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Flüsse 
des BöhmerwaldsŠumavské řeky

mléčivec alpský • Alpen-Milchlattich pryskyřník platanolistý • Platanenblättriger Hahnenfuß kamzičník rakouský • Österreichische Gemswurz

Významnými druhy říčních niv jsou mléčivec alpský (Cicerbita alpina), pryskyřník platanolistý 
(Ranunculus platanifolius) a kamzičník rakouský (Doronicum austriacum). 

Die bedeutenden Pflanzenarten der Flussauen sind der Alpen-Milchlattich (Cicerbita alpina), 
der Platanenblättrige Hahnenfuß (Ranunculus platanifolius) und die Österreichische Gemswurz 
(Doronicum austriacum). 

Das Territorium des Böhmerwal-
des gehört zu den Einzugsgebieten zwei-
er Meere. Der überwiegende Teil des 
böhmischen Böhmerwaldes gehört zum 
Einzugsgebietder Nordsee mit den be-
deutendsten Flüssen des Böhmerwaldes 
Úhlava, Otava (Otava entsteht durch den 
Zusammenfluss der Křemelná und der 
Vydra), Volyňka, Blanice und die Moldau. 
Die meisten Gewässer aus dem bayeri-
schen und österreichischen Böhmerwald 
fließen ins Schwarze Meer – der Regen, 
die Ilz, die Große Mühl.

Území Šumavy patří dvěma úmořím. 
Převážná část české Šumavy patří k úmoří 
Severního moře s nejvýznamnějšími šu-
mavskými řekami Úhlava, Otava (vzniká 
soutokem Křemelné a Vydry), Volyňka, 
Blanice a Vltava. Většina vod z bavor-
ské a rakouské Šumavy teče do Černého 
moře – řeky Regen, Ilz, Große Mühl.

Řeka Křemelná, která si dodnes zachovala své přirozené řečiště, 
vyhloubila nejhlubší kaňon Šumavy.

Die Křemelná, die ihr natürliches Flussbett bis heute erhielt, 
höhlte den tiefsten Canyon des Böhmerwaldes aus. údolí Křemelné • Tal des Flusses Křemelná

Zvláštním a do určité míry přechod-
ným biotopem jsou náplavy s poros-
tem devětsilů lékařského a bílého 
(Petasites hybridus a Petasites albus) 
přímo v korytech řek.

Poměrně široká koryta řek umožňu-
jí rozvoj specifických vodních a po-
břežních rostlinných společenstev. 
Na příhodných místech jsou toky 
doprovázeny olšovými luhy a vrbo-
vými křovinami zejména s vrbou na-
chovou (Salix purpurea).

Ein besonderes und einigermaßen 
vorübergehendes Biotop sind Auf-
schwemmungen mit dem Bestand 
der Gewöhnlichen und Weißen Pest-
wurz (Petasites hybridus und Petasi-
tes albus) direkt in den Flussbetten.

Ziemlich breite Flussbetten ermög-
lichen die Entwicklung spezifischer 
Wasser- und Uferpflanzengemein-
schaften. An geeigneten Standorten 
werden die Flüsse mit Erlenauen 
und Weidenstauden insbesondere 
mit der Purpurweide (Salix purpu-
rea) begleitet.

devětsil bílý • Weiße Pestwurz
břehový porost s devětsilem lékařským 

Ufervegetation mit Gewöhnlicher Pestwurz vrba nachová • Purpurweide
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