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 h Úvod
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je krátkověký, epixilicky rostoucí mech, jehož výskyt je vázán na 
vlhkou tlející dřevní hmotu v určitém stadiu rozkladu. V celé Evropě je považován za vzácný, je řazen 
mezi zranitelné až ohrožené druhy a je sledován v rámci monitoringu evropsky významných druhů. 
V České republice patří mezi zranitelné druhy (VU) a jeho výskyt je historicky uváděn z přibližně 
70 lokalit (Soldán 1992). Nyní je v ČR známo přibližně 120 lokalit jeho výskytu.

Monitoring mechu Buxbaumia viridis probíhá v ČR od roku 2001. V roce 2009 bylo díky novým 
poznatkům a následně novému přístupu k vyhledávání nalezeno velké množství jeho lokalit 
v Jeseníkách (Zmrhalová & Koval 2009). Tato oblast je nyní považována za území s největším výskytem 
šikouška zeleného v České republice. Většina lokalit zde však byla nalezena během několika let 
velmi intenzivního průzkumu, zaměřeného mj. právě na vyhledávání tohoto druhu. Nikde jinde v ČR 
takto dlouhodobý a takto intenzivní průzkum neprobíhal. Srovnávání výskytu šikouška zeleného 
v oblasti Jeseníků s výskytem v jiných oblastech v ČR na základě dosavadních znalostí je proto velmi 
zavádějící. Proto je průzkum v poslední době zaměřen na vyhledávání šikouška zeleného i v jiných 
oblastech ČR, kde je tento mech také pravidelně nacházen.

V letošním roce byl proveden průzkum na Šumavě s cílem doplnit dosavadní znalosti o rozšíření 
šikouška zeleného v tomto pohoří a pokusit se porovnat jeho výskyt na Šumavě s výskytem 
v Jeseníkách. Ze Šumavy bylo dosud známo 8 historických a 4 recentní lokality šikouška zeleného, 
z nichž jedna představuje potvrzenou historickou lokalitu (Vondráček 1990, Soldán 1992, Kučera 
2008, Holá & Novozámská 2010, Zmrhalová & Koval 2012).

 h Metodika
Terénní průzkum probíhal ve dnech 1. – 4. 10. 2013 na předem vytipovaných místech v NP a CHKO 
Šumava. Potenciální lokality byly vybrány na základě zkušeností s monitoringem druhu z let 2009 
až 2013, po pečlivém studiu leteckých a turistických map, dostupných fotografií i dalších informací 
tak, aby co nejvíce vyhovovaly nárokům šikouška zeleného a zároveň byly pokud možno rovnoměrně 
rozloženy po celém území NP Šumava. V terénu pak byla při samotném vyhledávání lokalit vybírána 
přednostně ta místa, na nichž se šikoušek zelený mohl vyskytovat s nejvyšší pravděpodobností, bylo 
však prozkoumáno i několik míst zdánlivě méně vhodných.

Údaje z lokalit s výskytem šikouška zeleného byly zaznamenány dle metodiky Evy Holé (Holá 2011), 
u ostatních navštívených lokalit či prozkoumaných úseků byla zaznamenána jejich poloha, stručný 
popis, případně převládající druhy mechorostů. Posouzena byla vždy také možnost výskytu šikouška 
zeleného na lokalitě či v okolí. Součástí průzkumu byla i fotodokumentace lokalit a zjištěných populací 
sledovaného druhu. 

Názvy uvedených druhů mechorostů byly sjednoceny dle Seznamu a Červeného seznamu mechorostů 
ČR (Kučera, Váňa & Hradílek 2012).

 h Výsledky a hodnocení
Šikoušek zelený byl na Šumavě v roce 2013 nalezen na 9 nových lokalitách, z toho jedna leží v CHKO 
Šumava a zbývajících 8 v NP Šumava. Spolu s historicky doloženými lokalitami, publikovanými údaji 
a dříve zjištěnými recentními údaji je nyní ze Šumavy známo 20 lokalit tohoto mechu. Dostupné 
historické i recentní údaje o výskytu šikouška zeleného na Šumavě jsou shrnuty v tabulce č. 1. Lokality 
nalezené v roce 2013 jsou uvedeny v tabulce č. 2., podrobně jsou pak zpracovány na stranách 9–50 
(v tabulkách č. 3–21) a doplněny jsou mapkami a fotografiemi.

Foto na titulní stránce (obr. 1) – Šikoušek zelený na lokalitě Prášily, Prášilský potok, 2. 10. 2013
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Lokalita Nadm. 
výška 

(m n. m.)

Typ substrátu Počet 
zjištěných 

jedinců

Datum 
recentního 

nálezu 

Historická 
doložená 
lokalita

Publikovaný údaj

Debrník Velenovský, 
1890

Soldán 1992

Prášily Velenovský 1897 
in Vondráček 

1990

Železná Ruda Velenovský 1897 
in Vondráček 

1990

Černé jezero Velenovský, 
1901

Soldán 1992

Čertovo jezero Velenovský 1903 
in Vondráček 

1990

Boubínský prales Kubička 
& Ježek, 1956

Soldán 1992

1300 zetlelé buky Vondráček, 
8. 9. 1957

Vondráček 1990

961, 1076 tlejicí smrkový 
kmen

51 7. 9. 2010 Holá & Novozámská 
2010

Lenora Šmarda, 1960 Soldán 1992

Antigl 928 hnijící kořeny keřů Vondráček, 
12. 5. 1959

Vondráček 1990 

Vondráček 1969 
in Vondráček 

1990

Uhlíkovský vrch 955 trouchnivějící pařez 1 2. a 25. 11. 
2007

Kučera 2008

Staré Srní 910 kůra kořenového 
náběhu buku

11 9. 7. 2012 Zmrhalová 
& Koval 2012

Červená, údolí 
Losenice

715 dřevní drť na zemi 
pod ztrouchnivělým 
pařezem

1 10. 7. 2012 Zmrhalová 
& Koval 2012

Tab. 1 – Přehled recentních lokalit známých před rokem 2013 a historických lokalit šikouška zeleného na Šumavě

Lokalita Nadm. 
výška 

(m n. m.)

Typ substrátu Počet 
nalezených 

jedinců

Datum 
recentního 

nálezu 

Zpracováno na 
straně

1. Železná Ruda, Brčálník 935 spadlý ztrouchnivělý smrk, 
úlomky dřeva

30 1. 10. 2013 9–14

2. Nová Hůrka, Polomské 
údolí

920 ztrouchnivělá smrková 
kláda

6 1. 10. 2013 15–18

3. Nová Hůrka, Hůrecké 
údolí

935 dřevní drť se zbytky pařezu 7 1. 10. 2013 19–23

4. Dobrá Voda, Sklářské 
údolí

815 rozpadlá dřevní hmota 
a drobné klacíky

18 2. 10. 2013 24–28

5. Prášily, Prášilský potok 890 špalek smrkového dřeva 5 2. 10. 2013 29–33

6. Svojše, Rýžovní potok 875 ztrouchnivělá smrková 
větev

14 3. 10. 2013 34–38

7. Borová Lada, Vltavský 
potok

945 ztrouchnivělá smrková 
větev

8 3. 10. 2013 39–42

8. Červená, Pěnivý potok 800 ztrouchnivělý kmen 2 4. 10. 2013 43–46

9. Dobrá, Stožec 875 dřevní drť v trávě 16 4. 10. 2013 47–50

Tab. 2 – Přehled lokalit šikouška zeleného, nalezených během průzkumu v roce 2013 na Šumavě
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Během průzkumu Šumavy v roce 2013 byl šikoušek zelený nalezen na ztrouchnivělých kmenech 
a větvích, zbytcích pařezů, úlomcích dřeva a na rozložené dřevní drti na zemi, převážně v kulturních 
smrčinách a smíšených porostech v blízkosti vodního toku, v rozmezí nadmořských výšek od 800 do 
945 m. Nalezen byl v populacích průměrně bohatých, od 2 do 30 jedinců na lokalitě. Společně s ním 
bylo zaznamenáno dalších 37 doprovodných druhů mechorostů, z nichž nejčastější, nalezené na pěti 
a více lokalitách, byly druhy Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus, Dicranum scoparium, 
Herzogiella seligeri, Plagiomnium affine a Rhizomnium punctatum. S výjimkou jedné lokality, kde 
šikoušek zelený roste společně s šikouškem bezlistým (Buxbaumia aphylla) na zbytcích pařezu na 
relativně suchém kraji cesty, se jedná o lokality zcela typické, velmi podobné lokalitám v jiných 
územích ČR. Nebyly zjištěny žádné negativní vlivy, které by mohly významně ohrozit nalezené 
populace šikouška zeleného.

Pro výskyt druhu se jako nejvhodnější jeví kulturní smrčiny a smíšené porosty v blízkosti toku, 
v nadmořské výšce do 1000 m, s dostatkem trouchnivějícího smrkového dřeva či s jeho zbytky. Na 
těchto lokalitách pak především kraje mladých porostů, rozhraní mezi mladými a staršími porosty, 
světliny či průseky v lesích a samozřejmě břehy a koryta toků s trouchnivějícím dřevem či s jeho 
zbytky. Takové lokality byly zaznamenány téměř ve všech částech Šumavy a na většině z nich se 
podmínky pro výskyt druhu zdají být velmi vhodné. 
Méně vhodné podmínky pro výskyt druhu se zdají být ve výše položených částech Šumavy, v polohách 
nad 1000 m n. m. Ve smrčinách zde na tlejícím dřevě často dominují mechy Dicranodontium denudatum 
a Tetraphis pellucida, tlejícího dřeva je místy méně, jinde není ve zcela vhodném stadiu rozkladu, 
či nemá vhodnou vlhkost. Vyšší nadmořská výška se zdá být obecně pro šikouška zeleného negativně 
limitujícím faktorem. Důvody proč tomu tak je, však zatím nejsou zcela známy, je to jedna z mnoha 
zatím nezodpovězených otázek ve znalosti biologie tohoto mechu.
Dřevo, ležící na lokalitách v důsledku nedávné kůrovcové kalamity, nebylo podrobněji zkoumáno, 
většinou je zatím v příliš raném stadiu rozkladu, nebo je již obsazováno konkurenčními druhy 
mechorostů, odkorněné dřevo zase nemá vhodnou vlhkost. V budoucnu nelze vyloučit výskyt 
šikouška zeleného na těchto lokalitách, nyní zde ale nalezen nebyl a ani podmínky pro jeho výskyt 
se zde nezdají být vhodné.

Jedním z cílů průzkumu bylo pokusit se porovnat, zda se šikoušek zelený na Šumavě vyskytuje stejně 
často jako v Jeseníkách, odkud je v současné době známo nejvíce jeho lokalit v ČR (Zmrhalová & Koval 
2009; Zmrhalová, Koval & Holá 2010; Koval 2010; Zmrhalová 2010; Koval & Zmrhalová 2011). I přes 
nesrovnatelný rozdíl v délce a intenzitě výzkumu v těchto dvou územích lze již jen na základě počtu 
devíti nalezených lokalit během několikadenního průzkumu na Šumavě odhadnout, že situace bude 
přinejmenším podobná. V obou oblastech roste šikoušek zelený na lokalitách po všech stránkách 
velmi podobných. Šumava je velmi rozsáhlé území a vhodných lokalit je zde bezesporu dostatek, 
je tedy nanejvýš pravděpodobné, že při detailním a dlouhodobém průzkumu by zde bylo nalezeno 
lokalit mnohem více, dost možná i více než v Jeseníkách.

Popis a zhodnocení navštívených lokalit v NP a CHKO Šumava

 h CHKO Šumava, Železná Ruda, Brčálník, smrčiny kolem potůčků podél silnice ze Železné Rudy do Nýrska, 
v zatáčkách nad osadou Brčálník, mezi obcemi Špičák a Hojsova Stráž, WGS 84: 49°10'44.611"N, 
13°14'11.741"E – 49°11'49.626"N, 13°13'58.063"E, 920–940 m n. m., 1. 10. 2013. V jedné ze zatáček 
byla nalezena lokalita s výskytem šikouška zeleného, celá oblast se zdá být pro výskyt druhu velmi 
vhodná a při detailním průzkumu lze předpokládat další nálezy. Zaznamenány zde byly běžné druhy 
mechorostů, které často výskyt šikouška zeleného doprovázejí, např. Chiloscyphus profundus, 
Lepidozia reptans, Scapania undulata, Scapania nemorea, Pellia sp., Riccardia sp., Dicranum scoparium, 
Herzogiella seligeri, Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, Mnium hornum, Plagiomnium affine, 
Polytrichum formosum, Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, Thuidium tamariscinum.

 h CHKO Šumava, Železná Ruda, Brčálník, smrčina u potůčku vlevo pod silnicí ze Železné Rudy do 
Nýrska ve třetí ostré levotočivé zatáčce cca 2 km SSV od Špičáckého sedla, WGS 84: 49°11'23.112"N, 
13°14'13.535"E, 935 m n. m., 1. 10. 2013. Lokalita s výskytem šikouška zeleného, nalezeny byly dvě 
mikrolokality v relativně bohaté populaci 30 jedinců.

 h NP Šumava, Železná Ruda, Zámecký les, okolí lesní cesty na svahu vlevo nad tokem Grádelského 
potoka a lesní porosty v okolí jeho přítoků, WGS 84: 49°8'25.136"N, 13°16'18.713"E – 49°8'1.327"N, 
13°15'11.629"E, 970–1015 m n. m., 1. 10. 2013. Šikoušek zelený zde nalezen nebyl, lokalita se 
přesto jeví jako relativně vhodná, je zde dostatek dřevní hmoty i vhodná vlhkost. Zaznamenány 
byly mechorosty běžně se společně s šikouškem zeleným vyskytující (např. Chiloscyphus profundus, 
Lepidozia reptans, Riccardia palmata, Dicranodontium denudatum, Dicranum scoparium, Polytrichum 
formosum, Rhytidiadelphus loreus, Tetraphis pellucida), výskyt Buxbaumia viridis zde vyloučen není. 
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 h NP Šumava, Nová Hůrka, Bukovina, smrčiny podél lesní cesty v okolí potůčků JZ od obce, WGS 84: 
49°8'27.562"N, 13°18'58.461"E, 940 m n. m., 1. 10. 2013. Šikoušek zelený nalezen nebyl, jeho výskyt 
je zde možný spíše v hustších mladších porostech v okolí potůčků, v místech s výskytem Sphagnum 
spp. je pravděpodobný méně. Zaznamenány byly běžné druhy mechorostů, místy je dostatek dřevní 
hmoty i vhodná vlhkost.

 h NP Šumava, Nová Hůrka, Polomské údolí, pravý břeh Drozdího potoka cca 900 m J od konce obce, 
WGS 84: 49°8'5.33"N, 13°19'45.23"E, 920 m n. m., 1. 10. 2013. Na lokalitě bylo nalezeno 6 jedinců 
Buxbaumia viridis. Vzhledem k výskytu druhu na splaveném kusu dřeva lze i výše proti proudu toku 
předpokládat další mikrolokality, především pak v mladších smrkových porostech.

 h NP Šumava, Nová Hůrka, Hůrecké údolí, smíšené porosty a bezprostřední okolí jednoho z pravých přítoků 
Jezerního potoka, cca 600 m JV od mostu přes hlavní tok, WGS 84: 49°7'31.911"N, 13°21'10.028"E, 
925 m n. m., 1. 10. 2013. V potůčku i blízkém okolí je dostatek vhodné dřevní hmoty, je zde ideální 
vlhkost i příhodná nadmořská výška, přesto zde šikoušek zelený nalezen nebyl. Nalezen však byl 
na okraji zpevněné plochy u lesní cesty nedaleko odtud. Jeho výskyt je nanejvýš pravděpodobný 
i v okolí potůčku či v přilehlých porostech, celá lokalita se jeví jako velmi vhodná. V okolí potůčku byly 
zaznamenány běžné druhy mechorostů, např. Chiloscyphus profundus, Lepidozia reptans, Plagiochila 
asplenioides, Herzogiella seligeri, Hylocomium splendens, Plagiomnium sp., Pleurozium schreberi, 
Rhizomnium punctatum, Rhytidiadelphus loreus, Sanionia uncinata, Thudium tamariscinum.

 h NP Šumava, Nová Hůrka, Hůrecké údolí, kraj mladé smrčiny u zpevněné plochy při lesní cestě cca 
600 m JV od mostu přes hlavní tok Jezerního potoka a 40 m JV od mostku přes jeden z jeho pravých 
přítoků, WGS 84: 49°7'30.03"N, 13°21'11.6"E, 935 m n. m., 1. 10. 2013. Lokalita přímo sousedící 
s výše popsanou, nalezeno zde bylo 7 jedinců Buxbaumia viridis.

 h CHKO Šumava, Zálužice, smíšený porost napravo pod silnicí z Malého Radkova do Zálužic v okolí 
jednoho z přítoků Radešovského potoka, WGS 84: 49°8'44.790"N, 13°28'26.439"E, 720 m n. m., 
2. 10. 2013. Šikoušek zelený zde nalezen nebyl, lokalita se nezdá být pro výskyt druhu příliš vhodná. 
V okolí potůčku jsou sice smrkové pařezy i relativně vhodné trouchnivějící dřevo, není zde však patrně 
dostatek vlhkosti a les je příliš provzdušněný. Výskyt druhu ani zde vyloučen není, není ale ani příliš 
pravděpodobný. Vhodnější se zdá být okolí potoka ve smrkových porostech výše proti proudu toku, 
nebo okolí dalších přítoků v lesích jižně od obce Kříženec, tato místa však prozkoumána nebyla.

 h NP Šumava, Dobrá Voda, Sklářské údolí, levý kraj lesní cesty směrem na Sklářské údolí 
a Prášily, cca 1,1 km JJZ od odbočky z hlavní silnice a cca 1,8 km Z od vrcholu Březník, WGS 84: 
49°8'59.820"N, 13°23'58.301"E, 815 m n. m., 2. 10. 2013. Lokalita s výskytem Buxbaumia viridis na 
netypickém stanovišti, druh zde roste společně s Buxbaumia aphylla na relativně suchém kraji lesní 
cesty, na hromadě dřevní drti a zbytcích pařezu. Na lokalitě bylo nalezeno 18 juvenilních tobolek, 
vzhledem k ranému stadiu vývoje však nebylo možné od sebe s jistotou odlišit jedince patřící druhům 
Buxbaumia viridis a B. aphylla. Bylo by vhodné lokalitu navštívit později a počty jednotlivých druhů 
upřesnit. V okolí byly prozkoumány smrkové porosty po obou stranách lesní cesty, oblast se z hlediska 
přítomnosti vhodného dřeva ani z hlediska vlhkosti nezdá být pro výskyt druhu příliš vhodná. I přesto, 
že zde sledovaný druh nalezen byl, jeví se lokalita jako neperspektivní. 

 h NP Šumava, Prášily, Prášilský potok, levý břeh toku J od obce. Prozkoumáno bylo několik míst na 
levém břehu toku od rozcestí s mostem (cca 650 m JJV od obce) až po soutok se Smrkovým potokem 
a dále okolí lesní cesty směřující pod Poledník, v okolí potůčků v lese nad pravým břehem toku, WGS 
84: 49°5'43.05"N, 13°22'49.85"E – 49°4'30.659"N, 13°21'50.919"E – 49°4'3.925"N, 13°22'47.993"E, 
890–950–1100 m n. m., 2. 10. 2013. Šikoušek zelený byl nalezen v příkopě lesní cesty na volně ležícím 
kusu dřeva, cca 750 m JJV od konce obce, cca 120 m od rozcestí a mostu, nalezeno zde bylo 5 jedinců. 
V bezprostředním okolí toku dále proti proudu druh nalezen nebyl, je zde relativně málo dřeva ve 
vhodném stadiu rozkladu, ani vlhkost se zde nezdá být ideální. Na první pohled lépe vypadající smrkové 
pařezy jsou v břehu na pravé straně toku, ty ale zkoumány nebyly. Nedaleko soutoku se Smrkovým 
potokem bylo na udusané hlíně nalezeno 13 jedinců šikouška bezlistého (Buxbaumia aphylla) a krom 
zcela běžných druhů mechorostů byl na vývratu zaznamenán výskyt mechu Schistostega pennata. 
V lesích nad pravým břehem toku je dostatek dřevní hmoty i vlhkost zdá se být vhodná, na dřevě však 
zcela dominují mechy Dicranodontium denudatum a Tetraphis pellucida. Výskyt šikouška zeleného 
na takových substrátech bývá jen velmi ojedinělý. V této zkoumané oblasti se jako nejvhodnější jeví 
okolí toku kolem místa nálezu šikouška zeleného, tedy lesní porosty blíže k obci, v nadmořské výšce 
kolem 900 m n. m. a níže.

 h NP Šumava, Modrava, Modravský potok, okolí lesní cesty a pravý břeh toku J od obce, WGS 84: 
49°0'22.693"N, 13°30'1.192"E – 48°59'1.203"N, 13°29'30.769"E, 1020–1100 m n. m., 2. 10. 2013. 
Prozkoumáno zde bylo několik míst v okolí toku a ve smrkových porostech v okolí cesty. Na lokalitě je 
velké množství smrkového dřeva, málo dřeva je však v optimálním stadiu rozkladu. Výskyt šikouška 
zeleného zde nebyl potvrzen, zcela vyloučen však není.
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 h NP Šumava, Svojše, levý břeh přítoku Rýžovního potoka cca 1,1 km V od konce obce, 60 m nad 
mostkem v zatáčce silnice na Zhůří, WGS 84: 49°6'20.67"N, 13°31'1.93"E, 875 m n. m., 3. 10. 2013. 
Šikoušek zelený byl nalezen téměř ihned, zaznamenáno bylo 14 jedinců na ztrouchnivělé smrkové 
větvi na kraji potůčku. Lokalita je pro výskyt druhu naprosto ideální, je zde dostatek vhodného dřeva 
i vlhkosti. Výskyt druhu lze s vysokou pravděpodobností předpokládat i v širším okolí místa nálezu. 

 h NP Šumava, Františkov, okolí lesní cesty na SZ až SV svahu Stanové hory (1159 m), smrkové porosty 
v okolí přítoků Teplé Vltavy, protínajících lesní cestu, WGS 84: 49°0'13.601"N, 13°35'46.021"E - 
48°59'34.991"N, 13°36'48.982"E, 1040–1120 m n. m., 3. 10. 2013. Šikoušek zelený zde nalezen nebyl, 
prozkoumané lokality se ani nezdají být pro jeho výskyt vhodné. Je zde sice relativně vhodná vlhkost 
i dostatek dřevní hmoty, dominují však na ní mechy Dicranodontium denudatum a Tetraphis pellucida. 
Pokud tyto druhy na tlejícím dřevě převažují, šikoušek zelený se zde zpravidla nevyskytuje.

 h NP Šumava, Borová Lada, vzrostlá kulturní smrčina s příměsí buku v okolí lesní cesty mezi vrcholy 
Vysoký Stolec (1251 m) a Vyhlídka (1068 m), WGS 84: 48°59'6.608"N, 13°37'39.961"E, 1080 m n. m., 
3. 10. 2013. Na lokalitě je dostatek vhodného tlejícího dřeva i relativně vhodná vlhkost, místo se zdá 
být pro šikouška zeleného příhodné, nalezen však nebyl. Negativním faktorem snad může být vyšší 
nadmořská výška a poměrně velký výskyt mechů Dicranodontium denudatum a Tetraphis pellucida 
na tlejícím dřevě. Krom těchto druhů zde byly zaznamenány běžné druhy mechorostů, mj. Dicranum 
scoparium, Rhodobryum roseum, Thuidium tamariscinum.

 h NP Šumava, Borová Lada, pravý břeh Vltavského potoka cca 2,9 km J od středu obce, mezi potokem 
a lesní cestou cca 680 m Z od Poledního vrchu (1053 m), WGS 84: 48°57'51.17"N, 13°39'3.2"E, 945 m 
n. m., 3. 10. 2013. Bylo zde nalezeno 8 jedinců šikouška zeleného na pravém břehu toku na kusu 
smrkového dřeva na zemi. Lokalita se zdá být pro výskyt druhu vhodná, další místa výskytu zde lze 
předpokládat.

 h NP Šumava, Stožec, Jelení potok, břehy toku kolem křižovatky lesních cest cca 1 km J od středu 
obce, WGS 84: 48°50'56.186"N, 13°49'26.922"E, 795 m n. m., 3. 10. 2013. V bezprostředním 
okolí toku i přímo v něm (patrně zbytky nějaké vodní stavby) je dostatek smrkového dřeva ve 
vhodném stadiu rozkladu, lokalita se pro výskyt šikouška zeleného zdá být vhodná, druh zde však 
nalezen nebyl. Zaznamenány byly běžné druhy mechorostů: Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus 
profundus, Calypogeia sp., Lepidozia reptans, Ptilidium pulcherrimum, Scapania undulata, Scapania 
nemorea, Riccardia sp., Brachythecium spp., Bryum pseudotriquetrum, Dicranum montanum, 
Dicranum scoparium, Dicranodontium denudatum, Herzogiella seligeri, Hypnum cupressiforme var. 
cupressiforme, Plagiomnium sp., Pleurozium schreberi, Pohlia nutans subsp. nutans, Polytrichum 
formosum, Rhizomnium punctatum, Rhodobryum roseum, Sanionia uncinata, Sphagnum spp., 
Tetraphis pellucida, Thuidium tamariscinum. Výskyt Buxbaumia viridis zaznamenán nebyl, vyloučen 
zde však rozhodně není.

 h NP Šumava, Stožec, Jelení potok, okolí horní části toku v místech, kde protíná Schwarzenberský 
kanál, WGS 84: 48°49'33.021"N, 13°50'52.008"E, 910 m n. m., 3. 10. 2013. V místě je dostatek 
vhodné dřevní hmoty i vhodná vlhkost, šikoušek zelený zde nalezen nebyl, jeho výskyt zde i v okolí 
je však pravděpodobný. 

 h NP Šumava, Jelení, Schwarzenberský kanál, V svah Václavovy hory (1031 m), pařezy a hromady 
trouchnivějícího klestí na břehu cesty a ve svahu nad ní, WGS 84: 48°48'56.459"N, 13°51'30.780"E, 
910 m n. m., 3. 10. 2013. Podmínky pro výskyt šikouška zeleného se zde jeví jako vhodné, druh 
nalezen nebyl, jeho výskyt zde ale je možný.

 h NP Šumava, Nová Pec, Koňský potok, okolí lesní cesty a břehy toku v úseku od sezónního kiosku po 
státní hranici, WGS 84: 48°46'26.607"N, 13°53'49.388"E - 48°45'45.392"N, 13°52'56.894"E, 890–1020 
m n. m., 3. 10. 2013. Prozkoumáno bylo několik míst podél trasy a pařezy na vrcholu u státní hranice. 
Šikoušek zelený nalezen nebyl, jeho výskyt zde však vyloučen není. Jako nejvhodnější se pro výskyt 
druhu zdají lesní porosty blíže ke státní hranici, ne však přímo u ní, cca v polovině sledované trasy, ve 
smrčinách kolem nejhornější části toku, v rozmezí 950–1000 m n. m. V bezprostřední blízkosti hranice 
na pařezech a tlejícím dřevě dominují mechy Dicranodontium denudatum a Tetraphis pellucida, níže 
kolem toku pak je vhodného dřeva méně, ani vlhkostní poměry zde nejsou příliš vhodné.

 h NP Šumava, Červená, Pěnivý potok, pravý břeh toku cca 800 m J od usedlosti Bílý potok, WGS 
84: 49°6'2.35"N, 13°34'10.7"E, 800 m n. m., 4. 10. 2013. Lokalita s výskytem šikouška zeleného, 
2 jedinci, nalezen zde byl rovněž mech Hookeria lucens či játrovka Trichocolea tomentella. Celý tok 
Pěnivého potoka se zdá být pro šikouška zeleného velmi vhodnou lokalitou, lze předpokládat, že zde 
roste na více dalších místech.
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 h NP Šumava, Dobrá, Stožec, mladá smrčina JJZ od obce, cca 1 km SZ od vrcholu Stožec, WGS 84: 
48°53'4.58"N, 13°48'51.82"E, 875 m n. m., 4. 10. 2013. Nalezeno zde bylo 16 juvenilních tobolek 
šikouška zeleného, druh zde roste na méně typickém místě, na hromadě téměř rozpadlých zbytků 
dřevní hmoty v hlíně, na travnaté ploše v mladé smrčině, zcela bez kontaktu s vodním tokem. 
Takové lokality jsou známy např. v Jeseníkách či Železných horách, mnohdy zde druh roste společně 
s příbuzným šikouškem bezlistým (Buxbaumia aphylla). Lze předpokládat, že i v okolí tohoto výskytu 
bude lokalit více.

 h Závěr
Šikoušek zelený byl během 4 dní průzkumu v roce 2013 na Šumavě nalezen na 9 nových lokalitách, 
v různých částech tohoto území, v biotopech a na substrátech většinou zcela typických, velmi 
podobných jako v Jeseníkách. I přes nepoměrně rozdílnou délku průzkumu v těchto dvou oblastech 
lze tyto oblasti z hlediska výskytu šikouška zeleného zhodnotit jako velmi podobné a srovnatelně 
perspektivní. Stejně jako v Jeseníkách, i zde šikoušek zelený roste nejčastěji v kulturních smrčinách 
a smíšených porostech v blízkosti vodního toku, v nadmořské výšce do 1000 m. Na území Šumavy je 
takových biotopů dostatek a podmínky v nich se zdají být pro šikouška zeleného po všech stránkách 
velmi vhodné. Označit některou konkrétní část Šumavy jako nejvhodnější pro výskyt šikouška zeleného 
na základě jednoho, sice intenzivního, ale relativně krátkého průzkumu, by však bylo přinejmenším 
troufalé. V tak rozsáhlém území je třeba průzkum provádět systematicky a dlouhodobě, mnohdy i na 
stejných místech opakovaně a v případě tohoto druhu cíleně prozkoumávat i jinak méně zajímavé 
biotopy. Je velmi praděpodobné, že při takovém průzkumu by na Šumavě byly nalezeny desítky 
dalších lokalit šikouška zeleného.
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Obr. 2 – Orientační mapka lokalit Buxbaumia viridis na Šumavě

Lokality Buxbaumia viridis nalezené během průzkumu v roce 2013
Recentně známé lokality Buxbaumia viridis nalezené před rokem 2013
Historické lokality Buxbaumia viridis
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 h Železná Ruda, Brčálník1.

Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality Železná Ruda, Brčálník

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 1. 10. 2013

Popis/lokalizace lokality CHKO Šumava, Železná Ruda, Brčálník, smrčina 
u potůčku vlevo pod silnicí ze Železné Rudy do Nýrska 
ve třetí ostré levotočivé zatáčce cca 2 km SSV od 
Špičáckého sedla

Nadmořská výška 935 m n. m.

Počet nalezených mikrolokalit 2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace vzrostlá kulturní smrčina s příměsí listnáčů kolem 
potůčku

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

Negativní vlivy nejsou známy

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka Šikoušek zelený zde byl nalezen na dvou mikrolokali-
tách, podmínky pro jeho výskyt jsou zde ideální. Při 
detailním průzkumu okolí lze předpokládat nalézy 
dalších mikrolokalit.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 30

Počet mladých tobolek 17

Počet zralých tobolek 7

Počet štětů 6

Tab. 3 – Charakteristika lokality Železná Ruda, Brčálník, 1. 10. 2013
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 h Železná Ruda, Brčálník1.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Železná Ruda, Brčálník

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality spadlý ztrouchnivělý smrkový kmen ležící nad potokem

GPS souřadnice (WGS 84) 49°11'23.112"N, 13°14'13.535"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu kláda dlouhá 14 m, průměr v místě výskytu 20 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) 

Lepidozia reptans, Dicranum scoparium, Herzogiella 
seligeri, Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, 
Mnium hornum, Polytrichum formosum, Rhizomnium 
punctatum, Thuidium tamariscinum

Zástin mikrolokality 70 % ve výšce 13 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 9

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 6

Počet štětů 3

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

1,2/187 cm

Expozice místa výskytu druhu JZ na JZ svahu

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 0–20°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku výskyt přímo nad tokem ve výšce 80 cm nad vodní 
hladinou

Tab. 4 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Železná Ruda, Brčálník, 1. 10. 2013
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 h Železná Ruda, Brčálník1.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Železná Ruda, Brčálník

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Slovní popis, typ mikrolokality padlý ztrouchnivělý kmen, úlomky dřeva na jeho 
rozdrceném konci

GPS souřadnice (WGS 84) 49°11'23.183"N, 13°14'13.977"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu délka kmene 7 m, průměr v místech výskytu 19–26 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 10–90 %

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

Chiloscyphus profundus, Scapania nemorea, Dicranum 
scoparium, Herzogiella seligeri, Plagiomnium afinne, 
Rhizomnium punctatum, Thuidium tamariscinum, 
Oxalis acetosella (pokryvnost E1=0,5 %)

Zástin mikrolokality 70 % ve výšce 12 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 21

Počet mladých tobolek 17

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 3

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

0,1/300 cm

Expozice místa výskytu druhu Z na JZ svahu

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 2–10°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 2,8 m

Tab. 5 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Železná Ruda, Brčálník, 1. 10. 2013
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 h Železná Ruda, Brčálník1.

Obr. 4 – Pohled na lokalitu Železná Ruda, Brčálník, 1. 10. 2013

Obr. 3 – Orientační mapka umístění lokality Železná Ruda, Brčálník
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 h Železná Ruda, Brčálník1.

Obr. 5–7 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 1, detail místa výskytu a šikoušek zelený na této mikrolokalitě, 
Železná Ruda, Brčálník, 1. 10. 2013
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 h Železná Ruda, Brčálník1.

Obr. 8–10 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 2, detail místa výskytu a šikoušek zelený na této mikrolokalitě, 
Železná Ruda, Brčálník, 1. 10. 2013
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 h Nová Hůrka, Polomské údolí2.

Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality Nová Hůrka, Polomské údolí

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 1. 10. 2013

Popis/lokalizace lokality NP Šumava, Nová Hůrka, Polomské údolí, pravý břeh 
Drozdího potoka cca 900 m J od konce obce

Nadmořská výška 920 m n. m.

Počet nalezených mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace světlina ve vzrostlé smrčině na březích toku

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy těžba dřeva v okolí, rozvodnění potoka

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka Vzhledem k výskytu na splaveném kusu dřeva 
lze i výše proti proudu toku předpokládat další 
mikrolokality. 

Počet nalezených jedinců na lokalitě 6

Počet mladých tobolek 4

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 1

Tab. 6 – Charakteristika lokality Nová Hůrka, Polomské údolí, 1. 10. 2013
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 h Nová Hůrka, Polomské údolí2.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Nová Hůrka, Polomské údolí

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělá smrková kláda v potoce, zachycená 
o pařez na pravém břehu

GPS souřadnice (WGS 84) 49°8'5.33"N, 13°19'45.23"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 2,4 m x 10 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 2–5 %

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

Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus, 
Scapania nemorea, Herzogiella seligeri, Rhizomnium 
punctatum

Zástin mikrolokality 10 % ve výšce 12 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 6

Počet mladých tobolek 4

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 1

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

2/30 cm

Expozice místa výskytu druhu JZ–SZ

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 10–90°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku výskyt přímo nad vodním tokem výšce 0,6 m nad 
vodní hladinou

Tab. 7 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Nová Hůrka, Polomské údolí, 1. 10. 2013



Doplnění znalostí o rozšíření šikouška zeleného na Šumavě • 2013 • Štěpán Koval & Magda Zmrhalová 17

 h Nová Hůrka, Polomské údolí2.

Obr. 12 – Pohled na lokalitu Nová Hůrka, Polomské údolí, 1. 10. 2013

Obr. 11 – Orientační mapka umístění lokality Nová Hůrka, Polomské údolí
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 h Nová Hůrka, Polomské údolí2.

Obr. 13–15 – Pohled na mikrolokalitu a šikoušek zelený na lokalitě Nová Hůrka, Polomské údolí, 1. 10. 2013
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 h Nová Hůrka, Hůrecké údolí3.

Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality Nová Hůrka, Hůrecké údolí

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 1. 10. 2013 

Popis/lokalizace lokality NP Šumava, Nová Hůrka, Hůrecké údolí, kraj mladé 
smrčiny u zpevněné plochy při lesní cestě cca 600 m 
JV od mostu přes hlavní tok Jezerního potoka a 40 m 
JV od mostku přes jeden z jeho pravých přítoků

Nadmořská výška 935 m n. m.

Počet nalezených mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kraj mladé smrčiny

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

Negativní vlivy nejsou známy

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka Při zkoumání bezprostředního okolí toku druh nalezen 
nebyl, podmínky pro jeho výskyt se však i zde zdají 
být vhodné. Nalezené místo výskytu není pro druh 
zcela typické (ale není ani výjimečné), potvrzuje však, 
že zde druh roste a lze tedy předpokládat i další místa 
výskytu.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 7

Počet mladých tobolek 7

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Tab. 8 – Charakteristika lokality Nová Hůrka, Hůrecké údolí, 1. 10. 2013
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 h Nová Hůrka, Hůrecké údolí3.

Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Nová Hůrka, Hůrecké údolí

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality dřevní drť a zbytky pařezu na kraji mladé kulturní 
smrčiny vedle kamenité zpevněné plochy při lesní 
cestě

GPS souřadnice (WGS 84) 49°7'30.03"N, 13°21'11.6"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu výskyt na ploše cca 70 x 30 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 8

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 5–95 %

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

Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus cuspidatus, 
Chiloscyphus profundus, Brachythecium salebrosum, 
Dicranella heteromalla, Dicranodontium denudatum, 
Dicranum scoparium, Plagiomnium affine, 
Plagiothecium denticulatum var. denticulatum, Pohlia 
nutans subsp. nutans, Polytrichum formosum, Sciuro-
hypnum starkii, Tetraphis pellucida, Calamagrostis 
villosa, Dryopteris cf. dilatata, Oxalis acetosella, Rubus 
idaeus

Zástin mikrolokality 10 % ve výšce 4 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 7

Počet mladých tobolek 7

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

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

1/63 cm

Expozice místa výskytu druhu SZ na S svahu

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 2–10°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 50 m

Tab. 9 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Nová Hůrka, Hůrecké údolí, 1. 10. 2013
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 h Nová Hůrka, Hůrecké údolí3.

Obr. 17 – Celkový pohled na lokalitu Nová Hůrka, Hůrecké údolí, 1. 10. 2013

Obr. 16 – Orientační mapka umístění lokality Nová Hůrka, Hůrecké údolí
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 h Nová Hůrka, Hůrecké údolí3.

Obr. 18–19 – Mikrolokalita a místo výskytu šikouška zeleného na lokalitě Nová Hůrka, Hůrecké údolí, 1. 10. 2013
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 h Nová Hůrka, Hůrecké údolí3.

Obr. 20–23 – Detail místa výskytu a šikoušek zelený, Nová Hůrka, Hůrecké údolí, 1. 10. 2013
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 h Dobrá Voda, Sklářské údolí4.

Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality Dobrá Voda, Sklářské údolí

Autor a datum nálezu M. Zmrhalová, Š. Koval, 2. 10. 2013

Popis/lokalizace lokality NP Šumava, Dobrá Voda, Sklářské údolí, levý kraj 
lesní cesty směrem na Sklářské údolí a Prášily, cca 
1,1 km JJZ od odbočky z hlavní silnice a cca 1,8 km 
Z od vrcholu Březník

Nadmořská výška 815 m n. m.

Počet nalezených mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kraj vzrostlého smrkového porostu

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 ne

Negativní vlivy nedostatek stabilního přísunu vlhkosti

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu Buxbaumia aphylla

Poznámka Netypický výskyt druhu na relativně suchém místě bez 
kontaktu s vodním tokem. Buxbaumia viridis zde roste 
společně s příbuzným druhem B. aphylla, nalezeny 
byly dvě zralé tobolky, patřící tomuto druhu. Několik 
juvenilních jedinců z celkového počtu zaznamenaných 
prokazatelně patří druhu B. viridis, většina však 
byla v době nálezu v takovém stadiu zralosti, kdy 
je problematické oba druhy od sebe odlišit. Bylo by 
vhodné lokalitu navštívit později a zrevidovat počty 
jednotlivých druhů.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 18

Počet mladých tobolek 14

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 4

Tab. 10 – Charakteristika lokality Dobrá Voda, Sklářské údolí, 2. 10. 2013
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 h Dobrá Voda, Sklářské údolí4.

Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Dobrá Voda, Sklářské údolí

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality rozpadlá dřevní hmota (zbytky po pařezu) a rozpadající 
se smrkový kmen pod náletovými smrky na kraji lesní 
cesty 

GPS souřadnice (WGS 84) 49°8'59.8"N, 13°23'58.3"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu cca 120 x 80 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 8

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 0,2 %, 20 %, 90 %

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

Cladonia sp., Blepharostoma trichophyllum,  
Cephalozia bicuspidata, Cephaloziella sp.,  
Chiloscyphus cuspidatus, Chiloscyphus profundus, 
Lepidozia reptans, Atrichum undulatum, Buxbaumia 
aphylla, Brachythecium rutabulum, Dicranum 
montanum, Dicranum polysetum, Dicranum 
scoparium, Hylocomium splendens, Plagiomnium 
affine, Plagiothecium denticulatum var. denticulatum, 
Pleurozium schreberi, Pohlia nutans subsp. nutans, 
Rhizomnium punctatum, Rhytidiadelphus loreus, 
Polytrichum  formosum, Sciuro-hypnum reflexum, 
Calamagrostis villosa, Picea abies juv., Vaccinium 
myrtillus (E1 místy až 80 %)

Zástin mikrolokality 20 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 18

Počet mladých tobolek 14

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 4

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

0,8/115 cm

Expozice místa výskytu druhu S, V, Z na JZ svahu

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 2–80°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 30 m

Tab. 11 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Dobrá Voda, Sklářské údolí, 2. 10. 2013
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 h Dobrá Voda, Sklářské údolí4.

Obr. 25 – Celkový pohled na lokalitu Dobrá Voda, Sklářské údolí, 2. 10. 2013

Obr. 24 – Orientační mapka umístění lokality Dobrá Voda, Sklářské údolí
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 h Dobrá Voda, Sklářské údolí4.

Obr. 26 – Detail mikrolokality s výskytem šikouška zeleného, Dobrá Voda, Sklářské údolí, 2. 10. 2013



Doplnění znalostí o rozšíření šikouška zeleného na Šumavě • 2013 • Štěpán Koval & Magda Zmrhalová 28

 h Dobrá Voda, Sklářské údolí4.

Obr. 27–28 – Detail mikrolokality a šikoušek zelený na lokalitě Dobrá Voda, Sklářské údolí, 2. 10. 2013

Obr. 29 – Šikoušek bezlistý (Buxbaumia aphylla) na 
lokalitě Dobrá Voda, Sklářské údolí, 2. 10. 2013

Obr. 30 – Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) na lokalitě 
Dobrá Voda, Sklářské údolí, 2. 10. 2013
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 h Prášily, Prášilský potok5.

Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality Prášily, Prášilský potok

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 2. 10. 2013

Popis/lokalizace lokality NP Šumava, Prášily, příkopa lesní cesty nad pravým 
břehem Prášilského potoka, cca 750 m JJV od konce 
obce, 120 m od rozcestí a mostu

Nadmořská výška 890 m n. m.

Počet nalezených mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace příkopa cesty na okraji kulturní smrčiny

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

Negativní vlivy nejsou známy

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka Šikoušek zelený byl nalezen na volně ležícím kusu 
smrkového dřeva v příkopě pod lesní cestou. Nalezeny 
zde byly dvě generace (mladé i staré tobolky), což 
potvrzuje, že zde roste více let. V širším okolí je 
dostatek vhodného substrátu i vhodná vlhkost, 
možnost dalších nálezů v okolí je tedy velmi 
pravděpodobná.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 5

Počet mladých tobolek 4

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 0

Tab. 12 – Charakteristika lokality Prášily, Prášilský potok, 2. 10. 2013
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 h Prášily, Prášilský potok5.

Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Prášily, Prášilský potok

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality volně ležící špalek smrkového dřeva v příkopě pod 
lesní cestou na okraji kulturní smrčiny

GPS souřadnice (WGS 84) 49°5'43.05"N, 13°22'49.85"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 44 x 14 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

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) 

Blepharostoma trichophyllum, Calypogeia azurea, 
Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus, 
Lepidozia reptans, Riccardia sp., Dicranodontium 
denudatum, Dicranum scoparium, Herzogiella seligeri, 
Plagiomnium affine, Plagiothecium denticulatum 
var. denticulatum, Rhizomnium punctatum, Oxalis 
acetosella

Zástin mikrolokality 80 % ve výšce více než 5 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 5

Počet mladých tobolek 4

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 0

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

2,5/10 cm

Expozice místa výskytu druhu SZ

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 5–80°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 40 m

Tab. 13 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Prášily, Prášilský potok, 2. 10. 2013
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 h Prášily, Prášilský potok5.

Obr. 32 – Celkový pohled na lokalitu Prášily, Prášilský potok, 2. 10. 2013

Obr. 31 – Orientační mapka umístění lokality Prášily, Prášilský potok
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 h Prášily, Prášilský potok5.

Obr. 33–34 – Mikrolokalita s výskytem šikouška zeleného, Prášily, Prášilský potok, 2. 10. 2013
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 h Prášily, Prášilský potok5.

Obr. 35–38 – Šikoušek zelený, Prášily, Prášilský potok, 2. 10. 2013
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 h Svojše, Rýžovní potok6.

Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality Svojše, Rýžovní potok

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 3. 10. 2013

Popis/lokalizace lokality NP Šumava, Svojše, levý břeh přítoku Rýžovního 
potoka cca 1,1 km V od konce obce, 60 m nad 
mostkem v zatáčce silnice na Zhůří

Nadmořská výška 875 m n. m.

Počet nalezených mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace mladá kulturní smrčina a porost listnáčů podél toku

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

Negativní vlivy nejsou známy

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka Jedná se o zcela typickou lokalitu, na místě samotném 
i v širším okolí je dostatek vhodného dřeva i vlhkosti, 
s velkou pravděpodobností lze předpokládat výskyt 
druhu i na dalších místek v okolí toku.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 14

Počet mladých tobolek 7

Počet zralých tobolek 6

Počet štětů 1

Tab. 14 – Charakteristika lokality Svojše, Rýžovní potok, 3. 10. 2013
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 h Svojše, Rýžovní potok6.

Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Svojše, Rýžovní potok

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělá smrková větev na levém břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 49°6'20.67"N, 13°31'1.93"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 82 x 7 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 50 %

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

Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus, 
Herzogiella seligeri, Sanionia uncinata, Sciuro-hypnum 
reflexum, Thuidium tamariscinum

Zástin mikrolokality 60 % ve výšce 4 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 14

Počet mladých tobolek 7

Počet zralých tobolek 6

Počet štětů 1

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

0,1/20 cm

Expozice místa výskytu druhu SZ

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 3–80°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 30 cm

Tab. 15 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Svojše, Rýžovní potok, 3. 10. 2013
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 h Svojše, Rýžovní potok6.

Obr. 40 – Celkový pohled na lokalitu Svojše, Rýžovní potok, 3. 10. 2013

Obr. 39 – Orientační mapka umístění lokality Svojše, Rýžovní potok
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 h Svojše, Rýžovní potok6.

Obr. 41 – Pohled na lokalitu Svojše, Rýžovní potok, 3. 10. 2013

Obr. 42 – Místo výskytu šikouška zeleného na lokalitě Svojše, Rýžovní potok, 3. 10. 2013
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 h Svojše, Rýžovní potok6.

Obr. 43–46 – Detail místa výskytu a šikoušek zelený, Svojše, Rýžovní potok, 3. 10. 2013
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 h Borová Lada, Vltavský potok7.

Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality Borová Lada, Vltavský potok

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 3. 10. 2013

Popis/lokalizace lokality NP Šumava, Borová Lada, pravý břeh Vltavského 
potoka cca 2,9 km J od středu obce, mezi potokem 
a lesní cestou cca 680 m Z od Poledního vrchu 
(1053 m)

Nadmořská výška 945 m n. m.

Počet nalezených mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kulturní smrčina

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu 

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy nejsou známy

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka V místě nálezu i v okolí jsou podmínky pro výskyt 
Buxbaumia viridis ideální, výskyt druhu na více 
mikrolokalitách je velmi pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 8

Počet mladých tobolek 4

Počet zralých tobolek 4

Počet štětů 0

Tab. 16 – Charakteristika lokality Borová Lada, Vltavský potok, 3. 10. 2013
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 h Borová Lada, Vltavský potok7.

Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Borová Lada, Vltavský potok

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality rozpadající se ztrouchnivělá smrková větev

GPS souřadnice (WGS 84) 48°57'51.17"N, 13°39'3.2"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu délka 2 m, průměr cca 11–15 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 30 %, 90 %

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

Chalciporus piperatus, Marasmius androsaceus, 
Blepahrostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, 
Chiloscyphus profundus, Plagiochila porelloides, 
Atrichum undulatum, Dicranodontium denudatum, 
Dicranum scoparium, Plagiomnium affine, Pleurozium 
schreberi, Polytrichum formosum, Rhizomnium 
punctatum, Rhytidiadelphus subpinnatus, Sciuro-
hypnum curtum, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus

Zástin mikrolokality 85 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 8

Počet mladých tobolek 4

Počet zralých tobolek 4

Počet štětů 0

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

1/75 cm

Expozice místa výskytu druhu SZ

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 0–40°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 5 m

Tab. 17 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Borová Lada, Vltavský potok, 3. 10. 2013
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 h Borová Lada, Vltavský potok7.

Obr. 48 – Pohled na lokalitu Borová Lada, Vltavský potok, 3. 10. 2013

Obr. 47 – Orientační mapka umístění lokality Borová Lada, Vltavský potok
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 h Borová Lada, Vltavský potok7.

Obr. 49–51 – Detail místa výskytu a šikoušek zelený na lokalitě Borová Lada, Vltavský potok, 3. 10. 2013
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 h Červená, Pěnivý potok8.

Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality Červená, Pěnivý potok

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 4. 10. 2013

Popis/lokalizace lokality NP Šumava, Červená u Kašperských Hor, Pěnivý 
potok, pravý břeh toku cca 800 m J od usedlosti Bílý 
potok 

Nadmořská výška 800 m n. m.

Počet nalezených mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený porost na pravém břehu potoka

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

Negativní vlivy nejsou známy

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu Hookeria lucens

Poznámka Výskyt Buxbaumia viridis je velmi pravděpodobný 
i na dalších místech téměř po celé délce toku, 
podmínky se zde jeví jako ideální. V blízkosti výskytu 
druhu byla nalezena i malá populace mechu Hookeria 
lucens. Tento mech byl pravděpodobně splaven 
odněkud z vyšších partií toku, při podrobnějším 
průzkumu by snad mohlo být nalezeno jeho populací 
více.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 2

Počet mladých tobolek 2

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Tab. 18 – Charakteristika lokality Červená, Pěnivý potok, 4. 10. 2013
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 h Červená, Pěnivý potok8.

Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Červená, Pěnivý potok

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělá kláda na pravém břehu toku 

GPS souřadnice (WGS 84) 49°6'2.35"N, 13°34'10.7"E

Druh dřeviny nelze určit

Rozměry substrátu délka 150 cm, průměr cca 16 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 70 %

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

Blepharostoma trichophyllum, Calypogeia azurea, 
Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus cuspidatus, 
Pellia sp. (ster.), Brachythecium salebrosum, Dicranum 
scoparium, Herzogiella seligeri, Mnium hornum, 
Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, Oxalis 
acetosella

Zástin mikrolokality 20 % ve výšce více než 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)

1,5 cm

Expozice místa výskytu druhu S na Z svahu

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 30°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 1 m

Tab. 19 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Červená, Pěnivý potok, 4. 10. 2013
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 h Červená, Pěnivý potok8.

Obr. 53 – Celkový pohled na lokalitu Červená, Pěnivý potok, 4. 10. 2013

Obr. 52 – Orientační mapka umístění lokality Červená, Pěnivý potok
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 h Červená, Pěnivý potok8.

Obr. 54–56 – Detail mikrolokality a šikoušek zelený na lokalitě Červená, Pěnivý potok, 4. 10. 2013
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 h Dobrá, Stožec9.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality Dobrá, Stožec

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 4. 10. 2013

Popis/lokalizace lokality NP Šumava, Dobrá, mladá smrčina JJZ od obce, 
cca 1 km SZ od vrcholu Stožec

Nadmořská výška 875 m n. m.

Počet nalezených mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace světlina v mladé kulturní smrčině 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

Negativní vlivy nejsou známy

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka Buxbaumia viridis se zde vyskytuje na zatravněné 
hromadě rozpadající se dřevní hmoty s hlínou, 
zcela bez kontaktu s vodním tokem. Takový výskyt 
se zdá být netypický, přesto není nijak výjimečný. 
V okolí výskytu druhu je značné množství podobných 
míst, při jejich průzkumu jsou další nálezy 
velmi pravděpodobné. Pro zachování druhu na 
lokalitě by však bylo vhodné ponechat místo beze 
změny, probírkou a prosvětlením lesa by lokalita 
pravděpodobně zanikla.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 16

Počet mladých tobolek 14

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 2

Tab. 20 – Charakteristika lokality Dobrá, Stožec, 4. 10. 2013
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 h Dobrá, Stožec9.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality Dobrá, Stožec

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality hromada ztrouchnivělé rozpadlé dřevní hmoty s hlínou, 
v trávě na světlině v mladé kulturní smrčině

GPS souřadnice (WGS 84) 48°53'4.58"N, 13°48'51.82"E

Druh dřeviny nelze určit, pravděpodobně smrk

Rozměry substrátu neohraničené hromady cca 100 x 100 cm 
a cca 70 x 50 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 8

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 95 %

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

Amanita muscaria, Cladonia sp., Chiloschyphus 
cuspidatus, Atrichum undulatum, Brachythecium sp., 
Dicranella heteromalla, Dicranum scoparium, Hypnum 
cupressiforme var. cupressiforme, Plagiomnium affine, 
Plagiothecium sp.

Zástin mikrolokality 10 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 16

Počet mladých tobolek 14

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 2

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

0,2/450 cm

Expozice místa výskytu druhu Z

Sklon substrátu v místě výskytu druhu do 5°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 80 m

Tab. 21 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Dobrá, Stožec, 4. 10. 2013
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 h Dobrá, Stožec9.

Obr. 58 – Celkový pohled na lokalitu Dobrá, Stožec, 4. 10. 2013

Obr. 57 – Orientační mapka umístění lokality Dobrá, Stožec
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 h Dobrá, Stožec9.

Obr. 59–61 – Detail mikrolokality a šikoušek zelený na lokalitě Dobrá, Stožec, 4. 10. 2013


