
B¤EHOVÉ POROSTY
DÛleÏitou souãástí bfiehÛ kaÏdé fieky jsou stromy a kefie spolu s vyvinut˘m bylin-

n˘m patrem. Dfieviny rostoucí na bfiezích vodního toku nebo nádrÏe naz˘váme bfie-
hov˘ porost. MÛÏe to b˘t jen fiada stromÛ nebo kefiÛ, ale i ‰irok˘ pás podél toku. Bfie-
hov˘ porost zlep‰uje kvalitu vody, ovlivÀuje vzhled krajiny a plní je‰tû mnoho dal-
‰ích funkcí. Zejména kofieny dfievin zpevÀují bfiehy pfied vodní erozí. Samozfiejmû
zde nachází útoãi‰tû i mnoho Ïivoãi‰n˘ch a bylinn˘ch druhÛ.
Kvalitní bfiehové porosty podél toku Beãvy jsou tvofiené hlavnû ol‰inami. Ty kromû

ol‰í (Alnus sp.) tvofií pfiedev‰ím vrba kfiehká (Salix fragilis) a bílá (Salix alba), jasan
ztepil˘ (Fraxinus excelsior), dub letní (Quercus robur), javory mléã (Acer platano-
ides), klen (Acer pseudoplatanus) a babyka (Acer campestre), habr obecn˘ (Carpi-
nus betulus), stfiemcha hroznovitá (Padus avium), topoly ãern˘ (Populus nigra), bíl˘
(Populus alba), osika (Populus tremula) a tfie‰eÀ ptaãí (Prunus avium). V souãasné
dobû se tu vzácnû vyskytují jilm vaz (Ulmus laevis) a jilm habrolist˘ (Ulmus minor).
Z kefiÛ tu najdeme napfiíklad brslen evropsk˘ (Euonymus europaeus), kru‰inu ol‰o-
vou (Frangula alnus, téÏ Rhamnus frangula), ptaãí zob obecn˘ (Ligustrum vulga-
re), hlohy (Crataegus sp.), rÛÏi ‰ípkovou (Rosa canina), kalinu obecnou (Viburnum
opulus), bez ãern˘ (Sambucus nigra), svídu krvavou (Cornus sanguinea), vrbu jívu
(Salix caprea). Tyto dfieviny vytváfiejí ekologicky stabilní porosty s rÛzn˘m v˘‰ko-
v˘m a prostorov˘m uspofiádáním.
Bylinné patro je v souãasnosti silnû ovlivnûno vnosem nadbyteãn˘ch Ïivin zejmé-

na z okolní zemûdûlské pÛdy. Dfiíve bûÏnû rostoucí rostliny, vesmûs teplomilné, byly
nahrazeny pleveln˘mi a rumi‰tními druhy, napfi. kopfiivou dvoudomou (Urtica dio-
ica), rÛzn˘mi druhy svízelÛ (Galium sp.), zlatob˘lem kanadsk˘m (Solidago cana-
densis) nebo mûrnicí ãernou (Ballota nigra). Spolu s nimi se setkáme s bylinn˘mi
vetfielci, napfi. kfiídlatkou, sluneãnicí topinambur ãi net˘kavkou Ïláznatou, ktefií musí
b˘t potlaãováni pfiedev‰ím ãetnûj‰ím kosením a ãasto i chemick˘m o‰etfiením.
V prÛbûhu let byly mnohde bfiehové porosty vykáceny a bfiehy následnû upraveny

pro jiné úãely, napfi. pûstování plodin, pastvu dobytka ãi umísÈování staveb, vãetnû
staveb dopravních. Bfiehové porosty v‰ak ãlovûk nemÛÏe niãím plnohodnotnû nahra-
dit, proto jim tam, kde zÛstaly v kulturní krajinû zachovány, musí vûnovat náleÏi-
tou péãi. Ta spoãívá v pravidelné kontrole a údrÏbû, odstraÀování star˘ch stromÛ
a vûtví a ve vysazování nov˘ch stromkÛ.
Zdrav˘ bfiehov˘ porost, sloÏen˘ z rÛznû star˘ch dfievin rÛzn˘ch druhÛ, dobfie zpev-

Àuje a chrání bfiehy, dokonce i pfii povodni. Nesprávnû udrÏované bfiehové porosty
pfiípadná povodeÀ vyvrátí a odná‰í s proudem. Po povodni v roce 1997 se mluví o tom,
Ïe velké ‰kody zapfiíãinily právû stromy, které zpÛsobily ucpání koryt a hromadûní
dfieva pfied mosty. Plovoucí kmeny v‰ak pocházely jen málo z bfiehov˘ch porostÛ, ale
pfiedev‰ím ze zaplaven˘ch lesÛ, svahov˘ch sesuvÛ a skládek dfieva. K ucpání tokÛ
pfiispûlo nahromadûní v‰eho materiálu, kter˘ voda nesla, a ãasto i nevhodná a pod-
dimenzovaná konstrukce mostÛ. Zdrav˘ bfiehov˘ porost bûÏné povodni odolá.

BANK PROTECTION STAND
Trees, bushes and developed herb floor are an important part of each riverbank.

Woody plants growing on banks of rivers or lakes are called bank protection stand.
It can be only a row of trees or bushes or it can be a wide strip of vegetation along
the river. This vegetation improves the quality of water, influences the scenery
and has many other tasks. The roots of woody plants reinforce the banks against
the erosion. Many species of fauna and flora find sanctuary there. This vegetati-
on cannot be fully replaced, so the places that have been preserved must be care-
fully looked after and regularly maintained. This vegetation must be checked, old
trees and branches must be removed, and new trees should be planted.
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dub letní (kfiemelák)
Quercus robur

kalina obecná
Viburnum opulus

jilm habrolist˘
Ulmus minor

javor mléã
Acer platanoides

bez ãern˘
Sambucus nigra
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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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� ROZCESTNÍK „U LABUTù“

THE SIGNPOST „U LABUTù“
� 0,1 0,1 VODNÍ PTACTVO

WATERFOWL
� 0,3 0,3 POHLED DO HISTORIE

LOCAL HISTORY
� 1 1 ·KOLA V P¤ÍRODù, ¤EKA BEâVA

OUTDOOR SCHOOL, THE RIVER BEâVA
� 1,3 1,3 ZAVLEâENÉ DRUHY ROSTLIN

NEOPHYTES
� 1,5 1,5 MùKK¯ LUH

SOFT FLOOD PLAIN
� 1,7 1,7 MALÁ LAGUNA

SMALL LAGOON
	 2,8 B¤EHOVÉ POROSTY

BANK PROTECTION STAND

 3,2 GEOMORFOLOGIE ¤ÍâNÍHO KORYTA

GEOMORPHOLOGY OF THE RIVERBED
� 3,5 EKOTON – HRANIâNÍ SPOLEâENSTVA

ECOTONE – BORDERING COMMUNITIES
� 4,9 MORAVSKÁ BRÁNA

MORAVIAN GATE
 6,7 KVùTENA ÎEBRAâKY

FLORA IN ÎEBRAâKA
� 7,2 STRHANEC

STRHANEC
� 7,7 ZVÍ¤ENA ÎEBRAâKY

FAUNA IN ÎEBRAâKA
� 2,5 9,5 VELKÁ LAGUNA

BIG LAGOON
� 3 10 MORAVSKÁ ORNITOLOGICKÁ STANICE, 

BIOLOGICKÁ STANICE
MORAVIAN ORNITHOLOGICAL CENTRE, 
BIOLOGICAL CENTRE

� 3,5 10,5 P¤IKRMOVÁNÍ PTACTVA
FEEDING OF BIRDS

� 3,8 10,8 MICHALOV
MICHALOV

vrba kfiehká
Salix fragilis

jasan ztepil˘
Fraxinus excelsior

javor babyka
Acer campestre

svída krvavá
Cornus sanguinea
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brslen evropsk˘
Euonymus europaeus

ol‰e lepkavá
Alnus glutinosa


