
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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OCHRANA PŘÍRODY

Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena výnosem 
č.j. 5790/1976 ministerstva kultury 19. března 1979. Předmětem ochrany 
jsou podle něj všechny hodnoty krajiny, její vzhled a typické znaky, napří-
klad povrchové utváření, vodní toky, klima, vegetační kryt, živočichové, 

ale také architektonické stavby či urbanistická skladba sídlišť. Řízením 
CHKO je pověřena správa se sídlem v Mikulově. 
 Některé lokality však byly chráněny již dříve, například Pavlov-
ské vrchy na základě výnosu tehdejšího majitele, knížete Dietrichsteina, 
z roku 1930. Za druhé světové války, kdy Mikulovsko bylo odtrženo od 
protektorátu Čechy a Morava, zde byla říšskými úřady vyhlášena chrá-
něná krajinná oblast, která zahrnovala vápencová bradla a jejich úpatí. 
Po jejím konci byly lokality Děvín, Kotel, Soutěska, Sv. Kopeček, Turold
a Šibeničník označeny jako botanické rezervace.
 16. června 1986 byla CHKO Pálava začleněna do meziná-
rodního systému biosférických rezervací, později do celoevropské sítě 
NATURA 2000, zahrnující evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
V roce 2003 byla BR Pálava doplněna o Lednicko-valtický areál a oblast 
Podluží, charakteristickou rozsáhlým výskytem lužních lesů. Takto rozší-
řené území biosférické rezervace dostalo název Dolní Morava.  
 Jedním z hlavních důvodů vyhlášení CHKO a biosférické rezer-
vace byla výjimečná rozmanitost přírody na jejím území – nalezneme zde 
ekosystémy vápencových bradel, panonských stepí, doubrav a dubohab-
řin, lužních lesů, nivních údolí i slanisek, které zahrnují mnoho vzácných 
či endemických druhů rostlin a živočichů. Kromě těchto navýsost přírod-
ních památek je oblast cenná i z hlediska kulturního – lidé zde krajinu 
utvářeli a ovlivňovali od doby kamenné, čímž přispěli k jejímu typickému 
charakteru kulturní krajiny s častými  vinohrady a ovocnými sady. 
 Na území CHKO leží 14 maloplošných zvláště chráněných úze-
mí o celkové rozloze 788,9 ha, což je téměř 10 % rozlohy CHKO. Pod 
Správu CHKO také spadá 12 MZCHÚ ležících mimo území chráněné 
krajinné oblasti o celkové rozloze 961,2 ha. Do budoucna jsou k vyhláše-
ní navrhnuty další lokality. Přírodní rezervací by se tak mohla stát oblast 
Nad Střelnicí, vyznačující se teplomilnými doubravami, výskytem step-
ních druhů rostlin a živočichů. V kategorii přírodní památky se uvažuje 
o vyhlášení bývalého Drápalova lomu u Milovic, kde je zachován unikátní 
geologický profi l. 

Maloplošná zvláště chráněná území

PP Anenský vrch (rozloha 0,59 ha; vyhlášeno 1986)

Flyšový vrch uprostřed sadů a vinic. V rezervaci jsou chráněny spo-
lečenstva stepních lad, na kterých se vyskytují jak chráněné rostliny, např. 
sasanka lesní, tak živočichové – hojní jsou zde motýli, přímo na Anen-
ském vrchu nebo v okolních sadech hnízdí ťuhýk obecný, strnad luční, 
bramborníček černohlavý či krutihlav. 

NPR Děvín – Kotel – Soutěska (380,24 ha; 1992)

Největší pálavské MZCHÚ zahrnuje pestrou mozaiku ekosys-
témů, ať již skalních, stepních či lesních. Patří sem vrcholové partie 
vrchů Pálava (462 m n. m.) a Děvín (550 m n. m.), dále Soutěska a Kotel. 
Vegetace se liší podle orientace svahu – zatímco severní svahy jsou porost-
lé lesy, na jižních převažují skalní a stepní společenstva. Roste zde většina 

typických pálavských druhů, např. kosatec nízký, svízel rakouský, písečni-
ce velkokvětá, paprska velkokvětá, nejrůznější druhy kavylů či endemitní 
hvozdík Lumnitzerův pálavský. Na vrcholových částech vápencových skal 
se vyskytuje dvojštítek hladký a starček celolistý. Dalším velmi vzácným 
druhem je maceška nejmenší, která má v okolí Děviček jedinou českou 
lokalitu výskytu. Bohatá je i druhová skladba fauny. Z bezobratlých se 

zde vyskytují teplomilné druhy jako stepník rudý, kobylka sága, kudlanka 
nábožná, saranče modrokřídlé, žluťásek úzkolemý, kriticky ohrožení 
motýli jasoň dymnivkový a martináč hruškový. Obratlovci jsou zastou-
peni ještěrkou zelenou, užovkou hladkou nebo v Soutěsce hnízdícím 
sokolem stěhovavým a rarohem velkým. Pozůstatkem z doby, kdy zde byla 
obora, jsou mufl oni. Kromě živé přírody jsou v této rezervaci cenné také 
geologické a geomorfologické útvary vápencových bradel, které odkrývají 
jedinečné geologické profi ly.

NPP Kalendář věků (0,5 ha; 2005)

Kalendář věků je až 16 m mocný sprašový profi l, nacházející se 
v bývalé cihelně v Dolních Věstonicích. Kromě eolických a svahových 
sedimentů obsahuje také dva archeologické horizonty, obsahující zbytky 
ohnišť lovců mamutů a kostí zvířat. 

PP Kienberg (6,39 ha; 1995)

Bývalá pískovna je významným paleontologickým nalezištěm, kde 
se nacházejí pozůstatky fauny třetihorního badenského moře, zejména 
ulity měkkýšů rodu gastropodů. Na hřebeni vrchu jsou bývalé pastviny, 
nyní zarůstající teplomilnou travinobylinnou vegetací, v okrajových čás-
tech keři.

PP Kočičí skála (0,66 ha; 1951)

Jedná se o skalnatý vápencový výchoz, na kterém rostou typické 
teplo- a vápnomilné druhy skalních stepí. Na jaře zde rozkvétají hlavá-
ček jarní, kručinkovec poléhavý, koniklec velký a různé druhy kosatců. 
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Zvláštní pozornost zasluhuje pomněnka úzkolistá, která zde má svou jedi-
nou moravskou lokalitu. 

NPR Křivé jezero (116,40 ha; 1973)

Tato rezervace reprezentuje ekosystémy lužního lesa, nivních luk 
a mokřadů, které byly typické pro území, nyní zaplavené vodním dílem 
Nové Mlýny. V zákrutách bývalého meandru řeky Dyje se každé jaro tvoří 

periodické tůně, které 
jsou domovem mnoha 
druhů bezobratlých – 
namátkou žábronož-
ky sněžní, listonoha, 
skokana štíhlého, ros-
ničky zelené či velmi 
vzácné blatnice skvr-
nité. Zdejší lužní les 
zahrnuje jak porosty 
měkkého luhu, vysky-
tující se na dlouho-
době zaplavovaných 
místech, tvořené ze-
jména různými druhy 
vrb, olší, topolů nebo 
vzácněji jasanem úz-

kolistým, tak lesy tvrdého luhu na vyvýšenějších, kratší dobu zaplavených 
místech. V těch rostou zejména jilmy, jasany, javory a král lužního lesa – dub 
letní, dorůstající  výšky až 35 metrů. Frekvence záplav ovlivňuje i druhovou 
skladbu podrostu – pro měkký luh jsou typické vlhkomilné rostliny jako 
žabník jitrocelový, kopřiva dvoudomá, ostružník ježiník, kosatec žlutý, vzác-
ná bledule letní nebo ladoňka vídeňská, lemují jej  porosty rákosin a ostřic, 
ve stojatých vodách rozkvétají stulík žlutý a leknín bílý. Ve tvrdém luhu na 
jaře kvetou dymnivky duté, sněženka jarní, sasanky, orsej jarní a v někte-
rých místech se celé rozsáhlé plochy zelenají porostem česneku medvědího. 
Na nivních loukách pak roste ožanka čpavá, hrachor bahenní nebo violka 
slatinná. Lužní les je zajímavý i z hlediska živočichů, zejména ptáků. Hníz-
dí zde i takové druhy, jako je kriticky ohrožený orel mořský, luňák červený 
a hnědý, častí jsou čápi bílí či kormoráni. Během jarních záplav zde může-
me pozorovat unikátní způsob hnízdění hus velkých na vrbách. 

PR Liščí vrch (7,10 ha; 1986)     

Zaoblený pískovcový vrch, na jehož zejména severní části se vysky-
tují stepní porosty, zbytky úhorů zarůstají keři. Najdeme zde zárazu pí-
sečnou, hojně rostoucí len chlupatý, nejrůznější druhy motýlů i kobylku 
ságu. 

PR Milovická stráň (88,35 ha; 1994)

Rezervace se nachází na svazích a vrcholové plošině Špičáku. Vysky-
tují se zde jak lesní společenstva (dubohabřiny a teplomilné doubravy), 
tak i otevřené stepní biocenózy, pro které je typický hojný výskyt hlaváč-
ka jarního. Z vzácných rostlin a živočichů jmenujme koniklece lučního, 
cvrčka polního a svižníka polního.

PP Růžový kopec (4,03 ha; 1986)

Plocha rezervace byla dříve využívána pro sady a vinice, při které 
docházelo k úpravě terénu terasováním. V současné době se zde teplomil-
ná stepní lada s výskytem sasanky lesní, kosatce různobarvého a třemdavy 
bílé.  

NPR Slanisko u Nesytu (6,76 ha; 1961)

Území bývalých pastvin skýtá útočiště zbytkům ohrožené sla-
nomilné vegetace. Na většině plochy území je ovsíková louka, na části 
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můžeme nalézt slanomilné trávníky se zblochancem oddáleným. Z ohrože-
ných a vzácných druhů rostlin zde roste bařinka přímořská (jedná se o její 
jediné české naleziště), hvězdice slanistá panonská, hadí mor maloúborný, 
solenka Valerandova, jitrocel přímořský, blešník úplavičný, oman britský 
nebo pampeliška besarabská. I zvířena je ovlivněna zasolenými půdami, 
vyskytuje se zde například ploštička slanomilná či jeden z druhů slíďáka, 
který byl do roku 1992 pozorován pouze na rašeliništích ve Finsku. 

PR Svatý kopeček (37,23 ha; 1946)

Na Svatém kopečku se stýkají přírodní a kulturní hodnoty. 
Z geologického hlediska je pozoruhodný kvůli výchozům jurských a spod-
nokřídových vápenců se zbytky korálů a měkkýšů. Najdeme zde stepní 
společenstva s kosatcem písečným, kavylem jižním, pryskyřníkem ilyr-
ským nebo zárazou šupinatou, teplomilné keře jako mahalebku obecnou, 
kalinu tušalaj či dřín. Fauna je zastoupena zde hojným roháčem obecným, 
kudlankou nábožnou, mravkolvy, otakárky nebo jasoněm dymnivkovým, 
ve skalách hnízdí výr velký. 

PR Šibeničník (3,71 ha; 1946)

 Rezervaci tvoří nejjižnější vápencové bradlo Pavlovských vrchů, 
na jehož východním úpatí probíhá západní okrajový zlom Vídeňské pán-
ve. Předmětem ochrany je teplomilná vegetace drnové stepi, zastoupená 
například pryšcem sivým menším, řebříčkem štětinolistým, sinokvětem 
malokvětým nebo ovsířem stepním, který zde má jedinou moravskou lo-
kalitu. 

NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen (94,06 ha; 1951)

Tato rezervace od roku 2001 slučuje tři vápencové bradla, která spo-
juje výskyt teplomilných rostlin a živočichů. Největší část, Tabulová (nebo 
také Stolová hora) je, jak už název napovídá, charakteristická mimořád-
ně plochým vrcholem, který vznikl působením příboje v době, kdy byl 

vrchol na úrovni mořské hladiny. Kromě obvyklých teplomilných druhů 
zde na svém jediném místě roste šalvěj habešská nebo místní endemit 
hvozdík Lumnitzerův pálavský. Z živočichů můžeme potkat různé druhy 
stepního hmyzu, jako jsou žahalky, vřetenušky nebo saranče modrokřídlé. 
Vyskytují se zde také poslední zbytky populace sysla obecného. 

Růžový vrch je tvořen izolovanými vápencovými věžemi, na kterých 
byl postaven Sirotčí hrad. Tyto jsou silně zkrasovělé a proto zde můžeme 
pozorovat závrty či krasová okna. Fauna a fl óra je podobná Tabulové hoře, 
za připomenutí ovšem stojí hojný výskyt kosatce nízkého. 

Nejmenší Kočičí kámen je pozoruhodný z geologického hlediska, 
jelikož jsou zde na povrchu obnaženy různé litologické typy vápenců. 
V nich se vyskytují zkameněliny ulit mořských měkkýšů či otisky hlavo-
nožců nebo korálů. Z chráněných druhů rostlin zde roste koniklec velko-
květý nebo tařice skalní.  

PR Turold (17,20 ha; 1946)

Vrch Turold byl v minulosti poškozen rozsáhlou těžbou vápence, 
po které zde zbyl několikaetážový lom. Ten odkrývá geologické profi ly 
s ernstbrunnskými vápenci i čtvrtohorní spraší s hojným výskytem zka-
menělin. Většina krasových jevů byla těžbou zničena nebo poškozena, ale 
zachovalo se například několik jeskyní, závrtů či škrapy. Jeskyně je zimo-
vištěm vzácných druhů netopýrů, kterých tu bylo napočítáno celkem 14 
druhů – například vrápenec malý, netopýr východní, řasnatý nebo brvi-
tý. Ve stepních porostech na svazích roste kosatec nízký, kosatec písečný 
a koniklec velkokvětý.    
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Evropsky významné lokality

Na území CHKO Pálava je vymezeno 8 evropsky významných lo-
kalit o celkové ploše 31,5 km2 (38 % rozlohy CHKO), z nichž většina se 
hranicemi víceméně shoduje s dosavadními MZCHÚ. Patří sem Děvín, 
Stolová hora, Turold, Svatý Kopeček u Mikulova, Slanisko u Nesytu, 
Niva Dyje, Milovický les (který je se svou plochou přes 24 km2 největší 
EVL na Pálavě) a kostel Sv. Jiří v Klentnici.

Ptačí oblasti

Celá CHKO je vyhlášena jako ptačí oblast Pálava, část rezervace 
v oblasti Slaniska u Nesytu je součástí ptačí oblasti Lednické rybníky.

Mokřady mezinárodního významu

Na území CHKO zasahují dva mokřady, chráněné v rámci Ram-
sarské úmluvy, a to Lednické rybníky (okolí NPR Slanisko u Nesytu) 
a Mokřady Dolního Podyjí v oblasti NPR Křivé jezero.

Památné stromy

V současné době najdeme na území CHKO 5 památných stromů, 
z toho 4 v Mikulově. 

Lípa v Mikulově, vysoká cca. 15 m, byla vysazena na počátku 
19. století u staré císařské silnice do Brna (odtud se jí říká Brněnská lípa), 
aby označovala vstup do města.

12 m vysokou lípu u hrobky nalezneme za budovou hrobky Di-
etrichsteinů. Byla zde vysazena po konci první světové války na oslavu 
míru. 

Platan javoro-
listý byl vysazen v po-
lovině 19. století před 
domem Dietrichstei-
nů. Roste v blízkosti 
vydatného prame-
ne Herringbrunnen 
a díky bohatým spod-
ním vodám v jeho blíz-
kosti dorostl mimořád-
ných rozměrů – 32 m 
výšky a 530 cm obvodu 
kmene.  

Posledním mi-
kulovským památným 
stromem je pavlov-
nie plstnatá, cizokraj-
ný druh, pocházející 
z Číny. Byla vysazena, 
stejně jako lípa u hrobky, na oslavu míru po první světové válce.    

Jediným nemikulovským zástupcem je jeřáb oskeruše v Dolních 
Věstonicích. Tento druh je poměrně vzácný, v současné době je na ústupu 
v celé České republice. 

     
Zonace CHKO

Plocha CHKO je rozdělená do 4 zón podle stupně jejich ochra-
ny. Nejcennější části – většinou maloplošné zvláště chráněné území, 
doplněná o další neporušené ekosystémy patří do první zóny (v CHKO 
Pálava tvoří 10,07 %) s nejpřísnějším stupněm ochrany, kde je zakázáno 
umisťovat a povolovat nové stavby, měnit využití území, jakož i současnou 
skladbu a plochy kultur, hnojit pozemky a těžit nerosty. 

Do druhé zóny (36,90 %) pak patří zbývající přírodní území (např. 
přírodní rezervace), které zároveň tvoří ochranné pásmo pro zónu první. 
Zde je omezeno používání intenzivních zemědělských technologií, zaká-
záno zakládat obory či jiné formy intenzivního chovu zvěře. Třetí zóna 
(44,85 %) zahrnuje zemědělsky obdělávané pozemky, čtvrtá (8,18 %) 
území zastavěné nebo s výstavbou povolenou. 

Kategorie ochrany

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) jsou rozsáhlá území s harmonic-
ky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným 
podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, 
s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami his-
torického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle 
zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní 
stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto úze-
mí. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty 
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chráněných krajinných oblastí. Vyhlašuje je vláda nařízením. 
Národní přírodní rezervace (NPR) jsou menší území mimořádných 
přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou 
stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezi-
národním měřítku. Využívání národní přírodní rezervace je možné jen 
v případě, že se jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí 
a je vázáno na souhlas správního orgánu, který je také zakládá.
Přírodní rezervace (PR) zahrnují menší území soustředěných přírodních 
hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro přísluš-
nou geografi ckou oblast. Vyhlašuje je orgán ochrany přírody, ochrana 
odpovídá druhé zóně CHKO.
Národní přírodní památka (NPP) je přírodní útvar menší rozlohy, na-
příklad geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzác-
ných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo 
mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to 
i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.  Změny či 

poškozování národních přírodních památek je zakázáno, stejně jako jejich 
hospodářské využívání, pokud by tím hrozilo jejich poškození. 
Přírodní památka (PP) je defi nována stejně jako NPP, jen její význam je 
regionální. 
Památné stromy jsou vyhlašovány na základě jejich vzrůstu, historického 
významu, zdravotního stavu či životaschopnosti. V jejich okolí je defi -
nováno ochranné pásmo, kde jsou bez souhlasu orgánu, který památný 
strom vyhlásil, zakázány škodlivé úpravy, například chemizace, odvodňo-
vání či terénní úpravy. 

Biosférické rezervace

Koncepce sítě biosférických rezervací (BR) vznikla na půdě Organiza-
ce Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) v rámci 
programu Člověk a biosféra (Man and biosphere) v roce 1971. Ty mají 
tvořit koordinovanou mezinárodní soustavu chráněných území zahrnují-
cích reprezentativní ukázky přírodních ekosystémů, ale také zachováva-
jící harmonické kulturní krajiny, vzniklé obhospodařováním v souladu 
s přírodou. Dalším posláním je pak vědecký výzkum a sledování změn 
životního prostředí.

Evropská ochrana přirody

Natura 2000 je soustava chráněných území, vytvářených na území stá-
tů Evropské unie. Zahrnuje jednak Evropsky významné lokality (EVL) 
a Ptačí oblasti (PO). EVL zahrnují území, které v biogeografi cké oblasti 
nebo oblastech, k nimž náleží, významně přispívají k udržení nebo obno-
vě příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo ales-
poň jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany, nebo 
k udržení biologické rozmanitosti biogeografi cké oblasti. Pokud není 
určeno jinak, na jejich území se může hospodařit, ale je zakázáno tyto 
oblasti poškozovat. 
Jako ptačí oblasti se vymezí území nejvhodnější pro ochranu 
z hlediska výskytu, stavu a početnosti populací druhů ptáků, vyskytujících 
se na území České republiky a stanovených právními předpisy Evropských 
společenství nebo vládním nařízením. Využívání těchto území záleží na 
konkrétní situaci – vláda vyhlásí seznam činností, které jsou na daném 
území zakázány či povoleny pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody, 
případně uzavře s vlastníkem pozemků smlouvu o jejich využívání. 
V rámci Ramsarské úmluvy jsou chráněny mezinárodně významné mok-
řady, které mají význam především jako biotopy vodního ptactva. 
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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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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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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. 
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Obohacená habrová doubrava

Tento typ najdeme na plošinách, terasách a úpatích svahů na hlubo-
kých, hlinitých půdách typu pararendzina, hnědozem či kambizem. Ploš-
ný podíl dosahuje 8 % a je tak čtvrtým nejrozšířenějším SLT v CHKO. 
Hlavním druhem jsou duby, doplněné javorem mléčem a lípou srdčitou, 
řidčeji jasanem ztepilým či habrem.

Vrbová olšina

Typicky se vyskytuje na vlhčích místech, například na okrajích ryb-
níků, občasně zaplavovaných úvalech řek či tůních. Půdy jsou tedy trvale 
zamokřené, těžké – charakteristické jsou různé typy fl uvizemí a glejů. Nej-
častějším druhem jsou vrby (bílá, křehká) a olše lepkavá, místy najdeme 
topol bílý nebo osiku. 

Sprašová habrová doubrava

Vyskytuje se na vápnitých hnědozemích, pararendzině, luvizemi 
se sprašovými překryvy v plochých či mírně skloněných částech reliéfu. 
Na území CHKO je plošně nejrozšířenější (přes 50 %). Dominantním 
druhem je dub zimní, spolu s habrem obecným a lípou srdčitou, někdy 
s dřínem v keřovém patře. 

Habrová javořina

Nejčastějším areálem jsou pro ni suťové, vysýchavé půdy (např. 
rendzina) na slunných svazích či skalnatých zlomech. Zhruba rovnoměrně 
jsou zastoupeny dub zimní, lípa srdčitá, javor mléč a jeřáb břek. 

Jilmový luh

Najdeme jej na jen výjimečně zaplavovaných vyvýšeninách říčních 
teras, s relativně vyvinutou půdou typu fl uvizemě. Typickými druhy jsou 
dub letní, jasan ztepilý a jilm habrolistý. 

Dřínová doubrava

Vyskytuje se na mírných až středně prudkých vápencových svazích 
na mělkých a silně vysýchavých půdách (např. rendzina nebo pararendzi-
na). Nejčastějším druhem je dub zimní, doplňuje jej dub pýřitý, dub cer, 
habr obecný, jeřáb břek a dobře vyvinuté keřové patro s teplomilnými 
druhy. 

Obohacená buková doubrava

Typicky se vyskytuje na úpatích svahů a v úžlabinách, vyžaduje hlu-
bokou a hlinitou půdu typu hnědozemě. S podílem přes 15 % je druhým 
nejrozšířenějším SLT na území CHKO. Roste zde dub zimní a letní, buk 
lesní, javor mléč, habr obecný a lípa srdčitá. 

Hlinitá buková doubrava

Těžiště jejího výskytu je podobné jako u předcházejícího typu, na 
rozdíl od něj vyžaduje sprašové překryvy či hlíny (např. luvizemě nebo 
hnědozemě). Plošný podíl na území CHKO přesahuje 10 % a řadí ji tak 
na třetí místo. V druhové skladbě převládá dub zimní, doplněný bukem 
lesním, lípou srdčitou a habrem obecným. Místy najdeme i jeřáb břek. 

Potoční luh pahorkatinný

Nachází se v širších údolních aluviích, tj. občasně zaplavovaných 
půdách typu fl uvizemě, často oglejené. Častými druhy jsou dub letní 
a jasan ztepilý, spolu s olší lepkavou, lípou srdčitou, jilmem habrolistým 
a javorem mléčem. 

Obohacená dubová bučina

Nejčastěji ji najdeme v pahorkatinách na většině typů reliéfu s vy-
vinutými hnědozeměmi. Převládá zde buk lesní, doplněný lípou srdčitou, 
dubem zimním a javorem mléčem.

Hlinitá dubová bučina 

Výskyt je podobný obohacené dubové bučině, na rozdíl od ní se na-
chází více na bohatších horninách či sprašových překryvech. V druhovém 
složení se odlišuje větším podílem dubu zimního na úkor lípy srdčité. 

Lipová javořina

Vyskytuje se na kamenitých suťových svazích s půdním typem ka-
menité rendziny či vápnité litozemě. Nejčastějšími druhy jsou buk lesní 
a lípa srdčitá, méně pak najdeme javor mléč, jasan ztepilý nebo jilm habro-
listý.     
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