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·KOLA V P¤ÍRODù
Sestoupili jsme z kamenného mûsta na sam˘ bfieh fieky Beã-

vy. Zde zaãíná na‰e exkurze po pfiirozen˘ch i pfiírodû vzdále-
nûj‰ích ekosystémech nûkdej‰ího souvislého luhu. Místo, kde
se právû nacházíme, bylo v nedávné minulosti hojnû vyuÏívá-
no ‰kolní mládeÏí k cviãení v pfiírodû a vycházkám (svého ãasu
se pro nûj zaÏil název „Pion˘rská louka“).
Pokud jsme tak uÏ neuãinili, máme nyní ideální pfiíleÏitost

rozhodnout se, jak strávíme nûkolik nejbliÏ‰ích hodin. Vyu-
Ïijme pfiírodního posezení a posilnûme se z vlastních zásob na
dal‰í cestu. OsvûÏme si pûknû v klidu své ‰kolní vûdomosti
a proberme si, co nás ãeká. Víme, uÏ kterou trasou se vydá-
me? Pozornû si na plánu prohlédnûme obû moÏnosti. Men‰í,
ãerven˘ okruh nás mj. zavede na pozorovatelnu, z níÏ bude-
me moci sledovat Ïivot typického mûkkého luhu, provede nás
upraven˘m areálem tzv. velké laguny a kolem Moravské orni-
tologické stanice s vzácnou expozicí ptactva nás dovede do
pfiekrásnû upraveného mûstského parku Michalov. Vydáme-li
se po zelené znaãce, pronikneme navíc do samého nitra národ-
ní pfiírodní rezervace Îebraãka, právem pfiezdívané „zelené
plíce mûsta“. Ale pozor, délka celé zelené trasy je bezmála
12 km. Chce to pohodlnou obuv a dobfie rozvrhnout svÛj ãas
a síly.
Îe se nemÛÏeme dohodnout, kterou trasou se vydáme? Tak

si o to tfieba zahrajeme. Od ãeho tu máme hfii‰tû. „âervení“
proti „zelen˘m“. A pokud se nám tu zalíbí, proã zde nestrávit
tfieba celé dopoledne. K projití nauãné stezky se jistû najde
mnoho dal‰ích pfiíleÏitostí.

OUTDOOR SCHOOL
Have a careful look at both nature trails in the map. The

shorter red path will also lead you not only to an observati-
on post, where it is possible to see life in typical soft meadow,
but also through a neat area of Big Lagoon. It continues past
Moravian Ornithological Centre, where a rare exposition of
birds can be seen, and finally, it leads to a beautiful area of
Michalov, the municipal park. The green path will take us to
the national nature reserve, Îebraãka, which is nicknamed
“green lungs of the town”. The green path is almost 12 kilo-
metres long, so it is necessary to have comfortable shoes as
well as carefully plan time and stamina.

12 km5 km

(The stops 8 to 14 can be seen only when taking the green trail, which is longer.)(zastavení 8 aÏ 14 jsou pouze na vût‰ím – zeleném okruhu)
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� ROZCESTNÍK „U LABUTù“
� 0,1 0,1 VODNÍ PTACTVO
� 0,3 0,3 POHLED DO HISTORIE
� 1 1 ·KOLA V P¤ÍRODù, ¤EKA BEâVA
� 1,3 1,3 ZAVLEâENÉ DRUHY ROSTLIN
� 1,5 1,5 MùKK¯ LUH
� 1,7 1,7 MALÁ LAGUNA
	 2,8 B¤EHOVÉ POROSTY

 3,2 GEOMORFOLOGIE ¤ÍâNÍHO KORYTA
� 3,5 EKOTON – HRANIâNÍ SPOLEâENSTVA
� 4,9 MORAVSKÁ BRÁNA
 6,7 KVùTENA ÎEBRAâKY
� 7,2 STRHANEC
� 7,7 ZVÍ¤ENA ÎEBRAâKY
� 2,5 9,5 VELKÁ LAGUNA
� 3 10 MORAVSKÁ ORNITOLOGICKÁ STANICE, BIOLOGICKÁ STANICE
� 3,5 10,5 P¤IKRMOVÁNÍ PTACTVA
� 3,8 10,8 MICHALOV

THE SIGNPOST „U LABUTù“
WATERFOWL
LOCAL HISTORY
OUTDOOR SCHOOL, THE RIVER BEâVA
NEOPHYTES
SOFT FLOOD PLAIN
SMALL LAGOON
BANK PROTECTION STAND
GEOMORPHOLOGY OF THE RIVERBED
ECOTONE – BORDERING COMMUNITIES
MORAVIAN GATE
FLORA IN ÎEBRAâKA
STRHANEC
FAUNA IN ÎEBRAâKA
BIG LAGOON
MORAVIAN ORNITHOLOGICAL CENTRE, BIOLOGICAL CENTRE
FEEDING OF BIRDS
MICHALOV

Nauãná vlastivûdná stezka »Pfierovsk˘m luhem«Nauãná vlastivûdná stezka »Pfierovsk˘m luhem«

Nauãnou vlastivûdnou stezku Pfierovsk˘m luhem zfiídilo Mûsto Pfierov v roce 2004. Na jejím vybudování se ideovû podílel Moravsk˘ ornitologick˘ spolek Pfierov. Cenné informace dále poskytly následující subjekty: Muzeum Komenského – Moravská ornitologická stanice, Biologická stanice v Pfierovû, 
Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR – stfiedisko Olomouc, âesk˘ rybáfisk˘ svaz – MO Pfierov, Státní okresní archív Pfierov. Ilustrace Jifií Polãák. Grafické zpracování Elan spol. s r.o. Pfierov. Projekt byl ocenûn v rámci programu „Pivovary Staropramen mûstÛm“.
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