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 h Úvod
Monitoring evropsky významného mechu Buxbaumia viridis v ČR probíhá kontinuálně od roku 2001. 
V roce 2009 bylo v ČR nalezeno značné množství nových lokalit jeho výskytu, především v Jeseníkách 
(Zmrhalová & Koval 2009). Nyní je z této oblasti známo asi 65 lokalit, které jsou nadále průběžně 
sledovány, 20 z nich bylo prozkoumáno v letošním roce. Cílem monitoringu bylo zjistit jejich aktuální 
stav a doplnit tak znalosti o výskytu a biologii mechu šikouška zeleného v Jeseníkách.

 h Metodika
Průzkum probíhal na podzim roku 2013, prozkoumáno bylo 20 lokalit šikouška zeleného v oblasti 
Králického Sněžníku, v CHKO Jeseníky a blízkém okolí. Vybrány byly především takové lokality, 
které nebyly v posledních 3 letech navštíveny, nebo na kterých nebyl šikoušek zelený v poslední 
době nalezen. Monitoring byl proveden dle metodiky Evy Holé (Holá 2011), názvy uvedených druhů 
mechorostů vycházejí ze Seznamu a Červeného seznamu mechorostů ČR (Kučera, Váňa & Hradílek 
2012).

 h Výsledky, hodnocení a závěr
Výskyt druhu byl v roce 2013 ověřen na 10 lokalitách. Výsledky monitoringu jsou stručně shrnuty 
v následující tabulce, podrobně jsou zpracovány na stranách 5 až 95 (tab. 2 až 58) a doplněny jsou 
fotodokumentací a mapkami.

č. Název lokality Výskyt druhu 
na lokalitě 
v roce 2013

Počet jedinců nalezených 
na lokalitě v roce 

2009/2010/2011/2013

Strana Monitorovatel

1 Lipová-lázně, NPP Jeskyně Na Pomezí – / – / – / 0 5–7 ŠK, MZ

2 Lipová-lázně, Sokolí hřbet II. 5 / – / – / 0 8–11 ŠK

3 Petříkov, břehy toku Branné 11 / 0 / – / 145 12–25 ŠK, MZ

4 Králický Sněžník, Horní Morava, 
Tvarožné díry

8 / – / – / 29 26–31 ŠK, MZ

5 Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy 1 / 0 / – / 3 32–39 ŠK, MZ

6 Vidly 3 / 0 / – / 0 40–41 ŠK, MZ

7 Branná, potok Hučava, u PR Františkov 6 / – / 2 / 23 42–47 ŠK

8 Karlov pod Pradědem, potok Volárka 6 / 1 / – / 4 48–51 ŠK

9 Stará Ves, údolí Staroveského potoka 70 / – / 0 / 0 52–53 ŠK

10 Bělá pod Pradědem, Studený potok 2 / – / – / 0 54–55 ŠK, MZ

11 Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné 15 / 0 / – / 0 56–57 MZ

12 Nový Malín, Malínská rokle 42 / – / – / 1 58–61 MZ

13 Králický Sněžník, Horní Morava, 
vodopád Na Strašidlech

13 / – / – / 19 62–70 MZ, ŠK

14 PR Bučina pod Františkovou myslivnou 4 / – / – / 9 71–75 MZ

15 Kouty nad Desnou, Koutský žleb 6 / – / – / 0 76–78 MZ

16 Bedřichov, horní tok Oskavy 115 / – / – / 1 79–83 MZ, ŠK

17 Bělá pod Pradědem, Studený potok, 
Vysoký vodopád

– / – / – / 7 84–87 MZ, ŠK

18 Velká kotlina, naučná stezka 0 / – / – / 0 88–89 MZ

19 Velká kotlina, tok Moravice 0 / – / – / 0 90–92 MZ

20 Vernířovice, Sedmidvory 1 / 0 / – / 0 93–95 MZ

Tab. 1 – Přehled lokalit, monitorovaných v roce 2013

Foto na titulní stránce (obr. 1) – Šikoušek zelený na lokalitě Petříkov, břehy toku Branné, 6. 9. 2013 (ŠK)
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Výsledky letošního monitoringu potvrzují úvahy o možném negativním vlivu počasí v určitém 
období na vývoj populací šikouška zeleného na některých lokalitách. V roce 2013 koncem léta 
bylo v Jeseníkách poměrně dlouhé období sucha, srážky nebyly nijak vydatné ani během měsíce 
září. Právě v tuto dobu šikoušek zelený začíná tvořit sporogony a dostatek vlhkosti je bezesporu 
jedním ze základních předpokladů jejich zdárného vývoje. V letošním roce byl druh nalezen na 
téměř všech lokalitách, které jsou v bezprostřední blízkosti vodního toku, či v přímém kontaktu 
s ním, naopak v místech, kde je vlhkost substrátu přímo závislá na počasí, nalezen nebyl. 
Výjimkou snad může být lokalita na Bílé Opavě, kde byly nalezeny dvě nové mikrolokality na 
pařezu přímo v turisticky frekventované cestě a na břehu vedle ní. Tato lokalita je však svým 
způsobem zvláštní po celou dobu monitoringu. I přes zdánlivě velmi vhodné podmínky zde bylo 
vždy náročné výskyt druhu ověřit. Na dřevech zcela typických zde šitoušek zelený nalezen 
nebyl, roste však na suchém pařezu uprostřed turistické magistrály, jakoby na protest proti 
všem pravidlům... Je zřejmé že v biologii tohoto druhu je ještě stále mnoho nezodpovězených 
otázek.

Další lokalitou, potvrzující jisté domněnky, je Petříkov. Zde byl druh nalezen v roce 2009 na 
naplavených kusech dřeva u pařezu na břehu potoka. V roce 2010 celou lokalitu poničila voda 
při rozvodnění toku a letos zde bylo nalezeno 145 jedinců šikouška zeleného, přičemž je velmi 
pravděpodobné, že průzkumem břehů celého toku by jich bylo nalezeno podstatně více. Letošní 
nález zde potvrzuje, že pokud je na lokalitě dostatek vhodného substrátu a nejsou výrazně 
změněny vlhkostní poměry, absence výskytu šikouška zeleného v jednom roce neznamená 
že druh vymizel. Patrně na lokalitě skrytě přežívá buď ve formě okem nepostřehnutelného 
gametofytu, nebo za vhodných podmínek vzklíčí výtrusy z dřívějších generací. 

Velkou neznámou stále zůstává, proč druh nebyl opakovaně nalezen na lokalitách ve Velké 
Kotlině. Na obou lokalitách je ideální vlhkost i dostatek vhodného substrátu a šikoušek zelený 
zde v minulosti prokazatelně rostl. Jedním z možných negativních faktorů by zde mohla být 
vyšší nadmořská výška (980 a 1221 m). Několik recentních lokalit z výše položených míst je sice 
známo, existuje i řada historických údajů z takových lokalit, zjištění z průzkumů však naznačují, 
že šikoušek zelený výrazně upřednostňuje lokality ležící ve výškách pod 1000 m n. m. Neexistuje 
však zatím žádné racionální vysvětlení, proč by nadmořská výška měla mít takový vliv na výskyt 
tohoto druhu. Bylo by vhodné tyto lokality i v budoucnu důkladně prozkoumat a zjistit, jestli se 
šikoušek zelený nevyskytuje alespoň někde v jejich okolí.

Těžba dřeva prováděná v době monitoringu na Oskavě by neměla mít z dlouhodobého hlediska 
na výskyt šikouška zeleného negativní vliv, pokud zůstanou zachovány stejně vhodné vlhkostní 
poměry jako dříve a pokud zde budou ponechány zbytky dřeva po probírce. Tato lokalita patřila 
k velmi perspektivním a lze předpokládat, že tomu tak bude i nadále. Bylo by však vhodné ji 
v dalších letech navštívit a zjistit situaci, stejně jako v Malínské rokli, kde byla lokalita poničena 
při úpravách lesní cesty.

I přes negativní nálezy na polovině letos monitorovaných lokalit zcela jistě výskyt šikouška 
zeleného v Jeseníkách ohrožen není. Nenalezení druhu na lokalitě v jednom roce rozhodně 
nemusí znamenat zánik lokality, navíc je velmi pravděpodobné, že i v okolí již známých lokalit 
se nacházejí lokality další, a stejně tak pravděpodobné je, že při průzkumech známých i nových 
lokalit na nich budou nalézány i další mikrolokality. Dlouhodobý monitoring šikouška zeleného 
v Jeseníkách velmi významně přispívá k poznávání druhu obecně a napomáhá i získávání 
potřebných zkušeností při vyhledávání druhu. Bez těchto zkušeností by bylo mnohem obtížnější 
nacházet nové lokality i v jiných částech ČR, jako například v letošním roce na Šumavě (Koval 
& Zmrhalová 2013). 
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Obr. 2 – Orientační mapka lokalit, monitorovaných v roce 2013
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 h Lipová-lázně, NPP Jeskyně Na Pomezí1.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Lipová-lázně, NPP Jeskyně Na Pomezí

Autor a datum mapování Š. Koval, 6. 9. 2013, Š. Koval, M. Zmrhalová, 7. 10. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě Z. Hradílek, 2005

Popis/lokalizace lokality Lipová-lázně, okolí potůčku na okraji lesního porostu 
při J cípu NPP Jeskyně na Pomezí 

Nadmořská výška 600 m n. m.

Počet zkoumaných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace vzrostlý smíšený porost buku a smrku

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management žádný

Návrh managementu žádný

Negativní vlivy nejsou známy

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka –

Počet nalezených jedinců na lokalitě 0

Tab. 2 – Charakteristika lokality Lipová-lázně, NPP Jeskyně Na Pomezí, 6. 9. a 7. 10. 2013

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Lipová-lázně, NPP Jeskyně Na Pomezí

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality původně smrková kláda, ležící na břehu potůčku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°14'37.3"N, 17°8'3.3"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu –

Stupeň rozkladu substrátu –

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku prozkoumáno okolí toku do vzdálenosti cca 30 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

Původní kláda s místem výskytu pravděpodobně 
nalezena nebyla. Prozkoumáno proto bylo koryto 
malého potůčku pramenícího v loukách nad lokalitou 
a pařezy v okolí. V místě bylo nalezeno několik kusů 
trouchnivějícího dřeva, kde by se šikoušek zelený mohl 
vyskytovat, nalezen však nebyl. Na této lokalitě patrně 
hraje významnou roli vývoj počasí v rozhodujícím 
období. Výskyt druhu potvrzen nebyl, vzhledem 
k jeho nálezu v minulosti, přítomnosti toku i relativně 
vhodného substrátu, však v budoucnu vyloučen není.

Tab. 3 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Lipová-lázně, NPP Jeskyně Na Pomezí, 6. 9. a 7. 10. 2013



Monitoring Buxbaumia viridis v roce 2013 • Štěpán Koval & Magda Zmrhalová 6

 h Lipová-lázně, NPP Jeskyně Na Pomezí1.

Obr. 4 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Lipová-lázně, NPP Jeskyně Na Pomezí, 7. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 3 – Orientační mapka umístění lokality Lipová-lázně, NPP Jeskyně Na Pomezí
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 h Lipová-lázně, NPP Jeskyně Na Pomezí1.

Obr. 5 – Celkový pohled na lokalitu Lipová-lázně, NPP Jeskyně Na Pomezí, 7. 10. 2013 (ŠK)
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 h Lipová-lázně, Sokolí hřbet II.2.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Lipová-lázně, Sokolí hřbet 2

Autor a datum mapování Š. Koval, 6. 9. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě Š. Koval, 27. 8. 2009

Popis/lokalizace lokality Lipová-lázně, SZ svah vrcholu Strážný, levý břeh 
Vidnávky 0,8 km JJZ od Jeskyní na Pomezí

Nadmořská výška 620 m n. m.

Počet zkoumaných mikrolokalit 2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený porost buku, javoru, olše a smrku, sousedící 
s kulturní smrčinou

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management žádný

Návrh managementu ponechat přirozenému vývoji

Negativní vlivy nejsou známy

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka Výskyt Buxbaumia viridis opět nebyl potvrzen, na 
lokalitě však je dostatek vhodného substrátu i ideální 
vlhkostní poměry. Důvody nynějšího negativního 
nálezu nejsou známy. Lokalitu by bylo vhodné 
v dalších letech ještě alespoň jednou navštívit, je 
pravděpodobné, že dříve či později zde výskyt druhu 
bude opět potvrzen.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 0

Tab. 4 – Charakteristika lokality Lipová-lázně, Sokolí hřbet II., 6. 9. 2013
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 h Lipová-lázně, Sokolí hřbet II.2.

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Lipová-lázně, Sokolí hřbet 2

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Slovní popis, typ mikrolokality zbytky klády ve svahu nad levým břehem toku 
Vidnávky, na okraji smíšeného lesního porostu

GPS souřadnice (WGS 84) 50°14'51.431"N, 17°9'1.17"E

Druh dřeviny listnáč

Rozměry substrátu kláda původně dlouhá 7 m, průměr 11 cm

Stupeň rozkladu substrátu 8

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 50 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

Původní místo výskytu téměř zaniklo přirozeným 
rozpadem, v okolí je dostatek "náhradního" substrátu, 
přesto druh nenalezen nebyl (viz mikrolokalita č. 1). 

Tab. 6 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Lipová-lázně, Sokolí hřbet II., 6. 9. 2013

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Lipová-lázně, Sokolí hřbet 2

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality rozpadající se kláda ve svahu nad levým břehem 
toku Vidnávky, na okraji smíšeného lesního porostu, 
v průseku pod spodní hranicí kulturní smrčiny

GPS souřadnice (WGS 84) 50°14'50.958"N, 17°9'0.34"E

Druh dřeviny listnáč

Rozměry substrátu kláda původně dlouhá 10,8 m, průměr 14 cm

Stupeň rozkladu substrátu 6

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 60 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

Původní místo výskytu je částečně zachováno, kláda 
se ale postupně rozpadá. Vlastní místo výskytu nebylo 
pro Buxbaumia viridis příliš vhodné (listnáč, relativně 
daleko od toku, vysoká pokryvnost mechorostů). 
V okolí je ale dostatek vhodnějšího substrátu, vlhkost 
se zdá být ideální, výskyt druhu v blízkém okolí lze 
s vysokou pravděpodobností předpokládat. Lokalita 
se zdá být velmi vhodná, důvody, proč druh nebyl 
nalezen, nejsou známy.

Tab. 5 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Lipová-lázně, Sokolí hřbet II., 6. 9. 2013
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 h Lipová-lázně, Sokolí hřbet II.2.

Obr. 7 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Lipová-lázně, Sokolí hřbet II., šipka ukazuje přibližně k původnímu místu 
výskytu šikouška zeleného, 6. 9. 2013 (ŠK)

Obr. 6 – Orientační mapka umístění lokality Lipová-lázně, Sokolí hřbet II.
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 h Lipová-lázně, Sokolí hřbet II.2.

Obr. 8–9 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Lipová-lázně, Sokolí hřbet II. a detail klády s vyznačením původního 
místa výskytu šikouška zeleného, 6. 9. 2013 (ŠK)
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 h Petříkov, břehy toku Branné3.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Petříkov, břehy toku Branné

Autor a datum mapování Š. Koval, 6. 9. 2013
Š. Koval, M. Zmrhalová, 9. a 28. 10. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě Š. Koval, 21. 8. 2009

Popis/lokalizace lokality Petříkov, břehy toku Branné, cca 550 m S od konce 
obce, cca 2 km JJZ od kóty Smrk (1125)

Nadmořská výška 835–840 m n. m.

Počet zkoumaných mikrolokalit 4

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kulturní smrčina s příměsí buku

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ne

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management žádný

Návrh managementu ponechat přirozenému vývoji

Negativní vlivy nejsou známy

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu Buxbaumia aphylla

Poznámka Výskyt Buxbaumia viridis zde byl nyní opět potvrzen. 
V roce 2010 lokalita zdánlivě zanikla při rozvodnění 
potoka, v letošním roce však byl druh nalezen 
nejen na původním místě, ale i na dalších třech 
mikrolokalitách, v bohatých populacích, na obou 
březích toku. Nalezeny zde byly všechny tři generace 
ve všech vývojových stadiích, na snad všech dosud 
známých typech substrátu. I v širším okolí (po i proti 
proudu toku) je dostatek dřeva i stejné podmínky, 
je tedy velmi pravděpodobné, že při průzkumu celého 
toku by bylo nalezeno lokalit mnohem více. Tato 
lokalita (a patrně celý tok Branné nad Petříkovem) 
se jeví jako velmi perspektivní. 

Počet nalezených jedinců na lokalitě 145

Počet mladých tobolek 121

Počet zralých tobolek 20

Počet štětů 4

Tab. 7 – Charakteristika lokality Petříkov, břehy toku Branné, 6. 9., 9. 10. a 28. 10. 2013
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Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Petříkov, břehy toku Branné

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělé klády, větve a kousky dřeva, zachycené 
na pařezu a na břehu nad ním, na pravém břehu toku 
Branné

GPS souřadnice (WGS 84) 50°12'41.5"N, 17°2'32.1"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu neměřitelné - různě veliké kusy dřeva (od 12 x 2 cm 
po 190 x 14 cm) na hromadě cca 2 x 3 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 5–7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 20–90 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Calypogeia azurea, Cephalozia bicuspidata, Cephalozia 
lunulifolia, Chiloscyphus profundus, Lepidozia 
reptans, Plagiochila porelloides, Atrichum undulatum, 
Brachythecium rutabulum, Dicranum scoparium, 
Dicranodontium denudatum, Herzogiella seligeri, 
Plagiothecium laetum, Rhizomnium punctatum, 
Tetraphis pellucida, Oxalis acetosella, Picea abies juv., 
Rubus sp.

Zástin mikrolokality 70 % ve výšce > 5 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 30

Počet mladých tobolek 26

Počet zralých tobolek 4

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

1/170 cm

Expozice místa výskytu druhu S, J, Z

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 0–80°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 20 cm – 2 m

Poznámka Jedná se o původní mikrolokalitu z roku 2009, v roce 
2010 zde druh nalezen nebyl. V letošním roce byl 
nalezen v hojném počtu na hromadě naplaveného 
klestí a klád, zachycených kolem pařezu. 

Tab. 8 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Petříkov, břehy toku Branné, 9. 10. 2013
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 h Petříkov, břehy toku Branné3.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Petříkov, břehy toku Branné

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Slovní popis, typ mikrolokality kořenový náběh smrkového pařezu na levém břehu 
toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°12'41.487"N, 17°2'32.194"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 80 x 40 cm, výška 45 cm, průměr pařezu 30 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 5

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 85 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Cephalozia bicuspidata, Cephalozia lunulifolia, 
Chiloscyphus profundus, Jungermannia sp., Plagiochila 
porelloides, Scapania umbrosa, Dicranum scoparium, 
Herzogiella seligeri, Rhizomnium punctatum, Tetraphis 
pellucida

Zástin mikrolokality 80 % ve výšce > 5 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 2

Počet mladých tobolek 2

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

0,7 cm

Expozice místa výskytu druhu S

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 30°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 0,8 m

Poznámka Nově nalezená mikrolokalita vedle mikrolokality č. 1, 
na protějším břehu toku.

Tab. 9 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Petříkov, břehy toku Branné, 9. 10. 2013
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 h Petříkov, břehy toku Branné3.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Petříkov, břehy toku Branné

Číslo mikrolokality v rámci lokality 3

Slovní popis, typ mikrolokality pařez a kořenový náběh pařezu v levém břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°12'39.109"N, 17°2'32.005"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 140 x 60 cm, výška 80 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ano

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 60-90 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus, 
Plagiochila porelloides, Herzogiella seligeri, Hypnum 
cupressiforme var. cupressiforme, Plagiothecium sp., 
Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, Picea abies 
juv.

Zástin mikrolokality 60 % ve výšce > 5 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 7

Počet mladých tobolek 4

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 2

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

1–90 cm

Expozice místa výskytu druhu JZ

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 20–90°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 30 cm

Poznámka 6. 9. 2013 zde byla nalezena jedna stará tobolka a dva 
štěty, 28. 10. 2013 pak další 4 mladé tobolky šikouška 
zeleného.

Tab. 10 – Charakteristika mikrolokality č. 3, Petříkov, břehy toku Branné, 6. 9. a 28. 10. 2013
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 h Petříkov, břehy toku Branné3.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Petříkov, břehy toku Branné

Číslo mikrolokality v rámci lokality 4

Slovní popis, typ mikrolokality zbytky dřevní hmoty v hlíně, kousky dřeva, klacky, 
klestí a klády, půl smrkové šišky, kořenový náběh 
pařezu a pařez na pravém břehu toku Branné

GPS souřadnice (WGS 84) 50°12'39.024"N, 17°2'31.838"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu břeh toku v délce 25 m, jednotlivá místa neměřena, 
viz poznámka

Stupeň rozkladu mikrolokality 5–8

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ano

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 10–90 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Cladonia sp., Calocera viscosa, Blepharostoma 
trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, Cephalozia 
lunulifolia, Chiloscyphus profundus, Jungermannia 
sp., Lepidozia reptans, Plagiochila porelloides, 
Scapania umbrosa, Atrichum undulatum, Bryum 
sp., Buxbaumia aphylla, Dicranella heteromalla, 
Dicranodontium denudatum, Dicranum montanum, 
Dicranum scoparium, Herzogiella seligeri, Hypnum 
cupressiforme var. cupressiforme, Plagiomnium sp., 
Plagiothecium spp., Pohlia nutans subsp. nutans, 
Polytrichum formosum, Rhizomnium punctatum, 
Sanionia uncinata, Sciuro-hypnum reflexum, Tetraphis 
pellucida, Dryopteris sp., Oxalis acetosella, Picea abies 
juv., Rubus sp.

Zástin mikrolokality 50–80 % ve výšce > 5 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 106

Počet mladých tobolek 89

Počet zralých tobolek 15

Počet štětů 2

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

0,1 cm / 25 m

Expozice místa výskytu druhu S, J, V, Z

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 1–90°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 0,2 – 3 m

Poznámka V celém úseku dlouhém 25 m na pravém břehu 
toku roste šikoušek zelený v tak hojném počtu a na 
tolika různých typech substrátu, že by bylo velmi 
problematické zaznamenávat všechna jednotlivá místa 
výskytu, proto byl celý tento úsek monitorován jako 
jedna mikrolokalita.  
 
Horní část tohoto úseku je od mikrolokality č. 1 
vzdálena cca 80 m.  
 
Mirolokalita byla navštívena dvakrát, poprvé (6. 9. 
2013) zde bylo nalezeno pouze 5 starých tobolek 
šikouška zeleného na hlíně na kameni v břehu, 
juvenilní jedinci na tomto místě nebyli v té době 
ještě vyvinuti, ani při studiu fotografií tohoto místa 
při velkém zvětšení nebyl zaznamenán jediný náznak 
vývoje nových sporofytů. Celá bohatá populace druhu 
byla zaznamenána až při druhé návštěvě (28. 10. 
2013). 

Tab. 11 – Charakteristika mikrolokality č. 4, Petříkov, břehy toku Branné, 6. 9. a 28. 10. 2013
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 h Petříkov, břehy toku Branné3.

Obr. 11 – Celkový pohled na mikrolokality č. 1 a 2 na lokalitě Petříkov, břehy toku Branné, 9. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 10 – Orientační mapka umístění lokality Petříkov, břehy toku Branné

1

2
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 h Petříkov, břehy toku Branné3.

Obr. 12–13 – Mikrolokalita č. 1 na lokalitě Petříkov, břehy toku Branné, 9. 10. 2013 (ŠK)
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 h Petříkov, břehy toku Branné3.

Obr. 14–16 – Detail mikrolokality č. 1 a šikoušek zelený, Petříkov, břehy toku Branné, 9. 10. 2013 (ŠK)



Monitoring Buxbaumia viridis v roce 2013 • Štěpán Koval & Magda Zmrhalová 20

 h Petříkov, břehy toku Branné3.

Obr. 17–19 – Mikrolokalita č. 2 a šikoušek zelený, Petříkov, břehy toku Branné, 9. 10. 2013 (ŠK)
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 h Petříkov, břehy toku Branné3.

Obr. 21–22 – Detail místa výskytu a šikoušek zelený na mikrolokalitě č. 3, Petříkov, břehy toku Branné, 6. 9. 2013 (ŠK)

Obr. 20 – Pohled na mikrolokalitu č. 3, Petříkov, břehy toku Branné, 28. 10. 2013 (ŠK)
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 h Petříkov, břehy toku Branné3.

Obr. 24 – Pohled na horní část mikrolokality č. 4, Petříkov, břehy toku Branné, 28. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 23 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 4, Petříkov, břehy toku Branné, 28. 10. 2013 (ŠK) 
Jako mikrolokalita č. 4 byl monitorován celý úsek toku mezi dvěma šipkami.
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 h Petříkov, břehy toku Branné3.

Obr. 27 – Šikoušek bezlistý (Buxbaumia aphylla) 
na mikrolokalitě č. 4, Petříkov, břehy toku 
Branné, 28. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 28 – Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) 
na mikrolokalitě č. 4, Petříkov, břehy toku 
Branné, 28. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 25–26 – Detail části mikrolokality č. 4, Petříkov, břehy toku Branné, 28. 10. 2013 (ŠK)
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 h Petříkov, břehy toku Branné3.

Obr. 31–32 – Půl smrkové šišky s šikouškem zeleným na mikrolokalitě č. 4, Petříkov, břehy toku Branné, 28. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 29–30 – Pohled na další různé části mikrolokality č. 4, Petříkov, břehy toku Branné, 28. 10. 2013 (ŠK)
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 h Petříkov, břehy toku Branné3.

Obr. 33 – Smrkový pařez v dolní části mikrolokality č. 4, Petříkov, břehy toku Branné, 28. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 34 – Detail jednoho z míst výskytu šikouška zeleného na mikrolokalitě č. 4, Petříkov, břehy toku Branné, 
28. 10. 2013 (ŠK)
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 h Králický Sněžník, Horní Morava, Tvarožné díry4.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Králický Sněžník, Horní Morava, Tvarožné díry

Autor a datum mapování Š. Koval, M. Zmrhalová, 9. 10. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě Z. Musil, 2008

Popis/lokalizace lokality Horní Morava, NPR Králický Sněžník, Tvarožné díry, 
plošina na levém břehu Moravy, naproti mostku nad 
vstupem do jeskyně

Nadmořská výška 850 m n. m.

Počet zkoumaných mikrolokalit 2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený porost buku a smrku

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management ochrana v rámci NPR, záměrně ponechané klády

Návrh managementu zachovat stávající stav

Negativní vlivy turisticky atraktivní lokalita, frekventované místo

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka Na lokalitě byla nalezena druhá mikrolokalita, od té 
původní vzdálená cca 15 m. Podmínky pro výskyt 
Buxbaumia viridis v okolí se zdají být ideální, je 
pravděpodobné, že zde druh roste i na dalších 
místech. 

Počet nalezených jedinců na lokalitě 29

Počet mladých tobolek 28

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 1

Tab. 12 – Charakteristika lokality Králický Sněžník, Horní Morava, Tvarožné díry, 9. 10. 2013
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 h Králický Sněžník, Horní Morava, Tvarožné díry4.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Králický Sněžník, Horní Morava, Tvarožné díry

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality kolmo stojící ztrouchnivělý smrkový kmen, opřený 
o skálu

GPS souřadnice (WGS 84) 50°11'3.649"N, 16°50'22.079"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 205 x 18 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6–7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 60 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, 
Chiloscyphus profundus, Lepidozia reptans, Lophozia 
ventricosa, Dicranella heteromalla, Dicranum 
montanum, Dicranum scoparium, Plagiothecium 
denticulatum var. denticulatum, Rhizomnium 
punctatum, Picea abies juv.

Zástin mikrolokality 50 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 25

Počet mladých tobolek 24

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 1

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

0,2/70 cm

Expozice místa výskytu druhu S–SSV

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 80–90°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 15 m

Poznámka původní mikrolokalita, letos bohatá populace

Tab. 13 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Králický Sněžník, Horní Morava, Tvarožné díry, 9. 10. 2013
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 h Králický Sněžník, Horní Morava, Tvarožné díry4.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Králický Sněžník, Horní Morava, Tvarožné díry

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělá smrková kláda

GPS souřadnice (WGS 84) 50°11'3.667"N, 16°50'21.948"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 132 x 14 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ano

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 80 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, 
Chiloscyphus profundus, Herzogiella seligeri, 
Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata

Zástin mikrolokality 60 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 4

Počet mladých tobolek 4

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

2/9 cm

Expozice místa výskytu druhu SZ

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 5°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 13 m

Poznámka Jedná se o nově nalezenou mikrolokalitu, šikoušek 
zelený roste na jedné z více klád, ležících na hromadě 
pod skalkami. V okolí je dostatek dřeva i vhodné 
podmínky, výskyt druhu na dalších místech v okolí je 
pravděpodobný.

Tab. 14 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Králický Sněžník, Horní Morava, Tvarožné díry, 9. 10. 2013
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 h Králický Sněžník, Horní Morava, Tvarožné díry4.

Obr. 36 – Celkový pohled na lokalitu Králický Sněžník, Horní Morava, Tvarožné díry, 9. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 35 – Orientační mapka umístění lokality Králický Sněžník, Horní Morava, Tvarožné díry
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 h Králický Sněžník, Horní Morava, Tvarožné díry4.

Obr. 38–39 – Smrková kláda a šikoušek zelený na mikrolokalitě č. 1, Králický Sněžník, Horní Morava, Tvarožné 
díry, 9. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 37 – Celkový pohled na lokalitu Králický Sněžník, Horní Morava, Tvarožné díry, 9. 10. 2013 (ŠK)
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 h Králický Sněžník, Horní Morava, Tvarožné díry4.

Obr. 40–42 – Celkový pohled, detail místa výskytu a šikoušek zelený na mikrolokalitě č. 2, Králický Sněžník, 
Horní Morava, Tvarožné díry, 9. 10. 2013 (ŠK)
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 h Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy5.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy

Autor a datum mapování Š. Koval, M. Zmrhalová, 7. 10. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě Š. Koval, 26. 9. 2009

Popis/lokalizace lokality Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy, smíšený lesní 
porost nalevo od toku, cca 500 m od začátku NS Bílá 
Opava, pařez v cestě a břeh cesty na kraji turistické 
magistrály cca 200 m od začátku NS

Nadmořská výška 855–885 m n. m.

Počet zkoumaných mikrolokalit 3

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený porost na břehu toku a v okolí cesty

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management ponecháno dřevo

Návrh managementu zachovat stávající stav

Negativní vlivy turistický ruch

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka Výskyt Buxbaumia viridis na původní mikrolokalitě 
nebyl potvrzen, druh však byl nalezen na dvou nových 
mikrolokalitách. Výskyt druhu na dalších místech 
v okolí Bílé Opavy je pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 3

Počet mladých tobolek 3

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Tab. 15 – Charakteristika lokality Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy, 7. 10. 2013
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Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality zbytky ztrouchnivělé klády na hromadách dřeva 
a kamení, patrně dříve jedno z ramen toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°4'37.87"N, 17°17'13.43"E

Druh dřeviny listnáč, snad olše

Rozměry substrátu nelze změřit

Stupeň rozkladu substrátu 8

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 5 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

Vlastní místo výskytu, právě ta část klády, kde byl 
šikoušek zelený nalezen v roce 2009, je nyní zcela 
rozpadlé. Patrně došlo k mechanickému poškození 
klády při lesnickém zásahu. Klády, které v době nálezu 
druhu na lokalitě ležely celé, jsou nyní rozřezány. 
V okolí je sice dostatek rozpadajícího se dřeva i vlhkost 
se zdá být vhodná, přesto zde druh nalezen nebyl.
Dřevo v bezprostředním okolí místa výskytu je 
převážně z listnatých dřevin, v roce 2009 zde byla 
nalezena jediná tobolka. Tato mikrolokalita (resp. 
konkrétně původní místo výskytu) se pro výskyt druhu 
nezdá být příliš perspektivní, v blízkém okolí však je 
vhodného substrátu dostatek i podmínkny jsou tedy 
vhodnější. 
Časem by bylo vhodné prozkoumat i jiná místa 
v okolí mikrolokality, kde nyní leží spousty čerstvě 
pořezaného smrkového dřeva, případně prozkoumat 
další místa v okolí toku, kde se trouchnivějící smrkové 
dřevo vyskytuje již nyní. 
Vzhledem k nálezu dvou nových mikrolokalit v okolí 
turistické cesty lze předpokládat, že se v okolí toku 
Bílé Opavy šikoušek zelený vyskytuje i na dalších 
místech.

Tab. 16 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy, 7. 10. 2013
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Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Slovní popis, typ mikrolokality téměř rozpadlá smrková kláda, částečně zasypaná 
hlínou v břehu lesní cesty, při okraji turistické 
magistrály na začátku NS

GPS souřadnice (WGS 84) 50°4'38.4"N, 17°17'28"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu původně kláda cca 200 x 30 cm, vlastní místo výskytu 
cca 50 x 20 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 8

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 15 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus, 
Lepidozia reptans, Dicranella heteromalla, Dicranum 
montanum, Dicranum scoparium, Plagiothecium sp., 
Polytrichum formosum, Tetraphis pellucida, Oxalis 
acetosella, Picea abies juv.

Zástin mikrolokality 60 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 2

Počet mladých tobolek 2

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

35 cm

Expozice místa výskytu druhu JJV

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 60°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 15 m

Poznámka Šikoušek zelený zde byl nalezen na nové mikrolokalitě 
na břehu lesní cesty, na začátku NS Bílá Opava. Vlastní 
místo výskytu se zdá být relativně perspektivní, 
vlhkost substrátu je zde udržována hlínou, kterou je 
kláda z většiny zasypána, a substrátu je dostatek. 
Místo je však ohroženo turisty, kterých se zde 
pohybuje značné množství, tato turistická cesta je 
snad vůbec nejfrekventovanější v celé CHKO Jeseníky. 
Stejně jako na mikrolokalitě č. 3 bude zajímavé 
sledovat vývoj populace druhu v dalších letech.

Tab. 17 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy, 7. 10. 2013
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Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy

Číslo mikrolokality v rámci lokality 3

Slovní popis, typ mikrolokality smrkový pařez v kamenité vyšlapané cestě, při kraji 
turistické magistrály na začátku NS 

GPS souřadnice (WGS 84) 50°4'38.6"N, 17°17'29.2"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu pařez průměr 60 cm, výška 45 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 35 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus, 
Dicranum scoparium, Herzogiella seligeri, Pohlia 
nutans subsp. nutans, Sanionia uncinata, Picea abies 
juv., Rosa sp.

Zástin mikrolokality 50 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 1

Počet mladých tobolek 1

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

–

Expozice místa výskytu druhu Z

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 30°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 7 m

Poznámka Jedná se o další nově nalezenou mikrolokalitu, 
šikoušek zelený zde roste na pařezu v cestě, na 
kraji velmi frekvenované turistické magistrály. 
Místo výskytu je značně ohroženo pošlapáním či 
rozsednutím, bude zajímavé sledovat, zda se zde 
výskyt bude opakovat i v dalších letech.

Tab. 18 – Charakteristika mikrolokality č. 3, Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy, 7. 10. 2013
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Obr. 44 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 1, Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy, s vyznačením původního 
místa výskytu šikouška zeleného, 7. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 43 – Orientační mapka umístění lokality Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy
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Obr. 45 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy, s vyznačením původního místa 
výskytu šikouška zeleného, 7. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 46 – Smrkové dřevo, které by v budoucnu mohlo být vhodným substrátem pro výskyt šikouška zeleného, 
v sousedství mikrolokality č. 1, Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy, 7. 10. 2013 (ŠK)
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Obr. 48–49 – Detail mikrolokality č. 2 a šikoušek zelený na této mikrolokalitě, Karlova Studánka, údolí Bílé 
Opavy, 7. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 47 – Celkový pohled na mikrolokality č. 2 a 3, Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy, 7. 10. 2013 (ŠK)

32
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Obr. 51–52 – Detail mikrolokality č. 3 a šikoušek zelený na této mikrolokalitě, Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy, 
7. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 50 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 3, Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy, 7. 10. 2013 (ŠK)
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Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Vidly

Autor a datum mapování Š. Koval, M. Zmrhalová, 15. 9. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě Š. Koval, 13. 9. 2009

Popis/lokalizace lokality Vidly, smrčina vpravo nad silnicí na Karlovu Studánku, 
cca 300 m J od křižovatky silnic v centru obce

Nadmořská výška 795 m n. m.

Počet zkoumaných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kulturní smrčina

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ne

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ne

Dosavadní management žádný

Návrh managementu žádný

Negativní vlivy sucho

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka Výskyt Buxbaumia viridis nebyl v místě původního 
výskytu potvrzen, původní mikrolokalita je již značně 
změněna rozpadem dřeva. Na lokalitě je dostatek 
dřevní hmoty, není zde však žádný stabilní zdroj 
vlhkosti, proto lze výskyt druhu předpokládat snad 
spíše v letech s vlhčím počasím, jako tomu bylo v době 
prvonálezu. Je ale také možné, že šikoušek zelený 
zde rostl hojněji před probírkou, po které zůstala na 
lokalitě hromada klestí, na níž byl v roce 2009 nalezen. 
Probírkou však došlo k prosvětlení a provzdušnění 
lokality a tím ke zhoršení podmínek pro růst druhu 
vhodných, tedy k postupnému zániku lokality. 
Nález z roku 2009 tak mohl být už jen dožívajícím 
pozůstatkem dříve bohatší populace. Vzhledem 
k tomu, že se zde šikoušek zelený prokazatelně 
vyskytoval, je velmi pravděpodobné, že roste někde 
jinde v okolí, kde pro něj vhodné podmínky zůstaly 
zachovány.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 0

Tab. 19 – Charakteristika lokality Vidly, 15. 9. 2013

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Vidly

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality tlející hromada klestí a zbytků dřeva po probírce

GPS souřadnice (WGS 84) 50°6'8.826"N, 17°16'11.153"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu nelze změřit

Stupeň rozkladu substrátu 7

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 80 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

absence stabilního zdroje vlhka, suché počasí 
v rozhodujícím období, možná také přirozený zánik 
lokality (viz úvaha v poznámce v popisu lokality)

Tab. 20 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Vidly, 15. 9. 2013
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Obr. 54 – Celkový pohled na lokalitu Vidly, s přibližným vyznačením původního místa výskytu šikouška zeleného, 
Vidly, 15. 9. 2013 (ŠK)

Obr. 53 – Orientační mapka umístění lokality Vidly
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Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Branná, potok Hučava, u PR Františkov

Autor a datum mapování Š. Koval, 17. 9. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě M. Zmrhalová, Š. Koval, 30. 10. 2009

Popis/lokalizace lokality Branná, Františkov, pařez, kláda a ztrouchnivělá větev 
na obou březích toku Hučava, při S cípu PR Františkov, 
cca 650 m V od rybníčku "U Mlýna"

Nadmořská výška 725 m n. m.

Počet zkoumaných mikrolokalit 2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace vzrostlý smíšený porost, smrk, buk a javor

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management žádný

Návrh managementu ponechat přirozenému vývoji

Negativní vlivy nejsou známy

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka Šikoušek zelený byl nalezen na obou mikrolokalitách, 
na mikrolokalitě č. 1 se přestěhoval z pařezu na 
ležící kládu, kde jsou podmínky pro jeho výskyt lepší, 
populace na tomto místě je také mnohem bohatší. 
Výskyt na lokalitě je stabilní, lokalita se jeví jako 
perspektivní.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 23

Počet mladých tobolek 13

Počet zralých tobolek 2

Počet štětů 1 + 7 (letošní, užrané neznámým predátorem)

Tab. 21 – Charakteristika lokality Branná, potok Hučava, u PR Františkov, 17. 9. 2013
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Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Branná, potok Hučava, u PR Františkov

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality původně ztrouchnivělý pařez, nyní výskyt na ležící 
kládě u tohoto pařezu

GPS souřadnice (WGS 84) 50°8'49.5"N, 17°2'55.2"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu délka cca 1,5 m, průměr 18 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 60 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, 
Chiloscyphus profundus, Lepidozia reptans, 
Riccardia latifrons, Dicranum scoparium, Herzogiella 
seligeri, Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, 
Plagiothecium laetum, Rhizomnium punctatum

Zástin mikrolokality 50 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 19

Počet mladých tobolek 12

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 7 (letošní, užrané)

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

05/28 cm

Expozice místa výskytu druhu JJV

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 10–85°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 8 m

Poznámka Na původním místě výskytu (pařezu) druh nalezen 
nebyl, nalezen však byl na kládě ležící cca 2,5 m od 
tohoto pařezu, blíže k cestě. Nové místo výskytu 
se zdá být perspektivní, v bezprostředním okolí je 
dostatek další dřevní hmoty, v místě je i dostatek 
vlhkosti.

Tab. 22 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Branná, potok Hučava, u PR Františkov, 17. 9. 2013
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Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Branná, potok Hučava, u PR Františkov

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Slovní popis, typ mikrolokality tlející kmínek mladého smrku a úlomek větve na 
pravém břehu Hučavy

GPS souřadnice (WGS 84) 50°8'50.181"N, 17°2'55.923"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 1,5 m x 3 cm a 15 x 1,5 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 60–95 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus, 
Lepidozia reptans, Dicranum montanum, Dicranum 
scoparium, Herzogiella seligeri, Polytrichum formosum, 
Plagiothecium laetum, Oxalis acetosella

Zástin mikrolokality 70 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 4

Počet mladých tobolek 1

Počet zralých tobolek 2

Počet štětů 1

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

1,5/25 cm

Expozice místa výskytu druhu JV

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 5–15°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 1 m

Poznámka Mikrolokalita se jeví jako perspektivní, zaznamenány 
byly všechny tři generace sporofytu, dostatek dřeva 
i vlhkosti.

Tab. 23 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Branná, potok Hučava, u PR Františkov, 17. 9. 2013
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Obr. 56 – Pohled na lokalitu Branná, potok Hučava, u PR Františkov, s vyznačením mikrolokality č. 2,  
17. 10. 2012 (ŠK)

Obr. 55 – Orientační mapka umístění lokality Branná, potok Hučava, u PR Františkov
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Obr. 57–59 – Mikrolokalita č. 1, detail místa výskytu a šikoušek zelený na této mikrolokalitě, Branná, potok 
Hučava, u PR Františkov, 17. 9. 2013 (ŠK)
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Obr. 60–62 – Mikrolokalita č. 2, detail místa výskytu a šikoušek zelený na této mikrolokalitě, Branná, potok 
Hučava, u PR Františkov, 17. 9. 2013 (ŠK)
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 h Karlov pod Pradědem, potok Volárka8.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Karlov pod Pradědem, potok Volárka

Autor a datum mapování Š. Koval, 31. 8. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě Š. Koval, 27. 9. 2009

Popis/lokalizace lokality Malá Morávka, Karlov p. Pradědem, levý břeh Volárky 
cca 800 m SZ od rozcestí u areálu vodárny

Nadmořská výška 840 m n. m.

Počet zkoumaných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace světlina ve smíšeném břehovém porostu sousedícím 
s mladou kulturní smrčinou

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management žádný

Návrh managementu ponechat stávající stav

Negativní vlivy nejsou známy

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu Lophozia ascendens

Poznámka Výskyt druhu byl na lokalitě opět potvrzen. Šikoušek 
zelený byl nyní nalezen na opačné straně pařezu, 
než v předchozích letech, což jen potvrzuje, že jeho 
populace je zde stabilní.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 4

Počet mladých tobolek 1

Počet zralých tobolek 3

Počet štětů 0

Tab. 24 – Charakteristika lokality Karlov pod Pradědem, potok Volárka, 31. 8. 2013
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 h Karlov pod Pradědem, potok Volárka8.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Karlov pod Pradědem, potok Volárka

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality trouchnivějící, vyvrácený a splavený pařez na břehu 
toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°1'50.510"N, 17°14'54.683"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu délka pařezu i s kořeny cca 230 cm, průměr pařezu 
cca 30 cm, průměr kořene v místě výskytu cca 15 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 30 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Cladonia sp., Galocera viscosa, Cephalozia bicuspidata, 
Lepidozia reptans, Lophozia ascendens, Plagiochila 
porelloides, Dicranum montanum, Dicranum scoparium, 
Pohlia nutans subsp. nutans., Polytrichum formosum, 
Sanionia uncinata

Zástin mikrolokality 5 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 4

Počet mladých tobolek 1

Počet zralých tobolek 3

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

6/14 cm

Expozice místa výskytu druhu JZ

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 20–80 °

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku pařez v kontaktu s tokem, výskyt cca 30 cm nad 
hladinou

Poznámka viz poznámka v popisu lokality

Tab. 25 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Karlov pod Pradědem, potok Volárka, 31. 8. 2013
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 h Karlov pod Pradědem, potok Volárka8.

Obr. 64 – Celkový pohled na lokalitu Karlov pod Pradědem, potok Volárka, 31. 8. 2013 (ŠK)

Obr. 63 – Orientační mapka umístění lokality Karlov pod Pradědem, potok Volárka
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 h Karlov pod Pradědem, potok Volárka8.

Obr. 65–67 – Detail mikrolokality a šikoušek zelený na lokalitě Karlov pod Pradědem, potok Volárka, 31. 8. 2013 (ŠK)
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 h Stará Ves, údolí Staroveského potoka9.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Stará Ves, údolí Staroveského potoka

Autor a datum mapování Š. Koval, 31. 8. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě M. Zmrhalová, 11. 10. 2009

Popis/lokalizace lokality Stará Ves, údolí Staroveského potoka, břeh lesní  
cesty směřující ke kótě Hříbovec, cca 50 m od odbočky 
z asfaltové lesní cesty, cca 70 m za posledním domem 
v obci

Nadmořská výška 735 m n. m.

Počet zkoumaných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace břeh lesní cesty v kulturní smrčině

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ne

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ne

Dosavadní management žádný

Návrh managementu žádný

Negativní vlivy nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka Výskyt Buxbaumia viridis opět nebyl v místě 
původního výskytu potvrzen, druh zde nebyl nalezen 
ani v letech 2010-2011. Na lokalitě je dostatek dřevní 
hmoty, lokalita je však příliš vzdálena od vodního 
toku. Na této lokalitě je pravděpodobně výskyt druhu 
značně závislý na vývoji počasí v rozhodujícím období. 
Od roku 2009, kdy zde byl druh nalezen, zde zatím 
vždy panovalo v závěru léta a počátkem podzimu 
spíše šušší počasí, což je s velkou pravděpodobností 
důvodem opakovaného negativního nálezu. Bylo by 
velmi zajímavé tuto lokalitu prozkoumat tehdy, pokud 
v budoucnu nastanou podobné podmínky jako v roce 
2009. V širším okolí lokality se pro výskyt druhu jeví 
jako mnohem vhodnější bezprostřední okolí toku 
Staroveského potoka, zde je výskyt druhu velmi 
pravděpodobný. Tato místa však zatím zkoumána 
nebyla.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 0

Tab. 26 – Charakteristika lokality Stará Ves, údolí Staroveského potoka, 31. 8. 2013

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Stará Ves, údolí Staroveského potoka

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality zbytky smrkového pařezu na břehu lesní cesty 

GPS souřadnice (WGS 84) 49°58'29.364"N, 17°15'7.128"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu zbytky pařezu vysokého cca 40 cm, hromada 
substrátu na ploše 140 x 90 cm

Stupeň rozkladu substrátu 7–8

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 100 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

velká vzdálenost od toku, nepříznivý vývoj počasí (viz 
poznámka v popisu lokality)

Tab. 27 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Stará Ves, údolí Staroveského potoka, 31. 8. 2013
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 h Stará Ves, údolí Staroveského potoka9.

Obr. 69 – Celkový pohled na lokalitu Stará Ves, údolí Staroveského potoka, 31. 8. 2013 (ŠK)

Obr. 68 – Orientační mapka umístění lokality Stará Ves, údolí Staroveského potoka
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 h Bělá pod Pradědem, Studený potok10.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Bělá pod Pradědem, Studený potok

Autor a datum mapování Š. Koval, M. Zmrhalová, 15. 9. a 7. 10. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě Š. Koval, 27. 9. 2009

Popis/lokalizace lokality Bělá pod Pradědem, Studený potok, mladý smíšený 
porost buku a smrku na pravém břehu toku nalevo od 
mostu, cca 700 m JZ od okraje obce

Nadmořská výška 690 m n. m.

Počet zkoumaných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace mladý smíšený porost buku a smrku

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ne

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management žádný

Návrh managementu zachovat stávající stav

Negativní vlivy těžba dřeva

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka Výskyt Buxbaumia viridis nebyl v místě původního 
výskytu potvrzen. Na lokalitě je dostatek dřevní 
hmoty, vlastní mikrolokalita však leží na vyvýšeném 
místě a není nijak zásobována vlhkostí z potoka. Proto 
lze výskyt druhu předpokládat spíše v letech s vlhčím 
počasím, jako tomu bylo v době prvonálezu. Stromy 
na protějším břehu byly letos vykáceny, podobný 
zásah lze očekávat i v místě původního výskytu druhu. 
V případě takového zásahu patrně lokalita zanikne. 
V širším okolí je však pro B. viridis stále dostatek 
vhodných stanovišť, výskyt druhu v okolí je velmi 
pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 0

Tab. 28 – Charakteristika lokality Bělá pod Pradědem, Studený potok, 15. 9. a 7. 10. 2013

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Bělá pod Pradědem, Studený potok

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality smrkový pařez v mladém smíšeném porostu buku 
a smrku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°7'53.88"N, 17°12'0.161"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu pařez průměr cca 35 cm, výška 25 cm

Stupeň rozkladu substrátu 6

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 12 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

absence stabilního zdroje vlhka, suché počasí 
v rozhodujícím období

Tab. 29 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Bělá pod Pradědem, Studený potok, 15. 9. a 7. 10. 2013
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 h Bělá pod Pradědem, Studený potok10.

Obr. 71 – Pohled na lokalitu Bělá pod Pradědem, Studený potok, 7. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 70 – Orientační mapka umístění lokality Bělá pod Pradědem, Studený potok
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 h Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné11.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné

Autor a datum mapování M. Zmrhalová, 16. 9. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě Š. Koval, 7. 9. 2009

Popis/lokalizace lokality Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné ca 1,8 km SSV 
od žel. stanice, smrčina nad lesní cestou na pravém 
břehu toku

Nadmořská výška 650 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kulturní smrčina s příměší buku

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management žádný

Návrh managementu žádný

Negativní vlivy možnost mechanického poškození mikrolokality těžbou 
dřeva

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Výskyt z roku 2009 se v letošním roce nepodařilo 
ověřit, nicméně údolí Hučivé Desné lze nadále 
hodnotit jako vhodnou lokalitu pro výskyt šikouška 
zeleného vzhledem k optimálním vlhkostním poměrům 
a dostatečnému množství vhodného substrátu.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 0

Tab. 30 – Charakteristika lokality Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné, 16. 9. 2013

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý pařez ve vysokém stupni rozkladu

GPS souřadnice (WGS 84) 50°6'53.752"N, 17°6'26.551"E

Druh dřeviny nelze určit

Rozměry substrátu neměřeny

Stupeň rozkladu mikrolokality 8

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 10 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

Na lokalitě probíhala několik dní před monitoringem 
probírková těžba, během níž mohla být mikrolokalita 
poničena. Je nutno brát v úvahu i negativní dopad 
extrémně suchého léta na výskyt mechorostů obecně.

Tab. 31 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné, 16. 9. 2013
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 h Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné11.

Obr. 73 – Celkový pohled na lokalitu Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné, s vyznačením původního místa 
výskytu šikouška zeleného, 16. 9. 2013 (MZ)

Obr. 72 – Orientační mapka umístění lokality Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné
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 h Nový Malín, Malínská rokle12.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Nový Malín, Malínská rokle

Autor a datum mapování M. Zmrhalová, 18. 9. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě M. Zmrhalová, 20. 10. 2001

Popis/lokalizace lokality Nový Malín, Malínská rokle, ztrouchnivělá kláda na 
pravém břehu toku Malínského potoka cca 3,3 km VSV 
od kostela v obci

Nadmořská výška 650 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace bučina podsv. Eu-Fagenion s příměsí smrku a javoru 
klenu

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management žádný

Návrh managementu žádný

Negativní vlivy úprava a vybudování nových úseků lesní cesty 
a s tím související změny v korytě Malínského potoka, 
manipulace se zbytky dřevní hmoty na březích 
a v korytě toku

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu Liochlaena lanceolata

Poznámka –

Počet nalezených jedinců na lokalitě 1

Počet mladých tobolek 1

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Tab. 32 – Charakteristika lokality Nový Malín, Malínská rokle, 18. 9. 2013
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 h Nový Malín, Malínská rokle12.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Nový Malín, Malínská rokle

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý kmen

GPS souřadnice (WGS 84) 49°57'19.663"N, 17°4'31.008"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 370 x 21 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6–7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 60 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů 
a cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, 
Chiloschyphus profundus, Liochlaena lanceolata, 
Scapania nemorea, Scapania undulata, Dicranum 
scoparium, Herzogiella seligeri, Rhizomnium 
punctatum, Tetraphis pellucida

Zástin mikrolokality 60 % ve výšce 10–12 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 1

Počet mladých tobolek 1

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

–

Expozice místa výskytu druhu JZ

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 85°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 50 cm

Poznámka Kmen, na němž byl šikoušek zelený nalezen v roce 
2008 a potvrzen v roce 2009 (13 jedinců), byl 
přemístěn z koryta toku na pravý břeh, takže již není 
v přímém kontaktu s vodou.

Tab. 33 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Nový Malín, Malínská rokle, 18. 9. 2013

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Nový Malín, Malínská rokle

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Slovní popis, typ mikrolokality trouchnivějící špalek v toku

GPS souřadnice (WGS 84) 49°57'19.782"N, 17°4'31.465"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 32 x 28 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku přímo ve vodním toku

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

manipulace se zbytky dřevní hmoty v korytě potoka, 
budování lesní cesty

Tab. 34 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Nový Malín, Malínská rokle, 18. 9. 2013
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Obr. 75 – Celkový pohled na lokalitu Nový Malín, Malínská rokle, 18. 9. 2013 (MZ)

Obr. 74 – Orientační mapka umístění lokality Nový Malín, Malínská rokle



Monitoring Buxbaumia viridis v roce 2013 • Štěpán Koval & Magda Zmrhalová 61

 h Nový Malín, Malínská rokle12.

Obr. 76–77 – Mikrolokalita č. 1 a šikoušek zelený na lokalitě Nový Malín, Malínská rokle, 18. 9. 2013 (MZ)
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 h Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech13.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád 
Na Strašidlech

Autor a datum mapování M. Zmrhalová, Š. Koval, 9. 10. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě M. Zmrhalová, 3. 7. 2005

Popis/lokalizace lokality Králický Sněžník, Horní Morava, bezejmenný 
pravostranný přítok Moravy, vodopád Na Strašidlech, 
cca 1,67 km VJV od vrcholu kóty Malý Sněžník (1338 m)

Nadmořská výška 850–875 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 6

Slovní charakteristika biotopu, vegetace ve spodní části údolí kulturní smrčina, výše bučina Eu-
Fagenion s příměsí javoru klenu a smrku

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management žádný

Návrh managementu žádný

Negativní vlivy přírodní faktory (přívalová voda)

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Koryto toku je značně změněno přívalovou vodou, 
některé kusy ztrouchnivělého dřeva byly odplaveny. 
Následkem toho mikrolokality č. 3 a 4 zanikly, byly 
však nalezeny další dvě, dosud neobjevené. Populace 
šikouška zeleného na lokalitě se jeví jako stabilní, jsou 
zde vhodné vlhkostní poměry a dostatek ztrouchnivělé 
dřevní hmoty.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 19

Počet mladých tobolek 9

Počet zralých tobolek 2

Počet štětů 8

Tab. 35 – Charakteristika lokality Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech, 9. 10. 2013
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 h Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech13.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád 
Na Strašidlech

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality trouchnivějící kmen na pravém břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°11'13.315"N, 16°50'4.201"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 190 x 18 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 25 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Chiloscyphus profundus, Scapania umbrosa, Atrichum 
undulatum, Dicranella heteromalla, Dicranodontium 
denudatum, Herzogiella seligeri, Rhizomnium 
punctatum, Tetraphis pellucida

Zástin mikrolokality 70 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 4

Počet mladých tobolek 3

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 1

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

3/6,5 cm

Expozice místa výskytu druhu J na JJV svahu

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 30°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 2 m

Poznámka –

Tab. 36 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech, 9. 10. 2013
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 h Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech13.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád 
Na Strašidlech

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý kořenový náběh trouchnivějícího 
smrkového pařezu na pravém břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°11'12.789"N, 16°50'5.654"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 110 x 30 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 20 %, 80 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Cladonia sp., Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia 
bicuspidata, Chiloscyphus profundus, Lepidozia 
reptans, Plagiochila porelloides, Dicranodontium 
denudatum, Pohlia nutans subsp. nutans, Polytrichum 
formosum, Sanionia uncinata

Zástin mikrolokality 30 % ve výšce do 1 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 4

Počet mladých tobolek 1

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 2

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

0,1/50 cm

Expozice místa výskytu druhu VJV

Sklon substrátu v místě výskytu druhu do 2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 20 cm nad vodní hladinou

Poznámka –

Tab. 37 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech, 9. 10. 2013

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád 
Na Strašidlech

Číslo mikrolokality v rámci lokality 3

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý kus dřeva

GPS souřadnice (WGS 84) 50°11'12.883"N, 16°50'5.396"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu neměřeny

Stupeň rozkladu mikrolokality nehodnocen

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku v dosahu vodního toku

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

Koryto toku bylo bylo značně změněno přívalovou 
vodou, původní kus dřeva byl odplaven a nenalezen.

Tab. 38 – Charakteristika mikrolokality č. 3, Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech, 9. 10. 2013
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 h Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech13.

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád 
Na Strašidlech

Číslo mikrolokality v rámci lokality 4

Slovní popis, typ mikrolokality úlomek ztrouchnivělého dřeva

GPS souřadnice (WGS 84) 50°11'13.077"N, 16°50'4.782"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu neměřeny

Stupeň rozkladu mikrolokality nehodnocen

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku v dosahu vodního toku

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

Koryto toku bylo bylo značně změněno přívalovou 
vodou, původní úlomek ztrouchnivělého dřeva byl 
odplaven a nenalezen.

Tab. 39 – Charakteristika mikrolokality č. 4, Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech, 9. 10. 2013

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád 
Na Strašidlech

Číslo mikrolokality v rámci lokality 5

Slovní popis, typ mikrolokality zbytky ztrouchnivělého dřeva na levém břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°11'8.815"N, 16°50'11.011"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 30 x 15 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 8

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 40 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus, 
Plagiochila porelloides, Dicranella heteromalla, 
Herzogiella seligeri, Polytrichum formosum, 
Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, Oxalis 
acetosella

. 80 % ve výšce > 5 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 1

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 1

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

–

Expozice místa výskytu druhu JV

Sklon substrátu v místě výskytu druhu do 2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 5 m

Poznámka –

Tab. 40 – Charakteristika mikrolokality č. 5, Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech, 9. 10. 2013
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 h Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech13.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád 
Na Strašidlech

Číslo mikrolokality v rámci lokality 6

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělá kláda na levém břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°11'9.064"N, 16°50'10.554"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 240 x 16 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 10 %, 60 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Cephalozia bicuspidata, Herzogiella seligeri, 
Rhizomnium punctatum, Tetraphis pellucida

Zástin mikrolokality 85 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 18

Počet mladých tobolek 9

Počet zralých tobolek 2

Počet štětů 7 (z toho 6 juv.)

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

0,5/60 cm

Expozice místa výskytu druhu SSZ na JJV svahu

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 20°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 2 m

Poznámka –

Tab. 41 – Charakteristika mikrolokality č. 6, Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech, 9. 10. 2013
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 h Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech13.

Obr. 79 – Celkový pohled na lokalitu Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech, 9. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 78 – Orientační mapka umístění lokality Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech
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 h Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech13.

Obr. 80–82 – Mikrolokalita č. 1, detail místa výskytu a šikoušek zelený na této mikrolokalitě, Králický Sněžník, 
Horní Morava, vodopád Na Strašidlech, 9. 10. 2013 (ŠK)
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 h Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech13.

Obr. 84 – Pohled na mikrolokalitu č. 6, Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech, 9. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 83 – Pohled na mikrolokality č. 5 a 6, Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech, 9. 10. 2013 (ŠK)

6

5
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 h Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád Na Strašidlech13.

Obr. 85–87 – Mikrolokalita č. 6 a šikoušek zelený na této mikrolokalitě, Králický Sněžník, Horní Morava, vodopád 
Na Strašidlech, 9. 10. 2013 (ŠK)
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 h PR Bučina pod Františkovou myslivnou 14.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality PR Bučina pod Františkovou myslivnou 

Autor a datum mapování M. Zmrhalová, 23. 8. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě M. Zmrhalová, 7. 6. 2002

Popis/lokalizace lokality Kouty nad Desnou, Zámčisko, PR Bučina pod 
Františkovou myslivnou, horní část rezervace 
(mikrolokalita č. 2 cca 205 m SSV od Františkovy 
myslivny, mikrolokalita č. 3 cca 165 m SV od 
Fr. myslivny)

Nadmořská výška 1200 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 3 (monitorovány pouze mikrolokality č. 2 a 3)

Slovní charakteristika biotopu, vegetace pralesová horská bučina, klenová bučina s vtroušeným 
smrkem

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management žádný

Návrh managementu žádný

Negativní vlivy pravděpodobně mechanické poškození mikrolokality 
č. 2 pohybem zvěře

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka V NPR Bučina pod Františkovou myslivnou byly 
postupně nalezeny celkem 3 mikrolokality: 
mikrolokalita č. 1 v roce 2001 (v dalších letech 
nepotvrzena), mikrolokalita č. 2 v roce 2008 
(potvrzena v roce 2009, v roce 2013 nepotvrzena), 
mikrolokalita č. 3 v roce 2013. Vzhledem k 
přítomnosti značného množství dostečně vlhkého 
ztrouchnivělého dřeva v různých fázích rozpadu je 
velmi pravděpodobné, že Buxbaumia viridis se na 
lokalitě vyskytuje na více místech.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 9

Počet mladých tobolek 9

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Tab. 42 – Charakteristika lokality PR Bučina pod Františkovou myslivnou, 23. 8. 2013
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 h PR Bučina pod Františkovou myslivnou 14.

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality PR Bučina pod Františkovou myslivnou 

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý padlý kmen v horní části rezervace

GPS souřadnice (WGS 84) 50°3'28.536"N, 17°11'43.337"E

Druh dřeviny buk

Rozměry substrátu 350/19 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6–7

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 5 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

Na mikrolokalitě č. 2 byly v roce 2009 nalezeni 
4 jedinci šikouška zeleného, v roce 2013 nebyl jejich 
výskyt potvrzen. Mikrolokalita byla pravděpodobně 
poškozena pohybem zvěře. Současně na mechanicky 
nepoškozených místech ztrouchnivělého kmene došlo 
k sukcesním změnám, tj. k rozvoji bylinného patra 
(Calamagrostis villosa, Dryopteris dilatata, Oxalis 
acetosella, Acer pseudoplatanus juv., Rumex arifolius, 
Gentiana asclepiadea).

Tab. 43 – Charakteristika mikrolokality č. 2, PR Bučina pod Františkovou myslivnou, 23. 8. 2013

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality PR Bučina pod Františkovou myslivnou 

Číslo mikrolokality v rámci lokality 3

Slovní popis, typ mikrolokality úlomek dřeva ze zbytku mohutného rozpadlého 
ztrouchnivělého pařezu na světlině ve smíšeném 
lesním porostu na pravém břehu periodického toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°3'25.182"N, 17°11'47.234"E

Druh dřeviny pravděpodobně smrk

Rozměry substrátu 30 x 7 cm (plocha pokrytá úlomky rozpadlého 
ztrouchnivělého pařezu: 3 x 1 m)

Stupeň rozkladu mikrolokality 8

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 5 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů 
a cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Blepharostoma trichophyllum, Dicranodontium 
denudatum, Dicranum montanum, Herzogiella seligeri, 
Sanionia uncinata

Zástin mikrolokality 40 % ve výšce 20 cm (zástin spodními větvemi 
mladého smrku)

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 9

Počet mladých tobolek 9

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

1/13 cm

Expozice místa výskytu druhu SV

Sklon substrátu v místě výskytu druhu do 5°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 3 m

Poznámka Mikrolokalita leží cca 130 m JJV od mikrolokality č. 2. 
V bezprostředním okolí se nachází značné množsví 
rozpadlé dřevní hmoty (na ploše ca 3 m2).

Tab. 44 – Charakteristika mikrolokality č. 3, PR Bučina pod Františkovou myslivnou, 23. 8. 2013
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 h PR Bučina pod Františkovou myslivnou 14.

Obr. 89 – Celkový pohled na lokalitu PR Bučina pod Františkovou myslivnou, 23. 8. 2013 (MZ)

Obr. 88 – Orientační mapka umístění lokality PR Bučina pod Františkovou myslivnou
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 h PR Bučina pod Františkovou myslivnou 14.

Obr. 90–91 – Pohled na mikrolokalitu č. 3 a detail místa výskytu šikouška zeleného na této mikrolokalitě, PR 
Bučina pod Františkovou myslivnou, 23. 8. 2013 (MZ)
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 h PR Bučina pod Františkovou myslivnou 14.

Obr. 92–93 – Mikrolokalita č. 2, PR Bučina pod Františkovou myslivnou, 23. 8. 2013 (MZ)
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 h Kouty nad Desnou, Koutský žleb15.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Kouty nad Desnou, Koutský žleb

Autor a datum mapování M. Zmrhalová, 30. 8. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě M. Zmrhalová, 14. 6. 2000

Popis/lokalizace lokality Kouty nad Desnou, údolí Divokého potoka, Koutský 
žleb, cca 2,7 km VSV od železniční stanice Kouty nad 
Desnou

Nadmořská výška 800 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smrčina s příměsí buku podél toku pramenícího pod 
Červenohorským sedlem

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management žádný

Návrh managementu žádný

Negativní vlivy nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka V Koutském žlebu byl šikoušek zelený poprvé zjištěn 
v roce 2000 (mikrolokalita č. 1), jeho výskyt zde byl 
ověřen až v roce 2009 na jiné mikrolokalitě (č. 2). 
V roce 2013 bylo monitorováno širší okolí obou 
mikrolokalit, šikoušek zelený nalezen nebyl. Nebyly 
zjištěny žádné negativní vlivy, jež by zde mohly výskyt 
sledovaného mechu ohrozit. Na lokalitě je dostatečné 
množství vhodného substrátu, proto je vhodné ji 
nadále sledovat. 

Počet nalezených jedinců na lokalitě 0

Tab. 45 – Charakteristika lokality Kouty nad Desnou, Koutský žleb, 30. 8. 2013
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 h Kouty nad Desnou, Koutský žleb15.

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Kouty nad Desnou, Koutský žleb

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělá větev na pravém břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°6'41.918"N, 17°8'6.587"E

Druh dřeviny nelze určit

Rozměry substrátu neměřeny

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 5 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

Původní mikrolokalita zjištěná v roce 2000. Nebyly 
zaznamenány žádné přímé negativní vlivy, naopak, 
vyskytuje se zde dostatek vhodného substrátu pro 
výskyt šikouška zeleného. 

Tab. 46 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Kouty nad Desnou, Koutský žleb, 30. 8. 2013

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Kouty nad Desnou, Koutský žleb

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Slovní popis, typ mikrolokality úlomek smrkového kmene s větví na levém břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°6'43.427"N, 17°8'9.018"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 30 x 8 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 1 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

Mikrolokalita je v bezprostřední blízkosti toku, jsou 
zde vhodné vlhkostní poměry i dostatek tlející dřevní 
hmoty. Vzhledem k optimálním podmínkám na lokalitě 
nelze jednoznačně stanovit, proč zde šikoušek zelený 
nebyl opětovně nalezen. Je však možné, že následkem 
dlouhotrvajícího sucha během letošního vegetačního 
období se začaly sporogony vyvíjet později, až po 
návštěvě lokality.

Tab. 47 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Kouty nad Desnou, Koutský žleb, 30. 8. 2013
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Obr. 95 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Kouty nad Desnou, Koutský žleb, s vyznačením původního místa výskytu 
šikouška zeleného, 30. 8. 2013 (MZ)

Obr. 94 – Orientační mapka umístění lokality Kouty nad Desnou, Koutský žleb
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 h Bedřichov, horní tok Oskavy16.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Bedřichov, horní tok Oskavy

Autor a datum mapování M. Zmrhalová, Š. Koval, 10. 10. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě M. Zmrhalová, 20. 10. 2001

Popis/lokalizace lokality Bedřichov, horní tok Oskavy severně od obce, oba 
břehy toku, ca 650 m SSV od turistického rozcestí 
(modrá a žlutá tur. zn.) Pod Rabštejnem

Nadmořská výška 640 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 5

Slovní charakteristika biotopu, vegetace mladá kulturní smrčina, podél toku s příměsí klenu 
a olše

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management žádný

Návrh managementu ponechat zbytky dřevní hmoty na lokalitě

Negativní vlivy přechodně těžba dřeva

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Na pravém břehu Oskavy, kde se nacházely 
mikrolokality 1–4, probíhala v době konání monitoringu 
probírková těžba. Smrkové pařezy i zem, kde se 
v minulých letech šikoušek zelený nacházel, byly 
hustě překryty smrkovými větvemi, takže monitoring 
nebylo možné provést. Proto byly zkoumány pařezy 
na levém břehu, které nebyly těžbou dřeva ovlivněny. 
Na jednom z nich byl nalezen 1 sporogon šikouška 
zeleného. Lokalitu na horním toku Oskavy lze 
považovat i nadále za jednu z nejperspektivnějších 
dosud známých lokalit šikouška zeleného na území 
CHKO Jeseníky, bylo by vhodné ji nadále sledovat. 

Počet nalezených jedinců na lokalitě 1

Počet mladých tobolek 1

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Tab. 48 – Charakteristika lokality Bedřichov, horní tok Oskavy, 10. 10. 2013
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Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Bedřichov, horní tok Oskavy

Číslo mikrolokality v rámci lokality 5

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý kmen na levém břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 49°57'49.637"N, 17°9'25.516"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 117 x 11 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 80 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů 
a cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Chiloscyphus profundus, Herzogiella seligeri, 
Plagiomnium affine, Plagiothecium denticulatum 
var. denticulatum, Rhizomnium punctatum

Zástin mikrolokality 80 % ve výšce < 5 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 1

Počet mladých tobolek 1

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

–

Expozice místa výskytu druhu JV

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 0°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 1,2 m

Poznámka Těžba dřeva je momentálně hodnocena jako 
negativní faktor ovlivňující výskyt šikouška zeleného 
(mechanické poškození mikrolokalit). Z hlediska 
trvalého udržení populace na lokalitě však může 
mít pozitivní vliv, pokud zbytky dřevní hmoty po 
provedené těžbě budou na lokalitě ponechány. 

Tab. 50 – Charakteristika mikrolokality č. 5, Bedřichov, horní tok Oskavy, 10. 10. 2013

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Bedřichov, horní tok Oskavy

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1–4

Slovní popis, typ mikrolokality kořenové náběhy zetlelých pařezů a úlomky dřeva 
na zemi na pravém břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 49°57'48.518"N 17°9'23.609"E; 49°57'48.960"N 
17°9'24.328"E; 49°57'49.698"N 17°9'24.714"E; 
49°57'49.400"N 17°9'25.103"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu neměřeny

Stupeň rozkladu mikrolokality nehodnocen

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 10–40 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

Monitoring nebylo možno objektivně provést, neboť 
mikrolokality byly pokryty hustou vrstvou vytěžené 
dřevní hmoty po nedávné probírkové těžbě.

Tab. 49 – Charakteristika mikrolokalit č. 1–4, Bedřichov, horní tok Oskavy, 10. 10. 2013
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Obr. 97 – Těžba dřeva na lokalitě Bedřichov, horní tok Oskavy, 10. 10. 2013 (ŠK)

Obr. 96 – Orientační mapka umístění lokality Bedřichov, horní tok Oskavy
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Obr. 98–99 – Pohled na lokalitu Bedřichov, horní tok Oskavy, 10. 10. 2013 (ŠK)
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Obr. 100–103 – Mikrolokalita č. 5, místo výskytu a šikoušek zelený na této mikrolokalitě, Bedřichov, horní tok 
Oskavy, 10. 10. 2013 (ŠK)
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Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Bělá pod Pradědem, Studený potok pod Vysokým 
vodopádem

Autor a datum mapování M. Zmrhalová, Š. Koval, 15. 9. 2013 

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě M. Zmrhalová, 6. 10. 2001 

Popis/lokalizace lokality Bělá pod Pradědem, Studený potok, levý břeh toku 
370 m S od severní hranice PR Vysoký vodopád

Nadmořská výška 800 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace odlesněná světlina na levém břehu toku, na přilehlých 
svazích bučina podsv. Eu-Fagenion s příměsí smrku 
a javoru, místy nahrazena smrkovými monokulturami

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management žádný

Návrh managementu žádný

Negativní vlivy nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Populace šikouška zeleného byla na lokalitě zjištěna 
v roce 2001 (2 jedinci), v následujícím roce byla 
mechanicky poškozena naplavenou hlínou a zanikla. 
Výskyt sledovaného druhu nebyl potvrzen ani v roce 
2003. Díky bohatému výskytu dostatečně vlhkého 
ztrouchnivělého dřeva se však populace šikouška 
zeleného na lokalitě udržela a byla po deseti letech 
opět nalezena.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 7

Počet mladých tobolek 6

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 1 (juvenilní štět)

Tab. 51 – Charakteristika lokality Bělá pod Pradědem, Studený potok, pod Vysokým vodopádem, 15. 9. 2013
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 h Bělá pod Pradědem, Studený potok, pod Vysokým vodopádem17.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Bělá pod Pradědem, Studený potok pod Vysokým 
vodopádem

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality tlející kmen smrku na levém břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°7'22.991"N, 17°12'8.100"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 73 x 21 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 5 %

Doprovodné druhy hub, lišejníků, mechorostů a 
cévnatých rostlin v místě výskytu druhu (do 15 cm) 

Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus, 
Dicranodontium denudatum, Herzogiella seligeri, 
Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata

Zástin mikrolokality 0 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 7

Počet mladých tobolek 6

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 1 (juvenilní štět)

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost 
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)

0,7/10 cm

Expozice místa výskytu druhu S

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 2-5°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 3,5 m

Poznámka –

Tab. 52 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Bělá pod Pradědem, Studený potok, pod Vysokým vodopádem, 
15. 9. 2013
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Obr. 105 – Celkový pohled na lokalitu Bělá pod Pradědem, Studený potok, pod Vysokým vodopádem, 15. 9. 2013 (ŠK)

Obr. 104 – Orientační mapka umístění lokality Bělá pod Pradědem, Studený potok, pod Vysokým vodopádem
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Obr. 106–108 – Detail mikrolokality a šikoušek zelený na lokalitě Bělá pod Pradědem, Studený potok, pod 
Vysokým vodopádem, 15. 9. 2013 (ŠK)
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Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Velká kotlina, naučná stezka

Autor a datum mapování M. Zmrhalová, 24. 8. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě M. Zmrhalová, B. Buryová, J. Kučera, V. Plášek, 
I. Vacínová, 14. 7. 2001

Popis/lokalizace lokality Karlov, naučná stezka Velká kotlina, úsek mezi 
3. a 4. stanovištěm, dřevěný mostek přes svahové 
prameniště na turistickém chodníku (modrá tur. zn.), 
cca 1,3 km ZSZ od vrcholu kóty Temná (1263 m)

Nadmořská výška 1221 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace přirozená horská smrčina sv. Piceion excelsae 
převážně s Vaccinium myrtillus a Calamagrostis villosa 
(Calamagrostio villosae-Piceetum)

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ne

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management žádný

Návrh managementu žádný

Negativní vlivy pohyb turistů v bezprostřední blízkosti mikrolokality

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka –

Počet nalezených jedinců na lokalitě 0

Tab. 53 – Charakteristika lokality Velká kotlina, naučná stezka, 24. 8. 2013

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Velká kotlina, naučná stezka

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality zbytky tlejícího kmene smrku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°3'23.375"N, 17°14'28.176"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 110 x 22 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 2 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

Lokalita byla zjištěna v roce 2001, avšak již 
v následujícím roce ani v dalších letech zde šikoušek 
zelený nalezen nebyl. Může to být způsobeno 
kombinací více faktorů (vyšší nadmořská výška, 
nadměrný turistický ruch, sucho během vegetačního 
obodobí letošního roku).

Tab. 54 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Velká kotlina, naučná stezka, 24. 8. 2013
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Obr. 110 – Pohled na lokalitu Velká kotlina, naučná stezka, 24. 8. 2013 (MZ)

Obr. 109 – Orientační mapka umístění lokality Velká kotlina, naučná stezka
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Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Velká kotlina, tok Moravice

Autor a datum mapování M. Zmrhalová 24. 8. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě M. Zmrhalová, V. Plášek 14. 7. 2001

Popis/lokalizace lokality Karlov, NPR Velká kotlina, lesní mokřina u toku 
Moravice mezi 1. a 2. stanovištěm naučné stezky 
poblíž levého přítoku Moravice pramenícího pod 
Temnou (1263 m), cca 815 m JZ od vrcholu kóty

Nadmořská výška 980 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smrčina s příměsí buku

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management žádný

Návrh managementu žádný

Negativní vlivy nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka –

Počet nalezených jedinců na lokalitě 0

Tab. 55 – Charakteristika lokality Velká kotlina, tok Moravice, 24. 8. 2013

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Velká kotlina, tok Moravice

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality padlý ztrouchnivělý kmen přes koryto potoka

GPS souřadnice (WGS 84) 50°3'4.009"N, 17°14'58.533"E

Druh dřeviny nelze určit

Rozměry substrátu 390 x 20 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 70 cm nad vodní hladinou

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

V roce 2001 byl na lokalitě nalezen 1 sporogon 
šikouška zeleného, v následujícím roce 2 sporogony. 
Při ověřování výskytu v letech 2003, 2009 a 2013 
již nebyl šikoušek zelený nalezen. V letošním roce 
bylo monitorováno okolí toku i přilehlé břehy v úseku 
asi 500 m. Na lokalitě se vyskytuje velké množství 
vlhkého ztrouchnivělého dřeva. Přestože šikoušek 
zelený nalezen nebyl, jsou na lokalitě optimální 
podmínky pro jeho výskyt a je vhodné monitorovat 
ji i v následujících letech.

Tab. 56 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Velká kotlina, tok Moravice, 24. 8. 2013
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Obr. 112 – Celkový pohled na lokalitu Velká kotlina, tok Moravice, 24. 8. 2013 (MZ)

Obr. 111 – Orientační mapka umístění lokality Velká kotlina, tok Moravice
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Obr. 113–114 – Pohled na lokalitu Velká kotlina, tok Moravice, 24. 8. 2013 (MZ)
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Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Vernířovice, Sedmidvory

Autor a datum mapování M. Zmrhalová, 9. 9. 2013

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě M. Zmrhalová, 6. 9. 2009

Popis/lokalizace lokality Vernířovice, Sedmidvory, kulturní smrčina ve svahu 
nad pravým břehem Studeného potoka, ca 300 m J od 
střediska ekologické výchovy Švagrov

Nadmořská výška 620 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kulturní smrčina

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ne

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ne

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Dosavadní management žádný

Návrh managementu žádný

Negativní vlivy těžba dřeva, vliv houbařů a návštěvníků lesa 
z nedalekého střediska ekologické výchovy, 
nedostatek vlhké dřevní hmoty

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Neperspektivní lokalita s nedostatečnými vlhkostními 
podmínkami a nedostatkem vhodného substrátu, 
ovlivňovaná potenciálním pohybem turistů a houbařů. 
Nelze však vyloučit výskyt šikouška zeleného na jiných 
místech v údolí Studeného potoka.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 0

Tab. 57 – Charakteristika lokality Vernířovice, Sedmidvory, 9. 9. 2013

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Vernířovice, Sedmidvory

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý pařez

GPS souřadnice (WGS 84) 50°2'49.852"N, 17°8'16.292"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu neměřeny

Stupeň rozkladu mikrolokality 8

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 10 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl 
opětovně nalezen

Již v roce 2010 nebyl výskyt nepotvrzen, původní 
místo výskytu bylo poničeno, v okolí probíhala těžba 
dřeva. Byly prohledávány ztrouchnivělé pařezy a různé 
zbytky tlejícího dřeva v šírším okolí nálezu šikouška 
zeleného z roku 2009, avšak neúspěšně. V celém 
lesním porostu na pravém břehu Studeného potoka 
bylo značné sucho, což pravděpodobně mohlo mít 
také negativní dopad na výskyt šikouška zeleného na 
lokalitě.

Tab. 58 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Vernířovice, Sedmidvory, 9. 9. 2013
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Obr. 116 – Celkový pohled na lokalitu Vernířovice, Sedmidvory, 9. 9. 2013 (MZ)

Obr. 115 – Orientační mapka umístění lokality Vernířovice, Sedmidvory
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Obr. 117–118 – Pohled na lokalitu a mikrolokalitu č. 1 s původním místem výskytu šikouška zeleného, 
Vernířovice, Sedmidvory, 9. 9. 2013 (MZ)


