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Zalesňování znovu zamokřených 
slatinných rašelinišť v Trebeltal olší lepkavou
Retence vody, ochrana klimatu, suchozemské ekosystémy závislé na podzemních vodách

Odvodněná slatinná rašeliniště způsobují při tradičním zemědělském využití 
kromě značné znečištění vodního toku transportovanými živinami a také emise 
oxidu uhličitého (CO2), které dosahují ročně až 24 tun/ha. Alternativním využitím 
zemědělské půdy může být pěstování olšového dřeva. V rámci projektu „ALNUS“ 
byly zkoumány podmínky pro produkci olšového dřeva na slatinných rašeliništích. 
Ta se zde prokázala jako ekologicky přijatelná a ekonomicky únosná. Ochrana 
rašelinišť, vod a klimatu se v tomto případě prolíná s ekonomickým přínosem. 
Náklady na snížení emisí CO2 činí dle výpočtů 0 – 4 eura na tunu CO2. Výsledky 
podložené praxí jsou shrnuty v příručce ALNUS.

Ústředním tématem projektu ALNUS bylo nalézt propojení lesnických, ekologických a ekonomických požadavků. Pro 
tyto účely byla zpracována síť výzkumných ploch zahrnující 85 olšových porostů. Vybrané lesy ve středním a východ-
ním Meklenbursku – Předním Pomořansku zahrnují celou škálu stanovištních podmínek na slatinných rašeliništích 
v severoněmecké nížině. Pilotním projektem se stalo na podzim roku 2002 zalesnění asi desetihektarové plochy slatin-

ného rašeliniště v blízkosti Brudersdorfu v Trebeltal (okres Demmin). Odůvodnění pro výběr byla různá. 
Pilotní území mělo sloužit především jako pozorovací objekt. Jednotlivé osázené plochy se nacházejí 
v různých vzdálenostech od toku řeky Trebel, přičemž mají v závislosti na úrovni terénu a zastoupením 
velmi vlhkých až suchých stanovišť postihnout úplný vlhkostní gradient. 
Povodí a spolková země: Warnow/Peene; Meklenbursko – Přední Pomořansko
Jméno vodního toku: Trebel
Typ vodního útvaru podle LAWA:  typ 23 „Přítoky Baltského moře ovlivněné zpětným vzdutím, příp. 
brakickou vodou“
Zařazení v systému hodnocení očekávaných výsledků podle RSV: dosažení cíle nepravděpodobné  

Indikativní ukazatelé zatížení a dopadů (RSV): 
odvodnění slatinných rašelinišť, napřímení toku, opevnění, přeložení toku 
Ochranný status:    Evropsky významná lokalita/Ptačí oblast

Slatinná rašeliniště, která jsou narozdíl od vrchovišť zásobována podzemní vodou, zabírají jen v severním Německu 
plochu o rozloze cca 820.000 hektarů, z toho se 300.000 hektarů nachází v Meklenbursku – Předním Pomořansku. Sla-
tinná rašeliniště jsou velmi úrodná, protože mají nejen dostatek vody, ale i živin. Navíc se vyznačují enormní druhovou 
rozmanitostí. Dlouhá staletí byla využívána pro zemědělskou či lesnickou produkci nebo pro těžbu rašeliny jako pa-
liva. Takové formy využití byly založeny na hlubokém odvodňování rašelinišť. Kontaktem půdy se vzdušným kyslíkem 
dochází k oxidačním procesům. Rozkladem rašeliny dochází k silné degradaci stanoviště doprovázené vyplavováním 
živin a uvolňováním oxidu uhličitého do ovzduší. Jen v severoněmeckých slatinných rašeliništích činí emise CO2 až 50 
miliónů tun ročně.
Aktuální politické a ekonomické rámcové podmínky s sebou často přináší i převod práv užívatele slatinných rašelinišť. 
Tím jsou otevírány dveře novým, k životnímu prostředí šetrným,  způsobům využití rašelinišť. Především olše lepkavá 
(Alnus glutinosa) nabízí možnost propojit šetrné využívání půdy s produkcí hodnotného olšového dřeva. 
Vzrostlé jasanovo-olšové lesy představují na mokrých, na minerály bohatých a potenciálně rašelinotvorných slatiništích, 
přírodě blízký porost. Takováto stanoviště skýtají dosud nevyužitý lesnicko-ekonomický potenciál. Olšové dřevo je 
vhodné k dýhování a používá se především v nábytkářském průmyslu a pro výrobu hraček. Představuje rovněž atrak-
tivní alternativu tropického dřeva a vykazuje výborné vlastnosti pro vodní stavitelství.

Cíle

Cílem projektu bylo vypracování postupu produkce kvalitního olšového dřeva jako alternativní formy využití půdy a 
zároveň omezení zatěžování životního prostředí a spotřeby zdrojů. Bylo zkoumáno, do jaké míry mohou být stanoviště 
s porostem olší zamokřena, aby nedocházelo k uvolňování látek, tedy aby byly látky v půdě vázány.

Schwarzerlenaufforstung auf wieder-
vernässten Niedermooren im Trebeltal
Wasserrückhalt, Klimaschutz, grundwasserabhängige Landökosysteme

Gebiet Zentrale Fragestellungen des ALNUS-Projektes zur Integration waldbaulicher, ökologischer und ökonomischer Anforderungen
wurden auf Grundlage eines 85 Erlenbestände umfassenden Untersuchungsflächennetzes bearbeitet. Die ausgewählten
Wälder im mittleren und östlichen Mecklenburg-Vorpommern decken die ganze Breite der Standortverhältnisse auf Nieder-
mooren im nordostdeutschen Tiefland ab. Im Herbst 2002 wurde nahe Brudersdorf im Trebeltal (Landkreis Demmin) eine etwa
zehn Hektar große Niedermoorfläche als Pilotfläche aufgeforstet. Dabei wurden unterschiedliche Begründungsvarianten
erprobt. Die Pilotfläche sollte vor allem als Anschauungsobjekt dienen. Ihre Parzellen liegen in unterschiedlich weiter Entfernung
zum unmittelbar benachbarten Trebellauf und sollen unter Ausnutzung des Geländeniveaus einen vollständigen Feuchtegradienten
von sehr nassen bis hin zu trockenen Standortverhältnissen abbilden.

Flussgebietseinheit und Bundesland: Warnow-Peene; Mecklenburg-Vorpommern
Name des Gewässerkörpers: Trebel
LAWA-Gewässertyp: Typ 23 „Rückstau- bzw. brackwasserbeeinflusste Ostseezuflüsse“
Einstufung in der Bestandsaufnahme: Zielerreichung unwahrscheinlich
Ausschlaggebende Belastungsfaktoren und Auswirkungen: Entwässerung der Niedermoore; Begradi-
gung, Befestigung, Verlegung
Schutzstatus: FFH/SPA-Gebiet

Niedermoore, die im Gegensatz zu Hochmooren vom Grundwasser gespeist werden, nehmen allein in Norddeutschland eine
Fläche von etwa 820.000 Hektar ein, 300.000 Hektar davon liegen in Mecklenburg-Vorpommern. Niedermoore sind hoch-
produktiv, da ihnen sowohl ausreichend Wasser als auch Nährstoffe zur Verfügung stehen, sie zeichnen sich zudem durch  eine
enorme Artenvielfalt aus. Jahrhundertelang wurden sie für die Land- und Forstwirtschaft oder für die Gewinnung von Torf als
Brennstoff genutzt. Diese Nutzungsformen basierten auf einer tiefgreifenden Entwässerung von Niedermooren. Durch
den Kontakt mit Luftsauerstoff setzten Oxidationprozesse ein. Die Folgen der Torfzehrung sind eine starke Standortdegradierung,
hohe diffuse Nährstoffausträge und die Freisetzung von Kohlendioxid. Allein in den norddeutschen Niedermooren werden
jährlich bis zu 50 Millionen Tonnen CO2 emittiert.

Die aktuellen politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, die oftmals eine Nutzungsauflassung von Niedermoorflächen
nach sich ziehen, eröffnen Chancen für neuartige, umweltschonende Verfahren der Niedermoornutzung. Insbesondere die Schwarz-
erle (Alnus glutinosa) bietet die Möglichkeit, umweltschonende Nutzung und Erzeugung von wertvollem Erlenstarkholz zu
verbinden. Wüchsige Erlen-Eschen-Wälder stellen auf nassen, nährstoffreichen und potentiell torfbildenden Niedermoorstandorten
die naturnahe Bestockung dar. Sie besitzen auf derartigen Standorten ein großes, bisher nicht ausgeschöpftes forstökonomisches
Potential. Erlenholz ist furniertauglich und wird vor allem in der Möbelindustrie und der Spielwarenproduktion verwendet. Es
stellt eine attraktive Alternative zu Tropenholz dar und zeigt ausgezeichnete Eigenschaften für den Wasserbau.

Ziel des Projektes war die Entwicklung eines Produktionsverfahrens für Erlenwertholz als alternative Landnutzungsform
bei gleichzeitiger Minimierung umweltschädigender Effekte und des Ressourcenverbrauchs. Es wurde untersucht, wie
nass die Erlenanbaustandorte sein können, damit eine Stofffreisetzung unterbleibt beziehungsweise eine Stoffbindung erfolgt.

Das Projekt begann im Sommer 2002 und wurde im Herbst 2005 abge-
schlossen. Die Maßnahmen gliederten sich in vier Stufen:
- Auswahl und Untersuchung von repräsentativen Waldbeständen in

Mecklenburg-Vorpommern sowie die Auswahl, Einrichtung und das
Monitoring einer Pilotfläche zur exemplarischen Bestandsetablierung.

- Charakterisierung ökologischer Standorttypen hinsichtlich ihrer Holzer-
träge und Umwelteffekte.

- Ökonomische Bewertung der ökologischen Standorttypen.
- Bewertung von Holzerträgen und Umwelteffekten; Erstellung verschiede-

ner Umsetzungsinstrumente (Leitfaden, exemplarische Eignungskarten,
Indikatoren).

Entwässerte Niedermoore verursachen bei herkömmlicher landwirtschaftlicher Nut-
zung neben erheblichen Nährstoffausträgen auch Emissionen von bis zu 24 Tonnen
CO2 pro Jahr und Hektar. Eine alternative Nutzung kann die Produktion von Schwarz-
erlenholz sein. Im „ALNUS-Projekt“ wurden die Bedingungen für die Erzeugung von
Erlenholz auf Niedermoorstandorten erforscht und gezeigt, dass die Schwarzerlen-
wirtschaft umweltverträglich und wirtschaftlich tragfähig sein kann. Moor-, Gewäs-
ser- und Klimaschutz werden hierbei mit einem ökonomischen Nutzen verbunden. Es
wurden CO2-Vermeidungskosten von null bis vier Euro pro Tonne CO2 kalkuliert. Die
praxisrelevanten Ergebnisse fasst der ALNUS-Leitfaden zusammen.
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(1) Schwarzerlen-Niederwald

(2) Umweltrelevante Prozesse
a) im wachsenden Moor, b) entwässerten Moor

Obr. 1 Olšový les na slatinném rašeliništi
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DIFÚZNÍMI ZDROJI

Praktické příklady  implementace Rámcové směrnice o vodách



Konzervační obdělávání půdy v povodí 
Labe na území Saska

Kontakty

Náklady / financování 

Výsledky / hodnocení 

Katedra geobotaniky a 
krajinné ekologie
Univerzita Ernst-Moritz-
Arndt
Institut botaniky a 
krajinné ekologie
Grimmer Straße 88
17487 Greifswald

Opatření
Projekt začal v létě roku 2002 a byl ukončen na podzim roku 2005. Opatření byla 
rozčleněna do 4 skupin:
Výběr a průzkum reprezentativních lesních porostů v Meklenbursku - Předním 
Pomořansku a výběr, zřízení a monitoring zkušební plochy pro vzorovou výsadbu
Charakterizace ekologických typů stanovišť z hlediska výnosů dřeva a vlivů na životní 
prostředí
Ekonomické hodnocení ekologických typů stanovišť
Hodnocení výnosnosti dřeva a vlivů na životní prostředí; vytvoření různých 
implementačních nástrojů (příručka, vzorové mapy vhodnosti, indikátory)

Akéři / postup

Projekt byl realizován na Univerzitě Ernst-Moritz-Arndt Greifswald pod vedením Prof. Dr. Michaela Succowa z Institutu 
botaniky a krajinné ekologie. Koordinaci převzal Institut pro udržitelné využívání krajin Země (DUENE e.V.). 
Lesnické průzkumy provedla Zemská správa lesů a velkoplošných chráněných oblastí Meklenburska – Předního 
Pomořanska. Dalšími účastníky byl Ústav vodního hospodářství krajiny a Ústav dynamiky látek v krajině Centra pro 
výzkum zemědělské krajiny.

Projekt byl financován Německou spolkovou nadací pro životní prostředí (DBU). Dotace pro tříletý výzkumný projekt 
činila 740.000 euro. 

Zemská správa lesů 
a velkoplošných 
chráněných oblastí
Meklenbursko – Přední 
Pomořansko
Referát 
experimentálního 
lesnictví
Zeppelinstraße 3
19061 Schwerin

DUENE e.V.
Institut pro udržitelné 
využívání krajin Země
c/o Institut botaniky a krajinné 
ekologie
Grimmer Straße 88
17487 Greifswald
Tel.: 03834/864108
schaefea@uni-greifswald.de

Průzkumy v rámci projektu ALNUS prokázaly, že na znovu zamokřených slatinných rašeliništích lze ekologicky 
přijatelným způsobem pěstovat olšové dřevo pro průmyslové využití. Opětovným zamokřením se snížilo vyplavování 
živin z rašeliniště. Z hlediska ochrany druhů a biotopů lze očekávat pozitivní dopad. 
 Opětovné zamokření hraje rovněž důležitou roli při ochraně klimatu: Rozkladem rašeliny se na intenzivně 
využívaných odvodněných a zatravněných slatinných rašeliništích uvolňuje do ovzduší ročně až 24 tun CO2 na jeden 
hektar. V důsledku obnovy zamokřením k těmto emisím nedochází a bylo zjištěno, že se obnovením tvorby rašeliny 
váže až 3,7 tun oxidu uhličitého ročně, ve dřevě pak tři až osm tun. Zalesněním rašelinišť je tedy možno snížit emise 
oxidu uhličitého ročně o více než 30 tun/ha. Z hlediska národního hospodářství je to tedy srovnatelně levné opatření 
na ochranu klimatu: Při redukci emisí o 30 tun se náklady na snížení emisí CO2 pohybují od 0 - 4 eura na tunu CO2 
(pro srovnání: u vodní energie činí náklady na opatření pro snížení emisí cca 22 euro, u sanace budov 350 – 700 euro). 
S finanční podporou na zalesňování nebo odměnou za přínos pro ekologii, především pro ochranu vod a klimatu, by 
tato alternativa byla ekonomicky únosná.

Konflikt
Finanční náhrada za regulaci CO2 se v současnosti v Německu (zatím) neposkytuje. Z ekonomického hlediska by 
ovšem poskytována být měla, protože by to mohlo přispět k efektivnějšímu využívání ubývajících zdrojů.      
 Prosazení ekologicky šetrného pěstování olší na znovu zamokřených slatinných rašeliništích nemá v Německu 
v současné době příliš nadějné vyhlídky. Vinu na tom nese současná zemědělská politika a její dotační rámcové pod-
mínky. Pro majitele pozemku je atraktivnější udržovat louky a pastviny, protože je to podporováno 320 eury/ha ročně. 
Bez této dotace by však takový způsob využití nebyl rentabilní.  
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Procesy významné pro životní prostředí
 
a) v rostoucím rašeliništi 
b) v odvodněném rašeliništi 
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Projekt „´Best practice´ příklady z Německa a České 
republiky” je financován Spolkovým ministerstvem 
životního prostředí a Spolkovým úřadem pro životní 
prostředí. Tyto instituce nenesou žádnou zodpovědnost 
za správnost a úplnost údajů ani případné narušení 
soukromí třetích osob. Názory vyjádřené v textu nemusí 
odpovídat názorům těchto institucí.
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