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Obr. 2 Napřímená řeka Ise v roce 
1987 po údržbě vodního toku

Revitalisierung in der Ise-Niederung
Biotopverbund, Eigendynamik, Fischotter, Kulturlandschaft,
Monitoring, E+E Vorhaben

Gebiet Die Ise-Niederung liegt im östlichen Niedersachsen, im Landkreis Gifhorn. Das Einzugsgebiet der Ise und ihrer Neben-
gewässer grenzt im Norden an den Landkreis Uelzen, im Nordosten an Sachsen-Anhalt und im Süden an die Kreisstadt
Gifhorn. Das ganze Gewässersystem umfasst ca. 450 km Wasserläufe (allein die Ise ist 42 km lang) und rund 420 km² Fläche.

Flussgebietseinheit und Bundesland: Weser; Niedersachsen
Bearbeitungsgebiet: Nr. 14 Aller-Quelle
Name des Gewässerkörpers: Ise
Code: WK 14008
LAWA-Gewässertyp: 15 „sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse“, 14 „sandgeprägte Tieflandbäche“
Einstufung in der Bestandsaufnahme: Zielerreichung unklar (HMBW)
Ausschlaggebende Belastungsfaktoren und Auswirkungen: Gewässerstruktur und diffuse Belastungen
Schutzstatus: FFH-Gebiet „Ise mit Nebenbächen“ (DE 3229-331)

Über mehr als 150 Jahre wurden die Ise, ihre Nebengewässer sowie die von ihr
abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete durch menschliche Einflussnah-
me stark überformt. Vor allem in den Jahren zwischen 1950 und 1970 wurden in
Verbindung mit dem Bau des Elbe-Seitenkanals und im Zuge von Flurbereinigun-
gen längere Abschnitte des Flusses begradigt, befestigt und neu verlegt. Die
wasserbaulichen Maßnahmen führten zu einem mehr oder weniger gleichförmigen
Trapezprofil und einer starken Laufverkürzung. Eine der wichtigsten Folgen die-
ser tiefgreifenden Landschaftsveränderungen war, dass die Ise und ihre Neben-
bäche nicht mehr den Lebensraumansprüchen des Fischotters genügten. Seit Mitte
der 1960er Jahre galt diese Tierart in der Ise-Niederung als ausgestorben. Die
immer wiederkehrende Gewässerunterhaltung und die intensive Nutzung des
Umlands führten zu einer Vereinheitlichung der Standorte und zu einer Verarmung
der biologischen Vielfalt in den aquatischen und terrestrischen Lebensräumen.

Ein Grundgedanke war zu Beginn des Projekts, dass die Ursachen für die ökologischen Defizite in der Niederung nicht in der
Melioration, den Abstürzen oder den Gewässerverbauungen selbst liegen, sondern in den Nutzungsansprüchen, Landnutzungs-
formen und Werthaltungen. Um diese dauerhaft in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung der Region zu verändern, wurden
im E+E-Vorhaben verschiedene, neuartige Modellansätze entwickelt und erprobt (BORGGRÄFE & KÖLSCH 1997) sowie
im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung evaluiert (BORGGRÄFE et al. 2001). Folgende Prämissen wurden festgelegt,
um die Akzeptanz für Naturschutzmaßnahmen zu erhöhen: Gewährleistung der weiteren Nutzung in der Niederung,
Sicherstellung der freiwilligen Teilnahme und die Förderung der eigendynamischen Entwicklung, um eine ganzheitliche Weiter-
entwicklung des Gewässers und der Niederung unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten zu erreichen (keine Wiederher-
stellung historischer Zustände) (REUTHER et al. 1993). Ganz bewusst wurde deshalb das Leitziel sehr offen formuliert:
Einleitung einer Entwicklung, die die niederungstypischen Eigenschaften fördert, also die Retention für Stoffe und Wasser,
eine Dynamik über die Zeit und an verschiedenen Orten sowie die Erhöhung der standorttypischen Struktur- und Arten-
vielfalt. Neben dem übergeordneten ökologischen Leitziel und den Prämissen verfolgte das Projekt auch das ganz konkrete Ziel
der Biotopvernetzung für bisher isolierte Fischottervorkommen in den Einzugsgebieten von Örtze und Lachte (Landkreis
Celle), Dumme (Sachsen-Anhalt) sowie des Drömlings (Niedersachsen / Sachsen-Anhalt).

Intensive Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit mittels Faltblatt, Broschüre, Projektzeitschrift, Radwanderkarte, Ausstellun-
gen, Multi-Media-Spiel, Rad- und Kanutouren, Tagungen, Informationsveranstaltungen, Runder Tische etc., Reduzierung der
Gewässerunterhaltung  an Modellstrecken, Flächenankauf von 493 ha für die nachfolgende extensive Nutzung, Anlage von
Uferrandstreifen und ungenutzten Rainen (ca. 46 km), Gehölzpflanzungen am Gewässer (ca. 13 km), Pflanzungen von Hecken
(ca. 6 km) und Feldholzinseln (ca. 9.300 m²), Umbau des Mühlwehres in Wahrenholz zu einer passierbaren Sohlgleite,
Herausnahme von Verrohrungen und Umgestaltung zu natürlichen Mündungen an zwei Nebenbächen, Anschluss eines Teichs
an die Ise als „künstlicher Nebenarm“ und Anlage einer Wasserspielstelle zum gefahrlosen Naturerleben.

Seit 1987 ist die Aktion Fischotterschutz e.V. Trägerin des Ise-Projekts, das ab 1990  vom
Bundesamt für Naturschutz (BfN) als Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben (E+E)
gefördert wurde. Ein Ziel war, in der stark genutzten Kulturlandschaft möglichst weit-
reichende Naturschutzmaßnahmen in einem partizipativen Prozess umzusetzen. Das Vor-
haben zielte darüber hinaus auf eine großflächige Biotopvernetzung der isolierten
Fischottervorkommen ab. Umgesetzt wurden u.a. umfangreiche Flächenankäufe, Acker-
umwandlungen, Reduzierung der Gewässerunterhaltung, Anlage von ungenutzten Rand-
streifen, ein Wehrumbau und Gehölzpflanzungen. Die breit angelegte Öffentlichkeitsar-
beit war die Grundlage für den erfolgreichen Beteiligungs- und Umsetzungsprozess.
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Revitalizace nížinné řeky Ise
Propojení biotopů, vlastní dynamika, vydra říční, kulturní krajina, monitoring

Sdružení pro ochranu vydry říční je od roku 1987 nositelem projektu pro řeku 
Ise, který je od roku 1990 podporován Spolkovým úřadem pro ochranu přírody 
(BfN) jakožto zkušební a rozvojový projekt. V místní silně využívané kulturní 
krajině bylo cílem realizovat s účastí veřejnosti rozsáhlá opatření pro  ochranu 
přírody. Záměr se soustředil hlavně na velkoplošné propojení biotopů, ve kterých 
se izolovaně vyskytuje vydra říční. Zrealizovány byly mimo jiné rozsáhlé nákupy 
pozemků, přeměny zemědělské půdy, omezení údržby vodního toku, vytvoření 
zelených břehových pásů a doprovodné vegetace a přestavba jezu. Zapojení 
široké veřejnosti bylo základem pro úspěšnou realizaci.

Nížinná řeka Ise leží ve východní části Dolního Saska, v okrese Gifhorn. Hranice povodí řeky Ise a jejích přítoků 
sousedí na severu s okresem Jilce, na severovýchodě se spolkovou zemí Sasko-Anhaltsko a na jihu s krajským 
městem Gifhorn. Celý vodní systém zahrnuje asi 450 km vodních toků (samotná řeka Ise je dlouhá 42 km) a zabírá 
plochu okolo 420 km.

Povodí a spolková země: Vezera; Dolní Sasko
Koordinační území: čís. 14 řeka Aller - pramen
Jméno vodního toku: Ise
Typ vodního toku podle LAWA: typ 15 „údolní řeka s písčito - hlinitým dnem“,
 typ 14 „údolní potok s písčitým dnem
Zařazení v systému hodnocení očekávaných výsledků podle RSV:
dosažení cíle nejasné (HMWB)
Indikativní ukazatelé zatížení a dopadů (RSV): morfologie vodního toku a zatížení toku difúzní-
mi zdroji znečištění
Ochranný status: Evropsky významná lokalita „Ise a vedlejší přítoky“ (DE 3229-331)

Více než 150 let byla řeka Ise a její přítoky, a stejně tak na nich závislé mokřady 
a suchozemské ekosystémy, silně přeměňovány lidskou činností. Hlavně v letech 
1950 až 1970 byly ve spojení s výstavbou labského bočního kanálu a s průběhem 
vodohospodářských technických úprav a meliorací pozemků dlouhé úseky řek 
napřímeny, koryta opevněna, nebo nově vystavěna. Vodohospodářsko-technická 
opatření vedla více či méně k prizmatickým korytům s lichoběžníkovým profilem a 
k výraznému zkrácení toku. Jedním z největších důsledků těchto obrovských změn 
bylo, že řeka Ise a její vedlejší přítoky již nevyhovovaly požadavkům na životní 
prostor vydry říční. Od poloviny šedesátých let byl tento zvířecí druh považován na 
řece Ise za vyhynulý. Stále se opakující údržba vodního toku a intenzivní využívaní 
jeho okolí vedly ke sjednocení vzhledu stanovišť a k oslabení biologické rozmani-
tosti vodních i suchozemských ekosystémů.

Základní myšlenkou od počátku bylo, že příčiny ekologického deficitu nespočívají pouze v melioracích nebo 
v přehrazování toku, nýbrž v nárocích na využívání toku, ve způsobech obdělávání půdy a v úctě uživatelů k 
vodnímu toku. S cílem učinit změnu ve prospěch trvale udržitelného vývoje v regionu byly v rámci projektu 
vyvinuty a vyzkoušeny různé novodobé modelové přístupy (BORGGRÄFE & KÖLSCH 1997), a následně vyhodno-
ceny z vědeckého hlediska (BORGGRÄFE et al. 2001). Hlavními předpoklady bylo zajistit kladné přijetí opatření 
na ochranu přírody u veřejností: zabezpečení následného využívání nížiny, zajištění dobrovolné účasti a podpora 
vývoje vlastní dynamiky toku pro dosažení komplexního vývoje toků a nížiny z odborného hlediska ochrany přírody 
(žádné obnovování historických stavů) (REUTHER et al., 1993). Zcela vědomě byl proto hlavní záměr volnĕ formu-
lován: podpora vývoje typických vlastností nížinné krajiny, tedy zadržování vody a látek, zlepšení dynamiky v čase 
a prostoru a zvýšení členitosti krajiny a druhové rozmanitosti. Kromě tohoto ekologického záměru a předpokladů 
sledoval projekt také zcela konkrétní cíl: propojení biotopů, ve kterých se dosud vyskytovala izolovaně vydra říční, 
a to v povodí řeky Örtze a Lachte (okres Celle), řeky Dumme (Sasko-Anhaltsko), a řeky Drömlings (Dolní Sasko/ 
Sasko-Anhaltsko).
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Obr 3. Střední část toku řeky Ise 
u Emmer Lue v roce 1987

Opatření

Intenzivní práce s veřejností a její vzdělávání pomocí letáků, brožur, projektových novin, turistických a cykloturistických 
map, výstav, multimediálních her, túr na kole a kánoích, zasedání, informačních akcí, „kulatých stolů“ atd. Omezování 
údržby vodního toku na modelových úsecích, výkup pozemků o celkové velikosti 493 ha pro pozdější extenzivní obdělávání, 
vytvoření zelených břehových pásů a nevyužívaných mezí (cca. 46 km), obnovení břehových porostů (cca 13 km), výsadba 
živého plotu (cca 6 km) a lesních ostrůvků (cca 9.300 m˛), zprůchodnění mlýnského jezu v obci Wahrenholz balvanitým 
skluzem, odstranění zatrubnění a přetvoření na přírodní ústí na dvou vedlejších přítocích, připojení rybníka k řece Ise jako 
„umělé vedlejší rameno“ a zřízení míst sloužících k vodním hrátkám pro dosažení prožitku z přírody. 

Vedle aktivit sdružení pro ochranu vydry říční mohli být v rámci projektu Ise zapo-
jeni i další aktéři. Ti pomáhali s realizací opatření na řece Ise a okolí: Lesní úřad 
Unterlüss, Krajský úřad na ochranu přírody a Vodohospodářský krajský úřad města 
Gifhorn, Sdružení pro řeky Aller a Ohre, Zemský úřad Dolního Saska pro ekologii, 
rybářské spolky a školy z regionu, turistický spolek, Zemská společnost Dolního 
Saska, Agrární komora města Hannover a Univerzita v Götingenu.

Obr. 4 Řeka Ise v roce 1996

Obr. 5 Řeka Ise v roce 2005

Největší podíl nákladů byl uhrazen Spolkovým úřadem pro ochranu  přírody (BfN) z 
prostředků  Spolkového ministerstva pro životního prostředí, ochranu přírody a jadernou 
bezpečnost (BMU). Kromě toho byl projekt financován Ministerstvem životního prostředí 
Dolního Saska, okresem Gifhorn a  Sdružením pro ochranu vydry říční. Dále projekt 
podpořily: Zoologický spolek města Frankfurt, Nadace pro životní prostředí Dolního Sas-
ka, The Body Shop, Minerální prameny lázní Harzburg a mnoho soukromých osob.

Opatření Náklady (zaokrouhleně)

Nákup pozemků 4,90 mil. eur 
Zaměstnanci 2,00 mil. eur 
Pozemní a inženýrské stavby 0,50 mil. eur
Odborný vědecký dohled 0,66 mil. eur
Práce s veřejnost 0,25 mil. eur
Výsadba a přeměna zemĕdĕlské půdy 0,23 mil. eur
Ostatní 0,27 mil. eur 
Celkem 8,81 mil. eur

Díky snížení intenzity údržby vodního toku, zřízení 10 metrů širokého zeleného břehového 
pásu a extenzivnímu způsobu obdělávání okolní půdy, se v lokalitě zvýšil počet typických 
nížinných druhů. Do povodí řeky Ise se vrátila vydra říční. Před dvěma roky začali opět 
v okolí řeky Ise hnízdit jeřábi. Tím se ještě zlepšilo přijetí opatření na ochranu přírody u 
zemědělců i obyvatel. Před 12 lety byla ve spolupráci se zemědělci a zpracovateli živočišné 
výroby založena tržní značka pro výrobky ISE – LAND (výrobky z povodí řeky Ise). 
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Aktion Fischotterschutz e.V. 
(sdružení na ochranu vydry říční)
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www.otterzentrum.de
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Revitalizace nížinné řeky Ise

Přeloženo z německých „Steckbriefe zur 
WRRL – Umsetzung“ od Grüne Liga e.V.
Redakce: Thomas Lucker, Oskar Kölsch, 
Karsten Borggräfe, Michael Bender, 
Alexandra Gaulke,  Anja Lägel
Přeložila: Tereza Dvořáková
Upravila:  Kateřina Kolaříková

Kontaktní osoba:
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Tel.: 05832/9808-23, o.koelsch@otterzentrum.de
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Chlumova 17
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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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