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Velký projekt pro ochranu přírody 
v jezerní oblasti Uckermark

Zlepšení regionálního vodního hospodářství a klimatu, 
ochrana mokřadů, biodiverzita, výkup ploch, zadržování živných látek

Praktické příklady implementace Rámcové směrnice o vodách

V jezerní krajině Uckermark dříve  povětšinou pokryté lesy a močály se dnes následkem 
dřívějšího intenzivního zemědělského využití (postupný nárůst zemědělství se datuje při-
bližně od roku 1700) projevují problémy spočívající v odvodnění, zničení a eutrofi zaci bio-
topů. V roce 1996 byla oblast zařazena do spolkového programu „Zřízení a zajištění lokalit 
s cennou přírodou a krajinou, která má celostátní význam“. Do roku 2010 byl realizován 
velký počet odborných opatření pro ochranu přírody, která často zvýšila retenční schopnost 
krajiny a která by měla zároveň v důsledku ovlivnění vývoje klimatu také stabilizovat stále 
napjatější vodní režim  mokřadních  oblastí.

(1) V projektové oblasti leží více než 230 jezer

Oblast projektu leží na Mecklenbursko-Brandenburské jezerní plošině, vytvořené během doby ledové (glaciál Weichsel), v kopcovité 
krajině s ledovcovými jezery, prohlubněmi a močály. V oblasti  se nachází  mnoho biotopů a biologických druhů, jakož i voda mimořádné 
kvality. Vyskytují se zde orlovec říční, orel mořský a orel křiklavý, rak říční, mihule říční, želva bahenní evropská, bobr, šidélko lesklé, netopýr 
černý, prstnatec bledožlutý a rosnatka. Oblastí prochází rozvodí mezi Severním a Baltským mořem. Lokalita, v níž probíhal uvedený projekt, 
zahrnuje 92 000 hektarů s více než 230 jezery, 7 jádrových oblastí s 84 jezery a s 233 kilometry tekoucích vod na ploše 25.000 hektarů. 

Povodí a spolková země: Labe, Odra; Braniborsko
Dotčené území: Havel, Stettiner Haff
Plánovací jednotka: HAV-PE01 / STH
Názvy vodních toků a vodních ploch: Kuhzer See, Großer Küstrinsee, Havel, Strom atd.
Indikativní ukazatelé zatížení a dopadů (RSV): vodní stavitelství přetváří vodní hospodářství, strukturální a materiální změ-
na a eutrofi zace poškozují biocenózy
Ochranný status: chráněná krajinná oblast, oblasti chráněné dle evropské směrnice o stanovištích: ptačí oblast a evropsky 
významné lokality, přírodní park

Již v letech 1938–39 a 1960–70 byly v oblasti vyznačeny chráněné krajinné a přírodní oblasti a v roce 1990, ještě za existence NDR, bylo 
plánováno zřízení národního parku. Od roku 1997 existuje přírodní park „Uckermärkská jezerai“, který hraničí s přírodním parkem „Jezerní 
oblast Feldberger“. Oblast se vyznačuje rozdílným přírodními stanovišti které existují ved-
le sebe – suché biotopy a písčité půdy, lesy a více než 230 jezer.
Umělé odtoky ovšem odvodňují močály, bažiny, louky a jezera a dopravují vápenaté, živné 
a škodlivé látky do jiných povodí. Eutrofi zace v důsledku zemědělské činnosti negativně 
ovlivňuje biotopy. Ztráta vody a odlesnění vedou k růstu teplot, suchu a k zesílení extrém-
ních jevů. K tomu se přidávají již znatelné účinky změn klimatu. Umělé propojení různých 
říčních povodí vytváří konkurenční prostředí mezi původně oddělenými společenstvy. Od-
vodněním močálů se v důsledku mikrobiologického rozkladu rašeliny uvolňuje oxid uhličitý.

Stabilizace hospodaření s vodou v krajině: Odstranění umělého odvodňování a postupné 
opětovné zvýšení vodních stavů v jezerech, malých vodních tocích, močálech, u podzem-
ních vod a obnova bezodtokých údolí.

Další prioritní cíle: Zlepšení kvality vody, obnova říčního kontinua, řízení návštěvnosti, 
zachování  charakteristických reliéfů vytvořených ledovcem, životního prostoru a rozšíření 
populací různých druhů, ochrana a obnova přirozených lesů, zachování otevřených ploch 
vřesovišť a písčitých přesypů, zakládání pruhů lesů a houštin v otevřené krajině, kompletní 
zařazení jádrových oblastí pod ochranu dle rámcové směrnice o stanovištích  (22 typů pri-
oritních stanovišť a 24 prioritních druhů).

Plochy v jádrových zónách obzvláště cenné z hlediska ochrany přírody budou vykoupeny. 
Změna využití nebo vzdání se  využívání na mineralizovaných místech probíhá prostřed-
nictvím nájemních smluv, které uzavírá Spolek na podporu jezerní krajiny  Feldberg-Uckermarck se zemědělskými závody, jakmile dojde 
k vypršení stávajících smluv. Díky 
tomu není třeba platit žádná odškodně-
ní. Z pohledu poskytovatele podpory se 
tím investice do kupní ceny amortizuje 
během 10–30 let. Zakoupené plochy 
jezer byly pronajaty ve shodě s brani-
borským rybářským zákonem, ovšem 
se závazky pro zlepšení stavu (zajištění 
a rozvoj vodní vegetace na dnech jezer 
dle  rámcové směrnice o stanovištích 
FFH-LRT 3130-3160). K tomu patří 
rezignace na zarybňování a přikrmová-
ní, jakož i na lov v ornitologicky vý-
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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 fi nancován Spolkovým ministerstvem ži-
votního prostředí a Spolkovým úřadem pro životní pro-
středí. Tyto instituce nenesou žádnou zodpovědnost za 
správnost a úplnost údajů ani případné narušení práv 
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

znamných povodích. Agrární plochy na rašelinných podkladech (rašelinné louky a pastviny) 
budou provozovány bez výjimky extenzivně nebo budou znovu zavodněny. Vybudované 
zvýšené prahy na dnech odtoků z místních povodí a močálů způsobují zadržování vody 
a napomáhají naplňování prázdných zásob podzemní vody. Uměle proražená vodní roz-
hraní budou uzavřena. Budou omezeny povrchové odtoky, čímž se současně sníží s vodou 
spojené transporty látek (vápník, živiny, humus) a omezí se odtok vody během povodní.
Prohloubená dna potoků budou zvednuta a vyrovnána. Zvýšené vypařování povede k ochla-
zování a k vyšším atmosférickým srážkám v regionu. Účinek soustavy kanálů na močály 
bude vyřazen, aby se voda mohla řinout na povrch a prosakovat přes neporušené vrstvy 
rašeliny. Výhodné je uzavření rašelinou z degradovaných vrstev močálu, které jsou do kanálů 
přemístěny. Současně jsou volně uloženy vrstvy neporušené rašeliny, které jsou rychle osid-
lovány vzácnými druhy rostlin a organizmy vytvářejícími rašelinu. Následná tvorba rašeliny 
váže CO2 a přispívá tak k ochraně klimatu. Některé z těchto záměrů jsou realizovány stav-
bami bobřích hrází; zde nevznikají plánovací ani stavební náklady, nápomocné jsou při tom 
ovšem výkupy pozemků v rámci projektu, čímž se zredukují případné rozpory.

Nositelem projektu je Spolek na podporu jezerní krajiny Feldberg-Uckermärk s kance-
láří ve městě Templin. Plán péče a rozvoje vyhotovila plánovací kancelář I.L.N. Greifswald. 
Pro realizaci opatření bylo dosud zapotřebí 15 plánovacích postupů a 24 vodoprávních 
povolení.

Od roku 1996 do roku 2010 činí fi nanční objem 20,6 milionů eur. Podporovatel projektu: Spol-
kový úřad pro ochranu přírody: 75 %, Spolkové ministerstvo pro ochranu životního prostředí 
Braniborska: 19 %, podíl spolků (WWF Německo, okres Oberhavel, okres Uckermark, na-
dace Nordrhein- Westfalen, NABU Leverkusen, nadace Naturschutzfonds Brandenburg): 6%

Součástí plánu péče a rozvoje jsou kontroly 
opatření a účinnosti. Je registrován stupeň 
a typ realizace a účinnost na druh ochrany. 
Tak se stanoví, zda jsou potřebná další opat-
ření nebo se jedná o chybný vývoj. Přeměna 
nížiny Lehtsee z luk porostlých pýrem a pas-
tvin na pramenité rašeliniště se stala meziná-
rodním referenčním objektem.

Förderverein 
Feldberg-Uckermärkische
Seenlandschaft e.V.
Dr. Rüdiger Mauersberger
Am Markt 13
17268 Templin
Tel./Fax: 0 39 87 / 5 37 33
E-Mail: foerderverein_uckermaerk.
Seen@t-online.de
www.uckermaerkische-seen.de

Bundesamt für Naturschutz
Fachgebiet Großschutzgebiete
Ralf Forst
Konstantinstr. 110
53179 Bonn
Tel.: 02 28 / 84 91–15 64 (Sekretariat)
Fax: 02 28 / 84 91–15 19
www.bfn.de/0203_uckermark_seen.html

Landesumweltamt Brandenburg
Referat GR 1
Naturpark Uckermärkische Seen
Roland Resch
Zehdenicker Straße 1
17279 Templin
Tel.: 039 888/ 645–30
Fax: 039 888/ 645–55

www.mluv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb2.c.426670.de, www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2338/k_useen.pdf
www.nationale-naturlandschaften.de/park-uckermaerkische-seen
Förderverein Feldb.-Uckerm. Seenlandschaft (Hrsg.)(1998): Zwischen Havel und Strom. ISBN3-86147-050-8.
Götting-Frosinski, Jörg (2007): Adler, Otter, Orchideen – Brandenburgs Naturlandschaften. ISBN 978-3-938608-03-6.
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(4) Projektová oblast se 7 jádrovými oblastmi

DOSAVADNÍ BILANCE

zvednutí hladiny jezera 22krát

zvednutí úrovně vody v močálech 41krát

obnova ztráty povrchové odtoku vody na nivách jakož 
i na jezerech a rašeliništích

85krát

opatření pro zlepšení struktury povodí 6krát

decimování ryb požírajících rostliny 4krát

(3) Zvýšené prahy: schéma a stavba po 5ti 
letech


