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1.

h Úvod
V roce 2010 probíhal monitoring výskytu šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) na území CHKO
Jeseníky. Cílem monitoringu bylo ověřit výskyt druhu na 11 vybraných lokalitách, zjištěných
nově v roce 2009.

h Metodika
Terénní průzkum probíhal 27. 4. 2010 na Šumárníku (lokalita č. 5), 7. 7. 2010 na Šindelné hoře
(lokalita č. 8) a mezi 10. 9. a 6. 10. 2010 na zbývajících lokalitách. Podkladem pro provádění
monitoringu byla metodika, vypracovaná Pohlovou (Pohlová 2005). Názvy druhů jsou uvedeny
podle Seznamu a červeného seznamu mechorostů ČR (Kučera & Váňa 2005).
Na jednotlivých lokalitách byl zaznamenán počet jedinců sledovaného druhu a jejich rozptyl,
tj. největší a nejmenší vzdálenost mezi jedinci. Současně byly sledovány doprovodné druhy,
pokryvnost mechového patra v místě výskytu šikouška zeleného a na některých lokalitách byly
pořízeny fytocenologické snímky. Součástí monitoringu byla i fotodokumentace lokalit.

h Zjištěné výsledky
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) byl v roce 2010 ověřen na 9 lokalitách, na dvou nalezen
nebyl (viz tabulky č. 1–8, 10–18, 20–29).
č.

Název lokality

1

výskyt druhu
na lokalitě
v roce 2010

počet jedinců
nalezených
v roce
2010/2009

zpracováno
na straně

Malá Morávka, Bělokamenný potok

1/8

5. – 10.

2

Vidly

0/3

11. – 14.

3

Sobotín – Rudoltice, Rudoltický potok

118/13

15. – 21.

4

Sobotín – Rudoltice, Skaliska

46/12

22. – 30.

5

Domašov, PR Šumárník

8/18

31. – 33.

6

Kouty nad Desnou, důl Velkého Děda

2/10

34. – 40.

7

Kouty nad Desnou, Divoký důl

7/3

41. – 44.

8

Kouty nad Desnou, Šindelná hora

2/2

45. – 47.

9

Červenohorské sedlo, Pekárka

10/2

48. – 51.

10

Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy

0/1

52. – 55.

11

Karlov pod Pradědem, potok Volárka

1/6

56. – 60.

Tab. 1 – Přehled lokalit, monitorovaných v roce 2010.

Největší populace šikouška zeleného byla zjištěna na lokalitě č. 3 (Sobotín – Rudoltice, Rudoltický
potok). Na zbytcích ztrouchnivělého pařezu o velikosti 60x70 cm bylo nalezeno 118 jedinců
druhu, což je 9x více, než bylo zjištěno v roce 2009. V místě výskytu byl zaznamenán nárůst
pokryvnosti mechového patra o ca 85% (viz tab. č. 9 – Srovnání fytocenologických snímků
z roku 2009 a 2010).

Foto na titulní stránce (obr. 1) – Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) na lokalitě Sobotín – Rudoltice, Skaliska,
6. 10. 2010 (SK)
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Větší populace šikouška zeleného ve srovnání s rokem 2009 byly dále zjištěny na lokalitách
č. 4 (Sobotín – Rudoltice, Skaliska), 7 (Kouty nad Desnou, Divoký důl) a 9 (Červenohorské
sedlo, Pekárka). Naopak menší populace byly zaznamenány na lokalitách č. 1 (Malá Morávka,
Bělokamenný potok), 5 (Domašov, PR Šumárník) a 11 (Karlov pod Pradědem, potok Volárka).
Výskyt sledovaného druhu se nepodařilo potvrdit na lokalitě č. 2 (Vidly) a 10 (Karlova Studánka,
údolí Bílé Opavy). Na lokalitě Vidly byly v roce 2009 nalezeny 2 štěty a 1 juvenilní sporofyt na
hromadě ztrouchnivělého metrového dřeva. V roce 2010 byla v bezprostřední blízkosti místa
výskytu provedena probírková těžba dřeva, avšak místo s výskytem šikouška zeleného nebylo
změněno, nebyly zjištěny žádné známky narušení mikrolokality.
V údolí Bílé Opavy byl v roce 2009 nalezen pouze 1 juvenilní sporofyt. Na obou lokalitách tedy
byly zjištěné populace šikouška zeleného velmi malé, což může být příčinou nepotvrzení jejich
výskytu v následujícím roce.
Šikoušek zelený nebyl dále ověřen na jedné z mikrolokalit v údolí Velkého Děda (lokalita č. 6)
– na ztrouchnivělých kořenových nábězích smrkového pařezu, kde bylo v roce 2009 nalezeno
5 juvenilních jedinců. Mikrolokalita nebyla zjevně změněna (viz fotopříloha), příčiny nepotvrzení
druhu na mikrolokalitě nejsou zřejmé.
V údolí Bělokamenného potoka u Malé Morávky (lokalita č. 1) bylo místo nálezu druhu
(mikrolokalita č. 1) zničeno pádem smrku, pravděpodobně následkem podemletí toku přívalovou
vodou. V roce 2009 zde bylo zjištěno 8 dospělých sporofytů na malém úlomku ztrouchnivělého
dřeva o velikosti 15x5 cm. Na lokalitě se však podařilo nalézt sledovaný druh na jiném místě,
ca 120 m jihozápadně od původního místa nálezu (mikrolokalita č. 2).
Jako potenciální negativní vliv na výskyt šikouška zeleného byl u některých lokalit hodnocen
nešetrný způsob těžby dřeva. Neznamená to však, že by těžba dřeva ohrožovala výskyt druhu
tam, kde je těžba realizována. Může být nanejvýš příčinou nepotvrzení druhu na lokalitě v roce
nebo několika následujících letech po provedení těžby. Výsledky monitoringu šikouška zeleného
v Hrubém Jeseníku, zjištěné v roce 2009, dokazují, že druh je v pohoří relativně hojný právě
v hospodářsky využívaných kulturních smrčinách, v nichž odpadní dřevní hmota po těžbě
zůstává.

hh Závěr
V roce 2010 byl šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) monitorován na 11 lokalitách v Hrubém
Jeseníku, objevených v roce 2009. Na devíti z nich byl výskyt druhu ověřen, na dvou nalezen
nebyl.
Šikoušek zelený byl nalézán na rozličných, i zcela netypických substrátech (podle dosud
tradovaných zkušeností), jakými jsou např. ztrouchnivělé úlomky dřeva v trávě (lokalita č. 7,
Kouty nad Desnou, Divoký důl) nebo naplavená hlína na kameni (lokalita č. 4, Sobotín – Rudoltice,
Skaliska). Na těchto substrátech dokonce prosperoval lépe než mnohdy na takových, jež dosud
byly považovány za typický substrát (ztrouchnivělé kmeny, případně pařezy většinou větších
rozměrů).
Dynamiku populací šikouška zeleného na jednotlivých lokalitách nelze vyhodnotit na základě
dvouletého monitoringu, proto by bylo vhodné ji na vhodných lokalitách sledovat i v dalších
letech. Pro sledování biologie druhu a dynamiky jeho populací se jako nejvhodnější jeví Rudoltický
potok (lokalita č. 3) a Divoký důl (lokalita č. 7).

hh Litertura
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. 33 pp. [depon.
in.: AOPK ČR, Praha].
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Obr. 2 – Orientační mapka lokalit, monitorovaných v roce 2010. Číslování jednotlivých lokalit odpovídá číslům
v přehledu lokalit (viz tab. 1)
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality
Název lokality

1. Malá Morávka, Bělokamenný potok

Popis lokality

Malá Morávka, pravý břeh Bělokamenného potoka
ca 1,7 km JJV od rozcestí Hvězda nad Karlovou
Studánkou

Datum návštěvy

5. 10. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/Š. Koval, M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

viz mikrolokality

Mapový zákres lokality je k dispozici

ano

Okres

Bruntál

Kraj

Moravskoslezský

Katastrální území

Malá Morávka 690236

Dílčí kvadrát síťového mapování

5969b

Fytochorion

97 Hrubý Jeseník

Typ biotopu

kulturní smrčina s vtroušeným bukem, javorem
klenem a olší

Nadmořská výška

760 m

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum

Š. Koval, M. Zmrhalová, 13. 9. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit

2

Počet monitorovaných mikrolokalit

2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

kulturní smrčina s vtroušeným bukem, javorem
klenem a olší

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

viz mikrolokality

Dosavadní management

v rámci CHKOJ

Návrh managementu

v případě těžby ponechat zbytky dřevní hmoty na
lokalitě

Herbářový doklad

-

Počet jedinců

1

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností

nelze stanovit; potenciální nebezpečí: přívalová voda,
nešetrný způsob těžby

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na
lokalitě

-

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště

dobrý

Negativní vlivy (ve vztahu k druhu, působící na
lokalitě)

přívalová voda, potenciálně nešetrný způsob těžby

Poznámky

viz mikrolokality

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu

ano

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu

ano

Fotodokumentace – negativní vlivy

ano

Tab. 2 – Charakteristika lokality Malá Morávka, Bělokamenný potok, 5. 10. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality
Název lokality

Malá Morávka, Bělokamenný potok

Popis mikrolokality

úlomky dřeva na pravém břehu Bělokamenného
potoka

Datum návštěvy

5. 10. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

N50°03‘03,25“ E017°18‘23,83“

Zákres mikrolokality je dispozici

viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Datum započetí monitorování mikrolokality

13. 9. 2009

Fáze monitoringu

ověření loňského nálezu

Expozice [ °] / počet jedinců s danou expozicí

VSV (70°)

Sklon [ °] (mikrolokality v místě výskytu druhu)

2–5°

Druhy/rody (mechorosty/lišejníky/houby/cévnaté
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců druhu

-

Počet jedinců

0

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých (starých) tobolek

0

Počet štětů

0

Zástin mikrolokality

-

Druh dřeviny/horniny (substrátu)

-

Typ substrátu

drobný úlomek dřeva

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

5,5 m

Výška/délka mikrolokality

-

Obvod mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Průměr mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Stupeň rozkladu mikrolokality

-

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na
mikrolokalitě

-

Další přítomné druhy mechorostů

-

Přítomné druhy lišejníků

-

Přítomné druhy cévnatých rostlin

-

Přítomnost hub na mikrolokalitě

-

Poznámky

Mikrolokalita byla zničena pádem smrku,
pravděpodobně následkem podemletí toku přívalovou
vodou. V roce 2009 zde bylo zjištěno 8 dospělých
sporofytů na malém úlomku ztrouchnivělého dřeva o
velikosti 15x5 cm.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu
druhu

ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu

ne

Fotodokumentace druhu – detail

ne

Fotodokumentace – negativní vlivy působící na
mikrolokalitu druhu

ano

Tab. 3 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Malá Morávka, Bělokamenný potok, 5. 10. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality
Název lokality

Malá Morávka, Bělokamenný potok

Popis mikrolokality

ztrouchnivělý zazemělý pařez na pravém břehu
Bělokamenného potoka

Datum návštěvy

5. 10. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/Š. Koval

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

N50°03‘02,88“ E017°18‘23,53“

Zákres mikrolokality je dispozici

viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality

2

Datum započetí monitorování mikrolokality

5. 10. 2010

Fáze monitoringu

prvonález mikrolokality

Expozice [ °] / počet jedinců s danou expozicí

VSV (70°)

Sklon [ °] (mikrolokality v místě výskytu druhu)

2°

Druhy/rody (mechorosty/lišejníky/houby/cévnaté
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců druhu

-

Počet jedinců

1

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých (starých) tobolek

1

Počet štětů

0

Zástin mikrolokality

60% (výška koruny v 7 m)

Druh dřeviny/horniny (substrátu)

-

Typ substrátu

ztrouchnivělý zazemělý pařez

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

12 m

Výška/délka mikrolokality

-

Obvod mikrolokality v místě výskytu druhu

70 cm

Průměr mikrolokality v místě výskytu druhu

70 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

zcela rozpadlé zbytky pařezu (nejvyšší stupeň
rozkladu)

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na
mikrolokalitě

-

Další přítomné druhy mechorostů

Dicranum montanum, Plagiothecium curvifolium,
Polytrichastrum formosum, Tetraphis pellucida

Přítomné druhy lišejníků

-

Přítomné druhy cévnatých rostlin

Oxalis acetosella

Přítomnost hub na mikrolokalitě

-

Poznámky

Pokryvnost E0 v místě výskytu šikouška zeleného je
95%. Okolní porost je prosvětlen těžbou dřeva, která
byla provedena v roce 2010.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu
druhu

ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu

ano

Fotodokumentace druhu – detail

ano

Fotodokumentace – negativní vlivy působící na
mikrolokalitu druhu

ne

Tab. 4 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Malá Morávka, Bělokamenný potok, 5. 10. 2010
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Obr. 3 – Orientační mapka umístění lokality Malá Morávka, Bělokamenný potok

Obr. 4 – Pohled na lokalitu Malá Morávka, Bělokamenný potok, 5. 10. 2010 (SK)
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Obr. 5 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Malá Morávka, Bělokamenný potok, 5. 10. 2010 (SK)

Obr. 6 – Loňský stav – pohled na mikrolokalitu č. 1, Malá Morávka, Bělokamenný potok, 13. 9. 2009 (SK)
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Obr. 7 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Malá Morávka, Bělokamenný potok, 5. 10. 2010 (SK)

Obr. 8–9 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 2, Malá Morávka, Bělokamenný potok, 5. 10. 2010 (SK)
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality

Název lokality

2. Vidly

Popis lokality

Vidly, smrčina nad silnicí na Karlovu Studánku,
ca 250 m od centra obce

Datum návštěvy

10. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

N50°06,1471‘ E017°16,1859‘

Mapový zákres lokality je k dispozici

ano

Okres

Bruntál

Kraj

Moravskoslezský

Katastrální území

Železná pod Pradědem 786098

Dílčí kvadrát síťového mapování

5869d

Fytochorion

97 Hrubý Jeseník

Typ biotopu

kulturní smrčina s vtroušeným bukem

Nadmořská výška

800 m

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum

Š. Koval, M. Zmrhalová, 13. 9. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Počet monitorovaných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

kulturní smrčina s vtroušeným bukem

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

15°

Dosavadní management

v rámci CHKOJ

Návrh managementu

v případě těžby ponechat zbytky dřevní hmoty na
lokalitě

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR

-

Herbářový doklad

-

Počet jedinců

0

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností

středně vysoká (daná způsobem provedení těžby)

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště

dobrý (dostatečné množství vhodného substrátu)

Negativní vlivy (ve vztahu k druhu, působící na
lokalitě)

nešetrně provedená těžba a odklizení dřevní hmoty

Poznámky

viz mikrolokatita

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu

ano

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu

ano

Fotodokumentace – negativní vlivy

ne

Tab. 5 – Charakteristika lokality Vidly, 10. 9. 2010
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Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality

Vidly

Popis mikrolokality

kulturní smrčina, hromada ztrouchnivělého metrového
dřeva na kraji staré lesní cesty

Datum návštěvy

10. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

N50°06,1471‘ E017°16,1859‘

Zákres mikrolokality je dispozici

viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Datum započetí monitorování mikrolokality

13. 9. 2009

Fáze monitoringu

ověření loňského nálezu

Expozice [ °] / počet jedinců s danou expozicí

VSV (50°)/0

Sklon [ °] (mikrolokality v místě výskytu druhu)

80°

Výskyt druhu na

hromada ztrouchnivělého metrového dřeva

Druhy/rody (mechorosty/lišejníky/houby/cévnaté
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců druhu

Herzogiella seligeri

Počet jedinců

0 (v roce 2009 nalezeny 2 štěty a 1 juv. sporofyt)

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých (starých) tobolek

0

Počet štětů

0

Zástin mikrolokality

40%

Druh dřeviny/horniny (substrátu)

smrk

Typ substrátu

kláda

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

100 m

Výška/délka mikrolokality

120 cm

Obvod mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Průměr mikrolokality v místě výskytu druhu

7 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality*

pozvolný rozpad vnější linie

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na
mikrolokalitě

-

Další přítomné druhy mechorostů

Blepharostoma trichophyllum, Lepidozia reptans,
Plagiochila asplenioides, Dicranum scoparium,
Hylocomium splendens, Plagiothecium curvifolium,
Pleurozium schreberi, Polytrichastrum formosum,
Sphagnum girgensohnii

Přítomné druhy lišejníků

-

Přítomné druhy cévnatých rostlin

-

Poznámky

V bezprostřední blízkosti místa výskytu byla
provedena probírka, avšak místo s výskytem šikouška
zeleného nebylo změněno, žádný negativní vliv nebyl
zjištěn, hromada metrového dřeva zůstala na lokalitě
bez známek narušení. Přesto výskyt z roku 2009 nebyl
potvrzen.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu
druhu

ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu

loňský stav

Fotodokumentace druhu – detail

ne

Fotodokumentace – negativní vlivy působící na
mikrolokalitu druhu

ne

Tab. 6 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Vidly, 10. 9. 2010
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hh Vidly

Obr. 10 – Orientační mapka umístění lokality Vidly

Obr. 11 – Pohled na lokalitu Vidly, 10. 9. 2010 (SK)
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hh Vidly

Obr. 12–13 – Loňský stav – pohled na lokalitu a detail místa výskytu Buxbaumia viridis, Vidly, 13. 9. 2009 (SK)
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hh Sobotín - Rudoltice, Rudoltický potok
Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality

Název lokality

3. Sobotín – Rudoltice, Rudoltický potok

Popis lokality

Sobotín – Rudoltice, kulturní smrčina poblíž pravého
břehu Rudoltického potoka ca 1,4 km JJV obce

Datum návštěvy

24. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

49°58‘37.05“N, 17°6‘44.141“E

Mapový zákres lokality je k dispozici

ano

Okres

Šumperk

Kraj

Olomoucký

Katastrální území

Rudoltice u Sobotína

Dílčí kvadrát síťového mapování

6068b

Fytochorion

97 Hrubý Jeseník

Typ biotopu

kulturní smrčina s příměsí buku

Nadmořská výška

615 m

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum

Š. Koval, M. Zmrhalová, 16. 9. 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

290°

Dosavadní management

v rámci CHKOJ

Návrh managementu

v případě těžby ponechat zbytky dřevní hmoty na
lokalitě

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR

-

Herbářový doklad

-

Počet jedinců

118

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností

nelze stanovit; potenciální nebezpečí: nešetrný způsob
těžby

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště

průměrný

Negativní vlivy (ve vztahu k druhu, působící na
lokalitě)

-

Poznámky

viz mikrolokatita

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu

loňský stav

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu

loňský stav

Fotodokumentace – negativní vlivy

ne

Tab. 7 – Charakteristika lokality Sobotín – Rudoltice, Rudoltický potok, 24. 9. 2010
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hh Sobotín - Rudoltice, Rudoltický potok
Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality

Název lokality

Sobotín – Rudoltice, Rudoltický potok

Popis mikrolokality

ztrouchnivělý pařez v kulturní smrčině na pravém
břehu Rudoltického potoka

Datum návštěvy

24. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

49°58‘37.05“N, 17°6‘44.141“E

Zákres mikrolokality je dispozici

viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Datum započetí monitorování mikrolokality

16. 9. 2009

Fáze monitoringu

ověření loňského nálezu

Expozice [ °] / počet jedinců s danou expozicí

JJZ (200°)/114

Sklon [ °] (mikrolokality v místě výskytu druhu)

0–90° (sklon svahu 2°)

Výskyt druhu na

ztrouchnivělý pařez

Druhy/rody (mechorosty/lišejníky/houby/cévnaté
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců druhu

Herzogiella seligeri, Hypnum cupressiforme
subsp. cupressiforme, Plagiothecium curvifolium,
Polytrichastrum formosum, Cladonia sp., hlenky
(Mycetozoa), Acer pseudoplatanus juv., Oxalis
acetosella, Picea abies juv., Rubus sp.

Počet jedinců

118

Počet mladých tobolek

114

Počet zralých (starých) tobolek

2

Počet štětů

2

Zástin mikrolokality

20%

Druh dřeviny/horniny (substrátu)

nelze určit

Typ substrátu

ztrouchnivělý zazaměný pařez

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

18 m (Rudoltický potok)

Výška/délka mikrolokality

70 cm

Obvod mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Průměr mikrolokality v místě výskytu druhu

60 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

vysoký stupeň rozkladu, struktura dřeva neznatelná

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na
mikrolokalitě

-

Další přítomné druhy mechorostů

Atrichum undulatum, Dicranum scoparium

Přítomné druhy lišejníků

-

Přítomné druhy cévnatých rostlin

-

Přítomnost hub na mikrolokalitě

hlenky (Mycetozoa)

Poznámky

V roce 2009 bylo nalezeno celkem 13 jedinců šikouška
zeleného. Rozptyl (největší/nejmenší vzdálenost
sporofytů): 65/0,5 cm.

V roce 2010 byl rozptyl 59/0,1 cm.
Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu
druhu

ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu

ano

Fotodokumentace druhu – detail

ano

Fotodokumentace – negativní vlivy působící na
mikrolokalitu druhu

ne

Tab. 8 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Sobotín – Rudoltice, Rudoltický potok, 24. 9. 2010
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hh Sobotín - Rudoltice, Rudoltický potok
Snímek č. 1

Snímek č. 2

16. 9. 2009

24. 9. 2010

Plocha snímku

50x70 cm

60x60 cm

E1

5%

4%

Acer pseudoplatanus (juv.)

1%

Luzula sp.

0,1%

Oxalis acetosella

2,5%

1%

Picea abies (juv.)

0,5%

0,5%

Rubus idaeus

0,2%

Rubus sp.

2%

1,5%

E0

13%

24%

Cladonia sp.

0,2%

Hlenka (Mycetozoa)

0,2%
0,1%

Herzogiella seligeri

1,6%

2,3%

Hypnum cupressiforme var. cupressiforme

8%

15,5%

Plagiothecium curvifolium

0,2%

2%

Polytrichastrum formosum

3%

4%

Tab. 9 – Srovnání fytocenologických snímků na lokalitě Sobotín – Rudoltice, Rudoltický potok z roku 2009 a 2010
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hh Sobotín - Rudoltice, Rudoltický potok

Obr. 14 – Orientační mapka umístění lokality Sobotín – Rudoltice, Rudoltický potok

Obr. 15 – Pohled na lokalitu Sobotín – Rudoltice, Rudoltický potok, 16. 9. 2009 (SK)
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3.

hh Sobotín - Rudoltice, Rudoltický potok

Obr. 16 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Sobotín – Rudoltice, Rudoltický potok, 24. 9. 2010 (MZ)

Obr. 17 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Sobotín – Rudoltice, Rudoltický potok, 24. 9. 2010 (MZ)
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3.

hh Sobotín - Rudoltice, Rudoltický potok

Obr. 18 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 1, Sobotín – Rudoltice, Rudoltický potok, 25. 8. 2010 (SK)

Obr. 19 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 1,
Sobotín – Rudoltice, Rudoltický potok,
25. 8. 2010 (SK)

Obr. 20 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 1,
Sobotín – Rudoltice, Rudoltický potok,
25. 8. 2010 (SK)
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3.

hh Sobotín - Rudoltice, Rudoltický potok

Obr. 21 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 1, Sobotín – Rudoltice, Rudoltický potok, 6. 10. 2010 (SK)

Obr. 22 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 1, Sobotín – Rudoltice, Rudoltický potok, 6. 10. 2010 (SK)
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4.
1.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality
Název lokality

4. Sobotín – Rudoltice, Skaliska

Popis lokality

Sobotín – Rudoltice, Skaliska, přestárlá suťová bučina
s vtroušeným smrkem a jedlí na svahu nad pravým
břehem Klepáčovského potoka

Datum návštěvy

6. 10. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/Š. Koval, M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

viz mikrolokality

Mapový zákres lokality je k dispozici

ano

Okres

Šumperk

Kraj

Olomoucký

Katastrální území

Klepáčov 752045

Dílčí kvadrát síťového mapování

6068b

Fytochorion

97 Hrubý Jeseník

Typ biotopu

suťová bučina s vtroušeným smrkem a jedlí

Nadmořská výška

670 m

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum

Š. Koval, M. Zmrhalová, 17. 9. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit

3

Počet monitorovaných mikrolokalit

3

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

suťová bučina s vtroušeným smrkem a jedlí

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

viz mikrolokality

Dosavadní management

v rámci CHKOJ

Návrh managementu

bez zásahu

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR

-

Herbářový doklad

-

Počet jedinců

46

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností

nelze stanovit; potenciální nebezpečí: nešetrný způsob
těžby

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště

dobrý

Negativní vlivy (ve vztahu k druhu, působící na
lokalitě)

ne

Poznámky

viz mikrolokatity

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu

ano

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu

ano

Fotodokumentace – negativní vlivy

ne

Tab. 10 – Charakteristika lokality Sobotín – Rudoltice, Skaliska, 6. 10. 2010
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hh Sobotín - Rudoltice, Skaliska

4.
1.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality
Název lokality

Sobotín – Rudoltice, Skaliska

Popis mikrolokality

suťová bučina, úlomky dřeva pod statným
ztrouchnivělým kmenem na VSV svahu

Datum návštěvy

6. 10. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/Š. Koval, M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

N49°59‘50,54“ E017°07‘30,53“

Zákres mikrolokality je dispozici

viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Datum započetí monitorování mikrolokality

17. 9. 2009

Fáze monitoringu

ověření loňského nálezu

Expozice [ °] / počet jedinců s danou expozicí

VSV 80°/5

Sklon [ °] (mikrolokality v místě výskytu druhu)

10°

Výskyt druhu na

ztrouchnivělé zbytky a úlomky dřeva

Druhy/rody (mechorosty/lišejníky/houby/cévnaté
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců druhu

Blepharostoma trichophyllum, Chiloscyphus profundus,
Brachythecium reflexum, Plagiothecium curvifolium

Počet jedinců

5

Počet mladých tobolek

-

Počet zralých (starých) tobolek

-

Počet štětů

5

Zástin mikrolokality

25% (koruna ve výšce > 10 m)

Druh dřeviny/horniny (substrátu)

nelze určit

Typ substrátu

ztrouchnivělé zbytky a úlomky dřeva, pravděpodobně
klády nebo pařezu

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

750 m (Klepáčovský potok)

Výška/délka mikrolokality

drobné úlomky dřeva

Obvod mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Průměr mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Stupeň rozkladu mikrolokality

vysoký stupeň rozkladu, struktura dřeva neznatelná

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na
mikrolokalitě

-

Další přítomné druhy mechorostů

Blepharostoma trichophyllum, Chiloscyphus profundus,
Lepidozia reptans, Dicranum scoparium, Herzogiella
seligeri, Lepidozia reptans, Plagiothecium curvifolium,
Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata

Přítomné druhy lišejníků

-

Přítomné druhy cévnatých rostlin

Oxalis acetosella, Dryopteris sp. (juv.)

Přítomnost hub na mikrolokalitě

-

Poznámky

V roce 2009 bylo na mikrolokalitě nalezeno 6
sporofytů, z nichž do následujícího roku přetrvalo 5
štětů, ale nové se nevytvořily.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu
druhu

ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu

ano

Fotodokumentace druhu – detail

ne

Fotodokumentace – negativní vlivy působící na
mikrolokalitu druhu

ne

Tab. 11 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Sobotín – Rudoltice, Skaliska, 6. 10. 2010
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hh Sobotín - Rudoltice, Skaliska

4.
1.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality
Název lokality

Sobotín – Rudoltice, Skaliska

Popis mikrolokality

suťová bučina, a) zbytky ztrouchnivělého dřeva a kmen, b)
ztrouchnivělá větev, c) kořenový náběh smrku na VSV svahu

Datum návštěvy

6. 10. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/Š. Koval, M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

N49°59‘49,78“ E017°07‘29,90“

Zákres mikrolokality je dispozici

viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality

2

Datum započetí monitorování mikrolokality

17. 9. 2009

Fáze monitoringu

ověření loňského nálezu

Expozice [ °] / počet jedinců s danou expozicí

VSV 80°/31

Sklon [ °] (mikrolokality v místě výskytu druhu)

10°

Druhy/rody (mechorosty/lišejníky/houby/
cévnaté rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců
druhu

a) Blepharostoma trichophyllum, Chiloscyphus profundus,
Dicranum montanum, Herzogiella seligeri, celková pokryvnost
E0 50%,
b) Lepidozia reptans, Herzogiella seligeri, Hypnum
cupressiforme var. cupressiforme celková pokryvnost E0 60%

Počet jedinců

31

Počet mladých tobolek

28

Počet zralých (starých) tobolek

1

Počet štětů

2

Zástin mikrolokality

25%

Druh dřeviny/horniny (substrátu)

nelze určit

Typ substrátu

a) ztrouchnivělé zbytky a úlomky dřeva a kmen,b)
ztrouchnivělá větev, c) ztrouchnivělé kořenové náběhy

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

770 m (Klepáčovský potok)

Výška/délka mikrolokality

a) 110 cm, b) 50 cm, c) 90 cm

Obvod mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Průměr mikrolokality v místě výskytu druhu

a) 18 cm, b) 6 cm, c) 45 cm (šířka pařezu)

Stupeň rozkladu mikrolokality

vysoký stupeň rozkladu, struktura dřeva neznatelná

Další druhy mechorostů z červeného seznamu
ČR na mikrolokalitě

ne

Další přítomné druhy mechorostů

a) Dicranum scoparium, b) Tetraphis pellucida

Přítomné druhy lišejníků

a) Cladonia sp.

Přítomné druhy cévnatých rostlin

a) Oxalis acetosella, Dryopteris sp. (juv.), Calamagrostis
arundinacea

Přítomnost hub na mikrolokalitě

ne

Poznámky

V roce 2009 bylo na mikrolokalitě nalezeno 6 juvenilních
sporofytů na rozpadlých kouscích dřeva pod kmenem, z nichž
se do roku 2010 dochovaly 2 štěty a 1 dospělý jedinec.
V roce 2010 bylo na zbytcích ztrouchnivělého dřeva pod
padlým kmenem nalezeno 12 juvenilních jedinců, dalších 14
na ztrouchnivělé větvi a 2 juvenilní jedinci na kořenových
nábězích ztrouchnivělého pařezu.

Fotodokumentace – celkový pohled na
mikrolokalitu druhu

ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu

ano

Fotodokumentace druhu – detail

ano

Fotodokumentace – negativní vlivy působící na
mikrolokalitu druhu

ne

Tab. 12 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Sobotín – Rudoltice, Skaliska, 6. 10. 2010
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4.
1.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality
Název lokality

Sobotín – Rudoltice, Skaliska

Popis mikrolokality

suťová bučina, a) ztrouchnivělé zbytky dřeva, b) naplavené
hlína na kameni VSV svahu (vzdálenost mezi 3a, 3b: 4 m)

Datum návštěvy

6. 10. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/Š. Koval, M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

N49°59‘50,18“ E017°07‘30,07“

Zákres mikrolokality je dispozici

viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality

3

Datum započetí monitorování mikrolokality

17. 9. 2009

Fáze monitoringu

mikrolokalita zjištěná v roce 2010

Expozice [ °] / počet jedinců s danou expozicí

VSV 80°/10

Sklon [ °] (mikrolokality v místě výskytu druhu)

a) 5–10°, b) 15°

Výskyt druhu na

ztrouchnivělé zbytky a úlomky dřeva

Druhy/rody (mechorosty/lišejníky/houby/cévnaté
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců druhu

a) Herzogiella seligeri (60%), Hypnum cupressiforme var.
cupressiforme (5%), Polytrichastrum formosum (5%),
Plagiothecium curvifolium 0,1% (velikost snímku 8x8 cm;
pokryvnost E0 70%; Dryopteris filix-mas (15%), E1 15% b)
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme (28%), Plagiothecium
curvifolium 14%, Rhizomnium punctatum 2,5%, Chiloscyphus
profundus 2%, Brachythecium reflexum 1%, Dicranum scoparium
0,75% (velikost snímku 10x20 vm, pokryvnost E0 48%; E1 0%)

Počet jedinců

10

Počet mladých tobolek

6: 3a) 1, 3b) 5

Počet zralých (starých) tobolek

-

Počet štětů

4: 3b

Zástin mikrolokality

a) 10%, b) 30%

Druh dřeviny/horniny (substrátu)

nelze určit

Typ substrátu

a) ztrouchnivělé úlomky dřeva, b) naplavená hlína na kameni

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

770 m (Klepáčovský potok)

Výška/délka mikrolokality

a) drobné úlomky dřeva, neměřitelné (původní konzistence
a tvar nejsou zřetelné), b) velikost kamene: 50x50 cm,
velikost náplavu: 30x25 cm

Obvod mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Průměr mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Stupeň rozkladu mikrolokality

vysoký stupeň rozkladu, struktura dřeva neznatelná

Další druhy mechorostů z červeného seznamu
ČR na mikrolokalitě

-

Další přítomné druhy mechorostů

a) Lepidozia reptans, Plagiochila porelloides, Brachythecium
reflexum

Přítomné druhy lišejníků

-

Přítomné druhy cévnatých rostlin

-

Přítomnost hub na mikrolokalitě

-

Poznámky

Rozptyl jedinců na lokalitě (3b): 9/0,1 cm

Fotodokumentace – celkový pohled na
mikrolokalitu druhu

ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu

ano

Fotodokumentace druhu – detail

ano

Fotodokumentace – negativní vlivy působící na
mikrolokalitu druhu

ne

Tab. 13 – Charakteristika mikrolokality č. 3, Sobotín – Rudoltice, Skaliska, 6. 10. 2010
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Obr. 23 – Orientační mapka umístění lokality Sobotín – Rudoltice, Skaliska

Obr. 24 – Celkový pohled na lokalitu Sobotín – Rudoltice, Skaliska, 6. 10. 2010 (SK)
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Obr. 25 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Sobotín – Rudoltice, Skaliska, 6. 10. 2010 (SK)

Obr. 26 – Místo výskytu Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 1, Sobotín – Rudoltice, Skaliska, 6. 10. 2010 (SK)
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Obr. 27 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Sobotín – Rudoltice, Skaliska, 6. 10. 2010 (SK)

Obr. 28 – Pohled na část mikrolokality č. 2,
Sobotín – Rudoltice, Skaliska, 6. 10. 2010
(SK)

Obr. 29 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 2,
Sobotín – Rudoltice, Skaliska, 6. 10. 2010
(SK)
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Obr. 30 – Pohled na část mikrolokality č. 2,
Sobotín – Rudoltice, Skaliska, 6. 10. 2010
(SK)

hh Sobotín - Rudoltice, Skaliska

Obr. 31 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 2,
Sobotín – Rudoltice, Skaliska, 6. 10. 2010
(SK)

Obr. 32–33 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 2, Sobotín – Rudoltice, Skaliska, 6. 10. 2010 (SK)
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4.
1.

1
1
2

Obr. 34–35 – Pohled na mikrolokalitu č. 3, Sobotín – Rudoltice, Skaliska, 6. 10. 2010 (SK)

2

2

Obr. 36–37 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 3, Sobotín – Rudoltice, Skaliska, 6. 10. 2010 (SK)
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5.
1.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality
Název lokality

5. Domašov, PR Šumárník

Popis lokality

Bělá pod Pradědem, PR Šumárník, SSZ svah kóty
(Šumný), mladá kulturní smrčina v oplocence na kraji
lesního průseku

Datum návštěvy

27. 4. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

50°11‘21.389“N, 17°7‘41.116“E

Mapový zákres lokality je k dispozici

ano

Okres

Jeseník

Kraj

Olomoucký

Katastrální území

Adolfovice

Dílčí kvadrát síťového mapování

5868b

Fytochorion

97 Hrubý Jeseník

Typ biotopu

kulturní smrčina

Nadmořská výška

1045 m

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum

Š. Koval, M. Zmrhalová, 19. 7. 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

330°

Dosavadní management

v rámci CHKOJ, PR

Návrh managementu

bez zásahu

Herbářový doklad

ne

Počet jedinců

8

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností

nelze stanovit

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na
lokalitě

-

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště

průměrný

Negativní vlivy (ve vztahu k druhu, působící na
lokalitě)

-

Poznámky

viz mikrolokatita

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu

ne

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu

ano

Fotodokumentace – negativní vlivy

ne

Tab. 14 – Charakteristika lokality Domašov, PR Šumárník, 27. 4. 2010

Monitoring mechu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky • Magda Zmrhalová • 2010

31

hh Domašov, PR Šumárník

5.
1.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality
Název lokality

Domašov, PR Šumárník

Popis mikrolokality

mladá kulturní smrčina v oplocené části rezervace,
pařez na kraji lesního průseku

Datum návštěvy

27. 4. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

50°11‘21.389“N, 17°7‘41.116“E

Zákres mikrolokality je dispozici

viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Datum započetí monitorování mikrolokality

19. 7. 2009

Fáze monitoringu

ověření loňského nálezu

Expozice [ °] / počet jedinců s danou expozicí

SSZ svah 330°/8

Sklon [ °] mikrolokality v místě výskytu druhu

2°, 10°, 15–20°

Výskyt druhu na

zazeměný kořenový náběh smrkového pařezu

Druhy/rody (mechorosty/lišejníky/houby/cévnaté
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců druhu

Dicranum montanum, Plagiothecium curvifolium,
Polytrichastrum formosum, Tetraphis pellucida,
Cladonia sp., Oxalis acetosella

Počet jedinců

8

Počet mladých tobolek

1

Počet zralých (starých) tobolek

0

Počet štětů

7

Zástin mikrolokality

15%

Druh dřeviny/horniny (substrátu)

nelze určit

Typ substrátu

zazeměný kořenový náběh smrkového pařezu

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

600 m (Javořičský potok)

Výška/délka mikrolokality

výška pařezu 38 cm, délka nejdelšího kořenového
náběhu 75 cm, průměr pařezu 35 cm

Obvod mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Průměr mikrolokality v místě výskytu druhu

15 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

vysoký stupeň rozkladu, struktura dřeva neznatelná

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na
mikrolokalitě

-

Další přítomné druhy mechorostů

Chiloscyphus profundus, Brachythecium reflexum,
Dicranum scoparium, Herzogiella seligeri,
Polytrichastrum formosum, Pohlia nutans subsp.
nutans, Plagiothecium curvifolium

Přítomné druhy lišejníků

Cladonia sp.

Přítomné druhy cévnatých rostlin

Oxalis acetosella

Přítomnost hub na mikrolokalitě

ne

Poznámky

Rozptyl (největší/nejmenší vzdálenost sporofytů): 25/2
cm. V roce 2009 bylo zjištěno 10 štětů a 5 sporofytů, z
toho 3 juvenilní.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu
druhu

ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu

ne

Fotodokumentace druhu – detail

ne

Fotodokumentace – negativní vlivy působící na
mikrolokalitu druhu

ne

Tab. 15 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Domašov, PR Šumárník, 27. 4. 2010

Monitoring mechu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky • Magda Zmrhalová • 2010

32

5.
1.

hh Domašov, PR Šumárník

Obr. 38 – Orientační mapka umístění lokality Domašov, PR Šumárník

Obr. 39 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Domašov, PR Šumárník, 27. 4. 2010 (MZ)
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6.
1.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality
Název lokality

6. Kouty nad Desnou, důl Velkého Děda

Popis lokality

Kouty nad Desnou, Zámčisko, důl Velkého Děda,
zdrojnice Divoké Desné pramenící pod Vysokou holí,
kláda v toku, ca 0,7 km od rozcestí na Zámčisku

Datum návštěvy

25. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

50°3‘47.12“N, 17°12‘25.14“E

Mapový zákres lokality je k dispozici

ano

Okres

Šumperk

Kraj

Olomoucký

Katastrální území

Rejhotice 687103

Dílčí kvadrát síťového mapování

5969a

Fytochorion

97 Hrubý Jeseník

Typ biotopu

Otevřené nezacloněné místo uprostřed toku, po obou
březích kulturní smrčina, poblíž místa výskytu na obou
březích Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica

Nadmořská výška

1040 m

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum

Š. Koval, M. Zmrhalová, 23. 9. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit

2

Počet monitorovaných mikrolokalit

2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace
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

260°

Dosavadní management

v rámci CHKOJ

Návrh managementu

bez zásahu

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR

-

Herbářový doklad

ne

Počet jedinců

3

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností

nelze stanovit

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště

průměrný

Negativní vlivy (ve vztahu k druhu, působící na
lokalitě)

přívalová voda

Poznámky

viz mikrolokalita

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu

loňský stav

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu

loňský stav

Fotodokumentace – negativní vlivy

ne

Tab. 16 – Charakteristika lokality Kouty nad Desnou, důl Velkého Děda, 25. 9. 2010
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6.
1.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality
Název lokality

Kouty nad Desnou, důl Velkého Děda

Popis mikrolokality

ztrouchnivělé kořenové náběhy smrkového pařezu na
pravém břehu toku

Datum návštěvy

25. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

50°3‘47.12“N, 17°12‘25.14“E

Zákres mikrolokality je dispozici

viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Datum započetí monitorování mikrolokality

23. 9. 2009

Fáze monitoringu

ověření loňského nálezu

Expozice [ °] / počet jedinců s danou expozicí

JJV (150°) – expozice svahu; V (90°)/0 – expozice
výskytu v roce 2009

Sklon [ °] (mikrolokality v místě výskytu druhu)

-

Druhy/rody (mechorosty/lišejníky/houby/cévnaté
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců druhu

-

Počet jedinců

0

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých (starých) tobolek

0

Počet štětů

0

Zástin mikrolokality

-

Druh dřeviny/horniny (substrátu)

smrk

Typ substrátu

ztrouchnivělé kořenové náběhy smrkového pařezu

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

4m

Výška/délka mikrolokality

-

Obvod mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Průměr mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Stupeň rozkladu mikrolokality

vysoký stupeň rozkladu, kořenový náběh rozpadlý na
jednotlivé úlomky

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na
mikrolokalitě

-

Další přítomné druhy mechorostů

viz poznámka

Přítomné druhy lišejníků

-

Přítomné druhy cévnatých rostlin

-

Přítomnost hub na mikrolokalitě

-

Poznámky

V roce 2009 nalezeno 5 juvenilních sporofytů v
doprovodu druhů Cephalozia bicuspidata, Lepidozia
reptans, Scapania umbrosa,Dicranodontium
denudatum, Plagiothecium curvifolium,
Polytrichastrum formosum, Tetraphis pellucida. V roce
2010 nebyl druh na mikrolokalitě potvrzen.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu
druhu

ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu

ne

Fotodokumentace druhu – detail

ne

Fotodokumentace – negativní vlivy působící na
mikrolokalitu druhu

ne

Tab. 17 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Kouty nad Desnou, důl Velkého Děda, 25. 9. 2010
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6.
1.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality
Název lokality

Kouty nad Desnou, důl Velkého Děda

Popis mikrolokality

ztrouchnivělá kláda v toku

Datum návštěvy

25. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

50°3‘47.12“N, 17°12‘25.14“E

Zákres mikrolokality je dispozici

viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality

2

Datum započetí monitorování mikrolokality

23. 9. 2009

Fáze monitoringu

ověření loňského nálezu

Expozice [ °] / počet jedinců s danou expozicí

JV (130°)/3

Sklon [ °] (mikrolokality v místě výskytu druhu)

90°

Výskyt druhu na

bok ztrouchnivělé klády v toku

Druhy/rody (mechorosty/lišejníky/houby/cévnaté
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců druhu

Lepidozia reptans, Lophozia incisa, Lophozia longiflora,
Scapania umbrosa, Dicranodontium denudatum, Pohlia
nutans subsp. nutans, Polytrichastrum formosum,
Rhizomnium punctatum

Počet jedinců

3

Počet mladých tobolek

1

Počet zralých (starých) tobolek

0

Počet štětů

2

Zástin mikrolokality

0%

Druh dřeviny/horniny (substrátu)

nelze určit

Typ substrátu

ztrouchnivělá kláda v toku

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

mikrolokalita v kontaktu s vodou

Výška/délka mikrolokality

6m

Obvod mikrolokality v místě výskytu druhu

ne

Průměr mikrolokality v místě výskytu druhu

60 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

měknoucí dřevo, stále však pevné, bez borky

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR
na mikrolokalitě

-

Další přítomné druhy mechorostů

Cladonia sp., Lepidozia reptans, Ptilidium pulcherrimum,
Scapania umbrosa, Dicranodontium denudatum, Dicranella
heteromalla, Dicranum montanum, Dicranum scoparium, Pohlia
nutans subsp. nutans, Polytrichastrum formosum, Polytrichum
juniperinum, Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata

Přítomné druhy lišejníků

Cladonia sp.

Přítomné druhy cévnatých rostlin

-

Přítomnost hub na mikrolokalitě

-

Poznámky

Rozptyl (největší/nejmenší vzdálenost sporofytů): 7/0,5
cm. Pokryvnost E0 v místě výskytu 30%, tj. nárůst o 20%
oproti r. 2009. Byl zachycen rozvoj populace játrovky
Lepidozia reptans během jednoho roku.

Fotodokumentace – celkový pohled na
mikrolokalitu druhu

ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu

ano

Fotodokumentace druhu – detail

ano

Fotodokumentace – negativní vlivy působící na
mikrolokalitu druhu

ne

Tab. 18 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Kouty nad Desnou, důl Velkého Děda, 25. 9. 2010

Monitoring mechu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky • Magda Zmrhalová • 2010

36

hh Kouty nad Desnou, důl Velkého Děda

6.
1.
Velikost snímku: 15x15 cm

2009

2010

E1

-

-

E0

10%

30%

Cephalozia bicuspidata

1%

Lepidozia reptans

1%

20%

Lophozia incisa

0,5%

0,5%

Lophozia longiflora

0,5%

0,5%

Scapania umbrosa

0,3%

0,5%

Dicranodontium denudatum

0,3 %

0,5%

Pohlia nutans subsp. nutans

0,3%

Polytrichastrum formosum

5,5%

Rhizomnium punctatum

1,5%

Tetraphis pellucida

5%
0,5%

Tab. 19 – Srovnání pokryvnosti mechového patra na mikrolokalitě č. 2, Kouty nad Desnou, důl Velkého Děda,
v roce 2009 a 2010
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Obr. 40 – Orientační mapka umístění lokality Kouty nad Desnou, důl Velkého Děda

Obr. 41 – Pohled na lokalitu Kouty nad Desnou, důl Velkého Děda, 23. 9. 2009 (SK)
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hh Kouty nad Desnou, důl Velkého Děda

Obr. 42 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Kouty nad Desnou, důl Velkého Děda, 25. 9. 2010 (MZ)

Obr. 43 – Loňský stav, pohled na mikrolokalitu č. 1, Kouty nad Desnou, důl Velkého Děda, 23. 9. 2009 (MZ)
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Obr. 44 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Kouty nad Desnou, důl Velkého Děda, 25. 9. 2010 (MZ)

Obr. 45 – Detail mikrolokality č. 2, Kouty nad Desnou, důl Velkého Děda, 25. 9. 2010 (MZ)
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hh Kouty nad Desnou, Divoký důl

7.
1.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality
Název lokality

7. Kouty nad Desnou, Divoký důl

Popis lokality

Kouty nad Desnou, Divoký důl, levý břeh Divoké Desné
ca 150 m nad Kamennou chatou

Datum návštěvy

25. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

N50°04,6094‘ E017°11,5032‘

Mapový zákres lokality je k dispozici

ano

Okres

Šumperk

Kraj

Olomoucký

Katastrální území

Rejhotice 687103

Dílčí kvadrát síťového mapování

5969a

Fytochorion

97 Hrubý Jeseník

Typ biotopu

kulturní smrčina s vtroušeným bukem

Nadmořská výška

857 m

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum

M. Zmrhalová, Š. Koval, 24. 9. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Počet monitorovaných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

kulturní smrčina s vtroušeným bukem

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ano

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ne

Expozice [ °] svahu

320°

Dosavadní management

v rámci CHKOJ, NPR Praděd

Návrh managementu

v případě těžby ponechat zbytky dřevní hmoty na
lokalitě

Herbářový doklad

ne

Počet jedinců

7

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností

nelze stanovit

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na
lokalitě

ne

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště

průměrný

Negativní vlivy (ve vztahu k druhu, působící na
lokalitě)

ne

Poznámky

viz mikrolokalita

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu

ano

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu

ano

Fotodokumentace – negativní vlivy

ne

Tab. 20 – Charakteristika lokality Kouty nad Desnou, Divoký důl, 25. 9. 2010
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hh Kouty nad Desnou, Divoký důl

7.
1.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality
Název lokality

Kouty nad Desnou, Divoký důl

Popis mikrolokality

ztrouchnivělé zbytky a úlomky dřeva a ztrouchnivělá
větvička v trávě

Datum návštěvy

25. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

N50°04,6094‘ E017°11,5032‘

Zákres mikrolokality je dispozici

viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Datum započetí monitorování mikrolokality

24. 9. 2009

Fáze monitoringu

ověření loňského nálezu

Expozice [ °] / počet jedinců s danou expozicí

SSZ (320°)/7

Sklon [ °] (mikrolokality v místě výskytu druhu)

15°

Výskyt druhu na

ztrouchnivělé zbytky a úlomky dřeva

Druhy/rody (mechorosty/lišejníky/houby/cévnaté
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců druhu

Brachythecium reflexum, Chiloscyphus profundus,
Dicranum montanum, Blepharostoma trichophyllum,
Plagiothecium curvifolium

Počet jedinců

7

Počet mladých tobolek

5

Počet zralých (starých) tobolek

0

Počet štětů

2

Zástin mikrolokality

20%

Druh dřeviny/horniny (substrátu)

nelze určit

Typ substrátu

ztrouchnivělé zbytky a úlomky dřeva, pravděpodobně
klády nebo pařezu a ztrouchnivělá větvička 1,5 x 8 cm

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

8 m (od vyschlého koryta Divoké Desné)

Výška/délka mikrolokality

drobné úlomky dřeva do 8 cm

Obvod mikrolokality v místě výskytu druhu

1,5 cm

Průměr mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Stupeň rozkladu mikrolokality

vysoký stupeň rozkladu, struktura dřeva neznatelná

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na
mikrolokalitě

-

Další přítomné druhy mechorostů

Dicranum scoparium, Sanionia uncinata

Přítomné druhy lišejníků

-

Přítomné druhy cévnatých rostlin

-

Přítomnost hub na mikrolokalitě

-

Poznámky

Rozptyl (největší/nejmenší vzdálenost sporofytů):
3,5/2,3 cm. Pokryvnost E0 v místě původního výskytu
70% (viz zpráva za rok 2009).
Snímek 10x15 cm: E0 20%, Dicranum montanum
15%, Plagiothecium curvifolium 3%, Brachythecium
reflexum 2%, Blepharostoma trichophyllum 1%,
Chiloscyphus profundus 1%.
Srovnání s rokem 2009: mikrolokalita nezměněna, v
místě původního výskytu nalezen 1 štět a 1 juvenilní
sporogon, v bezprostřední blízkosti nově nelezen 1
štět a 4 juvenilní sporogony.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu

ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu

ano

Fotodokumentace druhu – detail

ano

Fotodokumentace – negativní vlivy

ne

Tab. 21 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Kouty nad Desnou, Divoký důl, 25. 9. 2010
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Obr. 46 – Orientační mapka umístění lokality Kouty nad Desnou, Divoký důl

Obr. 47 – Pohled na lokalitu Kouty nad Desnou, Divoký důl, 25. 9. 2010 (MZ)
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Obr. 48 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Kouty nad Desnou, Divoký důl, 25. 9. 2010 (MZ)

Obr. 49 – Detail mikrolokality č. 1, Kouty nad Desnou, Divoký důl, 25. 9. 2010 (MZ)
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hh Kouty nad Desnou, Šindelná hora

8.
1.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality
Název lokality

8. Kouty nad Desnou, Šindelná hora

Popis lokality

Kouty nad Desnou, Šindelná hora, hora (1123 m),
smrčina poblíž lesní cesty na JZ svazích, ca 0,9 km ZJZ
od vrcholu kóty

Datum návštěvy

7. 7. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/Š. Koval, M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

50°7‘26.52“N, 17°7‘11.15“E

Mapový zákres lokality je k dispozici

ano

Okres

Šumperk

Kraj

Olomoucký

Katastrální území
Dílčí kvadrát síťového mapování

5868d

Fytochorion

97 Hrubý Jeseník

Typ biotopu

kulturní smrčina

Nadmořská výška

870 m

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum

Š. Koval, M. Zmrhalová, 24. 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

ano

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ne

Expozice [ °] svahu

300°

Dosavadní management

v rámci CHKOJ

Návrh managementu

v případě těžby ponechat zbytky dřevní hmoty na
lokalitě

Herbářový doklad

ne

Počet jedinců

2

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností

nelze stanovit; potenciální nebezpečí: nešetrný způsob
těžby

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na
lokalitě

ne

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště

průměrný

Negativní vlivy (ve vztahu k druhu, působící na
lokalitě)

-

Poznámky

viz mikrolokatita

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu

loňský stav

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu

ne

Fotodokumentace – negativní vlivy

ne

Tab. 22 – Charakteristika lokality Kouty nad Desnou, Šindelná hora, 7. 7. 2010
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8.
1.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality
Název lokality

Kouty nad Desnou, Šindelná hora

Popis mikrolokality

ztrouchnivělá větev a hlína na ztrouchnivělých zbytcích
pařezu v lesním průseku na ZSZ svahu, oddělujícím
porost mladé a starší kulturní smrčiny

Datum návštěvy

7. 7. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/Š. Koval, M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

50°7‘26.52“N, 17°7‘11.15“E

Zákres mikrolokality je dispozici

viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Datum započetí monitorování mikrolokality

24. 9. 2009

Fáze monitoringu

ověření loňského nálezu

Expozice [ °] / počet jedinců s danou expozicí

ZSZ (300°)/2

Sklon [ °] (mikrolokality v místě výskytu druhu)

5°

Druhy/rody (mechorosty/lišejníky/houby/cévnaté
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců druhu

Dicranum montanum, Herzogiella seligeri, Cladonia sp.

Počet jedinců

2

Počet mladých tobolek

1

Počet zralých (starých) tobolek

-

Počet štětů

1

Zástin mikrolokality

20%

Druh dřeviny/horniny (substrátu)

nelze určit

Typ substrátu

ztrouchnivělá větev a hlína na zazeměných
ztrouchnivělých zbytcích pařezu

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

300 m (Hučivá Desná)

Výška/délka mikrolokality

180 cm (větev), 56 cm (zbytky pařezu)

Obvod mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Průměr mikrolokality v místě výskytu druhu

9 cm (větev), 28 cm (zbytky pařezu)

Stupeň rozkladu mikrolokality

vysoký stupeň rozkladu, struktura dřeva neznatelná
(větev), rozdrolené zbytky dřeva (pařez)

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na
mikrolokalitě

-

Další přítomné druhy mechorostů

-

Přítomné druhy lišejníků

Cladonia sp.

Přítomné druhy cévnatých rostlin

-

Přítomnost hub na mikrolokalitě

-

Poznámky

Na původním místě nálezu (ztrouchnivělá větev)
nalezen 1 štět, na novém místě – zbytcích
ztrouchnivělého pařezu – byl nalezen 1 juvenilní
sporofyt. Výskyt na prosvětleném místě v lesním
průseku, který odděluje porost mladé a starší kulturní
smrčiny.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu
druhu

loňský stav

Fotodokumentace části mikrolokality druhu

ne

Fotodokumentace druhu – detail

ano

Fotodokumentace – negativní vlivy působící na
mikrolokalitu druhu

ne

Tab. 23 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Kouty nad Desnou, Šindelná hora, 7. 7. 2010
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Obr. 50 – Orientační mapka umístění lokality Kouty nad Desnou, Šindelná hora

Obr. 51–52 – Pohled na lokalitu (24. 9. 2009) a detail jedinců Buxbaumia viridis (7. 5. 2010), Kouty nad Desnou,
Šindelná hora (SK)
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hh Červenohorské sedlo, Pekárka

9.
1.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality
Název lokality

9. Červenohorské sedlo, Pekárka

Popis lokality

Červenohorské sedlo, rozcestí Pekárka ca 1,3 km
VJV od Červenohorského sedla, pramenná oblast
Červenohorského potoka, smrčina na pravém břehu
toku

Datum návštěvy

10. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/Š. Koval, M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

50°7‘22. 7“N, 17°10‘18.6“E

Mapový zákres lokality je k dispozici

ano

Okres

Jeseník

Kraj

Olomoucký

Katastrální území
Dílčí kvadrát síťového mapování

5869c

Fytochorion

97 Hrubý Jeseník

Typ biotopu

smrčina

Nadmořská výška

1065 m

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum

Š. Koval, M. Zmrhalová, 26. 9. 2010

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Počet monitorovaných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

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

330°

Dosavadní management

v rámci CHKOJ

Návrh managementu

v případě těžby ponechat zbytky dřevní hmoty na
lokalitě

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR

-

Herbářový doklad

-

Počet jedinců

10

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností

nelze stanovit; potenciální nebezpečí: nešetrný způsob
těžby dřeva

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště

dobrý

Negativní vlivy (ve vztahu k druhu, působící na
lokalitě)

-

Poznámky

viz mikrolokatita

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu

loňský stav

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu

ano

Fotodokumentace – negativní vlivy

ne

Tab. 24 – Charakteristika lokality Červenohorské sedlo, Pekárka, 10. 9. 2010
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9.
1.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality
Název lokality

Červenohorské sedlo, Pekárka

Popis mikrolokality

úlomky ztrouchnivělého dřeva ve smrčině v pramenné
oblasti Červenohorského potoka

Datum návštěvy

10. 9. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/Š. Koval, M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

50°7‘22. 7“N, 17°10‘18.6“E

Zákres mikrolokality je dispozici

viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Datum započetí monitorování mikrolokality

26. 9. 2009

Fáze monitoringu

ověření loňského nálezu

Expozice [ °] / počet jedinců s danou expozicí

SSZ (330°)/10

Sklon [ °] (mikrolokality v místě výskytu druhu)

do 2°

Druhy/rody (mechorosty/lišejníky/houby/cévnaté
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců druhu

Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus,
Lophozia attenuata, Dicranum montanum, Dicranum
scoparium, Polytrichastrum formosum, Tetraphis
pellucida, Oxalis acetosella

Počet jedinců

10

Počet mladých tobolek

8

Počet zralých (starých) tobolek

-

Počet štětů

2

Zástin mikrolokality

45%

Druh dřeviny/horniny (substrátu)

smrk

Typ substrátu

ztrouchnivělý úlomek dřeva u konce kořenového náběhu
ztrouchnivělého smrkového pařezu

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

25 m (Červenohorský potok)

Výška/délka mikrolokality

10 cm

Obvod mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Průměr mikrolokality v místě výskytu druhu

4 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

vysoký stupeň rozkladu, struktura dřeva neznatelná

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR
na mikrolokalitě

-

Další přítomné druhy mechorostů

Calypogeia azurea, Lepidozia reptans, Pellia neesiana,
Dicranella heteromalla, Dicranodontium denudatum,
Herzogiella seligeri, Plagiothecium laetum, Plagiothecium
curvifolium, Plagiothecium undulatum, Pogonatum
urnigerum, Rhytidiadelphus subpinnatus, Sanionia uncinata

Přítomné druhy lišejníků

-

Přítomné druhy cévnatých rostlin

Oxalis acetosella

Přítomnost hub na mikrolokalitě

-

Poznámky

Rozptyl (největší/nejmenší vzdálenost sporofytů): 5
cm/0,1 cm. Pokryvnost E0 v místě výskytu: 40%.
V roce 2009 nalezeny pouze dva juvenilní sporofyty.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu
druhu

ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu

ano

Fotodokumentace druhu – detail

ano

Fotodokumentace – negativní vlivy působící na
mikrolokalitu druhu

ne

Tab. 25 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Červenohorské sedlo, Pekárka, 10. 9. 2010
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Obr. 53 – Orientační mapka umístění lokality Červenohorské sedlo, Pekárka

Obr. 54 – Pohled na lokalitu Červenohorské sedlo, Pekárka, 26. 9. 2009 (SK)
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Obr. 55–56 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Červenohorské sedlo, Pekárka, 10. 9. 2010 (SK)

Obr. 57 – Detail mikrolokality č. 1, Červenohorské
sedlo, Pekárka, 10. 9. 2010 (SK)

Obr. 58 – Detail juvenilních sporofytů Buxbaumia viridis
na mikrolokalitě č. 1, Červenohorské sedlo,
Pekárka, 10. 9. 2010 (SK)
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hh Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy

10.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality
Název lokality

10. Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy

Popis lokality

Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy (NPR Praděd), levý
břeh Bílé Opavy ve spodní části rezervace

Datum návštěvy

4. 10. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

50°4‘37.87“N, 17°17‘13.43“E

Mapový zákres lokality je k dispozici

ano

Okres

Bruntál

Kraj

Moravskoslezský

Katastrální území

Malá Morávka 690236

Dílčí kvadrát síťového mapování

5969a

Fytochorion

NPR

Typ biotopu

97 Hrubý Jeseník

Nadmořská výška

910 m

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum

Š. Koval, M. Zmrhalová, 26. 9. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Počet monitorovaných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

kulturní smrčina a příměsí klenu, buku, olše, břízy
(padlé kmeny)

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

80°

Dosavadní management

v rámci CHKOJ, NPR Praděd

Návrh managementu

v rámci režimu v NPR

Herbářový doklad

ne

Počet jedinců

0

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností

nízká (NPR)

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na
lokalitě

ne

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště

dobrý

Negativní vlivy (ve vztahu k druhu, působící na
lokalitě)

vodní živel (lokalita ve srovnání s rokem 2009
změněna působením přívalových dešťů během roku
2010)

Poznámky

viz mikrolokatita

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu

loňský stav

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu

loňský stav

Fotodokumentace – negativní vlivy

ne

Tab. 26 – Charakteristika lokality Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy, 4. 10. 2010
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10.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality
Název lokality

Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy

Popis mikrolokality

ztrouchnivělý kmen na levém břehu Bílé Opavy

Datum návštěvy

4. 10. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

50°4‘37.87“N, 17°17‘13.43“E

Zákres mikrolokality je dispozici

viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Datum započetí monitorování mikrolokality

26. 9. 2009

Fáze monitoringu

ověření loňského nálezu

Expozice [ °] / počet jedinců s danou expozicí

VSV (80°)/0

Sklon [ °] (mikrolokality v místě výskytu druhu)

0°

Druhy/rody (mechorosty/lišejníky/houby/cévnaté
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců druhu

-

Počet jedinců

0 (v roce 2009 1 juv. sporofyt)

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých (starých) tobolek

0

Počet štětů

0

Zástin mikrolokality

50%

Typ substrátu

ztrouchnivělá kláda listnáče, pravděpodobně olše

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

100 m od hlavního toku

Výška/délka mikrolokality

6 m, orientace klády SSZ – JJV

Obvod mikrolokality v místě výskytu druhu

20 cm

Průměr mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Stupeň rozkladu mikrolokality

pozvolný rozpad vnější linie kmene, menší kusy dřeva
chybí

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na
mikrolokalitě

-

Další přítomné druhy mechorostů

Blepharostoma trichophyllum, Brachythecium reflexum,
Dicranum montanum, Dicranum scoparium, Herzogiella
seligeri, Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata

Přítomné druhy lišejníků

Cladonia sp.

Přítomné druhy cévnatých rostlin

-

Přítomnost hub na mikrolokalitě

-

Poznámky

Výskyt šikouška zeleného se na místě nálezu z roku
2009 nepodařilo ověřit, proto byl vyhledáván dále
v okolí toku nad místem původního nálezu v úseku
ca 2 km. V prozkoumávaném území však druh nebyl
nalezen.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu
druhu

ne

Fotodokumentace části mikrolokality druhu

ne

Fotodokumentace druhu – detail

ne

Fotodokumentace – negativní vlivy působící na
mikrolokalitu druhu

ne

Tab. 27 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy, 4. 10. 2010
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Obr. 59 – Orientační mapka umístění lokality Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy

Obr. 60 – Pohled na lokalitu Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy, 27. 9. 2009 (SK)
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Obr. 61 – Dřevní hmota v okolí mikrolokality č. 1, Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy, 4. 10. 2010 (MZ)

Obr. 62 – Buxbaumia aphylla, údolí Bílé Opavy, 4. 10.
2010 (MZ)

Obr. 63 – Střední část údolí Bílé Opavy, 4. 10. 2010
(MZ)
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11.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika lokality
Název lokality

11. Karlov pod Pradědem, potok Volárka

Popis lokality

Malá Morávka, Karlov p. Pradědem, pravý břeh Volárky
ca 0,7 km JZ kóty Malý Máj

Datum návštěvy

5. 10. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/Š. Koval, M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

50°1‘49.96“N, 17°14‘54.59“E

Mapový zákres lokality je k dispozici

ano

Okres

Bruntál

Kraj

Moravskoslezský

Katastrální území

Karlov pod Pradědem 690228

Dílčí kvadrát síťového mapování

5969c

Fytochorion

97 Hrubý Jeseník

Typ biotopu

nezastíněný úsek toku potoka, okolní porost – kulturní
smrčina, na břehu místy s vtroušeným bukem, olší a
břízou

Nadmořská výška

870 m

Autor prvního nálezu druhu na dané lokalitě, datum

Š. Koval, M. Zmrhalová, 27. 9. 2009

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Počet monitorovaných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

nezastíněný úsek toku, okolní porost – kulturní
smrčina s vtroušeným bukem, olší, břízou

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ano

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ne

Expozice [ °] svahu

120°

Dosavadní management

v rámci CHKOJ

Návrh managementu

bez zásahu

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR

Lophozia ascendens

Herbářový doklad

ne

Počet jedinců

1

Míra ohrožení populace druhu lidskou činností

nelze stanovit

Výsledek hodnocení stupně zachování stanoviště

průměrný

Negativní vlivy (ve vztahu k druhu, působící na
lokalitě)

přirozené – potenciální negativní vliv představuje
přívalová voda

Poznámky

viz mikrolokalita

Fotodokumentace – celkový pohled na lokalitu druhu

ano

Fotodokumentace – pohled na biotop druhu

ano

Fotodokumentace – negativní vlivy

ne

Tab. 28 – Charakteristika lokality Karlov pod Pradědem, potok Volárka, 5. 10. 2010

Monitoring mechu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky • Magda Zmrhalová • 2010

56

hh Karlov pod Pradědem, potok Volárka

11.

Buxbaumia viridis – intenzivní monitoring – charakteristika mikrolokality
Název lokality

Karlov pod Pradědem, potok Volárka

Popis mikrolokality

horní plocha ztrouchnivělého vývratu v toku potoka
Volárky

Datum návštěvy

5. 10. 2010

Monitorovatel/Autor nálezu

M. Zmrhalová/Š. Koval, M. Zmrhalová

Použitý navigační systém GPS

WGS 84

GPS souřadnice

50°1‘49.96“N, 17°14‘54.59“E

Zákres mikrolokality je dispozici

viz fotodokumentace

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Datum započetí monitorování mikrolokality

27. 9. 2009

Fáze monitoringu

ověření loňského nálezu

Expozice [ °] / počet jedinců s danou expozicí

SSZ (320°)/1

Sklon [ °] (mikrolokality v místě výskytu druhu)

15°

Druhy/rody (mechorosty/lišejníky/houby/cévnaté
rostliny) rostoucí do 5 cm od jedinců druhu

Cephalozia bicuspidata, Lophozia ascendens,
Dicranum scoparium, Pohlia nutans subsp. nutans.
Polytrichastrum formosum

Počet jedinců

1

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých (starých) tobolek

0

Počet štětů

1

Zástin mikrolokality

0%

Druh dřeviny/horniny (substrátu)

nelze určit

Typ substrátu

horní plocha ztrouchnivělého vývratu v toku

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

mikrolokalita v kontaktu s vodou

Výška/délka mikrolokality

230 cm

Obvod mikrolokality v místě výskytu druhu

-

Průměr mikrolokality v místě výskytu druhu

30 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

vysoký stupeň rozkladu, struktura dřeva neznatelná

Další druhy mechorostů z červeného seznamu ČR na
mikrolokalitě

Lophozia ascendens

Další přítomné druhy mechorostů

Cladonia sp., Plagichila porelloides, Dicranum
montanum, Pohlia nutans subsp. nutans, Sanionia
uncinata, Rhizomnium punctatum, Deschampsia
caespiticia, Vaccinium myrtillus

Přítomné druhy lišejníků

Cladonia sp.

Přítomné druhy cévnatých rostlin

Deschampsia caespiticia, Vaccinium myrtillus

Přítomnost hub na mikrolokalitě

ne

Rozeznané, určené druhy hub

Calocera viscosa (2009)

Poznámky

Pokryvnost mechového patra: 60%. Populace na
mikrolokalitě se jeví jako neperspektivní – v r. 2009
bylo nalezeno 6 juvenilních jedinců, v r. 2010 pouze
jeden štět.

Fotodokumentace – celkový pohled na mikrolokalitu
druhu

ano

Fotodokumentace části mikrolokality druhu

ano

Fotodokumentace druhu – detail

ano

Fotodokumentace – negativní vlivy působící na
mikrolokalitu druhu

ne

Tab. 29 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Karlov pod Pradědem, potok Volárka, 5. 10. 2010

Monitoring mechu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky • Magda Zmrhalová • 2010

57

11.
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Obr. 64 – Orientační mapka umístění lokality Karlov pod Pradědem, potok Volárka

Obr. 65 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Karlov pod Pradědem, potok Volárka, 5. 10. 2010 (SK)
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Obr. 66 – Pohled na lokalitu Karlov pod Pradědem, potok Volárka, 5. 10. 2010 (SK)
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hh Karlov pod Pradědem, potok Volárka

Obr. 67 – Detail mikrolokality č. 1, Karlov pod Pradědem, potok Volárka, 5. 10. 2010 (SK)

Obr. 68 – Štět Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 1, Karlov pod Pradědem, potok Volárka, 5. 10. 2010 (SK)
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