
41

LESY A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Lesy zabírají 28,9 % plochy CHKO, kolem 2 % připadá na bezlesí 
na lesní půdě – například úživné plochy pro zvěř.

Současné lesy jsou výsledkem dlouhodobého působení člověka, kte-
rý je začal ovlivňovat již před zhruba 10 000 lety. Nebýt jeho činnosti, 
pokrývaly by lesy téměř celou oblast CHKO až na řídké výjimky, jako 
jsou například prudké skalní srázy. Velký úbytek lesů nastal kolem 13. 
století, kdy bylo potřeba značné množství dřeva na stavbu hradů. Původně 

lesní půda byla také přeměňována na vinohrady a jiné zemědělské plochy. 
Tehdejší způsob hospodaření, kdy zejména doubravy byly káceny častěji 
než jednou za deset let a nové stromky nebyly vysazovány, ale vyrůstaly 
z pařezů, měl vliv na druhovou skladbu. Z lesů postupně mizel buk, za-
tímco duby či habry se šířily více. Dnešní způsob hospodaření je závislý 
na potřebách ochrany přírody. 

Stejně jako celé území CHKO, i lesy jsou rozděleny do 4 zón dle 
ochrany přírody. Do první zóny patří lesy v MZCHÚ. Zde jsou postup-
ně obměňovány geografi cky nepůvodní druhy (topoly, jírovce, borovice) 
za vhodnější dřeviny. 

V zóně druhé jsou lesy z velké části součástí obor Klentnice a Bul-
hary, což ovlivňuje jejich vývoj (vysoké stavy zvěře), vzhled (úživné nebo 
okusové plochy) a druhové složení (výsadba plodonosných dřevin, napří-
klad jírovce maďala).

Ve třetí zóně jsou zařazeny větrolamy a drobné remízky, ve čtvrté 
zóně téměř žádné lesy nejsou. 

Všechny lesy jsou obhospodařovány z důvodu nutnosti zachování 
přirozené druhové skladby (podpora dubů a zamezení šíření expanzivních 
druhů – např. javoru babyky či akátu) a oborám, jejichž jsou lesy součás-
tí. 

Problémových faktorů je na území CHKO několik. Zejména na 
slunných svazích je jím pokles hladiny spodní vody v důsledku suchých 
období a celkově nízkého množství srážek. Z hmyzích škůdců zde na-
jdeme obaleče dubového, píďalku podzimní a obaleče hlohového. Jírovce 
ohrožuje klíněnka jírovcová. 

Poměrně velkým problémem, zejména v minulosti, je velké množ-
ství zvěře. Ta působí loupáním kůry (hlavně u lípy a jasanu) a okusem 
zejména mladých stromků. Ty jsou proto vysazovány v oplocených blo-
cích.  

Myslivost

První obora, tedy území vymezené speciálně k chovu zvěře, vznikla 
na dnešním území CHKO v roce 1574 a patřila Mikulovskému panství. 
Přímo na vrcholových partiích Pálavy byla v 60. letech založena obora 
Pálava (s rozlohou 300 ha). Chovaly se zde nepůvodní druhy – mufl oni, 
daňci a kozy bezoárové. Jejich vysoké počty způsobovaly mnohé problé-
my – od mechanické eroze a sešlapu až po změnu půdního režimu vlivem 
dusíku, obsaženého v trusu. To mělo za následek vytlačování původních 
stepních druhů, na jejichž úkor se sem šířily nitrofi lní druhy (kopřiva 

dvoudomá či pelyněk). Proto byl chov daňků v roce 1977 zrušen a roku 
1996 byla zrušena celá obora. Kozy bezoárové byly z větší části odchyceny 
a přestěhovány a sníženy byly i stavy mufl onů. 

V Milovickém lese byly ve stejném období založeny obory Klentni-
ce (500 ha) a Bulhary (1 200 ha). Chovají se zde jeleni, mufl oni a daňci, 
ve velkém množství se vyskytují i divoká prasata. Stejně jako u obory 
Pálava, přemnožená zvěř způsobila mnohé škody a proto bylo třeba ji zre-
dukovat a tyto stavy udržovat. 

Všechna volná plocha je rozdělená do několika honiteb, které ob-
hospodařují myslivecká sdružení. Nejčastěji lovenou zvěří jsou bažanti, 
následují zajíci, srnčí zvěř a divoká prasata.

Soubory lesních typů 

Soubor lesních typů (SLT) je vyšší lesnická typologická jednotka, 
která spojuje lesní typy podle vlastností jejich stanoviště. Podle především 
klimatických podmínek (a jimi podmíněných vlastností) můžeme jednot-
livé SLT seřadit do vegetačních stupňů. 

V prvním (dubovém stupni) je hlavní dřevinou dub zimní a další 
druhy dubů, doplněné lípou srdčitou, habrem obecným a jeřábem bře-
kem. Keřové patro bývá bohaté, s výskytem mnoha teplomilných dru-
hů (mahalebka, ptačí zob obecný nebo kalina tušalaj). Dubový stupeň 
je vyvinut v nížinách (do výšky maximálně 500 m n. m.) s průměrnou 
teplotou nad 8 °C a nedostatkem srážek (obvykle pod 500 mm – z tohoto 
důvodu zde nenajdeme buk lesní). 

Bukodubový (druhý) stupeň se nachází na vlhčích a studenějších 
místech než dubový stupeň. Kromě dubů zde najdeme přimíšený buk 
lesní, javor mléč, babyku či jilm habrolistý.

Třetí a poslední z vegetačních stupňů, vyskytujících se na Pálavě, je 
dubobukový. Vystupuje do výšek 300 až 600 m n. m., kde jsou průměr-
né roční teploty okolo 7,5 °C a srážky okolo 700 mm. Častým půdním 
typem jsou pro něj kambizemě. Dominantní dřevinou je již buk lesní, 
dub zimní má stále významný podíl. V menší míře se vyskytuje habr,  lípa 
srdčitá či vrba křehká.

Dealpínský bor

Dealpínský bor je reliktní společenstvo, které se vyskytuje často 
na mělkých, vysýchavých a kamenitých půdách typu rendzina. Naprosto 
zde převládá borovice, která může být doplněna dubem letním či habrem 
a nesouvislým keřovým patrem s teplomilnými keři. 


