
NS lužním lesem

Říční ramena a trvalé tůně
10.

Zpracováno v rámci programu Renovace a tvorba naučných stezek v regionu  v roce 2019
ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž

lužní les -  slepé rameno v luhu, 2019, grafická dílna

stulík žlutý ( Nuphar luteum ) 

„

Častým vodním prvkem lužních lesů jsou pozůstatky bývalých meandrů, 
tzv. říční ramena, rozpoznatelná svým typickým tvarem půlměsíce. Díky 

své blízkosti k současnému toku mají říční ramena zajištěn dostatek vody 
po celý rok. Dle způsobu napojení říčních ramen na tok rozlišujeme několik 

základních typů:
vedlejší ramena – jsou stále napojeny na tok, ale neplní již funkci toku

slepá ramena – zůstávají napojeny na tok jen jedním svým koncem
mrtvá ramena – zcela zaškrcené meandry, bez přímého napojení na tok

Charakteristika biotopu

zarostlé vedlejší rameno řeky, foto pixabay.com

Mrtvá ramena
-  jsou – díky své blízkosti k 
současnému toku – doplňovány 
povrchovou i podzemní vodou. 
Jejich zvodnění je tudíž téměř 
nepřetržité, k případnému vysy-
chání dochází jen ojediněle.Naj-
deme je především na středním a 
dolním toku Moravy a Dyje.

Tyto permanentně zvodnělé vod-
ní plochy označujeme jako trvalé 
tůněch a jsou mimo jiné útočištěm  
řady vzácných rostlin a živočichů.
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Zákon o ochraně přírody a krajiny (2)
Definuje jednotlivé druhy zvláště chráněných území - např. národní parky, rezervace, přírodní památky. Stanovuje povinnosti 
fyzických a právnických osob při ochraně přírody, definuje orgány ochrany přírody a jejich pravomoci. Zvláštní část zákona 
je věnována soustavě chráněných území Natura 2000. Některá jeho ustanovení mohou kolidovat s Listinou základních práv. 

„Pobyt v přírodě vám nikdo a nic nenahradí. Útěk skautů do přírody je jen návratem do nejdražší naší domoviny, 
kde jedině můžeme slyšet puls opravdového života s jeho uzdravující a vše obnovující mocí.

Antonín B. Svojsík

V říčních ramenech i 
uměle vybudovaných 
kanálech můžeme vzácně 
nalézt i atraktivní druhy 
vodních rostlin leknínu 
bílého, stulíku žlutého a  
řezanu pilolistého. 

Dnes jsou však populace 
leknínu a stulíku silně 
ovlivňovány činností bo-
bra, žeroucího oddenky 
těchto rostlin. 

Více zde: https://www.mor-
dyje.cz/luzni-krajina/stano-
viste

Úmluva o mokřadech, majících mez-
inárodní význam především jako bio-
topy vodního ptactva je známá spíše 
pod názvem „Ramsarská úmluva“. 
Ramsarská úmluva byla předložena 
organizací UNESCO v íránském Ram-
saru v roce 1971 a do dnešního dne 
byla podepsána 120 státy z celého 
světa. 

Hlavním cílem úmluvy je ochrana 
ekologických funkcí mokřadů jako 
regulátorů vodního režimu v krajině a 
stanovišť typických 
organismů. 

Člověk by si měl brát příklady z přírody. 
Zatím z ní jen bere. 
              Václav Richter

Mokřady dříve tvořily asi 6 % souše, ale 
podle odhadů z přelomu 80. a 90. let jich 
asi polovina zmizela vybagrováním, za-
vezením zeminou, odvodněním či tvor-
bou příkopů, jiné zanikly znečištěním.

škeble rybničná (Anodonta cygnea)

Rostlinnými zástupci vázanými 
na stojaté vody je rdesno 
obojživelné, kotvice plovoucí 
a plavín štítnatý. Z živočichů 
můžeme jmenovat velevruba 
nadmutého, škebli rybničnou,
bahenku uherskou a vzácnou 
pijavku lékařskou.

Za mokřad se dle Ramsarské kon-
vence považují území bažin, slatin, 
rašelinišť i území pokrytá vodou, 
přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či 
dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, 
sladkou, brakickou či slanou.

Vedlejší a slepá ramena 
- poskytují vhodný prostor pro fyto-
filní druhy ryb (kapr, štika), které ke 
svému rozmnožování potřebují klidně-
jší vody a ponořenou vegetaci, na něž 
přilepují své jikry. 

Mrtvá ramena a tůně mohou být za 
velkých vod také využívány některými 
druhy ryb, které se zde vytírají. Je-
jich potomci pak často čekají na další 
povodeň, aby se mohli dostat zpět do 
vodního toku. Ramsarská úmluva

pijavka lékařská 
(Hirudo medicinalis)

štika obecná
(Esox lucius)

kapr obecný
(Cyprus cyprinus)
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