
NS lužním lesem

Měkký luh
8.

Zpracováno v rámci programu Renovace a tvorba naučných stezek v regionu  v roce 2019
ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž

lužní les -  řeka v krajině, 2019, grafická dílna

kosatec žlutý ( Iris pseudocarus ) 

„

Měkkým luhem je nazýván lužní les v místech s vysokou hladinou 
podzemní vody, tzn. nejen podél vodních toků, ale především ve snížen-

inách, které bývají pravidelně a po různě dlouhou dobu zaplavovány. 

Svůj název dostal měkký luh podle tvrdosti (či spíše měkkosti) dřeva. 
Rostou zde dřeviny s rychlými přírůsty - keřovité i stromovité vrby, topoly a 

olše. Těmto druhům zamokření nejenom nevadí, 
ale mnohdy jej přímo vyžadují. 

Vrba bílá dokáže například přežít i na místech zatopených téměř celý rok. 
Ve stínu dřevin rostou vlhkomilné druhy bylin – sněženka podsněžník, 

kosatec žlutý nebo vzácná bledule letní. 

Charakteristika biotopu

žebratka bahenní (Hottonia palustris), foto rybicky.net

říční meandry řeky Moravy, foto pixabay.com

Hospodářství
Vodohospodářské úpravy měly na 
měkký luh negativní dopad. Kromě 
zamezení pravidelných záplav doš-
lo i k poklesu hladiny spodní vody, 
na některých místech až o 90 cm. 

Tyto změny měly vliv na 
zastoupení druhů, nahrazení vlh-
komilných druhů rostlin druhy há-
jovými, ale i na změny půd. Umělé 
zavodňování v 90. letech 20. stol. 
tyto procesy alespoň částečně 
zmírnilo. Stále je však citelně 
znát  nedostatek zón, které by za-
držovaly vodu v krajině a upravo-
valy tak klimatické poměry v ČR.

volavka popelavá (Ardea cynea), foto luznikrajina.cz

Cartagenský protokol
- k Úmluvě o biologické rozmanitosti byl přijat první protokol po složitých mezinárodních jednáních 29. ledna 2000 v 
Montrealu – Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti. Cílem tohoto protokolu je zajistit ochranu a bezpečnost při 
zacházení, využívání a přenosu živých modifikovaných organismů především přes hranice států. 

„Utrpení je bohužel součástí lidského údělu. Pouze literatura a umění, poezie a milování, procházky v přírodě a 
lyžování, vědecké vynálezy a tanec, přítomnost těch, které milujeme, mohou bolest zmírnit.“

Ed Sanders

Z typických živočichů je 
možno zmínit brouky te-
saříka pižmového, lesáka 
rumělkového. Oba žijí v 
mrtvých kmenech, lesák 
hlavně pod kůrou topolů.

Nesmíme zapomenout na 
bobra, využívajícího bře-
hy řek a kanálů k stavbě 
svých obydlí. 

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

V roce 1970 schválila organizace 
UNECSO program ekologické spo-
lupráce, nazvaný Člověk a biosféra 
(Man and Biosphere - MaB). 

Tento mezivládní program se snaží 
skloubit zájmy ochrany přírody a lid-
ské činnosti. V rámci programu jsou 
na území členských států vyhlašovány 
biosférické rezervace, jejichž náplní je 
ochrana genofondu, výzkum využívání 
přírodních zdrojů, výměna informací 
v mezinárodním měřítku, výchova 
odborníků a veřejnosti.

Pod vedením přírody nemůžeme nikterak 
pochybit. 
                     Cicero

V úvodním prohlášení se uvádí, že 
cílem je  „rozvinout v rámci přírodních 
a socioekonomických věd základnu pro 
racionální využívání přírodních zdro-
jů biosféry a pro zlepšení vztahů mezi 
člověkem a přírodním prostředím .... a 
zdroji biosféry“.

moudivláček lužní (Remiz pendulis)

V korunách stromů hnízdí různé 
druhy vodních ptáků, především 
volavka popelavá, kormoráni a 
moudivláček lužní. V ČR je v současné době vyhláše-

no šest biosferických rezervací, a to 
Bílé Karpaty, Křivoklátsko, Třeboňsko, 
Krkonoše, Šumava a Dolní Morava.

V plném létě jsou tyto druhy 
vystřídány méně atraktivní kopřivou 
dvoudomou, která společně se 
zastoupením různorodých trav tvoří 
podrost měkkého luhu do konce jeho 
vegetačního období. 

Celoročně podmáčená místa v měk-
kém luhu bývají lemována porostem 
rákosin a ostřicových trav. Ve sto-
jatých vodách rozkvétají stulík žlutý, 
leknín bílý, žebratka bahenní a další.

Člověk a biosféra


