
VELKÁ LAGUNA
Tato místa pro‰la v minulosti stejn˘m pfiirozen˘m v˘vo-

jem jako pfiilehlé území NPR Îebraãka. Vytváfiely se zde
obdobné geologické a pÛdní profily, vodní reÏim, cha-
rakteristick˘ pro údolní nivu, byl bezprostfiednû svázán
s fiekou Beãvou, vyvinula se zde stabilní luÏní spoleãen-
stva. V 70. letech minulého století zde byla provádûna
místní tûÏba ‰tûrkopísku, po níÏ ve vytûÏen˘ch prosto-
rech vznikly tfii vodní plochy, jejichÏ vodní hladina kolí-
sá v závislosti na hladinû spodní vody a na mnoÏství srá-
Ïek. Mezi Pfierovany se pro oznaãení tûchto nádrÏí vÏil
místní název „laguny“. Nejvût‰í z nich, tzv. velkou lagu-
nu o rozloze pfiibliÏnû 3 ha, vidíme pfied sebou.

Bezprostfiední okolí velké laguny, narozdíl od malé
(zastavení ã. 6 a 7), u které mÛÏeme pozorovat pfiiroze-
n˘ proces následného zazemÀování a v˘voj mûkkého
luhu, bylo parkovû upraveno a volné travnaté plochy jsou
pravidelnû seãeny. Zejména díky své v˘jimeãné poloze,
v pfiíjemné docházkové vzdálenosti od centra mûsta, je
dnes tato vodní plocha vyuÏívána k rekreaci a ke spor-
tovnímu rybafiení. Spoleãnû se sousedními lagunami tvo-
fií souãást rybáfiského revíru Beãva 2A, obhospodafiova-
ného místní organizací âeského rybáfiského svazu. Lagu-
na je kaÏdoroãnû osazována a doplÀována rybami, napfií-
klad kapry, ‰tikami, candáty, úhofii, cejny, amury a tol-
stolobiky. Dále se sem vysazuje tzv. bílá ryba, která je ve
skuteãnosti smûsí rÛzn˘ch druhÛ (plotice, jelec, ouklej,
hrouzek, stfievle atd.) a slouÏí jako potrava pro dravé dru-
hy.

BIG LAGOON
The local mining of gravel sand gave rise to three lakes.

The level in these lakes fluctuates depending on the rain-
fall and the level of underground water. People in Pfierov
call this area familiarly as “lagoon”. The largest of the
three lakes – “Big Lagoon” – with the area of 300m2 is
in front of us. Whereas the area around this lagoon is cul-
tivated as a park and the grass is regularly cut, the area
around small lagoon (stop 6 and 7) undergoes a gradual
natural process of development to soft flood plain. Due
to its exceptional position and a pleasant distance from
the centre, this place is extensively used for relaxation
and fishing.
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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

‰tika obecná
Esox lucius

sumec velk˘
Silurus glanis

karas obecn˘
Carassius carassius

cejn velk˘
Abramis brama

amur bíl˘
Ctenopharyngodon idella

lín obecn˘
Tinca tinca

jelec tlou‰È
Leuciscus cephalus

kapr obecn˘
Cyprinus carpio

perlín ostrobfiich˘
Scardinius erythrophthalmus

candát obecn˘
Stizostedion lucioperca

cejnek mal˘
Blicca bjoerkna

plotice obecná
Rutilus rutilus

Nauãná vlastivûdná stezka »Pfierovsk˘m luhem«Nauãná vlastivûdná stezka »Pfierovsk˘m luhem«

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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úhofi fiíãní
Anguilla anguilla

tolstolobik bíl˘
Hypophthalmichthys molitrix


