
MùKK¯ LUH
V níÏinách kolem fiek dnes najdeme jiÏ jen zbytky pÛvodnû velmi rozsáhl˘ch porostÛ luÏního lesa.

Rostou v nich stromy, které vyÏadují dostatek vody a kter˘m nevadí obãasné záplavy. Na místech se
zv˘‰enou hladinou spodní vody, zpravidla v niÏ‰ích úrovních fiíãní nivy, vyznaãujících se ãast˘mi zápla-
vami s rychl˘m opadem vody a ménû vyvinutou naplavenou pÛdou, se rozkládají pfieváÏnû vrbo-topo-
lové luÏní háje – tzv. mûkk˘ luh.

LuÏní les je velmi uÏiteãn˘ a nedovedeme jej v krajinû niãím nahradit. Îijí v nûm tisíce jedineãn˘ch
druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ. Funguje jako veliká houba, která nasakuje a vypafiuje obrovské mnoÏství
vody. Pomáhá vytváfiet zásoby podzemní vody. Pfiitom z ní odebírá Ïiviny a tím ji ãistí. ProtoÏe je
v luÏním lese dostatek Ïivin a vody, kaÏdoroãnû zde naroste obrovské mnoÏství Ïivé hmoty.

Za normálních okolností spolu tvofií fieka a luh jednotu. KdyÏ hladina v fiece stoupá, stoupá i hladi-
na podzemní vody v luÏním lese. KdyÏ se fieka vylévá z koryta, zaplavuje vût‰inou i plochy luÏního
lesa a pfiiná‰í do nûj potfiebné Ïiviny a umoÏÀuje migraci fiady rostlinn˘ch druhÛ. Druhová pestrost
spoleãenstva mûkkého luhu je potom pfiím˘m dÛsledkem kombinace ãisticí, ru‰ivé a tvofiivé ãinnos-
ti fieky v dobû povodnû. Tak jako luÏní les potfiebuje fieku, tak i fieka potfiebuje luÏní les. I les totiÏ
zásobuje fieku, zejména v dobû povodní, ãerstv˘mi organick˘mi Ïivinami, které jsou nepostradatelné
pro Ïivot fiady fiíãních organismÛ.

PfieváÏná ãást délky koryta fieky Beãvy se v prÛbûhu celého 20. století postupnû regulovala. Narov-
návaly se meandry, délka koryta fieky se tak podstatnû zkrátila, do‰lo k jeho zahloubení a následnû
i ke sníÏení hladiny podzemní vody v jeho okolí. Vegetace mûkkého luhu pozvolna ustoupila jen k tûs-

né blízkosti fieky a v porostech ji vytlaãi-
la vegetace tvrdého luhu, která jiÏ není
tak tûsnû vázána na záplavy a vysokou
hladinu spodní vody. Tzv. tvrd˘ luh dnes
tvofií vût‰inu lesÛ v údolní nivû.

LuÏní lesy spolu s ostatními nivními
spoleãenstvy pfiedstavují neobyãejnû pro-
duktivní ekosystémy. ¤eka jim
i v such˘ch obdobích zaji‰Èuje dostatek
vláhy a bahnité usazeniny sk˘tají dosta-
tek Ïivin. Díky tomu mohl ãlovûk na mís-
tû pÛvodních luÏních lesÛ v minulosti
vytvofiit vysoce úrodné nivní louky. Soci-
alizace zemûdûlství a s tím spojená inten-
zifikace v‰ak vût‰inou znamenala jejich
neodvratn˘ zánik. Zejména v 70. letech
minulého století byla vût‰ina nivních luk
rozorána a pfiemûnûna na pole. KdyÏ je
v‰ak pole zatopeno povodní, úroda je vût-
‰inou zniãena, zatímco nivním loukám
povodnû prospívají. Îije na nich totiÏ
mnoho druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ, ktefií
ke svému Ïivotu hodnû vody naopak
potfiebují. âinností ãlovûka (regulací
fieky, plo‰n˘m odvodÀováním a zakládá-
ním polí v nivû) tak v koneãném dÛsled-
ku do‰lo k v˘znamnému sníÏení ekolo-
gické stability krajiny.

SOFT FLOOD PLAIN
We can find only remains of originally huge alluvial forests in the lowland along rivers. The trees

in such areas require sufficient water income and welcome occasional floods. Lower parts of alluvi-
al plains are affluent with underground water sources often with increased level, and the occurren-
ce of floods is frequent, but the regression of water is fast. These areas are grown with willow-poplar
woods. That is also called a soft flood plain. Floodplain forests are very useful and cannot be repla-
ced by other vegetation. Thousands of unique species of fauna and flora live there. They operate as
great sponges absorbing and vaporising huge amounts of water. They also help to create supplies of
underground water. As the vegetation uses the nutrients, it cleans the water. Due to the sufficient
amount of nutrients and water, huge mass of vegetation grows in these places every year.
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(zastavení 8 aÏ 14 jsou pouze na vût‰ím – zeleném okruhu)
(The stops 8 to 14 can be seen only when taking the green trail,
which is longer.)
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