Zvou Vás...
Ökologische Bildungsstätte Oberfranken a Naturschutzzentrum
Wasserschloß Mitwitz Vás srdečně zvou na seminář „Vydra &
Rybářství Management volně žijících zvířat“ konaný v obci Mitwitz
v Národním parku Frankenwald.

Přihlášky pro české účastníky
Ökologische Bildungsstätte Oberfranken
Naturschutzzentrum Wasserschloß Mitwitz e.V.
Unteres Schloß
96268 Mitwitz
Přihlášky prosím zasílejte emailem na: olga.ruzickova@email.cz.
Kontaktovat můžete také přímo Dr. Katrin Ruff:
katrin.ruff@oekologische-bildungsstaette.de
Uvádějte prosím plné kontaktní údaje (adresu, e-mail, telefon…).
Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme na výše uvedených e-mailech nebo
na telefonním čísle: +420 777 750 110 (Mgr. Olga Růžičková)

Nevládní organizace Ökologische Bildungsstätte Oberfranken
zpracovává od roku 2007 projekt OTTERFRANKEN. Ten se zabývá
propojením vodních biotopů do „biokoridoru“ vedoucího napříč
celou oblastí Horní Franky s využitím vydry říční jako „vlajkového
druhu“.
Informace o projektu naleznete na www.otterfranken.de, více o
dalších aktivitách NNO Bildungsstätte na www.oekologischebildungsstaette.de

Místo konání
„Ökologische Bildungsstätte Oberfranken“ sídlí v prostorách
historického zámku ze 13. století „Wasserschloss“ ve vesničce
Mitwitz v srdci Národního parku Frankenwald. Území nazývané
také “Zelená střecha Bavorska” nabízí návštěvníkům mimo jiné
hustou síť turistických cest vedoucích, pro tuto oblast typickými,
romantickými lučními údolími. K místům, která určitě stojí za
zhlédnutí v blízkém okolí patří jen 10 km vzdálené město Kronach s
pevností Rosenberg (informace na adresách: www.naturparkfrankenwald.de, www.mitwitz.de, www.kronach.de).

Ubytování:
Přímo v místě konání semináře lze využít hotel “Wasserschloss”
(www.hotel-wasserschloss.de), dále cca 4 km od místa konání
vzdálený “Waldhotel Bächlein” v obci Bächlein (www.waldhotelbaechlein.de). Další možnosti ubytování naleznete na
www.mitwitz.de (->Tourismus -> Unterkünfte). Doporučujeme
včasné zamluvení míst. Pro české a slovenské účastníky v případě
zájmu pomůžeme ubytování objednat.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 6. 2009
Kapacita je omezena na 90 účastníků, při větším počtu zájemců
rozhoduje datum přihlášení.
Účastnický poplatek:

Tagung 06.+07. März 2008

Poplatek 50 € se hradí (v eurech) na místě. Každý účastník obdrží
tištěné materiály, ve čtvrtek občerstvení během semináře včetně
oběda. Dále je v platbě zahrnuta páteční exkurze s občerstvením. I
při pouze jednodenní účasti zůstává poplatek v plné výši.

Příjezd vlakem:
Nejbližší ICE nádraží se nachází v městečku Lichtenfels.
Je možné zajistit odvoz od vlaku 24. 6. a opět na nádraží 26. 6. kolem
14:30 (po skončení exkurze). V případě zájmu o odvoz z/na nádraží
nás prosím informujte nejpozději do 22. 6. 2009.

Konferenční řeč:
německy, česky, slovensky - zajištěno je simultánní tlumočení
přednášek.

Vydra & Rybářství

Partneři projektu

Management volně žijících zvířat

Projekt „Otterfranken“ podporují:

Oberfranken
Stiftung

Wasserschloß
Mitwitz

Odborný seminář
25. až 26. června 2009
Wasserschloß Mitwitz, Německo

Unteres Schloß
96268 Mitwitz
(Parkování je k dispozici za zámkem
Wasserschloss)

aus Mitteln der Glücksspirale

www.otterfranken.de

Z

ávislost na rybí kořisti přivedla vydru říční v minulosti v řadě
oblastí až na pokraj vyhubení. Pronásledování a lov této mrštné
vodní šelmy je dnes již zakázán. Také díky zlepšení stavu
vodního prostředí vydra pomalu znovu osidluje místa původního
výskytu. Lidé se nyní musí začít vyrovnávat s návratem tohoto
predátora do evropských vod. Na rozdíl od široké veřejnosti, u níž je
vydra velice oblíbeným zvířetem, je většinou považována za konfliktní
druh pokud jde o komerční využívání vod.
V přirozených vodních ekosystémech nezpůsobuje vydra zpravidla
žádné problémy, v rybníkářských oblastech s komerčním chovem ryb
je to však jiné. V některých zemích Evropy existují systémy finančních
kompenzací poskytovaných za škody způsobené vydrou. Jiné státy
podporují spíše preventivní opatření, jako je například oplocování
chovných rybníků.
Měl by fungovat jakýsi „management“ pro tento druh a jaká opatření
mohou vést ke smysluplnému řešení konfliktů? Co od takového
managementu očekává rybářská veřejnost? Jaké jsou zkušenosti s
různými přístupy jako finanční podpora preventivních opatření nebo
vyplácení náhrad škod? Jaké máme nejnovější poznatky o škodách
působených vydrou na chovných rybnících a jak lze rybníky co
nejefektivněji chránit?
Odpovědi na tyto otázky budeme hledat v příspěvcích a diskusi
účastníků tohoto semináře.
Důležitým aspektem semináře je umožnit setkání a výměnu
zkušeností odborníkům zabývajícím se danou problematikou v
Německu, České republice a dalších zemích. Setkání by mělo vést
také k posílení jejich vzájemné spolupráce.

Program

Program

Cíle setkání
10:05

10:25

10:45

Zvíře a člověk, pohled na problematiku soužití
na příkladu vydry v hraniční oblasti tří států
Bavorska, Čech a Rakouska
Roland Schreiber, Bayerische Landesanstalt für
Wald- und Forstwirtschaft
Problematika rybářství
Robert Klupp, Fischereifachberatung Bezirk
Oberfranken

15:45

Ochranná opatření proti vydrám na
chovných rybnících
Hans-Heinrich Krüger, Aktion Fischotterschutz
e.V.

16:05

Zabezpečení rybích sádek proti vstupu
vydry (Lutra lutra) pomocí elektrických
zařízení
Radek Halada, University of South Bohemia,
Ceske Budejovice

16:25

Zabezpečení vrší pomocí mříží a využívání
těchto opatření rybáři
Hanna Kirschnik-Schmidt, Wasser Otter
Mensch e.V.

16:45

Pro vydry bezpečné rybářské vrše
Jens Teubner, Landesumweltamt Brandenburg

17:00

Přestávka

Přestávka

Sekce II: Management vydry říční v České republice a
Rakousku
11:15

Systém náhrad škod v České republice
Olga Ruzickova

11:35

Starší metodika k vyčíslování škod
způsobených vydrou na rybnících v ČR
Zuzana Kadlecikova, University of South Bohemia,
Ceske Budejovice

11:55

Sekce IV: Škody a preventivní opatření proti jejich vzniku

Nová metodika k vyčíslování škod
způsobených vydrou na rybnících v ČR
Lukas Polednic, ALKA Wildlife

12:15

Management vydry říční v Rakousku
Andreas Kranz, ALKA Wildlife

12:35

Oběd

Sekce V: Diskuse
17:20

“Systémy náhrad škod a podobná managementová opatření funkční nebo
nesmyslné?“
V posledních letech bylo nasbíráno mnoho
zkušeností s nejrůznějšími opatřeními v této
oblasti. Byla využita řada přístupů k řešení
problematiky ochrany vydry jako konfliktního
druhu. Jak se staví jednotliví odborníci ke
konkrétním typům opatření a jaká jsou jejich
doporučení diskuse v plénu.

18:20

Ukončení prvního dne semináře

19:00

Společné večerní posezení s možností
večeře v hotelu „Wasserschloß”

Program
Sekce III: Management vydry říční na Slovensku a v Německu
Středa, 24. 6. 2009 od 19:00: Setkání a možnost společné večeře v hotelu
„Wasserschloß” (L.-Freiherr-von-Würtzburg Str. 14, Mitwitz)

13:45

Čtvrtek, 25.06. 2009
09:30

Uvítání účastníků
Dr. Katrin Ruff,
Ökologische Bildungsstätte Oberfranken

14:05

Vydry a rybářství v Sasku
Klaus Hertweck, Museum für Naturkunde Görlitz

14:25

Vydra říční v Bavorsku od „vlajkového“ k
„trpěnému“ druhu?
Eric Imm, Wildland Stiftung Bayern

Pátek, 26.06. 2009

14:45

Vliv vyrušování vydrou na chov kaprů
(Cyprinus carpio)
Lukas Polednik, ALKA Wildlife

Exkurze

návštěva revitalizačních projektů (například na
řece Main) pod vedením pracovníků
Vodohospodářského úřadu Kronach (přesuny
autobusem)

15:05

Přestávka

13:30

Zakončení semináře

Dr. Volker Wachendörfer,
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Sekce I: Problematika rybářství
09:45

„Miláček“ nebo škůdce? Jaký je pohled
rybářských hospodářů na vydru?
H.-H. Krüger, Aktion Fischotterschutz e.V.

Systém náhrad škod pro rybářství na
Slovensku
Zuzana Kadlecikova, University of South Bohemia,
Ceske Budejovice

08:30

