
EKOTON – HRANIâNÍ SPOLEâENSTVA
LuÏní les Îebraãka je nejãastûji lemován plochami trval˘ch travních porostÛ nebo ornou pÛdou vznik-

lou rozoráním pÛvodních nivních luk. KaÏd˘ z tûchto ekosystémÛ (les, louka, pole) se vyznaãuje sv˘m
charakteristick˘m spoleãenstvem, tj., zjednodu‰enû fieãeno, souborem populací rÛzn˘ch rostlinn˘ch
i Ïivoãi‰n˘ch druhÛ, hub a mikroorganismÛ, které se spoleãnû vyskytují v urãitém prostoru a ãase.
LuÏní les i louka pfiedstavují relativnû pfiírodní, druhovû rozmanitá a ekologicky stabilnûj‰í spoleãen-
stva, kde se jednotlivé druhy ve sv˘ch Ïivotních nárocích vzájemnû doplÀují. Naopak umûlá spole-
ãenstva (sem patfií napfi. lány obilí) jsou druhovû chudá, ekologicky nestabilní a k jejich zachování je
vÏdy nutn˘ zásah ãlovûka.

Mezi jednotliv˘mi spoleãenstvy b˘vá tzv. pfiechodové pásmo (ekoton), v nûmÏ se sousedící spoleãen-
stva pfiekr˘vají (napfi. okraj lesa), a proto b˘vá druhovû mnohem rozmanitûj‰í. Dochází ke sm˘vání zfie-
teln˘ch ostr˘ch hranic, kdy druhy ze spoleãenstva prvého pokraãují v ub˘vajícím mnoÏství plynule do
spoleãenstva druhého a naopak. V místech, kde se dvû spoleãenstva st˘kají, tak zaznamenáváme v˘skyt
druhÛ z obou spoleãenstev. Navíc zde nalezneme dal‰í druhy, které se vyskytují právû jen v tûchto pfie-
chodov˘ch zónách. Pfiechodová spoleãenstva jsou tudíÏ druhovû bohat‰í neÏ obû „ãistá“ spoleãenstva.
Tûmto spoleãenstvÛm fiíkáme ekotonální a jejich zv˘‰ená druhová bohatost je oznaãována jako eko-
tonální efekt. Typick˘m pfiíkladem mÛÏe b˘t hraniãní spoleãenstvo mezi loukou a luÏním lesem, tedy
v místech, kde se zrovna nacházíme.

ECOTONE – BORDERING COMMUNITIES
Between each community there is always a transitional area (ecotone), where two neighbouring

communities coexist (e.g. the edge of a forest) and these areas contain greater variety of species. Typi-
cal example of such transitional area can be an area between a meadow and floodplain forest, whe-
re we are standing now.
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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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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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