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lužní les -  Pohled bývalé hradisko, 2017, grafická dílna

Bledule jarní (Leucojum vernum) 

Mokřadní vrbiny a olšiny

Vážka ploská (Libellula depressa), sameček,
foto wikipedie

Typickými zástupci živočišných 
druhů vázaných na prostředí 

stojatých vod jsou vážky (Odo-
nata). Jejich vývoj je podmíněn 

hydrologickými cykly period-
ických stojatých vod a vývojo-

vými stádii, jimiž procházejí. 

Měkký luh

dubový háj,  foto Fórum ochrany přírody  

Tvrdý luh v současné podobě existuje teprve od středověku. 
Ve starších dobách se podél řek tato společenstva vyskytovala jen 
omezeně. Souvisí to se středověkým osídlením a vykácením vyšších 
poloh území. Následkem toho došlo k zesílení intenzity a četnosti 
záplav a k mohutnému ukládání povodňových hlín bohatých na živiny. 
To umožnilo vznik tvrdého luhu.

Tvrdý luh je typ lužního 
lesa, kde dominují stromy s 
tvrdým dřevem, hlavně dub 
letní, jasany či jilmy. Odtud 
jméno tvrdý luh. 

Jedná se o pravidelně či 
epizodicky zaplavovaný 
les (pokud tomu nebrání 
regulace), který je méně 
ovlivněný proudem řek a 
záplavová voda zde stagnu-
je kratší čas než v případě 
tzv. měkkých luhů a hladina 
spodní vody je více než 1 m 
pod povrchem.

Měkký luh je typ nížinného lužního lesa, který je silně 
ovlivněn proudem řek a pravidelnými záplavami, přičemž 

zde voda stagnuje po delší dobu než v případě tvrdých 
luhů. Název je odvozen od tvrdosti dřeva hlavních domi-
nant tohoto typu lesa, což jsou vrby a topoly – tyto stro-

my mají měkké dřevo s rychlými přírůstky.

Tvrdý luh

Topol bílý (Populus alba)

Biotop (habitat, stanoviště)
Biotop, někdy taky habitat neboli stanoviště, je biotické (živé) i abiotické (neživé) prostředí, ovlivněné a pozměněné živou 
složkou přírody – biotou. Lze ho chápat jako společné prostředí určitých složek biocenózy, tedy soubor všech vlivů, které 
vytvářejí životní prostředí všech zde žijících organismů. Pro rostliny se někdy používá i pojem ekotop.

„Pro ty, kteří neznají matematiku, je složité dostat se k takovým pocitům jako je krása, nejhlubší krása přírody... 
Pokud se chcete něco dozvědět o přírodě, oceňovat přírodu, je nutné rozumět jazyku, kterým mluví.“ 

 Richard Feynman

Mokřadní vrbiny a olšiny se na území České republiky vyskytují v nad-
mořských výškách zpravidla od 150 až 400 metrů, tedy v nížinách až pa-

horkatinách. Podmínkou výskytu tohoto biotopu je reliéf terénu umožňující 
celoroční výskyt vysoké hladiny podzemní, takzvaně stagnující vody, tj. 

vody, která se v půdním profilu málo pohybuje, což omezuje přívod kyslík a 
v půdním profilu proto převládají redukční podmínky.  

Vliv podzemní vody chudé na kyslík je tak silný, že se zde ani jiný půdní 
typ vyskytovat nemůže. Podzemní voda může vystupovat až k povrchu 
půdy, a proto se v biotopu často nacházejí malé vodní tůňky s rezivými 
povlaky trojmocného železa na dně, což je důkazem anaerobních pod-

mínek panujících v půdním profilu. 

Mokřadní olšiny se vyskytují zejména v širších říčních nivách, na 
zbahnělých okrajích rybníků, zejména v okolí ústí potoků do rybníků,

pod hrázemi rybníků a v terénních sníženinách.

Biotopy mokřadních olšin 
jsou ohroženy především je-
jich odvodňováním, které má 
za následek snížení hladiny 
podzemní vody, a následným 
zalesněním nevhodnými dřevin-
ami, například smrkem.

Ve stromovém patře měk-
kého luhu převládá v nižších 
polohách vrba bílá,  přimíšeny 
jsou topoly černý a bílý, méně 
často jasan ztepilý. V keřovém 
patře roste bez černý, někde 
krušina olšová, popřípadě křo-
vité druhy vrb (vrba trojmužná, 
vrba nachová, vrba košíkářská).

Bylinné patro je tvořeno vlhkomilnými druhy, 
jako je bršlice kozí noha, svízel přítula, kopřiva 
dvoudomá, lilek potměchuť, kostival lékařský 
nebo hluchavka skvrnitá; z travin se vyskytují 
ostřice ostrá a štíhlá, chrastice rákosovitá nebo 
rákos obecný. Charakteristické jsou pnoucí 
liány (chmel otáčivý, opletník plotní).

Chmel otáčivý (Humulus lupulus)

Dub letní (Quercus robur)

Byliné patro je tvořeno 
druhy snášejícími pravi-
delné záplavy. Výrazně 
bývá vyvinut jarní aspekt 
tvořený kvetoucími sa-
sankami, dymnivkami, 
orseji či blatouchy.

V České republice se měkké luhy vyskytují v širokých 
nivách dolních toků nížinných řek. Půdy, na kterých 

rostou, jsou zpravidla těžší dobře zásobené živinami, 
nevysychavé, ovlivněné vysokou hladinou spodní vody.

Příroda to tak vymyslela, že každý 
nakonec nějak dostane, co si zaslouží.
                                                  Robert Fulghum


