Ahoj všem,
netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera)
je nepůvodní invazní rostlina, která se v Moravském krasu vyskytuje naštěstí jen v takovém množství,
které má skutečně význam likvidovat ručním vytrháváním. Máme tak výhodu oproti třeba dosti
promořenému údolí Svitavy aj. lokalitám v ČR. Tato rostlina by bez naší společné pomoci postupně
zarostla mnohé nivy potoků i stinných lesních strání a vytlačila tak původní vegetaci, která je v CHKO
Moravský kras mnohdy velmi cenná a zasluhuje proto naši společnou ochranu.
Více o tomto druhu obecně např. na:
http://botany.cz/cs/impatiens-glandulifera/
V loňském roce se do těchto prací zapojilo mnoho dobrovolníků a přátel Moravského krasu.
Všem zúčastněným proto patří pochvala a velký dík. Mnozí se díky této práci podívali, jak to chodí
při ochraně cenných biotopů na CHKO MK a měli možnost za odměnu v některých termínech
navštívit i méně známé jeskyně Moravského krasu. Nejinak tomu bude i v roce 2013. Zároveň tedy
prosím o pomoc i v tomto roce, kdy vzhledem k jarnímu přísunu velkého množství vláhy bude zřejmě
netýkavka silně narostlá, možná i splavená do jiných lokalit než dříve…, ale uvidíme v terénu.
Hlavní termín, v kterém se budeme soustředit na lokality u Holštejna a případně i další dle časových
možností bude 28. - 30.6.2013. Termíny a obsazení brigádníky pro další lokality se budou
domlouvat průběžně dle aktuálního stavu na lokalitách. Předběžně plánovaná brigáda je také
na 3.-4.8.
V letošním roce je třeba zaměřit se tedy zejména na:
a) ohnisko v olšině nad Jakubovým jezerem v NPR Vývěry Punkvy a okolní niva u Pstruhařství
(doporučuji holiny), veliké ohnisko,
b) strouha v Lažánkách za Benzinou - letos poprvé, středně velké ohnisko ca 100ky až tisíce
netýkavek,
c) ve Sloupu mezi hřištěm a Hřebenáčem v nivě Sloupského potoka v PR Sloupsko-šošůvské
jeskyně – každoročně již jen pár desítek netýkavek (pojedete-li kolem, zkoukněte, vytrhejte, sečtěte,
pozor, bývají i kolem Hřebenáče a těsně pod skalami proti nim vlevo od vchodu do jeskyní),
d) úsek nad CHKO mezi Holštejnem a Baldovcem v nivě Bílé vody – zde letos poprvé budeme
zjišťovat velikost ohniska (předpoklad je velmi velké ohnisko), tedy kam až zasahuje a dle toho potom
od horní části budeme postupovat po proudu. V jednání je domluva zázemí některého z pozemků
v Holštejně u potoka pro případnou možnost založení managementového tábora, založení místa pro
ukládání vytrhaných netýkavek či jejich vrcholů, jejich případné pálení, možnost přespání ve vlastních
stanech, příp. návštěva některé z blízkých jeskyní, exkurze do okolí. Termín je 28. - 30.6.2013
e) PR Bílá voda – o zbavení rezervace netýkavky se každoročně starají přátelé z Lipky – Rychta
Krásensko a stavy klesají (za pomoci sdružení Phoenix Holštejn - bolševník – kolem 5 rostlin),
f) Suchdol – černá skládka – menší ohnisko netýkavky, ovšem může se šířit do okolí, (zde navíc
problém s výskytem akátu, při cestě kolem stavit se, vytrhat netýkavku a pokácet či zatím jen vyznačit
akáty – kolik ks, jak silné,
g) Údolí Křtinského potoka – v této lokalitě nám pomáhají přételé ze Švýcárny – ZČ hnutí
Brontosaurus - Modrý kámen, firma TORO – sruby, případně o.s. Horní mlýn Křtiny, kde je důležité
sledovat oblast nad CHKO, kudy sem zejména voda může údolím přinášet semínka netýkavky.
h) u Hubertovy studánky - drobné ohnisko poblíž hranice CHKO MK na lesních pasekách, návštěva
a vytrhávání dle možnosti – nemá vysokou důležitost,
i) Rudice – jezírko Janovka – již několik let úspěšně zlikvidované drobné ohnisko netýkavky, probíhá
pouze příležitostná kontrola lokality,
j) Údolí Říčky – zatím bez výskytu netýkavky – ovšem kontrolu zde je dobré každoročně provádět –
zde spolupracujeme zejména s přáteli z SEV Kaprálův mlýn.
Tedy prosím ctěné dobrovolníky, nechť se hlásí u mě, kontakty níže.

Optimální termín jak podchytit, aby netýkavka již kvetla (byla nápadnější), ale ještě neplodila, bývá
začátek července. Koncem června, v celém červenci ale i v srpnu se však můžete na uvedené lokality
hlásit – čím větší skupina v případě velkých ohnisek, tím lépe. Pokud nebudu moci se účastnit s vámi
(zejm. některé víkendy) a bude třeba vám sdělit informace k práci na místě, pak jako vedoucího
pracovní skupiny bych v takovém případě pověřil někoho z již proškolených strážců či dalších kolegů a
dobrovolníků.
Kdo již zná z předchozích let o co v terénu jde, může mi přímo nahlásit, kam by se vydal a v jaké partě
(kolika osob) vytrhávat, kdo ne, bude třeba ho po domluvě se mnou v terénu nejprve proškolit.
Důležitá výbava do terénu: holiny (alespoň někdo), repelent, rukavice, pytle na případné
netýkavkové vrcholy, zápisník pro součty vytrhaných rostlin, mapka pro případný zákres nově
nalezených ohnisek, pití, svačina, fotoaparát.
Abychom měli zpětnou informaci pro srovnání počtu netýkavek v dalších letech, je třeba uvádět vždy
počet vytrhaných netýkavek, zpravidla je ve skupině jeden zapisovatel, kterému se počty hlásí, on je
potom sečte a uvedou se v závěrečné zprávě.
Z každé lokality připraví vedoucí pracovní skupiny krátkou zprávu o počtu vytrhaných kusů, příp.
poznámky o velikosti ohniska, příp. další objevené invazní druhy a jejich lokalizace. Prosíme také o
alespoň drobnou fotodokumentaci lokalit a šikovných pracantů v akci ;-)
Pokud najdete netýkavky, které již plodí (byť málo, nezralé zelené tobolky), nenechte vystřílet
semínka, neodnášejte vrcholy společně se stonky a vrcholy i s plody příp. květy opatrně odlomte a
vhazujte do pytle. Ten je třeba odvést a vrcholy pak na bezpečném místě nejlépe mimo CHKO
spálit.
I s kořeny vytrhané netýkavky žlaznaté se odnáší na místo mimo břehy toků někam, kde rychle
uschnou, k okrajům silnic a cest, na osluněné betonové plochy, v případě velkých hromad (pokud není
možnost je celé odvést pryč a spálit) je zakládáme dál od břehu, nejlépe na plné slunce, kde zetlí, je
však třeba kontrolovat, zda některé netýkavky kupou neprorůstají.
Pokud objevíte nové ohnisko, případně vytrhejte a nahlašte mi kde to přesně bylo, kolik netýkavek jste
vytrhali, či nahlašte, kde se ohnisko nachází.
Z hlediska šíření semínek netýkavky vodou nás zajímají také úseky mimo CHKO na horních tocích
potoků, které územím CHKO potom protékají. Sever a střed krasu (Křtinské údolí) je z hlediska
likvidace netýkavek podchycováno, na jihu v údolí Říčky ale zatím nemám zprávy, pokud tedy tam
někdo objevíte na území CHKO nebo poblíž hranic zejména na horním toku nad CHKO nějaké
ohnisko, prosím hlašte mi lokalizaci, ať se může s likvidací začít co nejdříve ;-)
Obdobnou pomoc přírodě Moravského krasu je možné poskytnout i v podobě sečení trávníků a
odstraňování nežádoucích dřevin na podzim či v zimě, spolupráce na motivaci místních vlastníků
pozemků, které jsou pro CHKO cenné avšak neudržované. V případě zájmu mne kontaktujte.
Níže je několik fotek z již proběhlých akcí a orientační mapky hlavních ohnisek netýkavky.
Děkuji vám za pozornost a spolupráci pro přírodu Moravského krasu. Těším se na viděnou.
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Likvidace netýkavky u Sloupsko-šošůvských jeskyní

