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Věc: Výzva obcím z CHKO Pálava k řešení situace s invazní dřevinou pajasanem
žláznatým (Ailanthus altissima) v ieiich katastrálním území
Správa Chráněné krajinné oblasti (cHKo) Pálava (dále jen "Správa''), jako orgán
ochrany přírody podle ust. s 78 odst. 1 zákona č' 11411992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
v platném znění (dále jen ''zákon'') a odborná organizace ochrany přírody podle ust' $ 78
odst. 7 zákona se mimo jiné také dlouhodobé zabýuá bojem proti šířeníinvazních druhů
rostlin na územíve své pŮsobnosti v CHKO Pálava. Aktuálně se jedná především o
zamezení šířeníneŽádoucího a velmi agresivního druhu dřeviny pajasanu žtáznatého
(Ailanthus altissima), a to zejména V maloplošných zvláště chráněných územích(MZQHÚ),
která jsou z hlediska ochrany přírody a krajiny nejcennějšími lokalitami na Území CHKo. Tato
dřevina svojí Životní strategií a agresivním šířenímdegraduje biotopy vzácných druhů rostlin
a hmyzu a likviduje tak Žádoucí přirozená společenstva (více o pajasanu žláznatém najdete v
příloze tohoto dopi9!.t),,,,,,..
':

e$ío Pálava

vás proto upozorňuje na velmi vyrazný nástup výskytu a četnosti
této dřeviný a_to jak přímo v zastavěných částech obcí, tak zejména ve volné krajině.
Pajasany zde nacházíme ve všech stádiích svého vývoje, tedy od vzrostlých stromů po
několikaleté semenáčky, nebo kořenové rnýmladky, a velké zásoby semen v půdě v blízkosti
semenných stromů. Z těchto důvodŮ pak kaŽdoročně narůstá počet neŽádoucích plodných
jedinců této dřeviny, která se tak následně nekontrolovaně a agresivně dále rozšiřuje a
zamořuje tak okolnípozemky, včetně MzcHÚ a cenných lokalit na územícHKo Pálava'
sp'.rg-v?

Správa cHKo Pálava vás tedy velmi urgentně žádá a vyzývá ke společnému
postupu proti šířenítéto nežádoucídřeviny, a navrhuje zahájit systematický boj s tímto
cizorodým prvkem páIavské přírody a krajiny. Navrhujeme proto zahájit v blízkém
časovémhorizontu spoleěný a systematický postup, kteý v navazujících etapách povede k
eliminaci šířenítétoinvaznídřeviny v CHKo Pálava, a následnou péčínepřipustit dalšínávrat

pajasanŮ do přírody. K tomu navrňujeme následující kroky:
1' Zahájil informačníkampaň pro veřejnost a poskýnout zejména obyvatelům z obcí CHKQ
Pálava základní informace o pajasanu Žláznatém, tj. vysvětlit nebezpečnost této dřeviny'
seznámit je se způsoby, kteými lze zamezit jejímu rozšiřování, a vyzvat je k aktivní
spolupráci při likvidaci pajasanu.
2. Zahájit realizaci konkrétních opatření v postupných etapách, tj.:
- zmapovat výskyt pajasanů na územíobce a v okolnívolnékrajině,
- na pozemcích ve vlastnictví obcí zahá4it okamŽité, cílenéa systematické odstraňování
pajasanů, nejlépe v podzimním období,
- na ostatních pozemcích s qýskytem pajasanů, zejména plodných semenných jedincŮ,
oslovit a informovat vlastníky těchto pozemků a vyzvatje k jejich odstranění,
- průběŽně zajišt'ovat následnou kontrolu provedených opatření a údžbupozemků s cílem
trvalé likvidace pajasanů.
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SpráVa se jiŽ několik let aktivně věnuje řešení tohoto problému v maloplošných zvláště
chráněných územíchv CHKO Pálava (např. NPR Děvín-Kotel-Soutěska, NPR Tabulová hora,
PR Liščívrch,PR Svatý kopeček, PR Šibeničník,PP RůŽový kopec, PP Kočičískála a další),
a máme tedy reálnou představu o jeho náročnosti. BohuŽel ale i přes to sledujeme narůstání
invazního šířenípajasanu a sílenítlaku, kterému jsou tato Území vystavena ze strany
okolních pozemků, zejména každoročnímnarůstajícímpoětem vzrostlých a plodných jedinců
této invaznídřeviny'

Musíme vás také současně upozornit na skutečnost, že veškerékácení dřevin musí
probíhat v souladu s $8 zákona, podle něhoŽ jsou obecní úřady příslušným správním úřadem
povolování kácení dřevin rostoucích mimo les,
rnýjimkou maloplošných zvláště
chráněných Územi.
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Žaaáme vás tedy o následující:

- sdělte nám váš zájem o aktivníspoluúčastpři likvidaci pajasanů v

CHKO Pálava,
- aktivně začněte řešit likvidaci pajasanů v obcích' zejména v zastavěných částech, a to jak
na obecních pozemcích, tak i na soukromých pozemcích, a to ve spolupráci s jejich
vlastníky,
- průběŽně nás informujte o provedených opatřeních, a případně je dle potřeby s námi
konzultujte.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedené výzvě kontaktujte příslušnéhopracovníka
Správy cHKo Pálava, kteým je lng. František Foltýn (frantisek.foltyn@nature.cz, tel. 519
510 585, mob.724 758 870).
Současně sdělujeme, Že tato výzvaje směrována především k obcím z CHKO Pálava,
ale velmi uvítáme zapojení i ostatních obcív rámci DSo Mikroregion Mikulovsko.

Příloha:
lnformace o pajasanu žláznatém
Kopie novinového článku ,,Pálavu ohroŽuje pajasan, agresivní strom
7.11.2009
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