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hh Úvod
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) nebyl dosud na území CHKO Orlické hory nalezen, nejbližší
známá lokalita tohoto druhu leží v PR Peklo u Nového Města nad Metují, kde byl naposledy
zaznamenán v roce 2003. V roce 2010 jsme se proto v rámci monitoringu evropsky významných
druhů pokusili nalézt šikouška zeleného na území CHKO Orlické hory, dle zadání AOPK pak
přednostně na území NPR Trčkov.

hh Metodika
Průzkum byl realizován ve dnech 21. – 23. 9. 2010. Navštíveno bylo celkem 27 lokalit, které byly
prozkoumány s využitím našich zkušeností a poznatků z monitoringu Buxbaumia viridis v CHKO
Jeseníky (Zmrhalová & Koval 2010). Kriteriem pro výběr zkoumaných lokalit byla především
přítomnost dostatečného množství ztrouchnivělého dřeva v takovém stadiu rozkladu, jež
poskytuje optimální podmínky pro výskyt šikouška zeleného, dále pak vhodné vlhkostní poměry
na lokalitě a typ biotopu.
Systematický průzkum vhodných substrátů byl prováděn především v NPR Trčkov a přilehlém
okolí rezervace, zde bylo detailně prozkoumáno 9 lokalit (viz mapka č. 1). V druhé fázi průzkumu
byly nad rámec zadání AOPK ČR navštíveny další, spíše náhodně vybrané lokality v jiných částech
CHKO Orlické hory (viz mapka č. 2). Zde byl průzkum prováděn formou krátkých zastávek,
zaměřených téměř výhradně na konkrétní místa, kde by se šikoušek zelený mohl s největší
pravděpodobností vyskytovat. V této fázi průzkumu jsme postupovali velmi podobně, jako při
vyhledávání nových lokalit tohoto druhu v Jeseníkách v roce 2009 (Zmrhalová 2009).
Názvy zaznamenaných druhů mechorostů a uvedené kategorie ohrožení vycházejí ze Seznamu
a červeného seznamu mechorostů ČR (Kučera & Váňa 2005).

Mapka č. 1 – Orientační mapka lokalit, prozkoumaných v NPR Trčkov
Foto na titulní stránce (obr. 1) – Pohled do centrální části NPR Trčkov (SK)
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Mapka č. 2 – Orientační mapka lokalit, navštívených během průzkumu v CHKO Orlické hory
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Přehled navštívených lokalit (číslování lokalit odpovídá číslům v mapkách č. 1 a 2)
1.

Orlické Záhoří, NPR Trčkov, bučina s příměsí smrku a jedle v oplocené části rezervace, podél
pravostranného přítoku Černého potoka, nad lesní silnicí v severovýchodní části rezervace,
800 m n. m.

2.

Orlické Záhoří, NPR Trčkov, smrčina při severovýchodní hranici rezervace podél pravostranného
přítoku Černého potoka, částečně za hranicemi rezervace, 770 m n. m.

3.

Orlické Záhoří, NPR Trčkov, východní část rezervace nad lesní cestou, 780 m n. m.

4.

Orlické Záhoří, pravostranný přítok Černého potoka, pramenící v NPR Trčkov, kulturní smrčina
podél soutoku obou zdrojnic přítoku, cca 0,5 km SZ od PP Trčkovská Louka, 720 m n. m.

5.

Orlické Záhoří, kulturní smrčina jižně od západní části PR Hraniční louka při lesní cestě od
NPR Trčkov, 790–810 m n. m.

6.

Orlické Záhoří, PR Hraniční louka, západní část rezervace, 790–810 m n. m.

7.

Orlické Záhoří, NPR Trčkov, podél bezejmenného pravostranného přítoku Černého pototka při
jihovýchodní hranici rezervace, 780 m n. m.

8.

Orlické Záhoří, smrčina podél lesní cesty mezi severovýchodní hranicí PP Velká louka a jižní
hranicí PR Hraniční louka, 750 m n. m.

9.

Orlické Záhoří, NPR Trčkov, pramenná oblast levé zdrojnice pravostranného přítoku Černého
potoka v severozápadní části rezervace pod státní silnicí na Šerlich, 900–910 m n. m.

10. Deštné v Orlických horách, údolí Bělé, kulturní smrčina podél silnice ze Šerlichu do Zákoutí,
západní svah kóty Malá Deštná (1090 m), smrčina ve svahu nad levostranným přítokem Bělé,
pramenícím pod Šerlichem, 880 m n. m.
11. Deštné v Orlických horách, Zákoutí, břehy levostranného přítoku Bělé, pramenícího na
jihozápadních svazích kóty Velká Deštná, 780 m n. m.
12. Deštné v Orlických horách, Zákoutí, kulturní smrčina podél levostranného přítoku Bělé, pramenícího
pod lokalitou Luisino údolí, cca 740–750 m n. m.
13. Deštné v Orlických horách, horní část údolí Zdobnice, kulturní smrčina mezi lesní cestou a pravým
břehem řeky, ústící na silnici ze Zákoutí do Zdobnice, cca 830–840 m n. m.
14. Deštné v Orlických horách, horní část údolí Zdobnice, břehový porost po obou stranách toku
v okolí starého mlýna, podél silnice ze Zákoutí do Zdobnice, cca 780 m n. m.
15. Deštné v Orlických horách, údolí Bělé, pravý břeh a svah nad ním, podél Huťského potoka nad
jeho soutokem s Bělou, 550–580 m n. m.
16. Čertův Důl údolí Čertovodolského potoka cca 800 m od kóty Střední vrch (1000 m n. m.), smrčina
podél pravé zdrojnice nad soutokem obou zdrojnic, 840–870 m n. m.
17. Údolí Zdobnice, smrčina v okolí toku cca 150 m nad soutokem s Čertovodolským potokem,
690 m n. m.
18. Orlické Záhoří, pravostranný přítok Divoké Orlice, pramenící pod Kunštátskou kaplí, kulturní
smrčina po pravé straně silnice na Říčky, 710 m n. m.
19. Zdobnice, smrčina na pravé straně silnice ze Zdobnice na Říčky, ca 350 m od bezejmenné kóty
785, cca 775 m n. m.
20. Nová Ves, lesní cesta, bučina s příměsí smrku a kulturní smrčina v oblasti mezi dvěma
pravostrannými přítoky Divoké Orlice, pramenícími pod kótou Mezivrší (939 m) jižně od obce,
710–730 m n. m.
21. Podlesí, pravostranný přítok Divoké Orlice, pramenící pod kótou Anenský vrch (991 m), kulturní
smrčina nad pravým břehem, 660 m n. m.
22. Podlesí, jihozápadní svahy kóty Kuní vrch (728 m), smrčina v pramenné oblasti pravostranného
přítoku Divoké Orlice, 730 m n. m.
23. Neratov, lesní porosty v okolí silnice na Orlické Záhoří ca 800 m severně od obce, 630 m n. m.
24. Údolí Říčky, smrčina podél cesty mezi obcemi Říčky a Rokytnice v Orlických horách, cca 780
m severně od soutoku s Anenským potokem, pramenícím pod kótou Anenský vrch (991 m),
580 m n. m.
25. Údolí Říčky, smrčina podél cesty mezi obcemi Říčky a Rokytnice v Orlických horách, cca 100 m SZ
od soutoku s Anenským potokem, pramenícím pod kótou Anenský vrch (991 m), 560 m n. m.
26. Údolí Říčky, porost buku a smrku mezi obcemi Říčky a Rokytnice v Orlických horách, cca 700 m
JZ od soutoku s Anenským potokem, pramenícím pod kótou Anenský vrch (991 m), 550 m n. m.
27. Zemská brána, Čihák, smrčina mezi silnicí a státní hranicí, podél břehu bezejmenného levého
přítoku Divoké Orlice, pramenícího na hranicích s Polskem, cca 230 m od soutoku, 550 m n. m.
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hh Výsledky
Šikoušek zelený v roce 2010 na žádné z navštívených lokalit v CHKO Orlické hory nalezen nebyl,
přestože zde je dostatek vhodných biotopů i substrátu. Podmínky pro výskyt šikouška zeleného
v CHKO Orlické hory jsou srovnatelné s podmínkami v dalších oblastech, kde se sledovaný druh
vyskytuje, např. v oblasti Králického Sněžníku či v Hrubém Jeseníku. Hrubý Jeseník je podle
současných znalostí oblastí s nejhojnějším výskytem tohoto mechu v ČR, v roce 2009 zde byl
šikoušek zelený nalezen na řadě nových lokalit (Zmrhalová & al. 2010).

NPR Trčkov a okolí rezervace
V NPR Trčkov a blízkém okolí bylo navštíveno celkem 9 lokalit (viz mapka č. 1), na žádné z nich
nebyl šikoušek zelený nalezen. Na žádné z navštívených lokalit nelze výskyt druhu vyloučit,
patrně nejvhodnější podmínky však poskytují lesní porosty v PR Hraniční louka (lokalita č. 6) a
okolí soutoku dvou přítoků Černého potoka, cca 500 m SZ od PP Trčkovská Louka (lokalita č. 4).
Rovněž v oplocené centrální části NPR je dostatek vhodného substrátu i optimální podmínky pro
výskyt tohoto druhu.
Na všech lokalitách zde byly zaznamenány běžné druhy mechorostů, pravidelně se vyskytující
společně s šikouškem zeleným (např. Dicranodontium denudatum, Dicranum montanum, Dicranum
scoparium, Herzogiella seligeri, Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, Plagiothecium
curvifolium, Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, Tetraphis pellucida).
K zajímavějším druhům mechorostů, zaznamenaných v NPR Trčkov, patří epixylicky rostoucí
játrovka Jungermannia leiantha, řazená do kategorie taxonů blízkých ohrožení (LR–nt) a mech
Campylophyllum sommerfeltii z kategorie ohrožených taxonů (VU), jejichž výskyt v NPR
Trčkov byl již publikován (Zmrhalová & al. 2007). Za zmínku stojí také nález invazivního mechu
Orthodontium lineare v blízkosti NPR Trčkov (lokalita č. 4). Tento druh byl nalezen také v kulturní
smrčině na pravostranném přítoku Divoké Orlice u Podlesí (lokalita č. 21).
Tab. 1 - Seznam mechrostů, zaznamenaných během průzkumu v NPR Trčkov a blízkém okolí
Játrovky

Mechy

Calypogeia azurea
Cephalozia bicuspidata
Chiloscyphus coadunatus
Chiloscyphus profundus
Jungermannia leiantha LR-nt
Lepidozia reptans
Metzgeria furcata
Pellia epiphylla
Plagiochila porelloides
Ptilidium pulcherrimum

Atrichum undulatum
Brachydontium trichodes (LC-att)
Brachythecium reflexum
Brachythecium rutabulum
Campylophyllum sommerfeltii (VU)
Dicranella heteromalla
Dicranodontium denudatum
Dicranum montanum
Dicranum scoparium
Fissidens taxifolius
Herzogiella seligeri
Hygrohypnum ochraceum
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme
Isothecium alopecuroides
Mnium hornum
Orthodontium lineare
Philonotis fontana
Plagiomnium affine
Plagiothecium curvifolium
Plagiothecium undulatum
Pleurozium schreberi
Pohlia nutans subsp. nutans
Polytrichastrum formosum
Polytrichastrum longisetum
Polytrichastrum pallidisetum
Rhizomnium punctatum
Sanionia uncinata
Sphagnum sp.
Tetraphis pellucida
Thuidium tamariscinum
Ulota sp. (ster.)
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Další lokality v CHKO Orlické hory
Rovněž na žádné z dalších navštívených lokalit v CHKO Orlické hory (viz mapka č. 2) šikoušek zelený
nalezen nebyl. Snad nejoptimálnější podmínky byly zjištěny v horní části údolí Zdobnice (lokality
č. 13–14), v údolí Čertovodolského potoka (lokalita č. 16), v lesních porostech jihozápadně od Nové
Vsi (lokalita č. 20) či v údolí Říčky (lokality č. 24–26). Výskyt šikouška zeleného však nelze vyloučit
ani na žádné z dalších navštívených lokalit, všude byl zaznamenán dostatek vhodného substrátu
i relativně vhodné podmínky pro jeho výskyt. Během průzkumu uvedených lokalit byly nalézány
běžné, převážně lesní druhy mechorostů, v lesních porostech nedaleko Nové Vsi (lokalita č. 20) byly
nalezeny dva ohrožené mechy (kategorie VU) – Buxbaumia aphylla a Campylophyllum sommerfeltii.
Šikoušek bezlistý (Buxbaumia aphylla) zde rostl na hlíně a drti ze ztrouchnivělého dřeva na SSV
exponovaném kraji lesní cesty společně s druhy Ceratodon purpureus, Dicranella heteromalla,
Pohlia nutans subsp. nutans, Polytrichastrum formosum, Rhytidiadelphus squarrosus a Sphagnum
girgensohnii. Mechovec Sommerfeltův (Campylophyllum sommerfeltii) byl na této lokalitě nalezen
na kmenech tří buků společně s druhy Lepidozia reptans a Brachythecium reflexum. Tento druh byl
zaznamenán také v údolí Čertovodolského potoka u Čertova Dolu (lokalita č. 16), kde rovněž rostl
na bázi buku. Další invazivní mech na území CHKO Orlické hory, Campylopus introflexus, byl vedle
ostatních běžných lesních mechorostů nalezen v údolí Říčky (lokalita č. 25).
Tab. 2 - Celkový seznam mechorostů, zaznamenaných během průzkumu v CHKO Orlické hory
Játrovky

Mechy

Blepharostoma trichophyllum
Calypogeia azurea
Cephalozia bicuspidata
Cephalozia lunulifolia
Chiloscyphus coadunatus
Chiloscyphus profundus
Jungermannia leiantha (LR-nt)
Lepidozia reptans
Metzgeria furcata
Pellia epiphylla
Plagiochila porelloides
Ptilidium pulcherrimum
Riccardia sp.

Atrichum undulatum
Brachydontium trichodes (LC-att)
Brachythecium reflexum
Brachythecium rutabulum
Brachythecium salebrosum
Buxbaumia aphylla (VU)
Campylopus introflexus
Campylophyllum sommerfeltii (VU)
Ceratodon purpureus
Dicranella heteromalla
Dicranella varia
Dicranodontium denudatum
Dicranum montanum
Dicranum scoparium
Fissidens taxifolius
Herzogiella seligeri
Hygrohypnum ochraceum
Hylocomium splendens
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme
Isothecium alopecuroides
Leucobryum glaucum
Mnium hornum
Orthodontium lineare
Orthotrichum affine
Philonotis fontana
Plagiomnium affine
Plagiothecium curvifolium
Plagiothecium undulatum
Pleurozium schreberi
Pohlia nutans subsp. nutans
Polytrichastrum formosum
Polytrichastrum longisetum
Polytrichastrum pallidisetum
Polytrichum commune
Pterigynandrum filiforme
Rhizomnium punctatum
Rhytidiadelphus squarrosus
Sanionia uncinata
Sphagnum girgensohnii
Sphagnum sp.
Tetraphis pellucida
Thuidium tamariscinum
Ulota sp. (ster.)
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hh Závěr
Šikoušek zelený v roce 2010 na území CHKO Orlické hory nalezen nebyl, přestože podmínky
pro jeho výskyt se zde jeví jako vyhovující. Orlické hory leží v relativní blízkosti oblastí, kde se
šikoušek zelený vyskytuje, je zde dostatek lokalit, které se alespoň podle dosavadních znalostí
zdají být pro jeho výskyt naprosto vyhovující i celkový ráz a zachovalost krajiny Orlických hor
se pro výskyt tohoto druhu jeví jako příznivé. Jelikož nebyly nalezeny žádné jasně vysvětlitelné
důvody absence výskytu šikouška zeleného v Orlických horách, možnost jeho výskytu zde
v žádném případě vyloučit nelze.
Dle našeho subjektivního dojmu z monitoringu v CHKO Jeseníky se letošní rok ve srovnání
s rokem 2009 zdál být pro výskyt šikouška zeleného méně příznivý, což by snad mohlo být
i jedním z důvodů jeho nenalezení v Orlických horách. Tuto domněnku lze však potvrdit či vyvrátit
jen opakovaným průzkumem v dalších letech. Svou roli však může hrát i geografická poloha
Orlických hor v souvislosti se schopnostmi šíření šikouška zeleného na větší vzdálenosti, nebo
klimatické podmínky v Orlických horách, nějakým způsobem specifické. Možné je tedy i to, že se
druh v území opravdu v současnosti nevyskytuje. O biologii tohoto druhu, zdá se, ještě zdaleka
není známo vše, zůstává řada otázek nezodpovězených. Monitoring šikouška zeleného v CHKO
Orlické hory by proto měl pokračovat i v příštích letech, bylo by vhodné znovu prozkoumat nejen
některé lokality letos navštívené, ale zaměřit se i na další neprozkoumané části této oblasti.
V rámci monitoringu tohoto druhu je však zapotřebí sledovat jeho rozšíření i v rámci celé ČR,
což může nakonec pomoci pochopit příčiny jeho výskytu či absence i v jednotlivých menších
územích a lépe porozumět i biologii tohoto druhu obecně.
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hh příloha – fotodokumentace

Obr. 2 – Pohled do centrální části NPR Trčkov (lokalita č. 1), v popředí ideální substrát pro výskyt mechu
Buxbaumia viridis (SK)
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Obr. 3 – Mech Brachydontium trichodes v centrální části NPR Trčkov (lokalita č. 1) (SK)
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Obr. 4 – Pohled do porostu sousedícího s NPR Trčkov (lokalita č. 2), v popředí substrát vhodný pro výskyt mechu
Buxbaumia viridis (SK)
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Obr. 5 – Pohled do lesního porostu nedaleko Nové Vsi (lokalita č. 20) s dostatkem substrátu vhodného pro výskyt
mechu Buxbaumia viridis (MZ)
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Obr. 6 – Pohled do lesního porostu nedaleko Nové Vsi (lokalita č. 20), v popředí buk porostlý mechem
Campylophyllum sommerfeltii (MZ)
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Obr. 7–8 – Buk porostlý mechem Campylophyllum sommerfeltii a detail tohoto druhu nedaleko Nové vsi
(lokalita č. 20) (SK)

Monitoring Buxbaumia viridis v CHKO Orlické hory • Štěpán Koval & Magda Zmrhalová• 2010

13
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Obr. 9 – Pohled na lokalitu výskytu šikouška bezlistého (Buxbaumia aphylla) nedaleko Nové vsi (lokalita č. 20) (SK)

Obr. 10 – Šikoušek bezlistý (Buxbaumia aphylla) (SK)

Obr. 11 – Šikoušek bezlistý (Buxbaumia aphylla), detail
juvenilních jedinců (SK)
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Obr. 12 – Invazivní mech Campylopus introflexus v údolí Říčky (lokalita č. 25) (SK)
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