
KVùTENA ÎEBRAâKY
Národní pfiírodní rezervace (NPR) Îebraãka byla vyhlá‰ena dne 4. 6. 1949 a patfií mezi nejstar‰í rezer-

vace v regionu. Celková rozloha rezervace ãiní 234,9 ha. Vlastní rezervaci dnes tvofií lesní komplex pfii-
bliÏnû obdélníkového tvaru, omezen˘ na jihov˘chodní stranû Beãvou, na jihozápadû vlastním mûstem
Pfierovem, na severozápadû poli pfiiléhajícími k silnici Pfierov-Ostrava.

Îebraãka pfiedstavuje unikátní pozÛstatek pÛvodnû rozsáhl˘ch luÏních lesÛ v údolní nivû Beãvy. Dfie-
vinná skladba se v jednotliv˘ch ãástech lesního komplexu li‰í. Stfiídají se zde mûkké luhy s vrbami a topo-
ly, tvrdé luhy s dubem, jasanem, javorem klenem a lípou a karpatské dubohabfiiny.V nûkter˘ch ãástech
lesa se blíÏí pfiirozené skladbû, která by se na daném stanovi‰ti vyvinula bez zásahu ãlovûka. Jsou zde
zachovány staré duby, zejména dub letní (Quercus robur), hojná je lípa srdãitá (Tilia cordata), javor klen
(Acer pseudoplatanus), javor mléã (Acer platanoides), habr obecn˘ (Carpinus betulus), jilm vaz (Ulmus
laevis) a jilm habrolist˘ (Ulmus minor), na vlhãích místech pak pfievládají jasan ztepil˘ (Fraxinus excel-
sior), ol‰e lepkavá (Alnus glutinosa), topoly ãern˘ (Populus nigra), bíl˘ (Populus alba), osika (Populus
tremula) a vrby (Salix sp.). Kfiovinné patro je vyvinuto velmi dobfie. Hojná je zde svída krvavá (Cornus
sanguinea), brslen evropsk˘ (Euonymus europaeus), líska obecná (Corylus avellana) a stfiemcha hroz-
novitá (Padus avium). 

Bylinné patro, tvofiené typickou kvûtenou luÏního lesa, je boha-
tû vyvinuté. Nejvhodnûj‰ím obdobím pro pozorování kvûteny luÏ-
ního lesa je jaro, kdy cel˘ les rozkvete. Hovofiíme o tzv. jarním
aspektu vegetace. V bylinném patru nalezneme druhy karpatské,
panonské a hercynské kvûteny. Z charakteristick˘ch rostlin zde
nalezneme napfi. plicník lékafisk˘ (Pulmonaria officinalis), kon-
valinku vonnou (Convallaria majalis), sasanku pryskyfiníkovitou
(Anemone ranunculoides), kfiivatec Ïlut˘ (Gagea lutea), prvo-
senku vy‰‰í (Primula elatior), dymnivku plnou (Corydalis soli-
da), kosatec Ïlut˘ (Iris pseudacorus). Pfiítomny jsou také druhy
vzácné a zákonem chránûné, napfiíklad kyãelnice Ïláznatá (Den-
taria glandulosa), kyãelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos),
snûÏenka podsnûÏník (Galanthus nivalis), lilie zlatohlávek (Lili-
um martagon), árón v˘chodní (Arum cylindraceum) a dal‰í.
Nejnápadnûj‰í rostlinou celé rezervace, která se nedá pfiehlédnout
v dobû pozdního jarního aspektu a vytváfií celé souvislé plochy, je
ãesnek medvûdí (Allium ursinum), kter˘ upoutá pozornost zejmé-
na v dobû kvûtu intenzivní ãesnekovou vÛní. 

V terénních sníÏeninách nalezneme zajímavá vlhkomilná spoleãenstva vysok˘ch ostfiic, rákosin a bah-
nit˘ch substrátÛ. Na ‰tûrkov˘ch náplavech podél Beãvy mÛÏeme vidût porosty s chrasticí rákosovitou
(Phalaroides arundinacea). 

Vlivem chybn˘ch lesnick˘ch zásahÛ v minulosti do‰lo k umûlému zaloÏení nûkter˘ch porostÛ, které lze
charakterizovat jako pfiírodû vzdálené. Patfií k nim mladé jasanové a borové porosty s typicky ochuzen˘m,
zjednodu‰en˘m bylinn˘m patrem. Dal‰í geograficky nepÛvodní a stanovi‰tnû nevhodné druhy dfievin jsou
dub ãerven˘ (Quercus rubra), javor jasanolist˘ (Acer negundo), modfiín opadav˘ (Larix decidua), smrk zte-
pil˘ (Picea abies), topol kanadsk˘ (Populus x canadensis) a trnovník akát (Robinia pseudoacacia).

V posledním období lze na spoleãenstvech luÏního lesa pozorovat postupn˘ neÏádoucí vliv úbytku vlá-
hy. Hlavním dÛvodem je, Ïe fieka Beãva byla v letech 1880–1933 napfiímena a zahloubena, ãímÏ se zabrá-
nilo kaÏdoroãním sezónním záplavám typick˘m pro luÏní lesy a hladina podzemní vody v rezervaci pokles-
la. To postupnû vede na vût‰inû plochy rezervace k pfiemûnû spoleãenstev na druhovû chud‰í tvrd˘ luh. 

FLORA IN ÎEBRAâKA
Îebraãka, the area of which is 234 900 m2, was proclaimed a national nature reserve on 4 June 1949

and belongs to the oldest nature reserves in the region. This park represents a unique reminder of ori-
ginally vast alluvial forests in the alluvial plain of the Beãva. The composition of wood differs in every
part of the forest. Soft flood plains containing willows and poplars alternate with hard flood plains con-
taining oaks, ashes, sycamore maples and lindens, and oak-hornbeams. Composition in some parts is
very similar to the original and would develop in that place also without human touch. The herb floor
encompassing typical flora is richly developed. The most suitable moment to observe flora in this wood
is spring when the whole area is in blossom. We speak about ’spring aspect’ of vegetation. Climatic chan-
ges and alteration of water supply have a negative impact on moisture, which has been rapidly decrea-
sing recently. These changes cause gradual transformation of soft flood plain into hard one with poorer
biodiversity.
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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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javor klen (horsk˘)
Acer pseudoplatanus

kokofiík vonn˘ 
(lékafisk˘)

Polygonatum odoratum

tfiepenitka svazãitá
Hypholoma fasciculare

ãirÛvka fialová
Lepista nuda

penízovka sametonohá
Flammulina velutipes

smrÏ obecn˘
Morchella esculenta

smrÏ polovoln˘
Morchella semilibera

strmûlka mlÏenka
Clitocybe nebularis

muchomÛrka zelená
Amanita phalloides

ryzec dubov˘
Lactarius quietus

ãechratka podvinutá
Paxillus involutus

opeÀka mûnlivá
Kuehneromyces

mutabilis

sasanka 
pryskyfiníkovitá

Anemone 
ranunculoides árón karpatsk˘

Arum alpinum

zvonek kopfiivolist˘
Campanula trachelium kosatec Ïlut˘

Iris pseudacorus

ãesnek medvûdí
Allium ursinum

lilie zlatohlavá
(zlatohlávek)

Lilium martagon

dub letní (kfiemelák)
Quercus robur

dub zimní (drnák)
Quercus petraea

lípa srdãitá
Tilia cordata

jilm habrovit˘
Ulmus minor

snûÏenka podsnûÏník
Galanthus nivalis

orlíãek obecn˘
Aquilegia vulgaris

l˘kovec jedovat˘ 
(obecn˘)

Daphne mezereum
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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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ladoÀka dvoulistá

kfiivatec Ïlut˘ãesnek medvûdí

prvosenka jarní kyãelnice Ïláznatá dymnivka dutá

plicník lékafisk˘ sasanka hajní


