
odkud se šíří do přilehlých lesů či křovin. Její semena (jedinec jich může 
vyprodukovat až přes 5 000) se šíří vodou, při záplavách jsou vyplavovány 
na nivu, kde se uchytí a obsadí tak nové stanoviště. Na Pálavě netýkavka 
nejvíce ohrožuje biotop M1.7 – vegetaci vysokých ostřic (zde roste na 
ploše cca. 17 % rozlohy biotopu) a X9B – lesní kultury s nepůvodními 
dřevinami.

Pajasan žláznatý je 20 až 25 m vysoký strom, podobný, ale nepří-
buzný jasanu ztepilému. Obecně se nejčastěji vyskytuje ve městech, kde 
osídluje extrémní stanoviště typu mezer v dláždění či asfaltu. Na území 
CHKO jsou nejpostiženějšími biotopy L3.4 – panonské dubohabřiny 
a L6.2 – panonské doubravy na spraši, častý výskyt je ve skupině X člově-
kem přeměněných biotopů.

Trnovník akát, až 25 m vysoký nenáročný strom, vylučuje do země 
kořeny toxické látky, čímž omezuje ostatní rostliny v sousedství. Nejvíce 
ohrožena jsou stepní společenstva.

Kromě invazních rostlin ohrožují ekologickou stabilitu také druhy 
expanzivní. Těmi jsou na daném území domácí rostliny, které se však 
vlivem zejména změn, způsobených člověkem, šíří na místa, kde dříve 
nerostly a způsobují zde podobné problémy jako rostliny invazní. Mezi 
takové patří třtina křovištní, jasan ztepilý a javor babyka nebo ovsík 
vyvýšený. 

Obrana proti invazním druhům spočívá v několika oblastech. Dů-
ležitým, z části preventivním krokem, je monitoring. Čím dříve je výskyt 
invazního druhu zaznamenán, tím větší je šance na úspěšnou likvidaci 
a zabránění dalšímu šíření. Likvidace pak může mít podobu mechanické-
ho odstraňování kosením či kácením, individuální aplikace herbicidu na 
pařezy a výmladky, případně plošné postřiky na ohniscích mimo nejcen-
nější oblasti.        

Zarůstání stepí

Jelikož stepi na Pálavě jsou pozůstatkem teplejšího a suššího obdo-
bí, jsou v současné době ohrožovány nálety křovin a posléze stromů. Bez 
lidských zásahů, jako je kosení, vyřezávání nebo použití herbicidů, by se 
tyto stepi postupně přeměnily na lesy, které by vytlačily právě ty teplomil-
né druhy, které jsou zde v rámci České republiky unikátní. Navíc se na 
stepní plochy často dostávají spíše invazní rostliny, jako je pajasan žláznatý 
na úkor původních pálavských společenstev.

Například v NPR Děvín Kotel – Soutěska, v rámci které jsou nej-
větší plochy stepí na Pálavě, se plocha nelesních ekosystémů (kde jsou 
zahrnuty i skály a cesty, které se nemění) snížila od roku 1938 do roku 
2001 na necelou polovinu. Znepokojující je také fakt, že se roční tempo 
nárůstu lesní plochy neustále zvyšuje – mezi léty 1990 až 2001 zde přibylo 
průměrně 1,43 ha lesa za rok.  

Další problémy

Problémem zejména menších rezervací, ležících v těsné blízkos-
ti vinohradů a ostatních zemědělsky obdělávaných ploch (například 
PP Anenský vrch, Kočičí kámen nebo Růžový vrch), jsou plevelné a ru-
derální rostliny, šířící se ze sousedství. Ty jsou často konkurenčně silnější 
a původní druhy vytlačují, proto je třeba proti nim zasahovat. 

Změna vodního režimu se dotýká NPR Křivé jezero a Slanisko 
u Nesytu. Lužní lesy v prvně jmenované rezervaci byly nejvíce ohroženy 
po vybudování vodního díla Nové Mlýny (které ostatně leží téměř celé na 
ploše, kde rostl rozsáhlý lužní les). Stavba přehrady ukončila pravidelný 
režim jarních záplav, což mělo nepříznivý důsledek na ekosystémy, které 
je potřebují ke své existenci, proto je nutno tuto oblast uměle zavlažovat 
a starat se o relativně vysokou hladinu podzemní vody. Slanisko u Nesytu 
mělo problém spíše opačný – po vybudování zavlažovací soustavy začala 
být sůl z půdního profi lu vyplavována a slanomilné rostliny vytlačovány 
rychle se šířícím rákosem, proto je nutno rákos pravidelně kosit. 

Stepní ekosystémy jsou ohroženy nejen nálety křovin, ale i invazí 
ovsíku vyvýšeného – její příčinou je pravděpodobně imisní spad oxidů 
dusíku. 

Někteří neukáznění návštěvníci si z Pálavy na památku chtějí při-
vézt něco víc než jen pěkný zážitek, a tak z geologických profi lů (např. 
PP Kienberg) mizí zkameněliny a z některých skal (NPR Tabulová, Růžo-
vý vrch a Kočičí kámen) vzácné rostliny, končící na zahradní skalce. 

Tradičními problémy každé chráněné oblasti jsou střety zájmů 
mezi ochranou přírody a hospodářským využíváním a výjimkou není ani 
CHKO Pálava. Ložiska ropy a zemního plynu, trasa nové dálnice spojující 
Brno a Vídeň nebo letnění rybníků jsou jen některými z nich.
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Podíl lesních a nelesních společenstev v NPR Děvín - Kotel - Soutěska
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