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 h Úvod

V roce 2010 byl proveden monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis dle zadání 
AOPK na 12 vybraných lokalitách v CHKO Jeseníky a blízkém okolí (viz mapka – obr. 2). Výskyt 
druhu byl ověřen na 8 lokalitách, na 4 lokalitách druh v letošním roce nalezen nebyl.

 h Metodika

Lokality byly navštíveny v době od května do listopadu 2010. Monitoring byl prováděn dle 
metodiky Pohlové (Pohlová 2005), byla pořizována fotodokumentace lokalit i jednotlivých populací 
druhu, případně místa původního výskytu druhu, včetně detailu mikroloklaity, pokud ta zůstala 
zachována. Názvy doprovodných druhů mechorostů vycházejí ze Seznamu a červeného seznamu 
mechorostů ČR (Kučera & Váňa 2005).

Obr. 2 – Orientační mapka lokalit, monitorovaných v roce 2010. Číslování jednotlivých lokalit odpovídá číslům 
v přehledu lokalit (viz tab. 1)

Foto na titulní stránce (obr. 1) – Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) na lokalitě Kouty nad Desnou, 
Šindelná hora, 7. 5. 2010



1.

Monitoring mechu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky a okolí • Štěpán Koval • 2010 3

 h Výsledky, hodnocení a závěr

Výsledky monitoringu v roce 2010 jsou stručně shrnuty v následující tabulce, podrobně 
jsou zpracovány v jednotlivých tabulkách (tab. 2 až tab. 33) a doplněny fotodokumentací 
a mapkami.

č. Název lokality výskyt druhu 
na lokalitě 

v roce 2010

počet jedinců 
nalezených 
v roce 2010

zpracováno 
na straně

1 Vrbno p. Pradědem, údolí Suchoho potoka 14 4. – 8.

2 Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, Pustý hrad 79 9. – 18.

3 Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka 3 19. – 23.

4 Králický Sněžník, Horní Morava, starý mramorový lom 2 24. – 27.

5 Králický Sněžník, Horní Morava, cesta k lomu 9 28. – 32.

6 Petříkov, pravý břeh toku Branné 0 33. – 36.

7 Petříkov, na soutoku dvou zdrojnic toku Branné 48 37. – 42.

8 Nová Pláň, údolí potoka Rýžovník 93 43. – 47.

9 Lipová-lázně, Sokolí hřbet II. 0 48. – 52.

10 Vernířovice, Sedmidvory 0 53. – 56.

11 Vernířovice, Kosaře 16 57. – 67.

12 Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné 0 68. – 71.

Tab. 1 – Přehled lokalit, monitorovaných v roce 2010

V porovnání s četností nálezů a bohatostí populací mechu Buxbaumia viridis nalezených 
a monitorovaných v roce 2009 (Zmrhalová & Koval 2010) se letošní rok zdál být pro výskyt tohoto 
druhu méně příznivý. I s přihlédnutím ke zcela negativnímu výsledku monitoringu v CHKO Orlické 
Hory (viz Monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) 
Brid. ex Moug. & Nestl. v CHKO Orlické hory v roce 2010, Koval & Zmrhalová) je však nutno 
konstatovat, že znalosti o biologii tohoto druhu jsou patrně stále nedostatečné a zůstává ještě 
řada otázek. Bylo by proto vhodné druh i nadále monitorovat na lokalitách recentně známých, 
ale snažit se i více prozkoumávat oblasti další, kde druh ještě nalezen nebyl. Rovněž by bylo 
vhodné zaměřit se více i na biologii druhu obecně, např. zkoumat jeho schopnosti šíření, zjistit 
a sledovat závislost výskytu druhu na různých faktorech i se snažit tyto faktory jen rozpoznat 
a pojmenovat.

Populace druhu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky a okolí však pravděpodobně ohroženy 
nejsou, menší počty nalezených jedinců či neověření výskytu druhu na některých lokalitách 
v letošním roce je vyvažováno nárůstem populací na lokalitách jiných či výskytem na lokalitách 
nově nalezených. Při průzkumu této oblasti postupně jsou, a zcela jistě i nadále budou, nalézány 
stále další nové lokality tohoto druhu mechu.

 h Literatura
Kučera J. & Váňa J. (2005): Seznam a červený seznam mechorostů České republiky (2005). 

– Příroda 23: 1–104.

Pohlová R. (2005): Návrh metodiky monitoringu pro druh šikoušek zelený – Ms.33p. [depon. in.: 
AOPK ČR, Praha]. 

Zmrhalová M. & Koval Š (2010): Nové poznatky o výskytu mechu šikouška zeleného (Buxbaumia 
viridis) v CHKO Jeseníky. Poster. – In: Slezák V. (ed.): Campanula. Sborník referátů 
z konference ke 40. výročí chráněné krajinné oblasti Jeseníky. – AOPK ČR - Správa CHKO 
Jesníky, s. 127–130. 
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality

Název lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Suchoho potoka

Popis/lokalizace lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Suchého Potoka, levý břeh 
toku pod JZ hranicí PR Suchý vrch

Datum návštěvy 11. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°9‘10“N, 17°20‘54“E

Mapový zákres lokality je k dispozici ano

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum M. Zmrhalová, 19. 6. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Počet monitorovaných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kulturní smrčina stáří cca 40 let

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu

ne, ale dostatek drobného tlejícího substrátu 

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ne

Expozice svahu na lokalitě JJV

Počet nalezených jedinců Buxbaumia viridis celkem 14

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
lokalitě

ne

Herbářový doklad ne

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností viz poznámka

Dosavadní management v rámci CHKO

Návrh managementu Ponechat zbytky dřevní hmoty při případné těžbě či 
probírce, neprovádět zásah v místě výskytu a jeho 
okolí.

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště průměrný

Negativní vlivy viz poznámka

Poznámka Lokalita může být ohrožena dvěma vlivy: 
a) vymletím břehu při rozvodnění potoka 
b) necitlivým zásahem lesníků.

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu ano

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 2 – Charakteristika lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Suchého potoka z 11. 9. 2010



Monitoring mechu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky a okolí • Štěpán Koval • 2010

 h Vrbno p. Pradědem, údolí Suchého potoka

5

1.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Suchoho potoka

Popis mikrolokality ztrouchnivělé zbytky dřevěné drtě smíšené s 
naplavenou hlínou mezi kořenovými náběhy smrku na 
levém břehu toku, cca 50 pod JZ hranicí PR Suchý vrch

Datum návštěvy 11. 9. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°9‘10“N, 17°20‘54“E

Zákres mikrolokality je k dispozici ne

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Datum započetí monitorování mikrolokality 19. 6. 2009

Fáze monitoringu ověření loňského nálezu

Expozice místa výskytu druhu JJV

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 15–20°

Zástin mikrolokality lesní porost, 70 %

Počet jedinců celkem 14

Počet mladých tobolek 11

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 2

Typ substrátu zbytky dřevěné drtě smíšené s naplavenou hlínou

Druh dřeviny nelze určit

Popis místa výskytu druhu na substrátu horní hrana (hřebínek) naplavené drtě

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu délka 45 cm, šířka 10cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 50 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality nelze stanovit

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Chiloscyphus profundus, Lepidozia reptans, Dicranella 
heteromalla, Plagiochila porelloides, Plagiothecium sp., 
Rhizomnium punctatum, Cladonia sp., Oxalis acetosella

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě Calypogeia azurea, Cirriphyllum piliferum, Mnium 
hornum, Plagiothecium curvifolium

Přítomné druhy lišejníků ne

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano

Přítomnost hub na mikrolokalitě ano, hlenky

Poznámky největší/nejmenší vzdálenost sporofytů – 41/0,3 cm, 
celková pokryvnost mechového patra v místě výskytu 
90–100%

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 3 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Vrbno p. Pradědem, údolí Suchého potoka z 11. 9. 2010
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Obr. 3 – Orientační mapka umístění lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Suchého potoka

Obr. 4 – Celkový pohled na lokalitu Vrbno p. Pradědem, údolí Suchého potoka, 11. 9. 2010
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Obr. 5 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 1, Vrbno p. Pradědem, údolí Suchého potoka, 11. 9. 2010

Obr. 6 – Detail mikrolokality č. 1, Vrbno p. Pradědem, 
údolí Suchého potoka, 11. 9. 2010

Obr. 7 – Buxbaumia viridis, Vrbno p. Pradědem, údolí 
Suchého potoka, 11. 9. 2010
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Obr. 8–11 – Buxbaumia viridis, Vrbno p. Pradědem, údolí Suchého potoka, 11. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality

Název lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, Pustý hrad

Popis/lokalizace lokality Bílý Potok záp. Vrbna p. Prad., údolí Bílého potoka, 
Pustý hrad (Veisenštejn)

Datum návštěvy 10. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) viz mikrolokaity

Mapový zákres lokality je k dispozici ano

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum Š. Koval, 9. 7. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit 3

Počet monitorovaných mikrolokalit 3

Slovní charakteristika biotopu, vegetace břehový porost v kulturní smrčině s příměsí buku 
a javoru a travnatý svah mezi komplexem skal 
a mladým smrkovým porostem s náletem břízy, 
javoru a olše na jeho okraji

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu

ano

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Expozice svahu na lokalitě JZ

Počet nalezených jedinců Buxbaumia viridis celkem 79

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
lokalitě

ne

Herbářový doklad ne

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností viz poznámka

Dosavadní management v rámci CHKO Jeseníky

Návrh managementu místa výskytu ponechat bez lesnického zásahu

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště průměrný

Negativní vlivy viz poznámka

Poznámka mikroloklaita č. 1 může být ohrožena lesnickým 
zásahem při případné úpravě břehového porostu 

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu viz mikrolokality

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu viz mikrolokality

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 4 – Charakteristika lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, Pustý hrad z 10. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, Pustý hrad

Popis mikrolokality ztrouchnivělé zbytky dřevěna smíšené s naplavenou 
hlínou mezi kořenovými náběhy smrku a buku na 
levém břehu toku

Datum návštěvy 10. 9. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°8‘28“N, 17°19‘5“E

Zákres mikrolokality je k dispozici viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Datum započetí monitorování mikrolokality 9. 7. 2009

Fáze monitoringu ověření loňského nálezu

Expozice místa výskytu druhu JZ

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 15–20°

Zástin mikrolokality břehový porost, 60 %

Počet jedinců celkem 24

Počet mladých tobolek 21

Počet zralých tobolek 2

Počet štětů 1

Typ substrátu zbytky dřevěné drtě smíšené s naplavenou hlínou

Druh dřeviny nelze určit

Popis místa výskytu druhu na substrátu ztrouchnivělé zbytky dřevěna smíšené s naplavenou 
hlínou mezi kořenovými náběhy smrku a buku na 
levém břehu toku, dvě místa výskytu od sebe vzdálená 
1m

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu výskyt na ploše 93x103 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 1,5 m

Stupeň rozkladu mikrolokality nelze stanovit

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Chiloscyphus profundus, Lepidozia reptans, Atrichum 
undulatum, Brachythecium reflexum, Buxbaumia 
aphylla, Dicranella heteromalla, Plagiothecium sp., 
Pohlia nutans subsp. nutans, Rhizomnium punctatum, 
Cladonia sp., Oxalis acetosella

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě Cephaloziella sp., Dicranum scoparium, Herzogiella 
seligeri, Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, 
Mnium hornum, Plagiochila porelloides, Sanionia 
uncinnata

Přítomné druhy lišejníků ano

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano

Přítomnost hub na mikrolokalitě ano, Cantharellus cibarius, hlenky

Poznámky Výskyt společně s Buxbaumia aphylla, celková 
pokryvnost mechového patra v místech výskytu 
70–90%, lokalita ohrožena těžbou či probírkou

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ano

Fotodokumentace – negativní vlivy viz obr. 14 – celkový pohled

Tab. 5 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, Pustý hrad z 10. 9. 2010
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Buxbaumia viridis - intenzivní monitoring - charakteristika mikrolokality

Název lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, Pustý hrad

Popis mikrolokality ztrouchnivělý kmen na travnatém svahu mezi skálou a 
mladou smrčinou

Datum návštěvy 10. 9. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°8‘28.4“N, 17°19‘7.4“E

Zákres mikrolokality je k dispozici viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Datum započetí monitorování mikrolokality 9. 7. 2009

Fáze monitoringu ověření loňského nálezu

Expozice místa výskytu druhu JZ

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 20°

Zástin mikrolokality 20 %

Počet jedinců celkem 48

Počet mladých tobolek 11

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 12 + 24

Typ substrátu ztrouchnivělý kmen

Druh dřeviny smrk

Popis místa výskytu druhu na substrátu bok rozpadlého kmene a úlomky dřeva, v obnaženém 
místě kmene po vylomené větvi

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu délka 4 m, průměr 20 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 80 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 5) pozvolný rozpad vnější linie kmene

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Chiloscyphus profundus, Herzogiella seligeri, 
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, Dicranum 
montanum, Dicranum scoparium, Rhizomnium 
punctatum, Cladonia sp., Calamagrostis villosa, Urtica 
dioica

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě Plagiomnium affine, Pleurozium schreberi, Sanionia 
uncinnata

Přítomné druhy lišejníků ano

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano

Přítomnost hub na mikrolokalitě ano

Poznámky 24 letošních mladých jedinců bylo nalezeno užraných 
neznámým živočichem, zůstaly jen štěty (viz foto 
– obr. 24 na straně 17)

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 6 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, Pustý hrad z 10. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, Pustý hrad

Popis mikrolokality kořenový náběh a část kmene po vývratu

Datum návštěvy 10. 9. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°8‘28.5“N, 17°19‘7.5“E

Zákres mikrolokality je k dispozici viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality 3

Datum započetí monitorování mikrolokality 9. 7. 2009

Fáze monitoringu ověření loňského nálezu

Expozice místa výskytu druhu JZ

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 20°

Zástin mikrolokality 25 %

Počet jedinců celkem 7

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 7

Typ substrátu ztrouchnivělý vyvrácený pařez

Druh dřeviny smrk

Popis místa výskytu druhu na substrátu kořenový náběh a část kmene po vývratu

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu délka 2 m, průměr 55 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 90 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 5) pozvolný rozpad vnější linie kmene

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Chiloscyphus profundus, Dicranum montanum, 
Plagiothecium curvifolium, Cladonia sp.

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě Blepharostoma trichophyllum, Brachythecium 
salebrosum, Dicranella heteromalla, Dicranum 
scoparium, Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, 
Ptilium crista-castrensis, Sanionia uncinnata

Přítomné druhy lišejníků ano

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano

Přítomnost hub na mikrolokalitě ano

Poznámky 

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 7 – Charakteristika mikrolokality č. 3, Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, Pustý hrad z 10. 9. 2010
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Obr. 12 – Orientační mapka umístění lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, Pustý hrad

Obr. 13 – Orientační zákres mikrolokalit v rámci lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, Pustý hrad 
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Obr. 14–15 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, Pustý hrad, 10. 9. 2010
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Obr. 16–17 – Detaily mikrolokality č. 1, Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, Pustý hrad, 10. 9. 2010

Obr. 18–19 – Buxbaumia viridis, mikrolokalita č. 1, Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, 
Pustý hrad, 10. 9. 2010
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Obr. 20 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, Pustý hrad, 10. 9. 2010
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Obr. 21 – Detail mikrolokality č. 2, Vrbno p. Pradědem, 
údolí Bílého potoka, Pustý hrad, 10. 9. 2010

Obr. 22 – Buxbaumia viridis, mikrolokalita č. 2, 
Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, 
Pustý hrad, 10. 9. 2010

Obr. 23 – Buxbaumia viridis, juvenilní jedinci, 
mikrolokalita č. 2, Vrbno p. Pradědem, údolí 
Bílého potoka, Pustý hrad, 10. 9. 2010

Obr. 24 – Buxbaumia viridis, užrané letošní mladé štěty, 
mikrolokalita č. 2, Vrbno p. Pradědem, údolí 
Bílého potoka, Pustý hrad, 10. 9. 2010
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Obr. 25 – Pohled na mikrolokalitu č. 3, Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, Pustý hrad, 10. 9. 2010
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Obr. 26 – Pohled na mikrolokalitu č. 3, Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, Pustý hrad, 10. 9. 2010

Obr. 28 – Buxbaumia viridis, loňské štěty, mikrolokalita 
č. 3, Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, 
Pustý hrad, 10. 9. 2010

Obr. 27 – Detail mikrolokality č. 3, Vrbno p. Pradědem, 
údolí Bílého potoka, Pustý hrad, 10. 9. 2010



Monitoring mechu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky a okolí • Štěpán Koval • 2010

 h Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka

20

3.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality

Název lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka

Popis/lokalizace lokality údolí Bílého potoka, 1,5 km JZ od kóty Ostruha 
(1021m), pravý břeh bočního (levého) ramene a levý 
břeh Bílého potoka 

Datum návštěvy 10. 9. 2010, 5. 11. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°9‘15.5“N, 17°17‘0.1“E

Mapový zákres lokality je k dispozici ano

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum M. Zmrhalová, 11. 7. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit 2

Počet monitorovaných mikrolokalit 2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace břehový porost v kulturní smrčině, travnatý břeh toku

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu

ano

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ne

Expozice svahu na lokalitě JZ

Počet nalezených jedinců Buxbaumia viridis celkem 3

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
lokalitě

ne

Herbářový doklad ne

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností žádná

Dosavadní management v rámci CHKO Jeseníky

Návrh managementu dosavadní vyhovující

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště průměrný 

Negativní vlivy žádné

Poznámka Na první mikrolokalitě loňský výskyt nepotvrzen, 
mikrolokalita č. 2 nalezena nově.

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu ano

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 8 – Charakteristika lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka z 5. 11. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka

Popis mikrolokality kláda na pravém břehu bočního (levého) ramene toku

Datum návštěvy 10. 9. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°9‘15.5“N, 17°17‘0.1“E

Zákres mikrolokality je k dispozici viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Datum započetí monitorování mikrolokality 11. 7. 2009

Fáze monitoringu ověření loňského nálezu

Expozice místa výskytu druhu ZJZ

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 15–20°

Zástin mikrolokality břehový porost, 60 %

Počet jedinců celkem 0

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Typ substrátu kláda (špalek)

Druh dřeviny nelze určit

Popis místa výskytu druhu na substrátu

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu ztrouchnivělé dřevo, 62 cm dlouhé, průměr 16 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 1,5 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 8) nelze rozlišit vnější linii

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě Blepharostoma trichophyllum, Calypogeia sp., 
Cephalozia bicuspidata, Jungermannia leiantha, 
Lepidozia reptans, Riccardia sp., Dicranum scoparium, 
Rhizomnium punctatutm, Sanionia uncinnata

Přítomné druhy lišejníků ne

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano, Oxalis acetosella, Picea abies juv.

Přítomnost hub na mikrolokalitě ne

Poznámky E1 – 0,5%, E0 – 98% (Lepidozia reptans 80%), Loňský 
výskyt Buxbaumia viridis nepotvrzen, substrát však 
zůstal zachovaný, bylo by vhodné lokalitu navštívit v 
dalších letech.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ne

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 9 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka z 10. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka

Popis mikrolokality naplavený, ztrouchnivělý kmen s kořenovými náběhy 
na travnatém, levém břehu toku

Datum návštěvy 5. 11. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°9‘15“N, 17°17‘0.5“E

Zákres mikrolokality je k dispozici viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Datum započetí monitorování mikrolokality 5. 11. 2010

Fáze monitoringu nový nález

Expozice místa výskytu druhu JZ

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 5°

Zástin mikrolokality 10%

Počet jedinců celkem 3

Počet mladých tobolek 2

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 1

Typ substrátu ztrouchnivělý kmen

Druh dřeviny smrk

Popis místa výskytu druhu na substrátu ploška na kořenovém náběhu

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu délka 70 cm, průměr 16 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 1,3 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 4) Měknoucí dřevo, sále však pevné, borka chybí

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, 
Chiloscyphus profundus, Dicranum montanum, 
Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinnata

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě Brachythecium salebrosum, Polytrichastrum formosum

Přítomné druhy lišejníků ne

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano

Přítomnost hub na mikrolokalitě ne

Poznámky v místě výskytu E1 – 0%, E0 – 80% (Cephalozia 
bicuspidata 75%)

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 10 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka z 5. 11. 2010
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Obr. 29 – Orientační mapka umístění lokality Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka

Obr. 30 – Pohled na lokalitu Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, 5. 11. 2010
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Obr. 31–32 – Celkový pohled a detail mikrolokality č. 1, Vrbno p. Pradědem, údolí Bílého potoka, 10. 9. 2010

Obr. 33 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Vrbno p. Pradědem, 
údolí Bílého potoka, 5. 11. 2010

Obr. 34 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 2, Vrbno 
p. Pradědem, údolí Bílého potoka, 5. 11. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality

Název lokality Králický Sněžník, Horní Morava, starý mramorový lom

Popis/lokalizace lokality Králický Sněžník, Horní Morava, starý mramorový lom 
SSV obce

Datum návštěvy 25. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°9‘43.4“N, 16°49‘24.6“E

Mapový zákres lokality je k dispozici ano

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum Š. Koval, 9. 8. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Počet monitorovaných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený porost smrku, buku, javoru klenu

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu

ano

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Expozice svahu na lokalitě SSV

Počet nalezených jedinců Buxbaumia viridis celkem 2

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
lokalitě

ne

Herbářový doklad ne

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností žádná

Dosavadní management v rámci NPR Králický Sněžník

Návrh managementu dosavadní vyhovující

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště dobrý

Negativní vlivy žádné

Poznámka

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu ano

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 11 – Charakteristika lokality Králický Sněžník, Horní Morava, starý mramorový lom z 25. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Králický Sněžník, Horní Morava, starý mramorový lom 
SSV obce

Popis mikrolokality smrková kláda na svahu v JZ části starého 
mramorvého lomu

Datum návštěvy 25. 9. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°9‘43.4“N, 16°49‘24.6“E

Zákres mikrolokality je k dispozici viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Datum započetí monitorování mikrolokality 9. 8. 2009

Fáze monitoringu ověření loňského nálezu

Expozice místa výskytu druhu SSV

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 30°

Zástin mikrolokality 60 %

Počet jedinců celkem 2

Počet mladých tobolek 1

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 1

Typ substrátu kláda

Druh dřeviny smrk

Popis místa výskytu druhu na substrátu výskyt na horní ploše ztrouchnivělé klády

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu ztrouchnivělá kláda, zlomená, 1. část: délka 2,4 m, 
průměr 15 cm, 2. část: délka 6,3 m, průměr 23 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 60 m

Stupeň rozkladu mikrolokality pozvolný rozpad

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, 
Chiloscyphus profundus, Lepidozia reptans, Dicranum 
montanum, Herzogiella seligeri, Plagiothecium sp., 
Cladonia sp.

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě Plagiochila porelloides, Dicranum scoparium, 
Polytrichastrum formosum, Rhizomnium punctatum, 
Sanionia uncinnata

Přítomné druhy lišejníků ano

Přítomné druhy cévnatých rostlin ne

Přítomnost hub na mikrolokalitě ne

Poznámky Kláda je silně narušená, lze předpokládat její sesunutí 
z původního místa a následný rozpad.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 12 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Králický Sněžník, Horní Morava, starý mramorový lom z 25. 9. 2010
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Obr. 35 – Orientační mapka umístění lokality Králický Sněžník, Horní Morava, starý mramorový lom

Obr. 36 – Celkový pohled na lokalitu Králický Sněžník, Horní Morava, starý mramorový lom, 25. 9. 2010
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Obr. 37–38 – Pohledy na mikrolokalitu č. 1, Králický Sněžník, Horní Morava, starý mramorový lom, 25. 9. 2010

Obr. 39 – Buxbaumia viridis (bod č. 1 na obr. 37 a 38), 
mikrolokalita č. 1, Králický Sněžník, Horní 
Morava, starý mramorový lom, 25. 9. 2010

1

2

1

2

Obr. 40 – Buxbaumia viridis, starý štět, (bod č. 2 na 
obr. 37 a 38), mikrolokalita č. 1, Králický 
Sněžník, Horní Morava, starý mramorový lom, 
25. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality

Název lokality Králický Sněžník, Horní Morava, cesta k lomu

Popis/lokalizace lokality Horní Morava, cesta ke starému mramorovému lomu 
SSV obce

Datum návštěvy 25. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°9‘44.4“N, 16°49‘19.4“E

Mapový zákres lokality je k dispozici ano

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum Š. Koval, 9. 8. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Počet monitorovaných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený porost smrku a buku

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu

ano

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Expozice svahu na lokalitě SSV

Počet nalezených jedinců Buxbaumia viridis celkem 9

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
lokalitě

ne

Herbářový doklad ne

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností viz poznámka

Dosavadní management v rámci NPR Králický Sněžník

Návrh managementu ponechání zbytků dřeva, neprovádět lesnický zásah v 
místě výskytu

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště průměrný

Negativní vlivy těžba dřeva, probírka

Poznámka lokalita ohrožena těžbou dřeva

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu ano

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ano

Tab. 13 – Charakteristika lokality Králický Sněžník, Horní Morava, cesta k lomu z 25. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Králický Sněžník, Horní Morava, cesta k lomu

Popis mikrolokality smrková kláda na kraji přístupové cesty do starého 
mramorvého lomu

Datum návštěvy 25. 9. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°9‘44.4“N, 16°49‘19.4“E

Zákres mikrolokality je k dispozici viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Datum započetí monitorování mikrolokality 9. 8. 2009

Fáze monitoringu ověření loňského nálezu

Expozice místa výskytu druhu SSV

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 3°

Zástin mikrolokality lesní porost, 80 %

Počet jedinců celkem 9

Počet mladých tobolek 7

Počet zralých tobolek 2

Počet štětů 0

Typ substrátu kláda (špalek)

Druh dřeviny smrk

Popis místa výskytu druhu na substrátu výskyt na horní ploše a boku ztrouchnivělé klády, na 
ploše 12x45 cm

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu délka 90 cm, průměr 27 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 20 m

Stupeň rozkladu mikrolokality měkké dřevo, linie rozeznatelná

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Chiloscyphus profundus, Dicranum scoparium, 
Herzogiella seligeri, Plagiothecium sp., Rhizomnium 
punctatum, Abies alba juv., Oxalis acetosella, Picea 
abies juv.

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě Cephalozia bicuspidata, Brachythecium sp., Hypnum 
cupressiforme

Přítomné druhy lišejníků ne

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano

Přítomnost hub na mikrolokalitě ano, hlenky

Poznámky E0 – 95%, E1 – 1%. Oproti loňskému stavu došlo 
k nárůstu počtu jedinců a jejich rozptyl po kládě je 
rovněž větší.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ano

Tab. 14 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Králický Sněžník, Horní Morava, cesta k lomu z 25. 9. 2010
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Obr. 41 – Orientační mapka umístění lokality Králický Sněžník, Horní Morava, cesta k lomu

Obr. 42 – Pohled na lokalitu Králický Sněžník, Horní Morava, cesta k lomu, 25. 9. 2010
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Obr. 44 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Králický Sněžník, Horní Morava, cesta k lomu, 25. 9. 2010

Obr. 43 – Pohled na lokalitu Králický Sněžník, Horní Morava, cesta k lomu, 25. 9. 2010 
Prováděný lesnický zásah v bezprostřední blízkosti lokality by mohl zdejší výskyt druhu ohrozit.
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Obr. 45–48 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 1, Králický Sněžník, Horní Morava, cesta k lomu, 25. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality

Název lokality Petříkov, pravý břeh toku Branné

Popis/lokalizace lokality Petříkov, pravý břeh toku Branné, severozápadně od 
obce, ca 2 km JJZ od kóty Smrk (1125m)

Datum návštěvy 25. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu Š. Koval

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

Mapový zákres lokality je k dispozici ano

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum Š. Koval, 21. 8. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Počet monitorovaných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kulturní smrčina s příměsí buku

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu

ano

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ne

Expozice svahu na lokalitě JV

Počet nalezených jedinců Buxbaumia viridis celkem 0

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
lokalitě

ne

Herbářový doklad ne

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností lokalita mimo ZCHÚ, v kulturní smrčině

Dosavadní management žádný

Návrh managementu žádný

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště špatný

Negativní vlivy viz poznámka

Poznámka Loňský výskyt nepotvrzen, původní mikrolokalita byla 
poničena vodou při rozvodnění toku Branné, substrát 
částečně odplaven. V okolí je relativní dostatek 
vhodného substrátu, žádný jedinec Buxbaumia viridis 
však nalezen nebyl, výskyt v budoucnu ale vyloučen 
není. 

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu ano

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ano

Tab. 15 – Charakteristika lokality Petříkov, pravý břeh toku Branné z 25. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Petříkov, pravý břeh toku Branné

Popis mikrolokality pařez a kláda na pravém břehu toku Branné

Datum návštěvy 25. 9. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval

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

Zákres mikrolokality je k dispozici viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Datum započetí monitorování mikrolokality 21. 8. 2009

Fáze monitoringu ověření loňského nálezu

Expozice místa výskytu druhu VJV

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu do 2°

Zástin mikrolokality lesní porost, 80 %

Počet jedinců celkem 0

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Typ substrátu

Druh dřeviny

Popis místa výskytu druhu na substrátu

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku v kontaktu s vodním tokem

Stupeň rozkladu mikrolokality

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

žádné

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě žádné

Přítomné druhy lišejníků ne

Přítomné druhy cévnatých rostlin ne

Přítomnost hub na mikrolokalitě ne

Poznámky mikrolokalita zanikla, výskyt v budoucnu však 
vyloučen není

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ne

Fotodokumentace – negativní vlivy ano

Tab. 16 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Petříkov, pravý břeh toku Branné z 25. 9. 2010
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Obr. 49 – Orientační mapka umístění lokality Petříkov, pravý břeh toku Branné

Obr. 50 – Pohled na lokalitu Petříkov, pravý břeh toku Branné, 25. 9. 2010
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Obr. 51–52 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Petříkov, pravý břeh toku Branné, 25. 9. 2010 
Lokalita byla poničena vodou při rozvodnění po letních bouřkách.
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Obr. 53–56 – Loňský stav mikrolokality č. 1, Petříkov, pravý břeh toku Branné z 21. 8. 2009 s detaily jedinců 
Buxbaumia viridis a detailem jejich výskytu
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality

Název lokality Petříkov, na soutoku dvou zdrojnic toku Branné

Popis/lokalizace lokality Petříkov, na soutoku dvou zdrojnic Branné SSZ obce, 
ca 0,5 km JJZ od pramene Brousek

Datum návštěvy 25. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°13‘16.89“N, 17°1‘44.65“E

Mapový zákres lokality je k dispozici ano

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum Š. Koval, 21. 8. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Počet monitorovaných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace Mladá kulturní smrčina

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu

ano

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ne

Expozice svahu na lokalitě JV

Počet nalezených jedinců Buxbaumia viridis celkem 48

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
lokalitě

Lophozia ascendens

Herbářový doklad ne

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností ohrožení lesnickým zásahem, lokalita není v ZCHÚ

Dosavadní management žádný

Návrh managementu ponechání dřevní hmoty v okolí, místo výskytu 
ponechat bez zásahu

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště průměrný 

Negativní vlivy žádné

Poznámka lokalita v blízkosti historické lokality Brousek, herb. 
Duda, 1949

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu ano

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 17 – Charakteristika lokality Petříkov, na soutoku dvou zdrojnic toku Branné z 25. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Petříkov, na soutoku dvou zdrojnic toku Branné

Popis mikrolokality hromada menších klád v jednom z drobných pravých 
přítoků toku Branné, klády leží přímo v toku.

Datum návštěvy 25. 9. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°13‘16.89“N, 17°1‘44.65“E

Zákres mikrolokality je k dispozici viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Datum započetí monitorování mikrolokality 21. 8. 2009

Fáze monitoringu ověření loňského nálezu, historická lokalita

Expozice místa výskytu druhu JV

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 7°

Zástin mikrolokality 30 %

Počet jedinců celkem 48

Počet mladých tobolek 15

Počet zralých tobolek 13

Počet štětů 20

Typ substrátu klády v toku

Druh dřeviny smrk

Popis místa výskytu druhu na substrátu na horní a boční ploše několika menších klád

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu 4 klády: 90x10 cm, 200x11 cm, 85x10 cm, 160x12 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku přímo v toku

Stupeň rozkladu mikrolokality 4) měknoucí dřevo, stále však pevné, borka chybí

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, 
Chiloscyphus profundus, Lophozia ascendens, 
Herzogiella seligeri, Plagiothecium curvifolium, Pohlia 
nutans, Rhizomnium punctatum, Tetraphis pellucida, 
Cladonia sp.

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

Lophozia ascendens

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě Lepidozia reptans, Brachythecium reflexum, Dicranum 
montanum, Dicranum scoparium, Polytrichastrum 
formosum, Sanionia uncinnata, Hypnum cupressiforme

Přítomné druhy lišejníků ano

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano

Přítomnost hub na mikrolokalitě ano

Poznámky E1 – 0,5%, E0 – 60%

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 18 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Petříkov, na soutoku dvou zdrojnic toku Branné z 25. 9. 2010
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Obr. 57 – Orientační mapka umístění lokality Petříkov, na soutoku dvou zdrojnic toku Branné

Obr. 58 – Pohled na lokalitu Petříkov, na soutoku dvou zdrojnic toku Branné z 25. 9. 2010
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Obr. 59 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 1, Petříkov, na soutoku dvou zdrojnic toku Branné z 25. 9. 2010



1.

Monitoring mechu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky a okolí • Štěpán Koval • 2010

 h Petříkov, na soutoku dvou zdrojnic toku Branné

43

7.

43

Obr. 60–61 – Detaily mikrolokality č. 1, Petříkov, na soutoku dvou zdrojnic toku Branné z 25. 9. 2010
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Obr. 62–64 – Detaily mikrolokality č. 1, Petříkov, na soutoku dvou zdrojnic toku Branné a detail jedince 
Buxbaumia viridis z 25. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality

Název lokality Nová Pláň, údolí potoka Rýžovník

Popis/lokalizace lokality Nová Pláň, údolí potoka Rýžovník, Lučinka, cca 2 km 
JZ od obce Volárna 

Datum návštěvy 2. 10. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 49°52‘37.72“N, 17°27‘53.7“E

Mapový zákres lokality je k dispozici ano

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum Š. Koval, 23. 8. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Počet monitorovaných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kulturní smrčina

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu

ano

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ne

Expozice svahu na lokalitě SV

Počet nalezených jedinců Buxbaumia viridis celkem 93

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
lokalitě

ne

Herbářový doklad ne

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností lesnický zásah, lokalita není v ZCHÚ ani jeho ochr. 
pásmu

Dosavadní management žádný

Návrh managementu ponechat bez zásahu, ponechat dřevní hmotu

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště průměrný

Negativní vlivy možný zásah lesníků

Poznámka oproti loňskému nálezu rapidní nárůst počtu jedinců, 
rovněž výskyt na větší ploše

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu ano

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 19 – Charakteristika lokality Nová Pláň, údolí potoka Rýžovník z 2. 10. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Nová Pláň, údolí potoka Rýžovník

Popis mikrolokality ztrouchnivělé kousky dřeva a dřevní drť v hlíně na 
kraji kulturní smrčiny

Datum návštěvy 2. 10. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 49°52‘37.72“N, 17°27‘53.7“E

Zákres mikrolokality je k dispozici viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Datum započetí monitorování mikrolokality 23. 8. 2009

Fáze monitoringu ověření loňského nálezu, historická lokalita

Expozice místa výskytu druhu SV

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu do 3°

Zástin mikrolokality 70 %

Počet jedinců celkem 93

Počet mladých tobolek 49

Počet zralých tobolek 23

Počet štětů 21

Typ substrátu hlína s kousky dřevní hmoty

Druh dřeviny smrk

Popis místa výskytu druhu na substrátu na holé hlíně a na kouscích ztrouchnivělého dřeva - viz 
fotodokumentace

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu celková plocha výskytu 1x1,5 m

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 15 m

Stupeň rozkladu mikrolokality nelze stanovit

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Chiloscyphus profundus, Brachythecium sp., Dicranella 
heteromalla, Dicranum montanum, Herzogiella seligeri, 
Plagiothecium curvifolium, Pohlia nutans, Tetraphis 
pellucida, Oxalis acetosella, Picea abies

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě Hypnum cupressiforme, Polytrichastrum formosum, 
Sanionia uncinnata

Přítomné druhy lišejníků ne

Přítomné druhy cévnatých rostlin Oxalis acetosella, Picea abies juv.

Přítomnost hub na mikrolokalitě ne

Poznámky E1 – 5%, E0 – 30%, oproti loňsku značný nárůst počtu 
jedinců, historický údaj - herb. Duda 1950

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 20 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Nová Pláň, údolí potoka Rýžovník z 2. 10. 2010
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Obr. 65 – Orientační mapka umístění lokality Nová Pláň, údolí potoka Rýžovník

Obr. 66 – Celkový pohled na lokalitu Nová Pláň, údolí potoka Rýžovník, 2. 10. 2010
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Obr. 67 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 1, Nová Pláň, údolí potoka Rýžovník, 2. 10. 2010

Obr. 68 – Detail mikrolokality č. 1, Nová Pláň, údolí potoka Rýžovník, 2. 10. 2010
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Obr. 70 – Detail mikrolokality č. 1, Nová Pláň, údolí 
potoka Rýžovník, 2. 10. 2010

Obr. 69 – Detail populace Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 1, Nová Pláň, údolí potoka Rýžovník, 2. 10. 2010

Obr. 71 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 1, Nová 
Pláň, údolí potoka Rýžovník, 2. 10. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality

Název lokality Lipová–lázně, Sokolí hřbet II.

Popis/lokalizace lokality Lipová–lázně, NPP Jeskyně na Pomezí, levý břeh 
Vidnávky 0,8 km JJZ od Jeskyní na Pomezí

Datum návštěvy 2. 10. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) viz mikrolokality

Mapový zákres lokality je k dispozici ano

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum Š. Koval, 27. 8. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit 2

Počet monitorovaných mikrolokalit 2

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

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu

ano

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Expozice svahu na lokalitě SSZ

Počet nalezených jedinců Buxbaumia viridis celkem 0

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
lokalitě

ne

Herbářový doklad ne

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností lesnickým zásahem, lokalita leží mimo ZCHÚ

Dosavadní management žádný

Návrh managementu ponechat přirozenému vývoji

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště průměrný 

Negativní vlivy žádné

Poznámka Loňský výskyt Buxbaumia viridis letos nebyl potvrzen, 
na lokalitě však je dostatek vhodného substrátu, bylo 
by proto vhodné lokalitu navštívit v dalších letech.

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu viz mikrolokality

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu viz mikrolokality

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 21 – Charakteristika lokality Lipová–lázně, Sokolí hřbet II. z 2. 10. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Lipová–lázně, Sokolí hřbet II.

Popis mikrolokality kláda ve svahu nad levým břehem toku Vidnávky, 
na okraji smíšeného lesního porostu, v průseku pod 
spodní hranicí kulturní smrčiny

Datum návštěvy 2. 10. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval

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

Zákres mikrolokality je k dispozici viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Datum započetí monitorování mikrolokality 27. 8. 2009

Fáze monitoringu ověření loňského nálezu

Expozice místa výskytu druhu SSZ

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 5°

Zástin mikrolokality 50 %

Počet jedinců celkem 0

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Typ substrátu kláda

Druh dřeviny listnáč

Popis místa výskytu druhu na substrátu

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu kláda dlouhá 10,8 m, průměr 14 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 60 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 6) měkké dřevo, linie rozeznatelná

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě Brachythecium salebrosum, Herzogiella seligeri, 
Hypnum cupressiforme, Plagiomnium affine, 
Plagiothecium sp., Rhizomnium punctatum

Přítomné druhy lišejníků ne

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano, Oxalis acetosella, Athyrium filix femina

Přítomnost hub na mikrolokalitě ne

Poznámky loňský výskyt Buxbaumia viridis nepotvrzen, původní 
místo zachováno, pokryvnost v místě původního 
výskytu: E1 – 10%, E0 – 95%.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ne

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 23 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Lipová–lázně, Sokolí hřbet II. z 2. 10. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Lipová–lázně, Sokolí hřbet II.

Popis mikrolokality kláda ve svahu nad levým břehem toku Vidnávky, na 
okraji smíšeného lesního porostu

Datum návštěvy 2. 10. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval

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

Zákres mikrolokality je k dispozici viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Datum započetí monitorování mikrolokality 27. 8. 2009

Fáze monitoringu ověření loňského nálezu

Expozice místa výskytu druhu SSZ

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 10°

Zástin mikrolokality 70 %

Počet jedinců celkem 0

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Typ substrátu kláda

Druh dřeviny listnáč

Popis místa výskytu druhu na substrátu

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu kláda, délka 7 m, průměr 11 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 50 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 8) nelze rozlišit vnější linii

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě v místech původního výskytu: Herzogiella seligeri, 
Rhizomnium punctatum

Přítomné druhy lišejníků ne

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano

Přítomnost hub na mikrolokalitě ne

Poznámky loňský výskyt Buxbaumia viridis nepotvrzen, původní 
místo výskytu zaniklo přirozeným rozpadem substrátu, 
pokryvnost v místech původního výskytu: E1 – 0%, 
E0 – 20%

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ne

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 22 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Lipová–lázně, Sokolí hřbet II. z 2. 10. 2010
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Obr. 72 – Orientační mapka umístění lokality Lipová–lázně, Sokolí hřbet II.

Obr. 73 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Lipová–lázně, Sokolí hřbet II., 2. 10. 2010
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Obr. 74–75 – Detail mikrolokality č. 1, Lipová–lázně, Sokolí hřbet II., 2. 10. 2010

Obr. 76–77 – Loňský stav mikrolokality č. 1, Lipová–lázně, Sokolí hřbet II., detail mikrolokality a detail 
juvenilního sporofytu Buxbaumia viridis, 27. 8. 2009
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Obr. 78 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Lipová–lázně, 
Sokolí hřbet II., 2. 10. 2010

Obr. 80–81 – Loňský stav mikrolokality č. 2, Lipová–lázně, Sokolí hřbet II., pohled na mikrolokalitu a detail štětu 
se zbytkem tobolky Buxbaumia viridis, 27. 8. 2009

Obr. 79 – Detail mikrolokality č. 2, Lipová–lázně, Sokolí 
hřbet II., 2. 10. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality

Název lokality Vernířovice, Sedmidvory

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

Datum návštěvy 13. 9. 2010 a 18. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°2‘49.853“N, 17°8‘16.294“E

Mapový zákres lokality je k dispozici ano

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum M. Zmrhalová, 6. 9. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Počet monitorovaných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kulturní smrčina

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu

ne

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ne

Expozice svahu na lokalitě VSV

Počet nalezených jedinců Buxbaumia viridis celkem 0

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
lokalitě

ne

Herbářový doklad ne

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností lokalita značně ohrožena

Dosavadní management v rámci CHKO Jeseníky

Návrh managementu žádný

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště špatný

Negativní vlivy těžba dřeva, vliv houbařů a návštěvníků lesa z 
nedalekého tábora a nedostatek dřevní hmoty 

Poznámka Loňský výskyt nepotvrzen, v těsné blízkosti probíhá 
těžba dřeva, lokalita není dále perspektivní.

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu ano

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ano

Tab. 24 – Charakteristika lokality Vernířovice, Sedmidvory 13. 9. a 18. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Vernířovice, Sedmidvory

Popis mikrolokality ztrouchnivělý pařez ve svahu na pravém břehu 
Studeného potoka

Datum návštěvy 13. 9. 2010 a 18. 9. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°2‘49.853“N, 17°8‘16.294“E

Zákres mikrolokality je k dispozici viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Datum započetí monitorování mikrolokality 6. 9. 2009

Fáze monitoringu ověření loňského nálezu

Expozice místa výskytu druhu VSV

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 30°

Zástin mikrolokality smrkový porost, 70 %

Počet jedinců celkem 0

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Typ substrátu pařez

Druh dřeviny smrk

Popis místa výskytu druhu na substrátu

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu cca 40 x 50 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 10 m

Stupeň rozkladu mikrolokality nelze již rozlišit linie

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě Atrichum undulatum, Dicranella heteromalla, Hypnum 
cupressiforme, Pohlia nutans, Polytrichastrum 
formosum, Tetraphis pellucida

Přítomné druhy lišejníků ano

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano

Přítomnost hub na mikrolokalitě ano

Poznámky Loňský výskyt nepotvrzen, v těsné blízkosti probíhá 
těžba dřeva, původní místo je výskytu poničeno.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ne

Fotodokumentace – negativní vlivy ano

Tab. 25 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Vernířovice, Sedmidvory 13. 9. a 18. 9. 2010



Monitoring mechu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky a okolí • Štěpán Koval • 2010

 h Vernířovice, Sedmidvory

58

10.

Obr. 82 – Orientační mapka umístění lokality Vernířovice, Sedmidvory

Obr. 83 – Pohled na lokalitu Vernířovice, Sedmidvory, 18. 9. 2010
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Obr. 84 – Detail mikrolokality č. 1, Vernířovice, Sedmidvory, 18. 9. 2010

Obr. 85 – Pohled na okolí lokality Vernířovice, Sedmidvory, 
poničené těžbou dřeva, 13. 9. 2010

Obr. 86 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Vernířovice, 
Sedmidvory, 18. 9. 2010
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Obr. 87 – Loňský stav, pohled na mikrolokalitu č. 1, Vernířovice, Sedmidvory, 6. 9. 2009

Obr. 88 – Loňský stav, detail původního místa výskytu 
Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 1, 
Vernířovice, Sedmidvory, 6. 9. 2009

Obr. 89 – Loňský stav, detail štětu Buxbaumia viridis na 
mikrolokalitě č. 1, Vernířovice, Sedmidvory, 
6. 9. 2009
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality

Název lokality Vernířovice, Kosaře

Popis/lokalizace lokality Vernířovice, Kosaře, mladá kulturní smrčina na levém 
břehu Merty, 0,5 km SSZ od kóty Špičák (965m), 
nedaleko rozcestí lesních cest  

Datum návštěvy 15. 5. 2010 a 18. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°2‘41.9“N, 17°10‘5.8“E

Mapový zákres lokality je k dispozici ano

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum Š. Koval, 6. 9. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit 4

Počet monitorovaných mikrolokalit 4

Slovní charakteristika biotopu, vegetace mladá kulturní smrčina a nálet buku na jejím okraji

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu

ano

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ano

Expozice svahu na lokalitě SSV

Počet nalezených jedinců Buxbaumia viridis celkem 16

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
lokalitě

ne

Herbářový doklad ne

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností případná těžba dřeva, probírka

Dosavadní management v rámci CHKO Jeseníky

Návrh managementu ponechat lokalitu bez zásahů

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště dobrý

Negativní vlivy žádné

Poznámka Na původní mikrolokalitě výskyt nebyl potvrzen, 
nalezena však byla další 3 místa výskytu, lokalita se 
jeví jako perspektivní.

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu ano

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 26 – Charakteristika lokality Vernířovice, Kosaře z 18. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Vernířovice, Kosaře

Popis mikrolokality ztrouchnivělá kláda v mladé kulturní smrčině

Datum návštěvy 15. 5. 2010 a 18. 9. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°2‘41.9“N, 17°10‘5.8“E

Zákres mikrolokality je k dispozici ano

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Datum započetí monitorování mikrolokality 6. 9. 2009

Fáze monitoringu ověření loňského nálezu

Expozice místa výskytu druhu JJV

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 5°

Zástin mikrolokality 80 %

Počet jedinců celkem 0

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Typ substrátu ztrouchnivělá kláda

Druh dřeviny smrk

Popis místa výskytu druhu na substrátu původní výskyt na horní hraně klády

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu délka cca 140 cm, průměr cca 25 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 80 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 8) nelze již rozlišit vnější linii

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě Chiloscyphus profundus, Brachythecium sp., 
Herzogiella seligeri, Plagiothecium sp., Rhizomnium 
punctatum

Přítomné druhy lišejníků ne

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano, Oxalis acetosella, Dryopteris dilatata

Přítomnost hub na mikrolokalitě ano

Poznámky Loňský výskyt Buxbaumia viridis nebyl potvrzen, 
původní místo vvýskytu je zničeno samovolným 
rozpadem substrátu.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ne

Fotodokumentace – negativní vlivy ano

Tab. 27 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Vernířovice, Kosaře z 15. 5. a 18. 9. 2010



Monitoring mechu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky a okolí • Štěpán Koval • 2010

 h Vernířovice, Kosaře

63

11.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Vernířovice, Kosaře

Popis mikrolokality pařez na okraji mladé kulturní smrčiny mezi mladými 
buky, v hromadě klestí z bukových větví

Datum návštěvy 15. 5. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°2‘41.9“N, 17°10‘5.8“E

Zákres mikrolokality je k dispozici ano

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Datum započetí monitorování mikrolokality 15. 5. 2010

Fáze monitoringu nový nález

Expozice místa výskytu druhu SV

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 10°

Zástin mikrolokality 60 %

Počet jedinců celkem 10

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 8

Počet štětů 2

Typ substrátu ztrouchnivělý pařez

Druh dřeviny smrk

Popis místa výskytu druhu na substrátu výskyt na úlomku dřeva na boku pařezu

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu pařez průměr 40 cm, výška 30 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 40 m

Stupeň rozkladu mikrolokality měkké dřevo v úlomcích, linie rozeznatelné

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Chiloscyphus profundus, Herzogiella seligeri, 
Plagiomnium sp., Plagiothecium sp., Rhizomnium 
punctatum, Tetraphis pellucida

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě ne

Přítomné druhy lišejníků ne

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano

Přítomnost hub na mikrolokalitě ne

Poznámky E1 – 3%, E0 – 90%

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ne

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 28 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Vernířovice, Kosaře z 15. 5. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Vernířovice, Kosaře

Popis mikrolokality pařez na okraji mladé kulturní smrčiny mezi mladými 
buky, v hromadě klestí z bukových větví

Datum návštěvy 18. 9. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°2‘41.9“N, 17°10‘5.8“E

Zákres mikrolokality je k dispozici ano

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Datum započetí monitorování mikrolokality 15. 5. 2010

Fáze monitoringu revize nové mikrolokality, nalezené na jaře 2010

Expozice místa výskytu druhu SV

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 10°

Zástin mikrolokality 60 %

Počet jedinců celkem 13

Počet mladých tobolek 5

Počet zralých tobolek 4

Počet štětů 4

Typ substrátu ztrouchnivělý pařez

Druh dřeviny smrk

Popis místa výskytu druhu na substrátu výskyt na úlomku dřeva na boku pařezu

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu pařez průměr 40 cm, výška 30 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 40 m

Stupeň rozkladu mikrolokality měkké dřevo v úlomcích, linie rozeznatelné

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Chiloscyphus profundus, Herzogiella seligeri, 
Plagiomnium sp., Plagiothecium sp., Rhizomnium 
punctatum, Tetraphis pellucida

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě ne

Přítomné druhy lišejníků ne

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano

Přítomnost hub na mikrolokalitě ne

Poznámky E1 – 3%, E0 – 90%

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 29 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Vernířovice, Kosaře z 18. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Vernířovice, Kosaře

Popis mikrolokality hlína s kousky dřeva u vývratu na okraji kulturní 
smrčiny

Datum návštěvy 18. 9. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°2‘41.9“N, 17°10‘5.8“E

Zákres mikrolokality je k dispozici ano

Číslo mikrolokality v rámci lokality 3

Datum započetí monitorování mikrolokality 18. 9. 2010

Fáze monitoringu nový nález

Expozice místa výskytu druhu ZSZ

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 5°

Zástin mikrolokality 60 %

Počet jedinců celkem 2

Počet mladých tobolek 1

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 0

Typ substrátu hlína s kousky dřeva

Druh dřeviny nelze určit

Popis místa výskytu druhu na substrátu viz fotodokumentace

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu plocha substrátu cca 20x20 cm, jedinci 3,5 cm od sebe 

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 45 m

Stupeň rozkladu mikrolokality nelze stanovit

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Atrichum undulatum, Dicranella heteromalla, Pohlia 
nutans, Polytrichastrum formosum, Plagiothecium sp.

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě ne

Přítomné druhy lišejníků ne

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano

Přítomnost hub na mikrolokalitě ano

Poznámky E1 – 0%, E0 – 95%

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 30 – Charakteristika mikrolokality č. 3, Vernířovice, Kosaře z 18. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Vernířovice, Kosaře

Popis mikrolokality pařez na okraji mladé kulturní smrčiny mezi mladými 
buky, v břehu lesní cesty

Datum návštěvy 18. 9. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval/Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°2‘41.9“N, 17°10‘5.8“E

Zákres mikrolokality je k dispozici ano

Číslo mikrolokality v rámci lokality 4

Datum započetí monitorování mikrolokality 18. 9. 2010

Fáze monitoringu nový nález

Expozice místa výskytu druhu SSZ

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 40°

Zástin mikrolokality 80 %

Počet jedinců celkem 1

Počet mladých tobolek 1

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Typ substrátu ztrouchnivělý pařez

Druh dřeviny smrk

Popis místa výskytu druhu na substrátu výskyt na boku pařezu

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu pařez průměr 50 cm, výška 50 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 20 m

Stupeň rozkladu mikrolokality měkké dřevo v úlomcích, linie rozeznatelné

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Plagiothecium sp., Rhizomnium punctatum, 
Tetraphis pellucida

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě Chiloscyphus profundus, Brachythecium sp., 
Dicranum montanum, Herzogiella seligeri, 
Polytrichastrum formosum

Přítomné druhy lišejníků ano

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano

Přítomnost hub na mikrolokalitě ano

Poznámky E1 – 3%, E0 – 5%

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 31 – Charakteristika mikrolokality č. 4, Vernířovice, Kosaře z 18. 9. 2010
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Obr. 90 – Orientační mapka umístění lokality Vernířovice, Kosaře

Obr. 91 – Orientační zákres mikrolokalit v rámci lokality Vernířovice, Kosaře
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Obr. 92 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Vernířovice, Kosaře, 18. 9. 2010

Obr. 93 – Detail původního místa výskytu Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 1, Vernířovice, Kosaře, 18. 9. 2010
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Obr. 94 – Loňský stav, detail místa výskytu Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 1, Vernířovice, Kosaře, 6. 9. 2009

Obr. 95–96 – Loňský stav, detaily juvenilních sporofytů Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 1,  
Vernířovice, Kosaře, 6. 9. 2009
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Obr. 97 – Detail místa výskytu Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 2, Vernířovice, Kosaře, 15. 5. 2010

Obr. 98–99 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 2, Vernířovice, Kosaře, 15. 5. 2010
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Obr. 100 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 2, Vernířovice, Kosaře, 18. 9. 2010

Obr. 101 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Vernířovice, 
Kosaře, 18. 9. 2010

Obr. 102 – Detail mikrolokality č. 2, Vernířovice, 
Kosaře, 18. 9. 2010
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Obr. 103 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 3, Vernířovice, Kosaře, 18. 9. 2010

Obr. 104 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Vernířovice, 
Kosaře, 18. 9. 2010

Obr. 105 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 2, 
Vernířovice, Kosaře, 18. 9. 2010
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Obr. 106 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 4, Vernířovice, Kosaře, 18. 9. 2010

Obr. 107 – Pohled na mikrolokalitu č. 4, Vernířovice, 
Kosaře, 18. 9. 2010

Obr. 108 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 4, 
Vernířovice, Kosaře, 18. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality

Název lokality Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné

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

Datum návštěvy 25. 9. 2010, 6. 11. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°6‘53.75“N, 17°6‘26.55“E

Mapový zákres lokality je k dispozici ano

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum M. Zmrhalová, 7. 9. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Počet monitorovaných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace travnatý břeh toku v mladé smrčině s příměsí buku

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém 
stupni rozkladu

ano

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný ne

Expozice svahu na lokalitě JV

Počet nalezených jedinců Buxbaumia viridis celkem 0

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
lokalitě

ne

Herbářový doklad ne

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností těžbou dřeva

Dosavadní management žádný

Návrh managementu žádný

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště průměrný

Negativní vlivy žádné

Poznámka loňský výskyt nepotvrzen, substrát zachován

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu ano

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu ano

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 32 – Charakteristika lokality Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné z 25. 9. a 6. 11. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné

Popis mikrolokality rozpadlý a zatravněný pařez na břehu potůčku, na 
okraji mladé smrčiny

Datum návštěvy 25. 9. 2010, 6. 11. 2010

Monitorovatel/ Autor nálezu Š. Koval

GPS souřadnice (WGS 84) 50°6‘53.75“N, 17°6‘26.55“E

Zákres mikrolokality je k dispozici viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Datum započetí monitorování mikrolokality 7. 9. 2009

Fáze monitoringu ověření loňského nálezu

Expozice místa výskytu druhu JV

Sklon mikrolokality/substrátu v místě výskytu druhu 10°

Zástin mikrolokality 80 %

Počet jedinců celkem 0

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Typ substrátu kousky dřeva, zbytky z pařezu

Druh dřeviny nelze určit

Popis místa výskytu druhu na substrátu původní výskyt na dřevěné drti mezi travou na boku 
pařezu

Velikost/rozměry mikrolokality/substrátu cca 50 x 30 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 2 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 8) nelze již rozlišit vnější linii

Další druhy (mechorosty, lišejníky, houby, cévnaté 
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců monitorvaného 
druhu

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na 
mikroloklitě 

ne

Další přítomné druhy mechorostů na mikrolokalitě Lepidozia reptans, Tetraphis pellucida, Pohlia nutans

Přítomné druhy lišejníků ano

Přítomné druhy cévnatých rostlin ano

Přítomnost hub na mikrolokalitě ne

Poznámky Loňský výskyt Buxbaumia viridis nebyl potvrzen, 
substrát však zůstal zachován, bylo by vhodné 
navštívit lokalitu v dalších letech.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu ano

Fotodokumentace druhu – detail ne

Fotodokumentace – negativní vlivy ne

Tab. 33 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné z 25. 9. a 6. 11. 2010
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Obr. 109 – Orientační mapka umístění lokality Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné

Obr. 110 – Pohled na lokalitu Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné, 25. 9. 2010
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Obr. 111 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné, 25. 9. 2010

Obr. 112 – Loňský stav, Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 1, Kouty nad Desnou, údolí Hučivé Desné, 7. 9. 2009


