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20. V˘zkum pﬁírody
Poznání pﬁírody v okrese Vsetín je u rÛzn˘ch skupin
na rozdílné úrovni podobnû jako v jin˘ch ãástech âeské
republiky. Nejlépe jsou ze ÏivoãichÛ prozkoumáni obratlovci,
zejména ryby a ptáci, z rostlin orchideje a z mykoflóry lupenaté, rozliãnotvaré a hﬁibovité houby. Na pﬁírodovûdn˘ch
v˘zkumech se podílejí jak odborní pracovníci a zájemci
z okresu Vsetín, tak rÛzní specialisté z jin˘ch krajÛ âR.
Z okresních pracovi‰È se na prÛzkumech pﬁírody podílejí pracovníci pﬁírodovûdného oddûlení Okresního vlastivûdného muzea Vsetín (rostliny, bezobratlí, obratlovci,
paleontologie), pracovníci Správy CHKO Beskydy v RoÏnovû
p. R. (ohroÏené druhy rostlin a ÏivoãichÛ, v˘znamné stromy,
paleontologické a geologické zajímavosti, inventarizace pﬁírodnû hodnotn˘ch biotopÛ), Okresního úﬁadu Vsetín, referátu Ïivotního prostﬁedí (zejména ohroÏené druhy rostlin
a ÏivoãichÛ, v˘znamné stromy, pﬁírodnû hodnotné biotopy).
V˘znamn˘ je podíl nevládních organizací. Od roku 1975
se na intenzivních v˘zkumech avifauny podílí skupina ornitologÛ - ãlenÛ âeské spoleãnosti ornitologické sdruÏen˘ch
ve Vala‰ském ornitologickém klubu pﬁi OVM Vsetín.
Ornitologové sledují roz‰íﬁení ptákÛ (pouÏívají i standardní
kvantitativní metody), dále se zab˘vají hnízdní bionomií
a potravní ekologií vybran˘ch druhÛ. Od konce 80. let
se pﬁírodovûdn˘ch v˘zkumÛ v˘znamnû úãastní âesk˘ svaz
ochráncÛ pﬁírody (Ïivoãichové, rostliny), Mykologick˘ klub
OVM Vsetín (mykoflóra) a místní skupina ZO ORCUS
ve Vsetínû (speleologie, netop˘ﬁi). Dal‰í zájemci o v˘zkumy
se objeví mezi studenty stﬁedních ‰kol, hlub‰í odborn˘
zájem o pﬁírodu je u nich v‰ak ojedinûl˘.

Na prÛzkumech se dále podílí ﬁada jednotlivcÛ i organizací sídlících mimo území okresu. Jeskynûmi se od 70. let
systematicky zab˘vá ZO Speleologické spoleãnosti ORCUS
Bohumín.V posledních letech se o pﬁírodovûdné prÛzkumy
koneãnû zvy‰uje zájem i ze strany vysok˘ch ‰kol. Vysoké
‰koly by v budoucnu mûly mít pﬁi v˘zkumech pﬁírody
mnohem vût‰í váhu a jejich podstatnû zv˘‰ená aktivita
se v okrese také oãekává. Nejvût‰ím pﬁínosem jsou studenti,
kteﬁí mají skuteãn˘ zájem o svou specializaci, tûmto se také
vychází maximálnû vstﬁíc pﬁi upﬁesÀování tématu nebo
pﬁi v˘bûru optimálních lokalit k v˘zkumu z hlediska ﬁe‰ení
specifick˘ch otázek. Z vysok˘ch ‰kol se v okrese nejvíce
uplatÀují zájemci z Univerzity Palackého v Olomouci
a Masarykovy univerzity v Brnû, dále z Ostravské univerzity
a ojedinûle z jin˘ch fakult v âR. Na prÛzkumech se podílejí
také nûkteré ústavy, v posledních desetiletích napﬁ. Ústav
pÛdní biologie AV âR v âesk˘ch Budûjovicích (pÛdní bezobratlí), Botanick˘ ústav AV âR v Tﬁeboni (mokﬁadní flóra),
Botanick˘ ústav AV âR v PrÛhonicích u Prahy (mapování
rostlin), Ústav pro v˘zkum obratlovcÛ AV âR v Brnû (rybí
fauna). Na v˘zkumu neÏivé pﬁírody se v˘znamnû podílejí
Ústav geoniky AV âR v Brnû a âesk˘ geologick˘ ústav,
pracovi‰tû Brno. Poznání geologické stavby a v˘voje reliéfu
terénu v kopcovité ãásti okresu se v˘znamnû posunulo
po období nadmûrn˘ch sráÏek v ãervenci 1997.V následujících t˘dnech po de‰tích do‰lo k obnaÏení dal‰ích geologick˘ch vrstev v podloÏí v dÛsledku vodní eroze nebo sesuvÛ
a v souvislosti s tûmito jevy bylo provedeno mnoho nov˘ch
geologick˘ch vrtÛ.
V okrese také pÛsobila nebo pÛsobí ﬁada jednotliv˘ch
odborníkÛ z rÛzn˘ch míst âR, kteﬁí sem pﬁíleÏitostnû zavítají
- jsou to nejãastûji specialisté na urãité skupiny bezobratl˘ch
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ÏivoãichÛ. Od 80. let se v okrese nûkolikrát uskuteãnily zoologické semináﬁe za pﬁítomností odborníkÛ. V 90. letech to
dále bylo nûkolik celostátních setkání specialistÛ, která podstatn˘m zpÛsobem posunula poznání pﬁírody dopﬁedu ve
svém oboru. Napﬁ. v záﬁí 1994 to bylo setkání mykologÛ,
v dubnu 1998 setkání botanikÛ zab˘vajících se mechy a li‰ejníky,v záﬁí 1998 to bylo setkání arachnologÛ.Orgány ochrany
pﬁírody mají velk˘ zájem i na konání tûchto akcí, neboÈ
pﬁítomnost zku‰en˘ch odborníkÛ pﬁiná‰í vedle sumy nov˘ch
vûdeck˘ch poznatkÛ i ﬁadu uÏiteãn˘ch podnûtÛ zejména
pro praktickou ochranu pﬁírody a management biotopÛ.

Prozkoumanost vybran˘ch ãástí pﬁírody:
Geologie: znalost území okresu je jiÏ dosti vysoká,
je v‰ak potﬁeba provádût dal‰í prÛzkumy na mnoha
konkrétních lokalitách.
Geomorfologie: znalost zemsk˘ch tvarÛ je pomûrnû
vysoká, je v‰ak potﬁeba provést mnoho dal‰ích prÛzkumÛ
zejména z hlediska v˘voje mikrotvarÛ reliéfu.
Paleontologie: známo je nûkolik desítek nalezi‰È,
prÛbûÏnû lze oãekávat ﬁadu nov˘ch odkryvÛ s dal‰ími
nálezy.
Jeskynû: znalost je dosti vysoká, dal‰í jeskynû
lze oãekávat jen ojedinûle, spí‰e budou podrobnûji mapovány stávající, zejména vût‰í jeskynû, u kter˘ch není prÛzkum stále ukonãen.
Mykoflóra (pouze makromycety): území okresu
je velmi ãlenité s mnoÏstvím rozmanit˘ch biotopÛ, mykologicky je tedy velmi zajímavé. Dosud bylo o mykoflóﬁe zís-

káno jiÏ hodnû údajÛ z desítek lokalit, zejména v ‰ir‰ím okolí
Vsetína, prozkoumanost je v‰ak stále nedostateãná. Vût‰í
neprozkoumané oblasti se nacházejí na Vala‰skomeziﬁíãsku
a ãásteãnû na RoÏnovsku. Navíc i na dobﬁe probádané lokalitû lze v dal‰ích letech nalézt nové druhy hub - náhl˘ v˘skyt
nov˘ch druhÛ je totiÏ závisl˘ na mnoha faktorech, zejména
na kombinaci meteorologick˘ch situací majících vliv
na tvorbu plodnic.
Li‰ejníky: údaje jsou sice z desítek lokalit, prozkoumanost je v‰ak stále velmi nedostateãná.
Sinice a ﬁasy: podrobnûj‰í údaje jsou jen z dvaceti
lokalit, prozkoumanost je celkovû mizivá a je nutné zajistit
intenzivnûj‰í v˘zkum.
Mechy: údaje jsou ze stovek lokalit, zejména
z minulosti - v 50. a 60. letech byly podrobnûji prozkoumány
Javorníky a nûkteré dal‰í oblasti okresu. Je nutn˘ dal‰í
v˘zkum.
Pﬁesliãky, plavunû a kapradiny: prozkoumanost
je ponûkud vy‰‰í u plavuní, u ostatních skupin je niÏ‰í
a nedostateãná.
Dﬁeviny, lesy: z hlediska lesnického hospodaﬁení jsou
lesy dobﬁe prozkoumány, coÏ je zdokumentováno v lesních
hospodáﬁsk˘ch plánech u lesních hospodáﬁÛ (plány se aktualizují kaÏd˘ch deset let). Z hlediska ochranáﬁského
v˘znamu jsou evidovány desítky lokalit s pﬁírodnû nadprÛmûrnû zachoval˘mi lesními spoleãenstvy (zdaleka ov‰em
nejsou podchyceny v‰echny), u vût‰iny z evidovan˘ch ploch
chybí podrobnûj‰í botanické a fytocenologické podklady.
Stromy v˘znamné sv˘m vzrÛstem nebo vûkem jsou z vût‰í
ãásti jiÏ evidovány, lze v‰ak oãekávat je‰tû ﬁadu nov˘ch
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nálezÛ v podhorské a horské ãásti okresu. Napﬁ. u tisu ãerveného je evidováno 12 jedincÛ (z toho je 6 ve volné
pﬁírodû, tj. mimo sídla) a pﬁedpokládáme, Ïe zejména v horní
ãásti povodí Vsetínské Beãvy budou nalezeny dal‰í ojedinûlé
exempláﬁe v mlad‰ím vûku.
Vstavaãovité rostliny: po roce 1988 se rozvinul velmi
intenzivní v˘zkum a lze ﬁíci, Ïe orchideje patﬁí
k nejlépe prozkouman˘m organismÛm v okrese (hned
za rybami, zhruba na úrovni ptákÛ). Pﬁesto i zde lze oãekávat nálezy desítek lokalit od vzácn˘ch druhÛ, ale i nové
druhy, vyskytující se zejména v lesích.
Ostatní krytosemenné rostliny: vzácné nebo
ohroÏené druhy, které jsou poznatelné i bez vût‰ích nárokÛ
na znalosti (ﬁepíãek trojlist˘, modﬁenec chocholat˘, ãernohlávek dﬁípat˘, orlíãek, pcháã bezlodyÏn˘, lilie zlatohlavá,
omûj vlãí, hoﬁeãek brvit˘, hoﬁepník tolitovit˘, vachta trojlistá
aj.) jsou prozkoumány velmi dobﬁe, pﬁesto lze i u nich
oãekávat nálezy dal‰ích lokalit, nejvíce u druhÛ vázan˘ch
na lesy (z v˘‰e uveden˘ch se to t˘ká zejména ﬁepíãku trojlistého). Nûkteré skupiny jsou prozkoumány dobﬁe, zejména
druhy vázané na zachovalé kvûtnaté louky niÏ‰ích a stﬁedních poloh, které botanikové nav‰tûvují ãastûji. U mnoha
druhÛ lze oãekávat ﬁadu nov˘ch nálezÛ, zejména u taxonÛ
poznateln˘ch jen uÏ‰ími specialisty (trávy, ostruÏiníky
apod.).
Vodní bezobratlí: jsou orientaãnû prozkoumány
na desítkách lokalit (zejména váÏky, jepice, chrostíci, pakomárovití, krouÏkovci, buchanky a perlooãky), celkovû
je lze v‰ak povaÏovat za málo probádanou skupinu. Nejvíce
údajÛ je o racích (ﬁíãní a bahenní), coÏ je dáno jejich vût‰í
nápadností a snadnûj‰í poznatelností i laiky. Pﬁesto i u rakÛ
je znalost jejich roz‰íﬁení velmi nedostateãná, zejména jsou
velké mezery v rozli‰ení v˘skytu raka bahenního a raka
ﬁíãního. O roz‰íﬁení ‰keblí a velevrubÛ byly v posledních
desetiletích získány zcela nové údaje teprve aÏ v roce
1999. Také z hlediska tûchto mlÏÛ je nutno prozkoumat
ﬁadu dal‰ích vhodn˘ch biotopÛ (zejména náhony a vodní
nádrÏe).
Suchozem‰tí bezobratlí: nejlépe jsou prozkoumány
nûkteré skupiny (mot˘li - zejména denní, dále brouci,
ãmeláci, kobylky a saranãata, nûkolik ãeledí dvoukﬁídl˘ch,
pancíﬁníci), pﬁesto lze tyto údaje povaÏovat za velmi neúplné. Dal‰í taxony jsou prozkoumány spí‰e okrajovû (napﬁ.
kutilky, plo‰tice, kﬁísi, mûkk˘‰i aj.) a ﬁada taxonÛ není známa
vÛbec (vesmûs skupiny blanokﬁídl˘ch, chvostoskoci apod.).
Dle spor˘ch indicií lze pﬁi podrobnûj‰ím prÛzkumu oãekávat pﬁekvapivé nálezy.

terénních pracovníkÛ. Celkovû je v‰ak roz‰íﬁení plazÛ
známo je‰tû velmi nedostateãnû. Je nutné zintenzivnit
prÛzkum dÛslednûj‰ím zaznamenáváním zji‰tûn˘ch v˘skytÛ
u v‰ech druhÛ vãetnû kvantifikace.
Ptáci: jsou velmi dobﬁe prozkoumanou skupinou, ponûvadÏ se jí vûnuje vût‰í mnoÏství zájemcÛ (od roku 1975 bylo
v rÛzn˘ch letech ornitologicky ãinn˘ch 15 aÏ 20 pozorovatelÛ), nûkteﬁí z nich velmi intenzivnû. Z v˘zkumu ptákÛ
existují desítky publikovan˘ch i nepublikovan˘ch prací.
Nejlépe je známa ptaãí fauna na lokalitách, kde byl provádûn
kvantitativní v˘zkum. Jedná se napﬁ. o horské pralesy Razula,
Kutan˘ a âertÛv ml˘n - Knûhynû, dále mûstské parky
ve Vsetínû a Vala‰ském Meziﬁíãí, zámeck˘ park v Le‰né
a dal‰í. Velmi dobﬁe jsou prozkoumány nûkteré mokﬁadní
lokality, které pﬁitahují zájem ornitologÛ pﬁítomností bohaté
ptaãí fauny – zejména ChoryÀské rybníky. Naopak zcela
mimo zájem jsou oblasti s malou rozmanitostí pﬁírody
a na mnoha takov˘ch místech je znalost bioty nedostateãná
(t˘ká se asi tﬁetiny okresu, napﬁ. ãást povodí Juhynû
a Louãky). Pﬁes celkovû vysokou intenzitu prÛzkumÛ je v‰ak
nutno právû z dÛvodÛ vysoké promûnlivosti (dynamiky)
v˘skytu ptákÛ provádût terénní sledování neustále,
a to i na dobﬁe prozkouman˘ch lokalitách. Je nutné zji‰Èovat
i kvantitativní údaje, ponûvadÏ mají pro praktickou ochranu
pﬁírody zásadní dÛleÏitost. Kvantifikaci terénních podkladÛ
by mûli terénní ornitologové povaÏovat za naprostou samozﬁejmost. Ptáci jsou z hlediska zmûn prostﬁedí v˘znamnou
indikaãní skupinou a je Ïádoucí intenzivnûji sledovat v˘skyt
u v‰ech vzácnûj‰ích a ohroÏen˘ch druhÛ.
Savci: velmi dobﬁe jsou prozkoumány velké ‰elmy,
u nich je pﬁehled témûﬁ o kaÏdé lokalitû v˘skytu. Dobﬁe
je známo roz‰íﬁení u v‰ech vût‰ích lovn˘ch druhÛ a to díky
velkému poãtu myslivcÛ, kteﬁí velmi dobﬁe znají pomûry
ve své honitbû. Je v‰ak nutné, aby zoologové jimi získané
údaje prÛbûÏnû podchycovali a dÛslednû vyhodnocovali.
Napﬁ. v roce 1998 probûhl za spolupráce myslivcÛ prÛzkum
roz‰íﬁení jezevce lesního v okrese, kter˘ v rámci ‰ir‰ího regionu zaji‰Èovala katedra zoologie z Pﬁírodovûdecké fakulty
UP v Olomouci. Drobné zemní druhy savcÛ jsou prozkoumány na nûkolika stovkách lokalit, dosavadní znalosti
o jejich roz‰íﬁení lze v‰ak vzhledem k jejich ekologii stále
povaÏovat za velmi nedostateãné. Netop˘ﬁí fauna je dobﬁe
prozkoumána na zimovi‰tích (s v˘jimkou puklin, kam
se ãlovûk nedostane), letní úkryty jsou známy jen útrÏkovitû.
Pﬁi v˘zkumu letních kolonií je potﬁeba více zapojit laickou
veﬁejnost, ponûvadÏ netop˘ﬁi v létû ãasto pﬁeb˘vají v pÛdních prostorách rodinn˘ch domkÛ, hospodáﬁsk˘ch budov
a kostelÛ.

Ryby: od zaãátku 50. let byly nárazovû provádûny intenzivnûj‰í prÛzkumy na Beãvû a na nûkter˘ch jejich pﬁítocích,
hodnû údajÛ získávají pﬁi pobytu u vody ãlenové âeského
rybáﬁského svazu. Celkovû lze povaÏovat znalosti o rybí
faunû za velmi dobré, coÏ je také podmínûno její úzkou
vazbou na vodní prostﬁedí. Znalost této skupiny je nejúplnûj‰í ze v‰ech organismÛ.
ObojÏivelníci: intenzivnûj‰í shromaÏìování dat je provádûno zejména od konce 80. let, znalosti jsou jiÏ dosti
dobré, pﬁesto lze oãekávat nálezy mnoha nov˘ch lokalit.
Pﬁi sledování v˘skytu v dobû rozmnoÏování, kdy jsou
dospûlci na urãitou dobu vázáni na prostorovû dobﬁe vymezené tÛnû ãi rybníãky, je nutné údaje kvantifikovat - tj. provádût sãítání jedincÛ nebo pﬁi vût‰ím mnoÏství odhady
jejich poãtÛ. Údaje nejsou dosud souhrnnû zpracovány.
Plazi: plazi jsou sledováni spí‰e extenzivnû, pﬁesto
je získáno mnoho údajÛ z terénu, bohuÏel v‰ak dosud nejsou
souhrnnû zpracovány. Údaje jsou rozpt˘leny u rÛzn˘ch
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