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Strom solitér
krajinou stoletých dubů na soutoku Moravy a Dyje

Už dlouhá staletí vzhlížejí k obloze, plynoucí nad jejich majestátními kmeny.
Mlčky pozorují koloběh života a smrti, pravidelných jarních záplav, člověka
jako pastevce, lesníka, turisty. Poskytují domov vzácným druhům ptáků
i hmyzu. S novým tisíciletím ale jejich vláda končí a není následovníků.
Na soutoku Dyje a Moravy nastává soumrak starých dubů.

Vítejte na výstavě fotografií, věnovaném dominantě
břeclavského Pohanska – staletým solitérním dubům.
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Jan Miklín (* 1986 v Břeclavi) vystudoval fyzickou geografii a geoekologii (RNDr.) na Přírodovědecké fakultě
Ostravské univerzity, kde v současné době působí jako doktorand. Vývoji oblasti soutoku Moravy a Dyje se věnuje
mj. v dizertační práci.
V nejrůznějších českých přírodovědných, outdoorových a cestovatelských časopisech publikoval přes pět desítek článků
a fotografií z České republiky i cest po světě. Pohansko a soutok patří k jeho nejoblíbenějším místům, které
s fotoaparátem navštěvuje pravidelně od roku 2003. Na výstavě prezentované fotky jsou tak průřezem nálad zdejší
podmanivé přírody v nejrůznějších denních i ročních obdobích.
Více na www.janmiklin.cz a www.StromSoliter.cz.

Lužní ekosystémy soutoku Moravy
a Dyje tvoří pomyslné véčko podél řek
Dyje (od Nových Mlýnů) a Moravy (od
Hodonína), jehož ramena se spojují
u Lanžhota a vrcholí soutokem obou
řek. Kromě samotných lesů jsou zde
důležité i louky, z nichž mnohé byly po
vodohospodářských úpravách v minulém
století rozorány. Ne vždy ale byla takto
získaná půda pro zemědělství vhodná, a tak
mnohé z polí byly po čase znovu zatravněny.
Černé jezero | říjen 2011
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Celá oblast je tvořena nivou obou velkých
řek, a tedy velmi rovinatá – spád řeky Dyje je
na 42 km délky 17 m, Moravy na 31 km
13 m. Nejvyšší místa nivy tvoří písečné duny,
nazývané hrúdy. Díky písčitým půdám i jen
výjimečnému zaplavení na nich rostou jiné
druhy, v době povodní jsou důležitým úkrytem
pro zvěř.
Lánské louky | říjen 2010
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Řeka Kyjovka je po Moravě a Dyji třetím
největším vodním tokem oblasti. Zatímco
po Lanžhot teče v umělém, zkanalizovaném
korytu, v lužních lesích využívá původní,
přirozeně meandrující koryto. Zajímavostí řeky
je, že přestože teče dlouhé desítky kilometrů
souběžně s Moravou v jedné říční nivě, nakonec
se vlévá do Dyje.
u Ranšpurku | říjen 2011
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Záplavy byly přirozenou součástí přírody
od nepaměti, avšak teprve s kolonizací výše
položených oblastí horního a středního toku
Moravy a Dyje od 10. století se začaly opakovat
každoročně s nebývalou intenzitou, což mělo za
následek změny v lesních ekosystémech
i osídlení.
Černé jezero | duben 2010
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Pylové analýzy i archeologické nálezy z doby
Velké Moravy ukazují, že porosty měkkého
luhu byly méně rozšířené než dnes a naopak
se zde vyskytovaly i druhy nesnášející
zamokření – buk lesní nebo dub zimní.
Stejně tak velkomoravská hradiska byla
založena v nižších částech nivy nebo na
ostrovech mezi jednotlivými rameny řek.
Černé jezero | květen 2011
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Od raného středověku po počátek 20. století
docházelo k pravidelným rozsáhlým
záplavám, kdy nižší část říční nivy byla pod
vodou průměrně 40 až 100 dnů v roce.
Zatímco průměrný průtok v řece Dyji je
zhruba 40 m3/s, rekordní dosahují
až 700 m3/s.
Zadní Pohansko | duben 2010
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Lužní lesy pod Břeclaví slouží i jako tzv. suchý
poldr – po většinu roku nezaplavená oblast, do
které je během povodní odpouštěna přebytečná
voda. Kapacita celého systému je mnohem
větší, než objem soustavy nádrží Nové Mlýny,
které zatopily tři desítky čtverečních kilometrů
lužní krajiny.
Černé jezero | duben 2010
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Každá povodeň sebou přináší množství
materiálu, který se usazuje v podobě
povodňových hlín a písečných či
štěrkových náplavů. Při rozsáhlejších
povodních mohou náplavy v klidných
zátočinách dosáhnout až metrové mocnosti.
Zadní Pohansko | duben 2006
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Vodou a záplavami jsou ovlivněny i půdy.
Pohled na vyschlé dno jednoho ze starých
meandrů řeky Dyje – Černého jezera –
ukazuje trhliny, typické pro jílovité smonice,
půdy z kategorie vertisolů.
Černé jezero | říjen 2011
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Několik set let staré solitérní stromy jsou
nejvýraznější dominantou zdejších luk. Některé
z nich jsou pozůstatkem řídkých pastevních
lesů, duby byly často vysazovány jako zdroj
žaludů pro prasata. Celkem se v oblasti
nachází několik stovek solitérních či
mimořádně starých stromů, z toho je většina
dubů letních, ale najdeme zde i jilmy, jasany
či topoly.
Černé jezero | prosinec 2006
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Solitérní duby mají běžně obvod okolo pěti
metrů, ty nejmohutnější dosahují obvodu až
8 m a výšky okolo 30 metrů. Bohužel z větší
části jsou tyto velikány již za zenitem a pomalu
usychají, na čemž se bezesporu podepsaly
i necitlivé vodohospodářské úpravy, které
radikálně změnily po staletí panující vodní
režim oblasti.
Lánské louky | srpen 2010
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Dnes je nejvíce solitérní stromů
v lednickém zámeckém parku a v okolí
Pohanska – na loukách Zadního Pohanska,
Černého jezera a Lánských luk. Ještě na
začátku minulého století jich ale bylo zhruba
dvojnásobně – část ale nepřežila, z části se
stal klasický zapojený les.
Černé jezero | září 2009
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Více jak půlhodinová expozice
u jednoho z dubů na hrázi mezi Pohanskem
a Lány zachytila dráhy hvězd. Oranžové
světlo v pravé části snímku pochází
z nočního osvětlení Břeclavi.
Černé jezero | duben 2010

19

V lužních lesích soutoku Moravy a Dyje se
nachází dvě chráněná území, ve kterých je les
ponechán svému vývoji a jen s trochou
nadsázky je lze označit za pralesy: Ranšpurk
a Cahnov-Soutok. Obě rezervace s celkovou
rozlohou cca 26 ha jsou oploceny, díky čemuž je
možné na jejich území pozorovat koloběh života
lesa od bujných stromků přirozeného zmlazení,
bojujících o místo na slunci až po trouchnivějící
staré velikány.
NPR Ranšpurk | říjen 2011
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Lužní lesy pod Břeclaví jsou součástí ptačí
oblasti Soutok-Podluží i evropsky významné
lokality Soutok-Tvrdonicko či biosférické
rezervace Dolní Morava. V našich
podmínkách však tyto instituty neznamenají
skutečně účinnou ochranu.
Černé jezero | duben 2010
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Největším problémem současnosti je
intenzita lesní těžby. Za posledních deset
let bylo vykáceno více lesa než kdykoli jindy
– více jak 15 %, což je skoro trojnásobek
plochy, pokud by les měl mít rovnoměrnou
věkovou strukturu. To znamená radikální
úbytek životního prostředí pro stovky druhů,
potřebujících staré stromy a dřevo.
Černé jezero | říjen 2011

22

Zatímco v roce 1938 zabíraly řídké,
rozvolněné porosty zhruba pětinu plochy
lesa a krajina tak mnohde připomínala spíše
africkou stromovou savanu, dnes je
prakticky všechen les hustý, rozčleněný jen
pravidelnou šachovnicí pasek.
Černé jezero | říjen 2011
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Larvy tesaříka obrovského se vyvíjejí
ve dřevu starých, ale ještě živých stromů
s dostatečným osluněným. Takové podmínky
zajišťovaly řídké (často pastevní či střední lesy)
s mohutnými výstavky, které se na
soutoku Moravy a Dyje běžně vyskytovaly
ještě na počátku minulého století. Přeměna
zdejších lesů na klasické vysokokmenné, husté
a stejnověké porosty napovídá, proč je tesařík
obrovský (a další desítky druhů, vázaných na
podobné podmínky) veden jako silně ohrožený.
NPP Rendezvous | červen 2011
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Tesařík alpský dříve býval běžným druhem
horských bučin, kde osidloval především
prosvětlené části lesa s dostatkem starých
a mrtvých stromů. Dnes vlivem lesního
hospodaření (smrkové monokultury, stejnověké
porosty a holé seče) přežívá jen na několika
málo místech a je veden jako kriticky ohrožený.
Kromě Bezdězu a Bílých Karpat se u nás
vyskytuje i ve zvláštní, nížinné populaci v luzích
Moravy a Dyje.
Pohansko | červenec 2011
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Roháč obecný je jedním z největších
evropských brouků, samci s mohutnými
kusadly měří až 8 cm. Roháč žije v dutinách
starých a mrtvých stromů, larvy se vyvíjejí
v mrtvém dřevu, zejména pařezech. Dříve
byl roháč rozšířen téměř po celém území
České republiky, dnes díky změnám lesního
hospodaření přežívá na několika lokalitách
a je zařazen mezi ohrožené druhy.
lednický zámecký park | květen 2011
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Zdejší krajina má své kouzlo v každé denní
i roční době. Na jaře rozsáhlé plochy
vylité vody, v létě žhnoucí slunce, na podzim
pestré barvy lesů a v zimě námraza či vzácná
sněhová přikrývka.
Zadní Pohansko | listopad 2011
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Velké množství zdejších jezer má typický
podkovovitý tvar, což napovídá na způsob
jejich vzniku – zaškrcením či odstavením
říčního meandru nebo zákruty. Takový vývoj
je přirozený, nicméně velké množství takových
jezer zejména podél řeky Moravy vzniklo uměle
v souvislosti s vodohospodářskými úpravami.
Během nich byly řeky výrazně zkráceny
– Morava z 46 na 31 km.
Černé jezero | leden 2007
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Lužní les, to je především síť
periodicky protékaných vodotečí, pomalu
vysychajících tůní a starých říčních
ramen a meandrů, rozvádějících vodu,
základní prvek celého lužního ekosystému.
stará Dyje u Břeclavi | duben 2006
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Dub letní je nejčastější dřevinou, jeho
podíl ve zdejších lesích se blíží 50 %, zhruba
třetinu porostů tvoří jasan úzkolistý. Podle
četnosti a intenzity záplav se na základě
tvrdosti dřeva luh dělí na měkký (olše, vrby
a topoly rostoucí v největší blízkosti řeky)
a tvrdý (duby, jasany, jilmy, lípa srdčitá).
Zvláštní skupinu tvoří hrúdy – nejvyšší
a nejméně zaplavované místa, tvořené
navátým pískem, na kterých se ve větší míře
vyskytují habry.
Zadní Pohansko | duben 2011

31

Druhové složení zdejších luk je závislé na
četnosti a délce záplav. Na podmáčených
stanovištích převládají druhově chudé porosty
rákosu, orobinců, ostřic či zblochanu, pro výše
položené louky jsou typické psárka luční,
lipnice luční a metlice trsnatá.
Černé jezero | květen 2011
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Louky je potřeba pravidelně kosit, jinak
začnou zarůstat křovinami a posléze lesem. Od
roku 1938 les pohltil více jak desetinu z tehdejší
rozlohy.
Černé jezero | říjen 2005
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Každé jaro, ještě než vyraší první listy na
stromech, se podrost lužního lesa zazelená
záplavou česneku medvědího,
typického druhu vlhkých a na živiny
bohatých stanovišť. Výrazně aromatická
rostlina se používá i v kuchyni jako koření
a lidovém léčitelství na snížení krevního
tlaku či pro podporu trávení.
les mezi Břeclaví a Poštornou | duben 2004
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V oblasti soutoku Moravy a Dyje bylo
zjištěno 833 druhů hub (z toho 2 zvláště
chráněné), 90 druhů lišejníků, 121 druhů
mechorostů a 873 druhů cévnatých rostlin
(z toho 48 zvláště chráněných) – ne
nadarmo bývá oblast přezdívána
Moravskou Amazonií.
Lánské louky | říjen 2010
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Soutok je s rozlohou 4500 ha největší oborou
v České republice. Chována je zde především
jelení (300 kusů), daňčí (200 kusů) a srnčí
(100 ks) zvěř. Trofeje ze zdejší obory se
vyznačují mimořádnou kvalitou a oblast je tak
oblíbena mezi českými i zahraničními lovci.
Lánské louky | červen 2009
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Fenoménem lužního lesa jsou komáři,
kterých tu bylo nalezeno přes 30 druhů. V
jejich útrobách pak byly objeveny zárodky
nejrůznějších chorob – virus Ťahynňa vyvolávající tzv. valtickou horečku, virus Batai a
virus West Nile způsobující západonilskou
horečku). Množství tůněk a dalších vodních
ploch je pro jejich rozmnožování ideální.
Zadní Pohansko | duben 2007
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Staré duby na loukách jsou nejvýznamnějším
místem pro hnízdění čápa bílého. Čápi
s oblibou hnízdí na stejných místech, a tak
některá z hnízd mohou být stará více jak
desítku let. Širší oblast soutoku Moravy
a Dyje je nevýznamnějším hnízdištěm tohoto
druhu v České republice, každoročně je zde
obsazeno kolem padesáti hnízd.
Lánské louky | květen 2011
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Jedním z důvodů, proč si čápi bílí staví
hnízda na mohutných starých dubech, je
jejich hmotnost. Hnízdo z větví a klacků,
zpevněné drny, může vážit až několik set
kilogramů. Kromě dospělých čápů na hnízdě
žije i jedno až čtyři mláďata.
Zadní Pohansko | srpen 2010
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Čáp černý je na rozdíl od čápa bílého druh
žijící více skrytě a tak mnohdy unikne
pozornosti. Zatímco ještě na počátku
minulého století zde hnízdily řádově desítky
čápů černých, po odtěžení starých porostů
zde žije jen několik párů. Jelikož je čáp černý
mimořádně plachý, vajíčka na hnízdech jsou
často opuštěna z důvodu rušení, zejména lesní
těžbou.
Černé jezero | květen 2011
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Soutok je v měřítku České republiky jedním
z nejvýznamnějších hnízdišť dravců,
kterých zde hnízdí více jak desítka druhů. Orel
královský zde má jediné hnízdiště v České
republice, byly zaznamenány i pokusy
o hnízdění orla mořského. Ti se však
pravděpodobně z důvodu rušení lesní
technikou odstěhovali za hranice.
Zadní Pohansko | září 2011
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Díky příslušnosti k úmoří Černého moře
žijí zejména v Dyji jinak neobvyklé druhy
ryb, jako je jeseter malý, cejn perleťový,
drsek větší, ježdík žlutý, j. dunajský, candát
východní nebo sekavec podunajský.
Lánské louky | srpen 2010
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Sníh je na soutoku Moravy a Dyje vzácností.
Celá oblast patří k nejteplejším
v republice, průměrná roční teplota se
pohybuje kolem 9,5 °C a i lednový průměr je
jen těsně pod nulou. Ročně zde spadne méně
než 500 mm srážek, zato slunce svítí
1700 hodin ročně.
Zadní Pohansko | leden 2010
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Úzké cáry mlh, plazících se několik metrů
nad zemí, jsou pro zdejší louky typické.
Nejčastěji se s nimi můžeme setkat v chladných
a jasných ránech pozdního léta a podzimu, kdy
tvoří neopakovatelnou atmosféru. S východem
slunce jako mávnutím kouzelného proutku
zmizí.
Černé jezero | září 2009
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Mrtvé dřevo je důležitou součástí
ekosystému. Ve vodních tocích pomáhá vytvořit
odlišné, před největším proudem chráněné
biotopy, mohutný kmen může být iniciátorem
zákruty a meandru. Na suchu poskytuje domov
či úkryt mnohým živočichů, slouží jako
zásobárna vody a svým tlením dodává do půdy
množství živin.
Zadní Pohansko | listopad 2011
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Nejstarší archeologické nálezy pocházejí
z doby kamenné, vrchol osídlení ale
nastal v 10. století, kdy se v oblasti nacházela
dvě rozsáhlá velkomoravská hradiska:
Valy u Mikulčic, centrum politické moci
Mojmírovců s 1 – 2 tisíci obyvatel, a zhruba
poloviční břeclavské Pohansko. Obě místa
byla kvůli záplavám opuštěna a osídlení se
přesunulo do výše položených oblastí nivy.
V novějších dobách ovlivnily zdejší krajinu
především Lichtenštejnové, výsledkem jejich
stavebnictví je i lovecký zámeček
na Pohansku.
Pohansko | červen 2008
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