Souhrn doporučených opatření
pro Ptačí oblast

Bzenecká Doubrava – Strážnické
Pomoraví

září 2018

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A POPISNÉ
ÚDAJE O PTAČÍ OBLASTI
Ptačí oblast (PO) Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví byla vyhlášena
nařízením vlády č. 21/2005 ze dne 15. prosince 2004. Předmětem ochrany jsou
zde populace čápa bílého (Ciconia ciconia), motáka pochopa (Circus aeruginosus),
lelka lesního (Caprimulgus europaeus), strakapouda prostředního (Dendrocopos
medius), strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus), skřivana lesního (Lullula
arborea) a jejich biotopy. Cílem ochrany je zde zachování a obnova ekosystémů
významných pro tyto druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění
podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska
jejich ochrany.

1.1

Ptačí oblast se nalézá v kraji:

Jihomoravský

1.2

Dotčená katastrální území

Bzenec, Lidéřovice na Moravě, Milotice u Kyjova, Moravský Písek, Petrov u
Hodonína, Ratíškovice, Rohatec, Skoronice, Strážnice na Moravě, Sudoměřice,
Vacenovice u Kyjova, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Vracov, Zarazice.
Zdroj údajů: ČÚZK, červenec 2017. Území žádného katastrálního území není zcela pokryto
územím PO.

1.3

Výčet obcí

Bzenec, Milotice, Moravský Písek, Petrov, Ratíškovice, Rohatec, Skoronice,
Strážnice, Sudoměřice, Vacenovice, Veselí nad Moravou, Vnorovy, Vracov.
Zdroj údajů: ČÚZK, červenec 2017. Území žádné obce není zcela pokryto územím PO.

1.4

Výměra
Výměra (ha)
11 725,39
6919,87
4805,52
4197,02
218,21
31,38
358,91

CELKOVÁ VÝMĚRA
1) výměra lesních pozemků*
2) výměra nelesních pozemků
2a) zemědělské pozemky
2b) vodní plochy, toky a mokřady
2c) zastavěná plocha
2d) ostatní plochy

*) Lesní půda s křovinami, kosodřevinou a se stromy
Zdroj údajů: ČÚZK, 2017, ZABAGED 1:10 000
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1.5

Subjekty významné z hlediska zachování stavu PO

 rybníky
Rybářství Hodonín, s. r. o.
AOPK ČR
 zdroje pitné vody a vodní toky
VaK Hodonín, a. s.
Povodí Moravy, s. p.
Baťův kanál, s. r. o.
 zemědělská půda – pole a louky
VSV Vracov, a. s.
Žerotín Strážnice, a. s.
Svornost Těmice, a. s.
ZERA Ratíškovice, a. s.
AGRO Vnorovy, a. s.
ZD Veselan
 lesy
Lesy ČR, s. p., lesní správa Strážnice
Město Bzenec
Město Vracov
Obec Ratíškovice
 parky
Národní památkový ústav
Národní ústav lidové kultury
Město Veselí nad Moravou
 pískovny
Tvarbet Moravia-pískovny
Město Bzenec
 ostatní
Vojenský technický ústav, s. p.
E.ON Česká republika, s. r. o.
ČEPS, a. s.
Baťův kanál, o. p. s
Baťův kanál přístav, s. r. o.

1.6

Dotčená ZCHÚ

PR Písečný rybník, PP Jezero, PP Vojenské cvičiště Bzenec, NPP Váté písky, PP
Osypané břehy, PR Oskovec, PR Oskovec II.
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1.7

Jiné ochranné režimy v PO

EVL Bzenecká střelnice, EVL Jezero, EVL Písečný rybník, EVL Strážnická
Morava, EVL Strážnicko, EVL Váté písky, EVL Vypálenky.
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2. ODBORNÉ A VĚCNÉ ZDŮVODNĚNÍ CÍLŮ A
ZPŮSOBŮ PÉČE
Souhrn doporučených opatření (SDO) slouží k naplnění cíle ochrany PO, tedy
k zachování populace čápa bílého (Ciconia ciconia), motáka pochopa (Circus
aeruginosus), lelka lesního (Caprimulgus europaeus), strakapouda prostředního
(Dendrocopos medius), strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) a skřivana
lesního (Lullula arborea) v příznivém stavu v dlouhodobém časovém horizontu.
Za tímto účelem směřují opatření k zajištění kvalitních biotopů využívaných
výše uvedenými druhy na dostatečně velkých plochách a dále upozorňují na
další faktory, které by mohly mít negativní dopad na předmět ochrany této PO.
PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, jak již název napovídá, je tvořena
dvěma výrazně odlišnými komplexy: nivou řeky Moravy a suchými borovými
lesy na mohutné vrstvě vátých písků. Tok Moravy mezi Bzencem-Přívozem a
Rohatcem je posledním neregulovaným úsekem řeky na spodním toku, což
umožňuje tvorbu meandrů, vznik písčitých pláží a ostrůvků, neustálé
obnovování kolmých břehů, téměř pravidelné jarní záplavy a působení dalších
přirozených procesů. Typický tvrdý luh s dubem a jasanem se uchoval již pouze
na malých plochách, nejzachovalejší porost lze díky ochraně nalézt v PR
Oskovec, na zbytku území byl většinou po vytěžení nahrazen nevhodnou
plantážní výsadbou nepůvodních dřevin, převážně topolů. V nivě řeky se
nachází také několik mokřadních lokalit a východně od řeky se uchovaly
periodicky podmáčené louky.
Oblast Bzenecké Doubravy představuje komplex suchých borovicových lesů
vysázených na místě původních doubrav. Ty byly zničeny intenzívní pastvou a
neřízenou těžbou v 14. – 16. století. Z původních listnatých porostů zůstala jen
torza mozaikovitě rozložená v ploše borové monokultury, často se jedná jen o
solitérní staleté duby, které postupně odumírají. Významné je množství malých
trvale podmáčených mokřadů, kolem kterých se tvoří menší porosty vrb, olší a
bříz. Mezi významné biotopy patří také trvale odlesněné plochy, v území se
nachází dvě pískovny a okrajem komplexu prochází železniční trať Přerov –
Břeclav. Původní protipožární pásy kolem ní, v úseku Bzenec – Přívoz – Rohatec,
byly vyhlášeny nejen kvůli botanické a entomologické výjimečnosti jako NPP
Váté písky.

2.1

Ornitologický význam

PO se vyznačuje množstvím specifických biotopů. Jsou zde vhodné podmínky
pro hnízdění jak pro vodní a mokřadní druhy ptáků nebo druhy lužního lesa, tak
pro druhy vázané na suché stepní nebo lesostepní biotopy. V oblasti bylo zjištěno
okolo 240 druhů ptáků, vedle šesti druhů předmětů ochrany zde bylo zjištěno
hnízdění nebo chování indikující hnízdění u dalších 21 druhů přílohy I směrnice
o ptácích a celkem u úctyhodného počtu 57 zvláště chráněných druhů ptáků.
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Místní populace lelka lesního a skřivana lesního jsou nejpočetnější v rámci celé
ČR. Tyto druhy jsou vázány na otevřené plochy v komplexu borového lesa na
vátých píscích, přičemž v hospodářském lese osídlují mladé kultury.
V posledních deseti letech populace skřivana lesního postupně narůstá, zatímco
početnost lelka každoročně závisí zejména na klimatických podmínkách a
dostupnosti potravní nabídky. Rovněž populace dudka chocholatého (Upupa
epops) zde patrně patří mezi nejpočetnější v rámci ČR, podrobnější monitoring
tohoto druhu v oblasti však doposud nebyl proveden. Rozsáhlejší odlesněné
plochy v oblasti obývá také bělořit šedý (Oenanthe oenanthe), avšak jeho početnost
byla ještě v nedávné době mnohem vyšší. Pokles lokalit a početnosti je v souladu
s celorepublikovým areálovým poklesem bělořitů šedých u nás. V pískovnách po
okrajích lesa se nacházejí početné kolonie břehule říční (Riparia riparia).
Významná jsou zejména přirozená hnízdiště druhu v meandrech řeky Moravy,
jež zde přirozeným procesem v poslední nezregulované části na spodním toku
každoročně vytváří příhodné podmínky rovněž pro hnízdění pisíků obecných
(Actitis hypoleucos) nebo kulíků říčních (Charadrius dubius). Ve Strážnickém
Pomoraví nově (po roce 2009) hnízdí morčák velký (Mergus merganser) a jak se
zdá, jeho populace stále roste: narůstá jak počet prokázaných hnízdění, tak počet
pozorování nehnízdících ptáků v okolí.
Do roku 2010 se v luhu Moravy nacházela smíšená lesní kolonie téměř 20 párů
čápa bílého a volavky popelavé (Ardea cinerea). Šlo nejenom o vůbec největší lesní
kolonii, ale obecně o největší kolonii čápů bílých v České republice. Již v roce
2009 byla hnízdní úspěšnost velmi nízká: ze 13 párů pouze 2 páry vyvedly
mláďata. Následně v roce 2010 čápi pod vlivem zahnízdění orla mořského
(Haliaeetus albicilla) kolonii opustili. V dalších letech se orel v kolonii opětovně
neusadil, ale čápi se do ní doposud nevrátili (až na 1 pár v letech 2011 a 2013,
který nevyvedl mláďata). Ve zbytcích lužních lesů se početně vyskytuje
strakapoud prostřední a hnízdí zde oba druhy luňáků (Milvus migrans, Milvus
milvus). Od roku 2004 v oblasti hnízdí každoročně také orel mořský.
Do roku 2001 byly přilehlé louky hnízdištěm kolihy velké (Numenius arquata).
Vlivem nevhodných agrotechnických zásahů význam původně pravidelně
zaplavovaných nivních luk v oblasti postupně klesá a druhy zde dříve hnízdící,
jako jsou vodouš rudonohý (Tringa totanus) a čejka chocholatá (Vanellus vanellus),
se přesunuly do podmáčených částí polí. Jejich výskyt je tak závislý na množství
vody, zejména tedy na průběhu a rozsahu záplav. Rovněž chřástal polní (Crex
crex) hnízdí nepravidelně a spíše na nově vznikajících loukách v blízkosti obcí,
než na původních hnízdištích v nivě řeky.
Místa s roztroušenou zelení obývají ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská
(Sylvia nisoria) a strnad luční (Miliaria calandra).
Mokřady v oblasti včetně rybníků jsou pravidelným hnízdištěm bukáčka malého
(Ixobrychus minutus), čírky modré (Anas querquedula) a slavíka modráčka
středoevropského (Luscinia svecica cyanecula). Početně v oblasti hnízdí moták
pochop. Po několikaleté přestávce zahnízdil v roce 2008 1 pár bukače velkého
(Botaurus stellaris) a chřástala kropenatého (Porzana porzana) a ve stejném roce
dokonce 4 páry bukáčka malého. Chřástal kropenatý nalezl vhodné podmínky
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na zarůstajícím mokřadu a počet volajících samců dokonce přibývá, od roku 2011
hnízdí pravidelně opět také chřástal malý (Porzana parva).
Jak již bylo zmíněno, v oblasti mají záplavy velký význam. Vytvoření vhodných
biotopů a vysoká koncentrace potravy s sebou vždy přináší také velké
koncentrace vodních a mokřadních ptáků. Záplavy v předhnízdní době pak mají
za následek zajímavé počty hnízdících vodních a mokřadních druhů ptáků i
v rámci širšího regionu. Po krátkých záplavách v roce 2009 zde například
zahnízdilo 95–115 párů čejek chocholatých, min. 13 vodoušů rudonohých nebo 1
pár tenkozobce opačného (Recurvirostra avosetta).
Území, jehož páteř tvoří poslední neregulovaný úsek dolního toku Moravy se
zbytky typických nivních luk, je významnou tahovou cestou i zimovištěm pro
mnoho druhů vodního ptactva, jejichž počty dosahují často tisíců jedinců.
Významné hnízdící druhy (počty párů, odhad pro období 2008-2013, tučně jsou
označeny druhy, které jsou předmětem ochrany PO):
Druh

husa velká (Anser anser)
kopřivka obecná (Anas strepera)
čírka modrá (Anas querquedula)
morčák velký (Mergus
merganser)
koroptev polní (Perdix perdix)
křepelka polní (Coturnix
coturnix)
chřástal polní (Crex crex)
potápka malá (Tachybaptus
ruficollis)
potápka roháč (Podiceps
cristatus)
bukač velký (Botaurus stellaris)
bukáček malý (Ixobrychus
minutus)
volavka popelavá (Ardea cinerea)
čáp bílý (Ciconia ciconia)
čáp černý (Ciconia nigra)
orel mořský (Haliaeetus albicilla)
luňák červený (Milvus milvus)
luňák hnědý (Milvus migrans)
moták pochop (Circus
aeruginosus)
moták lužní (Circus pygargus)
včelojed lesní (Pernis apivorus)
krahujec obecný (Accipiter nisus)
jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
ostříž lesní (Falco subbuteo)
raroh velký (Falco cherrug)
chřástal vodní (Rallus aquaticus)
chřástal kropenatý (Porzana
porzana)

Kategorie
ohrožení*
O
SO
KO

Početnost
(páry/resp.
volající
samci)
8–14
0–1
1–3
1–4

O
SO

jednotlivě
desítky

SO
O

0–5
min. 20

O

do 20

KO
KO

0–1
2–5

O
SO
KO
SO
SO
O

90–120
0–16 (9–13)
2–3
1
1
1-2
19–25

SO
SO
SO
O
SO
KO
SO
SO

0–1
min. 10
0–2
5–10
5–10
0–1
min. 20
0–4
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Biotop

Mokřady, rybníky
Rybníky
Mokřady
Řeka Morava a přítoky
Pole
Nivní louky, pole
Louky
Mokřady, rybníky, kanály
Rybníky
Rybníky, mokřady
Rybníky, mokřady
Lužní les
Lužní les (obce a sídla)
Borový les, lužní les
Borový les, lužní les
Lužní les, borový les
Lužní les
Mokřady, rybníky
Mokřady, pole
Borový les, lužní les
Borový les
Borový les
Borový les
Lužní lesy, niva
Mokřady, rybníky, kanály
Mokřady

Druh

KO
KO
KO

Početnost
(páry/resp.
volající
samci)
0–1
0–1
0–1

-

3–10

-

48–115

SO

0–3

SO

4–6

vodouš rudonohý (Tringa
totanus)
sluka lesní (Scolopax rusticola)

KO

2–13

O

bekasina otavní (Gallinago
gallinago)
rybák obecný (Sterna hirundo)
holub doupňák (Columba
oenans)
lelek lesní (Caprimulgus
europaeus)
rorýs obecný (Apus apus)
dudek chocholatý (Upupa epops)
ledňáček říční (Alcedo atthis)

SO

min. 5
(chybí data)
3–5

SO
SO

11–33
0–2

Umělý ostrov na rybníce
Lužní les

SO

60–80

Borový les

O
SO
SO

min. 20
15–25
9–16

datel černý (Dryocopus martius)
žluna šedá (Picus canus)
strakapoud jižní (Dendrocopos
syriacus)
strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius)
krutihlav obecný (Jynx torquilla)
skřivan lesní (Lullula arborea)

SO

12–15
5–10
30–35

Sídla
Borový les
Nezregulovaný úsek řeky Moravy,
ramena
Lužní les, Borový les, parky
Lužní les, parky
Obce, záhumenky

O

40–50

Lužní les, parky, borový les (0-2 párů)

SO
SO

min. 30
120–150

břehule říční (Riparia riparia)

O

stovky

vlaštovka obecná (Hirundo
rustica)
konipas luční (Motacilla flava)
slavík modráček
středoevropský (Luscinia svecica
cyanecula)
bělořit šedý (Oenanthe oenanthe)
bramborníček hnědý (Saxicola
rubetra)
bramborníček černohlavý
(Saxicola torquata)
pěnice vlašská (Sylvia nisoria)

O

desítky

SO
SO

5–30
jednotlivě
(do 5)

SO
O

12–15
0–1

O

min. 15

SO

do 20

chřástal malý (Porzana parva)
jeřáb popelavý (Grus grus)
tenkozobec opačný
(Recurvirostra avosetta)
kulík říční (Charadrius dubius)
čejka chocholatá (Vanellus
vanellus)
vodouš kropenatý (Tringa
ochropus)
pisík obecný (Actitis hypoleucos)

Kategorie
ohrožení*
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Biotop

Rybníky
Mokřady
Zaplavená pole (pouze v roce 2009)
Zaplavená pole, mokřady, štěrkové lavice
řeky Moravy, vodní nádrže
Zaplavená pole (příp. louky), polní
kultury, mokřady
Lesy v sousedství mokřadů
Břehy kanálů, štěrkové lavice řeky
Moravy, vodní nádrže
zaplavená pole (příp. louky)
Podmáčené části borového lesa
Podmáčený ruderální porost, mokřady

Okraje lesů a obcí, otevřené plochy v lese
Borový les, okraje lesa a obcí, okraje lesa a
polí
Pískovny, nezregulovaný úsek řeky
Moravy
Obce a sídla
Polní kultury, zaplavená pole
Mokřady, rybníky

Borový les, pískovny
Borový les, otevřené plochy
Pole, otevřené plochy v rámci borového
lesa
Otevřená krajina s rozptýlenou zelení,
nivní louky

Druh

Kategorie
ohrožení*

rákosník velký (Acrocephalus
arundinaceus)
lejsek šedý (Muscicapa striata)

SO

Početnost
(páry/resp.
volající
samci)
min. 30

O

stovky

Biotop

Mokřady, rybníky, kanály
Okraje porostů lesa, paseky, otevřené
plochy, obce, parky
Lužní les, borový les (jednotlivě)

stovky
lejsek bělokrký (Ficedula
albicollis)
7–10
ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
O
Polní kultury, louky
desítky
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
O
Otevřené plochy s rozptýlenou vegetací
1–2
krkavec velký (Corvus corax)
O
Borový les
desítky
žluva hajní (Oriolus oriolus)
SO
Borový les, lužní les
5–10
strnad luční (Miliaria calandra)
KO
Nivní louky
* Kategorie zvláštní druhové ochrany podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů: KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený

Významné druhy mimo hnízdní období (počty jedinců, odhad pro rok 2008–2013)
Druh

Kategorie
ohrožení*

husa polní (Anser fabalis)

-

desítky

Zimování, pastva v polních
kulturách

husa běločelá (Anser albifrons)

-

stovky

Zimování, pastva v polních
kulturách

čírka obecná (Anas crecca)
čírka modrá (Anas querquedula)

O

desítky

Zimování a tah

SO

desítky

Tah

morčák velký (Mergus merganser)

KO

12–78

Zimování

kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

-

až 1100

Zimování, hromadné nocování

volavka bílá (Egretta alba)

SO

až 100

Zimování, hromadné nocování

vlha pestrá (Merops apiaster)

SO

až 212

Hromadné nocování

Početnost

Biotop

špaček obecný (Sturnus vulgaris)
až 51 000
Hromadné nocování
* Kategorie zvláštní druhové ochrany podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů: KO – kriticky ohrožený, SO – silně ohrožený, O – ohrožený

2.2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany PO je šest druhů přílohy I směrnice o ptácích. Následující
podkapitoly přinášejí popis biologie a obecných biotopových nároků těchto druhů.
V kapitole 2.3 jsou v analogickém členění popsány specifické nároky druhů v PO a stav
předmětů ochrany z hlediska jejich ochrany. Kapitola 3.2 pak shrnuje požadavky těchto
druhů k zajištění jejich ochrany.
2.2.1 čáp bílý (Ciconia ciconia)
Je to tažný druh, přičemž většina u nás hnízdících ptáků zimuje v Africe jižně od
Sahary. Na hnízdiště přilétají na konci března a během dubna, opouštějí je od
července až do půli srpna.
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Čáp bílý dává přednost rovinatým oblastem s potoky, mokřady nebo vlhkými
loukami. Jen malá část populace u nás hnízdí ve stromových koloniích. Většina
čápů si dnes staví hnízda v blízkosti lidských sídel na komínech průmyslových a
obytných budov, častá jsou hnízda také na různých stožárech, sloupech a věžích.
Většinou nápadné velké hnízdo, jehož základ tvoří suché větve, po příletu
opravují a hned následuje páření a snášení vajec. Projevem toku je intenzivní
klapání zobákem, provázené záklony hlavy až na záda. Často dochází k bojům o
hnízda. Snáší 2–5 vajec a jejich inkubace, při které se oba rodiče střídají, trvá
zhruba měsíc. Další dva měsíce pak mláďata tráví na hnízdě a rodiče jim tam
přinášejí potravu. V tom pokračují i po tom, co se mláďata rozlétávají z hnízda a
ještě asi 2 týdny se zdržují v jeho okolí. Pohlavní dospělosti dosahují ve třetím
roce života.
Potrava čápů bílých je výlučně živočišná a tvoří ji hlavně drobní savci,
obojživelníci, plazi, ryby a různí bezobratlí. Potrava je lovena za chůze a je zabita
úderem zobáku a spolknuta.
2.2.2 moták pochop (Circus aeruginosus)
Moták pochop je převážně tažný druh, který na svá zimoviště v jižní Evropě a
Africe odlétá v srpnu až říjnu. Na hnízdiště se vrací v březnu až dubnu.
Tento dravec si pro své hnízdění vybírá nejčastěji rozsáhlé a málo přístupné
rákosové porosty v otevřené krajině, vzácně však může zahnízdit i v obilí. Zde si
na zemi staví hnízdo. Je jím hromada stébel rákosu a větví. Začátkem května
samice snáší v dvoudenních intervalech 3–6 vajec, která od začátku pečlivě
zahřívá. Ve stejných intervalech se líhnou mláďata, proto jsou sourozenci z
jednoho hnízda různě velcí. Inkubace trvá 31–38 dní. Samec samici v sezení na
hnízdě nestřídá, ale po celou dobu inkubace jí přináší potravu. V tom pokračuje i
po vylíhnutí mláďat a samice donesenou kořist porcuje a mláďata krmí. Na
hnízdě mláďata tráví zhruba měsíc a půl, v nebezpečí se rozlézají do okolního
rákosí a i po dosažení vzletnosti se ještě nějaký čas do hnízda vracejí na noc.
Pohlavní dospělosti dosahuje pochop ve druhém až třetím roce života. Menší
část potravy pochopů tvoří ptáci, hlavním podílem jsou však drobní hlodavci, ale
i jiní malí savci, které pochopi loví i dlouho po setmění především na polích v
okolí hnízda. Příležitostně loví v mělčinách ryby nebo se dokonce živí i
obojživelníky či hmyzem.
2.2.3 lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Lelek lesní je tažný druh, který zimuje především ve východní a jižní Africe. Na
hnízdiště přilétá na přelomu dubna a května a odlétá převážně v září. Co do
způsobu života se jedná o soumračného a nočního ptáka. Přes den odpočívá
těsně přimknut celou délkou těla na větvi, anebo sedí někde na zemi. Díky
svému ochrannému zbarvení je těžko rozeznatelný od okolí, takže snadno
unikne pozornosti. Nejsnadněji je možno jeho přítomnost zjistit podle zpěvu,
kterým se ozývá v pozdních večerních hodinách a v průběhu celé noci.
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Lelci obývají okraje jehličnatých, zvláště pak borových, ale i listnatých lesů a
lesíků v přítomnosti pasek, vřesovišť, mlazin, průseků nebo i širších cest,
převážně na písčitém nebo rašelinném podkladu.
Lelci hnízdí jednotlivě, asi 3–4 týdny po svém příletu ze zimovišť. Na hnízdišti
provádí svatební lety, spojené s častým cvrčivým voláním, tleskáním křídly či
vylétáváním kolmo do výše s vějířovitě roztaženým ocasem. Hnízda si nestaví,
ale vejce snáší přímo na zem, na jehličí, listí, mech, vřes nebo i jen na písek. Svá
hnízda umísťují hlavně na světlinách nebo při pasekách. Pravidlem bývají dvě
hnízdění do roka (červen – červenec), ve snůšce jsou obvykle 2 vejce. Oba rodiče
se při sezení střídají. Doba sezení je 17–18 (21) dní. Mláďata jsou krmena oběma
rodiči jen v noci, po 16–18 dnech začínají létat. Pohlavní dospělosti dosahují na
začátku druhého kalendářního roku.
Potravou lelků je hmyz létající v noci, který chytají převážně za letu do svého
široce roztaženého zobáku. Létají lehce, obratně a téměř nehlučně a po své kořisti
se vrhají v náhlých obratech. Hmyz loví jen krátce v době pozdního večerního
soumraku ve chvíli, kdy se rojí můry.
2.2.4 strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
Je stálým druhem, který se u nás vyskytuje po celý rok.
Jeho prostředím jsou listnaté, případně smíšené lesy v nížinách a pahorkatinách.
Vyskytuje se v lužních lesích s duby a v teplých doubravách i rozsáhlejších
parcích. Mimo hnízdní dobu jej můžeme i v zahradách a sadech.
Tok začíná od poloviny února a je provázený nezaměnitelným hlasem samce. Na
rozdíl od ostatních strakapoudů bubnuje méně. Hnízdí jednou ročně a jednotlivě.
Hnízdo bývá v dutině stromu. Dutinu dlabe většinou novou v místě shnilého či
suchého kmene, někdy použije i loňskou dutinu. Na tesání dutiny se podílejí oba
ptáci a může trvat až 20 dní. Snůšku klade nejčastěji na přelomu dubna a května
a tvoři ji většinou 5–6 vajec. Na sezení se podílejí oba rodiče a sezení začíná až po
snesení posledního vejce. Trvá 11–12 dní. Mláďata se líhnou během jednoho dne.
Potravu přinášejí oba rodiče. Hnízdní péče trvá asi tři týdny. Po vyvedení jsou
mláďata ještě nějaký čas voděna a krmena rodiči. Pohlavní dospělosti dosahuje
ve druhém roce života.
Potravu tvoří převážně živočišná složka, především hmyz všech vývojových
stádií a zčásti i rostlinná složka, například semena buku, lípy, habru, někdy i
žaludy. Někdy oklove i ovoce jako jablka, hrušky nebo švestky. Na podzim sbírá
i ořechy a můžeme jej zastihnout také na krmítku. Převážnou část potravy sbírá
na povrchu nebo ve skulinách stromů, někdy proto odsekává i kůru ze stromů,
zejména u modřínu.
2.2.5 strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
Je to stálý druh potulující se jen mimo hnízdní období.
Vyhledává zahrady, sady, parky a menší lesíky v otevřené krajině nižších poloh.
Je možné ho zastihnout i v zahradních částech vesnic i měst.
Hnízdí jednou ročně, od poloviny dubna do června v dutině, která je většinou 2–
3 m nad zemí ve kmeni, méně často v silnějších větvích. Dutinu tesá hlavně
samec a pár ji může následně používat 3–4 roky. Tok probíhá v březnu.
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Vyznačuje se častým křikem, bubnováním a přeletováním. Na 4–6 vejcích sedí
střídavě oba rodiče 9–11 dní. Potravu přinášejí mláďatům oba rodiče. Mláďata
do třech týdnů od vylíhnutí opouštějí dutinu a začínají se toulat po krajině před
tím, než definitivně opustí rodičovský revír. Pohlavní dospělosti dosahuje ve
druhém roce života. Bylo zaznamenáno křížení se strakapoudem velkým.
Potrava je rostlinná i živočišná. Na jaře převažuje hmyz, jinak se specializuje na
různé plody – ořechy, švestky, třešně nebo pecky různých druhů ovoce.
Živočišnou potravu většinou jen sbírá, méně často ji vytesává ze dřeva. Semena
zasazuje do štěrbin v kůře nebo úzkých rozsoch větví a tam je rozklovává.
2.2.6 skřivan lesní (Lullula arborea)
Skřivan lesní je tažným druhem. Ptáci ze střední Evropy zimují v širším
pobřežním pásmu od Severního moře po Biskajský záliv, výjimečně až ve
Španělsku. Přílet ze zimovišť probíhá od poloviny února do konce března, odlet
nazpět probíhá během října. Skřivany lesní lze zaznamenat hlavně díky jejich
zpěvu, kterým se samci ozývají buď za letu, nebo při sezení na větvi.
Skřivani lesní vyžadují suchá prostranství, porostlá sporou přízemní vegetací a
rozptýlenými stromy. U nás jsou to především borové lesy na písčitých nebo
kamenitých půdách, hlavně při okrajích nebo na pasekách o nejmenší rozloze 2
ha, dále vřesoviště, stepní stráně, staré vinohrady a sady, ojediněle i na polích u
lesa.
Hnízdění skřivanů lesních probíhá jednotlivě, v dubnu až červnu, dvakrát ročně.
Hnízda bývají umístěná v blízkosti lesního okraje u trsu trávy, případně u
pařezu, vždy na zemi. Bývají téměř dokonale krytá nízkou vegetací a skřivani
k nim přilétají jen tehdy, jsou-li přesvědčeni, že je nikdo nepozoruje. Základem
hnízda je důlek v zemi, který ptáci vystýlají stébly, kořínky a mechem. Na 35
vejcích sedí pouze samička, kterou sameček doprovází při sběru potravy. Doba
sezení je 1315 dní. Délka hnízdní péče je 1013 dní, krmí oba rodiče. Mláďata
opouštějí hnízdo dříve, než jsou schopná letu a krmena jsou ještě i mimo něj.
Pohlavně dospělá jsou v druhém kalendářním roce.
Potrava je smíšená, přičemž podle sezóny převažuje určitá složka: brzy zjara
jemné lístky mladých rostlin, dokonce i jehnědy břízy a lísky, později zjara a
v létě převažuje živočišná potrava, koncem léta a na podzim semena rostlin.
Potravu sbírá při chůzi na nízkých rostlinách, na zemi, ale i ve svrchní vrstvě
půdy.

2.3

Stav ptačí oblasti z hlediska předmětu ochrany

2.3.1 čáp bílý (Ciconia ciconia)
Současný stav druhu
Čápi v oblasti hnízdili v lesní kolonii na obou stranách řeky Moravy (v
PR Oskovec a v PR Oskovec II) a jednotlivě také v obcích. V současné době je
lesní kolonie prakticky opuštěna.
V PR Oskovec II se ještě v roce 2005 a 2006 nacházela 2 hnízda, z nichž jedno bylo
obsazeno. V roce 2007 zůstalo pouze jedno hnízdo, které bylo neobsazeno.
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Opětovně zde pak čápi v letech 2008 a 2009 úspěšně vyvedli mláďata. Po roce
2010, kdy bylo hnízdo v Oskovci II párem čápů pouze navštíveno, zde čápi
nehnízdí. Také lesní kolonie v PR Oskovec byla v roce 2010 náhle opuštěna
pravděpodobně z důvodu zahnízdění orla mořského v porostu (orel mořský
přímo v porostu hnízdil pouze jednou, a to v roce 2010). Přitom mezi lety 2005–
2009 se zde počet obsazených hnízd pohyboval mezi 13–18. V roce 2009 byly z 13
obsazených hnízd úspěšné pouze dva páry, což bylo způsobeno špatným
počasím v průběhu hnízdění. S odstupem času se zdá, že pravděpodobným
dalším faktorem, který negativně ovlivnil hnízdění čápů, byla přítomnost orla
mořského v okolí kolonie. V dalším roce již čápi z důvodu přítomnosti orla
mořského nezahnízdili vůbec. V roce 2011 již orli přímo v Oskovci nehnízdili,
tento porost se však i nadále nachází v jejich teritoriu. V tomto roce pak jeden pár
čápů hnízdo obsadil, ale nezahnízdil. V roce 2012 se v kolonii čápi neobjevili a
v roce 2013 hnízdil jeden pár čápů, avšak neúspěšně. Trend populace čápa bílého
v této unikátní lesní kolonii smíšené s volavkou popelavou je nutno označit jako
dramaticky klesající a kolonii za zaniklou. Většina původních hnízd stále existuje
(stav po sezóně roku 2013), a tak trvá naděje, že se část čápů vrátí.
Odlišná je situace v obcích a sídlech, kde je trend populace čápů bílých možné
označit za stabilní. V obcích a sídlech mezi lety 2005–2011 hnízdilo 9–13 párů
čápů. Dvě hnízdiště - Bzenec-Přívoz (SOU lesnické) a Stolářka (farma) - se
nacházejí uvnitř PO, zbytek hnízd se nachází v obcích po obvodu PO. Jedná se o
tyto lokality: Bzenec - bývalé vinařské závody (zámek), Moravský Písek - U
nádraží, Petrov - obchodní dům, Strážnice - škola na Školní ulici, Strážnice - u
Skalické brány, Strážnice - vinařské závody, Sudoměřice - ulice naproti ob.
úřadu, Veselí n. M. - Masarykova 1197, Vlkoš - farma na východním okraji,
Vnorovy-Lidéřovice – bývalá pekárna.
Stav biotopů využívaných k hnízdění
V lesní kolonii čápi hnízdili na mohutných topolech bílých a kanadských, na
dubech a jasanech. Většina hnízd ještě pořád existuje, existují i stromy, kde
hnízda stávala dříve. K pádům hnízd i celých stromů docházelo v kolonii
pravidelně, přičemž tento přirozený jev neměl z dlouhodobého pohledu
výraznější dopad na místní populaci čápů. Stav lesní rezervace Oskovec,
případně Oskovec II, je možné považovat pro hnízdění čápů pořád za
vyhovující.
Stav samostatně ležících hnízd a hnízd v obcích je možné považovat za
vyhovující. Cca 5 připravených hnízdních podložek zůstává neobsazeno.
S opuštěním kolonie v Oskovci čápi vymizeli také z celé nivy řeky Moravy mezi
Veselím n. Moravou a Hodonínem. V případě, že by se čápi do kolonie nevrátili,
by mělo význam podporovat hnízdění v přilehlém okolí formou osamocených
podložek. Za potenciální hnízdní biotop lze dále považovat ponechané původní
dominantní stromy či skupiny stromů v lužních porostech t, zejména které jsou
nebo byly součástí břehových porostů či již zaniklých ramen.
Stav potravních stanovišť
Využívání oblasti při lovu potravy je sezónně proměnlivé, hlavní potravní
základnou zůstávají nivní louky a polní mokřady v okolí, také zavodněné kanály
v obou biotopech; pole využívá jen dočasně v období jarních prací a v době
sklizně obilí nebo sečení vojtěšky. Pár od Bzence-Přívozu pravidelně lovil
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sarančata a jiný hmyz na písčinách PP Vojenské cvičiště. Zásadní vliv rovněž
mají záplavy, při postupném opadávání vody sem čápi pravidelně zaletují lovit.
Významné jsou rovněž pravidelně kosené nebo pasené plochy. Stav potravních
stanovišť je sezónně proměnlivý a v mnoha ohledech nevyhovující, zejména
vzhledem k úbytku vody v krajině; část polních lovišť, lovišť v loukách,
mokřadech a na nezregulovaném úseku řeky Moravy je však možno hodnotit
jako vyhovující.
2.3.2 moták pochop (Circus aeruginosus)
Současný stav druhu
Poprvé byl moták v oblasti podrobně monitorován v roce 2006, kdy byla velikost
populace stanovena na 29 párů. Motáci hnízdili ve čtyřech semikoloniích: PR
Písečný rybník (4–6 p.), na Vypálenkách (4–6 p.), v rákosině u Vnorovských luk
(2 p.), v rákosinách v mokřadu Zadní orlé (2 p.), zbytek párů hnízdil jednotlivě a
roztroušeně v nivě Moravy východně od jejího toku. V tomto roce byly
mimořádně vhodné podmínky, kdy vlivem záplav byla jak zvýšená potravní
nabídka, tak byly vhodné podmínky k hnízdění. V roce 2009 byly kontrolovány
všechny vhodné lokality k hnízdění v oblasti a bylo zjištěno 19–22 párů. 11–12
párů hnízdilo ve 3 semikoloniích: PR Písečný rybník (5 p.), Vypálenky (4-5 p.),
Petranky (2 p.), zbytek hnízdil solitérně nebo se hnízdění dalších párů na lokalitě
nepodařilo prokázat. Naposledy byl druh monitorován v roce 2012, kdy bylo na
stejných lokalitách jako v minulém období zjištěno 14 párů. Osm párů hnízdilo
ve třech semikoloniích: PR Písečný rybník (3 p.), rákosiny v mokřadu Zamazaná
(2 p.), Zadní orlé (3 p.), zbytek hnízdil solitérně. Řada tradičních hnízdišť v tomto
roce nebyla obsazená, včetně tradiční významné semikolonie Vypálenky, navíc
hnízdní úspěšnost byla poměrně nízká. Trend populace v oblasti je klesající.
Stav biotopů využívaných k hnízdění
Moták pochop v oblasti obývá vhodné lokality mimo komplexy lesa. Tradičně
hnízdí v rákosinách, ať už v mokřadech (Vypálenky, Ondrovské, Zadní orlé
apod. – viz mapa 5.5) nebo po okrajích rybníků (PR Písečný rybník, nepravidelně
Stolářka), tak v terestrických polních rákosinách (Petranky – dále tato lokalita
řazena pod mokřady). V posledních letech dochází k zarůstání, zazemňování
lokalit, ty jsou často odvodněné nebo trpí nevhodnými vodohospodářskými
úpravami. Stav biotopů na většině lokalit lze považovat za špatný. Když motáci
zahnízdí v suché rákosině, jsou takové porosty ve vyšší míře navštěvovány zvěří
(prasata, lišky) a hrozí pak zvýšená predace. Dalším výrazným negativním
prvkem je patrně intenzivní myslivecká činnost na většině lokalit, kdy jsou v
porostech vychozené nebo vysekané chodníčky, jež myslivci pravidelně prochází
a zejména v hnízdní době tak mohou nadměrně rušit přítomné ptáky.
Pravidelně zde také doplňují zásypy krmiva, čímž podporují návštěvnost rákosin
černou zvěří, což zvyšuje riziko predace hnízd (např. Vypálenky, Petranky,
Strážnické louky, rákosiny u Vnorovských luk atd.). Za vyhovující biotopy lze
považovat mokřady PR Písečný rybník u Milotic včetně přilehlých mokřadů
(rákosiny v mokřadu Zamazaná) ale na většině lokalit je však nutno stav biotopů
považovat za nevyhovující (včetně rybníku Stolářka).
Kromě rákosin moták pochop hnízdívá také v obilných kulturách na polích.
Hnízdění v polích nebylo v PO prokázáno, i když tímto způsobem motáci
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opakovaně hnízdili na nedalekém Kyjovsku. Takováto hnízdění však s sebou
pochopitelně přináší množství problémů, bývají často neúspěšná jak vlivem
predátorů, tak přímým ohrožením hnízd zemědělskými pracemi.
Stav potravních stanovišť
Pochop využívá jako loviště především mokřady, louky a pole. Dostatek vody
v krajině s sebou přináší zvýšenou potravní nabídku (v tůních se
k rozmnožování shromažďují obojživelníci a bezobratlí ve velmi vysokých
počtech, na které je vázaná celá řada dalších živočichů), což vede k vyššímu
počtu hnízdních párů v oblasti v době záplav (jak bylo zjištěno při monitoringu
2006 ve srovnání s monitoringem 2009). Paradoxem tak zůstává, že i v záplavové
oblasti a v nivách řek voda i po jarních záplavách záhy chybí, což je z velké části
zapříčiněno odvodňovacím systémem a intenzivním hospodařením v oblasti.
Pochopi v oblasti s oblibou loví také na strništích, v ruderálních plochách nebo
podél vodotečí s litorálním porostem. Stav potravních stanovišť je v mnoha
ohledech nevyhovující, zejména vzhledem k úbytku vody v krajině, část polních
a lučních lovišť a lovišť v mokřadech je však možno hodnotit jako vyhovující.
2.3.3 lelek lesní (Caprimulgus europaeus)
Současný stav druhu
Na základě shrnutí výsledků za 11 let (2002–2012) lze považovat dříve
publikované odhady (50–60, respektive 55–60 párů) za podhodnocené.
Na základě nových skutečností lze populaci v Bzenecké Doubravě odhadnout na
60–80 párů. Tento odhad vychází ze dvou nejrozsáhlejších monitorovacích akcí
v letech 2007 a 2012, které zahrnovaly kromě monitoringu na liniích také
podrobné mapování dalších lokalit. Odhad byl pak učiněn na základě zkušeností
s tímto druhem a znalosti celé oblasti. Rovněž rozptyl minimální a maximální
hodnoty se zvýšil, což vychází z poznatku, že početnost se každoročně mění
pravděpodobně v závislosti na počasí a dostupnosti potravy. Odhad tedy
vychází z dlouhodobějšího průzkumu. Při optimálních podmínkách lze
odhadnout početnost na 65–80 párů. Trend populace se na první pohled zdál být
mírně stoupající, statisticky však tento trend průkazný nebyl a je tedy možné jej
vyhodnotit jako stabilní.
Stav biotopů využívaných k hnízdění
Lelci obývají podstatnou část borového lesa jižně od silnice Vracov – Vacenovice
a východně od vedení velmi vysokého napětí 400 kV mezi Vacenovicemi a
Soboňkami, tato část je přibližně 4900 ha velká. V tomto území jsou
charakteristické porosty borových monokultur na mohutné vrstvě vátých písků.
Distribuci teritorií lelka lesního v Bzenecké Doubravě ovlivňuje lidská činnost, a
to především lesní hospodaření, dále pak management ZCHÚ nebo vojenská
činnost.
Na základě průzkumu habitatových preferencí (45 teritorií v rádiu 150 m od
centra teritoria) v roce 2012 bylo zjištěno, že obsazované teritorium lelka lesního
splňuje tyto podmínky:

- 15 -

1) Jsou preferovány prostorově a věkově rozrůzněné porosty před
kompaktními plošně rozsáhlými plochami. Lelek dává přednost rozhraní
lesních porostů různého věku a různých biotopů.
2) Teritorium je protkáno nezpevněnými lesními cestami.
3) Důležitý je podíl otevřených ploch nezakrytých korunami stromů. U
většiny teritorií tvoří otevřená plocha 20 až 40 % celkové plochy teritoria.
Otevřené plochy tvoří mladé kultury do věku 7 let, než dojde k zapojení
korun, paseky, lesní cesta, bezlesí apod.
4) Opadanka a bylinné patro jsou zastoupeny v průměru na 30 % plochy
teritorií, písek a mech tvoří zbývající třetinu.
5) Holý písek byl identifikován na všech teritoriích, většinou alespoň na 5 %
plochy. Na 16 % teritorií tvoří písek více než čtvrtinu veškerého pokryvu.
Navíc jeho podíl směrem k centru teritoria stoupá a zastoupení jiných
typů pokryvu ubývá. Jedná se tedy o důležitou charakteristiku.
6) V teritoriu převažují lesy řidší, s nižším korunovým zápojem. Zapojení
korun je v průměru 64 %, pohybuje se však v intervalu 12–85 %.
7) V teritoriích se nachází především borové lesy. Borové lesy jsou
dominantní téměř ve všech teritoriích, průměrné zastoupení boru je 81 %,
jehličnato-listnatý les je v průměru zastoupen jen na 18 % rozlohy lesů a
listnatý se nachází pouze sporadicky. Jako vhodná přimíšená dřevina v
borových porostech se jeví především bříza bělokorá.
8) Věk lesních porostů v teritoriích je značně variabilní. Ve všech teritoriích
bylo zaznamenáno více lesních porostů různého věku a výšky. Průměrný
věk lesa je 56 let (hodnoceno bylo 45 teritorií v rádiu 150 m od centra
teritoria), přičemž u 8 teritorií (18 %) je průměrný věk lesa nad 80 let.
Naopak u 4 teritorií je průměrný věk lesa pod 20 let, čili existuje zde
vysoká variabilita a nelze jednoznačně tvrdit, zda lelek upřednostňuje
spíše mladé nebo starší lesy. Jsou-li v teritoriu mladé porosty, obvykle se
jedná o kultury ve věku do 7 let.
9) Kromě podílu písku a velikosti a počtu různých typů habitatů v žádném
z ostatních hodnotících parametrů nelze říct, že by blíž ke středu teritoria
bylo třeba větší pokrytí lesem, méně cest, více borovic, hustší koruny
apod. Mezi jednotlivými teritorii jsou tak poměrně značné rozdíly
v podílu otevřených ploch, hustotě a věku porostů, případně v hustotě
korun.
Zvláště významné jsou plochy trvale udržovaného bezlesí uvnitř komplexu
borového lesa. Jedná se zde zejména o zvláště chráněná území PP Vojenské
cvičiště Bzenec a NPP Váté písky, nebo vojenskou činností udržované bezlesí
v EVL Bzenecká střelnice. Stav těchto lokalit je možné v současnosti hodnotit
jako vyhovující; jedná se však o izolovaná a poměrně malá území. Lelkům také
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do jisté míry vyhovuje současný způsob lesního hospodaření, za splnění výše
zmíněných podmínek, kdy osidlují nově vzniklé paseky a mladé kultury porostů
do sedmi let. Celkově lze stav biotopů využívaných lelkem v PO charakterizovat
jako vyhovující.
V oblasti se nachází i část borového lesa, kde se lelci nevyskytují. Jedná se o les
severně od silnice Vracov – Vacenovice a přibližně o les západně od vedení velmi
vysokého napětí 400 kV mezi Vacenovicemi a Soboňkami. Toto území není tak
vhodné pro výskyt lelků jako zbytek Bzenecké Doubravy, je zde menší podíl
borovice lesní a patrně menší vrstva písčitého podloží a zpravidla v podrostu
převažují křoviny a chybí plochy obnaženého písku. Lelci zde byli zjištěni
nepravidelně jednotlivě a není vyloučeno, že pouze na tahu nebo v rámci
rozptylu z vhodnějších lokalit.
V minulosti, před výrazným úbytkem druhu u nás i v Evropě, lelci obsazovali
větší škálu biotopů. V oblasti osídlovali zarůstající pastviny nebo okraje lužních
lesů. To však souviselo s dostatkem potravní základny, tedy hmyzu, kterou
skýtala krajina před kolektivizací a intenzifikací krajiny. Při současném stavu
evropské populace lelka lesního a krajiny u nás nelze očekávat, že by lelek
opětovně obsadil i tyto suboptimální biotopy.
Stav potravních stanovišť
Pro lelka, zejména v hospodářských lesích, jsou velice důležitá loviště, jako jsou
lesní mokřady nebo lesní okraje a cesty, louky, holiny, paseky, udržovaná bezlesí
apod. Prakticky po obvodu celé Doubravy se vyskytují lokálně významné
lokality, jako jsou mokřady, ruderální plochy a louky, jejichž stav je možné
hodnotit individuálně podle stavu vodní hladiny a míry zárůstu, případně
zazemnění od vyhovujících až po nevyhovující. Obecně lze říci, že vhodné jsou
takové biotopy, které skýtají vhodné podmínky pro potravní základnu lelků,
tedy hmyz. Jiný je stav mokřadů uvnitř komplexu lesa. Většina mokřadů je zde
stále nevhodnými zásahy odvodňována nebo zde probíhá nevhodná
hospodářská činnost (např. myslivecký chov kachen). Stav lesních mokřadů je
možné tedy označit za nevyhovující. Ve vazbě na podporu potravních stanovišť
lze jako příznivé hodnotit převod orné půdy na louky nebo pastviny v sousedství
Bzenecké Doubravy.

Svůj význam mají například i porosty, skupinky a i jednotlivé listnaté stromy
v rámci borové monokultury, které přispívají mimo jiné také ke zvýšení
biodiverzity hmyzu. Sekundárně tedy mohou podporovat i lelka, případně další
druhy, které se živí hmyzem.
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2.3.6 skřivan lesní (Lullula arborea)
Současný stav druhu
Stanovit početnost druhu, který je široce a početně rozšířen na lokalitě tak, jako
skřivan lesní v Bzenecké Doubravě, je poněkud obtížné. Při monitoringu v roce
2009 bylo na třech liniích zjištěno 67 teritorií, zatímco v roce 2012 na stejných
liniích 43 teritorií. Celkem bylo včetně pozorování mimo monitoring a mimo
linie zjištěno 99 teritorií v roce 2009, respektive 55 teritorií v roce 2012, přičemž
při prvním průzkumu v roce 2006 byla zjištěna 91–92 teritoria. Mezi lety 2009,
případně 2006, a rokem 2012 byl tedy zaznamenán pokles počtu teritorií o 35 %;
důvody tohoto poklesu se nepodařilo stanovit. Pokles byl zaznamenán na všech
liniích včetně významných lokalit, jako je EVL Bzenecká střelnice nebo PP
Vojenské cvičiště Bzenec a NPP Váté písky. Není vyloučeno, že důvod poklesu
může mít pouze fluktuační charakter nebo může být synergií aktuálních
podmínek v tomto roce. Přestože v následujícím roce 2013 monitoring nebyl
prováděn, i na základě náhodných kontrol lze konstatovat, že početnost byla
výrazně vyšší než v roce předchozím. Navíc vlivem rozsáhlého požáru v roce
2012 se vytvořil vhodný biotop, jenž byl masově obsazen.
Vývoj populace skřivana lesního v oblasti má dynamický charakter. Na základě
údajů publikovaných od 90. let odhad jeho početnosti postupně stoupal. V roce
2003 byla populace odhadnuta na 80–90 párů, v roce 2006 pak už na minimálně
100 párů, při dalším monitoringu v roce 2009 byl odhad stanoven na 120–150
párů, aby byl při tom následujícím v roce 2012 opětovně snížen na 100–120.
Aktuálně ve světle všech skutečností lze odhad početnosti mezi lety 2006–2013
stanovit na 100–150 párů. Přestože v jednom roce byla zjištěna snížená početnost
skřivanů lesních, je v oblasti možné stanovit trend populace v současnosti jako
stagnující nebo mírně stoupající.
Stav biotopů využívaných k hnízdění
Skřivani lesní obsazují celou plochu borových lesů v oblasti, v menší míře také
jejich okraje a okraje obcí. V mnoha ohledech platí to, co u jiného předmětu
ochrany – u lelka lesního: distribuci teritorií skřivana lesního v Bzenecké
Doubravě ovlivňuje lidská činnost, a to především lesní hospodaření, dále pak
management ZCHÚ nebo vojenská činnost.
Nejpočetněji se skřivani vyskytují na udržovaných bezlesích v rámci komplexu
borového lesa, jako jsou zvláště chráněné území PP Vojenské cvičiště nebo NPP
Váté písky, nebo vojenskou činností udržované bezlesí v EVL Bzenecká střelnice.
Nově se početně vyskytuje také na požářišti u Bzence. Nicméně vysoký počet
zjištěných teritorií i mimo tyto specifické částečně bezlesé biotopy vátých písků
poukazuje na to, že skřivanům vyhovuje také současné lesní holosečné
hospodaření. Přitom, jak se ukázalo, typ paseky, kterou skřivani osídlují, nelze
snadno charakterizovat – osídlují jak paseky po celoplošné přípravě půdy
(odstranění kořenů, vyhrnutí kořenových valů, úprava buldozerem…), tak
paseky bez celoplošné přípravy půdy. Využívají paseky holé, s mladými,
nízkými borovičkami (sazenice), ale také mladé porosty (až do 3 m výšky)
s holými plochami. Podrobnější stanovení preferencí habitatu, tak jako u lelka
lesního, nebylo doposud uskutečněno. Osídlují však plochy s ranější sukcesní
fází lesa, při umělé obnově lesa se tedy jedná o mladší porosty. Současný stav
hnízdních biotopů lze vyhodnotit jako vyhovující.
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Skřivani lesní bývají zaznamenáváni i mimo komplex borového lesa. Tradičně se
vyskytují na pastvinách u koňské farmy Rudník nebo na okrajích polí u
Vacenovic, Skoronic, případně jižně od borového lesa směrem k nivě.
V posledních letech skřivani pravidelně zpívají na okraji obce Vracov,
pravděpodobně zde i hnízdili na staveništi. Pro všechny tyto lokality však platí,
že jsou v bezprostřední blízkosti Bzenecké Doubravy a tudíž v blízkosti početné
zdrojové populace druhu. Bez toho, že by se tu skřivan vyskytoval v takových
hustotách a početnosti, by pravděpodobně tyto lokality osídleny nebyly. Skřivani
bývají zaznamenávaní poměrně brzo a není vyloučeno také jejich občasné
přezimování v oblasti.
Stav potravních stanovišť
Potravní stanoviště jsou totožná s hnízdišti, velký význam mají udržované
plochy bezlesí v rámci komplexu lesa.

2.3.4 strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
Současný stav druhu
Při prvním monitoringu druhu v roce 2007 bylo zjištěno 30 teritorií strakapoudů
prostředních, při dalším monitoringu na stejných liniích bylo v roce 2010 zjištěno
31 teritorií. Odhad populace je možné stanovit na 40–50 párů. Největší počty
bývají zjišťovány v zachovalých porostech tvrdého luhu podél řeky Moravy a
odlehčovacího kanálu Nová Morava. Jednotlivě a nepravidelně bývá zjišťován
v PO také v parcích ve Veselí nad Moravou, Strážnici a v Miloticích. Původně
strakapoud prostřední obýval ostrůvkovitě také Bzeneckou Doubravu, kde byl
vázán na přítomnost listnatých stromů. V posledních letech však na těchto
lokalitách bývá zjišťován velice sporadicky, pravidelně snad hnízdí pouze
v rozsáhlejším dubovém porostu u Rohatce-Kolonie. Na základě dostupných
informací lze stanovit trend populace od roku 2007 v oblasti za stabilní.
Stav biotopů využívaných k hnízdění
Jádrová populace strakapouda prostředního je v Ptačí oblasti Bzenecká
Doubrava – Strážnické Pomoraví vázána na porosty tvrdého luhu ve stáří 60 a
více let. Strakapoudi nebyli zaznamenáni v topolových monokulturách, ani
v mladších porostech. Hnízdí v porostech s převahou jasanu nebo dubu. Tyto
biotopy se vyskytují v záplavovém území řeky Moravy a odlehčovacího kanálu
Nová Morava, severně od města Strážnice také za inundační hrází. Stav těchto
biotopů není na většině území dobrý, vykytují se ostrůvkovitě, v malých
rozlohách a představují pouze fragmenty původní plochy. Navíc se většina
porostu tvrdých luhů v oblasti nachází v mýtním věku (nebo jsou příliš mladé),
jsou těženy holosečně, vzniká tak stále větší efekt fragmentace biotopů. Stav
těchto biotopů nutno označit za nevyhovující.
Jednotlivě strakapoud prostřední hnízdí i mimo luh. V rámci zámeckých parků
strakapoudi prostřední osídlují především více zarostlé a odlehlé části a v rámci
borové monokultury skupiny starých dubů. Stav těchto biotopů je na rozdíl od
luhu v současnosti vyhovující.
Zejména v době mimo hnízdění bývá strakapoud prostřední zjišťován i na
dalších místech oblasti. Častěji se vyskytuje v borovém lese v Bzenecké
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Doubravě, bývá zjišťován také v porostech měkkého luhu podél řeky Moravy a
jejích přítoků, ale i v zahradách přilehlých obcí. Na těchto lokalitách však
hnízdění nebylo prokázáno.
Stav potravních stanovišť
Potravní stanoviště jsou totožná s hnízdišti, občasně zaletuje lovit do okolních
porostů nebo sadů přiléhajících k luhům.
2.3.5 strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
Současný stav druhu
Při prvním monitoringu druhu v roce 2007 bylo zjištěno 26 teritorií strakapoudů
jižních, při dalším monitoringu na stejných liniích bylo v roce 2010 zjištěno 23
teritorií. Jednalo se o jediné dva ucelenější průzkumy v oblasti, na jejichž základě
je možno odhadnout populaci v celé Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava –
Strážnické Pomoraví a v jejím bezprostředním okolí na 30–35 párů. Na základě
dostupných informací lze stanovit trend populace od roku 2007 v oblasti jako
stabilní. Opakovaně bylo v oblasti zjištěno smíšené hnízdění se strakapoudem
velkým (Dendrocopos major) nebo zaznamenán kříženec těchto druhů.
Stav biotopů využívaných k hnízdění
Strakapoud jižní je v Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví
vázán na rozptýlenou zeleň především obcí a jejich okolí. Vyskytuje se tedy po
obvodu hranice ptačí oblasti nebo těsně za ní. Stav této zeleně, především pak
starých ovocných stromů, je pořád dobrý. Na stále více lokalitách jsou však staré
dřeviny nahrazované novými, v lepším případě pak rovněž ovocnými stromy.
Opačným extrémem v několika případech je rychlé zarůstaní opuštěných sadů
náletovými křovinami, v takových biotopech strakapoudi nebyli zjištěni.
Strakapoud jižní v oblasti reprezentuje obyvatele zahrad a záhumenků s
různorodou skladbou rozptýlených dřevin v obci a jejím okolí. Jejich zánik a
degradace může mít za následek i pokles početnosti strakapoudů. Osídlovaným
typem biotopů jsou také topolové aleje poblíž fotbalových hřišť, cest, škol, nebo
na okrajích obcí. Tradičně strakapoud jižní hnízdívá v okolí vlakových nádraží –
byl zjištěn na všech vlakových nádražích okolo oblasti a na několika byla
nalezena rovněž hnízdní dutina, zpravidla se totiž kolem nádraží vyskytují
skupiny vhodných stromů. Několik nalezených hnízdních dutin se nacházelo
v odumřelém stromu, popř. suché postranní větvi, zdá se tedy, že takovéto
stromy strakapoudům vyhovují. Zejména v obcích je však výskyt takovýchto
stromů problematický. Stav biotopů je možné stanovit jako vyhovující.
Sporadicky se strakapoudi jižní v oblasti vyskytují také v komplexech lesů,
hnízdění tu však nebylo prokázáno. V současnosti se jeví, že je zde velká
konkurence jiných druhů šplhavců. Vhodným biotopem by mohly být i aleje
v nivě a okolo luk. Zde však strakapoud jižní bývá zaznamenáván pouze mimo
dobu hnízdění.
Stav potravních stanovišť
Potravní stanoviště jsou totožná s hnízdišti.
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2.4. Optimální způsoby využívání území ptačí oblasti
2.4.1. Vhodné způsoby využívání PO ve vztahu ke kvalitě biotopů
Ve vztahu k specifickým ekologickým nárokům jednotlivých druhů, jež jsou
předmětem ochrany PO, je možné biotopy v oblasti rozdělit na deset základních
typů, jež uvádí následující tabulka.
Biotop
Lužní les
Vodoteče (přirozený tok řeky
Moravy a další)
Zámecké parky
Dočasně zaplavená území
Nivní louky

Druhy – hnízdění
čáp bílý, strakapoud
prostřední
(čáp bílý, strakapoud
prostřední – břehové porosty)
strakapoud prostřední,
strakapoud jižní
moták pochop

Mokřadní biotopy

moták pochop

Polní kultury
Borový les

(moták pochop)
lelek lesní, skřivan lesní,
jednotlivě strakapoud
prostřední
lelek lesní, skřivan lesní

Lesní okraje
Pískovny
Dřeviny mimo les

lelek lesní, skřivan lesní
strakapoud jižní (potenciálně
čáp bílý)

Druhy – potravní stanoviště
strakapoud prostřední
čáp bílý (strakapoud
prostřední – břehové porosty)
strakapoud prostřední,
strakapoud jižní
čáp bílý, moták pochop
čáp bílý, moták pochop, (lelek
lesní)
čáp bílý, moták pochop, lelek
lesní
čáp bílý, moták pochop
lelek lesní, skřivan lesní,
strakapoud prostřední
lelek lesní, skřivan lesní, čáp
bílý
lelek lesní, skřivan lesní
strakapoud jižní, strakapoud
prostřední, lelek lesní

Lužní les
Za účelem zajištění dostatečné plochy vhodného hnízdního a potravního biotopu
strakapouda prostředního by měly být ponechány některé plochy lužního lesa
v bezzásahovém režimu. V souladu s potřebami čápa bílého (a dalších druhů
přílohy č. I směrnice o ptácích – čáp černý, strakapoud prostřední, žluna šedá,
datel černý, luňák hnědý, luňák červený, orel mořský a lejsek bělokrký) by tyto
bezzásahové plochy měly být vymezeny ve starých porostech (nad 120 let)
v okolí současných vodních toků (Morava, Včelínky, Nová Morava, Medvídka).
U dalších porostů by mělo být výchovnými zásahy směřováno k cílové skladbě
dřevin a dojít k prodloužení obmýtí hlavních dřevin – u dubu na 160 let a u
jasanu na 100 let. Při všech obnovních těžbách v přírodě blízkých porostech by
měly být důsledně ponechávány stromy na dožití, tzv. „výstavky“, v průměrném
počtu 100 ks/10 ha, tj. 10 ks/ha včetně dřevin mimo hlavní etáž porostu
(zejména jabloň lesní či hrušeň polnička). Při obnově topolových porostů pak
ponechávat jako výstavky vtroušené dřeviny tvrdého luhu (zejména DB, JL, HR).
Pro dosažení věkově a prostorově diferencované struktury lesních porostů by
měla být velikost obnovního prvku snížena na 1 ha. Souše a doupné stromy by
měly být ponechávány až do fyzického rozpadu, obdobně by do fyzického
rozpadu měly být ponechány původní dominantní stromy či skupiny stromů,
zejména které jsou nebo byly součástí břehových porostů či již zaniklých ramen.
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Při umělé obnově by měly být vysazovány výhradně původní druhy dřevin
tvrdého luhu (dub, jilm, jasan). V lužních lesích by měly být důsledně
likvidovány invazní druhy jako javor jasanolistý, zlatobýl kanadský apod.
Vodoteče (přirozený tok Moravy a další)
Měl by být zachován přirozený charakter toku řeky Moravy, který je
předpokladem zachování biotopů druhů vázaných na záplavový režim, a na něj
vázaných břehových porostů. Podobně by měly být chráněny i břehové porosty
původních dřevin podél dalších vodotečí (případně dosazovány tam, kde
chybějí) včetně liniových výsadeb ovocných dřevin. Dále by měly být
podporovány revitalizace a chráněny re-naturalizace vodotečí (např. Morava nad
mostem na silnici č. 426, Syrovinka, odlehčovací kanál Nová Morava), za účelem
zlepšení vodního režimu a biologicky hodnotných funkcí vodního toku.
Zámecké parky
Přestárlé skupiny stromů i jednotlivé staré stromy v parcích by měly být
zachovány, zejména v odlehlých částech parků. V případě zdravotních a
bezpečnostních ořezů a kácení by mělo být vždy postupováno i s ohledem na
nároky strakapouda prostředního a jižního (tj. staré stromy, odumřelé větve by
měly být odstraňovány pouze v případě ohrožení zdraví osob či majetku).
Průběžnou dosadbou či ochranou přirozeného zmlazení by měla být zajištěna
kontinuitu porostů. Při obnově by měly být preferovány autochtonní a
dlouhověké dřeviny (dub). Tento způsob využití je rovněž v souladu s nároky
ZCHD saproxylických brouků (tesařík obrovský, krasec dubový), pro které je
významnou lokalitou zámecký park ve Veselí nad Moravou.
Dočasně zaplavená území
V oblasti se nacházejí rozsáhlá záplavová území řeky Moravy – jedná se o území
západně od odlehčovacího kanálu Nová Morava a severně od řeky Morava
v úseku mezi Vnorovským jezem a mostem u Rohatce. Během pravidelných
jarních záplav a v období po nich mají tato území v nezalesněných místech pro
dva předměty ochrany (čáp bílý, moták pochop), ale i další zvláště chráněné
druhy ptáků, velký význam, který vysoce převažuje nad případnými hnízdními
ztrátami v důsledku povodní. Oba druhy tato území využívají jako loviště a
pochop také v zaplavených rákosinách hnízdí.
V daném území by mělo být prováděno extenzivní hospodaření, a to jak na
travních porostech, tak na orné půdě, případně by na části území měly být
vytvořeny úhory. Aby byly zachovány co nejpříznivější podmínky pro čápy a
pochopy v záplavovém území, voda v krajině by po ústupu povodní měla být
udržena co nejdéle. Po opadu záplavové vody by tato území neměla být
nadměrně odvodňována - voda by neměla být odčerpávaná, neměly by být
prokopávány odvodňovací kanály.
Po opadu vody by neměly být obhospodařovány plochy v pásmu min. 50–100 m
od depresí vyplněných vodou nebo zamokřených ploch. Tyto plochy by
následně měly být obhospodařovány (pokud se nejedná o pravidelná hnízdiště
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motáka pochopa) až po opadu vody v době mimo hnízdění ptáků (od 15. 8. do
15. 3.). Takové plochy představují ideální loviště čápů a pochopů.
V tomto území by nemělo docházet ke zbytečné eutrofizaci vod a okolních
mokřadů vlivem hnojení, kdy voda buď hnojivo odnáší během záplavy, anebo se
při jejím opadání koncentruje v depresích. Neměly by se tedy v tomto území
nacházet skládky hnoje a používat nadměrné množství syntetických hnojiv.
Pro zachování plochy lovišť pro pochopa a čápa bílého v záplavovém území je
důležité, aby byl zachován podíl otevřených ploch, které by v žádném případě
neměly být zalesňovány.
Aby byly zachovány plochy lovišť, měly by být důsledně likvidovány invazní
druhy jako javor jasanolistý, zlatobýl kanadský apod.
Nivní louky
V současnosti se nivní louky větších rozloh nacházejí u Sudoměřic a Petrova (v
textu louky Petrovské), Strážnice, Vnorov a Zarazic (v textu louky Vnorovské),
obnovena byla louka Vlčí Hrdlo u Bzence. Tyto lokality jsou zejména
významnými lovišti čápů bílých a motáků pochopů (především v období při
jejich sečení a těsně po něm). Louky v oblasti by měly být obhospodařovány tak,
aby byla v co největší míře podpořena biodiverzita. Mělo by být zcela vyloučeno
hnojení luk. V předjaří by měly být louky, při využití systému zavodňovacích
struh, cíleně zaplavovány (systém kanálů a stavidel užívaných v minulosti je
pořád přítomen).
Louky by měly být pravidelně koseny, přičemž první seč by optimálně měla
proběhnout v červenci při zohlednění výskytu ZCHD rostlin a živočichů,
alespoň na jedné třetině až jedné polovině plochy příslušné louky. Nejpozději do
30. září by měla být pokosena další třetina plochy a odstraněna biomasa. Seče by
měly být rozděleny do více časových úseků, aby celá seč neproběhla v jednom
dni nebo po sobě jdoucích dnech, což předmětům ochrany z potravního hlediska
nevyhovuje. Část plochy louky (až 1/3, ideálně ve tvaru min. 3 m pruhu) by
neměla být kosena vůbec s tím, že by se konkrétní umístění takovýchto ploch
každoročně měnilo. Takto kosené plochy s neposečenými pásy by představovaly
vhodná loviště pro čápa bílého a motáka pochopa. Pro podporu lovišť těchto
druhů by bylo současně přistoupeno ke zvýšení podílu nivních luk zejména
v ohrázované nivě řeky Moravy.
Na loukách by nebylo prováděno mulčování, obnova, přísev, válení a smykování
travních porostů. Sečení travních porostů na půdním bloku, popřípadě jeho dílu,
by mělo být prováděno od středu ke krajům, nebo od jedné strany půdního
bloku, popřípadě jeho dílu, ke druhé. V případě výskytu podmáčených ploch
v rámci travního porostu by bylo vhodné tuto plochu a zónu min. 50 m okolo
této plochy neobhospodařovat a práce provést až po 15. 8. Tak jako jinde je
potřebné důsledně likvidovat invazní druhy jako zlatobýl kanadský apod.
Na luční enklávě Rudník u Ratiškovic a Židoviny u Vacenovic se v posledních
letech začalo s pastvou ovcí a koní, respektive koní. Lokalita je hnízdištěm i
lovištěm skřivana lesního a lovištěm lelka lesního nebo čápa bílého a tento
způsobu managementu je z tohoto pohledu vhodný a měl by být zachován.
Mokřadní biotopy
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Je možné obecně konstatovat, že by měla péče o mokřadní biotopy směřovat k
udržení, případně zvětšování ploch litorálních porostů, jejich diverzifikaci
(rozčlenění), k optimalizaci vodního režimu mokřadů, udržení stabilní úrovně
vodní hladiny během hnízdění motáka pochopa (rybníky), vyloučení biocidů
v okolí mokřadů, zabránění jejich zazemňování a eutrofizaci, která vede ke
zvýšenému zarůstání mokřadů a následné zhoršení podmínek pro hnízdění
motáka pochopa.
V oblasti se vyskytují dva rozlehlé a významné rybníky – Písečný rybník a rybník
Stolářka. Zbylé rybníky jsou malé a jejich význam není pro předměty ochrany
velký. Hospodaření na rybnících by mělo být prováděno tak, aby umožňovalo
zachování, případně regeneraci dostatečné rozlohy litorálních porostů sloužících
jako hnízdiště motáka pochopa. Toho by mělo být dosaženo především
vyváženými obsádkami ryb (jak kvantitativně, tak kvalitativně) bez použití
hnojení a biocidů. Vhodné hospodaření by bylo dvouhorkové, případně
vícehorkové. Hladina rybníků by měla být stabilní od 1. 3. do 31. 7. Neměly by
být vypouštěny a chovány kachny.
Žádoucí by bylo obhospodařování větší plochy původních luk okolo rybníků
(zejm. PR Písečný rybník) a místy otevření břehového porostu k těmto loukám.
Mokřady na nelesních biotopech by měly být řešeny individuálně, v některých
případech by stačil jednorázový zásah, jinde by bylo potřeba zahájit pravidelný
management (viz kapitola 3.4.). Pokud existují systémy na odvodňování
mokřadů, měly by být zrušeny nebo upraveny tak, aby bylo možné s výškou
hladiny manipulovat. Některé mokřady by měly být opětovně zavodněny. Při
nadměrném zazemňování by se mělo přikročit k úpravě těchto mokřadů
vhodnými zemními pracemi (prohloubení stávajících depresí). U rozsáhlejších
kompaktních porostů rákosu by mělo dojít k jejich rozčlenění – část vegetace by
měla být pravidelně kosena a odstraňována. Na vhodných místech by bylo dobré
rozčlenit souvislé plochy rákosí sítí tůní. Expandující křoviny a dřeviny do ploch
rákosin by měly být odstraňovány alespoň jednou za deset let. Zmíněné aktivity
platí pro všechny mokřady v oblasti (viz mapová příloha 5.5). Některé lokality
jako rákosiny v mokřadu Zamazaná ležící u Milotic představují zdravé mokřady,
kde zásahy nejsou prakticky nutné (nebo jen v omezené míře). Většina dříve
významných lokalit, jako jsou Vypálenky, Ondrovské, Malý a Hrubý Závidov,
mokřady u Bzence a Vracova (Volové, Liščí, Nivy), Zadní orlé vyžadují
razantnější zásahy včetně vhodných vodohospodářských úprav. V případě
potřeby při zhoršujícím stavu, také lokality U Vracovské cesty a rákosiny u
Vnorských luk.
U všech mokřadů, ale i kanálů, ramen a dalších vodních ploch v oblasti by se
v co největší míře mělo zabraňovat eutrofizaci z okolních polí a obcí. Vhodné by
například bylo vytvoření zón (min. 50 m) okolo těchto lokalit, kde by byl vyset
trvalý travní porost, který by byl pravidelně kosen a biomasa z něj odstraňována.
Myslivecká činnost (zásypy, posedy apod.), případně další zájmové činnosti by
neměly zasahovat dovnitř plochy mokřadů, ale měly by probíhat pouze na
vhodných místech po obvodu těchto lokalit. V žádném případě by se neměl
v mokřadech a sezónně zamokřených depresích deponovat materiál po zemních
pracích nebo přebytečná biomasa.
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Lesní mokřady uvnitř Bzenecké Doubravy by měly být zavodněny, měly by být
zrušeny odvodňovací kanály. Lesní mokřady by bylo vhodné ponechat bez
zásahu, na vhodných místech je možné hospodařit výmladkově. Okraje mokřadů
by měly být zalesňovány stanovištně původními druhy dřevin (olše lepkavá,
vrby). Samotné mokřady je vhodné ponechat nezastíněné, proto by lesní
mokřady měly být v rámci pozemků určených k plnění funkcí lesa převedeny na
bezlesí (příp. vyjmout z PUPFL) tak, aby odpadla povinnost tato místa
zalesňovat. Odumřelé stromy v prostoru mokřadů by se měly ponechat až do
úplného rozpadu. Na vybraných místech by se mohly vytvořit tůně. Při
hospodářských zásazích by v těchto místech neměla být používána těžká
mechanizace. Rovněž v lesních mokřadech by měly být důsledně likvidovány
invazní druhy jako javor jasanolistý, zlatobýl kanadský apod.
Polní kultury
Na orné půdě v PO by mělo být v co největší míře podporováno biozemědělství
bez použití rodenticidů a insekticidů. Rozsáhlé plochy by bylo vhodné rozčlenit
úhory nebo biopásy.
Na polích by měla být pokud možno ponechávána strniště min. do konce září.
V okolí hnízdišť motáka pochopa a čápa bílého by měly být pěstovány pícniny a
obiloviny.
Pro zvýšení nabídky potravních stanovišť by měla být zatravněna orná půda
zejména v ohrázované nivě řeky Moravy a v záplavovém území.
Borový les
V rámci lesního hospodaření by měly být využívány různé hospodářské způsoby
(holosečný, násečný, podrostní), jelikož lelci využívají především věkově a
prostorově rozrůzněné porosty. Střídání hospodářských způsobů a intenzity
těžebních zásahů v rámci borových komplexů může vytvářet vhodné biotopy
pro předměty ochrany PO. V maximální míře by měly být uplatňovány principy
přirozené obnovy stanovištně původních dřevin. V oblasti by neměly být
používány insekticidy – ty mají výrazný negativní vliv na potravní základnu
lelků a skřivanů lesních, tedy rovněž vliv na jejich populace.
V případě rozsáhlých živelných katastrof (požár, větrná smršť) by měly být
uplatňovány alternativní způsoby obnovy, tj. ponechávání části plochy (min 1/3
až 1/5) spontánní sukcesi, odstraňování následků katastrofy postupně (postupné
odtěžování lesních porostů v závislosti na stupni jejich poškození), ponechávání
výstavků, vytváření protipožárních pásů a maximální uplatňování přirozené
obnovy stanovištně původních dřevin. Na požářištích (včetně ploch
ponechaných spontánní sukcesi) by měly být důsledně likvidovány invazní
druhy rostlin zejména akát, javor jasanolistý, pajasan žláznatý a zlatobýl
kanadský.
V PO by měly být uplatňovány takové hospodářské postupy, aby vznikaly
plochy s obnaženým pískem bez bylinného krytu. Není tak na škodu např.
vhodně načasovaná (mimo dobu hnízdění) celoplošná příprava půdy těžkou
mechanizací. V případě, že je přistoupeno k přípravě půdy, by bylo vhodné
ponechávat kořenové valy, které využívají skřivani lesní i některé další druhy (v
minulosti např. dudek chocholatý nebo bělořit šedý) k hnízdění. Požadovanou
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kvalita biotopů by měla být podpořena ponecháváním výstavků (min. 5 ks/ha
včetně dřevin mimo hlavní etáž porostu) při holosečném způsobu obnovy.
Zatímco v podmínkách lužního lesa (např. v EVL Soutok-Podluží a EVL Niva
Dyje) či světlých listnatých lesů (Milovický les) je celoplošná příprava půdy po
těžbě a před zalesněním vnímána z ochranářského hlediska jednoznačně jako
negativní faktor (viz např. Čížek et al. 2007), a to pro saproxylofágní hmyz
(především brouky), zimující obojživelníky, některé vzácné druhy rostlin (např.
bleduli letní) i jako potenciální brána k šíření invazních druhů rostlin,
v podmínkách borových monokultur PO Bzenecká Doubrava – Strážnické
Pomoraví je její vnímání složitější. Většina z výše uvedených negativních vlivů
zde připadá v úvahu jen v omezené míře nebo vůbec a naopak představuje
celoplošná příprava půdy, prováděna v mimohnízdním období, alternativní
způsob zásahu proti chroustu maďalovému, vhodnější než letecká aplikace
insekticidů.
Při plánování těžeb by měly být seče umisťovány v návaznosti na těžené plochy
co nejvíce na okrajích souvislých lesních komplexů tak, aby byla umožněna
kontinuita otevřených ploch. Osamocené paseky uprostřed homogenních lesních
celků lelci a skřivani neobsazují. Těžební zásahy v rámci PO by měly být
realizovány tak, aby vytvářely podmínky vhodné pro lelky a skřivany
(prosvětlené, obnažené plochy) a aby nevznikaly velké plochy stejnověkých
porostů. Při časoprostorové úpravě lesů by tedy měly být porosty maximálně
věkově a prostorově diverzifikovány (zároveň by porosty měly být
diverzifikovány i od sebe, aby vytvářely pestrou mozaiku různě na sebe
navazujících prosvětlených i obnažených ploch). U podrostního způsobu
hospodaření, by měla být dodržována celá obnovní doba s intenzivními zásahy v
prvních třech fázích - zejména seč přípravná, a dále semenná a prosvětlovací. Při
domýtné seči by měly být ponechávány výstavky, stejně jako při holosečích. V
maximální možné míře by měla být šetřena porostní žebra do doby, než dojde k
prvním výchovným zásahům (prosvětlení) sousedních porostů.
Je vhodné vytvářením širokých linek v porostech a intenzivními výchovnými
zásahy směřujícími k řídkým porostům zlepšovat podmínky předmětů ochrany.
V lesním komplexu Bzenecké Doubravy by měly být ponechány tzv. staroduby a
skupiny starých dubů v rámci, které mají význam pro lokální populace
strakapouda prostředního.
Jelikož má v oblasti pro lelka lesního významný vliv i přítomnost obnaženého
písku, mělo by být v maximální míře omezeno užívání suti pro zpevňování
lesních cest, protože právě lesní cesty často představují plochy s obnaženým
pískem.
Velice prospěšné pro populace lelků a skřivanů jsou bezlesé plochy v rámci
komplexu lesa (v současnosti se jedná o zvláště chráněná území nebo o vojenské
cvičiště). Na těchto plochách by mělo být zamezeno sukcesi a mělo by docházet k
narušování drnu. Podíl takovýchto ploch by měl být navýšen a v ideálním
případě by tyto plochy měly být propojeny s dalšími plochami bezlesí zejména
na extrémních stanovištích. Může se jednat o protipožární pásy o šířce min. 20 m,
jež se běžně vyskytují na podobných biotopech v zahraničí a které mají kromě
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preventivní protipožární funkce také velký význam pro podporu biodiverzity a
druhy předmětu ochrany.
Obecně by měly být v lesních porostech důsledně likvidovány invazní druhy
jako akát, javor jasanolistý, zlatobýl kanadský apod.
Lesní okraje
Podle zkušeností ze zahraniční je v lesích založených umělou obnovou důležité
chránit a udržovat loviště lelků na okrajích lesních porostů, a to jak uvnitř
porostů (lesní mokřady), tak v návaznosti na přilehlé zemědělské pozemky.
Biotopy v návaznosti na lesní porosty představují významná stanoviště pro lelka,
skřivana lesního a čápa bílého jako loviště, případně pro první dva druhy jako
hnízdiště, a měly by být obhospodařovány tak, aby byly značně různorodé.
Může se jednat o mokřady, louky nebo plochy ponechané samovolné sukcesi.
Vhodné by bylo, aby existovala návaznost lesa na otevřené plochy. Toho může
být docíleno rozvolněnými porosty dřevin a křovin nebo různými sukcesními
stádii lesa. Na těchto lokalitách je prospěšná extenzivní hospodářská činnost.
Může se jednat o pastvu, sadařství, kosení, rozšiřování zatravněných ploch na
místech s intenzivně využívanou ornou půdou apod.
Pískovny
Pro zachování potravního a následně i hnízdního stanoviště pro lelka a skřivana
lesního by měly být vytěžené plochy po těžbě písku ponechány samovolné
sukcesi, popř. by mělo být uměle udržováno bezlesí, a nemělo by docházet
k zúrodňování ploch; invazní druhy by měly být důsledně likvidovány. Pro
plochy se zalesňovací povinností je vhodné vynětí z PUPFL příp. zařazení do
bezlesí.
Dřeviny mimo les
Měla by být prováděná důsledná ochrana ovocných stromů a solitérních stromů
mimo lesní komplex. Bylo by vhodné podporovat výsadbu vysokokmenů a
udržovat sady a aleje v PO a po jejím obvodu a dále i podpořit výsadbu sadů
v bezprostřední návaznosti na sídla. Vhodná je také výsadba solitérních dubů
nebo jiných původních druhů do otevřené krajiny (a jejich následná údržba), jež
se zde roztroušeně vyskytovaly i v minulosti. Takovéto solitérní stromy by
mohly v budoucnu sloužit i k hnízdění čápů.
2.4.2 Vhodné způsoby využívání PO s přímým vlivem na jedince druhů, které
jsou předmětem ochrany PO
Hospodářská činnost a jiné rušivé činnosti v místech, kde hnízdí předměty
ochrany, by měly být realizovány tak, aby nedocházelo k ohrožení hnízdní
úspěšnosti jedinců (k rušení jedinců nebo přímým zásahům do hnízdišť), tj. je
nezbytné nekácet stromy s hnízdem a stromy v jejich okolí v hnízdním období,
provádět ochranu mladých porostů mimo dobu hnízdění a omezit další rušivé
činnosti v době hnízdění v okolí hnízd.
Na hnízdních lokalitách lelka lesního a skřivana lesního by měly být lesnické
zásahy (celoplošná příprava půdy, atd.) prováděny mimo hnízdní období.
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Bylo by vhodné omezit nadměrný hluk v nočních hodinách (nadměrný hluk
v noci způsobuje snížení hlasové aktivity lelků).
Na hnízdních lokalitách strakapouda prostředního – v lužních lesích – by měla
být prováděna těžba mimo dobu hnízdění (od pol. IV do konce VII).
Na hnízdních lokalitách motáka pochopa by v průběhu hnízdění nemělo být
manipulováno s vodní hladinou a měla by být udržena taková hladina, aby bylo
zabezpečeno zavodnění po celou hnízdní sezónu.
Myslivecká činnost a provoz mysliveckých zařízení uvnitř hnízdních lokalit
motáka pochopa (např. Vypálenky, Petranky) by měla být v době hnízdění (1. 4.
– 15. 8.) omezena. Celoročně by myslivecká zařízení typu zásypů neměla být
provozována uvnitř rákosin, ale pouze po jejich obvodu.
Mělo by být vyloučeno rušení čápů bílých nadměrným provozem na řece
Moravě v hnízdním období a zabránění nadměrnému rušení potravních
stanovišť na loukách, které jsou často využívány k venčení psů (u Petrova,
Strážnice, Vnorov a Zarazic) nebo leteckými modeláři (louky u Strážnice).
Obdobně by mělo být zabráněno v hnízdním období rušení lelků lesních a
skřivanů lesních venčením psů na území PP Vojenské cvičiště Bzenec.
V případě zjištění hnízdění motáka pochopa v agrocenóze by bylo vhodné
zabezpečit hnízdiště (např. vytvořením ochranné zóny)
Na území Bzenecké Doubravy by nemělo docházet k budování dalších silnic, a to
jak z důvodu zvýšené mortality jedinců, ale také nižších hustot některých druhů
ptáků v okolí silnic souvislosti se zvýšenou hlučností dopravy
Všechny sloupy vysokého napětí v PO by měly být opatřeny účinnými
ochrannými prvky zabraňujícími úrazům ptáků elektrickým výbojem při
dosedání na sloupy nebo nahrazeny bezpečnými typy sloupů, které dosedání
umožňují bez rizika výbojů. Vodiče by dále měly být označeny bezpečnostními
prvky proti nárazu; optimální by pak bylo vést vedení vysokého napětí poblíž
hnízdišť motáka pochopa podzemním kabelem.

2.5. Aktuální stav využívání území ptačí oblasti
2.5.1 Aktuální stav využívání PO ve vztahu ke kvalitě biotopů
Lužní les
Stav těchto biotopů strakapouda prostředního (a z dalších druhů přílohy I také
žluny šedé, datla černého, luňáka hnědého, luňáka červeného, orla mořského a
lejska bělokrkého) není na většině území dobrý, a to zejména kvůli nevhodné
druhové a nevyrovnané věkové struktuře lesa.
Přírodě blízké porosty představují pouze fragmenty původní plochy lužních lesů
(například lesní PR Oskovec I. a II, kde byla v minulosti lesní kolonie čápa
bílého, se z pohledu předmětu ochrany čápa bílého jeví jako vyhovující, opuštění
kolonie bylo pravděpodobně zapříčeněno vnějšími vlivy). Původní tvrdý i
měkký luh byl postupně nahrazován topolovými monokulturami, případně
porosty ořešáku černého (nejsou vhodným biotopem strakapouda prostředního).
Současné porosty tvrdých luhů v oblasti jsou věkově nevyrovnané. Porosty ve
věku 90–160 let jsou zastoupeny zhruba 16 %. Porosty středního věku pak 34 % a
mladé porosty včetně pasek 48 %.
- 28 -

Současné hospodaření využívá holosečný způsob při velikosti holin o 2 ha,
výstavky bývají ponechávány pouze jednotlivě. Doba obmýtí, respektive doba
obnovní (za lomítkem) je u jasanu 90/20, (150/50 – výjimečně v rámci EVL
Strážnické Pomoraví), u dubu 140/30, v některých případech však i 90/20, u lípy
90/20, u borovice 110/20, ale i 90/20, a u topolu 70/20.
Ve zvláště chráněných územích se hospodaří výběrným způsobem.
Současné holosečné lesní hospodaření (vyjma MZCHÚ) komplexy tvrdého luhu
stále více fragmentuje. Při stávajícím způsobu hospodaření (obmýtí, obnovní
doba) hrozí v následujících deceniích úbytek porostů využívaných přednostně
strakapoudem prostředním jako hnízdní biotop (porosty 120 a výše). Současným
problémem je šíření invazních druhů rostlin, zejména javoru jasanolistého,
křídlatek, slunečnice topinamburu či zlatobýlu kanadského.
Vodoteče (přirozený tok Moravy a další)
Přirozený tok řeky Moravy je ohraničen mosty mezi obcemi Bzenec a Strážnice,
respektive mezi obcemi Rohatec a Petrov, a představuje poslední nezregulovaný
úsek řeky Moravy na jejím spodním toku. Jedná se o přirozenou páteř území
formující charakter oblasti. Samotné koryto řeky představuje z druhů předmětů
ochrany především významné loviště čápa bílého. Související vodní režim,
včetně přirozeného procesu záplav, je předpokladem výskytu hnízdních a
potravních biotopů předmětů ochrany (břehové porosty a lužní lesy, dočasně
zaplavovaná území, nivní louky, mokřadní biotopy).
Stav dalších vodotečí
v PO, které představují ohrázované kanály lichoběžníkového profilu, prakticky
bez břehových porostů, je jak z hlediska druhů předmětů ochrany, tak z pohledu
biodiverzity a zachování ekologických funkcí v krajině neutěšený. Dříve hojně se
vyskytující liniové výsadby zejména ovocných dřevin na hrázích, využívané
např. strakapoudem jižním, jsou v současné době značně zredukovány.
Zámecké parky
Stav parků je jako potravní stanoviště a hnízdiště strakapouda prostředního,
případně strakapouda jižního, v současnosti vyhovující, ve všech parcích se
nacházejí méně přístupné části, které zejména poskytují vhodné podmínky pro
druhy. Na některých lokalitách probíhá podle potřeb obnova (Veselí nad
Moravou), která zohledňuje přírodovědné posudky (jak ornitologické, tak
entomologické).
Dočasně zaplavená území
Pro druhy předmětů ochrany mají především význam (vedle lužních lesů – viz
výše) bezlesé otevřené plochy pravidelně zaplavovány při jarních záplavách. V
záplavové oblasti v nivě řeky voda i po jarních záplavách záhy chybí, což je
z velké části zapříčiněno odvodňovacím systémem a intenzivním hospodařením
v oblasti. Po záplavě bývají zaplavené plochy okamžitě po opadu povodňové
vlny odvodňovány. Už během opadávání vody bývá do těchto oblastí
vstupováno těžkou technikou a plochy jsou okamžitě obdělávány. Snahou
některých vlastníků půdy je převádět tyto vhodné potravní biotopy na lesní
pozemky, což by mohlo v případném rozsáhlejším měřítku snížit plochu
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vhodných lovišť. Současným problémem je šíření invazních druhů rostlin,
zejména slunečnice topinamburu či zlatobýlu kanadského.
Pouze na malé části záplavového území se nacházejí mokřady a extenzivně
využívané louky, místy byly z dotačních titulů vytvořeny tzv. biopásy. Na
zbylých plochách probíhá intenzivní hospodaření na orné půdě.
Nivní louky
Nejvíce byly louky jako loviště využívány předměty ochrany motákem
pochopem a čápem bílým během jejich sečení a těsně po něm, kdy loví v nízké
trávě. Jinak sem zaletují jen jednotlivě a méně často. V současnosti probíhá
kosení luk uniformě, velké plochy luk jsou posečeny v jednom dni nebo několika
dnech po sobě, což předmětům ochrany z potravního hlediska nevyhovuje.
Na některých částech luk se využívají dotační tituly pro modráska a chřástala
polního.
Velká část původních nivních luk byla rozorána, aniž by došlo ke změně druhu
pozemku. Tyto pozemky jsou tak využívány k jinému účelu, než pro jaký jsou
evidovány v katastru nemovitostí.
Zejména v neudržovaných okrajích dochází k šíření invazních druhů rostlin.
Mokřadní biotopy
Bohužel je nutno konstatovat, že vývoj mokřadních biotopů v PO má nadále
vzrůstající negativní tendenci. Dochází k zarůstání, zazemňování lokalit, lokality
jsou často odvodněné nebo trpí nevhodnými vodohospodářskými úpravami.
Stav biotopů na řadě dříve významných lokalit lze považovat za špatný. Mokřad
Vypálenky prakticky celý zarostl, voda se zde nevyskytuje vůbec nebo jen
v omezené míře, řada depresí se zazemnila a po obvodech expandují invazní
rostliny, keře a nálety dřevin. Jednalo se o dříve významné hnízdiště motáka
pochopa a řady dalších ZCHD, v roce 2012 zde však nehnízdil ani jeden pár.
Další významné mokřady se nachází u Bzence, jedná se o lokality - Ondrovské,
jež společně s Vlčím hrdlem a polní rákosinou Petranky představují lokality,
které jsou součástí záplavového území řeky Moravy v povodí potoka Syrovínka.
Právě vodohospodářské úpravy tohoto potoka vedly k důslednějšímu odvodnění
těchto lokalit. Rychle tak vysychají a následně zarůstají. Kromě Vlčího hrdla, kde
probíhá pravidelný management podzimního kosení luk, zde úplně chybí péče o
tyto mokřady. Největší problém těchto lokalit je zarůstání a zazemňování
depresí. Malý a Hrubý Závidov jsou lokality ležící na jižním okraji Bzenecké
Doubravy, které rovněž trpí odvodňováním, zazemňováním a zarůstáním.
V blízkosti těchto lokalit se nachází obdobná sníženina na Malé příčině – během
záplav a v jarním období se zde vyskytuje mokřad, který však při opadu vody
bývá obděláván a přeměněn na pole. Za suché – terestrické rákosiny je možné
označit v současnosti rákosiny u Vnorovských luk a rákosiny mezi Vracovem a
Bzencem (Volové, Liščí, Nivy). Tyto rákosiny byly v minulosti odvodněny, jsou
zarostlé, expandují sem křoviny a chybí jakákoliv péče. Zpravidla také chybí
plošky volné hladiny, a pokud se zde přeci jen voda nachází, tak hluboko v
rákosí. Vyskytuje se však pouze z jara po tání sněhu a rychle se ztrácí - také
v důsledku odvodňovacích kanálů.
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Některé rákosiny jsou v srážkově nadprůměrných letech druhově velmi bohaté,
v suchých letech pak mají spíše charakter výše zmiňovaných terestrických
rákosin, voda a otevřená hladina se nachází pouze na jaře a v omezené míře.
Jedná se Zadní Orlé a U Vracovské cesty.
Na rybníce Stolářka se vlivem intenzivního rybničního hospodářství zachovaly
pouze zbytky litorálního porostu. Nadále se tu hospodaří intenzivně, rybník se
zpravidla vypouští každý rok v listopadu a okamžitě se napouští a zarybňuje. Na
přilehlé farmě se nachází velký chov vodní drůbeže s výběhem do rybníka.
Vysoká rybí obsádka kapra a vysoké nadržení rybníka ve vegetační době, vede
k redukci litorálního porostu, k nadměrné eutrofizaci rybníka.
Současný stav rybníku u Milotic – PR Písečný rybník (včetně přilehlých mokřadů
Zamazaná) lze považovat v mnoha ohledech za dobrý. To je způsobeno zejména
omezenou rybí obsádkou. Početnost ryb nezpůsobuje výraznou redukci
litorálních porostů. Za pováženou však stojí stav eutrofizace rybníku z přítoků a
vliv této eutrofizace na kvalitu litorálních porostů.
Rovněž stav lesních mokřadů je špatný. Zpravidla jsou tyto lokality odvodněny a
voda se v nich zdržuje pouze částečně a pouze v letech s vydatným množstvím
srážek. Jedná se o mokřady v severozápadní části Bzenecké Doubravy u obcí
Vracov, Vacenovice a Ratíškovice, případně o izolované mokřady uprostřed
komplexu lesa (Paškovo jezero)(viz příloha 5.4.). Všechny tyto lokality jsou
protkány sítí odvodňovacích kanálů a jejich funkce je značně omezena.
Současným problémem je šíření invazních druhů rostlin zejména javoru
jasanolistého, křídlatek, slunečnice topinamburu či zlatobýlu kanadského.

Polní kultury
Část polních kultur je obdělávána intenzivním způsobem a záleží pak na druhu
plodiny, zda tyto lokality předměty ochrany moták pochop a čáp bílý využívají
jako loviště nebo nikoliv. Jako nevhodné se jeví porosty řepky nebo kukuřice,
vhodné jsou pak pícniny nebo obiloviny. V oblasti jsou také v nadměrné míře
používány biocidy a hnojiva. Na několika plochách u Bzence byly vysázeny tzv.
biopásy, jež tito ptáci s oblibou vyhledávají.
V krajině však i nadále chybí úhory, polní cesty a diverzifikované menší plochy
polí s extenzivním hospodařením, jež se tu vyskytovaly v minulosti. Z veřejné
části katastru nemovitostí lze zjistit, že z polní krajiny zmizelo značné množství
polních cest a trvalých travních porostů, které byly rozorány a jsou v současné
době zemědělsky obhospodařovávány, aniž by došlo ke změně druhu pozemku
(pozemky užívány k jinému účelu, než pro jaký jsou evidovány v katastru
nemovitostí). Nedodržování účelového určení pozemku má negativní vliv na
biodiverzitu krajiny i na loviště předmětů ochrany. V neudržovaných okrajích
dochází k šíření invazních druhů rostlin.
Borový les
Je nutno konstatovat, že současné lesní hospodaření svým způsobem předmětům
ochrany lelkovi lesnímu a skřivanovi lesnímu, vyhovuje. Příhodné podmínky
bývají v Bzenecké Doubravě vytvářeny vedle razantních disturbancí
způsobených hospodářskou činností i živelnými katastrofami.
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Převažuje intenzivní holosečný způsob hospodaření s dobou obmýtí, respektive
dobou obnovní (za lomítkem) u borovice 110/20, ale i 90/20, a u dubu 140/30,
který zajišťuje v době obnovy porostu vhodné podmínky pro předměty ochrany.
Následná vývojová stádia porostu (mladé zapojené porosty) jsou pro ně však
omezující. Lelek a skřivan lesní jsou vázáni na raná sukcesní stádia lesa,
podmínky jsou jim tak v hospodářském lese vytvářeny především právě
hospodářskou činností. Výrazné změny v technologiích by mohly způsobit
úbytek vhodných podmínek pro tyto druhy. Tento vztah je tedy svým způsobem
křehký a zasluhuje si zvýšenou pozornost. Současná maximální velikost holin je
2 ha, výstavky nebývají ponechávány nebo bývají ponechávány jiné druhy než
borovice (zejména duby, což má pochopitelně velmi pozitivní dopad na ochranu
biodiverzity, zvláště hmyzu). Místy bývá prováděna plošná příprava půdy
těžkou mechanizací, místy je využívána přirozená obnova porostu. Věková
struktura borových porostů je nevyrovnaná. Nedostatečné zastoupení borových
porostů středního věku může v horizontu 50 let vést ke snížení obnovních těžeb,
tedy i k zmenšení rozlohy vhodných biotopů.
Při postupu obnovy po živelných katastrofách může alespoň na části plochy dojít
k vytvoření vhodných biotopů pro tyto druhy a nárůstu populace. Pro předměty
ochrany nevhodně dopadla obnova porostu po požáru v roce 2012. Porosty byly
obnoveny jednorázově, aniž by se předem zkoumala vitalita jedinců či celých
porostů po požáru. Probíhající umělou obnovou lesa po požáru je nebo bude
ovlivněno 165 ha potenciálních biotopů (tedy přibližně 4 % rozlohy borových
porostů v rámci PO) na desítky let až do mýtního věku. Rozlehlé stejnověké,
husté a jednolité porosty, které vzniknou okamžitým zalesněním kalamitní
holiny, těmto druhům však již po pár letech nevyhovují. Velkým problémem je
šíření invazních druhů na těchto plochách. Jedná se zejména o akát, pajasan,
zlatobýl apod.
S ohledem na ochranu borových porostů jsou problematické gradace chrousta
maďalového. V roce 2003 bylo přistoupeno k plošné aplikace neselektivního
insekticidu v Doubravě. V tomto roce panovaly v měsíci květnu velice příznivé
teploty, a přesto byl počet zjištěných teritorií lelka přibližně o 30 % nižší, oproti
běžné početnosti. To bylo pravděpodobně způsobeno úbytkem jeho potravní
základny vlivem aplikace tohoto přípravku. Během posledních tří gradací
chrousta maďalového v letech 2007, 2011 a 2015 příslušný orgán ochrany přírody
již nevyhověl žádosti o plošnou aplikaci neselektivního insekticidu v Doubravě.
V některých částech Doubravy (u Rohatce, Milotic, Ratíškovic a jižně od
železniční tratě) se v podrostu ve větší míře vyskytují invazní, případně
expanzivní rostliny (např. zlatobýl kanadský či třtina Calamagrostis sp.). Při jejich
masovém rozšíření hrozí, že budou omezovat vhodné podmínky pro předměty
ochrany.
Lesní okraje
Prakticky po obvodu celé Doubravy se vyskytují lokálně významné lokality,
často ponechané ladem. Může se jednat o mokřady, louky nebo plochy
ponechané samovolné sukcesi s plynulým přechodem lesa do otevřených ploch.
Na těchto lokalitách se zpravidla nehospodaří a rychle zarůstají a stávají se
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nevhodnými jako loviště lelka lesního a hnízdiště skřivana lesního. Zejména zde
dochází k šíření invazních druhů rostlin.
Lokálně se naopak rozšiřují pastviny a tradiční záhumenkové hospodaření, což
lze vnímat pozitivně.
Pískovny
Tempo těžby ve Velké pískovně jižně od NPP Váté písky je velice rychlé, těží se
cca 450 tisíc tun ročně, postupuje se směrem na západ. Vytěžené severní a jižní
stěny bývají svahovány různým materiálem a napovrch se naváží skrývka hlíny.
Plocha je tedy před výsadbou dřevin zúrodněná. Na dno pískovny se vysazují
rychle rostoucí topoly a na svahy většinou borovice. Takové husté porosty jsou
pro výskyt druhů předmětu ochrany lelka a skřivana lesního nevhodné
z důvodu zarůstaní vhodných otevřených biotopů, které oba druhy využívají k
hnízdění.
Dřeviny mimo les
Stav této zeleně, především pak starých ovocných stromů, je dosud dobrý. Na
stále více lokalitách jsou však staré dřeviny nahrazované novými, v lepším
případě pak rovněž ovocnými stromy. Opačným extrémem je v několika
případech rychlé zarůstaní opuštěných sadů náletovými křovinami, takové
biotopy nejsou pro předměty ochrany vhodné. Přibývá však i zahrad
s „anglickým trávníkem“ a s nanejvýš několika tújemi a cypřiši. Stále více zahrad
se tak stává pro hnízdění a sběr potravy strakapoudů nevhodnými. Dříve byly na
nivních loukách udržovány solitérní stromy, ty se v současnosti vyskytují jen
zřídka, např. ve vodárenském objektu Ondrovské u Bzence.
2.5.2 Aktuální stav využívání PO s přímým vlivem na jedince druhů, které jsou
předmětem ochrany PO
V PO dochází k nadměrnému rušení zejména čápů bílých vlivem narůstajícího
turismu v podobě splavování řeky Moravy. Řeka bývá využívaná také k plavbě
motorových výletních lodí.
Nadměrné rušení je patrné také na lovištích čápa bílého a motáka pochopa loukách, kde bývají pořádány hromadné akce leteckých modelářů, často
v masovém měřítku. Všechny louky pak bývají využívány k venčení psů, na
louce u Vnorov bývají pořádány hromadné akce na myslivecké střelnici. Všechny
tyto lokality jsou tedy nadměrně rušeny.
Hnízda lelků mohou být přímo ohrožena nebo hnízdní pár rušen hospodářskou
činností v lesích v době hnízdění (IV-VIII) (odstraňování dřeva a pohyb těžkých
strojů v bezprostřední blízkosti hnízda apod.)
Také skřivan může být ohrožen hospodářskou činností na pasekách v době
hnízdění (III-VII). Jelikož však hnízdí vícekrát do roka a běžně zakládá náhradní
snůšky, a za předpokladu, že tato lesnická činnost je nárazová a ne soustavná,
nebude tento faktor u tohoto druhu patrně významný.
Také strakapouda prostředního přímo negativně ovlivňuje rušení, popř. přímá
likvidace hnízd, způsobené lesními pracemi v luhu v době hnízdění (od pol. IV
do konce VII).

- 33 -

V některých letech může mít negativní vliv na lelka lesního také rušení
v důsledku vysoké návštěvnosti lesa houbaři. Jedná se o roky, kdy vlivem
příznivého počasí je houbařská sezóna posunuta na období hnízdění. Ohrožení
hnízdní úspěšnosti lelka lesního a skřivana lesního může představovat též
venčení psů na území Bzenecké Doubravy (včetně významných hnízdních lokalit
těchto druhů jako např. PP Vojenské cvičiště Bzenec).
Hluk diskoték v přilehlých obcích o víkendech způsobuje sníženou hlasovou
aktivitu lelků lesních. V synergii s dalšími negativními faktory předtím nebo
potom (chladno, déšť apod.) se může jednat o významný negativní vliv.
Výrazným negativním prvkem je patrně intenzivní myslivecká činnost na většině
mokřadních lokalit, kdy jsou v porostech vychozené nebo vysekané chodníčky,
jež myslivci pravidelně prochází a ruší tak hnízdící ptáky. Pravidelně zde také
doplňují zásypy krmiva, čímž podporují návštěvnost rákosin černou zvěří, což
zvyšuje riziko predace hnízd motáka pochopa (např. Vypálenky, Petranky,
rákosiny u Strážnických luk, Zadní orlé, rákosiny u Vnorovských luk atd.). Mezi
další negativní faktory lze zařadit i invazní druhy šelem (mýval severní nebo
norek americký), které mohou zvyšovat predační tlak na předměty ochrany.
V oblasti jsou zaznamenávány úhyny v souvislosti se silniční dopravou kadávery z kolize s automobily byly zaznamenány jak na silnicích spojujících
obce, tak na zpevněných lesních cestách (nalézáni jsou lelci, ale v oblasti byly
zaznamenány také případy, kdy po kolizi s automobilem zahynuli také mladí
strakapoudi jižní).
Na lovištích čápa bílého a motáka pochopa se vyskytují nezabezpečené linky
vysokého napětí, kde hrozí úhyn jak při nárazu do vodičů, tak elektrickým
výbojem při dosedu na sloupy a to především v oblasti mezi obcemi Sudoměřice
– Veselí nad Moravou, na Bzeneckých loukách, kde se nacházejí nezabezpečené
linky vysokého napětí 22 kV Dále pak protínají PO tři linky velmi vysokého
napětí: linka 110 kV vedoucí z Kyjova do Hodonína, linka 220 kV vedoucí od
Moravského Písku ke Strážnici a linka 400 kV vedoucí od Milotic po Sudoměřice,
kde hrozí náraz do elektrického vedení zejména za snížené viditelnosti.
Obzvláště nebezpečná pro kolize s ptáky jsou místa, kdy vedení prochází nad
vodou nebo v její blízkosti. V PO se kromě míst, kde vedení prochází nad kanály
nebo vodními toky, jedná i o dvě významná hnízdiště motáka pochopa – PR
Písečný rybník, kde přechází linka 110 kV, a Vypálenky, kde prochází
zmiňovaná linka 220 kV a také linka 22 kV, nebezpečná také vzhledem k riziku
úhynu ptáků elektrickým výbojem při dosedání. Potenciální ohrožení je možné
spatřovat také v nelegálním pronásledování ptáků – tzv. „škodné“. Přestože ještě
nebyl v oblasti registrován případ přímého pronásledování motáků pochopů, je
v oblasti registrována řada případů u jiných druhů – např. v roce 2009 byla
poblíž Skoronic potvrzena u uhynulého luňáka červeného otrava karbofuranem,
v roce 2007 byl nalezen jestřábí koš u Zarazic a v roce 2012 byly nalezeny čtyři
otrávené káně lesní u Strážnice.
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2.6. Činnosti, aktivity a jevy vyžadující realizaci ochranných
opatření
Ohrožující faktor

Druh

2.6.1 Změny druhu všechny druhy
pozemků a způsoby
jejich využití
(zalesňování, zorání
trvale travních
porostů, a stavební
činnost)
2.6.2 Tlak na vodní
čáp bílý,
toky (nadměrné
splouvání)

Časová
specifikace
Celoročně

Prostorová specifikace
Celá oblast

Významnost
faktoru*
Významný/p
otenciálně
kritický

Začátek IVzačátek
VIII/
celoročně
Celoročně

Řeka Morava

Významný

Řeka Morava, další vodoteče

Potenciálně
velmi
významný

2.6.3 Regulace
vodních toků a
nevhodná péče o
břehové porosty
2.6.4 Nadměrné
rušení na lovišti
2.6.5 Nárazy ptáků
do vysokého napětí
a kolize na sloupech
2.6.6 Odvodňovaní,
zazemňování,
zarůstání a
eutrofizace
mokřadů

čáp bílý,
strakapoud
prostřední,
moták pochop
čáp bílý, moták
pochop
čáp bílý, moták
pochop
čáp bílý, moták
pochop, lelek
lesní

Celoročně

2.6.7 Nevhodné
hospodaření na
rybníce Stolářka
2.6.8 Odvodňování
dočasně
zaplavených území
2.6.9. Myslivost
(rušení,
zpřístupňování
rákosin)
2.6.10 Nevhodné
obhospodařování
zemědělských
pozemků
2.6.11 Plošná
aplikace insekticidů
2.6.12 Vybudování
silnic, realizace
velkoplošných
záměrů

moták pochop

Celoročně

čáp bílý, moták
pochop

Celoročně

pole a louky v záplavovém
území

Velmi
významný

moták pochop

Celoročně

Rákosiny

Významný

moták pochop,
čáp bílý, lelek
lesní

Celoročně

Pole a nivní louky

Významný

lelek lesní,
skřivan lesní
všechny druhy

Celoročně

Bzenecká Doubrava

Kritický

Celoročně

Celá oblast

Potenciálně
kritický

15. 3. - 15. 8. Nivní louky u Petrova,
Strážnice, Vnorov a Zarazic
Celoročně
Louky a pole
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Významný
Významný

Vypálenky u Moravského
Kritický
Písku, Ondrovské louky, Malý
a Hrubý Závidov, Volové,
Liščí, Nivy, Vnorské louky,
rákosiny u Vnorských luka
lesní mokřady
Rybník Stolářka
Významný

2.6.13 Negativní
změny v lesním
hospodaření
vedoucí k změnám
biotopů
2.6.14 Rušení
(ničení hnízd)
lesními pracemi
2.6.15 Vysoká
návštěvnost lesů
2.6.16 Nadměrný
hluk v hodinách po
soumraku
2.6.17 Nevhodné
způsoby lesního
hospodaření
v lužních lesích
2.6.18 Úbytek dřevin
mimo les

lelek lesní,
skřivan lesní

Celoročně

Bzenecká Doubrava

lelek lesní,
skřivan lesní,
strakapoud
prostřední
lelek lesní, čáp
bílý
lelek lesní

1. 4.-15.8.

Bzenecká Doubrava, lužní lesy Málo
významný

15.4.-15.8.

Bzenecká Doubrava, PR
Oskovec
Bzenecká Doubrava

Potenciálně
významný
Významný

strakapoud
prostřední, čáp
bílý

Celoročně

Luhy

Kritický

strakapoud
jižní,
strakapoud
prostřední, čáp
bílý
všechny druhy

Celoročně

Okraje obcí, obce, sady, aleje

Potenciálně
velmi
významný

V- polovina
VIII

2.6.19 Ovlivnění
Celoročně
Celá oblast
prostředí invazními
druhy
* škála: (potenciálně) kritický – velmi významný – významný – málo významný

Potenciálně
velmi
významný

Významný
(potenciálně
kritický)

2.6.1 Změny druhu pozemků a způsoby jejich využití
Na všechny předměty ochrany může mít negativní dopad jakákoli plošně
rozsáhlá změna využití území (odlesňování, zalesňování, výstavba, převod
travních porostů na ornou půdu, rušení zahrad a sadů apod.) narušující
strukturu jimi využívaných biotopů. Aktuálně jsou části záplavového území u
Bzence vykupovány a zalesňovány. Je tak zabíraná plocha vhodná jako loviště
pro předměty ochrany (moták pochop, čáp bílý). Některé plochy evidované jako
ostatní plocha jsou zalesněny; jsou tak zabírána vhodná loviště pro lelka lesního
a skřivana lesního. Část trvale travních ploch a různé polní cesty (vedené v
katastru nemovitostí jako tzv. „ostatní komunikace“) jsou rozorávány a
intenzivně obhospodařovány, což vede ke snížení biodiverzity a ztrátě lovišť
čápa bílého, motáka pochopa, lelka lesního i skřivana lesního.
2.6.2 Tlak na vodní toky (nadměrné splouvání)
Narůstá masový zájem o splouvání řeky Moravy na posledním nezregulovaném
úseku na spodním toku mezi obcemi Strážnice a Rohatec. Neřízená a
nekontrolovaná návštěvnost s sebou přináší aspekt rušení pro čápa bílého (a
další ZCHD). Právě hnízdní kolonie čápa bílého bývá vodáky přímo
navštěvovaná nebo přinejmenším se u ní často zastavují.
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2.6.3 Regulace vodních toků a nevhodná péče o břehové porosty
Případná regulace řeky Moravy, která zde má poslední nezregulovaný úsek, by
vedla k ovlivnění biotopů všech předmětů ochrany (vlastní koryto řeky Moravy
– lužní les a záplavové území). Úbytek břehových porostů by vedl k úbytku
hnízdního biotopu čápa bílého a potravního a hnízdního biotopu strakapouda
prostředního.
2.6.4 Nadměrné rušení na lovišti
Všechny louky (u Petrova, Strážnice, Vnorov a Zarazic) bývají využívány
k venčení psů. Louky u Strážnice bývají využívané leteckými modeláři, často
v masovém měřítku. Na louce u Vnorov bývají pořádány hromadné akce na
myslivecké střelnici. Všechny tyto lokality jsou tedy nadměrně rušeny.
2.6.5 Nárazy ptáků do vysokého napětí a kolize na sloupech
V PO se nacházejí nezabezpečené linky elektrického vedení. Čápi a dravci (tedy i
pochop) jsou, spolu s krkavcovitými a některými dalšími druhy ptáků, obecně
nejčastějšími obětmi kolizí s vedením nebo úhynů elektrickým výbojem na
sloupech vedení vysokého napětí.
Nejnebezpečnější místa pro kolize ptáky s el. vedením jsou místa, kdy vedení
prochází nad vodou nebo v její blízkosti.
2.6.6 Odvodňovaní, zazemňování, zarůstání a eutrofizace mokřadů
Degradace mokřadních stanovišť (zejm. jejich odvodňování, zazemňování,
zarůstání a eutrofizace), způsobuje jednak úbytek vhodných hnízdních
příležitostí pro motáka pochopa v PO, ale také zmenšení potravní nabídky a
lovišť (na mokřady je vázána řada obojživelníků a bezobratlých živočichů) pro
motáka pochopa, čápa bílého, ale i lelka lesního.
2.6.7 Nevhodné hospodaření na rybníce Stolářka
Na rybníce se intenzivně hospodaří formou „kaprokachního hospodářství“
s chovem domácích hus. Stav litorálních porostů je nevyhovující, na řadě míst
zcela chybí. V posledních letech zde přestal hnízdit moták pochop.
2.6.8 Odvodňování dočasně zaplavených území
Dostatek vody v krajině s sebou přináší zvýšenou potravní nabídku, což vede u
předmětů ochrany, jako jsou moták pochop a čáp bílý, k vyššímu počtu
hnízdních párů v oblasti v době záplav. Rychlé odvodnění krajiny po záplavách
má tak nepříznivé důsledky pro zachování dostatečné potravní nabídky pro tyto
předměty ochrany.
2.6.9 Myslivost (rušení, zpřístupňování rákosin)
S mysliveckými aktivitami v blízkosti hnízdišť motáka pochopa je spojeno
především riziko nadměrného rušení v hnízdní době, ale také zvýšené riziko
predace hnízd, v důsledku většího zpřístupnění rákosin pro savčí predátory a
divoká prasata vysekanými mysliveckými chodníčky v rákosí.
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2.6.10 Nevhodné obhospodařování zemědělských pozemků
V oblasti jsou v nadměrné míře používány biocidy, hnojiva a orná půda je
intenzivně využívána především pro pěstování obilnin a řepky, což nesvědčí jak
motáku pochopu, čápovi bílému tak i lelkovi a skřivanu lesnímu. Naopak zbylé
fragmenty nivních luk zejména v bezprostředním okolí řeky Moravy nejsou
obhospodařovány a zarůstají invazními druhy. Současné omezení nebo absence
sečí na loukách u Strážnice a Vnorov limituje vhodnost porostu pro lov motáka
pochopa a čápa bílého, kdy v minulosti tyto druhy během sečí a po nich krátké
prosty trávy hojně využívaly k lovu.
2.6.11 Plošná aplikace insekticidů
Jelikož bezobratlí živočichové tvoří výhradní potravu lelka a skřivana lesního,
plošná aplikace insekticidů by vedla k významnému poklesu potravní nabídky
pro tyto druhy.
2.6.12 Vybudování silnic, realizace velkoplošných záměrů
Důsledkem budování dalších silnic v PO by bylo jak přímé zničení části hnízdišť
a fragmentace biotopů, tak hrozba zvýšené mortality. Zahraniční studie rovněž
ukázaly souvislost mezi hlučností dopravy a snížením hustoty výskytu
některých druhů ptáků v okolí silnic.
Také případná realizace jiných velkoplošných záměrů v PO by mohla vést
k nepříznivým dopadům na populace druhů (zábor vhodných biotopů,
fragmentace, ale i rušení v průběhu realizace apod.)
2.6.13 Negativní změny v lesním hospodaření v Bzenecké Doubravě
Jedná se pouze o potenciální faktor. Lelek a skřivan lesní jsou vázáni na raná
sukcesní stádia lesa, podmínky jsou jim tak v hospodářském lese vytvářeny
především právě hospodářskou činností. Výrazné změny v technologiích mohou
způsobit úbytek vhodných podmínek pro tyto druhy. Nedostatečné zastoupení
borových porostů středního věku může v horizontu 50 let vést ke snížení
obnovních těžeb, tedy i k zmenšení rozlohy vhodných biotopů. Muselo by se
jednat o změnu plošnou, zásadní, která by vedla k jiným charakteristikám
biotopu (např. výrazná změna druhového skladby dřevin – zvyšování podílu
listnatých dřevin do určité míry obecně ve prospěch biodiverzity i stability
porostů vůči abiotickým i biotickým škodlivým činitelům). V současné době se
takováto změna nepředpokládá.
2.6.14 Rušení (ničení hnízd) lesními pracemi
Hnízda lelka lesního a skřivana lesního mohou být přímo ohrožena a nebo
mohou být hnízdní páry rušeny hospodářskou činností na hnízdních lokalitách
(vyklizování dřeva a pohyb těžkých strojů, výchovné zásahy ve vegetační sezóně
apod.) v době hnízdění.
Jelikož skřivan lesní hnízdí vícekrát do roka a běžně zakládá náhradní snůšky,
lze za předpokladu, že tato lesnická činnost je nárazová a ne soustavná,
považovat tento faktor u tohoto druhu patrně za méně významný. Tento faktor
bude nejvýznamnější při těžbě v lužních lesích v době hnízdění strakapouda
prostředního, kdy během jedné těžby může být zničeno i několik hnízd.
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2.6.15 Vysoká návštěvnost lesů Bzenecké Doubravy
Jak dokládají zkušenosti ze zahraničí, může se jednat o významný faktor
úspěšnost hnízdění např. lelka a skřivana lesního. V našich podmínkách může
mít v některých letech negativní vliv rušení v důsledku vysoké návštěvnosti lesa
houbaři. Jedná se o roky, kdy je vlivem příznivého počasí houbařská sezóna
posunuta na období hnízdění, tedy na období před 15. 8.
Potenciálně může ohrožovat hnízdění lelků také zvýšená návštěvnost lesa
spojená s venčením psů, při rozloze Bzenecké Doubravy je však možné
předpokládat, že tento faktor bude mít nanejvýš lokální vliv v blízkosti obcí.
V posledních letech stoupá počet osob venčící psy také v PP Vojenské cvičiště u
Bzence.
2.6.16 Nadměrný hluk v hodinách po soumraku
Hluk diskoték z přilehlých obcí o víkendech způsobuje sníženou hlasovou
aktivitu lelka lesního. Lelek v těchto dnech přestává obhajovat teritorium
výrazně dříve než obvykle. V synergii s dalšími negativními faktory předtím
nebo potom (chladno, déšť apod.) se může jednat až o významný negativní vliv.
Negativní vliv hluku na aktivitu lelka může mít i fungování pásového
dopravníku při těžbě písku v noci. Tato problematika je popsána také
v zahraničí a může vést až k opuštění teritoria.
2.6.17 Nevhodné způsoby lesního hospodaření v lužních lesích
Stav těchto biotopů strakapouda prostředního není na většině území dobrý.
Vhodné hnízdní porosty představují pouze fragmenty původní rozlohy. Porosty
jsou těženy holosečně, vzniká tak stále větší efekt fragmentace biotopů, a
ohledem na nevyrovnanou věkovou strukturu hrozí úbytek rozlohy vhodných
biotopů. Dotěžování původních lesních porostů bez ponechání vhodných stromů
či jejich skupin má i negativní dopad pro hnízdní možnosti čápa bílého. Při
výsadbě nebývají vždy používány původní dřeviny a dřeviny tvrdého luhu, ale
bývají vysazovány také rychle rostoucí topoly nebo ořešák černý.
2.6.18 Úbytek dřevin mimo les
Největší vliv má úbytek dřevin mimo les na strakapouda jižního, který v oblasti
reprezentuje obyvatele zahrad a záhumenků s různorodou skladbou
rozptýlených dřevin v obci a jejím okolí. Negativní vliv má na něj (i strakapouda
prostředního) úbytek sadů a alejí v PO. Jejich zánik a degradace může mít za
následek i pokles početnosti strakapoudů. Dalším negativně ovlivněným
předmětem ochrany je čáp bílý, u kterého po opuštění hnízdní kolonie čápy
chybí v nivě v prostoru mezi Veselím nad Moravou a Rohatcem další možnosti
pro hnízdění tohoto druhu. Tento stav souvisí s rozoráním původních nivních
luk a likvidací zde rostoucích solitérních stromů.
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2.6.19 Ovlivnění prostředí invazními druhy
Rostlinné invaze mohou zásadně ovlivnit a již z velké části ovlivňují stanoviště
druhů a měnit charakter území, které následně není vhodné pro výskyt druhů
předmětu ochrany. Negativně může působit i rozšíření některých invazních
šelem (mýval severní, nebo norek americký), tyto druhy mohou potenciálně
vyvíjet na druhy předmětu ochrany motáka pochopa a čápa bílého zvýšený
predační tlak.

- 40 -

3. PLÁN OPATŘENÍ
3.1 Dlouhodobý plán opatření
Realizace níže uvedených opatření je nezbytná pro zachování a obnovu ekosystémů
významných pro ptačí druhy, které jsou předmětem ochrany PO. SDO slouží jako
podkladový materiál pro zajišťování péče o PO a výkon státní správy příslušných OOP
na území PO.

3.2 Zajištění požadavků druhů, které jsou předmětem ochrany PO
3.2.1 Zabránění nevhodným změnám ve využití území
Výrazně neměnit podíl zalesněného území a otevřené krajiny v rámci PO.
Zabránit zalesňování pozemků v otevřené krajině, zejména pak v záplavové
oblasti, v nivách řek a potoků, které slouží jako loviště pro druhy, jež jsou
předmětem ochrany PO. Velký význam mají také pozemky nelesního charakteru
v rámci komplexu borového lesa Bzenecké Doubravy (protipožární pásy, lesní
mokřady, cvičiště), kde je třeba udržovat jejich bezlesý charakter a zabránit jejich
zalesnění (tyto pozemky by měly být v rámci PUPFL vymezeny jako bezlesí,
popř. by měly být lesní pozemky převedeny na ostatní plochu).
Sjednat nápravu k původnímu stavu u odlišného účelového určení pozemků
v rámci celků polí oproti stavu dle katastru nemovitostí, jako jsou ostatní plochy
(komunikace) nebo trvalé travní porosty, které jsou aktuálně zorány a
obhospodařovány a jejich účel není naplňován.
Ke změnám ve využití území je však nutno přistupovat individuálně, podle
jednotlivých druhů předmětů ochrany. Pro čápa bílého a motáka pochopa by
bezesporu byl vhodný převod orné půdy v záplavovém území na louky, tak jak
tomu bylo v minulosti (jedná se především o lokality Malý a Hrubý Závidov,
Malá příčina, Jasenová, Oskovec, v PP Osypané břehy – Kamenné, dále pak
lokality Hájenská, Podíly, Kučovánky a Čerťák). Převod orné půdy na louky
nebo pastviny v sousedství Bzenecké Doubravy je rovněž příznivý jako loviště
pro lelka a skřivana lesního. Zakládání nových sadů vysokokmenných ovocných
stromů při okrajích zástavby a potažmo i po obvodu Bzenecké Doubravy by bylo
vhodné jako potenciální hnízdiště loviště pro strakapouda jižního a loviště pro
lelka lesního.

3.2.2 Koordinace a omezení turistického ruchu na řece Moravě
Pro zachování potřebného klidu pro čápa bílého (a další zvláště chráněné druhy)
v co největší míře je potřebné na řece vytýčit „klidové zóny“, kde bude omezen
výstup z lodí a člunů v hnízdní době, tedy od 15. 3.–15. 8. Jedná se zejména o
štěrkové lavice v blízkosti významných hnízdišť. Dále je nezbytné zcela vyloučit
na neupraveném úseku řeky Moravy mezi Strážnicí a Rohatcem plavbu
motorových člunů, táboření a pořádání jakýchkoli hromadných akcí. Kontrolovat
dodržování těchto pravidel. Informovat návštěvníky o těchto omezeních
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a upozornit je na výskyt ZCHD živočichů a zákaz škodlivě zasahovat do jejich
přirozeného vývoje, včetně jejich rušení (například cedulemi na mostech, na
vytýčených zónách, nebo vodáckých serverech apod.) a spolupracovat
s informačními středisky v území.
Obvod PR Oskovec opatřit informačními cedulemi o omezení vstupu, a
kontrolovat jeho dodržování.

3.2.3 Péče o vodoteče a břehové porosty
Tok řeky Moravy by neměl být v žádném případě regulován. Podporovat
revitalizace a re-naturalizace regulovaných částí vodotečí (např. Morava nad
mostem na silnici č. 426, Syrovinka, odlehčovací kanál Nová Morava). Stávající
břehové porosty podél vodotečí nebo solitérní dřeviny chránit a ve větší míře do
nich nezasahovat, až na zásahy spojené s případným ohrožením osob nebo
majetku. Vysazovat liniové výsadby původních dřevin na hrázích a podporovat
výsadbu soliterních stromů v okolí vodotečí.

3.2.4 Zachování klidu na lovištích
Omezit hromadné akce na lučních porostech v oblasti na dobu mimo hnízdění
ptáků (15. 3. – 15. 8.). V tomto období také omezit volné pobíhání psů. Jedná se
především o Strážnické, Vnorovské a Petrovské louky.
3.2.5 Zabezpečení linek a sloupů vysokého napětí v oblasti
Linky velmi vysokého napětí: linka 220 kV mezi Moravským Pískem a Strážnicí,
linka 110 kV vedoucí z Kyjova do Hodonína okolo PR Písečného rybníka a linka
400 kV mezi Miloticemi a Sudoměřicemi, které vedou v bezprostřední blízkosti
hnízdišť motáků pochopů a lovišť čápů bílých a motáků, je zapotřebí opatřit
zvýrazňujícími prvky eliminujícími nárazy ptáků do vodičů (např. tzv. „fireflies“).
Vedení 22 kV mezi obcemi Sudoměřice a Veselí nad Moravou, na Bzeneckých
loukách a Vypálenkách je nezbytné opatřit účinnými ochrannými prvky
zabraňujícími úrazům ptáků elektrickým výbojem při dosedání na sloupy nebo
tato vedení opatřit novým typem sloupů, které dosedání umožňují bez rizika
výbojů. Vedení na Vypálenkách a Bzeneckých loukách zároveň opatřit i prvky
proti nárazům ptáků do drátů – zvýrazňujícími prvky eliminující nárazy ptáků.
Nevhodnější alternativa ke všem popisovaným řešením je vést elektrické linky
podzemním kabelem.
3.2.6 Revitalizace mokřadů
Pro zachování hnízdních biotopů motáka pochopa a potravních stanovišť
motáka pochopa a čápa bílého je nezbytné v PO zachovat dostatečnou rozlohu
mokřadních biotopů. S ohledem na tuto skutečnost je nutné přijmout následující
opatření:
 Zabraňovat zarůstání a zazemňování mokřadů formou odstraňování
rákosu a další biomasy (formou kosení a následným odstraněním
biomasy z lokality) a prohlubováním zanesených depresí. Jedná se o
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mokřady: Vypálenky, Ondrovské, Malý a Hrubý Závidov, Zadní orlé,
rákosiny mezi Bzencem a Vracovem (Volové, Liščí, Nivy) a v případě
potřeby také Petránky.
Vhodnými vodohospodářskými úpravami (odstranění odvodňovacích
zařízení, zasypání odvodňovacích kanálů, popř. vytvoření zařízení pro
regulaci výšky vodní hladiny) zavodnit mokřady, a celkově zabránit
rychlému úbytku vody. V některých odůvodněných případech lze
přistoupit i k tvorbě tůní za předpokladu, že negativně neovlivní
stávající mokřadní společenstva. Jedná se o mokřady: Vypálenky,
Ondrovské, Malý a Hrubý Závidov, Zadní orlé, rákosiny mezi
Bzencem a Vracovem (Volové, Liščí, Nivy), částečně také Malá příčina,
lesní mokřady v Bzenecké Doubravě a v případě potřeby také U
Vracovské cesty, rákosiny u Vnorských luk a Petranky.
Rozvolnit plochu rákosí sítí tůní. Jedná se o mokřady: Vypálenky,
rákosiny mezi Bzencem a Vracovem (Volové, Liščí, Nivy).
Odstranit náletové dřeviny expandující do plochy rákosin. Jedná se o
všechny lokality, s výjimkou lesních (viz mapa 5.5).
Obnovit opětovné řízené zaplavování luk (Strážnické, Vnorovské a
Petrovské louky) v předjaří pomocí částečně ještě existujícího systému
kanálů, struh a stavidel

Úpravy by měly probíhat v souladu s potřebami dalších ZCHD. Vytvořené tůně
nesmí sloužit k chovu ryb a sportovnímu rybolovu, jinak by jejich vytvoření
mělo zcela opačný efekt..
Je rovněž vhodné pokračovat na lokalitách se zavedeným managementem (PR
Písečný rybník, Vlčí hrdlo). Z důvodu zabránění eutrofizace mokřadních biotopů
by také bylo vhodné vytvoření zón (min. 50 m) okolo mokřadních lokalit
sousedících s ornou půdou, kde by byl vyset trvalý travní porost, který by byl
pravidelně kosen a biomasa z něj by byla odstraňována mimo lokality. V PR
Písečný rybník by bylo vhodné zalesněný břeh rybníku místy otevřít do krajiny a
propojit s loukami. Rákosinu za hrází Syrovínky rozčlenit sítí tůní. Vhodné by
bylo alespoň severovýchodní cíp rybníka odlesnit a otevřít do krajiny a nově
vzniklou plochu pravidelně kosit.
Blíže viz kap. 3.4 a mapa 5.4 – vymezení lokalit s podrobně plánovaným
managementem.
3.2.7 Upravit hospodaření na rybníce Stolářka
S ohledem na obnovu hnízdního biotopu motáka pochopa upustit od
intenzivního chovu ryb a zvolit vhodnou kvantitativní a kvalitativní obsádku ryb
umožňující obnovu litorální vegetace přinejmenším na úroveň poloviny 80. let
20. století, tj. cca 15 % rozlohy rybníka. V období hnízdění (1. 4. – 15. 8) motáka
pochopa by nemělo docházet ke kolísání hladiny. Vhodné je též zavedení
vícehorkového hospodaření. Při vícehorkovém hospodáření dochází v prvním
roce k rozvoji litorální vegetace, kdy je rybník na nižší vodě.
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3.2.8 Udržení vody v záplavovém území
Záplavová území (západně od odlehčovacího kanálu Nová Morava a severně od
řeky Moravy v úseku Bzenec-Přívoz – Rohatec) by měla kromě funkce okamžité
krátkodobé retence vod ze záplav plnit funkci udržování vody v krajině. Na
všech těchto územích v PO neodvádět vodu (například vykopanými kanály) a
neobnovovat, případně znefunkčnit, stávající odvodňovací zařízení (Bzenecké
louky, Malý a Hrubý Závidov, Malá příčina). Kolem zaplněných depresí s vodou
upustit od hospodaření v okruhu 50–100 m v období mezi 15. 3.–15. 8 (pokud se
nejedná o hnízdiště motáka pochopa – viz mapka 5.5., kde je péče upřesněna
v části 3.2.6).
3.2.9 Vhodné usměrnění myslivecké činnosti
Myslivecká zařízení (posedy a krmící zařízení) by se měla nacházet vně mokřadů
a mimo rákosové plochy, které by neměly být myslivci zpřístupňovány
chodníčky.
3.2.10 Vhodné hospodaření na zemědělských pozemcích
V PO v co největší míře podporovat biozemědělství, zejména omezit používání
rodenticidů a insekticidů v blízkosti hnízdišť druhů předmětů ochrany v ptačí
oblasti. Část půdních bloků by bylo vhodné převézt do programu Agroenvi
(čejka, mokřad apod.).
Na polích v PO podporovat plochy pícnin a obilovin, přičemž na polích, na
kterých se neplánuje podzimní setba, ponechat strniště min. do konce září.
Rozsáhlé plochy polí rozčlenit úhory nebo biopásy. Udržovat zbylé fragmenty
nivních luk (včetně Strážnických, Petrovských a Vnorovských louky) zejména
podél řeky Moravy pravidelným každoročním sečením a odklízením biomasy.
Obecně nejvhodnějším způsobem hospodaření nivních luk v Pomoraví je
různorodost managementu. Sečení luk by nemělo probíhat v jednom termínu,
jedna pětina až jedna třetina plochy každé louky by měla v daném roce zůstat
bez zásahu a tyto plochy každoročně měnit. Část luk by bylo vhodné
obhospodařovat extenzivně a naopak některé plochy by bylo lepší kosit
intenzivně. Nejvhodnější alternativou k sečení by byla extenzivní pastva velkým
dobytkem. Vytipování ploch by mělo odrážet aktuální výskyt druhů předmětů
ochrany, ZCHD a významných společenstev organizmů a mělo vycházet ze
vzájemného konsenzu zástupců OP a hospodařících subjektů. V záplavovém
území vyloučit skládky hnoje a omezit aplikaci syntetických hnojiv.
Lokality Malý a Hrubý Závidov a Malá příčina, případně v menší míře i lokalitu
Bzenecké louky by bylo vhodné zatravnit. Podmáčené části polí opětovně
obhospodařovat až po 15. 8.
3.2.11 Zabránění plošné aplikace insekticidů
S ohledem na zachování potravní základny pro lelka lesního a skřivana lesního
vyloučit plošné použití neselektivních insekticidů v lesích.

- 44 -

3.2.12 Usměrnění budování silnic a realizace dalších velkoplošných záměrů
Všechny záměry uvažované v PO a jejím okolí je nutné podrobit důkladné
analýze, nakolik mohou ovlivnit životní prostor předmětů ochrany. V úvahu by
měla být brána nejen známá hnízdiště, ale i potravní biotopy a koridory mezi
jednotlivými významnými stanovišti předmětu ochrany (posuzovat je třeba
nejen přímý dopad jako je např. zábor biotopu, ale dopad nepřímý jako je např.
rušení spojené s vlastní realizací záměru). Za zvláštní pozornost stojí zejména
budování silnic (riziko záboru biotopu, fragmentace biotopu, kolize jedinců
s motorovými vozidly, rušení jedinců provozem automobilů).
3.2.13 Zachovat současné hospodaření v lesích Bzenecké Doubravy
Výrazně neměnit stávající lesní hospodaření. V budoucnu upravit základní
hospodářská doporučení (např. výše etátu, prodloužení obmýtí) ve prospěch
vyrovnané věkové skladby porostů, tak aby nedošlo k výraznému propadu
obnovních těžeb v horizontu 50 let. Při obnově lesních porostů používat výlučně
borovici lesní a další stanovištně původní druhy dřevin (zejména dub letní a
břízu bělokorou). Ačkoliv skřivan lesní a lelek lesní preferují v této oblasti borové
porosty, je postupné zvyšování podílu listnatých dřevin obecně ve prospěch
biodiverzity i stability porostů vůči abiotickým i biotickým škodlivým činitelům.
Důsledně likvidovat invazní druhy rostlin, zejména akát, střemcha pozdní a
zlatobýl.
Jako vhodné doplnění současného hospodaření by bylo ponechávání výstavků
na pasekách (min 5 ks/ha včetně dřevin mimo hlavní etáž porostu), střídání
hospodářských způsobů (holosečného, podrostního a násečného), prodloužení
obmýtí u vybraných porostů, v odůvodněných případech převod části lesa na
bezlesí (po požárech, protipožární pásy apod.). Při plánování těžby je vhodné
seče umísťovat co nejvíce na okrajích souvislých lesních celků tak, aby byla
umožněna kontinuita otevřených ploch. Vhodné je podporovat obnažené plochy
písku bez vegetace (omezit užívání suti pro zpevňování lesních cest s obnaženým
pískem).
V případě ploch nelesního charakteru v rámci PUPFL (PP Vojenské cvičiště
Bzenec, NPP Váté písky, EVL Bzenecká střelnice (viz 3. 4. 7) a další) je vhodné
udržovat stávající charakter těchto území odstraňováním náletových dřevin a
likvidací invazních druhů, při okrajích udržovat prosvětlený a věkově
rozrůzněné porosty. Též je vhodné narušování půdního povrchu, které zajistí
obnažený písčitý povrch. Důležitá je rovněž důsledná ochrana lesních mokřadů.
Podle zkušeností ze zahraniční je v lesích plantážního typu pro zachování
populace lelka lesního důležité chránit a udržovat loviště, jako jsou lesní
mokřady nebo lesní okraje, pastviny, louky apod.
Viz rámcové směrnice v příloze 5.6.
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3.2.14 Omezit rušení lesními pracemi
Neprovádět mýtní a předmýtní těžbu v hnízdních lokalitách strakapouda
prostředního v porostech tvrdého luhu od stáří 60+ v době hnízdění od poloviny
IV. do konce VII. Případné neodkladné zásahy v rámci neúmyslné těžby je
možné předem odkonzultovat s OOP. Aby došlo k omezení rušení lelka a
skřivana lesního, bylo by nutné vyloučit nebo omezit lesní práce na lokalitách
s výskytem lelka lesního v období mezi 15. 4. – 15. 8., respektive na období 1. 4. –
31. 7. na lokalitách s výskytem skřivana lesního. Jedná se zejména o plošnou
přípravu půdy, vysazování sazenic, výchovné zásahy, další těžební zásahy
včetně nahodilých těžeb, vyžínání, vyklizování dříví apod. Vzhledem
k prakticky plošnému rozšíření lelka a skřivana v Bzenecké Doubravě je jen
velmi těžko představitelné, že by mohla být lesnická činnost důsledně
koordinovaná na všech lokalitách. Bylo by však vhodné vytýčit některé oblasti,
kde předměty ochrany dosahují největších hnízdních hustot, kde by lesnické
práce v období 15. 4. – 15. 8., respektive v období 1. 4. – 31. 7., byly omezeny. Pro
lelka lesního by tyto lokality byly zvoleny podle výsledků monitoringu a hustot
teritorií (počet teritorií na plochu) v periodě jednou za šest let (viz mapová
příloha 5.3). Pro skřivana lesního by se mělo jednat o rozsáhlejší (větší než 6 ha)
odlesněné plochy po požárech, větrných smrštích apod. Konkrétní rozsah
omezení lesnických činností je možné vyspecifikovat až dle potřeb předmětů
ochrany na jednotlivých lokalitách.
3.2.15 Koordinovaná návštěvnost lesů
Podobně jako v předchozí podkapitole je jen velmi těžko představitelné, že by
mohla být návštěvnost lesů např. při dřívější houbařské sezóně koordinována.
Omezit pořádání hromadných sportovních akcí mimo lesní cesty na období
mimo 1. 4. - 15. 8 a volný pohyb psů v PP Vojenské cvičiště Bzenec ve stejném
období.
3.2.16 Omezení nadměrného hluku v hodinách po soumraku
Omezit hluk v době hnízdění lelka a skřivana lesního zejména z diskoték
z přilehlých obcí (Vracov, Vacenovice, Ratiškovice, Bzenec-Přívoz, Doly Littner) je nutné najít kompromis mezi nadměrným hlukem způsobeným např.
diskotékou a provozováním těchto akcí (např. snížením hlasitosti). Omezit hluk
z těžebních a průmyslových aktivit v hodinách po soumraku
3.2.17 Vhodný způsob lesního hospodaření v lužních lesích
Za účelem zajištění dostatečné plochy vhodného hnízdního a potravního biotopu
strakapouda prostředního by bylo vhodné, s ohledem na nevyrovnanou věkovou
strukturu porostů, ponechat některé plochy lužního lesa v bezzásahovém
režimu. V souladu s potřebami čápa bílého a dalších druhů směrnice o ptácích je
vhodné bezzásahové plochy vymezit ve starých porostech (nad 120 let) a
výchovnými zásahy směřovat u dalších porostů k cílové skladbě dřevin.
Optimální je bezzásahové porosty vymezit v okolí současných vodních toků
(Morava, Včelínky, Nová Morava, Medvídka, řádově min. desítky hektarů) a
současně ponechávat v lesních porostech původní dominantní stromy či skupiny
stromů na dožití. Ve zbylých porostech prodloužit obmýtí hlavních dřevin – u
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dubu na 160 let a u jasanu na 100 let. Při všech obnovních těžbách (s výjimkou
porostů kulturních topolů) důsledně ponechávat stromy na dožití, tzv.
„výstavky“ v průměrném počtu 100 ks/10 ha, tj. 10 ks/ha včetně dřevin mimo
hlavní etáž porostu (zejména jabloň lesní či hrušeň polnička). Při obnově
topolových porostů ponechávat jako výstavky vtroušené dřeviny tvrdého luhu
(zejména DB, JL, HR). U porostů s přirozenou dřevinou skladbou je třeba snížit
velikost obnovního prvku na 1 ha. Další vybrané lokality ponechat bez zásahu
nebo odložit jejich obnovu nejméně o 1 decennium. Při obnově porostů tvrdého
luhu používat výhradně stanovištně původní druhy dřevin. Důsledně likvidovat
invazní druhy rostlin, zejména javor jasanolistý.
Viz rámcové směrnice v příloze 5.6.
3.2.18 Ochrana starých stromů a výsadba dřevin mimo les
Důsledně chránit ovocné stromy a velké původní stromy mimo lesní komplex,
chránit přestárlé skupiny stromů i jednotlivé staré stromy v parcích včetně
zajištění kontinuity těchto dřevin výsadbou. Podporovat výsadbu vysokokmenů,
větrolamů a udržovat sady v PO a po jejím obvodu, podpořit výsadbu sadů,
avšak pouze v bezprostřední návaznosti na lidská sídla a za předpokladu, že
nedojde k záboru cenného biotopu pro jiné předměty ochrany PO a ZCHD. Na
zatravněných plochách je dále třeba podporovat výsadbu solitérních dřevin,
zejména vrb a dubů.
3.2.19 Vytvoření hnízdních příležitostí pro čápa bílého
V nivě mezi Veselím nad Moravou a Rohatcem by bylo vhodné instalovat
hnízdní podložky pro čápa bílého. Vhodné by bylo umístit podložky severně a
severozápadně od PR Oskovec na lokality Malá příčina, Malý a Hrubý Závidov,
případně jihozápadně na lokality Kučovánky a Podmoravský les.
3.2.20 Likvidace invazních druhů rostlin
Důsledně likvidovat invazní druhy rostlin zejména akát, javor jasanolistý,
pajasan žláznatý, křídlatky, slunečnici topinambur, zlatobýl kanadský apod. a
hledat způsob, jak omezovat expanzivní druhy jako třtina (Calamagrostis sp.).

3.3 Opatření správního charakteru
Podat podnět k sjednání nápravy u odlišného účelového určení pozemků v rámci
celků polí oproti stavu dle katastru nemovitostí (§ 35 zákona č. 256/2013 Sb., o
katastru nemovitostí).
Podat podnět ke sjednání nápravy u užívání zemědělské půdy v rozporu
s charakteristikou druhu pozemku (§ 3c odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu).
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Iniciovat vydání nebo novelizaci obecně závazných vyhlášek obcí, které by
omezily hluk ve večerních a nočních hodinách v jejich správních obvodech.
Pro možnost intenzivního lovu invazních druhů živočichů využít postup dle § 5
odst. 6 ZOPK (rozhodnutí OOP o odlovu geograficky nepůvodních živočichů) a
v návaznosti na § 42 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, umožnit odlov i
dalším osobám oprávněným dle zákona č. 449/2001 Sb., než je myslivecká stráž
(držitelům loveckých lístků).
Při zpracování LHP je třeba zohlednit opatření uvedená v kapitole 3.2. a
v rámcových směrnicích v kap. 5.2. Plochy s lesními mokřady či jinými pozemky
nelesního charakteru významnými pro předměty ochrany ptačí oblasti (cvičiště,
protipožární pásy), které se nacházejí na lesní půdě, je třeba vyjmout z režimu
běžného hospodaření dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Nejvhodnějším
řešením se jeví převedení těchto ploch na bezlesí (popř. ostatní plocha). Jako
dostačující řešení je převedení na bezlesí mokřadů a nezalesnitelných míst. Zbylé
plochy (např. protipožární pásy, cvičiště) zařídit v LHP jako bezlesí.
Při zpracování plánů péče o ZCHÚ je třeba zohlednit opatření uvedená v SDO.
K ochraně předmětů ochrany ptačí oblasti a regulaci činností s potenciálně
negativním dopadem na předměty ochrany ptačí oblasti využívat nástroje
ochrany přírody (např. ochrana významných krajinných prvků dle § 4 odst. 2
ZOPK, ochrana dřevin dle § 7 odst. 1 ZOPK, ochrana zvláště chráněných druhů
živočichů dle § 50 ZOPK, ochrana předmětů ochrany ptačí oblasti
prostřednictvím činností vázaných na souhlas OOP vymezených v nařízení
vlády č. 21/2005 Sb.), včetně využití § 66 ZOPK, § 86 ZOPK k omezení či zákazu
činností, které mohou způsobit nedovolenou změnu obecně či zvláště
chráněných částí přírody, či k obnově původního stavu na lokalitě.
Důsledně vyžadovat řádné posouzení záměrů a koncepcí, u nichž nelze vyloučit
významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost ptačí oblasti dle §
45i ZOPK.
Dle § 58 odst. 2 ZOPK má vlastník zemědělské půdy nebo lesního pozemku nebo
rybníka s chovem ryb či vodní drůbeže, nebo nájemce, který tyto pozemky
oprávněné užívá, nárok na finanční náhradu újmy, která mu vznikne (nebo trvá)
v důsledku zákonem stanovených omezení z důvodu ochrany přírody.

3.4 Vymezení lokalit s podrobně plánovaným managementem
3.4.1 Ondrovské
Tato lokalita je celoročně podmáčená, v jarních měsících s otevřenou vodní
hladinou. Kolem vodních ploch se nachází rozsáhlé břehové porosty, tvořené
zejména rákosem. Na okrajích otevřených vodních ploch je rozvinutá mokřadní
vegetace. Lokalita stále více zarůstá na úkor otevřené hladiny. Navíc po
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prohlubování potoku Syrovínka v roce 2002 ubyla v mokřadu voda, což vedlo
ke zvýšené míře zarůstání a zazemňování mokřadu. Lokalita je odvodňována
melioračním kanálem. Směrem na východ přechází mokřad do nivních luk se
solitérními stromy. Lokalita má rozlohu přibližně 40 ha. Na západě jsou
Ondrovské louky, které jsou součástí vodárenského objektu spadajícího do
pásma hygienické ochrany 1. stupně, ohraničeny Bzeneckou Doubravou; na
východě za potokem Syrovínka a jihu hraničí s agrocenózou. Na severu navazuje
na lokalitu s mokřadem a loukami - Vlčí hrdlo. Okrajová část je využívána
myslivci k lovu zvěře.
Opatření by mělo spočívat především v odstraňování biomasy na části
Ondrovských luk a to formou každoročního kosení části rákosu a mokřadní
vegetace mimo vegetační dobu (kosené plochy každoročně střídat, možno
ponechat i části zcela bez zásahu, biomasu následně odvést mimo lokalitu), tak
aby nedocházelo k zazemňování a zarůstání mokřadu. Důležité je podle potřeby
rovněž odstraňování dřevin expandujících do prostoru mokřadu. Dále pak by
měl být obnoven vodní režim (znefunkčnění odvodňovacích zařízení apod.).
Vhodným řešením by byla možnost řízeného zaplavování v předjaří z potoka
Syrovínka, nebo jeho revitalizace umožňující toto zaplavování přirozenou cestou.
Část Ondrovských luk s nivními loukami pravidelně kosit lehkou mechanizací a
odstraňovat posekanou biomasu z lokality, přičemž první seč by měla
proběhnout v průběhu července s ohledem na výskyt ZCHD rostlin a živočichů,
alespoň na jedné třetině plochy. Druhá seč by měla být proveden na další třetině
plochy nejpozději do 30. září. 1/3 plochy louky (ideálně ve tvaru min. 3 m pásů)
by neměla být toho roku kosena vůbec, s tím, že by se konkrétní umístění
takovýchto ploch každoročně měnilo.
Tato lokalita je tradičním hnízdištěm a lovištěm motáka pochopa. Pravidelně
sem zaletuje lovit také čáp bílý a lelek lesní. Z dalších druhů přílohy I směrnice o
ptácích se jedná o hnízdiště chřástala kropenatého, bukáčka malého, bukače
velkého a slavíka modráčka. Uvedená opatření by vedla k zachování biotopu pro
uvedené druhy.
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3.4.2 Vypálenky
Vypálenky představují rozsáhlý rákosový porost (asi 60 ha) rozdělený silnicí
Moravský Písek – Veselí nad Moravou. Jak napovídá název, v minulosti byly
opakovaně vypáleny. Naposledy byla lokalita dostatečně podmáčená po
záplavách v roce 2006, v dalších letech se dříve početné deprese vyplněné vodou,
tůně a plochy s otevřenou hladinou takřka nevyskytovaly. Pravidelně
podmáčené byly pouze plochy východně od silnice a jinak byla lokalita až dosud
prakticky celá suchá a zazemněná a chyběla v ní voda. V současné době je
dokončován projekt regenerace mokřadu financovaný z prostředků OPŽP
(žadatelem je obec Moravský Písek), v rámci něhož bylo v jižní části území (na
ploše o celkovém rozsahu necelých 8 ha) mj. vybudováno 10 mělkých tůní
různého rozsahu (celkem cca 5,6 ha). Hlavním cílem projektu má být vytvoření
stabilních poměrů vodního režimu na vymezeném území terénními úpravami.
Další součástí záměru je vytvoření malých terénních vyvýšenin (hrúdů)
s výsadbou solitérních stromů, především vrb, a také vybudování migrační
bariéry pro obojživelníky podél silnice Moravský Písek – Veselí nad Moravou.
Od výsadby dřevin dovnitř mokřadů a vytváření hrúdů, či deponií zeminy
uvnitř mokřadů by v příštích projektech mělo být upuštěno. Lokalita svou
velikostí skýtá potenciál i pro případnou realizaci dalších projektů, spočívající
například v eliminaci z jižní části lokality expandujích invazních dřevin. Lokalita
je využívána myslivci, uvnitř rákosin se vyskytují vysekané plochy
s mysliveckými zařízeními. Jižně od rákosin se nacházejí pole.
Pro obnovení funkčnosti lokality je nutné zde obnovit vodní režim, zamezit
nadměrnému odtékání vody z lokality, umožnit přítok vody na lokalitu a
v případě potřeby ještě doplnit síť tůní. Část rákosu a přilehlých mokřadních
porostů by bylo vhodné každoročně kosit (mimo vegetační dobu, s každoročním
střídáním kosených částí, některé části možno ponechat bez zásahu, některé
možno i s periodou delší než jeden rok) a pokosenou biomasu odstraňovat mimo
lokalitu tak, aby se lokalita nezazemňovala a nezarůstala a zároveň na lokalitě
existovala pestrá škála mikrohabitatů při dodržení biotopových preferencí
dalších ZCH druhů (každoročně kosená část, bezzásahová část periodicky
obnovovaná část apod.). Vhodnou alternativu by byla extenzivní pastva velkého
dobytka (koně, krávy). V případě šíření náletových dřevin a invazních druhů
rostlin do mokřadu přistoupit k jejich vyřezání a odstranění. Ještě donedávna
zde pravidelně hnízdilo několik párů motáka pochopa, v době po hnízdění se
zde nacházelo hromadné shromaždiště tohoto druhu. Z dalších druhů přílohy I
směrnice o ptácích se v minulosti jednalo o hnízdiště chřástala kropenatého,
bukáčka malého, bukače velkého a slavíka modráčka. Uvedená opatření by měla
vést i k obnovení biotopu pro uvedené druhy.
3.4.3 Rákosiny mezi Vracovem a Bzencem – Volové, Liščí a Nivy
Jedná se o skupinu rákosin na severním okraji Bzenecké Doubravy. V jarním
období bývají některé části v menší míře podmáčeny. Otevřená vodní hladina se
zde nevyskytuje, jedná spíše o „suché“ rákosiny. Rákosiny přecházejí z části do
zahrad a záhumenků u obcí a z části do polních kultur. Jejich celková velikost je
až 40 ha.
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Jedná se o lokality vhodné k revitalizaci, alespoň na části lokality je žádoucí
vytvořit tůně, část lokality opět zavodnit z Vracovského potoka a obnovit tak
vodní režim na lokalitě. Po případném obnovení vodního režimu přistoupit
k pravidelnému managementu (periodické kosení mimo vegetační dobu (nejlépe
1x ročně) části rákosu se střídáním kosených částí a odstraňování biomasy
z lokality, tak aby nedošlo k opětovnému zazemnění, nebo extenzivní pastva
dobytkem). V případě šíření invazních rostlin a expandujících dřevin do
mokřadu přistoupit k jejich odstranění.
Tato lokalita je tradičním hnízdištěm a lovištěm motáka pochopa. Po obnovení
vodního režimu by lokalita byla vhodná i jako loviště lelka lesního a jako
hnízdiště dalších druhů přílohy I, pro slavíka modráčka, bukače velkého a
bukáčka malého.
3.4.4 Zadní orlé
Jedná se o různorodý mokřad. Část lokality je podmáčena, nachází se zde i
otevřená hladina. Většina plochy mokřadu však je vlivem absence managementu
zarostlá expanzivními a invazními druhy bylin, lokálně se prosazují i dřeviny
(vrby, javor jasanolistý). V podmáčených částech dominuje rákos. Mokřad je asi
15 ha rozlehlý a navazuje na zahrady v obci Petrov, na agrocenózu a na nedaleké
louky. Z druhé strany jej ohraničuje Baťův kanál. V minulosti proběhlo několik
pokusů o odvodnění mokřadu a část plochy bylo zavezeno. Vhodné by bylo
zlepšit vodní poměry na lokalitě a obnovit pomístně tůně.
Část lokality by bylo vhodné jednou do roka kosit (kosené plochy každoročně
střídat, biomasu odstraňovat z lokality) tak, aby se mokřad nezazemňoval a
nezarůstal a zároveň na lokalitě existovala pestrá škála mikrohabitatů při
dodržení biotopových preferencí dalších ZCH druhů (každoročně kosená část,
bezzásahová část, periodicky obnovovaná část apod.). V případě potřeby provést
výřez expandujících dřevin do mokřadu
Jedná se o významné hnízdiště a loviště motáka pochopa.
3.4.5 Strážnické, Vnorovské a Petrovské louky
Jedná se o původní nivní louky ležící severně od obcí, jejichž názvy nesou.
Vhodné by bylo zavést opětovně řízené zaplavování luk v předjaří. Toto
zaplavování fungovalo na loukách v minulosti, sloužil k tomu systém kanálů,
struh a stavidel, které doposud existují. Obnovit zanesené deprese na loukách a
přilehlých mokřadech zemními pracemi.
Louky pravidelně kosit lehkou mechanizací a odstraňovat posekanou biomasu z
lokality, přičemž první seč by měla proběhnout v průběhu července s ohledem
na výskyt ZCHD rostlin a živočichů, alespoň na jedné třetině plochy. Druhá seč
by měla být proveden na další třetině plochy nejpozději do 30. září. 1/3 plochy
louky (ideálně ve tvaru min. 3 m pásů) by neměla být toho roku kosena vůbec,
s tím, že by se konkrétní umístění takovýchto ploch každoročně měnilo. První a
druhá seč by měla být rozdělena do více časových úseků, aby celá seč neproběhla
v jednom dni nebo po sobě jdoucích dnech.
Jedná se o významné loviště motáka pochopa a čápa bílého. Obnovení
zaplavování a kosení luk by s sebou přineslo zvýšenou potravní nabídku pro
tyto druhy.
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3.4.6 Malý a Hrubý Závidov
Jižně od komplexu Bzenecké Doubravy se nachází komplex mokřadů – Malý a
Hrubý Závidov. Tůně se nacházejí zejména v linii pod lesem a pravidelně
v suchém období vysychají. Lokality jsou po léta neudržované, část ploch je tak
zarostlá třtinou křovištní nebo zlatobýlem kanadským. V trvaleji podmáčených
plochách dominují rákosové porosty, otevřená hladina se nachází pouze v malé
míře. Vhodná péče o tyto lokality by spočívala především v udržení vody na
těchto mokřadech. Proto je nezbytné zrušit staré odvodňovací zařízení a na
vhodných místech obnovit tůně. Rozlohu mokřadů by bylo dobré zvětšit i
částečně na okolní vhodné nelesní pozemky. Na podmáčených částech lokalit
s rákosem by bylo vhodné zavést pravidelný management v podobě
pravidelného odstraňování rákosu a přilehlé mokřadní vegetace (nejlépe 1x
ročně kosit části rákosu a přilehlé mokřadní vegetace mimo vegetační období,
jednotlivé kosené plochy každoročně měnit, pokosenou biomasu odstranit mimo
lokalitu, ponechávat části i bez kosení, nebo extenzivní pastvu dobytkem).
Důležité je podle potřeby rovněž odstraňování dřevin expandujících do prostoru
mokřadu. Luční části lokality pravidelně kosit lehkou mechanizací a odstraňovat
posekanou biomasu z lokality, přičemž první seč by měla proběhnout v průběhu
července s ohledem na výskyt ZCHD rostlin a živočichů, alespoň na jedné třetině
plochy. Druhá seč by měla být proveden na další třetině plochy nejpozději do 30.
září. 1/3 plochy louky (ideálně ve tvaru min. 3 m pásů) by neměla být toho roku
kosena vůbec, s tím, že by se konkrétní umístění takovýchto ploch každoročně
měnilo. První a druhá seč by měla být rozdělena do více časových úseků, aby
celá seč neproběhla v jednom dni nebo po sobě jdoucích dnech. Na plochách
s výskytem třtiny lze kosit až třikrát ročně až do jejího ustoupení. Přilehlé pole
by bylo vhodné alespoň z části převést na trvalé travní porosty, v okolí těchto
mokřadů by bylo rovněž vhodné umístit podložky pro čápa bílého.
Lokalita představuje občasné hnízdiště motáka pochopa a potenciální loviště pro
lelka lesního.

3.4.7 EVL Bzenecká střelnice
Plocha bezlesí na Bzenecké střelnici je udržována vojenskou činností (28,7 ha).
Tato plocha je cenná nejen pro druhy předmětů ochrany ptačí oblasti, ale rovněž
pro celou řadu ZCHD živočichů a rostlin. Soustavná vojenská činnost udržuje
biotop vátých písků. Část této plochy je zarostlá lesem a slouží dle schváleného
provozního řádu střelnice jako dopadová plocha, kde je z hlediska bezpečnosti
nutná stromová vegetace. Nejde tedy o lesní hospodaření. Vhodným
managementem by bylo tuto plochu zbavit akátu a třtiny křovištní, uvolnit
koruny jednotlivě vtroušených dubů a vytvořit pomístně prosvětlený a věkově
rozrůzněný porost vhodný pro hnízdění lelka lesního a skřivana lesního.
V současné době je připravováno vyhlášení ZCHÚ v kategorii NPP.
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3.4.8 Lesní mokřady v Bzenecké Doubravě
Zpravidla jsou tyto lokality odvodněny a voda se v nich zdržuje pouze částečně a
pouze v rocích s vydatným množstvím srážek. Jedná se o mokřady
v severozápadní části Bzenecké Doubravy u obcí Vracov, Vacenovice a
Ratíškovice, případně o izolované mokřady uprostřed komplexu lesa (Paškovo
jezero). Všechny tyto lokality jsou protkány sítí odvodňovacích kanálů a jejich
funkce je značně omezena.
Opatření by měla vést k tomu, aby byla odvodňovací zařízení zrušena. Lesní
mokřady by měly být zavodněny, měly by být zrušeny odvodňovací kanály, ve
většině případů postačí jejich zakopání. Lesní mokřady by bylo vhodné ponechat
bez lesního hospodaření. Na vhodných místech by bylo možné hospodařit pouze
výmladkově, v případě nutnosti po obvodu vysazovat dřeviny měkkého luhu
(olše, vrba, bříza). Odumřelé stromy v prostoru mokřadů by se měly nechat až
do úplného rozpadu. Na vybraných místech by se mohly vytvořit tůně. Při
hospodářských zásazích by v těchto místech neměla být používána těžká
mechanizace.

3.5 Řešení konfliktů s jinými předměty ochrany, popř.
významnými druhy, v území
Konflikty s jinými předměty ochrany, popř. významnými druhy v území nejsou
předpokládány.
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4.2 Souhrn doporučených opatření zpracovali
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(na zpracování se podíleli Gašpar Čamlík, David Horal, Bohumil Jagoš, Vladan
Riedl a Vladimír Volf)

4.3 Seznam zkratek
EVL
LHP
NPP
OOP
PO
PP
PR
SDO
ZCHD
ZCHÚ
ZOPK

-

evropsky významná lokalita
lesní hospodářský plán
národní přírodní památka
orgán ochrany přírody
ptačí oblast
přírodní památka
přírodní rezervace
souhrn doporučených opatření
zvláště chráněný druh
zvláště chráněné území
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
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5. PŘÍLOHY
5.1

Orientační mapa ptačí oblasti s využitím půdy

5.2

Orientační mapa ptačí oblasti s vyznačenými ZCHÚ a EVL
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5.3

Grafické zobrazení hustot teritorií lelka lesního v Bzenecké Doubravě
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5.4

Grafické vymezení lokalit s podrobně plánovaným managementem
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5.5. Schematická lokalizace významných nelesních mokřadních lokalit
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5.6. Rámcové směrnice
Označení

Číslo směrnice

Soubory lesních typů

13c
13c (7223)
Cílová druhová skladba dřevin

1M - borová doubrava

1M: BO 80, DB 20, BR +-10, LP+-10, JR, HB
Porostní typy
borový
Základní rozhodnutí
Kategorie lesa

Kategorie lesa

les zvláštního určení
les hospodářský
Obmýtí
Obnovní doba
110

Obmýtí

Kategorie lesa

Obnovní
doba

Obmýtí

Obnovní doba

20
Meliorační a zpevňující dřeviny

Výčet
dřevin:
% MZD

DB 20, BR +-10, LP+-10, JR, HB

0-15% % MZD

% MZD

Hospodářský způsob
holosečný, násečný, podrostní
Způsob obnovy a obnovní postup
Holá seč nebo okrajová seč ve směru V-SV (opatření proti vysýchání). Seče umisťovat
v návaznosti na těžené plochy co nejvíce na okrajích souvislých lesních komplexů tak, aby byla
umožněna kontinuita otevřených ploch. Clonné nebo násečné prvky v případě zmlazení
cílovými druhy dřevin. Ponechání výstavků přednostně listnatých dřevin – 50 ks/10 ha včetně
dřevin mimo hlavní etáž porostu. Velikost holé seče obvykle 1 ha, výjimečně 2 ha. Listnaté
dřeviny (MZD) vysazovat zejména v okrajích porostů.
Péče o nálety, nárosty a kultury
Odstraňování nepůvodních druhů dřevin, přednostně invazních (zejm. AK). Ochrana proti
okusu zvěří.
Výchova porostů
Negativní výběr v úrovni u mladých porostů, podporovat MZD. U dospívajících porostů
pozitivní výběr. Šetřit listnaté patro. Udržovat rozvolněné porosty dřevin při lesních okrajích.
Odstraňovat invazní druhy dřevin.
Opatření ochrany lesů
Jednotlivé souše ponechat bez asanace. V případě zvýšeného stavu ponrav chrousta omezit
výsadbu na rok před rojením a v roce rojení. Ochrana proti okusu zvěří. Tvorba protipožárních
opatření v podobě nezalesněných ploch a listnatých pásů.
Vyloučit plošné použití
neselektivních insekticidů.
Doporučené technologie
Poznámka

Při plánování a provádění lesnických činností respektovat hnízdní období předmětů ochrany
PO. V případě ZCHÚ a EVL respektovat příslušné plány péče a SDO. Mokřady na lesních
pozemcích neodvodňovat a nezalesňovat. V případě rozsáhlých živelných katastrof (požár,
větrná smršť apod.) by měly být uplatňovány alternativní způsoby obnovy, tj. ponechávání
části plochy spontánní sukcesi, odstraňování následků katastrofy postupně (postupné
odtěžování lesních porostů v závislosti na stupni jejich poškození), ponechávání výstavků,
vytváření protipožárních pásů a maximální uplatňování přirozené obnovy stanovištně
původních dřevin. Na plochách ponechaných spontánní sukcesi je nutné mimo hnízdní období
předmětů ochrany důsledně provádět likvidaci invazních druhů rostlin (bylin a dřevin).

Označení

Číslo směrnice

Soubory lesních typů

1L - jilmový luh
19a
přiřazeny: 1G - vrbová olšina 1T - březová olšina
19a (197)
Cílová druhová skladba dřevin
1L: DBL 40-60, JL 10-20, JS (JSU) +-20, LP +-20, HB +-10, BB+-10, TP, HR, JB, KR
1G: OL (TP,TPB) 60- 80, VR 10-40, (JS, OS) 10
1T: OL (TP,TPB) 70, VR 20, BR 10(OS)
Porostní typy
dubový

olšový

topolový
Základní rozhodnutí

Kategorie lesa

Kategorie lesa

jasanový

Kategorie lesa

les zvláštního určení les zvláštního určení les zvláštního určení
les hospodářský
les hospodářský
les hospodářský
Obmýtí Obnovní Obmýtí Obnovní Obmýtí
Obnovní
doba
doba
doba
160

30

90

20

40-60

10 (20)

Kategorie lesa
les zvláštního určení
les hospodářský
Obmýtí
Obnovní
doba
100

20

Meliorační a zpevňující dřeviny
DB, LP, JSU, HB, JL, JV, VR,OL, BŘK

Výčet
dřevin:
% MZD

15% (až 75%)

% MZD

15% (až 75%)

% MZD

15% (až 75%)

Hospodářský způsob
holosečný, násečný, podrostní
Způsob obnovy a obnovní postup
Holá seč s ponecháním výstavků DB, JL jednotlivě či ve skupinách v počtu min. 100 ks/10 ha
včetně dřevin mimo hlavní etáž porostu (zejména JB či HR) u porostů přírodě blízkých. Při
obnově topolových porostů ponechávat jako výstavky vtroušené dřeviny tvrdého luhu
(zejména DB, JL, HR). Velikost holé seče v OL, TP a VR porostech 1 ha. V případě přirozené
obnovy stanovištně původních dřevin využívat hosp. způsob podrostní, nebo násečný. TP, VR a
OL porosty možné obnovovat výmladkově. Postupná přeměna nepůvodních TPX porostů na
porosty s CSD. Na jednotlivých obnovních prvcích nesnižovat celkový podíl dřevin PDS dle
matečného porostu.
Péče o nálety, nárosty a kultury
V případě nutnosti příprava půdy pruhová nebo řadová bez frézování pařezů. Ochrana proti
buřeni – ožínání 2-3x ročně, ochrana proti zvěři oplocením. Odstraňování nepůvodních druhů
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dřevin (JVJ), včetně invazních druhů (bodové ošetření biocidy). Vyloučit použití biocidů (vyjma
uvedeného případu) a hnojiv.
Výchova porostů
Podpora nebo tolerance vtroušených dřevin v podúrovni, nevytvářet cíleně nesmíšené skupiny.
Odstraňovat invazní druhy dřevin.
Opatření ochrany lesů
Jednotlivé souše ponechat bez asanace.
Doporučené technologie
Vhodné technologie nepoškozující půdní povrch nasazené za příznivých klimatických
podmínek (za sucha, za mrazu).
Poznámka
Vybrané porosty nebo jejich části ponechat bez zásahu. Kritéria výběru bezzásahových porostů
jsou odvislá od druhového a věkového složení porostů a od znalosti o aktuálním rozmístění
předmětů ochrany. Při plánování a provádění lesnických činností respektovat hnízdní období
předmětů ochrany PO. V případě ZCHÚ a EVL respektovat příslušné plány péče a SDO.

Označení

Číslo směrnice

Soubory lesních typů

23b
23b (7223)
Cílová druhová skladba dřevin
1S: BO 60, DB 30, HB 10, LP (BR)

1S – (habrová) doubrava na píscích

Porostní typy
borový
Základní rozhodnutí
Kategorie lesa

Kategorie lesa

les zvláštního určení
les hospodářský
Obmýtí
Obnovní doba
100

Obmýtí

Kategorie lesa

Obnovní Obmýtí
doba

Obnovní doba

20 (30)
Meliorační a zpevňující dřeviny

Výčet
dřevin:
% MZD

DB, HB, LP, (BR)
0-15% % MZD

% MZD

Hospodářský způsob
holosečný, násečný, podrostní
Způsob obnovy a obnovní postup
Holá seč nebo okrajová seč ve směru V-SV (opatření proti vysýchání). Seče umisťovat
v návaznosti na těžené plochy co nejvíce na okrajích souvislých lesních komplexů tak, aby byla
umožněna kontinuita otevřených ploch. Clonné nebo násečné prvky v případě zmlazení
cílovými druhy dřevin – 50 ks/10 ha včetně dřevin mimo hlavní etáž porostu. Ponechání
výstavků přednostně listnatých dřevin. Velikost holé seče obvykle 1 ha, výjimečně 2 ha. Listnaté
dřeviny (MZD) vysazovat zejména v okrajích porostů.
Péče o nálety, nárosty a kultury
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Odstraňování invazních (zejm. AK) a dalších nepůvodních druhů dřevin. Ochrana proti okusu
zvěří.
Výchova porostů
Negativní výběr v úrovni u mladých porostů, podporovat MZD. U dospívajících porostů
pozitivní výběr. Šetřit listnaté patro. Udržovat rozvolněné porosty dřevin při lesních okrajích.
Odstraňovat invazní druhy dřevin.
Opatření ochrany lesů
Jednotlivé souše ponechat bez asanace. V případě zvýšeného stavu chrousta omezit výsadbu na
rok před rojením a v roce rojení. Ochrana proti okusu zvěří. Odstraňování nepůvodních druhů
dřevin. Nepoužívat insekticidy.
Doporučené technologie
Poznámka
Při plánování a provádění lesnických činností respektovat hnízdní období předmětů ochrany
PO. V případě ZCHÚ a EVL respektovat příslušné plány péče a SDO. Mokřady na lesních
pozemcích neodvodňovat a nezalesňovat. V případě rozsáhlých živelných katastrof (požár,
větrná smršť apod.) by měly být uplatňovány alternativní způsoby obnovy, tj. ponechávání
části plochy spontánní sukcesi, odstraňování následků katastrofy postupně (postupné
odtěžování lesních porostů v závislosti na stupni jejich poškození), ponechávání výstavků,
vytváření protipožárních pásů a maximální uplatňování přirozené obnovy stanovištně
původních dřevin. Na plochách ponechaných spontánní sukcesi je nutné mimo hnízdní období
předmětů ochrany důsledně provádět likvidaci invazních druhů rostlin (bylin i dřevin).

Označení

Číslo směrnice

Soubory lesních typů

1D - obohacená habrová doubrava, 1V - vlhká
habrová doubrava

25a
25a
Cílová druhová skladba dřevin
1D - DB 60,JV 20, LP 20, JS, JL, HB (BO)
1V - DB 60, JS 20, LP 20, JL, JV

Porostní typy
dubový

borový
Základní rozhodnutí

Kategorie lesa

Kategorie lesa

les zvláštního určení
les hospodářský
Obmýtí
Obnovní doba
140 (160)

Kategorie lesa

les zvláštního určení
les hospodářský
Obmýtí
Obnovní
doba

30

110

Obmýtí

20

Meliorační a zpevňující dřeviny
DB, BK, LP, HB, JV, JS, JL, JD, BB, BŘEK, TŘ,

Výčet
dřevin:
% MZD

20% (až 75%)

% MZD

20% (až 75%)

Hospodářský způsob
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% MZD

Obnovní doba

holosečný, násečný, podrostní
Způsob obnovy a obnovní postup
Holá seč nebo okrajová seč ve směru V-SV (opatření proti vysýchání). Seče v borových
porostech umisťovat v návaznosti na těžené plochy co nejvíce na okrajích souvislých lesních
komplexů tak, aby byla umožněna kontinuita otevřených ploch. Clonné nebo násečné prvky v
případě zmlazení cílovými druhy dřevin. Ponechání výstavků přednostně listnatých dřevin – 50
ks/10 ha včetně dřevin mimo hlavní etáž porostu. Velikost holé seče obvykle 1 ha, výjimečně 2
ha. Listnaté dřeviny (MZD) vysazovat zejména v okrajích porostů. Na jednotlivých obnovních
prvcích nesnižovat celkový podíl dřevin PDS dle matečného porostu.
Péče o nálety, nárosty a kultury
Odstraňování invazních (zejm. AK) a dalších nepůvodních druhů dřevin. Ochrana proti okusu
zvěří. V podmáčených partiích (zejm. SLT 1V) nepoužívat biocidy a hnojiva
Výchova porostů
Negativní výběr v úrovni u mladých porostů, podporovat MZD. U dospívajících porostů
pozitivní výběr. Šetřit listnaté patro. Udržovat rozvolněné porosty dřevin při lesních okrajích.
Odstraňovat invazní druhy dřevin.
Opatření ochrany lesů
Jednotlivé souše ponechat bez asanace. V případě zvýšeného stavu chrousta omezit výsadbu na
rok před rojením a v roce rojení. Ochrana proti okusu zvěří. Odstraňování nepůvodních druhů
dřevin. Nepoužívat insekticidy.
Doporučené technologie
Poznámka
Při plánování a provádění lesnických činností respektovat hnízdní období předmětů ochrany
PO. V případě ZCHÚ a EVL respektovat příslušné plány péče a SDO. Mokřady na lesních
pozemcích neodvodňovat a nezalesňovat. V případě rozsáhlých živelných katastrof (požár,
větrná smršť apod.) by měly být uplatňovány alternativní způsoby obnovy, tj. ponechávání
části plochy spontánní sukcesi, odstraňování následků katastrofy postupně (postupné
odtěžování lesních porostů v závislosti na stupni jejich poškození), ponechávání výstavků,
vytváření protipožárních pásů a maximální uplatňování přirozené obnovy stanovištně
původních dřevin. Na plochách ponechaných spontánní sukcesi je nutné mimo hnízdní období
předmětů ochrany důsledně provádět likvidaci invazních druhů rostlin (bylin a dřevin).

Označení

Číslo směrnice

27a
27a (237)
Cílová druhová skladba dřevin
1P - DB 40-60, BO (OL) 20-40, BR 10, OS

Soubory lesních typů
1P – svěří březová doubrava

Porostní typy
borový

dubový
Základní rozhodnutí

Kategorie lesa

Kategorie lesa

les zvláštního určení
les hospodářský

les zvláštního určení
les hospodářský

- 70 -

Kategorie lesa

Obmýtí

Obnovní doba

Obmýtí

110

20

140 (160)

Obnovní
doba
30

Obmýtí

Obnovní doba

Meliorační a zpevňující dřeviny
DB, LP, HB, JL ,OL, JV, BB, BŘK

Výčet
dřevin:
% MZD

15% (až 75%)

% MZD

15% (až 75%)

% MZD

Hospodářský způsob
holosečný, násečný, podrostní
Způsob obnovy a obnovní postup
Holá seč nebo okrajová seč ve směru V-SV (opatření proti vysýchání). Seče v borových
porostech umisťovat v návaznosti na těžené plochy co nejvíce na okrajích souvislých lesních
komplexů tak, aby byla umožněna kontinuita otevřených ploch. Clonné nebo násečné prvky v
případě zmlazení cílovými druhy dřevin. Ponechání výstavků přednostně listnatých dřevin – 50
ks/10 ha včetně dřevin mimo hlavní etáž porostu (případně 100 ks/10 ha při velikosti
obnovního prvku 2 ha). Velikost holé seče obvykle 1 ha, výjimečně 2 ha. Listnaté dřeviny (MZD)
vysazovat zejména v okrajích porostů. Na jednotlivých obnovních prvcích nesnižovat celkový
podíl dřevin PDS dle matečného porostu.
Péče o nálety, nárosty a kultury
Odstraňování invazních (zejm. AK) a dalších nepůvodních druhů dřevin. Ochrana proti okusu
zvěří. V podmáčených partiích nepoužívat biocidy a hnojiva.
Výchova porostů
Negativní výběr v úrovni u mladých porostů, podporovat MZD. U dospívajících porostů
pozitivní výběr. Šetřit listnaté patro. Udržovat rozvolněné porosty dřevin při lesních okrajích.
Odstraňovat invazní druhy dřevin.
Opatření ochrany lesů
Jednotlivé souše ponechat bez asanace. V případě zvýšeného stavu chrousta omezit výsadbu na
rok před rojením a v roce rojení. Ochrana proti okusu zvěří. Odstraňování nepůvodních druhů
dřevin. Nepoužívat insekticidy.
Doporučené technologie
Poznámka
Při plánování a provádění lesnických činností respektovat hnízdní období předmětů ochrany
PO. V případě ZCHÚ a EVL respektovat příslušné plány péče a SDO. Mokřady na lesních
pozemcích neodvodňovat a nezalesňovat. V případě rozsáhlých živelných katastrof (požár,
větrná smršť apod.) by měly být uplatňovány alternativní způsoby obnovy, tj. ponechávání
části plochy spontánní sukcesi, odstraňování následků katastrofy postupně (postupné
odtěžování lesních porostů v závislosti na stupni jejich poškození), ponechávání výstavků,
vytváření protipožárních pásů a maximální uplatňování přirozené obnovy stanovištně
původních dřevin. Na plochách ponechaných spontánní sukcesi je nutné mimo hnízdní období
předmětů ochrany důsledně provádět likvidaci invazních druhů rostlin (bylin a dřevin).
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