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

lužní les -  periodická tůň v krajině, 2019, grafická dílna

zblochan vzplývavý ( Glyceria fluitans ) 

„

Periodické tůně jsou většinou mělké deprese, které v průběhu roku na 
několik měsíců pravidelně vysychají. Můžou jimi být pozůstatky říčních 

meandrů v pokročilejším stádiu zazemnění, ale i jakékoliv prohlubně vzniklé 
například za povodní soustředěným odtokem nebo i pozůstatky dřívějších 

odvodňovacích kanálů. 

Častým úkazem jsou také tůně pravidelného kruhovitého tvaru, které mo-
hou naznačovat stopy dřívější válečné činnosti. Mezi periodické bezobrat-

lé zástupce periodických tůní patří převzácní příbuzní dávných trilobitů - 
žábronožky a listonozi. 

Charakteristika biotopu

příklad periodické tůně, foto conbios.eu

letní aspekt v lužním lese, foto pixabay.com
přehled kulturních a biosférických památek Unesco v ČR

Kulturní krajina
Kulturní krajina je typ krajiny, která vznikla kombinací činnosti přírody a člověka. Kulturní krajiny jsou dnes navzájem propo-
jené a tvoří složitou síť. Soubor všech krajin na Zemi geografové nazývají krajinná sféra.

„Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, musíme se naučit žít v harmonii a míru mezi sebou a s přírodou. 
To není jen sen, ale nutnost.

Dalajláma

V tůních můžeme nalézt i 
specializované druhy ryb, 
jako je dnes ohrožený 
piskoř pruhovaný. Jako 
adaptace na extrémní 
podmínky s vysycháním 
se u něj vyvinulo střevní 
dýchání. Dnes je na 
našem území vzácný a ve-
den jako ohrožený druh. V 
hlubších tůních žije i jeden 
z unikátů lužních lesů  
čolek dunajský.

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

V roce 1972 přijaly členské země UNE-
SCO Úmluvu o světovém dědictví (Úm-
luva), která doplňuje úpravu péče
o přírodní a kulturní památky jednot-
livých zemí a směřuje k identifikaci, 
ochraně, obnově a prezentaci 
nejvýznamnějších světových památek. 

Na základě Úmluvy se vytváří Seznam 
světového dědictví (World Heritage 
List), do něhož jsou zapisovány památ-
ky s mimořádnými univerzálními
hodnotami. 

Myšlení pro budoucnost znamená být loa-
jální vůči přírodě. 
              Andre Naess

Československo přistoupilo ke smlou-
vě v roce 1990 a na základě sukcese 
je platná pro Českou republiku od roku 
1993. 

V současnosti má Česká republika na 
seznamu světového dědictví zapsáno 
6 biosférických lokalit.

čeleď komárovití (Culicidae)

Mezi bezobratlé zástupce period-
ických tůní patří převzácní příbuzní 
dávných trilobitů - žábronožky a lis-
tonozi. Samozřejmostí jsou různé 
druhy vážek, šídel a ploštic. 

Některé  tůně zůstávaly bez ryb,  
nebo v nich nebyly schopny 
přežít dravé ryby. Takové tůně 
jsou eldorádem obojživelníků, 
jejich zastoupení v oblastech lužních 
lesů je výrazné. Úmluva o světovém

dědictví Nepříjemnou pravdou je, že tůně jsou 
také vhodnou lokalitou pro rozm-
nožování komárů. Návštěvníkům 
dokáží návštěvu luhů hodně ztrpčit, 
a to zejména v období záplav, kdy se 
jejich stojaté vody stávají pravým líh-
ništěm obtěžujícím široké okolí.  

Komáři
Komárovití (Culicidae) je čeleď 
dvoukřídlého hmyzu, jejíž 
zástupci jsou běžně označováni 
jako komáři. Samičky většiny 
z asi 3000 druhů sají krev 
teplokrevných živočichů. Přitom 
často přenáší velmi nebezpečné 
nemoci (zejména malárii), čímž 
každoročně nepřímo zahubí 
miliony lidí.

Jednotlivé druhy se liší velikostí, 
ale jen výjimečně měří přes 16 
mm. Komáři váží obvykle jen 2 až 
2,5 mg. Za noc dokáží urazit až 10 
km a mohou létat až 4 hodiny bez 
přestávky rychlostí 1–2 km/h. 

Většina druhů je aktivní a shání 
potravu v noci, večer či ráno. 
Přes den se hejna komárů scho-
vávají na chladných místech. 

žábronožka sněžní ( rod Eubranchicus schéma vlivu výše vodní hladiny na život tůní


