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BIOTOPY

Biotop měkkého luhu nížinných řek s vrbou bílou (Salix alba),
která obsazuje nejvlhčí stanoviště v blízkosti vodních toků.
Rezervace Křivé jezero v nivě řeky Dyje na Břeclavsku.

BIOTOPY
ČESKÉ
REPUBLIKY
MOKŘADNÍ OLŠINY A LUŽNÍ LESY
V minulém čísle Niky jsme si slíbili, že budeme „cestovat“
po biotopech České republiky a naši dlouhou pou
začneme v nížinách a postupně půjdeme do našich
vysokých hor. Než však vykročíme do lužních lesů,
přibereme si na pomoc zdatného průvodce, kterým je
Katalog biotopů České republiky, jehož editory jsou Milan
Chytrý, Tomáš Kučera a Martin Kočí. Pro ty z čtenářů,
kteří se chtějí detailně seznámit s našimi biotopy, je tato
publikace ve formátu pdf k dispozici ke stažení na adrese
http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Katalog.pdf.
Biotopy vymezené na území České republiky jsou
v Katalogu biotopů České republiky rozděleny do devíti
formačních skupin, z nichž osm zahrnuje takzvané přírodní biotopy a devátá formační skupina obsahuje 14 biotopů, které jsou silně ovlivněny nebo dokonce uměle
vytvořeny člověkem. Formační skupiny jsou označeny
velkými písmeny, která označují: V – Vodní toky a nádrže,
M – Mokřady a pobřežní vegetace, R – Prameniště
a rašeliniště, S – Skály, sutě a jeskyně, A – Alpínské
bezlesí, T – Sekundární trávníky a vřesoviště,
K – Křoviny, L – Lesy a X – nepřírodní biotopy. Formační
skupiny jsou dále děleny na základní jednotky klasifikace
biotopů, které jsou označovány velkým písmenem označujícím formační skupinu, do které náleží, a pořadovým
číslem jednotky ve formační skupině (např. L2). Je-li základní jednotka heterogenní, pro naši potřebu řekněme,
že je možné vymezit více jejích variant, jsou vytvářeny
podjednotky biotopů. Podjednotky potom označujeme
dalším číslem a tečkou (např. L2.1.). Aby dělení nebylo
dost, mohou být některé podjednotky doplněny ještě
o pomocné jednotky, které jsou potom označovány velkým
písmenem za druhou číslicí (např. T3.4B). Takto bylo na
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území České republiky vymezeno celkem 167 jednotek
biotopů. Pomocné jednotky jsou používány pro mapování
NATURA 2000 a Smaragd. V ostatních případech je doporučeno pomocné jednotky nepoužívat a pracovat pouze
s podjednotkami, kterých bylo celkem vyčleněno 141.
A nyní již vstupme do lesů, které zahrnují nejrozšířenější klimaxová společenstva, biotopy, na
našem území. Lesy představují vlastní formační
skupinu označenou písmenem L, která se dělí na
deset základních jednotek a 31 podjednotek.
V tomto čísle si budeme muset nazout holinky, protože
zamíříme do mokřadních olšin a lužních lesů, jejichž
vývoj je podmíněn vysokou hladinou podzemní vody, která
může být pouze v terénních depresích nebo v okolí vodních
toků a prameniš.

MOKŘADNÍ OLŠINY
Mokřadní olšiny se na území České republiky vyskytují v nadmořských výškách zpravidla od 150 až
400 metrů, tedy v nížinách až pahorkatinách. Podmínkou
výskytu tohoto biotopu je reliéf terénu umožňující
celoroční výskyt vysoké hladiny podzemní, takzvaně stagnující vody, tj. vody, která se v půdním profilu málo pohybuje, což omezuje přívod kyslík a v půdním profilu proto
převládají redukční podmínky. Typickým půdním typem,
který se vyvíjí za uvedených podmínek, je glej. Vliv
podzemní vody chudé na kyslík je tak silný, že se zde ani
jiný půdní typ vyskytovat nemůže. Podzemní voda může
vystupovat až k povrchu půdy, a proto se v biotopu často
nacházejí malé vodní tůňky s rezivými povlaky trojmocného železa na dně, což je důkazem anaerobních podmínek panujících v půdním profilu. Mokřadní olšiny se
vyskytují zejména v širších říčních nivách, na zbahnělých
okrajích rybníků, zejména v okolí ústí potoků do rybníků,
pod hrázemi rybníků a v terénních sníženinách – lesních
Bledule letní (Leucojum aestivum) a orsej jarní (Ficaria bulbifera) v jarním
aspektu biotopu tvrdého luhu nížinných řek. Rezervace Křivé jezero v nivě
řeky Dyje na Břeclavsku.

močálech. Typická dřevinná skladba je tvořena světlými
porosty olše lepkavé (Alnus glutinosa) s příměsí břízy
pýřité (Betula pubescens) nebo v chladnějších polohách
i smrkem ztepilým (Picea abies). V keřovém patru biotopu
se mohou vyskytovat například krušina olšová (Frangula
alnus), ostružiník maliník (Rubus idaeus), jeřáb ptačí
(Sorbus aucuparia), střemcha obecná (Prunus padus)
a další. Složení bylinného patra je variabilní a záleží jednak na mikroreliéfu (místy se vyskytující kopečkový
mikroreliéf v okolí pat stromů vytváří relativné sušší podmínky ve srovnání se sníženinami zaplavenými vodou)
a dále na zásobě živin v půdním profilu. Na vyvýšených
místech rostou například krablice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), kapra osténkatá (Dryopteris carthusiana) nebo netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere). Na vlhčích místech pak například různé druhy
ostřic, jako je ostřice ostrá (Carex acutiformis), ostřice
vyvýšená (Carex elata) nebo ostřice prodloužená (Carex
elongata). Na zamokřených místech se vyskytují rovněž
rostliny bahenní nebo vodní, jako je například třtina šedá
(Calamagrostis canescens) nebo svízel bahenní (Galium
palustre) či okřehek malý (Lemna minor). Nesmíme zde
opomenout rovněž nápadně kvetoucí kosatec žlutý (Iris
pseudacorus). V mokřadních olšinách živinami chudých
(oligotrofních) se vyskytuje vedle již zmíněné třtiny šedé
(Calamagrostis canescens) a ostřice prodloužené (Carex
elongata) také smldník bahenní (Peucedanum palustre)
a mochna bahenní (Potentilla palustris). Na půdách
středně bohatých (mezotrofních) až bohatých (eutrofních)
převládají například ostřice ostrá (Carex acutiformis)
nebo ostřice pobřežní (Carex riparia), zatímco uvedené
oligotrofní druhy rostlin ustupují. V podrostu se často
vyskytuje rovněž mechové patro tvořené acidofilními
mechy.
Mokřadní olšiny jsou roztroušeně rozšířené po celém území republiky, nejčastěji však v Třeboňské pánvi,
v okolí Doks, na Kokořínsku, Chebsku, Plzeňsku a Křivoklátsku, v Polabí, severovýchodních Čechách, na Českomoravské vrchovině, ve středním Pomoraví a na
Ostravsku.
Biotopy mokřadních olšin jsou ohroženy především
jejich odvodňováním, které má za následek snížení
hladiny podzemní vody, a následným zalesněním nevhodnými dřevinami, například smrkem.

LUŽNÍ LESY
Biotopy lužních lesů jsou vázány především na aluvia
potoků a řek, na svahová lesní prameniště a terénní
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sníženiny s nehlubokou ale proudící nebo výrazně
kolísající podzemní vodou, která může krátkodobě vystupovat i nad půdní povrch. Biotopy v blízkosti vodních
toků mohou být pravidelně nebo nepravidelně zaplavovány
v době zvýšených průtoků vody v přilehlých vodních
tocích. Aluviu odpovídají rovněž půdní typy, na kterých se
biotopy lužních lesů vyvíjejí. Jedná se především o fluvizemě, které směrem k vodním tokům nebo vodním
plochám přechází do glejů, v opačném směru pak do černic nebo hydromorfních (vodou ovlivněných) forem půdních typů, které by se na stanovišti nacházely v případě
nepřítomnosti zvýšené hladiny podzemních vod.
V nížinných oblastech se na okrajích aluvií velkých vodních toků vyskytují rovněž hluboké černice. Dochované
porosty lužních lesů blížící se původním, tedy člověkem
neovlivněným (člověkem zcela nedotčené lesy už ve střední Evropě asi nenajdeme), mají charakter převážně
světlých listnatých lesů. Výjimku tvoří pouze horské
olšiny, kde může být přimíšen smrk ztepilý (Picea abies).
Lužní lesy se nachází v okolí vodních toků na celém
území České republiky ve všech výškových stupních a klimatických pásmech. Rozšíření lužních lesů na celém
území republiky vnáší do tohoto biotopu velkou stanovištBiotopy měkkého luhu nížinných řek jsou domovem zdatného dřevorubce – bobra. Jeho pobytové stopy nelze
přehlédnout. Spatřit bobra osobně již tak snadné není.
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ní heterogenitu, a proto je biotop lužních lesů rozdělen do
čtyř podjednotek, odrážejícchí především výškovou, ale
i geomorfologickou variabilitu našeho území. Myslím,
že zde si můžeme dovolit určité zjednodušení. Horské
olšiny s olší šedou se nejčastěji vyskytují v pohraničních
horách a jejich podhůřích na pravidelně zaplavovaných
březích rychle proudících vodních toků. Charakter toků
neumožňuje sedimentaci jemných částic a v okolí
horských řek a potoků jsou často pouze slabě vyvinuté
fluvizemě, které přecházejí do hydromorfních forem
v okolí se vyskytujících půdních typů nebo v místech
s dlouhodobě stagnující vodou do glejů. Jak již říká název
podjednotky biotopu, dominantní dřevinou je olše šedá
(Alnus incana), příměs jejích porostů je pak tvořena
javorem klenem (Acer pseudoplatanus), vrbou jívou (Salix
caprea) a smrkem ztepilým (Picea abies). Bylinné patro je
husté se zastoupením vlhkomilných, často typicky
horských rostlin, jako je mléčivec alpský (Cicerbita
alpina), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum),
devětsil bílý (Petasites albus), oměj šalamounek
(Aconitum callibotryon) a kýchavice bílá (Veratrum
album). Údolní jasanovo-olšové luhy se nejčastěji vyskytu-
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jí na březích středních toků potoků a řek od nížin až do
hor. Charakter toků již umožňuje vznik aluvií, na kterých
se vyvíjí zpravidla lehké až středně těžké fluvizemě, které
v místech s trvale vysokou hladinou podzemní vody
přecházejí do glejů. Půdy jsou zpravidla dobře zásobeny
živinami a mají variabilní obsah humusu v celém půdním
profilu. Půdní reakce je závislá na místě původu aluviálních sedimentů. V lesních porostech, jak opět naznačuje
název podjednotky biotopu, dominuje olše lepkavá (Alnus
glutinosa) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jejich
příměsí jsou dřeviny, které snesou vysokou hladinu
podzemní vody, jako je javor mléč (Acer platanoides), javor
klen (Acer pseudoplatanus), střmecha obecná (Prunus
padus), dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata) nebo habr obecný (Carpinus betulus). V biotopu je
zpravidla husté, druhově bohaté keřové patro s bezem
černým (Sambucus nigra), bezem hroznatým (Sambucus
racemosa), vrbou jívou (Salix caprea), vrbou křehkou
(Salix fragilit) a brslenem evropským (Euonymus
europaea). Zastoupení dřevin a keřů závisí na nadmořské
výšce a klimatických podmínkách konkrétního stanoviště. Bohaté bylinné patro oplývá vlhkomilnými lesními
druhy, jako je například bledule jarní (Leucojum vernum),
netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), blatouch
bahenní (Caltha palustris), vrbina hajní (Lysimachia
nemorum), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum)
a z trav jmenujme alespoň kostřavu obrovskou (Festuca
gigantea). Bohatost biotopu nám dokazuje častá přítomnost kopřivy dvoudomé (Urtica dioica). V nižších polohách může být i slabě vyvinutý jarní aspekt s orsejem
jarním (Ficaria bulbifera), sasankou hajní (Anemone
nemorosa) nebo mokrýšem střídavolistým (Chrysosplenium alternifolium).
Lužní lesy nejnižších poloh reprezentují podjednotky
biotopu nazvané tvrdé luhy nížinných řek a měkké luhy
nížinných řek. Oba biotopy jsou vázány na široká, plochá
aluvia dolních toků velkých řek a nížinných pánví,
vzniklé ukládáním jemných říčních sedimentů. Půdy jsou
proto jílovitohlinité až jílovité, těžšího charakteru
s vysokou hladinou podzemní vody, která se ve směru od
vodního toku zahlubuje. Půdy jsou vždy bohaté živinami.
Dymnivka dutá (Corydalis cava)v jarním aspektu vytváří husté fialově
a bíle kvetoucí porosty v biotopech tvrdého luhu nížinných řek.

Biotop měkkého luhu nížinných řek s vrbou bílou (Salix alba), která obsazuje
nevlhčí stanoviště v blízkosti vodních toků. Rezervace Křivé jezero v nivě řeky
Dyje na Břeclavsku.
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Půdním typem v místech s vysokou hladinou podzemní
vody jsou gleje, které postupně přecházejí do fluvizemí.
Výška hladiny podzemní vody rovněž určuje charakter
biotopu. K vysokým hladinám tolerantní dřeviny a byliny,
které jsou častěji měkkodřevé, jako je především vrba bílá
(Salix alba) a topol černý (Populus nigra), dávají biotopu
název měkký luh. Naopak k vysoké hladině podzemní
vody méně tolerantní druhy jsou zpravidla tvrdodřevé
a dávají biotopu název tvrdý luh. Typické dřeviny pro
tvrdý luh jsou například dub letní (Quercus robur), jasan
ztepilý (Fraxinus excelsior) jilm vaz (Ulmus laevis), jilm
habrolistý (Ulmus minor) nebo javor babyka (Acer
campestre). V keřovém patru je zastoupena například
střemcha obecná (Prunus padus), svída krvavá (Cornus
sanguinea), bez černý (Sambucus nigra) a další keře.
Bylinné patro je druhově velmi bohaté s převahou
vlhkomilných rostlin. Za typické zástupce lze považovat
bršlici kozí nohu (Aegopodium podagraria), kerblík lesní
(Anthriscus sylvestris), válečku lesní (Brachypodium sylvaticum), kostřavu obrovskou (Festuca gigantea), svízel

Údolní jasanovo-olšové luhs dominantní olší lepkavou
(Alnus glutinosa) v okolí Unětického potoka v přírodní
rezervaci Tiché údolí - Roztocký háj, Praha-západ.

přítulu (Galium aparine), popenec obecný (Glechoma
hederacea), netýkavku nedůtklivou (Impatiens noli-tangere), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), kopřivu dvoudomou (Urtica dioica). V tvrdém luhu se vyskytuje bohatý
jarní aspekt. Na jaře zde vykvétají například česnek medvědí (Allium ursinum), orsej jarní (Ficaria bulbifera),
dymnivka dutá (Corydalis cava), křivatec žlutý (Gagea
lutea), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), sasanka
hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá
(Anemone ranunculoides) a další. V měkkém luhu se
vyskytují druhy rostlin preferující vysokou hladinu
podzemní vody a snášející i dlouhodobé zamokření, jako
je například blatouch bahenní (Caltha palustris),
zblochan vodní (Glyceria maxima), svízel bahenní (Galium
palustre), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), chrastice
rákosovitá (Phalaris arundinacea), rákos obecný
(Phragmites australis), ostřice ostrá (Carex acutiformis),
ostřice pobřežní (Carex riparia) nebo lipnice bahenní (Poa
palustris), které často mohou tvořit i přechod do
pobřežních biotopů. Sušší místa pak obsazují rostliny,
jako je bledule letní (Leucojum aestivum), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), vrbina obecná (Lysimachia
vulgaris), lilek potměchu (Solanum dulcamara), kostival
lékařský (Symphytum officinale) nebo chmel otáčivý
(Humulus lupulus), které mohou vytvářet přechod do
N
biotopu tvrdého luhu.
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