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Proč organismy migrují? 

Sezonní migrace, tah 
 
Potrava 
 
Teritorium 
 
Rozmnožování 
 
 
Video kachny s mláďaty, kteří se snaží překonat rušnou silnici: 
https://www.youtube.com/watch?v=i2OnbByNGzM 

zdroj: mapa.selmy.cz,  
autor:  František Jaskula 



Co to jsou migrační koridory? 

Objekty v krajině, které pomáhají v 
krajině překonávat prostředí, 
které je pro daný druh 
nepřijatelné. 

 
Remízky, skupiny nebo jednotlivé 

stromy 
 
Nezalesněné pozemky 
 
Vodní toky 
 
Stavby 



Co to jsou bariéry? 

Objekty v krajině, které 
zabraňují volnému pohybu 
organismů. 

 
Silnice 
 
Oplocení 
 
Zástavba 
 
Vodní tok 
 
Vegetace 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

Velcí savci s velkými nároky (vlk, 
rys, medvěd, zubr, los jelen): 

- krajina v níž se nachází lesy, 
remízky, nášlapné kameny 

- většinou vyhledávají klidná 
místa 

 
 
 
 
 

zdroj: http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=107 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

Velcí savci s menšími nároky, malé šelmy, hlodavci a 
hmyzožravci (srnec, prase divoké) 

- tolerují i nelesní a zemědělskou krajinu 
 
 
 
 
 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

- při překonávání migračních bariér preferují úseky s návazností na 
vegetaci a místa, kde nedochází ke kolizi s dopravou 

 
 
 
 
 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

- k mortalitě často dochází na 
úsecích cest v blízkosti 
křoví, remízků, lesů, 
nevyjímaje migrační 
koridory 

 
 
 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

- vlčice sražená na migračním 
koridoru nedaleko 
Valašského meziříčí (2012) 

 
 
 

zdroj: www.selmy.cz 
autor: Michal Bojda 

http://www.selmy.cz/
http://www.selmy.cz/


Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

- velcí savci zajímají velké domovské okresky, které jsou 
často rozděleny komunikacemi a zástavbou 

(teritoria vlčích smeček v západním Polsku okolo dálnice A4) 
 
 
 

zdroj: konference IENE Potsdam 2012  
autor: Sabina Nowak 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

 
 
 
 

zdroj: Anděla, et. al. 2010: Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

 
 
 
 

zdroj: mapa.selmy.cz 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

 
 
 
 

- velký problém komunikace 
okolo chráněných území 

zdroj: Velké šelmy a jejich migrační koridory v Západních 
Karpatech: Malá Fatra – Kysucké Beskydy – 
Moravskoslezské Beskydy – Javorníky 
 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

 
 
 
 

- hustá silniční síť a úmrtí na ní 
jsou jednou z hlavních příčin 
vymírání rysa pardálového 

zdroj: http://www.itexty.sk/cesti-vedci-maji-rovnici-ktera-
predpovida-vymirani-druhu/ 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

Problém turismu 
- Nadměrný pohyb lidí na 

turistických stezkách může být 
bariérou pro velké savce.          
Na druhou stranu klidné bezlesé 
hřebeny mohou fungovat jako 
koridory. 

- rozšířující se zástavba (chaty, 
sjezdovky, lanovky) fragmentují 
krajinu a vytváří bariéry. 

 
 
 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

- vodní toky mnohdy nejsou 
překážkou, ale slouží jako 
koridor, hlavně pro bobry 
vydry a jiné vodní savce. 
Vegetace podél břehů slouží 
jako kryt pro velké savce. 
Zamrzlé říční koryto je pro 
savce jako dálnice.  

 
 
 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

- problém nastává u vyder, které 
se bojí plavat pod mosty 

 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

Ptáci a netopýři 
- jelikož se nepohybují po 

zemi, tak většinou se neřeší 
- pohyb podél remízků a 

skupin stromů 
- srážky s automobily a vlaky 
 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

- problémem se stávají 
skleněné plochy 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

- pro některé druhy, hlavně v 
tropech se stává psychickou 
bariérou  

zdroj: biolib.cz, autor: Lubomír Prause 

zdroj: http://news.mongabay.com/2013/1112-yasuni-secret-oil-road-finer.html 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

- hlavně pro netopýry jsou 
nebezpečnou překážkou 
větrné elektrárny 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

Obojživelníci a plazi 
- u obojživelníků hlavně 

problém v době jarních a 
podzimních tahů 

- jinak se často neřeší 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

Ryby 
- postačí vodní tok bez 

nepřekonatelných bariér 
- výstavba rybochodů 

zdroj: http://www.pod.cz/atlas_toku/opava.html 



Nároky organismů při migraci  
a překonávání migračních bariér 

Bezobratlí 
- záleží od biotopových 

preferencí 
- zalesněná krajina může být 

bariérou 
- většinou se neřeší 

zdroj: www.naturfoto.cz 
autor: Jiří Bohdal 



(Ne)obvyklé případy migrace  

- medvěd v zahrádkářské 
kolonii v Třinci (2014) 



(Ne)obvyklé případy migrace 

Kojotovlk 
- telemetrie ukázala, že se 

pohybují podél železnice 

zdroj: http://www.crystalbeach.today/blog/56-warning-coyote-wolf-coywolf-niagara-region 



(Ne)obvyklé případy migrace 

- plot může pro malé savce v 
zástavbě sloužit jako remízek 

- v otevřené krajině ploty, sady a 
obydlí u nichž se nepohybuje 
člověk slouží větším savcům 
jako nášlapné kameny 

Zdroj: http://zabava.pohadkar.cz/public/media/AAA_zabava/veverka6.jpg 



Řešení migračních problémů 
 

- migrační podchody 



Řešení migračních problémů 
 

- migrační podchody 

zdroj: http://www.amusingplanet.com/2011/01/africas-first-elephant-underpass.html 



Řešení migračních problémů 
 

- migrační podchody – V Austrálii bylo zjištěno, že emu je 
nevyužívají 

zdroj: biolib.cz 
autor: Lukáš Konečný 



Řešení migračních problémů 

- migrační nadchody 



Řešení migračních problémů 

- migrační nadchody pro kraby na 
Vánočních ostrovech 

zdroj: http://www.abc.net.au/news/2009-10-29/red-crabs-march-across-christmas-island/1121514 



Řešení migračních problémů 

- migrační nadchody pro hlodavce 

zdroj: konference IENE Potsdam 2012  



Řešení migračních problémů 
 

- tunel v krajině 

zdroj: konference IENE Potsdam 2012  



Řešení migračních problémů 

- oplocení 



Řešení migračních problémů 

- pachové ohradníky 



Řešení migračních problémů 

- výsadba remízků a 
nášlapných kamenů 



Řešení migračních problémů 

- břehy pod mosty pro vydry 

zdroj: VYDRA A DOPRAVA – Příručka k omezení 
negativních vlivů dopravy na na vydru říční 
autor: Anděl et. al. 



Řešení migračních problémů 

- hadníky a hmyzí hotely v kombinaci s zatravněnou plochou 



Řešení migračních problémů 

- hadníky a hmyzí hotely 



Řešení migračních problémů 

- ideální nadchod by byl kombinací všech zmíněných opatření 



Řešení migračních problémů 

- Ukázalo se, že siluety dravců jsou neúčinné, protože ptáci si brzy na ně 
zvyknou. Nejúčinnější metodou se ukázalo vylepení poloprůhledných 
ploch na skleněné plochy. 



Řešení migračních problémů 

- průseky v lese mezi lokalitami na nichž žijí druhy 
vázané na nelesní krajinu. Na příklad průseky pro 
jasoně červenookého v Poloninách. 

zdroj: http://www.jirsaphoto.cz/fotogalerie/hmyz-pavoukovci-a-plzi/motyli/498-jason-cervenooky-parnassius-apollo.html 



Řešení migračních problémů 

- instalace propustků a tunelů pod silnicemipro drobné 
obratlovce 



Řešení migračních problémů 

- ementálová metoda: 
Rozšiřování stávajících 
propustků pod silnicemi a 
vytváření migračních 
podchodů. Výsadba remízků , 
nášlapných kamenů, a 
instalace oplocení, které by 
měly dovést živočichy k 
propustkům, podchodům a 
estakádám použitelným jako 
migrační podchody. Výstavba 
migračních nadchodů ve 
výjimečných případech. 



Nevhodná řešení migračních problémů 
 

- migrační nadchody na pražském okruhu: byly postavené v 
místech, kde se nevyskytují ohrožení velcí savci. Z obou 
dvou stran se nachází zemědělská krajina na kterou 
navazuje zástavba. 

zdroj: mapa.selmy.cz 



Nevhodná řešení migračních problémů 
 

- migrační nadchod u Dolního Újezdu: z jižní strany na 
migrační nadchod navazují strmé skly, silnice a 
zástavba 

zdroj: mapa.selmy.cz 



Nevhodná řešení migračních problémů 
 

- přejezd u Hrabůvky: 
jedná se o stavba 
umožňující přemostění 
potoka, aby byl 
zachovaný hydrický 
režim lesa na jižní 
straně dálnice. 

zdroj: mapa.selmy.cz 



Nevhodná řešení migračních problémů 
 

- benzínka u plánovaného nadchodu v Mostech u Jablunkova: 
Benzínka byla postavena v těsné blízkosti plánovaného 
migračního nadchodu, což bude mít do budoucna rušivý vliv na 
organizmy, kteří se budou snažit migrovat nadnárodním 
migračním koridoru. 



Nevhodná řešení migračních problémů 
 

- plánovaný kanál Odra-Dunaj-Labe: riziko šíření invazivních 
druhů 

zdroj: 
http://www.novinky.cz/domaci/328901
-vedci-zemana-nepotesili-kanal-
dunaj-odra-labe-nema-vubec-zadny-
smysl.html 



Prostupnost D1 
 

Prosinec 2013 – rys sražený na D1 u Koberovic. 
Absence migračních nadchodů  lokalitách určených AOPK 

nebo dostatku náhradních opatření umožňující zlepšení 
průchodnosti krajiny. 

Významná bariéra rozdělující sever a jih ČR. 

zdroj: www.selmy.cz 



Metody výzkumu migrace 
 

- mapování mortality 



Metody výzkumu migrace 
 

- Fotopasti 
- Využití migračního koridoru 

na silnici A4 v polsku 
- https://www.youtube.com/watch?v=_f_uYUSyGqM 



Metody výzkumu migrace 
 

- sledování písečných ploch 



Metody výzkumu migrace 
 

- liniové transekty 



Metody výzkumu migrace 
 

- sledování stopnich drah 



Metody výzkumu migrace 
 

- sčítání dopravy, turizmu 

zdroj: Velké šelmy a jejich migrační koridory v Západních Karpatech: Malá Fatra – Kysucké Beskydy – Moravskoslezské Beskydy – Javorníky 
 



Metody výzkumu migrace 
 

- telemetrie 

zdroj: beskydy:ivb.cz 



Metody výzkumu migrace 
 

- GIS: zpracování, analyzování 
a vyhodnocování dat. 

 

zdroj: AOPK ČR 



Užitečné odkazy 

AOPK, Evernia: Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce (pdf) http://www.selmy.cz/publikace/odborne-
publikace/ochrana-pruchodnosti-krajiny-pro-velke-savce/ 

Hnutí DUHA: VELKÉ ŠELMY A JEJICH MIGRAČNÍ KORIDORY V ZÁPADNÍCH KARPATECH: MALÁ FATRA – 
KYSUCKÉ BESKYDY – MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY – JAVORNÍKY(pdf) 
http://www.selmy.cz/publikace/odborne-publikace/velke-selmy-a-jejich-migracni-koridory-v-zapadnich-
karpatech-mala-fatra-kysucke-beskydy-moravskoslezske-beskydy-javorniky/ 

Hnutí DUHA: ANALÝZA VÝSKYTU VELKÝCH ŠELEM A PRŮCHODNOSTI KRAJINY V ZÁPADNÍCH 
KARPATECH (pdf) http://www.selmy.cz/publikace/odborne-publikace/analyza-vyskytu-velkych-selem-a-
pruchodnosti-krajiny-v-zapadnich-karpatech/ 

Zwierzęta i drogi. Ochrona zwierząt przy drogach szybkiego ruchu w Polsce (pdf) http://pracownia.org.pl/ksiazka-
zwierzeta-i-drogi 

Ekolist: České ekodukty jsou špatný vtip za veřejné peníze http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-
komentare/miroslav-kutal-ceske-ekodukty-jsou-spatny-vtip-za-verejne-penize 

Ochrana přírody: Opravdu potřebujeme v Čechách „mosty pro medvědy“? 
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/clanky/opravdu-potrebujeme-v-cechach-mosty-pro-
medvedy.html?action=print 

Leták: MIGRAČNÍ KORIDORY: proč jsou důležité pro velké šelmy? (pdf) http://www.selmy.cz/publikace/osvetove-
publikace/migracni-koridory-proc-jsou-dulezite-nejen-pro-velke-selmy/ 

Mapa teritorii rysů v Beskydech http://mapa.selmy.cz/ 
Mapa záznamů sražených zvířat na silnicích http://www.srazenazver.cz/cz/?_fid=9erz 
Mapa intenzity dopravy v ČR http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx 
Mapa migračních koridorů ČR (pdf) http://www.selmy.cz/publikace/odborne-publikace/mapa-migracnich-koridoru-

pro-velke-savce/ 
AOPK – migračně významné území a dálkové migrační koridory (vrstvy v GIS) http://www.ochranaprirody.cz/druhova-

ochrana/migracni-koridory/ 
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