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CHKO Poodří 

• Chráněná krajinná oblast Poodří byla založena v roce 1991 

• S rozlohou 81,5 km2 se řadí mezi menší CHKO 

• Účelem CHKO Poodří je chránit tok řeky Odry, její slepá 
ramena, přiléhající rybníky, lužní lesy a louky 

• Nachází se v Moravskoslezském kraji mezi Ostravou a 
Jeseníkem nad Odrou, správa CHKO sídlí ve Studénce 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CHKO_Poodří,_letecký_pohled_(04).jpg > 



CHKO Poodří 

• V CHKO Poodří se nalézá mnoho druhů rostlin: 
- V lesích, které pokrývají pouze malou část CHKO, najdeme 
habr obecný, lípu srdčitou, sasanku hajní či orsej jarní 
- Pravidelně zaplavované louky v okolí Odry jsou vhodné  
pro růst žebratky bahenní nebo kosatce žlutého 
- Z vodních rostlin v Poodří najdeme například rákos, ostřici, 
kotvici plovoucí a masožravou bublinatku 
 

           Žebratka bahenní 

 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Poodří,_Malý_Vaček.JPG> [1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hottonia_palustris_on_dry_ground.jpg> 



CHKO Poodří 

• V samotné řece, rybnících a tůních žije spousta vodních 
živočichů jako například ohrožený svinutec tenký a rak říční 

• Velké množství stojaté vody a luk poskytuje skvělé podmínky  
pro hmyz - roháč obecný nebo modrásek bahenní – a také 
ptactvo, které zde hnízdí – husa velká, volavka popelavá, 
potápka rudokrká a kormorán velký 

• V řece žijí ohrožené druhy - ouklejka pruhovaná, střevle 
potoční a hořavka hořká. Ze zástupců obojživelníků se v Poodří 
nachází čolek velký a skokan ostronosý.  

• V oblasti najdeme také vydry říční, bobry evropské a netopýry 

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RanaArvalisFemale.jpg > [1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Loutre2.jpg > [1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anas-strepera-001.jpg> 


