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Podnět

Obnova mokřadů na ostrově Föhr 
Obnova zamokřováním oblasti, mokřady, ekosystémy závislé na vodě, chráněné ptačí oblasti

Na pobřeží v oblasti mělčin se pod vlivem střídání přílivu a odlivu vytvořila typická krajina se zastoupením jedinečných 
živočišných a rostlinných druhů. Obzvláště velký význam přitom mají mokřady na ostrovech v Severním moři. Jako 
mokřady jsou obecně označovány ploché, zaplavované pobřežní oblasti. Mokřady leží zhruba na úrovni mořské hladiny za 
mělčinou a slanými loukami směrem do vnitrozemí. Tvoří se postupným nanášením sedimentu na pionýrské druhy rostlin 
solných luk. Míra sedimentace je nejvyšší ve fázi, kdy ještě mokřady příliš nepřevyšují hladinu moře. Mokřadní plochy se 
vyznačují vysokou úrodností půd. Luční druhy ptáků zde nacházejí místo pro svá mláďata, tažní ptáci jako berneška tmavá 
nebo ústřičník velký zase místo pro odpočinek na cestě do svých zimovišť. 

Föhr je druhý největší německý ostrov v Severním moři. Mezi německými severomořskými ostrovy, které nemají ochran-
nou hráz na pevnině, je svou plochou a počtem obyvatel největší. Föhr je nazývám „zeleným ostrovem“. Vegetace se zde 
mohla dobře rozvinout, neboť je díky své poloze za ostrovy Amrum a Sylt poměrně dobře chráněn před bouřlivými vlivy 
Severního moře. Ostrov je asi 6,8 km široký a 12 km dlouhý a má plochu 82,82 km2. Zatímco severní část ostrova je 
tvořena mokřady, v jižní části se nachází výše položená rovina tvořená starým aluviálním materiálem.

Cíle

Po dlouhá staletí byly úrodné půdy mokřadů zemědělsky využívány, aniž by byla ohrožena přírodní rovnováha ostrova. 
Uprostřed posledního století však došlo k rozsáhlým změnám díky velké půdní reformě v rámci Programu Sever. Pro 
efektivnější využití půd byly oblasti, které v zimě leží pod vodou, odvodněny. Byly zde postaveny cesty a nové usedlosti ležící 
mimo původní vesnice. V rámci nově koncipovaného odvodňovacího systému byly vytvořeny hlubší strojově udržované 
příkopy. Tím bylo mnoho bažinatých ploch ležících ladem převedeno na zemědělsky využívané plochy. V zemědělství tím 
sice vzrostly výnosy, ale zároveň byla ochuzena pro tento ostrov typická vodomilná fauna a flora. Odvodnění, intenzifi-
kace zemědělství a velký nárůst obyvatel ohrožují životní prostor mnoha vzácných ptáků, obojživelníků, hmyzu a rostlin. 
V posledních 50 letech zmizelo z ostrova Föhr téměř úplně okolo 20 místních ptačích druhů.

Spolek Elmeere si stanovil za cíl, získat na ostrově co nejvíce ploch, zrevitalizovat je a nechat zde vzniknout nové vodní 
plochy  pro vzácně se vyskytující vodomilné rostlinné a živočišné druhy.

Postup

Spolek se již od svého založení v roce 1993 snaží sbírat peníze pro získávání pozemků.

První úspěšný výkup 2,5 ha velkého pozemku následoval v roce 1996. Do roku 1998 bylo možno zakoupit ještě dvě další 
plochy o celkové rozloze ca. 4,5 ha. V roce 2000 byly tyto pozemky zrevitalizovány, a tím byly vytvořeny nové semiter-
estrické oblasti. Dále byly do osobního vlastnictví vykoupeny a následně revi-
talizovány pozemky okolo usedlosti Andelhof o velikosti přibližně 7 ha . Ty teď 
slouží milovníkům přírody jako pozorovací stanice. Další pozemky byly získány 
v letech 1999 až 2003 a v roce 2003 byly všechny úspěšně přeformovány. Na 
pozemcích získaných v následujících letech nebyla zpočátku podniknuta žádná 
revitalizační opatření, protože takové plochy by pak nebylo možné vyměňovat 
s vlastníky statků. Pozdější rozsáhlé výměny pozemků umožnily vznik jedné 
souvislé, okolo 40 ha velké plochy na severovýchodě ostrova. Až do současnosti 
se podařilo navrátit přírodě asi 70 ha plochy, na které jsou dle výše příjmu 
příspěvků a podle schvalovacího řízení regionálních úřadů pro ochranu přírody 
prováděna další revitalizační opatření.

Praktické příklady  implementace Rámcové směrnice o vodách

Spolek Elmeere se angažuje již od roku 1993 na obnově mokřadních ploch na 
ostrově Föhr. Důvodem jejich činnosti je fakt, že typická zamokřená krajina je na 
ostrově již těžko k nalezení. Masivní odvodňování při intenzifikaci  zemědělství za 
účelem využití úrodných bažinatých půd vedlo k rozsáhlým ekologickým změnám. 
Bažinatá krajina poskytuje životní prostor mnoha již vzácně se vyskytujícím 
rostlinným a živočišným druhům. Spolek Elmeere se pokouší výkupem pozemků 
a jejich  následnou revitalizací obnovit původní biotopy. Revitalizace a následná 
obnova mokřadů je prováděna zamokřováním  ploch.

OCHRANA DRUHŮ



Obnova mokřadů na ostrově Föhr

Spolek Elmeere,  skupina podporující ochranu typického krajinného vzhledu, byl založen v roce 1993 dobrovolnými 
ochranáři.  Jméno spolku bylo vybráno podle dávno zmizelé vody, která se nacházela mezi místy Utersum a Dumdum. 
Úkolem spolku měla být ochrana a zachování biodiverzity mokřadních biotopů na ostrově Föhr. Spolek Elmeere chrání míst-
ní přírodu výkupem a revitalizací zemědělsky využívaných ploch. Jedná se přitom převážně o semiterestrické, mokřadní 
stanoviště a oblasti sloužící k odpočinku a hnízdění kachnovitých a slukovitých ptáků. Tyto oblasti představují také důležité 
odpočinkové místo  pro pobřežní a vodní ptáky na tahu podél východoatlatického pobřeží z Afriky až na Arktidu. 

Aktéři

Kontakty

Reg. spolek Elmeere  
1. předseda: Dieter Risse Feldstraße 
11 25938 Wyk auf Föhr 
Přihlášky na ornitologickou exkurzi: 
Tel.: 04681 / 59200
info@elmeere.de 
www.elmeere.de
 

Náklady / financování 

V prvních třech letech od založení spolku byly sbírány peníze 
od dárců, ze kterých byl do roku 1998 financován nákup 
pozemků o  rozloze sedm hektarů. Na zakoupení dalších 
sedmi hektarů v roce 1999 si musel spolek vzít úvěr, neboť 
kvůli velikosti pozemku již byly náklady značné. Půjčka 
byla splacena v roce 2005. Kromě soukromých darů dos-
tává spolek od roku 2000 ještě od kraje účelové peníze na 
veškerá stavební opatření, prostředky Nadace pro ochranu 
přírody ve Schleswig-Holstein a výtěžky v sázkové lote-
rii BINGO!-Lotto. Tyto účelově vázané finanční příspěvky 
pokryjí cca. polovinu celkových nákladů projektu. Okolo 90 procent nákladů vzniká výkupem pozemků, z toho 10 procent 
je vynaloženo na revitalizační opatření a monitoring. Nevznikají přitom žádné náklady na spravování spolku, protože jeho 
členové pracují bezplatně.

Výsledky / hodnocení 

Úspěchy revitalizačních opatření byly brzy zřejmé: vodní ptactvo (m.j. lžičák pestrý, hvízdák euroasijský, kopřivka obecná, 
polák chocholačka, čírka obecná a čírka modrá) využívá vodní zóny k odpočinku a při hledání potravy. Slukovití profitují 
ze zabahněných a plochých vodnatých zón (m.j. bekasina otavní, tenkozobec opačný, jespák bojovný, vodouš rudonohý, 
břehouš černoocasý, vodouš tmavý). Jsou zde pravidelně zaznamenávány dokonce i rarity jako je kolpík bílý a sokol 
stěhovavý. Kromě toho se zde znovu usídlila řada vzácnějších druhů rostlin a hmyzu (m.j. různé druhy vážek). 
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Arnika
Program Ochrana přírody
Ing. Jana Vitnerová
Chlumova 17
130 00 Praha 3
tel/fax: 222 781 471, 222 782 808
e-mail: priroda@arnika.org
www: priroda.arnika.org

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.

GRÜNE LIGA e.V.
Bundeskontaktstelle Wasser
Prenzlauer Allee 230
10405 Berlin
Tel.: +49 30 4433 91 -44 Fax: -33
E-Mail: wasser@grueneliga.de
Internet: http://www.wrrl-info.de

Opatření
Základním principem navrácení původního mokřadního charakteru je revitalizace oblasti zamokřením ploch. Prvním 
opatřením na nových plochách bylo vyhloubení rybníků. Vzniklá nadbytečná půda byla nahromaděna na krajích ploch (i 
kvůli nedostatku jiných prostor pro deponii). To vedlo k tomu, že plochy se špatně propustnou jílovitou půdou byly v zim-
ním období při deštích zaplavovány. Díky vzniklým hrázím na okrajích ploch mohly být zamokřeny relativně malé plochy, 
aniž by byly cizí sousední pozemky nějak omezeny či poškozeny. Tím vznikla mozaika různých biotopů pro faunu a floru 
tvořená vodními plochami, bažinatými oblastmi, a loukami. Louky mokřadů jsou obdělávány extenzivním způsobem, to 
znamená, že je zde prováděno šetrné sečení či šetrné spásání, které zajišťují ovce a Gallowayský skot, a tím je zabráněno 
zarůstání krajiny. 


