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Lužní území na Moravě
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Zpracováno v rámci programu Renovace a tvorba naučných stezek v regionu  v roce 2017
ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž

lužní les -  Říční meandr, 2017, grafická dílna

bledule jarní (Leucojum vernum) 

CHKO Litovelské Pomoraví se nachází na severu střední Moravy mezi 
městy Olomouc a Mohelnice, přičemž přímo prochází městem Litovel. 

Správa CHKO sídlí v Litovli. Vyhlášena byla roku 1990 zejména z důvodu 
ochrany přirozeného meandrujícího toku řeky Moravy a něj navazujícího 

komplexu lužních lesů. Území je rovněž chráněno jako ptačí oblast.

V lužních lesích se tok  Moravy větví na boční stálá a periodická říční ra-
mena, která se nazývají smuhy (hanácky: smohe). Smuhy během jara pos-

tupně vysychají a mění se na periodické tůně. 
Během léta většinou vysychají úplně. 

CHKO Litovelské Pomoraví

Bobr evropský (Castor fiber), foto conbios.eu

Symbolem Litovelského 
Pomoraví se stal v posled-
ních letech bobr evropský. 

Jeho populace byla obnove-
na v roce 1991, kdy k nám 

bylo přivezeno 20 jedinců z 
polského národního parku 

Suwalki.  V současné době 
se boři pohybují po toku 

Moravy především směrem 
na  jih jsou trnem v oku le-

sníků a vodohospodářů.

Bobr evropský

Bobří okusy stromů 
najdeme i v oblsti 

Záhlinických rybníků, 
kde dokonce způso-

bili nějaké škody v 
zahradách. Posled-

ní původní bobr byl v 
této oblasti uloven v 

roce 1730. 

lužní les - Řimické smuhy,  foto Panoramio

Dyjský trojúhelník je území 
rozkládající se na jihu 
katastrů měst Břeclavi a 
Lanžhota při soutoku Dyje 
s Moravou, též nazývaný 
Moravsko-dyjský trojúhelník 
(za první republiky nazývaný 
Podyjský roh), o rozloze 30 
km². 

Dyjský trojúhelník
Pro svoji nedotčenost má 
zhruba stejný charakter, 
jako za doby Sámovy říše 
(léta 623–658) nebo Velko-
moravské říše (léta 822–
906). 

Dyjský trojúhelník se někdy 
přiřazuje k Valticku, s nímž 
však územně nesouvisí, 
přesto však s ním sdílel 
podobné osudy.

Evropsky významnou lo-
kalitu (EVL) o rozloze 
3200 ha tvoří řeka Mora-
va od Nemilan (jižně od 
Olomouce) po Chropyni 
a její okolí s loukami, 
lužními lesy, mokřady a 
štěrkovnami. Součástí 
jsou dvě zvláště chráněná 
území - NPR Zástudánčí 
(cca 100 ha) a NPP Chro-
pyňský rybník. 

Převládajícím typem veg-
etace jsou tvrdé luhy, 
které na vyvýšených mís-
tech přecházejí v zápa-
do-karpatské dubohabřiny. 
Na březích řeky Moravy 
se vyskytují fragmenty 
měkkého luhu a pobřežní 
olšiny. 

Chropyňský luh

NPR Zástudančí, foto  Jan Vrbický

EVL (Evropsky významná lokalita)
Evropsky významná lokalita (EVL) je druh chráněného území soustavy Natura 2000, které je vyhlášené k ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle směrnice Evropské komise o stanovištích (92/43/EHS) ze 
dne 21. května 1992 („směrnice o stanovištích“).

„Nejprve bylo nutné civilizovat vztah člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah člověka k přírodě a
zvířatům, protože v opačném případě se může stát, že v nás postupně odumřou všechny aspekty lidskosti.“ 

 
Victor Hugo

NPR Zástudančí, foto  Jan  MiklíkMoravská Amazonie

Celé oblasti se přezdívá 
Moravská Amazonie, i když 
v posledních 25 letech zde 
došlo k ne zcela vhodným 
zásahům a lepší je zvolit 
návštěvu tohoto unikátního  
území ze slovenské nebo 
rakouské strany.

Dáme-li se vést přírodou, nemůžeme v 
ničem pochybit.
         Marcus Tullius Cicero


