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(The stops 8 to 14 can be seen only when taking the green trail, which
is longer.)

km
� 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

MORAVSKÁ BRÁNA
Moravská brána tvofií pfiedûl mezi v˘chodní Karpatskou a západní Sudetskou soustavou.

Je to tfietihorní sníÏenina, která vede od Ostravské pánve smûrem na Pfierov. V˘chodní
stranu lemují Moravskoslezské Beskydy, severozápadní stranu Jeseníky a Oderské vrchy
a jihov˘chod Hornomoravsk˘ úval. Z biologického hlediska je Moravská brána zajímavá
prolínáním rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch druhÛ obou soustav.

Moravskou bránou protékají dvû velké fieky – Odra a Beãva. K zajímavostem patfií, Ïe
kaÏdá z tûchto fiek teãe do jiného mofie, takÏe se zde vlastnû nachází hlavní evropské roz-
vodí dvou mofií, a to mofie Baltského a mofie âerného.

Krajina v okolí Moravské brány, tak jak ji známe dnes, je v˘sledkem dlouhodobého geo-
logického v˘voje trvajícího více neÏ 350 milionÛ let. Za svoji dne‰ní podobu a pestrost
vdûãí pfiedev‰ím pozici na hranici mezi evropsky v˘znamn˘mi geograficko – geologick˘-
mi celky: âesk˘m masivem a Karpatami. Svûdkem hercynského vrásnûní, které stálo u zro-
du âeského masivu, jsou v okolí Moravské brány horniny prvohorního stáfií. Na dne‰ní
zemsk˘ povrch vystupují v podobû zarovnan˘ch, navzájem izolovan˘ch a více ãi ménû
morfologicky v˘razn˘ch ker, jeÏ jsou od sebe oddûleny hlubok˘mi zlomy. Jedná se o kru

Maleníku, Odersk˘ch vrchÛ a Tr‰ické pahorkatiny. Horniny z období tfietihor jsou nao-
pak svûdkem alpínského vrásnûní, jeÏ zpÛsobilo vznik karpatského horského oblouku.
Tyto vesmûs nezpevnûné usazené horniny vyplÀují sníÏeninu Moravské brány, která vznik-
la poklesem jedné z ker na v˘chodním okraji âeského masivu pod úroveÀ hladiny svûto-
vého oceánu a zalitím takto vzniklé pfiíkopové propadliny okrajov˘m mofiem, a podílejí
se na stavbû Kelãské pahorkatiny. Pokryv v˘‰e uveden˘ch hornin potom tvofií rÛzné typy
hlín a pÛd, ‰tûrkopísãité náplavy fiek, místy i spra‰ové návûje. Jejich vznik je spjat s nej-
mlad‰ím geologick˘m obdobím – ãtvrtohorami.

Moravská brána je svûdkem bohaté minulosti. První osadníci vykluãovali lesy na fiíãních
bfiezích a zakládali zde osady jiÏ v dobû kamenné. OdjakÏiva spojovala severní Baltské
mofie se Stfiedozemním mofiem na jihu a oblast Atlantiku na západû s v˘chodním âerno-
mofiím. Stafií kronikáfii ji latinsky naz˘vali Porta Moravica. Je to prastará obchodní i vojen-
ská cesta. Vedla jí slavná jantarová stezka od Baltu do ¤ímské fií‰e. Obûma smûry po této
stezce putovali jiÏ lovci mamutÛ, pozdûji kupecké karavany se vzácn˘m nákladem janta-
ru a dal‰ích surovin, a zprostfiedkovávaly tak v˘mûnu zboÏí i rozdíln˘ch kultur. Stfiedo-
vûk s sebou pfiinesl mj. zaloÏení památného hradu Helf‰t˘na na Krásnici a mûsta Lipní-
ka v podhradí. Brána byla rovnûÏ svûdkem historicky doloÏen˘ch vpádÛ TatarÛ, ·védÛ

a UhrÛ. Procházela jí vojska Jana Sobieského na pomoc Vídni roku 1683, pluky Bedfiicha
Velikého na poãátku vlády Marie Terezie i ruská vojska Suvorova a Kutuzova. Prchala tudy
i napoleonská vojska po poráÏce u Moskvy r. 1812.

Krajinu Moravské brány v minulosti tvofiily podél fiek nejrÛznûj‰í typy luÏního lesa, pfii-
zpÛsobené pravideln˘m povodním, extenzívnû vyuÏívané nivní louky a mrtvá ãi slepá
ramena na rÛzném stupni zarÛstání (sukcese). ¤eka tekla pfiirozen˘m korytem a její dyna-
micky mûnící se systém bfiehov˘ch nátrÏí a fiíãních ‰tûrkopískov˘ch náplav byl ideálním
biotopem pro ryby, a tím i lovi‰tûm pro vodní a mokfiadní ptáky. Navíc fieka nesmírnû
v˘znamnou mûrou pfiispívala k hydrologické i ekologické rovnováze krajiny. ¤íãní niva
byla rájem nezmûrného mnoÏství ÏivoãichÛ a rostlin.

V dne‰ní dobû je Moravská brána silnû poznamenána úpravami koryta Beãvy, rozvojem
osídlení a prÛmyslu, intenzifikací zemûdûlství i svojí tradiãní funkcí coby silnû vyuÏíva-
ného dopravního koridoru, coÏ pfiiná‰í velké nároky na rozvoj Ïelezniãní i silniãní dopra-
vy, vãetnû pfiipravované v˘stavby dálnic D1 a D47. To v‰e vedlo k pfiemûnû pÛvodní vyvá-
Ïené, extenzívnû vyuÏívané krajiny na krajinu kulturní, naru‰enou dosavadní ãinností
ãlovûka.

MORAVIAN GATE
Moravian Gate is a Tetriary period depression that creates a border between eastern

Karpatian and western Sudeten system. Two big rivers run through the area – the Odra
and the Beãva. Each of these rivers flows into a different sea – the Baltic and Black Sea
– which means that this area in an important European watershed. The area of Mora-
vian Gate of present times is the result of a long geological development, which lasted
for more than 350 million years.

Moravian Gate has always connected the Baltic Sea on the north with the Mediterra-
nean Sea on the south and the Atlantic Ocean on the west with areas near the Black Sea
on the east. Old chroniclers called this area Porta Moravica. It is an ancient trading and
military road between east and west and between north and south. Also, the famous
Amber path leading from the Baltic to the Roman Empire led through this area. Many
historical events took place here; for example military attacks of the Tartars, Swedes,
and Hungarians, and also Napoleon’s army fled through here after their defeat near Mos-
cow in 1812.

Nowadays, Moravian Gate develops under the influence of changes of the riverbed, deve-
lopment of settlement and industry, intensification of agriculture as well as an impor-
tant role as a transport corridor. Due to all these activities, originally balanced, but exten-
sively exploited area changed into cultural and disturbed area.
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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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