
NS lužním lesem

Tvrdý luh
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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 -  podzimní nálada v lužní krajině, 2019, grafická dílna

sněženka podsněžník ( Galanthus nivalis ) 

Území tvrdých luhů je situováno v místech s nižší hladinou spodní vody, 
kde k zaplavování vodou dochází jen na krátkou dobu v roce. Nejrozšířeně-

jším, ale také bezpochyby nejtypičtějším a nejimpozantnějším druhem je 
dub letní. Dosahuje výšky až 35 metrů a dožívá se několika stovek let. 

Dalšími představiteli tvrdého luhu jsou jilmy, jasany, javory, méně také lípa 
srdčitá a habr obecný. Na některých místech byly vysazeny nepůvodní 

druhy stromů (topol kanadský, ořešák černý). 

Významným zástupcem tvrdého luhu je jasan úzkolistý, mající zde svou 
severní hranici rozšíření, a jasan ztepilý. V minulosti byl více zastoupen jilm 

vaz a jilm habrolistý, dnes tvořící jen příměs. 

Charakteristika biotopu

áron plamatý (Arum maculatum)

brzké jaro v lužním lese, foto pixabay.com

Natura 2000
Vytvoření soustavy Natura 2000 
ukládají dva nejdůležitější právní 
předpisy EU na ochranu přírody.

Prvním je směrnice o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících 
živočichů a planě rostoucích ros-
tlin (směrnice o stanovištích) a 
druhou směrnice o ochraně vol-
ně žijících ptáků (směrnice o 
ptácích).
Na základě těchto dvou směr-
nic jsou v České republice vy-
hlašovány evropsky významné lo-
kality (EVL) a ptačí lokality (PO). 

povodňový stav v lužním lese, nature.hyperlinklink.cz

Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD)
Convention on Biological Diversity – CBD, která se řadí k nejvýznamnějším mezinárodním úmluvám v oblasti životního pros-
tředí, byla poprvé vystavena k podpisu na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) 5. června 1992 v bra-
zilském Rio de Janeiru a v platnost vstoupila již 29. prosince 1993.Vláda České republiky schválila Úmluvu svým usnesením 
ze dne 2. června 1993 č. 293. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 4. června 1993. 

„Už vím, že chuť do života a radost z bytí může člověk načerpat snáz z počínání přírody než z počínání lidí.“ 

Jan Werich

Další velmi zajímavou 
rostlinou je áron východ-
ní. Jeho květ se ukrývá ve 
vysokém toulci s hladkými 
stěnami, po kterých k nim 
sklouzne hmyz, přilákaný 
omamnou vůní.

Z pasti se pak dostane až 
po několika hodinách, kdy 
toulec uvadne, a má tak 
dostatek času na opylení 
rostliny. 

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

Každá lokalita soustavy Natura 2000 
pak musí mít právně podloženou 
ochranu. 

U většiny EVL oblastí bylo této ochra-
ny dosaženo jejich překryvem se 
zvláště chráněným územím, jako jsou 
národní parky, chráněné krajinné 
oblasti či maloplošné rezervace. 

Pokud nebyla ochrana EVL zajištěna 
již v době jejich vyhlášení, musela být 
upravena dodatečně, a to smluvně, 
základní ochranou a nebo vyhlášením 
zvláště chráněného území dle ustano-
vení zákona o ochraně přírody a kra-
jiny 114/1992 Sb. 

Ochrana ptačích lokalit vyplývá z 
téhož zákona.

Příroda není chrám, ale dílna, ve které je 
člověk dělníkem.              
                                            S.I. Turgeněv

Záhlinické rybníky leží jihozápadně od města 
Hulín, jsou napájeny říčkou Rusavou a Moje-
nou a tvoří je hlavní rybníky Nový, Pláňavský 
a Doubravický. Terén je převážně rovinatý s 
průměrnou nadmořskou výškou 186 m.

dymnivka dutá (Corydalis cava)

Typickými zástupci ptáků jsou 
čáp černý, hnízdící v lesních po-
rostech, a dravci (jako je luňák 
hnědý a červený, raroh velký, 
orel královský i orel mořský). 

Záhlinické rybníky jsou vyhledávány 
především milovníky ptáků. Jsou totiž 
významnou tahovou zastávkou vodních a 
mokřadních druhů ptáků. Opakovaně zde 
bylo pozorováno okolo 270 druhů ptáků,
z toho 135 hnízdících.

V tvrdém luhu je dobře vyvinuto i 
podúrovňové patro, většinou tvoře-
no javorem babykou, lípou srdčitou a 
habrem obecným. Jednotlivě můžou 
být vtroušeny i jabloň lesní a hrušeň 
polnička

Na jaře zde rozkvétají dymnivky, 
sněženka jarní, sasanky, orsej jarní a 
v některých 
místech se 
celé rozsáhlé
plochy 
zelenají 
porostem 
česneku 
medvědího. 

Záhlinické rybníky
luňák hnědý (Milvus migrans)


