdíkem Lumnitzerovým pálavským. Ve 
skalních štěrbinách najdeme různé druhy sleziníků. 

T3.3 – Úzkolisté suché trávníky

Tyto trávníky bývají sekundární vegetací na místech, kde dříve byly 
teplomilné doubravy. Charakteristicky jsou to slunné svahy na bazických 
horninách o různém sklonu. Dominantními druhy jsou kavyly, kostřava 
walliská a ostřice nízká. Rozlišují se dva typy – Subpanonské stepní tráv-
níky (T 3.3A), pro které jsou typické zejména panonské druhy a Panonské 
sprašové stepní trávníky (T 3.3B), rostoucí na hlubších půdách. Ohroženy 
mohou být spadem dusíku a zarůstáním invazními dřevinami (pajasanem 
žláznatým nebo akátem).

T3.4 – Širokolisté suché trávníky

Vyskytují se zejména na křídových či třetihorních sedimentárních 
horninách. Hlavním druhem je válečka prapořitá, v podrostu často roste 
kostřava žlábkatá, šalvěj luční nebo chrpa čekánek. 

T4.1 – Suché bylinné lemy

Nejčastěji se vyskytují na slunných svazích bazických hornin na 
okrajích teplomilných doubrav, případně jejich světlinách. Druhové slo-
žení bývá bohaté, dominují zde hlavně třemdava bílá a kakost krvavý. 
K zániku biotopu může dojít v důsledku jeho zarostení lesem.

T6.2 – Bazifi lní vegetace efemer a sukulentů

Pro tento biotop je typické prostředí vápencových skalních plošin. 
Obvyklými druhy jsou rozrazil časný, lomikámen trojprstý, rozchodník 
bílý a nejrůznější mechy, lišejníky a játrovky.

T7 – Slaniska

Podmínkou pro vznik tohoto 
biotopu jsou slané půdy, které vzni-
kají v důsledku hromadění slaných 
iontů u povrchu vzlínáním. Typic-
ké jsou slanomilné či vůči zasolení 
odolné druhy, jako je hvězdnice sla-
nistá, prorostlík nejtenčí, sítina Ge-
rardova, jitrocel přímořský, blešník 
úplavičný nebo hadí mord maloú-
borný. Ohrožen může být ruderali-
zací nebo změnou vodního režimu.     

K3 – Vysoké mezofi lní a xe-
rofi lní křoviny

Vyskytují se na okrajích lesů, mezích podél cest, opuštěných polích 
či loukách. Tvořeny jsou 2 až 5 m vysokými druhově bohatými křovina-
mi. Můžeme zde nalézt svídu dřín, hloh, svídu krvavou či různé druhy 
růží (polní, šípkovou aj.). Druhové složení podrostu se liší od krajů, kde 
se můžou vyskytovat světlomilnější druhy po vnitřní části, kde převažují 
druhy stinných poloh. S postupující sukcesí se křoviny mohou změnit 
v lesní společenstva.

L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy

Tento typ lužního lesa se vyskytuje na občasně zaplavovaných bře-
zích vodních toků a terénních sníženinách s vysokou hladinou podzemní 
vody. Ve stromovém patře dominuje olše lepkavá nebo jasan ztepilý, kteří 
mohou být doplněny dubem letním nebo lípou malolistou. V druhově 
bohatém keřovém patře najdeme svídu krvavou, brslen evropský, srstku 
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angrešt a bez černý, v podrostu ros-
tou vlhkomilné druhy jako je orsej 
jarní nebo sasanka hajní. 

L2.3 – Tvrdé luhy nížin-
ných řek

Jsou rozšířeny v říčních úva-
lech teplých oblastí, na místech, 
která bývají pravidelně zaplavo-
vána, avšak voda se zde drží kratší 
dobu. Typickými dřevinami jsou 
dub letní, jasan úzkolistý, topol bílý 
a jilm habrolistý, v keřovém patře roste svída krvavá či bez černý, v dru-
hově bohatém podrostu česnek medvědí, sasanka hajní a pryskyřníkovitá, 
dymnivka dutá, violka bahenní, bledule letní či orsej jarní.  

L2.4 – Měkké luhy nížinných 
řek

Na rozdíl od luhů tvrdých se 
vyskytují v oblastech, kde hladina 
podzemní vody silně kolísá a kte-
ré bývají zaplaveny delší dobu, což 
omezuje rozvoj dřevin. Ve stromo-
vém patře se vyskytují vrba bílá, 
vrba křehká, topol černý a bílý. 
Z rostlin zde nejčastěji roste kop-
řiva dvoudomá, rukev obojživelná 

nebo chrastice rákosovitá. Pro všechny typy lužního lesa je nebezpečím 
změna vodního režimu, zejména omezení pravidelných záplav vlivem vo-
dohospodářských úprav.

L3.3 – Karpatské dubohabřiny

Charakteristickým stanovištěm tohoto biotopu jsou svahy na fl yšo-
vých horninách. Ve stromovém patru dominují habr obecný a dub zimní, 
místy se vyskytuje i buk lesní. Z keřů zde můžeme najít svídu krvavou či 
lísku obecnou, z bylin sasanku hajní, kyčelnici cibulkonosnou nebo ma-
řinku vonnou.  

L3.4 – Panonské dubohabřiny

Nejčastěji se vyskytují na severních a západních svazích, vyvinutých 
na fl yšových nebo sprašových horninách. Pro stromové patro je typický 
výskyt dubu zimního, habru obecného, méně lípy velkolisté a srdčité či 

javoru babyky. V dobře vyvinutém keřovém patru roste brslen bradavič-
natý, svída krvavá, dřín obecný a ptačí zob obecný. V podrostu najdeme 
více druhů dymnivek, plicník lékařský, sasanku pryskyřníkovitou, zvonek 
broskvolistý, kamejku modronachovou nebo medovník meduňkolistý. 
Nebezpečím pro biotop je velké množství zvěře. 

L4 – Suťové lesy

Vyskytují se na strmých svazích nebo částech svahů s akumulací 
sutě a se skeletovými půdami. Nejčastějšími druhy stromů jsou zde lípa 
srdčitá a velkolistá, doplněné javory a jasanem ztepilým. Z bylin zde roste 
oměj vlčí mor, kopřiva dvoudomá čí hluchavka skvrnitá. 

L6.1 – Perialpidní bazifi lní teplomilné doubravy

Najdeme je na slunných svazích minerálně bohatých hornin. Do-
minuje zde dub pýřitý, místy je doplněn jasanem ztepilým. V keřovém pa-
tře roste nejvíce dřín obecný, v bylinném třemdava bílá, válečka prapořitá, 
tolita lékařská, kakost krvavý a hlaváček jarní. Ohroženy jsou přemnože-
nou zvěří, která působí jak mechanicky, tak nepřímo změnou edafi ckých 
podmínek a tím pádem i druhové skladby. 

L6.2 – Panonské teplomilné doubravy na spraši

Charakteristickým prostředím jsou mírné svahy a ploché hřbety 
s relativně hlubokými návějemi spraší. Stromové porosty bývají rozvolně-
né, nejčastějším druhem je dub zimní, kromě něj zde najdeme dub pýřitý 
a jeřáb břek. V bylinném patře převládají trávy (např. strdivka jednokvětá 
a srha hajní), doplněné srpicí barvířskou a bukvicí lékařskou. 

X1 – Urbanizovaná území

Sem patří zastavěné plochy vesnic a měst, včetně jejich vegetace, 
jako jsou parky, zahrady či stromořadí.

X2 – Intenzivně obhospodařovaná pole

Kultury zemědělských plodin, pravidelně ošetřované herbicidy, 
s malým nebo žádným výskytem plevelů.

X3 – Extenzivně obhospodařovaná pole

Patří sem menší či nedávno opuštěná pole, kde se plevel vyskytuje 
(alespoň nějakou dobu) ve větším množství. 
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X5 – Intenzivně obhospodařované louky

Několikrát do roka sečené či přeorávané louky, na kterých převládá 
psárka luční nebo srha říznačka, z lesních bylin se může vyskytovat kerblík 
lesní nebo šťovík tupolistý. 

X6 – Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla

Výsypky, haldy, lomy, štěrkovny či pískovny s méně než 10 % po-
kryvem vegetací. 

X7 – Ruderální bylinná vegetace mimo sídla

Plochy, na kterých převládají nebo zcela dominují synantropní 
a ruderální byliny, např. kuklík městský nebo mák setý. 

X8 – Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy

Sem můžeme zařadit člověkem silně ovlivněné nebo vysazené křovi-
ny, často s bezem černým či ostružiníky. 

X9 – Lesní kultury s nepůvodními dřevinami

Zde vydělujeme dva podtypy podle toho, zda se jedná o jehličnaté 
(smrk ztepilý, borovice lesní – typ A) nebo listnaté (jasan ztepilý, topol 
kanadský, dub červený, trnovník akát – typ B) stromy. V každém případě 
platí, že na daném místě nebyly součástí původních lesů, případně byly, 
ale v mnohem menším zastoupení. 

X10 – Paseky s podrostem původního lesa

Jsou to paseky na zpravidla chudých půdách, kde se udržel bylinný 
podrost původního lesa a nenastoupily zde nitrofi lní rostliny. 

X11 – Paseky s nitrofi lní vegetací

V tomto biotopu došlo po vzniku paseky ke změně podrostu na 
světlomilné, na živiny náročné druhy. 

X12 – Nálety pionýrských dřevin

Do tohoto biotopu zařazujeme nálety dřevin na nelesní plochy 

mimo sídla, nejčastěji tvořené břízou bělokorou, vrbou jívou, smrkem 
ztepilým, borovicí lesní nebo topolem osikou. 

X13 – Nelesní stromové výsadby mimo sídla

Sem patří parky, extenzivní sady, aleje, větrolamy apod.

X14 – Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace

Do této skupiny patří například vybetonované strouhy a odpadní 
kanály, napřímené úseky řek, meliorační kanály a intenzivně obhospoda-
řované rybníky. 

Živočichové

Lužní lesy a rybníky

Lužní lesy jsou druhově velmi bohatým ekosystémem. V tůních, 
objevujících se po jarních záplavách, žije listonoh jarní, žábronožka sněž-
ní, larvy chrostíků, jepic, pošvatek a komárů, kterých zde žije přes 30 dru-
hů. Z vzácných obojživelníků zde najdeme čolka podunajského, skokana 

krátkonohého a skřeho-
tavého, naopak k nejběž-
nějším žábám patří sko-
kan ostronosý a rosnička 
zelená. Poslední dobou 
se do lužních lesů vra-
cí i želva bahenní, která 
z našeho území vymizela 
v polovině 20. století. 

Zejména staré 
duby, ale i ostatní stromy, 
jsou domovem mnoha 

druhů dřevokazných brouků, například krasců a tesaříků a také mraven-
ce Liometopum microcephalum, jenž zde dosahuje severní hranice svého 
rozšíření. Hnízdí zde čápi bílí i černí, volavky popelavé a stříbrné, kor-
moráni velcí, v korunách hlavatých vrb buduje svá hnízda husa velká. 
Z dravců jsou lužní lesy domovem luňáka hnědého, motáka lužního, ra-
roha velkého a vzácněji i luňáka červeného a orla mořského nebo králov-
ského. 

K typickým savcům luž-
ních lesů patří zejména bobr 
evropský – další dříve vymize-
lý druh, který se na naše území 
znovu vrátil a nalezl zde vhod-
né podmínky pro život.

V rákosinách na kraji 
rybníků hnízdí řada vzácných 
a ohrožených druhů, například 
chřástal vodní a malý, cvrčilka 
slavíková, konipas luční, kop-
řivka obecná, moták pochop, 
moudivláček lužní, potápka 
malá, potápka roháč, rákos-
ník velký a sýkořice vousatá. 
Z běžnějších druhů zde najde-
me labuť velkou, husu velkou 
či kachnu obecnou. 

Stepi 

Pro pálavské stepní 
ekosystémy jsou charakteristické zejména teplomilné druhy hmyzu, kte-
ré jsou zde rozšířeny opravdu hojně a leckdy jde o jejich jediné biotopy 
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v České republice a nejsevernější 
oblast výskytu daného druhu. Žijí 
zde střevlíci a krasci, kobylka ságo, 
kudlanka nábožná, saranče vrzavá 
a modrokřídlá, z motýlů vzácný 
jasoň dymnivkový, martináč hruš-
ňový, žluťásek úzkolemý, otakárek 
fenyklový a ovocný, největší český 

pavouk slíďák tatarský (dosahuje 
velikosti až 4 cm) a nápadný step-
ník rudý. Z obratlovců je typická 
až 40 cm dlouhá ještěrka zelená, 
užovka hladká, mezi zde hojné 

druhy ptáků patří skalník zpěvný, 
bělořit šedý, strnad luční a dudek 
chocholatý. Savce zastupuje sy-
sel obecný, bělozubka bělobřichá 
nebo tchoř stepní. 

Skály a lomy

Skalní biotopy představují přirozené prostředí pro mnohé druhy 
ptáků, například rorýse obecného, poštolku obecnou, sokola stěhovavého, 
raroha velkého, výra velkého, na zimu sem z Alp přilétá zedníček skalní. 
V dutinách a jeskyních můžeme najít kolonie netopýrů, např. pestrého, 
velkého, brvitého, řásnatého a vrápence malého. 

Lesy

V lesních porostech jsou nejnápadnějšími živočichy ptáci. Přímo 
na stromy jsou vázáni šplhavci, jako je datel černý, strakapoud velký, malý 
a prostřední, žluna zelená a šedá, kteří z kůry a dřeva vyklovávají hmyz 
a budují si zde i hnízdní dutiny. V těch můžeme najít i vrabce polního, 
dudka chocholatého, lejska bělokrkého, krutihlava obecného a různé dru-
hy sýkor (babku, modřinku nebo koňadru). Z dravců jsou lesy domovem 
káně lesního, jestřába lesního a včelojeda lesního. Ve více rozvolněných 
porostech šípákových doubrav žije linduška lesní, pěnice hnědokřídlá 
a vlašská nebo ťuhýk evropský.

Co se savců týče, najdeme ve zdejších lesích běžné druhy středoev-
ropského lesa, jako je liška obecná, jezevec lesní, kuna lesní, veverka obec-
ná, myšice lesní, prase divoké, zejména v oborách žijí srnec obecný, jelen 
evropský a daněk skvrnitý, ale také druhy typicky panonské – například 
ježek východní. 

Zvláštností pak byly – zejména v okolí Děvína – mufl oni a kozy 
bezoárové, kteří zde byly vysazeni začátkem, respektive v polovině 20. sto-
letí. Zejména mufl oni zde nalezli ideální životní podmínky a brzy se jejich 
počet zvýšil až na 200. Takové přemnožení mělo samozřejmě důsledky na 
místní ekosystémy, počínaje mechanickým narušováním půdního krytu, 
které urychlovalo erozi, přes velkou spotřebu rostlin až po značné množ-
ství trusu, který svým chemickým složením ovlivňuje půdní chemismus 
a v důsledku i vegetaci – ve změněných podmínkách se snadno šíří nit-
rofi lní ruderální druhy, jako je třeba kopřiva dvoudomá. Proto byly kozy 

bezoárové v roce 1996 
odchyceny a převezeny 
do obory u České lípy, 
mufl oni byly zredukováni 
lovem na současný počet 
okolo 50 kusů.        

Vývoj přírody

 Současný stav 
pálavské přírody včetně 
jejího druhového složení 
je výsledkem dlouhého 
vývoje, během něhož se 
měnily přírodní podmín-
ky, ale svůj vliv měl také 
člověk. Historický vývoj 
můžeme zkoumat napří-

klad pomocí zkamenělin měkkýšů, pylových zrn nebo vývoje půd.
 Charakteristickými změnami, které probíhaly od konce třetihor, 

kdy se po ukončení horotvorných pochodů stabilizoval reliéf, bylo stří-
dání teplých a chladných období, během něhož se zcela zásadně měnila 
druhová skladba rostlin i živočichů. Během chladných období se na území 
Pálavy dostávaly severské a horské druhy, z nichž některé zde ve výhod-
ných mikroklimatických podmínkách (například severní svahy, hluboké 
soutěsky) vydržely dodnes. Naopak v teplých obdobích zde bylo možné 
nalézt subtropické druhy, 
které dnes vůbec v Evropě 
nerostou. 

Za období velkého 
ochlazení před 350 000 
lety, kdy pevninský ledovec 
dosáhl až k Moravské bráně, 
se Pálava nacházela v pásu 
tundry a chladných stepí. 
Z těchto dob zde máme kos-
terní pozůstatky mamutů, 
sobů či jeskyních lišek. Po 
oteplení (asi před 250 000 
lety) přišlo další ochlazení, 
během něhož byly naváty 
souvrství spraší. Vegetační 
kryt byl tvořen především 
chladnou stepí, místy s řídkými borovými nebo březovými lesíky. Po 
oteplení se na Pálavu dostaly jilmy, duby, jasany, lípy a další listnaté stro-
my. Poslední doba ledová vypukla asi před 80 000 lety a trvala dlouhých 
70 000 let. Během ní zde rostly takové rostliny, jako je borovice limba 
nebo kleč. Z tohoto období pocházejí takzvané dealpinské druhy, tedy 
rostliny, které se sem stáhly z Alp. K nim patří např. pěchava vápnomilná, 
tařice skalní, písečnice velkokvětá či lomikámen vždyživý. Pro konec to-
hoto chladného období jsou typické kamenité chladné stepy, na nichž se 
proháněli koně a sobi. 

Před 9 000 lety se výrazně oteplilo – tehdejší klima bylo teplejší 
a sušší než dnešní. Tehdy se sem rozšířily teplomilné stepní druhy, jako 
jsou kavyly, kostřava waliská, třemdava bílá, hlaváček jarní nebo kosa-

tec nízký. Před zhruba 
7 500 léty začala etapa 
tzv. klimatického op-
tima, kdy teploty byly 
stále vyšší než dnes, nic-
méně bylo asi o polovi-
nu více srážek. Takové 
klima bylo optimální 
pro lesní společenstva, 
typické byly doubra-
vy s příměsí lísky, lípy 
a jilmu. Rozsah les-
ních ekosystémů byl 
tehdy zřejmě mno-
hem větší než dnes – 
Pavlovské vrchy byly 
pravděpodobně téměř 

souvisle zalesněny. Také lužní lesy začaly nejspíše vznikat právě v této 
době. Začali se zde též usazovat první zemědělci, kteří začali s kácením 
a klučením lesa, vliv na krajinu měly také domácí zvířata. Na druhou stra-
nu ale mají zásluhu na udržení stepí a tím pádem i teplomilných druhů, 
které by jinak zarostly lesem. 

Asi před 3 000 lety (zhruba v tu dobu na Pálavu pronikl habr, dub 
šípák, dřín nebo mahalebka) se lesní ekosystémy víceméně vyvinuly do 
dnešní podoby. S postupujícím časem se vliv člověka stále zvyšoval, při-
bývalo zejména odlesněných ploch, což mělo za následek časté a rozsáhlé 
povodně a rozvoj na ně vázaných ekosystémů, tedy nivních luk a lužních 
lesů.
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