
PROBLÉMY CHKO

 Vysoká návštěvnost

 Vápencová bradla Pavlovských vrchů, tyčící se nad jinak plo-
chou krajinou jižní Moravy, historické památky, vinařské vesničky – to 
vše přitahuje na Pálavu velké množství turistů. Zvláště na některých 
místech, například na červené hřebenové turistické značce, vedoucí přes 
nejatraktivnější části CHKO, je jich však tolik, že představují jeden 
z největších současných problémů. Takové množství lidí má za následek 
zvýšenou erozi na stezkách, nemluvě o tom, že ne všichni respektují ome-
zení pohybu a vydávají se na místa zakázané, případně jezdí po stezkách 
na kole či jiným způsobem narušují pravidla pohybu v rezervaci.

Nejvíce návštěvníků přitahují na jaře kvetoucí koberce kosatců 
i jiných jarních rostlin, další extrémní nápor představují letní prázdninové 
měsíce, jakékoli víkendové dny s pěkným počasím a také akce jako jsou 
vinobraní, jejichž návštěvníci si též udělají výlet na Pálavu. 

 Nejoblíbenějšími výletními trasami jsou jednak červená turistická 
značka, vedoucí z Dolních Věstonic po hřebeni přes Děvín, Stolovou horu 
a Turold do Mikulova, která je nejoblíbenější pro lidi, kteří přijeli vlakem, 
a pak okruh okolo Děvína z Pavlova. Tato možnost, preferovaná zejména 
automobilisty, nabízí několik tras: nejprve všichni vystoupají po zelené na 
Děvičky a poté mají na výběr ze tří cest: červené hřebenové nebo zelené 
vedoucí po východním úpatí, které se opět stýkají v Soutěsce, a modré, 
která vede po západním úbočí Děvína a se zbývajícími dvěma ji z rozcestí 
nad Soutěskou propojuje zelená značka. 

 Průměrná prázdninová a víkendová návštěvnost sedla pod Dě-
vičkami se za pěkného počasí pohybuje okolo 350 osob, což je 70 osob 
za hodinu, nejvyšší návštěva činila 531 osob, tedy téměř dva lidé za mi-
nutu. Po červené stezce se následně vydalo 63 % návštěvníků, nejméně 
(14 %) navštívilo stezku modrou. 

 Ostatní MZCHÚ jsou sice navštěvována méně, ale i tak dost – 
například na Sirotčím hrádku bylo napočítáno téměř 90 návštěvníků za 
hodinu, na Kočičí skále, Turoldu a Svatém Kopečku 35 za hodinu. 

 Co je však ještě horší, je počet návštěvníků, nerespektujících pra-
vidla pohybu v rezervaci. 2,5 % návštěvníků projelo okolo Děviček na 
kole, téměř pětina využila vyšlapanou stezku okolo zříceniny přes dře-
věné zábradlí, které má vstupu zamezit. Dalšími oblíbenými místy, kde 
však nevede značená stezka a vstup je tedy zakázán, jsou vápencové útesy 

Děvína nad Soutěskou či Kočičí skála, na kterou více než třetina návštěv-
níků vylezla.

Možností, jak tento problém řešit, příliš není. Nepopulární cestou 
restrikcí (uvažovalo se například o možnosti vstupu do NPR Děvín – Ko-
tel – Soutěska pouze s průvodcem) by se sice počet návštěvníků pravdě-
podobně snížil, hlídat všechny přístupy ale možné není. Lze proto jen 
doufat, že se lidé budou chovat tak, aby pálavské přírodě neubližovali, 
využívat značených a naučných stezek a respektovat určitá omezení, která 
jsou pro zachování unikátních ekosystémů nutná.      

 Invazní rostliny

 Invazní druhy rostlin jsou takové druhy, které jsou na daném mís-
tě nepůvodní a dostaly se na něj vlivem člověka. Svému novému stanovišti 
se dokázaly přizpůsobit tak, že se zde úspěšně reprodukují a navíc něja-
kým způsobem omezují a tím pádem vytlačují dosavadní druhy rostlin. 
Příčin může být víc – většinou to bývá kombinace několika faktorů, jako 
je silná konkurenceschopnost invazního druhu, snadné šíření, rychlý růst, 
nepřítomnost škůdců a často také narušení původního ekosystému (na-
příklad člověkem), který je následně náchylnější na poškození.

Na území CHKO se z invazních druhů vyskytuje bez chebdí, netý-
kavka žláznatá, pajasan žláznatý, trnovník akát, hvězdice kopinatá, sluneč-
nice hlíznatá, křídlatka sachalinská a kustovnice cizí. Největší problémy 
v současnosti způsobují první čtyři druhy.

Bez chebdí je vytrvalá, jedovatá, bíle kvetoucí a nepříjemně pách-
noucí bylina, vysoká 0,5 až 2 m. Oblíbeným stanovištěm této rostliny 
jsou lesní lemy, paseky, okraje cest a vinice. V oblasti CHKO je nejvíce 
postiženou oblastí Milovický les, tj. biotop L3.4 – panonské dubohabřiny. 
Kromě něj se vyskytuje i na biotopech typu X7 – ruderální bylinná vege-
tace mimo sídla a X11 – paseky s nitrofi lní vegetací.  

Netýkavka žláznatá je jednoletá bylina, která může dosáhnout až 
3 m výšky a 5 cm průměru lodyhy. Nejčastěji se vyskytuje podél řek, 
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