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Řeky si ve svých dolních tocích vytvářely po staletí přirozená 
meandrující, neustále se měnící řečiště s řadou slepých ramen a tůní. 
Říční usazeniny vytvářející údolní nivu byly porostlé rostlinnými 
společenstvy, která snášela sezonní kolísání hladiny vody 
a vzdorovala erozní činnosti řeky. Tak se formoval lužní les, ideální 
prostředí pro život mnoha živočišných a rostlinných druhů. 
V původním lužním lese Otavy rostly: dub letní (Quercus robur), olše 
lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jilm horský 
(Ulmus glabra), několik druhů vrb (Salix), v keřovém patru zejména 
střemcha obecná (Prunus padus). Patro vysokých bylin tvoří kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), pýr 
psí (Elymus caninus), kostřava obrovská (Festuca gigantea) a další druhy. 
Na březích řeky roste např. ostřice Buekova (Carex buekii) či tužebník 
jilmový (Filipendula ulmaria). K bylinám jarního aspektu, které využívají 
k vegetaci čas před olistěním stromů, patří orsej jarní (Ficaria verna), 
křivatec žlutý (Gagea lutea), dymnivka bobovitá (Corydalis intermedia), 
pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides), pižmovka mošusová 
(Adoxa moschatellina) nebo podbílek šupinatý (Lathraea squamaria). 

Riparian forest

Over the centuries, rivers in this region have created natural 

meandering and constantly changing riverbeds with many blind spots 

and depths. The river deposits that form the valley have been inundated 

with varieties of vegetation that tolerate seasonal changes in water 

levels and resist erosion. This has resulted in the formation of a riparian 

forest, which is an ideal habitat for many species of animals.

The island in front of us was created during the great flood of 1940. 

Upstream on the right bank of the river, there is the Bažantnice 

u Pracejovic Nature Reserve, which features rare preserved riparian 

forest growth. Not far from the reserve, there is the famous Otava Oak 

Tree.

K typickým rostlinám luhu řadíme liány – chmel otáčivý (Humulus 

lupulus). Na břehu řeky pod Kalvárií roste chráněná kapradina 
pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris).

Na tomto ostrově, který vznikl při povodni v roce 1940, byly 
původně louky. Později zde byly vysázeny topoly kanadské (Populus x 

canadensis). Původní lužní společenstva se zachovala při okrajích. 

Cenným příkladem lužního lesního porostu, vzniklého na bývalých 
sejpech po rýžování zlata, je přírodní rezervace Bažantnice 
u Pracejovic. Leží výše proti proudu při pravém břehu Otavy (asi 0,5 
km západně od Podskalí). Chráněné území zachovává přirozený 
charakter lužních dubohabřin, jinde v regionu už dávno neexistujících.

Nedaleko Bažantnice se nachází Otavský dub, který byl vyhlášen 
památným stromem. Nebyl vysazen do otevřené krajiny, ale 
vyrostl v přirozených podmínkách, pamatuje silné vichřice a ničivé 
povodně, ale přesto si své místo na pravém břehu udržel, jeho stáří je 
odhadováno na více než 250 let.
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chmel otáčivý Otavský dub orsej jarní topol kanadský pupkovec pomněnkový


