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O čem budu mluvit…
1. Vliv na strukturu a funkce břehových porostů
2. Prediktivní modelování citlivosti porostů a rozšíření bobra
3. Metodika péče o břehové porosty
4. A co s bobrem dál?



4 skupiny „biotopů“

Vrbiny Olšiny

Jasanové olšiny Tvrdé luhy
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4 skupiny „biotopů“

Potravní preference bobra evropského (dřeviny)

Preference tloušťkových tříd stromových dřevin (celkový přehled; topol; olše)

Vliv proměnných prostředí na rozsah okusu porostů



4 skupiny „biotopů“

Vrbiny Olšiny

Jasanové olšiny Tvrdé luhy

• plošná redukce stromového i 
keřového patra (okus)

• regenerace keřového 
(stromového) patra, možný 
proporční přírůstek střemchy

• hydrologické změny toků
• podmáčení, zaplavení
• podpora vrbin K1 a mokřadů 

M1

• selektivní redukce dřevin a 
křovin: VRK, BR, mladé OL, kř. 
vrby

• nárůst: střemcha, krušina, bez
• zatopení OL >> šíření P. alni
• likvidace stromového patra
• podmáčení, zaplavení
• změna biotopu na mokřady, 

vrbiny (M1, K1)

• selektivní redukce dřevin a 
křovin: VRK, později JV, JS, BR; 
líska, vrba

• relativní zvýšení podílu: OL, 
krušina, bez, (střemcha, trnka, 
hloh)

• snížení diverzity stromového 
patra, dílčí rozvoj keřového 
patra 

• postupná redukce 
stromového patra: DB, TP, VR 
>> JS, JV >> JL, OL

• preference mladších
• preference křovin: vrba, líska
• zvýšení podílu: brslen, hloh, 

trnka, růže, střemcha
• postupná redukce 

stromového patra, rozvoj 
keřového patra

Reakce biotopu



Metodika oceňování škod na BP

Ke stažení a prohlížení ZDE: 
www.speclab.cz/projekty/tacr-bobr/

Průměrná výše poškození stromů (Kč) na jedné lokalitě 
podle biotopu na lokalitách s dlouhodobým vlivem bobra. 

Délka břehové porostu 200 m a šířka 6 m.



Testování OO na BP
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Ke stažení a prohlížení ZDE: www.speclab.cz/projekty/tacr-bobr/
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Vrbiny Olšiny

Jasanové olšiny Tvrdé luhy

Metodika oceňování škod na BP Vegetační opatření

• stromy: bez dosadeb 
• keře: dosadba kaliny, 

střemchy, brslenu, hlohu
• zejména při okraji říčního 

pásu

• obnova OL (pouze na 
místech bez P. alni)

• přirozená obnova
• při dlouhodobém osídlení 

bobrem drenážovat hráze
• postupné přirozené 

rozšiřování keřového patra
• riziko: P. alni

• preference a obnova JV, 
JLV, VRK

• sázet do hustých křovin 
(přirozená ochrana), 
nepřístupná místa (svah), 
olše sázet dále od vody (P. 
alni)

• riziko: P. alni, H. fraxineus, 
O. novo-ulmi

• preference a obnova (zatím 
stabilnějších) JV (JVB), JLV, 
LP, střemchy a hlohu

• preferovat ochranu  
stávajících dřevin před 
dosadbou

• výsadbu lze „schovat“ do 
neoblíbených křovin (trnka)

• riziko: H. fraxineus, O. novo-
ulmi



Metodika oceňování škod na BP

Ke stažení a prohlížení ZDE: 
www.speclab.cz/projekty/tacr-bobr/



A jak s bobrem dále?

Zvyšování biodiverzity bobrem evropským v kulturní 
zemědělské krajině. Zn. S chutí a téměř zadarmo.

Bobr není zlý, hodný, chytrý, zlomyslný, hezký, rafinovaný… To jen člověk jej tak nazývá. Bobr se chová přesně tak, jak jej mamka 
příroda naprogramovala. Snaží se být šťastný a vyhnout se utrpení… Dokážeme se s tím vypořádat?

ZOOLOGIE

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

SPRÁVA VODNÍCH TOKŮ

o etologie a ekologie druhu

o populační dynamika

o (roz)šíření do/v/z ČR

o zvláště chráněný druh (EU, ČR)

o ochrana druhu i jeho habitatu

o Program péče o bobra (A, B, C) o aktivní činitel (nory, hrady, hráze apod.)

o zabezpečení odtokových poměrů

o péče o břehové porosty

VLASTNÍCI POZEMKŮ

o zatopení pozemků, ztížení hospodaření

o zarůstání a rozšiřování břehů

o konzumace polních plodin, dřevin

BOBR POHLEDEM...



M Y  J S M E  P Ř Í R O D A

Děkuji za pozornost.

Neexistuje já a ostatní lidé

Neexistuje my lidé a mamka příroda


