Vyznačené chráněné úseky na řece Odře

Zastřešený altán nad pramenem řeky Odry
Odra je doposud málo dotčenou řekou s
charakterem bystřiny (po město Odry) a nížinné řeky
(v Moravské bráně). Krajinotvorně a přírodně
nejcennější úsek je od pramene ve vojenském
prostoru Libavá po Klokočůvek, který je veden jako
evropsky významná lokalita (EVL Horní Odra)
s výskytem zvláště chráněné rybky – vranky obecné
a ptačí oblast (PO Libavá) s výskytem chřástala
polního, a níže pak od Mankovic a Vražného po
Ostravu jako chráněná krajinná oblast (CHKO Poodří)
s údolní nivou, a terasovými břehy a plošinami.

Pseudofosilie nalezené v korytě řeky, vytvořené
usazeninami na kořenech rostlin

Odra ve vojenském prostoru asi 4 km od pramene

Odvodněné dno koryta řeky, pokryté
vyhlazenými oblázky různých druhů hornin

Celý tok řeky Odry
Pramen s dřevěným altánkem se nachází v
nadmořské výšce 632 m n. m. na východním svahu
Fidlova kopce (680 m n. m.). Nachází se nedaleko
obce Kozlov a je přístupný po červené zn. KČT. Na
území České republiky měří její tok 132 km, což je asi
šestina její celkové délky, a za Bohumínem odtéká
do Polska. Na prvních 54 km délky, po soutok
s říčkou Luhou u Jeseníku n/O, řeka Odra ztrácí 382
výškových metrů a pro dalších 840 km k Baltskému
moři Odře zbývá pouhých 250 výškových metrů.

Námořní doprava v Baltickém moři

ŘEKA ODRA
EVROPSKÝ VELETOK NA ODERSKU

Jez na Odře v Jakubčovicích n. O. za sucha
v roce 2003
Odra je zajímavá tím, že na ní nestojí žádná větší
přehrada a má tedy přirozený vodní režim,
charakteristický m. j. velikou rozkolísaností průtoků.
Běžný letní průtok v Odrách činí pouhých 250 l/s,
avšak po přívalových deštích se během pár dní může
zvýšit až na 70.000 l/s. Nejzajímavější úsek řeky na
Odersku, naleznete u Spálovského mlýna, poblíž
poutního místa u Skály Panny Marie, spravovaného
farností městyse Spálov.

Jez na Odře v Jakubčovicích n. O. za povodně
v roce 1997

Vystupující kamenné prahy u Skály Panny Marie
Z koryta řeky vystupují nad hladinu velmi zřetelné
kamenné prahy a břehové porosty tvoří hojný výskyt
chráněné rostliny – měsíčnice vytrvalé. Poblíž se
vyskytuje několik zajímavých geologických útvarů,
např. Přírodní památka Vrásový soubor u
Klokočůvku, členitý skalní ostroh Orlí skála, výrazný
hřeben odkrytého podloží Čertovy schody, zaniklé
štoly na těžbu břidlice a galenitu, nebo krytá
vyhlídka na Švédské skále pod Spálovem.

Posezení s vyhlídkou na Švédské skále nad řekou
pod Spálovem
Více informací: http://www.oderske-vrchy.cz/

PO Libavá – EVL Horní Odra – EVL Poodří – CHKO
Poodří – Základní zeměpisné údaje
– Turistické zajímavosti
Město Odry a HVS Odry

