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Nivní louky
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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 -  podmáčené louky se solitérními stromy, 2019, grafická dílna

psárka luční ( Alupecurus pratensis ) 

„

V oblasti lužní krajiny mají rozsáhlé zastoupení i nivní louky. Stejně jako 
je tomu v lužních lesích, i na loukách je rozhodující vliv vody – hladi-
na podzemní vody a délka záplavy. Na jaře při povodních jsou louky 

zamokřeny anebo zaplaveny, naopak v létě můžou výrazně prosychat.

Zaplavování má příznivý vliv na produkci, protože voda přináší velké 
množství živin. Zaplavované louky se kosily několikrát do roka a 

představovaly bohaté pastviny.
Louky a pastviny vznikaly postupně, jak byla niva osidlována prvními 

obyvateli, v mladší době kamenné (neolitu). 

Charakteristika biotopu

lesní dubový podrost - tvrdý luh, foto conbios.eu

 pozůstatek koryta řeky zanesené biologickým materiálem

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.

„Člověk je dílem přírody, existuje v přírodě, nemůže se od ní izolovat, nemůže - a to ani v myšlení - se z přírody 
vyabstrahovat.“ 

P.H.D. Holbach

Plošně nejrozsáhlejšími 
loukami jsou kontinentální 
zaplavované louky s pře-
vahou psárky luční, lipnice 
luční, ostřice časné a mno-
ha dalších trav a bylin. 

Nivní louky nejsou jen 
domovem travin a bylin 
rozličných tvarů, barev a 
vůní, ale také domovem 
množství hmyzu, hrabošů 
a obojživelníků.

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

Tento dokument, který přijala 
OSN 16. června 1972 na svém 21. 
plenárním setkání je první doku-
ment mezinárodního významu, který 
přiznává lidstvu právo na zdravé 
životní prostředí. 

Deklarace je zároveň základním do-
kumentem pro další vývoj mezinárod-
ního práva a dalších aktivit v oblasti 
životního prostředí.

Příroda je proti nám ve výhodě, může exis-
tovat bez nás, my bez ní zahyneme.
                                           Jaromíra Kolář

dub letní (Quercus robur)

Přeměna začala smýcením lesa s 
postupnou přeměnou bylinného po-
drostu na vegetaci s převahou travin 
a dalších lučních bylin. Další možností 
vzniku louky byla pastva, kdy dochá-
zelo k postupnému prořeďování 
dřevin. 

Luční porosty se vyznačují pestrou 
škálou bylin a trav. Na nejzamokře-
nějších místech luk můžeme nalézt 
rákos obecný, orobince nebo 
zblochan vodní.

Stockholmská
deklarace Z rozlohy luk v roce 1938 zůstala 

pouhá třetina a tento stav se dodnes 
nepodařilo napravit, i když snahy tady 
jistě v současnosti jsou.

V nivách se často objevují samo-
statně rostoucí stromy, např. dub 
letní je výrazně světlomilný strom, 
který potřebuje velké množství 
slunce, a to mu nezajistí klasický 
zapojený les, ale právě řídký, 
pastevní porost, případně samo-
statný růst na louce. 

Právě v těchto podmínkách se 
může habitus dubu rozvinout do 
svých přirozených rozměrů a vyt-
vořit tak typické solitérní stromy s 
košatou korunou. 

V podmínkách dnešního lesního 
hospodaření se mu ale těch-
to předpokladů nedostává a 
tak musí být solitérní stromy 
vysazovány uměle, především v 
místech nelesních společenstev.

Intenzifikace zemědělství v minulém 
století způsobila, že mnohé louky byly 
rozorány na pole (od roku 1938 to bylo 
38 % luk). Jinde bylo omezeno pravidel-
né kosení a díky tomu začaly některé 
travní porosty postupně zarůstat 
křovinami a lesem (13 %). 

Solitérní stromy

nivní louka je domovem řady vzácných druhů rostlin, foto rajce.net

ropucha obecná (Bufo bufo)


