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PP Záhlinické rybníky a 
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Zpracováno v rámci programu Renovace a tvorba naučných stezek v regionu  v roce 2017

NS lužním lesem

  
Jednotlivá zastavení pak informují o přírodním parku

 Záhlinické rybníky, rostlinách, stromech, keřích, ptact-
vu lesa i rybniční soustavy, obojživelnících a dalších 

živočiších lesa, luk, mokřadů a vod. 

V průběhu vegetační sezony, od dubna do října, můžete po-
zorovat řadu rostlin lužních lesů, nivních luk a mokřadů. 

Nejhezčí je časný jarní aspekt se sasankami, plicníky a 
dymnivkami a dalšími druhy. U Záhlinických rybníků zauj-
mou zejména při jarním a podzimním tahu tisícihlavá hej-

na vodního ptactva.

„Žil bych nerad ve světě bez ptáků, lesů a nejrozličnějších zvířat. Byl by to strašný svět. Je na nás, aby takový 
neskončil. Dělám proto vše, co je v mých silách, a prosím vás, abyste pomohli i vy.“

Gerald Durrell

lužní les - oblast Filena

lužní les -  Vrboví na potoce, 2017, grafická dílna

vrba košíkářská (Salix viminalis) 

Přírodovědně zaměřená naučná stezka vás seznámí s přírodními poměry, 
faunou a flórou krajiny lužních lesů, toků, tůní a rybníků v nivě na soutoku 
řek Moravy a Rusavy. 

Stezka začíná u vstupu do lesa na východním okraji Kro-
měříže v místě tzv. Dolních zahrad a pokračuje jihovýchodně 
přes les Zámeček k soutoku řek Moravy a Rusavy a k 
Záhlinickým rybníkům. 

ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž

navrhovaný PP Filena, převzato z  internetové prezentace ZK

 les Zámeček
soutok Moravy a Rusavy, převzato z  internetové prezentace ZK

V České republice jsou čtyři zachovalé ekosystémy, které odpovídají 
charakteristice lužního lesa:

 a) Libický luh na Kolínsku je největší sestava luhů v Čechách. Za-
jímavé je, že úzce souvisí s někdejším hradištěm Slavníkovců, kterému 
kdysi poskytoval přirozenou ochranu.
 b) Dyjský trojúhelník, jak už z názvu plyne, najdeme na soutoku 
Dyje s Moravou. Jeho rozloha je 30 km2 a je dosud nejzachovalejší. Od 
dob Velkomoravské říše se příliš nezměnil. Také se mu říká moravská 
Amazonie.
 c) Litovelské Pomoraví leží mezi Olomoucí a Mohelnicí a je 
chráněnou krajinnou oblastí (CHKO), právě pro své lužní lesy a vzácné 
ptáky.
 d) Evropsky významnou lokalitu (EVL) Chropyňský luh najdete u 
řeky Moravy v oblasti od Nemilan (u Olomouce) po Chropyni.

Kde u nás najdeme lužní les?
Oblast přírodního parku Záhlinické rybníky je kombinací 

zbytků lužního lesa (částečně přeměněného v les 
hospodářský), rybniční soustavy a mokřadních luk.

Spojením všech tří částí 
vzniká vyjímečný celek s 
vysokou krajinářskou hod-
notou, plnící významnou 
ekologickou funkci 
regionálního biocentra.

slepé rameno Moravy, převzato z  internetové prezentace ZK

Přírodní park  (PP) je obecně chráněné území s menším 
stupněm ochrany než národní park nebo chráněná krajin-
ná oblast. V různých zemích má obdoba přírodního parku 
z legislativního hlediska větší či menší stupeň ochrany.

Komplex Záhlinických rybníků, přilehlých luk a lužního lesa 
v lokalitách Filena a Zámeček je i přes intenzívní chov ryb 
jedinečným územím na středním toku Moravy především ze 
zoologického a krajinářského hlediska. 

V blízkosti se nachází Přírodní památka PP Skalky a 
dlouhodobě navrhovaná Evropsky významná 

lokalita mokřadních podmáčených luk Filena.


