
páchník hnědý se vyskytuje pouze 
v  několika navzájem izolovaných lokalitách
typický biotop páchníka hnědého v Poodří 
– hlavaté vrby – nejsou pravidelně 
ořezávány a hrozí jim zánik 
druhý nejčastější biotop páchníka – lípy – 
ohrožuje invaze jmelí 

Zachraňujeme 
brouka páchníka 

v Poodří
Existence páchníka hnědého (Osmoderma 

barnabita) v Poodří je ohrožena.

Proč?

Co uděláme
vysadíme 1 500 nových stromů (vrby, topoly, duby a hrušně), 
abychom propojili izolované lokality s výskytem páchníka 
a vytvořili pro něj nové biotopy 
ořežeme 600 vzrostlých vrb, abychom prodloužili životnost 
typického biotopu páchníka 
ošetříme 150 vzrostlých lip napadených jmelím, abychom 
prodloužili životnost druhého nejčastějšího biotopu páchníka
zvýšíme hodnotu krajinného rázu obnovou dvou typických 
krajinných prvků – hlavatých vrb a hrušňových stromořadí 
zvýšíme atraktivitu a význam regionu pro místní obyvatele 
a turisty, budeme ošetřovat stromy společně s místními 
a připravíme pro veřejnost řadů workshopů, komentovaných 
výletů a praktických ukázek 
zvýšíme povědomí o významu a ochraně biodiverzity v Poodří 
u místních samospráv a občanů, vlastníků půdy, zemědělců 
a rybářů, spolků, ale i odborné veřejnosti



Hlavaté vrby tvoří dutiny – biotopy pro 
páchníka a další vzácné živočichy. 
Pravidelně ořezávané vrby jsou bezpečné 
pro vlastníky i turisty. Jejich kmeny se 
nerozlamují pod tíhou přerůstajících větví. 
Materiál z ořezů vrb lze využít jako 
palivové dříví nebo organickou hmotu 
(štěpku).

Hrušně nejsou zasaženy invazí jmelí. 
Dlouhověké hrušně vytvářejí dutiny 
– biotopy pro páchníka a další vzácné 
živočichy.  Obnovení jedné z místních 
tradic  – pěstování hrušní a využívání 
jejich ovoce –  bude přínosem pro místní 
komunitu. 
 
Páchník hnědý (Osmoderma barnabita)  
je chráněný evropskou i národní  
legislativou. Podle posledních výsledků 
monitoringu je stav druhu hodnocený 
na evropské úrovni i na  území České 
republiky jako „nepříznivý“.
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