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Odborné společnosti požadují dů s l ednou ochranu Moravské Amazonie 

Lužní lesy podél dolních toků řek Moravy a Dyje, přezdívané Moravská Amazonie, jsou přírodně nejbohatší lesy 

u nás. Vlastn í je stát. Pře sto dod nes nebyl schopen zajistit j im potřebnou ochranu a spravuje je především jako 

zdroj dřeva. Unikátní příroda Moravské Amazonie proto rychle mizí. Je třeba okamžitě zastavit devastaci tohoto 

cenného území a zajistit mu kon eč ně řádnou péči a ochranu. 

Tak lze shrnout výzvu, kterou vlád ě zaslaly odborné společnosti, které sdružují více než 6 000 odborníků a 

zájemců o nejrůznější složky naší p řírody . Ornitologové, botanici, entomologové, limnologové, ekologové, 

arachnologové i ochránci netop ýr ů a motýlů . Ti všichni přijali společné prohlášení, ve kterém žádají důsl ednou 

ochranu j ihom oravských lužních le sů. 

"Situace v Moravské Amazonii je sku tečně tristní. Státní podnik LesyČR tu na státní půdě dlouhodobě a 

systematicky likv iduje přírodní hodnoty, které zákony stejného státu výslovně chrání " říká předseda České 

spol e čnosti entomologické, David Král. 

Moravská Amazonie je nositelem mnoha národních i mezinárodních ochranářských titulů : biosférická rezervace 

UNESCO, mokřad mezinárodního významu, evropsky významné lokality, ptačí oblast i, přírodní park a lesy 

zvláštního určení z důvo du zachování biodiverzity. Žádný z nich ale nepřinesl potřebnou ochranu. 

"Prot i rychlé těžbě dřeva, která je hlavním, byť zdaleka ne jediným problémem, jsou účinné jen přírodní 

rezervace a památky. Ty ale chrání sotva 2 % zdejších le sů . Přitom v Praze je takto chráněno 4,6 % území 

města!" dodává předse da Česk é botanické společnosti, profesor Karel Prach. 

"O ochraně lužních lesů se jedná už od minulého století. Napřed tu měla vzniknout chráněná krajinná oblast . 

V roce 2011 vláda rozhodla, že zde mají být vyhlášena menší chráněná území. Návrh jejich soustavy existuje od 

roku 2014. Dodnes ale nevznikl a ani jediná" přidává Robert Tropek, předseda České společnosti pro ekologii. 

Min isterstvo životního prost ř ed í by mělo okamžitě zastavit devastaci našich nejcennějš ích lesů a začít na plňovat 

usnesení Vlády tím, že oznámí zahájení procesu vyhlašování připravené soustavy maloplošných zvláště 

chrá něných území dle stávajícího návrhu AOPK ČR. 

"Tento krok by pro nejcen n ější místa okamžitě znamenal předběžnou ochranu . Je těžko pochopitelné, proč 

k něm u nedošlo j iž před lety," ř ík á Zdeněk Vermouzek z České společnosti orn itologické. "Stále je ale ideální 

zajistit řádnou ochranu celého území jihomoravských luhů např. formou chráněné krajinné oblasti, jak to 

požaduje nejen odborná veřejnost, ale č ím dál hlasitěji i místní obyvatelé," dodává Vermouzek. 

Prohlášení přijala Česká spo l ečno st ornitologická, Česká botanická společnost, Česká společnost entomologická, 

Česká společnost pro ekologii, Če s k á společnost na ochranu netopýrů, Společnost pro ochranu motýlů a Česká 

s polečnost arachnologická. Žádají, aby ochrana Moravské Amazonie byla řešena rychle a ve všech částech jejího 

území. Věří, že stát ní ochrana p řírody i státní podnik Lesy České republiky a Ministerstvo zemědělství si 

uvědomují vážnost situace, a budou proto ochranu jihomoravských luhů považovat za pr iorit u, a budou 

i ntenzivně spolupracovat na realizaci nezbytných opatřen í. Odborné společnosti nabízejí svou expertizu a 

veškerou další možnou pomoc k na p l něn í společného cíle. 
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