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BESKYDY a HORNÍ VSACKO
Významné ptačí území roku 2010 – ptačí oblasti soustavy Natura 2000

Česká společnost ornitologická pořádá od roku 2003 kampaň Významné ptačí území roku,
jejíž součástí je vydání brožury seznamující veřejnost s přírodou vybraného území a s jejím
případným ohrožením. Nedílnou součástí kampaně je seznámení místních obyvatel s tím, jak
mohou přispět k ochraně tohoto území a jaké jsou možnosti jeho udržitelného využívání
v souladu s ochranou přírody. Významné ptačí území Beskydy bylo zahrnuto do prvního
evropského seznamu významných ptačích území již v roce 1989. Od konce roku 2004 jsou
jeho součástí i ptačí oblasti Beskydy a Horní Vsacko zahrnuté do soustavy Natura 2000.

Pro pestrou přírodu,pro budoucnost.

Přírodní poměry
Významné ptačí území Beskydy se nachází při hranicích se Slovenskem v nejvýchodnější části České republiky. Zasahuje do Moravskoslezského a Zlínského kraje a jeho
vymezení je přibližně shodné s hranicemi stejnojmenné chráněné krajinné oblasti.
Výrazně horský charakter území spoluvytváří tři horopisné celky – Moravskoslezské
Beskydy na severu a Vsetínské vrchy s Javorníky v oblasti Horního Vsacka na jihu.

Pohled na Moravskoslezské Beskydy s masivem Smrku.

Geologický vývoj území je spojen se vznikem
Karpat, které začaly být vytvářeny během
třetihorního alpínského vrásnění. Vnější flyšové pásmo karpatského oblouku je charakteristické mnohonásobným střídáním vrstev
jílovců, prachovců, pískovců a slepenců. Flyšové horniny jsou v území značně gravitačně
deformovány. Vlivem vysoké relativní výškové
členitosti zde došlo k odlehčení hornin a pohybu horninových ker, který měl za následek
rozsáhlé porušení masivů doprovázené vznikem pseudokrasových jevů (jeskyně, propasti). Půdní pokryv tvoří ve vyšších partiích
kambizemní a horské podzoly, na které níže
navazují silně kyselé dystrické kambizemě.
Podél vodních toků se vyskytují gleje.
Z hlediska geomorfologického členění náleží
území do oblasti Západní Beskydy. Reliéf má
charakter výrazně členité hornatiny s velkými
výškovými rozdíly mezi vrcholy a údolími.
Nejvyšším vrcholem oblasti je Lysá hora
s 1 324 m n. m., nejníže položená místa se
nacházejí ve výšce okolo 360 m n. m.
Říční síť je díky složité geomorfologii bohatě

Foto: S. Ondruch

vyvinuta, většina vodních toků má charakter
prudce tekoucích bystřin. Oblastí prochází
hlavní evropské rozvodí – severovýchodní
část území je odvodňována do Baltského
moře (Ostravice, Morávka, Lomná), jihozápadní část do Černého moře (Rožnovská
a Vsetínská Bečva). Rozsáhlejší vodní plochy zastupují tři vodní nádrže (Morávka,
Šance, Stanovnice) vybudované jako zásobárny pitné vody.
Většina území náleží do chladné klimatické
oblasti. Nejvyšší průměrný úhrn srážek
spadne v červnu až srpnu. Lysá hora patří
mezi srážkově nejbohatší místa v ČR. V nejvyšších polohách zůstává souvislá sněhová
pokrývka v průměru 150 – 180 dnů v roce.
Převažujícím vegetačním typem jsou lesy,
jež pokrývají přes 70 % území. Jejich zastoupení je vyšší na severovýchodě a ve
střední části v Moravskoslezských Beskydech. Jihozápadní část území náležící k Hornímu Vsacku je více charakteristická otevřenou krajinou s pestrou mozaikou luk, pastvin
a rozptýlené zeleně.

3

Proměny krajiny

Rozmanitý ráz krajiny Horního Vsacka je výsledkem hospodaření mnoha generací.

Před začátkem osídlování byla pohoří
Moravskoslezských Beskyd, Vsetínských
vrchů a Javorníků pokryta souvislými lesy.
Jediná bezlesí se nacházela pouze podél
větších vodních toků vytvářejících široká
řečiště vyplněná často mohutnými štěrkovými náplavy. Na jejich březích se vyskytovaly
v omezené míře lužní porosty, výše se
nacházely nevelké plochy dubohabrových
lesů a na ně navazovaly jedlobučiny, jež
v Beskydech představují nejrozšířenější typ
původní vegetace. Nejvyšší vrcholy byly
porostlé plošně omezenými porosty přirozených horských smrčin.
Kolonizace a osídlování území bylo doprovázeno výraznými změnami v krajině. Přibližně od 12. století začalo být odlesňováno
podhůří včetně niv větších a následně
i menších vodních toků. V průběhu 16. až
17. století nastala v území tzv. valašská
a pasekářská kolonizace, během níž byly
odlesňovány i svahy a hřebeny hor včetně
nejvyšších vrcholů. Po odtěžení lesních
porostů byla půda přeměněna na pastviny
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Foto: J. Jaskula

využívané zejména k chovu ovcí a později
v měnší míře také skotu. Na části luk začala
být později zakládána drobná políčka. Činností člověka tak byla vytvořena zejména na
Valašsku na místě původních lesů velmi rozmanitá krajina s pastvinami, loukami, políčky a sady.
Se zvyšujícím se počtem obyvatel a také
s rozvojem průmyslu v podhůří docházelo
k vzestupu poptávky po dřevu. Lesy začaly
být intenzivně těženy a ve druhé polovině
18. století zbývalo v Beskydech přibližně jen
35 % z jejich původní rozlohy. Následkem
úbytku lesů vzrůstala cena dřeva, což vyvolalo postupný úpadek pastevectví a počátek
opětovného zalesňování. Vytěžené lesy
a zanikající pastviny byly zalesňovány
zejména smrkem, což vedlo k vytvoření rozsáhlých smrkových monokultur. Z tohoto
důvodu dnes v území převažují nepůvodní
smrkové lesy. Rozsáhlejší porosty druhově
původních dřevin zůstaly zachovány jen
místy, většina z nich je chráněna v přírodních rezervacích.

Ochrana území
Beskydy společně s Horním Vsackem vytvářejí území výjimečných přírodních hodnot,
v němž se z hlediska ochrany přírody nachází řada významných lokalit. Vymezením je
významné ptačí území téměř totožné
s Chráněnou krajinnou oblastí Beskydy, se
kterou se překrývá z 96 %.
Většina z nejzachovalejších lokalit byla dle
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, vyhlášena maloplošnými zvláště
chráněnými územími (MZCHÚ). Ve významném ptačím území bylo dosud celkem vyhlášeno 54 MZCHÚ, z toho 7 národních přírodních rezervací (NPR), 23 přírodních rezervací (PR) a 24 přírodních památek (PP). Převažujícím typem chráněných lokalit jsou různé
typy lesních porostů, zbývající chráněná
území představují květnaté louky a zachovalé pastviny, ojediněle jsou zastoupeny mokřady, pseudokrasové jeskyně a skalní útvary.
Současný počet chráněných území však
neodpovídá zachovaným přírodním hodnotám a v území ještě stále existuje řada dalších lokalit, jejichž přírodní kvality jsou srovnatelné se stávajícími MZCHÚ. Zejména na
Horním Vsacku, kde nejsou v dostatečné
míře chráněny zachovalé lesní porosty, je
žádoucí zajistit ochranu většího komplexu
cenných lesních společenstev.

Lesní porosty v NPR Mionší patří v Beskydech
k nejstarším.
Foto: J. Jaskula

Významnému ptačímu území se dostává též
ochrany v rámci soustavy Natura 2000, a to
jak podle směrnice o ochraně volně žijících
ptáků, tak podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin. Ptačí oblasti Beskydy a Horní Vsacko zaujímají 57 % rozlohy
významného ptačího území a zahrnují nejhodnotnější biotopy z hlediska výskytu 12
kritériových druhů. Evropsky významná
lokalita Beskydy, vymezením totožná s Chráněnou krajinnou oblastí Beskydy, chrání 17
typů přírodních stanovišť, 7 druhů obratlovců, 4 druhy bezobratlých a 2 druhy rostlin.

V NPR Pulčín-Hradisko se na strmých zalesněných svazích nachází skalní stěny, sutě, kamenná moře
a pseudokrasové jeskyně.
Foto: L. Hauser
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Ptačí oblasti
Významné ptačí území Beskydy zahrnuje dvě ptačí oblasti soustavy Natura 2000, které společně zaujímají 57 % z jeho celkové rozlohy 121 433 ha. Ptačí oblast Beskydy o rozloze
41 702 ha byla vymezena nařízením vlády ČR č. 687/2004 Sb., ze dne 8. prosince 2004 pro
10 druhů – čápa černého, jeřábka lesního, tetřeva hlušce, kulíška nejmenšího, puštíka bělavého, žlunu šedou, datla černého, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého a lejska
malého. Ptačí oblast Horní Vsacko o rozloze 26 978 ha byla zřízena vládou ČR nařízením
č. 686/2004 Sb., ze dne 8. prosince 2004. Předmětem ochrany je zde 7 druhů – čáp černý,
jeřábek lesní, chřástal polní, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý, lejsek malý a ťuhýk obecný. Cílem ochrany obou ptačích oblastí je zachování a obnova ekosystémů významných pro
uvedené ptačí druhy a zajištění podmínek pro jejich udržení v dlouhodobě příznivém stavu.
Čáp černý (Ciconia nigra)
hnízdí ve starých lesních porostech, v kterých si staví hnízdo zejména v závětrných
údolích. Za potravou, kterou tvoří převážně
ryby a další drobní obratlovci, zalétá na
okolní vodní toky. Současný stav populace
v obou ptačích oblastech je stabilní.
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
se početněji vyskytuje v pralesovitých
porostech přirozených smrčin, např. v masivu Smrku, Kněhyně a Čertova Mlýna, nebo
Velkého a Malého Polomu. Z hlediska jeho
výskytu je v biotopu velmi podstatná přítomnost pionýrských a bobulonosných dřevin –
lísky, břízy, vrby a brusnice borůvky.

Čáp černý je v lesních porostech nenápadně
hnízdícím druhem.
Foto: L. Madzia
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Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
se pravidelně vyskytuje jen v Ptačí oblasti
Beskydy, kde je jeho početnost udržuje
dlouhodobě na kriticky nízké úrovni. Posledními lokalitami výskytu jsou místa se zbytky
pralesovitých porostů s významným podílem jehličnatých dřevin. Pro zlepšení stavu
populace tetřeva hlušce je klíčové zvýšit
zastoupení prostorově rozrůzněných porostů s podrostem bobulonosných rostlin
a usměrnit zvyšující se turistický ruch v jádrových oblastech jeho výskytu.
Žluna šedá (Picus canus)
se v obou ptačích oblastech vyskytuje ostrůvkovitě především v pralesovitých poros-

Tetřev hlušec se v Beskydech vyskytuje již jen na
několika posledních lokalitách.
Foto: T. Bělka

tech a starých lesích s přítomností stromů
ve stadiu rozpadu. Na Horním Vsacku jsou
známy výskyty několika párů i v břehových
porostech Vsetínské Bečvy. Potravu, kterou
tvoří nejčastěji larvy hmyzu, vyhledává jak
v odumřelém dřevě, tak i na zemi.
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos
leucotos)
je druhem pralesovitých bukových a jedlobukových porostů, v nichž se vyskytují
v dostatečném rozsahu narušené a odumřelé stromy a jejich torza. V obou ptačích
oblastech je díky specifickým biotopovým
nárokům jeho výskyt ostrůvkovitý a ve srovnání s dřívějšími stavy v nich bylo zaznamenáno snížení početnosti.

Strakapoud bělohřbetý je výskytem vázaný na
pralesovité porosty jedlobučin a bučin.
Foto: L. Madzia

Lejsek malý (Ficedula parva)
se vyskytuje v pralesovitých porostech
s převažujícím zastoupením buku, kde hnízdí v polodutinách. Početněji se vyskytuje
v nižších polohách, horní hranice výškového
rozšíření nepřesahuje obvykle 900 m n. m.
Těžba a fragmentace bukových porostů
vede k úbytku hnízdního biotopu a poklesu
hnízdící populace v obou ptačích oblastech.

Puštík bělavý (Strix uralensis)
hnízdí v pralesovitých porostech v mohutných zlomech nebo dutinách starých stromů. Známé jsou i výskyty v hospodářsky
udržovaných lesích, kde může vyhnízdit ve
starých hnízdech dravců. Výsledky monitoringu potvrzují šíření druhu, jehož výskyty
jsou zjišťovány též za hranicemi Ptačí oblasti Beskydy.

Lejsek malý přilétá ze zimovišť na hnízdiště
obvykle až počátkem května.
Foto: L. Hlásek

Samec puštíka bělavého se v jarním období na
hnízdišti ozývá hlasitým houkáním. Foto: L. Madzia
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Chřástal polní (Crex crex)
je početněji rozšířen v Ptačí oblasti Horní
Vsacko, kde hnízdí v otevřené krajině na
loukách a extenzivně využívaných pastvinách. V důsledku nevhodného zemědělského hospodaření a rozrůstající se zástavby
v krajině dochází k postupnému poklesu
populace v obou ptačích oblastech.

Datel černý (Dryocopus martius)
vyhledává především staré porosty se zastoupením buku, v kterém si nejčastěji tesá
dutinu. Vyskytuje se též ve smrkových lesích, i zde však ke hnízdění preferuje vtroušené buky. Stav populace se v obou ptačích
oblastech jeví dlouhodobě jako stabilní.
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
vyhledává staré porosty s převahou smrku,
v nichž nejčastěji hnízdí v dutinách po strakapoudovi velkém. V Ptačí oblasti Beskydy,
kde je výrazně početnější, patří k tradičně
obsazovaným lokalitám Smrk, Lysá hora,
Velký Polom a Malý Polom.
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
je vázán výskytem především na původní
horské smrčiny. Známá jsou i hnízdění
v obhospodařovaných lesích s přítomností
stromů napadených kůrovcem, které však
představují sekundární hnízdní biotop
a početnost datlíka je zde výrazně nižší.

Chřástal polní je celosvětově ohroženým druhem
hnízdícím v travních porostech.
Foto: P. Šaj
Počty párů předmětů ochrany ptačích oblastí
Beskydy a Horní Vsacko
Druh

Beskydy

Čáp černý
Jeřábek lesní
Tetřev hlušec
Chřástal polní
Kulíšek nejmenší
Puštík bělavý
Žluna šedá
Datel černý
Strakapoud bělohřbetý
Datlík tříprstý
Lejsek malý
Ťuhýk obecný

10 –15
125 –175
15 – 24 ex.
10 –15
20 – 30
15 – 20
25 – 35
40 – 55
75 – 95
15 – 20
65 –105
?

Horni Vsacko
7–10
50 –70
0
60 – 80
10 – 20
3–5
15 – 20
15 – 25
27– 41
7–15
60 –100
500 – 600

Pozn.: – druhy, jejichž početnost je uvedena kurzivou, nejsou v ptačí oblasti předmětem ochrany
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Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
dosahuje nejvyšší početnosti v Ptačí oblasti Horní Vsacko, kde na loukách a pastvinách hnízdí v porostech trnitých křovin.
V Ptačí oblasti Beskydy se vyskytuje méně
početně v otevřené krajině v blízkém okolí
obcí na úpatí hor.

Ťuhýka obecného je možné nejčastěji pozorovat
na trnitých křovinách.
Foto: T. Bělka

Ornitologický význam
Kromě druhů, které jsou v ptačích oblastech
předmětem ochrany, v území pravidelně
hnízdí dalších 6 druhů přílohy I směrnice
o ptácích a jiné zvláště chráněné druhy.
Ze vzácnějších dravců se v území pravidelně
vyskytují včelojed lesní (Pernis apivorus)
a ostříž lesní (Falco subbuteo). Na tahu
i v hnízdním období bývá ojediněle pozorován orel křiklavý (Aquila pomarina), který
zde v minulosti hnízdil. Několik let již v Beskydech probíhá repatriace orla skalního
(Aquila chrysaetos) zahájená v roce 2006.
Poměrně vzácným druhem je sýc rousný
(Aegolius funereus), běžně zde naopak hnízdí krkavec velký (Corvus corax).
Horské smrčiny jsou prostředím zatím stále
početné, ale klesající populace kosa horského (Turdus torquatus). Vyskytuje se zde také
nenápadný ořešník kropenatý (Nucifraga
caryocatactes). Dutiny stromů v bučinách
a jedlobučinách obsazuje holub doupňák
(Columba oenas). Na horských loukách
a pastvinách hnízdí linduška luční (Anthus
pratensis). Na imisních holinách nejvyšších
vrcholů hnízdila ještě nedávno také linduška
horská (Anthus spinoletta), jejíž výskyt zde
však v posledních pěti letech nebyl potvrzen.
Na vodních tocích žije početná populace
skorce vodního (Cinclus cinclus), vzácný je
naopak ledňáček říční (Alcedo atthis) a jen

Hnízdním prostředím skorce vodního jsou
horské bystřiny.
Foto: T. Bělka

Kos horský se v území vyskytuje především
v pohoří Moravskoslezských Beskyd.
Foto: T. Bělka

výjimečně zde hnízdí pisík obecný (Actitis
hypoleucos). V okolí vodních nádrží Morávka
a Šance, jež nemají pro výskyt vodních ptáků větší význam, hnízdí malá populace hýla
rudého (Carpodacus erythrinus).
Nejvýznamnějšími druhy zemědělské krajiny
jsou křepelka polní (Coturnix coturnix), krutihlav obecný (Jynx torquilla), bramborníček
hnědý (Saxicola rubetra), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) a pěnice vlašská
(Sylvia nisoria).
Přestože území nepatří mezi významné tahové
zastávky ptáků, na vodních nádržích se nepravidelně zdržují některé méně obvyklé druhy. Z přehrady Stanovnice jsou známá pozorování potáplice malé (Gavia stellata), na přehradě Šance se v zimě roku 2010 zdržovala velmi
vzácná potáplice lední (Gavia immer).V zimním
období se v území vzácně objevuje sněhule
severní (Plectophenax nivalis), naopak častá
jsou pozorování hejn jikavců severních (Fringilla montifringilla) a v některých letech též brkoslavů severních (Bombycilla garrulus).
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Fauna a flóra
V Beskydech a na Horním Vsacku se vyskytuje řada vzácných druhů fauny a flóry,
jejichž výskyt je často vázán na zachovalé
pralesovité porosty a pestrou zemědělskou
krajinu s extenzivními pasvinami a loukami.
Z bezobratlých živočichů je pozoruhodný
výskyt horského sekáče Ischyropsalis manicata nebo pavouka mysmeny horské (Trogloneta granulum) a střevlíčka Pterostichus
negligens žijících v kamenných sutích. V pralesovitých porostech žije lesák rumělkový
(Cucujus cinnaberinus) a vzácný tesařík
horských smrčin Acanthocinus griseus.
Nejisté je přežívání nádherně zbarveného
tesaříka alpského (Rosalia alpina), naopak
poměrně početné populace tvoří ohrožený
tesařík Pogonocherus ovatus. V rozpadajících se jedlích probíhá vývoj dnes již vzácného, ale v Beskydech ještě rozšířeného
druhu roháčka Cechrus chrysomelinus.
Unikátní je výskyt střevlíčka Pseudoanophthalmus pillosellus stobiecki, žijícího v celé ČR pouze na několika nejvyšších beskydských vrcholech. Evropsky významným
druhem je nenápadný střevlík hrbolatý
(Carabus variolosus), kterého je možné
pozorovat kolem lesních mokřadů a kaluží.
Pralesovité porosty hostí i zajímavá společenstva lesních plžů. Mezi nejohroženější
druhy patří vřetenatky Macrogastra latestriata a Bulgarica cana. Zajímavý je také výskyt
druhu Vestia gulo, který na naše území

Prstnatec bezový kvete
v průběhu května.
Foto: M. Popelářová
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zasahuje pouze okrajem svého areálu.
Typickým představitelem bučin je stále ještě
běžná modranka karpatská (Bielzia coerulans). Na loukách a pastvinách dosud přežívá řada ohrožených druhů motýlů. Početné
populace tvoří v ČR kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný (Maculinea arion) a perleťovec maceškový (Argynnis niobe), vzácně
se vyskytují jasoň dymnivkový (Parnassius
mnemosyne), okáč kluběnkový (Erebia aethiops) nebo vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae) a mokřadní (Zygaena trifolii).
Pastviny Horního Vsacka hostí v ČR nejpočetnější populaci saranče vrzavé (Psophus
stridulus).
Z obratlovců je nutno v prvé řadě jmenovat
pravidelný výskyt všech tří druhů velkých
šelem – medvěda hnědého (Ursus arctos),
vlka (Canis lupus) a rysa ostrovida (Lynx
lynx). Zachovalejší úseky toků obývá nepočetná populace vydry říční (Lutra lutra). Beskydské pseudokrasové jeskyně jsou zimovištěm kriticky ohroženého vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) a dalších asi
deseti druhů netopýrů. Z obojživelníků stojí
za zmínku výskyt karpatského endemita
čolka karpatského (Triturus montandonii),
v kalužích a vyjetých kolejích nebo tůňkách
žije kuňka žlutobřichá (Bombina variegata),
v drobných tocích se rozmnožuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Z plazů je
nejběžnějším druhem ještěrka živorodá
(Zoocta vivipara), méně častá je zmije obec-

Kyčelnice žláznatá je druhem
karpatských jedlobučin a bučin.
Foto: M. Popelářová

Šafrán karpatský patří v Beskydech mezi nejvzácnější rostliny.
Foto: D. Křenek

ná (Vipera berus) a užovka hladká (Coronella austriaca). Vodní toky obývají ohrožené
ryby vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) a ouklejka pruhovaná (Alburnoides
bipuncatus).
Území je zajímavé také botanicky, a to jak
výskytem prvků karpatské květeny, tak i díky
přítomnosti horských, teplomilných i mokřadních druhů. Významným druhem je karpatský endemit oměj tuhý moravský (Aconitum
firmum sub. moravicum), v nejvyšších polohách roste mléčivec alpský (Cicebrita alpina), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius) a rybíz skalní (Ribes petraeum).
Na jaře rozkvétají květnaté bučiny koberci
jarních geofytů. Pro Karpaty jsou typické
porosty kyčelnice žláznaté (Dentaria glandulosa), z dalších druhů kyčelnice devítilisté
(Dentaria enneaphylos), dymnivky duté
(Corydalis cava) nebo méně časté dymnivky
plné (Corydalis solida). Místy se objevuje
i sněženka podsněžník (Galanthus nivalis)
a měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).
Extenzivní horské louky a pastviny hostí
velké množství druhů rostlin. Jedny z nejohroženějších jsou orchideje, kterých zde
bylo zaznamenáno kolem 27 druhů. Nápadný je zejména vstavač mužský (Orchis mascula) a prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vzácněji se vyskytují vstavač
osmahlý (Orchis ustulata), hlavinka horská
(Traunsteinera globosa) a vemeníček zelený

Modrásek černoskvrnný je vázán na výslunné
mírně spásané stráně s porosty mateřídoušky.
Foto: J. Hlásek

Čolek karpatský se rozmnožuje v malých lesních
tůních a kalužích.
Foto: J. Hlásek

Střevlík hrbolatý je vzácným lesním druhem
žijícím v blízkosti vody.
Foto: J. Hlásek

(Coeloglossum viride). Z dalších druhů
vázaných převážně na Horní Vsacko stojí za
povšimnutí velmi ohrožený hořeček žlutavý
(Gentianella lutescens), chrpa javornická
(Centaurea mollis), světlík slovenský (Euphrasia slovaca) a i v Beskydech rostoucí
kontryhel grúňský (Alchemilla gruneica).
Velmi cenné jsou i zbytky mokřadních luk
a pramenišť. Vyskytují se zde např. masožravá rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), všivec lesní (Pedicularis sylvatica),
hadí mord nízký (Scorzonera humilis) nebo
zdrojovka prameništní (Montia fontana).
Několik většinou velmi ohrožených druhů je
vázáno na štěrkové náplavy toků, především
je nutno jmenovat kriticky ohrožený keř židovník německý (Myricaria germanica).
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Ohrožení
Nejzávažnější ohrožení pro většinu kritériových druhů obou ptačích oblastí dnes představují nevhodné způsoby lesnického hospodaření. Původní charakter lesů zůstal zachován jen na nejméně přístupných místech, ostatní obhospodařované porosty
dnes většinou nesplňují optimální biotopové
nároky ohrožených druhů. Problematické je
zejména vysazování smrkových porostů na
úkor původních bučin a jedlobučin a pasečný způsob obnovy téměř všech porostů
spojený se zakládáním stejnověkých lesů.
V porostech tak následně schází dostatečný
počet doupných a odumřelých stromů klíčových zejména pro některé druhy šplhavců
(strakapoud bělohřbetý, žluna šedá, datel
černý, datlík tříprstý), ale i další druhy (např.
puštík bělavý, lejsek malý). V nedostatečném rozsahu se v lesích též vyskytují světliny a rozvolněné porosty s nízkým zakmeněním, které poskytují vhodný biotop lesním
kurům – tetřevu hlušci a jeřábku lesnímu.
Významným ohrožujícím faktorem se v po-

sledních letech stávají rušivé vlivy spojené se
zvyšující se návštěvností území. Přispívá k ní
zejména vzrůstající tlak na budování nových
lyžařských běžeckých a cyklistických tras
nebo zakládání nových či rozšiřování současných rekreačních a sportovních areálů.
V hnízdním i zimním období se v jádrových
oblastech stále častěji provozují nepovolené
sportovní aktivity (motorkáři, čtyřkolky, sněžné skútry, skialpinisté), jež narušují klidový
režim v oblastech výskytu ohrožených druhů.
V zemědělské krajině je nevhodnými způsoby intenzivního hospodaření (sečení od krajů
do středu, rozšiřování trvalých pastvin)
nepříznivě ovlivňována populace chřástala
polního. Zánik dříve obsazovaných hnízdišť
tohoto druhu v posledních letech způsobuje
též rozšiřující se zástavba v krajině. Upouštění od hospodaření na loukách a pastvinách
s rozptýlenými porosty křovin způsobuje postupný zánik tohoto cenného biotopu významného nejen pro luční ptáky, ale i další vzácné druhy živočichů a rostlin.

Nahrazování bukových porostů nepůvodními smrkovými monokulturami způsobuje ztrátu hnízdního
biotopu kritériových druhů v obou ptačích oblastech.
Foto: T. Myslikovjan
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Ochranná opatření
Základním předpokladem pro udržení populací kritériových druhů v příznivém stavu je
dostatečný rozsah vhodného biotopu. Většina lesních druhů však v současných porostech optimální podmínky nenachází a jejich
další přežití je značně nejisté, pokud nebudou realizována účinná ochranná opatření.
Patří k nim především omezení pasečného
způsobu obnovy porostů a omezení výsadby druhově nepůvodních stejnověkých
monokultur. Ke zlepšení stavu biotopů lesních druhů výrazně napomůže zejména
podpora jemnějších způsobů lesního hospodaření – ponechávání narušených a odumřelých stromů, podrostní hospodaření,
využívání přirozeného zmlazení. V oblastech
vymezených jako jádrové zóny je žádoucí
vytvořit mozaiku bezzásahových porostů.
Přestože tyto postupy začaly být již na
některých místech uskutečňovány, není
jejich rozsah pro zajištění stabilních populací ohrožených druhů stále dostačující a je
třeba v nich pokračovat. Nezbytné je zajistit

Ponechání několika stromů k úplnému dožití zvyšuje v odtěžených porostech naději na vytvoření
vhodného biotopu.
Foto: T. Myslikovjan

Torza starých stromů poskytují ohroženým ptačím
druhům potravní příležitosti. Foto: T. Myslikovjan

zachování stávajících nejcennějších porostů, jež dnes často představují poslední
hnízdní biotopy některých druhů.
Pro ochranu ptáků v zemědělsky obhospodařované krajině je žádoucí uplatňovat
postupy, jež minimalizují negativní dopady
na jejich hnízdní úspěšnost. V případě chřástala polního je to posun doby seče nejlépe
až do poloviny srpna, v dřívějších termínech
provádět seč od středu k okrajům. Na hnízdních lokalitách chřástala je třeba též důsledně posuzovat žádosti o změny využití
pozemků a monitorovat změny v hospodaření na travních porostech. V křovinatých
biotopech, jež jsou hnízdištěm ťuhýka obecného, je nezbytné v Ptačí oblasti Horní
Vsacko zahájit management zajišťující
obnovu a zmlazení přestárlých porostů.
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Monitoring a propagace

V okolí Rožnova pod Radhoštěm pořádá patronátní skupina každoročně Vítání ptačího zpěvu.
Foto: M. Šulgan

Patronátní skupina pro Významné ptačí
území Beskydy, složená ze členů České
společnosti ornitologické, zajišťuje dlouhodobě monitoring kritériových druhů a jejich
biotopů. Podle jednotné metodiky jsou
v rámci tříletých monitorovacích cyklů sledovány v obou ptačích oblastech všechny
předměty ochrany. Každoročně zde probíhá
monitoring čápa černého, tetřeva hlušce,
jeřábka lesního a puštíka bělavého. V tříletých periodách je uskutečňován monitoring
druhů vyskytujících se v jedlobučinách a bučinách jádrových území, mezi něž patří
žluna šedá, datel černý, strakapoud bělohřbetý a lejsek malý. Ve stejném intervalu
jsou též monitorováni chřástal polní, kulíšek
nejmenší, datlík tříprstý a ťuhýk obecný.
Kromě monitoringu kritériových druhů probíhá v území též sledování jejich biotopových
nároků a ohrožujících faktorů. Nad rámec
monitoringu druhů, jež jsou v ptačích oblastech předměty ochrany, se v území pravidelně mapuje výskyt všech druhů sov a jednou
za několik let se provádí celoplošné sčítání
chřástala polního a křepelky polní. Průběžně jsou též zaznamenány výskyty všech
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dalších vzácných a ohrožených ptačích
druhů.
Výsledky monitoringu např. prokazují vzrůstající početnost puštíka bělavého a stabilní
počet párů čápa černého. V nepříznivém
stavu se naopak nachází v Ptačí oblasti
Beskydy populace tetřeva hlušce, v obou
ptačích oblastech se dlouhodobě snižuje
početnost strakapouda bělohřbetého a lejska malého.
Členové patronátní skupiny organizují pravidelně vycházky a exkurze pro veřejnost
(např. Vítání ptačího zpěvu), během nichž
seznamují účastníky s avifaunou a dalšími
přírodními zajímavostmi významného ptačího území i ostatních blízkých lokalit. Publikovány jsou též články a informační materiály nejen o ptactvu, ale i dalších přírodních
aspektech Beskyd a Valašska (Zpravodaj
CHKO Beskydy, www.valasskakrajina.cz).
Ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Beskydy byly zpracovány studie
hodnotící stav populací kritériových druhů
ptačích oblastí Beskydy a Horní Vsacko
a v jejich biotopech byla navržena potřebná
managementová opatření.

Významná ptačí území (Important Bird Areas, IBAs)
se vyhlašují v rámci stejnojmenného programu mezinárodního sdružení
nevládních organizací na ochranu ptactva BirdLife International. Cílem
programu je vymezit a chránit síť lokalit, důležitých jako hnízdiště, zimoviště a tahové zastávky ohrožených druhů ptáků. Území se určují podle
standardních vědeckých kritérií, použitelných na třech úrovních – celosvětové, evropské a Evropské unie. Kritéria pro EU byla Evropským
soudním dvorem uznána jako kritéria vhodná pro určování ptačích oblastí soustavy Natura 2000. Národní seznamy významných ptačích území
používá Evropská komise jako podklad pro posouzení, zda členský stát
svou povinnost vyhlásit ptačí oblasti splnil dostatečně.

Natura 2000 je soustava lokalit chránících ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště na území Evropské unie. Tvoří jí ptačí oblasti
a evropsky významné lokality, území vyhlášená podle dvou hlavních
právních předpisů na ochranu přírody v EU:

··

Směrnice o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně směrnice o ptácích)
Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin (zkráceně směrnice o stanovištích)

Ptačí oblasti (Special Protection Areas, SPAs) se vyhlašují pro druhy
vyjmenované v příloze I směrnice o ptácích a pravidelně se vyskytující
stěhovavé druhy, které nejsou v příloze I uvedeny. Nejsou zvláště chráněnými územími. Zřizuje je vláda nařízeními, které neobsahují zákazy, ale
mohou stanovit činnosti vyžadující souhlas orgánu ochrany přírody. V ČR
bylo vyhlášeno 41 ptačích oblastí pro 41 druhů přílohy I, 6 stěhovavých
druhů a shromaždiště s více než 20 000 vodních ptáků.
Evropsky významné lokality (Sites of Community Importance, SCIs)
jsou místa, v kterých se chrání přírodní stanoviště vyjmenovaná v příloze
I nebo stanoviště druhů rostlin a živočichů z přílohy II směrnice o stanovištích. Národní seznam 864 evropsky významných lokalit ve dvou biogeografických oblastech (panonská, kontinentální) stanovila vláda nařízením 132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004. Evropská komise vyhodnotila počet lokalit za nedostatečný a požadovala seznam doplnit. Po
doplnění seznamu o další lokality v panonské oblasti se zvýšil počet na
879 (nařízení vlády č. 301/2007 Sb.), následné rozšíření o lokality v kontinentální oblasti (nařízení vlády č. 371/2009 Sb.) navýšilo počet na současných 1082 evropsky významných lokalit.
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ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ
Česká společnost ornitologická (ČSO) je dobrovolné sdružení zájemců o pozorování, ochranu a výzkum ptáků. Působí od roku 1926 na území celé České republiky, kde zastupuje BirdLife International
– celosvětové sdružení nevládních organizací zaměřené na ochranu ptactva a jejich prostředí.
ČSO realizuje vlastní i mezinárodní projekty spojené s výzkumem a ochranou ptáků, pořádá akce pro své
členy i nejširší veřejnost a prostřednictvím dalších kampaní popularizuje a propaguje ochranu ptactva.
Mezi nejvýznamnější dlouhodobé programy ČSO patří Významná ptačí území (Important Bird Areas,
IBAs) zaměřený na ochranu celosvětové sítě ornitologicky významných lokalit. Odborná kritéria pro
jejich vymezení byla převzata EU pro vytvoření návrhů ptačích oblastí soustavy Natura 2000, který
v České republice připravila ČSO ve spolupráci s AOPK ČR.
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