Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás touto formou oslovit s žádostí
o spolupráci při boji proti invaznímu druhu
rostliny,
netýkavce
žláznaté
(Impatiens
glandulifera) v rámci intravilánu místní části
Chlébské. Tato 1 až 2,5 m vysoká, na první pohled
ozdobná, medonosná rostlina, s velkými růžovými
vonnými květy a dutým stonkem je nepůvodním
druhem naší flóry, který byl v 19. století do Evropy
dovezen jako okrasná rostlina z Himalájí, která se
však začala nekontrolovatelně šířit naší krajinou a
vytlačovat domácí, přirozeně se vyskytující druhy
rostlin. Likvidace invazního druhu netýkavky žláznaté
je pozitivním a bezesporu nutným zásahem
z hlediska zachování přírodní a krajinářské
cennosti údolí Chlébského potoka, především,
nachází-li se nad uvedeným úsekem zvláště chráněné
území a v celé délce vodního toku se po březích nachází zvláště chráněný druh bledule jarní (Leucojum
vernum).
V intravilánu obce Chlébské byly zjištěny touto dobou již kvetoucí a semenící rostliny, rostoucí
místy přímo v náplavách v korytě toku, ojediněle jednotlivé rostliny v břehových porostech,
pouze ve třech místech vytváří kompaktní porost o velikosti cca 40 m2.
Vzhledem k omezenému výskytu netýkavky žláznaté je vhodné k její likvidaci využít mechanické
metody, a to vytrhávání rostlin, případně pokosení kompaktních porostů netýkavky.
Vhodné je oddělení kořenů od lodyhy a minimálně jednou či dvakrát zalomit vytržené rostliny tak,
aby se zabránilo regeneraci a vytváření
adventivních kořenů z kolének.
Vytržené rostliny je vhodné ukládat
na osluněná místa mimo dosah potoka
(či vlhkých míst), aby rostliny nebyly
schopné regenerovat.
Zásah má být optimálně proveden
nejpozději v období prvních květů, kdy
netýkavka dosahuje výšky zhruba 1 m,
dříve než začne vytvářet semena. Při
brzkém zásahu rostliny regenerují, při
pozdějším (po odkvětu) dozrávají
semena a dochází k dalšímu šíření a
obnovování zásoby semen v půdě.
Netýkavka žláznatá je jednoletý druh, který se rozmnožuje pouze semeny. Většina (95 %) semen
v semenné bance klíčí hned následující sezónu, tj. nepřeléhají a při pravidelné důsledné likvidaci
všech rostlin je během několika let z lokality vymístěna. Druh se velmi dobře šíří vodou a podél
komunikací, důležité je proto porost likvidovat vždy celý a likvidaci začínat na horním toku a
pokračovat po celém povodí.
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