6.5 Rámcová směrnice č. 7 péče o nelesní stanoviště a druhy
Kód EVL: CZ0714085
Název EVL: Morava – Chropyňský luh
Kód a název předmětu ochrany: 1337 Bobr evropský (Castor fiber)

Dlouhodobé zásady péče:
Z hlediska ochrany bobra evropského je zásadní zachovat či zlepšit stávající vodní režim oblasti s přirozeným
vývojem koryt řek a bohatým výskytem přirozených mokřadních a lesních biotopů v nivě řeky Moravy. Kromě
toho je nutné zachovat migrační prostupnost krajiny pro bobra a také se všemi prostředky (osvětou, kontrolami,
případně tvrdými sankcemi atd.) snažit zamezit potenciálnímu nelegálnímu lovu bobrů.
V některých případech může bobr svou činností negativně ovlivňovat stav lesních biotopů v okolí řek, zejména
stanoviště 91E0 smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy. Vzhledem k tomu, že jde o
prioritní stanoviště, je vhodné vliv bobra pravidelně monitorovat a případně přijmout příslušná opatření na
ochranu prioritního stanoviště. V některých případně je vhodná i individuální ochrana geneticky významných
jedinců vzácnějších druhů stromů.

Nevhodné způsoby hospodaření a využívání:
zásahy do vodního režimu lokality, zásahy do koryta řeky a migrační prostupnosti řeky, odvodňování mokřadů,
používání chemických látek měnících vlastnosti vody v blízkosti řek (hnojení, vápnění, používání pesticidů)

MZCHÚ s výskytem předmětu ochrany:
NPR Zástudánčí

Typ opatření 1: Monitoring výskytu bobra a jeho vlivu na vyskytující se biotopy
Interval vhodný: monitoring 1x ročně
Interval minimální: monitoring 1x za 5 let
Pracovní nástroj, hospodářské zvíře: Termín provádění: monitoring nejlépe na jaře či pozdě na podzim
Bližší popis managementu: Pravidelně prováděný monitoring výskytu bobra evropského a jeho vlivu na
vyskytující se přírodní biotopy, zejména prioritní stanoviště 91E0 smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní
a boreální Evropy.
V případě výrazného negativního vlivu je nutné přijmout příslušná opatření na ochranu prioritního stanoviště.
V některých případech je vhodná i individuální ochrana geneticky významných jedinců vzácnějších druhů stromů.

Poznámka:
Popis optimální péče je platný pro PO v rámci celé EVL. Pokud se druh nachází na území MZCHÚ, může být
péče o něj dále rozpracována v příslušném plánu péče pro dané území.

Přílohy:

