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Abstrakt: Lužní lesy Biosférické rezervace Dolní Morava spravuje státní podnik Lesy České republiky, Lesní závod Židlochovice a územně je rozložena na třech lesních správách – Tvrdonice, Soutok a Valtice. Jedná se o území
podél řeky Moravy od Hodonína po soutok s řekou Dyjí a podél řeky Dyje od hráze dolní nádrže Novomlýnské přehrady po soutok s Moravou. Celková rozloha území byla cca 7 tisíc hektarů. Informace o výskytu cévnatých
rostlin jsme získali celoplošným terénním průzkumem, kdy mapovací jednotkou byl segment, který se většinou shodoval s nejmenší jednotkou rozdělení lesa - porostní skupinou. V každé porostní skupině byl zapsán letní a
jarní aspekt do škrtacích seznamů. Kritické druhy byly dokladovány. Regionální seznam ohrožených druhů rostlin vznikl vyhodnocením databáze a porovnáním s poslední publikovanou verzí červeného seznamu ohrožených
rostlin, definitivní výběr a kategorizace byly stanoveny s přihlédnutím k reálnému rozšíření druhu v území. To znamená, že kategorie ohrožení jednotlivých druhů byla případně upravena dle skutečného rozšíření druhu ve
zkoumaném regionu. Některé celostátně ohrožené druhy do regionálního seznamu nebyly zařazeny vůbec a naopak, některé druhy v území velmi vzácné byly do seznamu zařazeny, i když v celostátním měřítku do žádné
kategorie ohrožení nespadají. Celkem bylo prozkoumáno 2540 segmentů, v nichž bylo nalezeno celkem 959 druhů rostlin (včetně dřevin). Ohrožených druhů je 170, z toho v kategorii C1 16 druhů ve 151 segmentech, C2 39
druhů ve 1824 výskyty v segmentech, C3 55 druhů ve 2189 segmentech a C4 60 druhů. Stupeň ohrožení byl determinován takto, C1 (1-5 lokalit nebo úbytek min. 80%, populace v přímém ohrožení člověkem), C2 (6-20
lokalit nebo úbytek min. 50%), C3 (21-100 lokalit nebo úbytek miin. 30%), C4a (vyžadující pozornost z hlediska fytogeografického), C4b (vyžadující pozornost z hlediska taxonomického). Červená kniha vycházející z těchto
dat bude obsahovat stručnou morfologickou charakteristiku, poznámky k rozšíření v území, příčiny ohrožení, mapku rozšíření v území a fotografickou dokumentaci.
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§1
7 49 7 49 0 0

§2
11 72 11 72 0 0

§3
4 17 3 16 1 1

C1
8 62 8 62 0 0

C2
34 825 31 705 3 120

C3
25 749 23 236 2 513

C4
46 1842 36 1262 10 580

Kategorie ohrožení Počet záznamů Počet druhů

C1 90 5

C2 494 31

C3 490 29

C4 1795 45

§1 125 5

§2 51 13

§3 29 6

Lesní správa Valtice, vlevo mapa počtu ohrožených 
druhů na segment, uprostřed mapa C1 a C2 druhů 
na segment a vpravo ukázka mapy výskytu druhu
Leucojum aestivum. V tabulce počty druhů a 
záznamů v jednotlivých kategoriích ohrožení

Lesní správa Tvrdonice, vlevo mapa počtu 
ohrožených druhů na segment, uprostřed mapa C1 
a C2 druhů na segment a vpravo ukázka mapy 
výskytu druhu Leucojum aestivum. V tabulce počty 
druhů a záznamů v jednotlivých kategoriích 
ohrožení

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway

Scilla drunensis

Euphorbia palustris

Gentiana pneumonanthe

Lythrum virgatum

Juncus atratus

Galanthus nivalis

Leucojum aestivumButomus umbellatus

Malus sylvestris

Ulmus laevis


