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1 Stﬁední ãást CHKO Poodﬁí
v Oderské bránû se ‰irokou Oderskou
nivou mezi Studénkou vlevo a Novou Horkou.

Na pﬁedcházející stranû: Vodní
plocha s hejnem rackÛ v PR Kotvice obklopena porosty rákosu a luÏními lesy.
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CHKO Poodﬁí tvoﬁí 0,5 aÏ 4,5 km ‰irok˘ a cca 34 km dlouh˘ pruh rovinného (nivního) a pahorkatinného terénu kolem ﬁeky Odry v Oderské bránû
mezi obcí VraÏné na jihozápadû a Ostravou-Zábﬁehem na severov˘chodû. Nejsevernûj‰í bod CHKO leÏí na 49° 47’
47’’ s. ‰., na Ïelezniãní trati pﬁes Oderskou nivu (odboãka Odra) zsz. od JiÏního Mûsta, a nejjiÏnûj‰í bod na 49° 35’
44’’ s. ‰. na kﬁiÏovatce silnic v obci HÛrka v Barto‰ovické pahorkatinû. Nejzápadnûj‰í bod leÏí na 17° 52’ 06’’ v. d.
na kﬁiÏovatce ulic v obci VraÏné
v Oderské nivû a nejv˘chodnûj‰í bod
na 18° 11’ 18’’ v. d. u Ïelezniãního mostu pﬁes Odru sz. od JiÏního Mûsta. Nejvy‰‰ím bodem CHKO je kóta 293,5 m
n. m. západnû od Kunína v Barto‰ovické pahorkatinû, nejniÏ‰ím bodem je
povrch Oderské nivy v Polanském lese
v Ostravû-Svinovû (214,1 m n. m.).
CHKO zasahuje do okresÛ Nov˘ Jiãín,
Fr˘dek-Místek a Ostrava-mûsto.
CHKO leÏí v Západních Karpatech,
jak v karpatské pﬁedhlubni, tak ve Vnûj‰ích Západních Karpatech. Karpatská

pﬁedhlubeÀ Oderské brány vznikla ve
spodním miocénu v dÛsledku násunu
star‰ího pﬁíkrovu podslezské jednotky.
Rostoucí zátûÏ vznikajícího akreãního
klínu vedla k ohnutí fundamentu âeského masivu, rozlámání a poklesu ker
prekambrick˘ch, devonsk˘ch a karbonsk˘ch hornin. Vznikl˘ pﬁíkop se postupnû vyplnil moﬁsk˘mi sedimenty spodního badenu, které místy na povrch
vystupují v Klimkovické pahorkatinû.
Spodnobadenskou pﬁedhlubeÀ Oderské brány zãásti pﬁekryl pﬁesun mlad‰ího pﬁíkrovu podslezské jednotky Vnûj‰ích Západních Karpat. âelo pﬁíkrovu
probíhá od Jeseníku nad Odrou po
Kunín pod Oderskou nivou. Na mlad‰í pﬁíkrov podslezské jednotky se pak
bûhem mlad‰ích mlado‰t˘rsk˘ch pohybÛ nasunuly dílãí pﬁíkrovy tektonicky vy‰‰í slezské jednotky. Její horniny
tvoﬁí povrchovou stavbu Barto‰ovické
pahorkatiny, napﬁ. CihelÀák (288,6 m
n. m.) severozápadnû od Kunína.
Spodnobadenské usazeniny karpatské pﬁedhlubnû i horniny fly‰ov˘ch
pﬁíkrovÛ Vnûj‰ích Západních Karpat

CHKO Poodﬁí
ZVLÁ·Tù CHRÁNùNÁ ÚZEMÍ A PAMÁTNÉ STROMY

v‰ak v CHKO jen zﬁídka vystupují na
povrch terénu. Vût‰inou jsou pﬁekryty
kvartérními sedimenty.
Území CHKO prodûlalo v kvartéru
sloÏit˘ v˘voj, pﬁedev‰ím vlivem dvojího pevninského zalednûní, které do
Oderské brány proniklo z Ostravské
pánve. Vznikla tak kvartérní akumulaãní oblast s pokryvem ãtvrtohorních
usazenin – jednak ledovcov˘ch z elsterského a sálského zalednûní, jednak fluviálních a eolick˘ch (spra‰ov˘ch hlín).
Zejména spra‰ové hlíny tvoﬁí povrch
Klimkovické a Barto‰ovické pahorkatiny. V ‰iroké Oderské nivû je spodní souvrství fluviálních ‰tûrkÛ a pískÛ
svrchnopleistocenního aÏ holocenního
stáﬁí pﬁekryto holocenním souvrstvím
povodÀov˘ch hlín. Místy se v nivû nacházejí hnilokaly a slatinné zeminy.
V Oderské nivû jsou hojné antropogenní uloÏeniny.
Z regionálnû-geomorfologického
hlediska leÏí území CHKO v provincii
Západní Karpaty, v podcelku Oderská
brána, kter˘ náleÏí do celku Moravské
brány (soustava Vnûkarpatsk˘ch sníÏenin). Osu sníÏeniny Oderské brány

tvoﬁí Oderská niva – nánosová rovina
vytvoﬁená ﬁekou Odrou. ·íﬁka nivy se
pohybuje mezi 1,5 aÏ 3 km. Mocnost
kvartérních sedimentÛ v nivû kolísá
mezi 2 aÏ 6 m. Koryto ﬁeky Odry si
pﬁes místní úpravy zachovalo ráz pﬁirozeného níÏinného toku. Odra vytváﬁí
v nivû ãetné volné meandry. Vedle aktivních koryt tu jsou ãetná mrtvá ramena. V nivû je moÏné rozli‰it spodní
a svrchní nivní stupeÀ. Za vysok˘ch
vodních stavÛ je povrch nivy zatápûn
povodÀovou vodou.
V CHKO ﬁeka Odra pﬁijímá ﬁadu
pﬁítokÛ – zprava zejména Luhu, Jiãínku, Sedlnici, Lubinu a Ondﬁejnici, zleva
Husí potok, Bílovku a Polanãici, které
mají rovnûÏ vytvoﬁeny údolní nivy.
Povrch nivy je ovlivnûn antropogenní ãinností, zejména soustavou rybníkÛ,
náhony a odvodÀovacími kanály. Napﬁíã
nivou procházejí tûlesa komunikací.
NíÏinn˘ geomorfologick˘ okrsek
Klimkovická pahorkatina zasahuje do
CHKO jen mal˘mi v˘bûÏky u Jistebníku, Pustûjova a Hladk˘ch Îivotic. Pahorkatina vznikla hlavnû na badensk˘ch sedimentech a na sedimentech
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pleistocenního pevninského ledovce,
které jsou pokryty spra‰ov˘mi hlínami.
Je na nich vyvinut periglaciální georeliéf s mûkk˘mi tvary. Svah údolí Odry
je mírn˘, pﬁeváÏnû kryt˘ spra‰ov˘mi hlínami. Pﬁi úpatí údolního svahu u Mankovic a Polanky vystupují ‰tûrky hlavní
terasy.
NíÏinn˘ okrsek Barto‰ovická pahorkatina zasahuje do CHKO sv˘mi severními okraji zejména mezi VraÏn˘m,
Jeseníkem nad Odrou a Kunínem (CihelÀák 288,6 m n. m.), dále pak mezi
Hukovicemi a Barto‰ovicemi (Barto‰ovick˘ kopec 276,9 m n. m.) a mal˘mi v˘bûÏky mezi Albrechtiãkami (kóta
246,5 m n. m.) a Petﬁvaldíkem a je‰tû
u Proskovic (Jarkov 242 m n. m.). Plochá pahorkatina vznikla na fly‰ov˘ch
pﬁíkrovech Vnûj‰ích Západních Karpat
pﬁekryt˘ch glaciálními, fluviálními a eolick˘mi sedimenty, na nichÏ se vytvoﬁil
ploch˘ periglaciální georeliéf. Plo‰iny
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CHKO PO 4

a ‰iroké rozvodní hﬁbety jsou pﬁekryté
spra‰ov˘mi hlínami. Okrajov˘ svah
k Oderské nivû je pomûrnû pﬁíkr˘
a 15 –20 m vysok˘. Pﬁi jeho úpatí v nûkter˘ch úsecích vystupují ‰tûrky ﬁíãní
(hlavní) terasy. V˘‰e na svahu se nacházejí fluvioglaciální ‰tûrky a písky sálského zalednûní. U CihelÀáku (288,6
m n. m.) je v˘choz tû‰ínsko-hradi‰Èského souvrství godulského v˘voje slezské
jednotky. Místy je svah pﬁekryt svahovinami a postiÏen sesuvy. Pﬁi ústí nûkter˘ch pﬁítokÛ Odry se vyvinuly malé
náplavové kuÏely.
DÛleÏitou antropogenní bariérou je
v˘razn˘ násep dráÏního tûlesa Ïelezniãní trati Pﬁerov – Bohumín a ﬁada odvodÀovacích pﬁíkopÛ podél nûj.
Chránûná krajinná oblast Poodﬁí leÏí podle Quitta, E., 1971, v mírnû teplé klimatické oblasti, která je zde charakterizovaná dlouh˘m tepl˘m a mírnû
such˘m létem a krátkou mírnû teplou
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1

a velmi suchou zimou s krátk˘m trváním snûhové pokr˘vky.
PrÛmûrná roãní teplota vzduchu se
pohybuje kolem 8,0 °C, pﬁiãemÏ prÛmûrná teplota vzduchu v ãervenci dosahuje 17 aÏ 18 °C a v lednu jen –2 aÏ
–3 °C. PrÛmûrné teploty vzduchu malého vegetaãního období s velmi pﬁízniv˘mi podmínkami pro v˘voj v‰ech
ekosystémÛ, trvajícího v prÛmûru 140
aÏ 160 dnÛ v roce, se pohybují mezi 14
aÏ 16 °C. PrÛmûrné roãní úhrny atmosférick˘ch sráÏek jsou rozloÏeny mezi
600 – 700 mm, pﬁiãemÏ niÏ‰í jsou v severní ãásti poﬁíãní nivy.
PrÛmûrná celková v˘‰ka snûhu spadlého za rok je v CHKO Poodﬁí v dlouhodobém prÛmûru 75 aÏ 100 cm.
V posledních desetiletích 20. století
v‰ak bylo pozorováno celkovû krat‰í
trvání snûhové pokr˘vky niÏ‰ích mocností, které mÛÏe b˘t vyvoláno zv˘‰en˘mi teplotami vzduchu, ovlivnûn˘mi
blízkostí ostravské prÛmyslové aglomerace. Ty se mohou projevovat také ve zv˘‰ené ãetnosti a intenzitû de‰Èov˘ch sráÏek i v zimním období.
Exhalace prÛmyslu a rostoucí automobilová doprava, jsou spolu s inverzní polohou nivy Odry hlavní pﬁíãinou
sniÏování délky sluneãního svitu a vzrÛstu poãtu dní s nízkou oblaãností. Vût‰í
rozsah oblaãnosti pﬁipadal v posledních
desetiletích i na smogové situace. Geomorfologie krajiny v Moravské bránû

je pﬁíãinou pﬁevládajících jihozápadních a severov˘chodních vûtrÛ.
ReÏim podzemních vod je jin˘
v Oderské nivû a jin˘ v hlavní terase
Odry a jejích pﬁítokÛ (okraj Barto‰ovické a Klimkovické pahorkatiny).
Vodní reÏim nivy je v prÛbûhu roku
v˘raznû ovlivÀován rozloÏením sráÏek
a teplot, které mûní prÛtoky povrchov˘ch tokÛ. Pﬁi rozlivech dochází k infiltraci do propustn˘ch ‰tûrkopískÛ na
bázi nivy. Zvy‰uje se napûtí hladiny
podzemní vody, v˘raznû ovlivÀované
nadloÏními, ménû propustn˘mi hlínami. Cel˘ pÛdní profil je pozvolna sycen.
V místech terénních depresí vystupuje podzemní voda aÏ na povrch. Niva je
ovlivÀována infiltrací vody z koryta
v pruhu sahajícím aÏ nûkolik set metrÛ
od ﬁeky.
Spolu s kaÏdoroãními záplavami má
tento jev zásadní v˘znam pro zachování mokﬁadních spoleãenstev, typick˘ch
pro chránûnou krajinnou oblast.
V obdobích sucha je úroveÀ hladiny podzemní vody v poloze bazálních
‰tûrkopískÛ, odkud pﬁitéká do koryt
vodních tokÛ a mírnû zvy‰uje jejich
prÛtoky. Vodní reÏim pﬁíznivû ovlivÀují také ãetné prameny u paty pravého
údolního svahu hlavní terasy.
Nadregionální v˘znam mají minerální vody, ãerpané ãtyﬁmi dvojicemi
vrtÛ v Polance nad Odrou pro Láznû
Nov˘ Darkov v Klimkovicích (k léãbû

1 TÛnû se zpomalen˘m obûhem
vody tvoﬁí krásné zákoutí CHKO
Poodﬁí.
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1 Stromy z bﬁehov˘ch porostÛ
vytváﬁejí nad hladinou ﬁeky Lubiny
bizarní tvary.
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nemocí pohybového a obûhového ústrojí). Bádenská klastika a písãité polohy
jsou kolektorem chloridov˘ch metamorfovan˘ch marinních vod s vysok˘m
obsahem jodidÛ a bromidÛ. Lokalitou
men‰ího v˘znamu jsou od 18. století
zﬁídla uhliãit˘ch vod v Jeseníku nad
Odrou, které jsou pod názvem Jesenická kyselka dodávány do prodejen ‰irokého okolí.
Relativnû nepropustné podloÏí hlavní ﬁíãní terasy (badenské a karpatské sedimenty) tvoﬁí okraj podslezské a slezské jednotky. Na nû sedimentovaly
velmi propustné fluviální ‰tûrky a ‰tûrkopísky, které jsou hlavním nositelem
zvodnûní celé terasy. Vût‰inou jsou pﬁevrstveny glacilakustrinními písky a jíly,
místy rovnûÏ zvodnûl˘mi. V povrcho-

vém krytu leÏí málo propustné spra‰ové hlíny. Zásoby podzemní vody ve
‰tûrcích jsou doplÀovány pouze sráÏkami. Prameny a pramenné linie vyvûrají
u paty terasového svahu. Jsou hojné
podél celé terasy. Vydatnost je v‰ak ovlivÀována rozsáhl˘mi melioracemi.
Horní ãást povodí Odry leÏící na
území na‰í republiky tvoﬁí pouhá 4 %
z jeho celkové plochy, odvádí v‰ak
z na‰eho území 10 % objemu vody. Na
Odﬁe dosud nejsou vybudována Ïádná
hydrotechnická zaﬁízení, která by regulovala prÛtoky. ¤eka má proto zachován hydrologicky pﬁirozen˘ charakter
a také navazující Oderská niva má pÛvodní reÏim sezónního kolísání podzemních a povrchov˘ch vod v závislosti na sráÏkách.
Retenãní schopnost údolní nivy
Odry se v plné míﬁe projevila pﬁi extrémních ãervencov˘ch povodních v roce
1997 (více neÏ stoletá voda). Jen v území CHKO bylo zaplaveno 54,5 km2
plochy. Chránûná krajinná oblast Poodﬁí tak zachytila více neÏ 89 miliónÛ m3 vody.
Údolní niva Odry mezi Mankovicemi a Ostravou je pﬁirozenou ochranou urbanizovan˘ch území pﬁed povodnûmi, pﬁedev‰ím zpomalováním
odtoku v meandrujícím toku a rozlivem do nezastavûné nivy. Mimo ni
pokraãoval rozliv na dolních tocích
Lubiny, Sedlniãky, Luhy, na Odﬁe samotné nad územím CHKO, ale pﬁedev‰ím na levobﬁeÏních pﬁítocích, na Husím potoce a na Bílovce, v katastru
Ostravy pak v rozsáhlé nivû Odry (Stará Bûlá, V˘‰kovice, Zábﬁeh, Polanka
nad Odrou).
Husí potok a Bílovka nebyly schopny sv˘m po‰kozen˘m povodím (celoplo‰ná odvodnûní, napﬁimování velk˘ch
úsekÛ tokÛ, velmi malá lesnatost) pojmout extrémní sráÏky. V˘sledkem bylo zaplavení území daleko za Ïelezniãní
tratí âD Bohumín-Pﬁerov (budována
za hranicí rozlivu stolet˘ch vod), její
rozplavení a znaãné po‰kození.
Zneãi‰tûní Odry z povodí je znaãné (Bílovec, Fulnek, Odry, Nov˘ Jiãín,
Fren‰tát pod Radho‰tûm, Kopﬁivnice,
Pﬁíbor, komplexy zemûdûlské velkov˘roby), pﬁesto se s ním tok stále dokáÏe

CHKO Poodﬁí
pomûrnû dobﬁe vyrovnat vysokou samoãisticí schopností. (I. b tﬁída ãistoty
na profilu v Polance nad Odrou pﬁi
vtoku do Ostravy).
Vodohospodáﬁsky jsou vyuÏívány
ãetné prameny, pﬁedev‰ím na pravé ﬁíãní terase.
Do CHKO Poodﬁí zasahuje celkem
16 rybáﬁsk˘ch revírÛ. PﬁevaÏují revíry
mimopstruhové na Odﬁe a jejích pﬁítocích a na poﬁíãních tÛních (12 revírÛ).
Pstruhové revíry jsou tvoﬁeny pouze
krátk˘mi úseky drobnûj‰ích pﬁítokÛ
pﬁed jejich ústím do Odry (ãtyﬁi revíry).
Trvalé poﬁíãní tÛnû jsou zachoval˘mi krajinn˘mi prvky, typick˘mi pro
krajinn˘ ráz Poodﬁí. Kromû rybáﬁsky
vyuÏívan˘ch tÛní jsou v Poodﬁí – zvlá‰tû v luÏních lesích – desítky star˘ch ﬁíãních ramen, která jsou periodicky protékána pﬁi záplavách a v létû ãásteãnû
vysychají nebo si podrÏují nízkou vodní hladinu, nepostaãující pro chov ryb.
V Poodﬁí je celkem 18 rybáﬁsky vyuÏívan˘ch tÛní o celkové plo‰e více neÏ
15 ha (17 tÛní pﬁi Odﬁe a jedna pﬁi Ondﬁejnici). Hlavní ohroÏení ekosystémÛ
trval˘ch tÛní a jejich biodiverzity souvisí s rybáﬁsk˘m vyuÏíváním: snahy
o zvy‰ování rybích obsádek, pﬁípadnû
o vyuÏívání nepÛvodních b˘loÏrav˘ch
druhÛ ryb. Obãas se objevují poÏadavky ze strany rybáﬁsk˘ch organizací na
prohlubování a roz‰iﬁování tÛní, pﬁípadnû na umûlé posílení vodní dotace.
V CHKO Poodﬁí je 57 rybníkÛ o celkové plo‰e témûﬁ 700 ha, coÏ je pﬁibliÏnû 8,5 % plochy CHKO.
Jsou to pﬁirozenû eutrofní rybníky
s prÛmûrnou hloubkou kolem 1 m, pouÏívané pro chov kapra jako hlavní ryby. Rybníky jsou obehnány hrázemi ze
v‰ech stran a vût‰inou jsou navzájem
propojeny do rybniãních soustav, které
jsou napájeny pomocí náhonÛ z Odry
nebo z jejích pﬁítokÛ.
Rybníkáﬁství má v oblasti dávnou
tradici. Nûkteré rybníky a náhon
Ml˘nka vznikly jiÏ v 15. století. V krajinû se zachovaly hráze rybníkÛ a rybniãních soustav, zanikl˘ch v minul˘ch
staletích, napﬁ. v k. ú. Svinov, Proskovice, Hladké Îivotice, Bernartice nad
Odrou, Suchdol nad Odrou, Mankovice.

Na nivních sedimentech, v nichÏ je
zv˘‰ená hladina podzemní vody, leÏí
zejména nivní pÛdy glejové stﬁednû
tûÏké, nivní pÛdy glejové tûÏké aÏ velmi tûÏké, nivní pÛdy lehãí aÏ stﬁednû
tûÏké, v terénních depresích pak glejové pÛdy stﬁednû tûÏké aÏ velmi tûÏké.
Na nû jsou vázány trvalé travní porosty
– vlhké louky a mokﬁadní spoleãenstva, charakteristická pro CHKO.
Na doãasnû zamokﬁen˘ch spra‰ov˘ch hlínách hlavní terasy Odry a jejích pﬁítokÛ vznikly kvalitní hnûdozemû
oglejené a ilimerizované pÛdy oglejené
stﬁednû tûÏké, dále oglejené pÛdy stﬁednû tûÏké a hnûdozemû oglejené stﬁednû
tûÏké. Mají periodicky promyvn˘ vodní reÏim a velmi dobrou hodnotu pro
zemûdûlské hospodaﬁení.
Nivní pÛdy glejové na nivních uloÏeninách, stejnû jako hnûdozemû ilimerizované oglejené a ilimerizované pÛdy
oglejené na spra‰ov˘ch hlínách, zaujímají shodnû po 19 % plochy CHKO.
Na 11 % území jsou vyvinuty nivní
pÛdy na nivních uloÏeninách. Deset
procent pozemkÛ pokr˘vají nivní pÛdy glejové na nivních uloÏeninách tûÏké aÏ velmi tûÏké a tutéÏ plochu mají
glejové pÛdy mûlk˘ch údolí. Pouh˘ch
7 % zaujímají oglejené pÛdy na spra‰ov˘ch hlínách.
Na levém bﬁehu ﬁeky Odry jsou
pﬁeváÏnû nivní pÛdy glejové na nivních
uloÏeninách stﬁednû tûÏké, tûÏké aÏ velmi tûÏké, nivní pÛdy na nivních uloÏeninách, hnûdozemû ilimerizované oglejené a ilimerizované pÛdy oglejené na
spra‰ov˘ch hlínách.
Na pravém bﬁehu se více projevuje
blízkost terasy. PÛdní skladba je pestﬁej‰í. Kromû uveden˘ch typÛ, které v˘raznû pﬁevaÏují, napﬁíklad oglejené pÛdy na spra‰ov˘ch hlínách (7 %) tu leÏí
rendziny, kambizemû a kambizemû kyselé na usazeninách karpatského fly‰e
(kolem 2 –3 %) – v katastrech Bernartice nad Odrou, Kunín, ·enov. Oglejené
pÛdy na svahov˘ch hlínách nalezneme
na katastrech Hukovice a Ko‰atka nad
Odrou, glejové pÛdy zra‰elinûlé v Bernarticích nad Odrou. Glejové pÛdy pﬁi
terasov˘ch ãástech ‰irok˘ch niv jsou
v Nové Horce a hydromorfní a semihydromorfní pÛdy v Hukovicích.
CHKO PO 7
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1

1 Nepukalka vzpl˘vající (Salvinia natans).
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Biogeograficky patﬁí niva do podprovincie Polonské (na styku s podprovinciemi Hercynskou a Karpatskou),
do biogeografického regionu 2. 3. Ostravského a 2. 4. Pooderského.
CHKO Poodﬁí je souãástí fytogeografické oblasti mezofytikum, zasahují
do nûj fyt. okresy Moravská brána a Ostravská pánev.
Potenciální pﬁirozenou vegetaci Poodﬁí tvoﬁí luÏní lesy (Alnion incanae),
a to stﬁemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum) a jilmová doubrava (Querco-Ulmetum), lipové dubohabﬁiny (Tilio-Carpinetum) ze svazu Carpinion a na

terasách podmáãené dubové buãiny
(Carici brizoidis-Quercetum). Velmi vzácnû zde najdeme suÈové a roklinové lesy
(Tilio-Acerion) a kvûtnaté buãiny (Melico-Fagetum, Dentario gladulosae-Fagetum).
Na hladinách vodních ploch najdeme spoleãenstva svazu Lemnion minoris. Pro Poodﬁí jsou charakteristické
fytocenózy s nepukalkou plovoucí (Salvinia natans). Na nû navazují spoleãenstva ponoﬁen˘ch masoÏrav˘ch rostlin
(Utricularion vulgaris) a dal‰í vodní vegetace, ﬁazená ke svazÛm Hydrocharition,
Nymphaeion albae, Magnopotamion,
Parvopotamion a Batrachion aquatilis.
V mûlk˘ch okrajích rybníkÛ a litorálech tÛní tvoﬁí v˘razné útvary rákosiny
(Phragmition communis). Na periodicky obnaÏovan˘ch bﬁezích se setkáváme
s vegetací svazu Oenantion aquaticae,
v níÏ na jediné lokalitû roste ‰mel okoliãnat˘ (Butomus umbellatus). Poﬁíãní
mokﬁady a rákosiny jsou tvoﬁeny spoleãenstvy svazu Phalaridion arundinacae,

CHKO Poodﬁí
pobﬁeÏí drobn˘ch tokÛ vegetací svazu
Sparganio-Glycerion fluitantis. V posledních letech jsou ohroÏovány ‰íﬁením
kﬁídlatky japonské (Reynoutria japonica).
Bﬁehy rybníkÛ a v nivû Odry také
mrtv˘ch ramen, tÛní a mokﬁadÛ pokr˘vají spoleãenstva vysok˘ch ostﬁic
(Caricion gracilis).
Mezofilní louky na ãerstvû vlhk˘ch
stanovi‰tích zarÛstají porosty ovsíkov˘ch
luk (Arrhenatherion). Dnes se s nimi setkáme jen ve fragmentech v pﬁíkopech
podél komunikací a na drobn˘ch louãkách soukrom˘ch zemûdûlcÛ. V nivû
Odry jsou velmi roz‰íﬁené porosty
psárkov˘ch luk (Alopecurion pratensis).
Pﬁehnojováním v minul˘ch letech byly
degradovány, coÏ se projevovalo ochuzením druhového spektra. Mokﬁadní
pcháãové louky (Calthion) se nacházejí
v kontaktu s loukami pﬁedchozího typu. Nejãastûj‰í je asociace Cirsietum rivularis s dominantním pcháãem potoãním (Cirsium rivulare) a v mûlk˘ch
sníÏeninách Scirpetum sylvatici s dominantní skﬁípinou lesní (Scirpus sylvaticus). Velmi vzácné jsou porosty asociace Scirpo-Cirsietum cani.
Vysokobylinná spoleãenstva podsvazu Filipendulenion s dominancí tuÏebníku jilmového (Filipendula ulmaria)
vznikají z pﬁedchozích porostÛ, pokud
nejsou pravidelnû obhospodaﬁovány.
Kﬁoviny (Berberidion) se vyvinuly
pﬁedev‰ím v okrajích lesních porostÛ
ﬁíãních teras na styku s pastvinami
i s ornou pÛdou.
Bﬁehové porosty Odry a dolní toky
jejích vût‰ích pﬁítokÛ lemují vrbové
kﬁoviny svazu Salicion triandrae. Jejich
existence je pﬁímo ohroÏena regulací
tokÛ, v posledním období také ‰íﬁením
invazních porostÛ kﬁídlatky japonské.
V jiÏní ãásti území mezi Mankovicemi
a Jeseníkem nad Odrou najdeme také
porosty keﬁov˘ch vrb na ‰tûrkov˘ch náplavech (Salicion eleagno-daphnoidis).
Mûkk˘ luh (Salicion albae) na nejvlhãích místech nivy Odry a ãásteãnû Lubiny a Jiãínky je tvoﬁen stromov˘mi
vrbami a topoly.
Nejv˘znamnûj‰í lesní spoleãenstva
v Poodﬁí tvoﬁí luÏní lesy. V jiÏní ãásti Poodﬁí ve vy‰‰ích polohách nivy najdeme
stﬁemchové jaseniny (Pruno-Fraxine-

1

tum) a ptaãincové ol‰iny (Stellario-Alnetum glutinosae), okrajovû i ostﬁicové jaseniny (Carici remotae-Fraxinetum).
V ‰iroké nivû je stﬁídá tvrd˘ luh (Querco-Ulmetum). V jejich stromovém patﬁe najdeme dub letní (Quercus robur),
jasan ztepil˘ (Fraxinus excelsior), jilm
vaz (Ulmus laevis) a j. habrolist˘ (U.
minor), v podrostu mj. ãesnáãek lékaﬁsk˘ (Alliaria petiolata), ãesnek oﬁe‰ec
(Allium scorodoprasum), ã. medvûdí
(A. ursinum), sasanku pryskyﬁníkovitou
(Anemonoides ranunculoides), dymnivku dutou (Corydalis cava), kﬁivatec Ïlut˘ (Gagea lutea) a snûÏenku podsnûÏník
(Galanthus nivalis). Nûkteré karpatské prvky, napﬁ. kyãelnice Ïláznaté
(Dentaria glandulosa) a hvûzdnatec
zubat˘ (Hacquetia epipactis) se zde nacházejí poblíÏ západní hranice celkového areálu. Do porostÛ vstupují i nûkteré montánní prvky, napﬁ. k˘chavice
bílá Lobelova (Veratrum album subsp.
lobelianum) nebo rozrazil horsk˘ (Veronica montana).
Na místech se stagnující vodou najdeme baÏinné ol‰iny (Alnion glutinosae), na oglejen˘ch pÛdách na vy‰‰ích
terasách i podmáãené dubové buãiny
(Carici-Quercetum). Ve svahov˘ch polohách nebo na vyv˘‰en˘ch místech nivy najdeme lipové dubohabﬁiny (Tilio-Carpinetum) ze svazu Carpinion a na
mal˘ch plochách i roklinové lesy (Tilio-Acerion). V okolí Bernartic nad Odrou se maloplo‰nû vyskytují i kvûtnaté

2

3

1 âasnû jarní aspekt v PR Koryta s porosty snûÏenky podsnûÏníku
(Galanthus nivalis).
2 Voìanka Ïabí (Hydrocharis
morsus-ranae).
3 Hoﬁec teãkovan˘ (Gentiana
punctata).
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1

2

3

1 Vodní hladina tÛnû u Pustûjova je porostlá stulíkem Ïlut˘m.
2

Stulík Ïlut˘ (Nuphar lutea).

3

Zábûhlík bahenní (Comarum
palustre).
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bikové buãiny (Melico-Fagetum). Ve
stromovém patﬁe pﬁevládá buk lesní
(Fagus sylvatica), v bylinném samorostlík klasnat˘ (Actaea spicata), kyãelnice
Ïláznatá (Dentaria glandulosa), maﬁinka vonná (Galium odoratum), strdivka
nicí (Melica nutans), starãek vejãit˘
(Senecio ovatus) a rozrazil horsk˘ (Veronica montana). V minulosti zde rostla
i jedle bûlokorá (Abies alba).
Kﬁovinná spoleãenstva lesních pasek, lesních plá‰ÈÛ a ruderalizovan˘ch
stanovi‰È jsou tvoﬁena vegetací svazu
Sambuco-Salicion capreae.
K nejv˘znamnûj‰ím druhÛm
v CHKO Poodﬁí patﬁí kotvice plovoucí
(Trapa natans), laku‰ník RionÛv (Batrachium rionii), l. BaudotÛv (B. baudotii), nepukalka vzpl˘vající (Salvinia
natans), plavín ‰títnat˘ (Nymphoides
peltata), ﬁeãanka men‰í (Najas minor),
úpor kuﬁiãkovit˘ (Elatine alsinastrum),
kru‰tík polabsk˘ (Epipactis albensis),
leknín bûlostn˘ (Nymphaea candida),
rÛÏkatec bradavãit˘ (Ceratophyllum submersum) a vstavaã muÏsk˘ (Orchis mascula).
Pro ﬁadu druhÛ je Poodﬁí koridorem, kter˘m pronikají druhy palearktické i mediteránní, pﬁedev‰ím bezobratlí.
Ve‰ker˘ Ïivot je vázán na hydrologick˘ reÏim ﬁeky Odry, která pﬁirozenû
ovlivÀuje mokﬁadní ekosystémy s vzácn˘mi spoleãenstvy bezobratl˘ch i obratlovcÛ, specifick˘ch pro podmáãené biotopy. Mnohé tÛnû a mrtvá ramena
Odry v lesích jsou aÏ nûkolikrát roãnû
zaplavovány a vytváﬁejí pﬁechodné biotopy pro Ïivoãichy, kteﬁí jsou vázáni na
vodní prostﬁedí.
Mimoﬁádnû hodnotné jsou populace ÏábronoÏek snûÏních (Siphonophanes
grubii), které ob˘vají periodické tÛnû
v záplavovém území CHKO. V Odﬁe
bylo potvrzeno rozmnoÏování populace kriticky ohroÏeného raka ﬁíãního
(Astacus astacus).
Stabilní jsou populace kriticky ohroÏeného velevruba malíﬁského (Unio pictorum). K velice vzácn˘m patﬁí velevrub tup˘ (Unio crassus), ‰keble plochá
(Pseudanodonta complanata), li‰tovka
hladká (Segmentina nitida) a svinutec
Anisus spirorbis.

Na písãito‰tûrkov˘ch náplavech ﬁeky Odry v severní ãásti CHKO bylo
dosud zji‰tûno celkem 124 druhÛ broukÛ z ãeledi stﬁevlíkovit˘ch (Carabidae).
Jedná se pﬁedev‰ím o druhy citlivé na
regulaci toku. Spolu s ãeledí kovaﬁíkovit˘ch (Elateridae) tvoﬁí psamofilní spoleãenstva v náplavech a hlinitopísãit˘ch bﬁezích v okolí Polanky nad
Odrou. Nûkteré z nich Ïijí pouze v Poodﬁí, v Ostravské pánvi nebo sem byly
zavleãeny s dopravou uhlí a rud z Ukrajiny (Abax schueppeli rendschmidti, Amara majuscula, Bembidion foraminosum,
Dromius laeviceps, Trechus rubens). Mezi druhy, vyÏadující pravidelné záplavy
patﬁí také Psammodius asper, Anomala
dubia (oba Scarabaeidae), které jsou
citlivé na pÛdní substrát, a dále Adrastus juditae a Aplotarsus incanus (oba
Elateridae).
Na tzv. mûkk˘ luh, tvoﬁící jádro luÏního lesa, jsou vázány cenobiontní a cenofilní druhy mot˘lÛ, napﬁ. srpokﬁídlec
ol‰ov˘ (Drepana curvatula) a ãernoprouÏka topolová (Archiearis puella).
Pﬁechodov˘ stupeÀ mezi mûkk˘m a tvrd˘m luhem je nejrozsáhlej‰í, objevují
se zde napﬁ. oãkovec Cyclophora porata,
stuÏkonoska Catocala elocata a pﬁástevník Spilosoma urticae. Cenné jsou také
nivní louky s mezinárodnû ohroÏen˘m
modráskem bahenním (Maculinea nausithous).
Velmi vzácn˘m pavoukem luÏního
lesa a polopﬁirozen˘ch vlhk˘ch luk je
plachetnatka Porrhomma lativelum, která byla dosud jinde zji‰tûna jen na JiÏní Moravû. Dal‰í vzácn é druhy jsou
napﬁ. Walckenaeria unicoris, Theridion
melanurum. Na loukách Ïije nápadn˘
kﬁiÏák pruhovan˘ (Argiope bruennichi).
DÛleÏitou bioindikaãní skupinou
hmyzu, vyuÏívanou ke stanovování
kvality vodních a mokﬁadních biotopÛ
a ekosystémÛ, jsou váÏky. V Poodﬁí Ïije
velmi vzácná ‰ídlatka velkoskvrnná
(Lestes macrostigma) a dal‰í vzácné druhy Gomphus vulgatissimus, Sympetrum
fonscolombei, Crocothemis erythraea.
¤eka Odra si díky svému pﬁirozenému charakteru toku uchovala vysokou samoãistící schopnost. V rámci
CHKO Poodﬁí je rozdûlena na nûkolik
vzájemnû se prolínajících rybích pásem

CHKO Poodﬁí
– lipanové s pﬁechodem k pásmu parmovému (dominantní), a pásmo cejnové. Pstruhové pásmo s pﬁechodem
k lipanovému je‰tû zasahuje do horního toku Odry, v jiÏní ãásti CHKO.
Charakteristick˘mi druhy jsou lipan
podhorní (Thymallus thymallus), pstruh
obecn˘ potoãní (Salmo trutta m. fario),
stﬁevle potoãní (Phoxinus phoxinus)
a vranka obecná (Cottus gobio). AÏ po
soutok Odry s Jiãínkou zasahuje parmové pásmo Odry s parmou obecnou
(Barbus barbus), ostroretkou stûhovavou (Chondrostoma nasus) a ouklejkou
pruhovanou (Alburnoides bipunctatus).
Severnû pﬁechází v cejnové, charakterizované pﬁedev‰ím jelcem tlou‰tûm (Leuciscus cephalus), hrouzkem obecn˘m
(Gobio gobio), okounem ﬁíãním (Perca
fluviatilis) a ‰tikou obecnou (Esox lucius). Vzácnûji byl v nûkolika exempláﬁích potvrzen jelec proudník (Leuciscus
leuciscus). V nûkter˘ch luãních tÛních
sporadicky najdeme piskoﬁe pruhovaného (Misgurnus fossilis). Nad jiÏní
hranicí CHKO je registrováno trdli‰tû
mihule potoãní (Lampetra planeri), dá
se proto pﬁedpokládat moÏn˘ prÛnik
do CHKO spoleãnû s vrankou pruhoploutvou (Cottus poecilopus).
ObojÏivelníci vytváﬁejí v Poodﬁí velmi poãetné populace, pﬁedev‰ím skupina zelen˘ch skokanÛ. Îije zde napﬁ.
ãolek velk˘ (Triturus cristatus), kuÀka
obecná (Bombina bombina), k. Ïlutobﬁichá (B. variegata), ropucha zelená
(Bufo viridis), skokan ‰tíhl˘ (Rana dalmatina), s. ostronos˘ (R. arvalis), s.
skﬁehotav˘ (R. ridibunda) a rosniãka
zelená (Hyla arborea).
Mimoﬁádnû poãetné populace zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ vodního ptactva
hnízdí v litorálních porostech na cel˘ch plochách rybníkÛ a na deponiích.
V letech 1992 –2000 tu hnízdilo 33
druhÛ vodního a bahenního ptactva
(mimo pûvce). Kriticky ohroÏen˘ bukaã velk˘ (Botaurus stellaris) hnízdí na
v‰ech velk˘ch rybniãních soustavách,
zatímco bukáãek mal˘ (Ixobrychus minutus) pﬁedev‰ím na rybníku Kotvice.
Îijí tu v‰echny tﬁi druhy potápek,
z nichÏ potápka ãernokrká (Podiceps
nigricollis) osídluje pﬁedev‰ím rybníky
u Barto‰ovic a Albrechtiãek. Kormorán

velk˘ (Phalacrocorax carbo) hnízdí v oblasti od roku 1998. Hohol severní (Bucephala clangula) zde hnízdí od konce
70. let 20. století v druhé stálé hnízdní
oblasti u nás. Nejhojnûj‰ím ptákem Poodﬁí je racek chechtav˘ (Larus ridibundus) hnízdící ve velk˘ch koloniích na
rybnících u Barto‰ovic a Albrechtiãek,
jeho stavy v‰ak za poslední desetiletí poklesly na pûtinu. Charakteristick˘mi
pûvci okolí mokﬁadÛ jsou strnad rákosní
(Emberiza schoeniclus), cvrãilka ﬁíãní
(Locustella fluviatilis), rákosník obecn˘
(Acrocephalus scirpaceus), r. prouÏkovan˘ (A. schoenobaenus) a ﬁídce r. velk˘ (A.
arundinaceus).
DÛleÏit˘m ekosystémem jsou podmáãené louky. V dﬁívûj‰í dobû byly
pﬁehnojovány a odvodÀovány. Vymizely druhy citlivé na chemizaci nebo byly
vytlaãeny intenzivním zemûdûlstvím,
napﬁ. kﬁepelka polní (Coturnix coturnix) a koroptev polní (Perdix perdix).
Louky s rozpt˘lenou a liniovou zelení
ob˘vá v hnízdní dobû aÏ 40 druhÛ ptákÛ. Zachovalost luÏního lesa BaÏantula
charakterizují typické mokﬁadní druhy
drobn˘ch savcÛ – rejsec vodní (Neomys
fodiens), rejsec ãern˘ (N. anomalus), hrabo‰ mokﬁadní (Microtus agrestis) a ãásteãnû my‰ice temnopásá (Apodemus
agrarius). Snad nejpestﬁej‰í je polopﬁirozená louka v navrhované NPR Odersk˘ luh. Na této plo‰e bylo zji‰tûno 11
druhÛ. V blízké budoucnosti lze oãekávat samovoln˘ prÛnik bobra evropského (Castor fiber), kter˘ byl vysazen
nejen do Litovelského Pomoraví, ale
také do vojenského prostoru Libavá
k pramenÛm Odry a k pﬁítokÛm.
Jedin˘m zvlá‰tû chránûn˘m druhem ‰elmy v Poodﬁí je silnû ohroÏená
vydra ﬁíãní (Lutra lutra). Její areál se postupnû roz‰iﬁuje z Moravskoslezsk˘ch
Beskyd anebo z Polska smûrem na jihozápad.
CHKO Poodﬁí spadá do pﬁírodních
lesních oblastí 39 – Podbeskydská pahorkatina, podoblast 39 b – Moravská
brána.
V˘voj lesního hospodáﬁství v chránûné krajinné oblasti Poodﬁí má pestrou historii. Od 13. století, kdy zaãalo
ve vût‰ím rozsahu odlesÀování krajiny
v nivû Odry, bylo vlastnictví pozemkÛ

1

2

3

1 Strnad rákosní (Emberiza
schoeniclus).
2 Potápka ãernokrká (Pediceps
nigricollis).
3

Bﬁehule ﬁíãní (Riparia riparia).
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1

1 Barokní zámek z poloviny
18. století ve Studénce.
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lesÛ dvojí. Lesy, náleÏející jednotliv˘m
panstvím (Jeseník nad Odrou, Nov˘
Jiãín, Kunín, Barto‰ovice, Nová Horka, Studénka s Jistebníkem a Polankou
nad Odrou patﬁily panství RaduÀ, Polansk˘ les Dobroslavicím). Ostatní,
pﬁeváÏnû drobné lesy byly v drÏbû obcí,
církevních majetkÛ a jednotliv˘ch sedlákÛ.
Stﬁídání majitelÛ na jednotliv˘ch
panstvích bylo pﬁíãinou rÛzné úrovnû,
vûnované lesním porostÛm. V letech
1945 –1948 do‰lo ke konfiskaci panství i zestátnûní obecních lesÛ. Hospodaﬁení bylo pﬁevedeno na státní lesy.
V dﬁevinném sloÏení lesÛ byla je‰tû
zaãátkem 19. století v lesních komplexech ﬁíãních teras ãastá jedle, kdeÏto
smrk byl vzácn˘. Jeho intenzivní v˘sadby jsou datovány aÏ od poloviny
19. století. Hojnûj‰í neÏ dnes byly bﬁíza, osika a habr. Jasan, kter˘ je nyní
v luÏních lesích jednou z nejãetnûj‰ích
dﬁevin, nebyl v minulosti tak hojn˘.
V souãasnosti má CHKO Poodﬁí
z hlediska ekologické vyváÏenosti krajiny lesÛ málo, pouze asi 10 % území,
760 ha. Je tedy nejménû lesnatou chránûnou krajinnou oblastí âR.
Lesy I. zóny chránûné krajinné oblasti tvoﬁí hlavnû vyhlá‰ená maloplo‰ná
chránûná území (s lesy na nû navazujícími) a území navrÏené k ochranû. Jsou
to: pﬁírodní rezervace Polansk˘ les
(60 ha), národní pﬁírodní rezervace Polanská niva (50 ha), pﬁírodní rezervace
Kotvice (zachovalá biocenóza rybníkÛ

s komplexem lesních porostÛ v okolí
a na ﬁíãní terase), pﬁírodní rezervace Koryta pﬁírodní rezervace Barto‰ovick˘ luh
a Baﬁiny, a pﬁírodní památka Pusté nivy.
První stopy ãlovûka pocházejí z gravettienu (mladého paleolitu), pﬁed
40 000 –20 000 lety – pazourkové nástroje z radiolaritÛ z PováÏí a z obsidiánu z jihov˘chodního Slovenska – napﬁ.
u Landeku v Ostravû. Do nástupu doby ﬁímské stále vedly stezky Moravskou bránou, pravdûpodobnû zejména
po terasách ﬁeky a v ﬁímské dobû (od
poãátku n. l. do roku 500), kdy se na
území Moravy zaãaly prosazovat germánské kmeny, byla tzv. Jantarová stezka vedoucí z Aquileie pﬁes Dunaj
(u ﬁímského tábora Carnunta) k Baltskému moﬁi nejdÛleÏitûj‰í stﬁedoevropskou komunikací kromû Dunaje. Stezky vedly po vyv˘‰eninách podél Odry
(po fluvioglaciálních terasách), uvedená stará baltsko-adrijská cesta vedla po
levém bﬁehu Odry – od Studénky pﬁes
Butovice, Pustûjov, Kujavy, Hladké Îivotice, Suchdol nad Odrou, Mankovice, VraÏné a Hynãice k Bûlotínu.
Intenzivní osídlování v‰ak pﬁinesla
aÏ tzv. velká stﬁedovûká kolonizace,
která byla dÛsledkem nájezdÛ TatarÛ
v roce 1241 a dvou polsko-uhersk˘ch
vpádÛ v letech 1251–1252. Nov˘mi
obyvateli byli jednak Slované, jednak
nûmeãtí osadníci. Zaãaly vznikat desítky
vesnic lesního lánového typu charakteristické podlouhl˘m pÛdorysem zpravidla kolem tokÛ. âlovûk mûnil ﬁíãní
nivu kluãením pÛvodních luÏních lesÛ
a s rozvojem zemûdûlství vznikaly v nivû ﬁeky louky, rybníky a rybniãní soustavy. Orná pÛda pak byla na terasách,
za hranicí záplav. Budování osad se vyh˘balo zaplavovanému území v nejbliÏ‰ím okolí ﬁeky Odry a dolních tokÛ
jejích pﬁítokÛ, s rozvojem osídlení zde
vznikaly pouze stavby vyuÏívající vodní energie (ml˘ny, valchy, pily). V lukách stály stodoly.
PﬁibliÏnû do poloviny 19. století se
ustálily plochy lesa a zemûdûlské pÛdy.
V roce 1875 se ve správním okrese Nov˘ Jiãín uvádí 25 380 ha rolí, 1736 ha
zahrad, 6 650 ha luk, 1328 ha pastvin,
9 869 ha lesÛ. Uvedené plochy byly
zhruba stejné aÏ do roku 1950.

CHKO Poodﬁí
V první polovinû 19. století dosáhlo velkého rozmachu ovocnáﬁství a dodnes se uchovaly nûkteré odrÛdy ovoce
z té doby (z jabloní napﬁ. Kunínská reneta, Kardinál Ïíhan˘, Rozmar˘nové,
Mí‰eÀské, Jaderniãka moravská aj.).
Hospodáﬁsk˘ rozvoj po roce 1898 ale
pﬁinesl úpadek ovocnáﬁství, které ustoupilo v˘nosnému ﬁepaﬁství a chovu skotu. V 60. letech 19. století pak vznikaly
na Novojiãínsku nejstar‰í zemûdûlské
spolky a zemûdûlské ‰koly na Moravû.
Za první ãs. republiky existovaly
v oblasti zemûdûlské závody v nûkolika
typick˘ch formách: velkostatky obhospodaﬁované soukrom˘m vlastníkem
nebo nájemcem a velkostatky v majetku institucí. Dále to byla soukromá
vût‰í hospodáﬁství – venkovské statky,
pak hospodáﬁství stﬁedních rolníkÛ
spoãívající na osobní práci vlastníka,
zemûdûlce a jeho rodiny, a nakonec
hospodáﬁství drobn˘ch rolníkÛ a poloproletáﬁÛ. Existovala tendence posilovat nejen jiÏ existující statky stﬁední
velikosti, ale i nûkdej‰í velká fojství
(Bernartice nad Odrou – 97 ha) a b˘valé men‰í ‰lechtické statky (Hukovice
109 ha), které nebyly podrobeny pozemkové reformû. Po roce 1918, jako
v˘sledek první pozemkové reformy,
vznikl jednak relativnû rozsáhl˘ státní
majetek spravovan˘ pﬁímo ministerstvem zemûdûlství, jednak zbytkové
velkostatky, ãást pÛdy byla rozparcelována.
V roce 1946 – po druhé svûtové válce – byl stav zemûdûlské v˘roby dost
Ïalostn˘. V roce 1949 bylo na území
dne‰ního okresu Nov˘ Jiãín zaloÏeno
prvních osm JZD. Zakládání dal‰ích
druÏstev rychle následovalo. V dal‰ím
období docházelo k ãásteãnému sluãování druÏstev a zvût‰ování státních statkÛ.
PouÏívání tûÏké mechanizace, omezení seãí, odvodÀování, rozorávání luk,
intenzivní hnojení, vápnûní a dal‰í intenzifikaãní zásahy naru‰ily do znaãné
míry vodní reÏim, pﬁispûly k likvidaci
ãetn˘ch mrtv˘ch ramen, tÛní a men‰ích tokÛ. Období let 1950 –1980 v˘raznû ochudilo druhovou rozmanitost
oblasti a zmûnilo pÛvodní ekosystémy.
Pﬁes znaãné odlesnûní se v CHKO
Poodﬁí zachovala pﬁírodovûdnû i archi-
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tektonicky velmi cenná krajina s bohatstvím luk, mrtv˘ch ramen, periodick˘ch i trval˘ch tÛní a rybníkÛ, rozpt˘lenou zelení drobn˘ch remízkÛ
a solitér, druhovû pestré bﬁehové porosty Odry s kolm˘mi hranami hlinit˘ch
bﬁehÛ i rozsáhl˘mi ‰tûrkov˘mi náplavy
v meandrech (i pﬁítokÛ Odry), doprovodnou zelení bﬁehÛ rybníkÛ, hrází
a komunikací.
Zmûny pﬁírodních pomûrÛ zpÛsoben˘ch ãlovûkem tak umoÏnily rozvoj
dnes jiÏ ohroÏen˘ch mokﬁadních a vodních spoleãenstev stejnû jako spoleãenstev luãních.
Soukromé zemûdûlské hospodaﬁení
podstatnû neovlivnilo ekologickou rovnováhu území Poodﬁí. VáÏnû ohroÏena
byla teprve velkoplo‰n˘m „intenzívním“ zemûdûlsk˘m vyuÏíváním krajiny
za komunistické totality. Bez ohledu na
pﬁirozené pravidelné záplavy v nivû ﬁeky byly v prÛbûhu 70. a 80. let rozorávány luãní porosty. Ty byly posléze
pﬁehnojovány strojen˘mi hnojivy a dosévány kulturními druhy. Dﬁívûj‰í bohaté kvûtnaté louky s ãetn˘mi druhy
vstavaãovit˘ch byly uveden˘mi zpÛsoby hospodaﬁení znaãnû po‰kozeny a jejich rozloha byla zmen‰ena. Napﬁímením tokÛ a odvodÀovacích kanálÛ byla
zredukována jejich doprovodná zeleÀ.
Vyhlá‰ením CHKO Poodﬁí v roce
1991 a zmûnou zpÛsobu hospodaﬁení
v území (restituce, omezení hnojení,
opûtné zatravnûní rozoran˘ch luk), bylo po‰kozování rostlinn˘ch spoleãenstev zastaveno. âásteãnû jiÏ do‰lo ke
zlep‰ení druhové diverzity.

1 Rybniãní soustavy v ‰iroké Oderské nivû mezi Studénkou, Novou
Horkou a Alberchtiãkami. V popﬁedí pﬁírodní rezervace Kotvice.
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