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Funkce lužního lesa
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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 -  Podmáčené louky, 2017, grafická dílna

plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) 

„

Jejich funkce v krajině je nezastupitelná – zpomalují odtok povrchových 
vod, zabraňují erozi, snižují vysychání půdy či rychlost větru, ovlivňují klima 

ve svém okolí a v neposlední řadě pohlcují CO2 a produkují kyslík.

To však není všechno, lesy jsou od nepaměti zdrojem inspirace pro mnohé 
umělce, plní funkci rekreační, kdy se stávají se oázou klidu či naopak 

přírodním sportovištěm. Tyto a další přínosy vedou k uznání jejich důleži-
tosti pro hospodářský a sociální rozvoj společnosti a k nárůstu požadavků 

na zabezpečení trvale udržitelného obhospodařování lesů s cílem zachovat 
biologickou diverzitu, přírodní biotopy a jejich ekologické funkce.

Funkce lesů v krajině

lesní dubový podrost - tvrdý luh, foto conbios.eu

Kromě produkční funkce, tedy jako 
zdroj obnovitelné, ekologicky šetrné 
suroviny – dřeva, musí lesy uspoko-
jovat stále rostoucí nároky na mimo-
produkční, tzv. veřejné funkce, tzn. na 
funkci vodohospodářskou, půdoochr-
annou, krajinotvornou, klimatickou, 
rekreační. 

To vše vedlo už v minulosti k difer-
enciaci hospodaření v lesích a jejich 
členění na kategorie.

říční meandry v okolí Tovačova,  foto Pixabay.com

Význam lesa
1) zdroj obnovitelné suroviny

2) produkuje kyslík - jeden 
vzrostlý strom je schopen za jeden 
den uvolnit až několik tisíc litrů 
kyslíku

3) hydrologická funkce – lesy 
významným způsobem zachycu-
jí srážky a nashromážděnou vodu 
postupně uvolňují a tím snižují 
následky povodní z přívalových 
dešťů a z jarního tání sněhu

4) lesy ochraňují zdroje pitné vody

tůně Zbytky jako pozůstatek koryta řeky Rusavy

Biodiverzita (rozmanitost života)
Existuje řada definic, mezi nejvíce používané patří ta, která ji charakterizuje jako  “ ... bohatství života na Zemi, všechny ty 
miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, které obsahují a složité ekosystémy, jež vytvářejí životní prostředí 
a navzájem mezi sebou komunikují a vytvářejí vztahy.”

„„Rozum člověku říká, aby stál nad přírodou a byl měřítkem všech věcí. Tak si člověk myslí, že je schopen žít a 
tvořit proti zákonům přírody, a vytváří zmetky.“ 

Jean Arp

V současné době se lesy 
člení na kategorii lesů 
hospodářských (77,7 %), 
ochranných (3,6 %) a 
zvláštního určení (18,7 %). 

Lesy hospodářské však 
plní všechny funkce, kdež-
to v dalších dvou kate-
goriích je hospodaření 
upraveno s ohledem na 
jejich speciální poslání
a také podléhají zvlášt-
nímu režimu jejich trvalé 
udržitelnosti.

6) odpařováním vody z nadzemní 
části stromů se uvolňuje kapacita 
pro příjem dalších srážek – lesní po-
rost odčerpá za 24 hod. až 50 m vody 
na ha (až 400 m za týden) za bez-
esrážkového počasí

7) velký lesní komplex může snížit 
povodňový odtok oproti nezale-
sněnému území až o polovinu

8) svým kořenovým systémem stro-
my zpevňují půdu a tím ji zabezpečují 
proti vodní erozi

Vše v přírodě - každá květina, každý strom 
a každé zvíře nás může mnohému naučit. 
              Eckhart Tolle 10) les poskytuje stín, v létě snižuje 

teplotu vzduchu o několik stupňů Celsia

11) poskytuje útočiště volně žijící zvěři

13) les je vyhledávaným místem  pro 
relaxaci a rekreační vyžití

violka lesní (Viola reichenbachiana)

9) účinný filtr prachu - rychlost větru 
se v lese oproti volné krajině snižuje 
více než o polovinu 

5) půdoochranná funkce – při 
vydatnějších srážkách stromy 
svými větvemi a listy zachycu-
jí kapky, zpomalují jejich cestu 
k povrchu země a zabraňují tak 
splavování půdy

12) každý strom sám o sobě je život-
ním prostředím pro další organismy 
např. symbiotické houby, půdní 
mikroorganismy, hmyz, drobné 
obratlovce atd.


