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1.

hh Úvod
V roce 2011 byl proveden monitoring evropsky významného druhu Buxbaumia viridis dle zadání
AOPK na 14 vybraných lokalitách v CHKO Jeseníky a blízkém okolí (viz mapka – obr. 2), s cílem
ověřit na nich výskyt sledovaného druhu a zjistit stav jeho populací.
Zpráva je doplněna o seznam a stučný popis dalších 9 nových lokalit, nalezených ve sledovaném
území v letech 2010 a 2011. Jedná se o lokality dosud nikde nepublikované, nalezené během
vlastního bádání monitorovatelů.

Obr. 2 – Orientační mapka lokalit, monitorovaných v roce 2011. Číslování jednotlivých lokalit odpovídá číslům
v přehledu lokalit (viz tab. 1).
Foto na titulní stránce (obr. 1) – Šikoušek zelený na lokalitě Vernířovice, PR Břidličná, 16. 9. 2011 (ŠK)
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1.

h Metodika
Lokality byly navštíveny v září a říjnu 2011. Monitoring byl rámcově prováděn podle metodiky
E. Holé (Holá 2011), v několika bodech však tato metodika zcela dodržena nebyla:
1. Zapíchnutí dřevěné špejle do okolí místa výskytu, za účelem zjištění tvrdosti dřeva, by v mnoha
případech způsobilo destrukci substrátu a tím ohorožení mikropopulace druhu. Mnohdy se jedná
o velmi drobné, volné úlomky dřeva, ze kterých sporofyt přímo vyrůstá. Jedinci často rostou
přímo na zemi, kde je problém zbytky dřeva vůbec rozlišit, údaj o tvrdosti dřeva by zde neměl
žádnou vypovídací hodnotu, nebyl proto tímto způsobem zjišťován.
2. Počty jedinců Buxbaumia viridis byly počítány a zaznamenány, nebyly však vytvářeny herbářové
položky tohoto druhu, proto není uváděn autor sběru, ani herbář.
3. Určit expozici a sklon substrátu v místě výskytu druhu bylo z důvodu různorodosti substrátu
v mnoha případech problematické, ve výsledku nepřesné a dle názoru monitorovatelů není
tento údaj ani nijak přínosný (např. často druh roste na pařezu i v jeho okolí, pak by byly
zaznamenány všechny světové strany a úhel 0–90°). Zaznamenávána byla tedy expozice a sklon
svahu na mikrolokalitě.

Názvy doprovodných druhů mechorostů vycházejí ze Seznamu a červeného seznamu mechorostů
ČR (Kučera & Váňa 2005).

h Výsledky, hodnocení a závěr
Výskyt druhu byl ověřen na 12 lokalitách, na jedné byly nalezeny jen pozůstatky sledovaného
druhu (štěty) z předchozích let a na jedné lokalitě výskyt potvrzen nebyl.
Výsledky monitoringu v roce 2011 jsou stručně shrnuty v následující tabulce, podrobně
jsou zpracovány v jednotlivých tabulkách (tab. 2 až tab. 35) a doplněny fotodokumentací
a mapkami.
č.

Název lokality

1

Vernířovice, JZ svah Břidličné hory

2

NPR Rašeliniště Skřítek

3

Karlov pod Pradědem, údolí Kotelného
potoka/Malá kotlina 2

4

výskyt druhu
na lokalitě
v roce 2011

počet jedinců
nalezených v roce
2009/2011

zpracováno
na straně

monitorovatel

1/7

6–12

ŠK

108/43

13–17

ŠK, MZ

2/1

18–22

ŠK

Vernířovice, PR Břidličná

18/10

23–27

ŠK

5

Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka

29/7

28–35

ŠK

6

Stará Ves, údolí Staroveského potoka

70/0

36–38

ŠK

7

Strupšín, SV svahy kóty Velká Polanka

nepočítáno/10

39–42

ŠK, MZ

8

Mikulovice, Salisovský les

23/44

43–48

MZ

9

Bedřichov, Dlouhý potok

2/39

49–53

ŠK

10

Ferdinandov, údolí Zlatého potoka

1/5

54–59

ŠK

11

Bělá pod Pradědem, údolí Rudohorského
potoka

14/20

60–65

MZ

12

Branná, potok Hučava, u PR Františkov

6/2

66–71

MZ

13

Ždárský Potok, údolí Stříbrného potoka

2/44

72–75

ŠK

14

Hrabová, jižní svahy kóty Bílý kámen

1/36

76–80

MZ, ŠK

Tab. 1 – Přehled lokalit, monitorovaných v roce 2011
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1.
Oblast CHKO Jeseníky a její okolí je v současnosti oblastí s nejbohatším výskytem šikouška
zeleného v České republice. Monitoring tohoto druhu zde probíhá pravidelně od roku 2001,
intenzivněji pak od roku 2009, kdy byla průzkumem i dosud "netradičních" lokalit nalezena řada
lokalit nových (Zmrhalová & al. 2010), ověřeny byly tehdy téměř všechny lokality historické. Během
roku 2010 a 2011 bylo nalezeno dalších 9 nových lokalit šikouška zeleného, nikoliv však již cíleným
hledáním tohoto druhu, ale spíše náhodně, při průzkumu oblasti, během fotodokumentace jiných
druhů mechorostů a podobně. Je téměř jisté, že průzkumem, zaměřeným cíleně na vyhledávání
dalších lokalit šikouška zeleného, by v této oblasti byly nalezeny desítky dalších lokalit.
Výskyt druhu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky a okolí tedy v současnosti pravděpodobně
ohrožen není, menší počty nalezených jedinců či neověření výskytu druhu na některých
lokalitách je vyvažováno nárůstem populací na lokalitách jiných či jeho výskytem na lokalitách
nově nalezených. Na téměř všech monitorovaných lokalitách jsou podmínky pro výskyt šikouška
zeleného dobré, většinou zde panují vhodné vlhkostní poměry a vyskytuje se zde dostatečné
množství vhodného substrátu, v podobě ztrouchnivělých kmenů, pařezů a větví, jakož i úlomků
ztrouchnivělého dřeva, které šikoušek zelený s oblibou obsazuje.
Určitý negativní vliv na výskyt šikouška zeleného v některých letech může mít nepříznivý vývoj
počasí v době vývoje mladých jedinců. Pokud se ale jedná jen o roční výkyvy, celkový stav
populace by neměl být ohrožen. Otázkou je, jak by se projevila dlouhodobější změna klimatu...
Těžba dřeva, během níž může dojít k mechanickému poničení místa výskytu druhu, z dlouhodobějšího hlediska patrně nepředstavuje ohrožení pro jeho výskyt ve sledovaném území. Naopak,
při rozumném hospodaření v lesích, takto postupně vzniká zásoba nového substrátu.
Bude-li výskyt šikouška zeleného v České republice monitorován i v dalších letech, bylo by
vhodné pokračovat i průzkumem v dalších územích a pokusit se postupně zmapovat výskyt
tohoto druhu v celé ČR. V oblasti CHKO Jeseníky a okolí, by pak bylo vhodné prozkoumat i širší
okolí CHKO a tím zjistit celkovou oblast výskytu tohoto druhu na severozápadu Moravy.
Při vyhledávání lokalit pak doporučujeme věnovat mnohem větší pozornost také drobným zetlelým
zbytkům dřevní hmoty, trouchnivějícím pařezům, ulomkům dřeva na zemi a např. i v naplavené
hlíně na kamenech. Tyto typy substrátů byly dosud opomíjeny, dle našich zkušeností jsou však
šikouškem zeleným relativně často obsazovány.

hh Literatura
Holá E. (2011): Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) – metodika mapování. Verze 2011. Msc.,
AOPK Praha: 1–5.
Kučera J. & Váňa J. (2005): Seznam a červený seznam mechorostů České republiky (2005).
– Příroda 23: 1–104.
Zmrhalová M., Koval Š. & Holá E. (2010): Nové poznatky o výskytu mechu šikouška zeleného.
– Ochrana přírody, 3: 24–26.
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hh Nové lokality šikouška zeleného zjištěné v letech 2010 a 2011
»» Hrubý Jeseník, pásmo Orlíku, Bělá p. Pradědem – Domašov, cca 800 m ZSZ od kóty
Lysý vrch (1128 m n. m.), WGS-84: 50°08'25,36"N 017°13'30,81"E, 850 m n. m., zbytky
ztrouchnivělého dřeva na kameni v lesním průseku ve smrčině, prosvětlené místo, 22. 5.
2010 (21 jedinců).
»» Hrubý Jeseník, pásmo Orlíku, Bělá p. Pradědem – Domašov, ca 300 m SV od kóty Lysý vrch
(1128 m n. m.), WGS-84: 50°8'22.210"N 17°14'23.121"E, 1030 m n. m., hlína a dřevěná drť
na zemi v travnatém lesním průseku, 22. 5. 2010 (8 jedinců).
»» Hrubý Jeseník, pásmo Orlíku, Vrbno p. Pradědem, pravý břeh bezejmenného pravého
přítoku Skalního potoka, pramenícího na jižních svazích kóty Jelení loučky (1205 m n. m.)
WGS-84: 50°8'18.250"N 17°15'52.842"E, 1000 m n. m., ztrouchnivělý pařez na břehu toku
v kulturní smrčině, 11. 6. 2010 (3 jedinci).
»» Hrubý Jeseník, Kouty nad Desnou, Borová dolina, cca 880 m od kóty Tupý vrch (1123
m n. m.) WGS-84: 50°5'28.111"N 17°9'34.170"E, 730 m n. m., SSV exponovaný, suchý
travnatý svah lesní cesty, nedaleko brodu přes Borový potok, hlína na kameni, 20. 7. 2010
(1 jedinec).
»» Hrubý Jeseník, pásmo Orlíku, Vrbno p. Pradědem, údolí Suchého potoka při jižní hranici PR
Suchý vrch, WGS-84: 50°9'11.361"N 17°21'3.059"E, 730 m n. m., ztrouchnivělá kláda na
levém břehu toku, 11. 9. 2010 (21 jedinců).
»» Hrubý Jeseník, Bělá p. Pradědem, údolí Šumného potoka, cca 850 m SV od kóty Malé Bradlo
(1043 m n. m.), WGS-84: 50°10'27.019"N 17°15'20.779"E, 730 m n. m., ztrouchnivělé
zbyty dřeva z rozpadající se klády a kamenitý břeh suchého ramene potoka, nedaleko nově
vybudovaného mostku, 17. 8. 2011 (5 jedinců).
»» Hrubý Jeseník, Bělá p. Pradědem, údolí Šumného potoka, ca 550 m ZJZ od kóty Ostruha
(1021 m n. m.), WGS-84: 50°9'48.710"N, 17°15'47.553"E, 890 m n. m., naplavená hlína na
kameni nad levým břehem potoka, 17. 8. 2011 (51 jedinců).
»» Hrubý Jeseník, pásmo Orlíku, Bělá p. Pradědem – Domašov, JZ svahy kóty Ostruha (1021 m
n. m.), WGS-84: 50°9'43.340"N 17°16'3.460"E, 980 m n. m., ztrouchnivělý pařez v kulturní
smrčině, 17. 8. 2011 (3 jedinci).
»» Hrubý Jeseník, Sobotín, Klepáčov, JJZ svahy kóty Skaliska (681 m n. m.), WGS-84:
49°59'38.540"N 17°6'55.182"E, 675 m n. m., světlina v kulturní smrčině, ztrouchnivělý
pařez a zbytky dřevní hmoty na zemi, 7. 7. 2010 (7 jedinců), 24. 10. 2011 (61 jedinců).
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1.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality
Pracovní název lokality

Vernířovice, JZ svah Břidličné hory

Autor a datum mapování

Š. Koval, 16. 9. 2011

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě

Š. Koval, 28. 9. 2009

Popis/lokalizace lokality

Vernířovice, kulturní smrčina u lesní cesty, poblíž
Měsíční chaty, cca 1.7 km ZJZ od vrcholu Břidličné
hory

Nadmořská výška

1042 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

kulturní smrčina

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ne

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ne

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

Na lokalitě byla prováděna těžba dřeva - probírka,
mikrolokalita č. 1 byla mechanicky poničena, výskyt
druhu na lokalitě však ohrožen není.

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

Buxbaumia aphylla

Poznámka

Na lokalitě byla v nedávné době prováděna těžba
dřeva (probírka smrkového porostu), při níž došlo
k mechanickému poničení původní mikrolokality.
V blízkosti původního místa výskytu však byla
nalezena další mikrolokalita. Vzhledem k dostatku
vhodného substrátu na lokalitě i v jejím širokém okolí,
lze tuto lokalitu považovat za perspektivní.

Fotodokumentace

ano

Počet nalezených jedinců na lokalitě

7

Počet mladých tobolek

5

Počet zralých tobolek

2

Počet štětů

0

Tab. 2 – Charakteristika lokality Vernířovice, JZ svah Břidličné hory z 16. 9. 2011
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hh Vernířovice, JZ svah Břidličné hory

1.

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Vernířovice, JZ svah Břidličné hory

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

kořenový náběh pařezu v kulturní smrčině

GPS souřadnice (WGS 84)

50°1'40.902"N, 17°9'52.913"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

kořenový náběh pařezu – délka 90 cm, průměr pařezu
30 cm, výška cca 30 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

6) měkké dřevo, obrys hodně zdeformován, ale ještě
rozeznatelný

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

cca 400 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl
opětovně nalezen

Mikrolokalita byla mechanicky poškozena při těžbě
dřeva, absence druhu zde bude patrně způsobena
rovněž (nebo spíše) nedostatkem vlhkosti v období
vývoje mladých jedinců. Lokalita není v přímém (ani
blízkém) kontaktu s vodou a místo samotné je spíše
sušší. Výskyt druhu na této mikrolokalitě v budoucnu
vyloučen není, je zde však závislejší na vlhčím počasí,
než na druhé mikrolokalitě, nalezené nedaleko, ale ve
vlhčí části lesa.

Fotodokumentace

ano

Tab. 3 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Vernířovice, JZ svah Břidličné hory z 16. 9. 2011
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1.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Vernířovice, JZ svah Břidličné hory

Číslo mikrolokality v rámci lokality

2

Slovní popis, typ mikrolokality

ležící kus smrkového dřeva (patrně odřezek slabého
kmene při probírce) v kulturní smrčině

GPS souřadnice (WGS 84)

50°1'39.126"N, 17°9'52.596"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

průměr cca 12 cm, délka 50 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

6–7) měkké dřevo, obrys kmene hodně zdeformován,
ale ještě rozeznatelný

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

60 %

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

Chiloscyphus profundus, Cephalozia bicuspidata,
Dicranum scoparium, Dicranum montanum,
Plagiothecium sp., Tetraphis pellucida, Mycena sp.,
Oxalis acetosella, Picea abies juv.

Zástin mikrolokality

50 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

7

Počet mladých tobolek

2

Počet zralých tobolek

5

Počet štětů

0

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

1/35 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu

ZSZ

Sklon svahu v místě výskytu druhu

2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

cca 450 m

Poznámka

Nově nalezená mikrolokalita, v okolí je dostatek
substrátu vhodného pro výskyt Buxbaumia viridis, při
průzkumu širšího okolí lze předpokládat další nálezy.
Ve vzdálenosti cca 3 m od výskytu Buxbaumia viridis
bylo na udusané hlíně nalezeno rovněž několik desítek
jedinců druhu Buxbaumia aphylla, tento druh byl
nalezen i na dalších třech místech na lokalitě, vždy
v hojném počtu.

Fotodokumentace

ano

Tab. 4 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Vernířovice, JZ svah Břidličné hory z 16. 9. 2011
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Obr. 3 – Orientační mapka umístění lokality Vernířovice, JZ svah Břidličné hory

Obr. 4 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Vernířovice, JZ svah Břidličné hory, 16. 9. 2011, šipkou je vyznačeno
původní místo výskytu Buxbaumia viridis v roce 2009 (ŠK)
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Obr. 5 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Vernířovice, JZ svah Břidličné hory, 16. 9. 2011 (ŠK)
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Obr. 6 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Vernířovice, JZ svah Břidličné hory, 16. 9. 2011 (ŠK)
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Obr. 7–9 – Detail mikrolokality č. 2, Vernířovice, JZ svah Břidličné hory a detaily jedinců Buxbaumia viridis,
16. 9. 2011 (ŠK)
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hh NPR Rašeliniště Skřítek
Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality

NPR Rašeliniště Skřítek

Autor a datum mapování

Š. Koval, 24. 10. 2011

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě

Š. Koval, M. Zmrhalová, 1. 10. 2009

Popis/lokalizace lokality

NPR Skřítek, severní hranice rezervace poblíž
rozcestí Nad Skřítkem, cca 530 m VSV od parkoviště
u motorestu

Nadmořská výška

880 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

smrčina s příměsí buku

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ne

Dosavadní management

národní přírodní rezervace

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

Výskyt druhu na lokalitě je po tři roky sledování
relativně stabilní, v bezprostřední blízkosti
mikrolokality, i v širším okolí, se nachází dostatek
vhodného substrátu, vlhkostní poměry jsou zde rovněž
ideální. Výskyt druhu lze předpokládat i na dalších
místech v okolí.

Fotodokumentace

ano

Počet nalezených jedinců na lokalitě

43

Počet mladých tobolek

27

Počet zralých tobolek

4

Počet štětů

11

Tab. 5 – Charakteristika lokality NPR Rašeliniště Skřítek z 24. 10. 2011
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2.

hh NPR Rašeliniště Skřítek
Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality

NPR Rašeliniště Skřítek

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

ztrouchnivělé zbytky dřeva z hromady větví, hlína
smíšená s rozpadlou dřevěnou drtí

GPS souřadnice (WGS 84)

49°59'59.543"N, 17°9'44.141"E

Druh dřeviny

smrk, buk

Rozměry substrátu

zbytky dřeva na ploše cca 4 x 3 m

Stupeň rozkladu mikrolokality

7–8) humifikace 80–100%, místy pouze pozůstatky
tvrdého dřeva

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

20–40 %

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

Blepharostoma trichophyllum, Chiloscyphus profundus,
Cephalozia bicuspidata, Lepidozia reptans, Dicranum
scoparium, Dicranum montanum, Herzogiella seligeri,
Pleurozium schreberi, Polytrichastrum formosum,
Polytrichastrum longisetum, Rhizomnium punctatum,
Tetraphis pellucida, Cladonia sp., Armillaria ostoyae,
Xylaria longipes, Calamagrostis villosa, Fagus
sylvatica, Oxalis acetosella, Picea abies juv.

Zástin mikrolokality

35 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

43

Počet mladých tobolek

28

Počet zralých tobolek

4

Počet štětů

11

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

0,1/300 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu

JZ

Sklon svahu v místě výskytu druhu

2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

430 m

Poznámka

viz poznámka v charakteristice lokality

Fotodokumentace

ano

Tab. 6 – Charakteristika mikrolokality č. 1, NPR Rašeliniště Skřítek, 24. 10. 2011
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2.

hh NPR Rašeliniště Skřítek

Obr. 10 – Orientační mapka umístění lokality NPR Rašeliniště Skřítek

Obr. 11 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, NPR Rašeliniště Skřítek, 24. 10. 2011 (ŠK)
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2.

hh NPR Rašeliniště Skřítek

Obr. 12 – Detail mikrolokality č. 1, NPR Rašeliniště Skřítek, 24. 10. 2011 (ŠK)
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2.

hh NPR Rašeliniště Skřítek

Obr. 13 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, NPR Rašeliniště Skřítek, 24. 10. 2011 (ŠK)

Obr. 14–15 – Buxbaumia viridis na mikrolokalitě č. 1, NPR Rašeliniště Skřítek, 24. 10. 2011 (ŠK)
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3.

hh Karlov pod Pradědem, údolí Kotelného potoka/Malá kotlina 2
Buxbaumia viridis – charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Karlov pod Pradědem, údolí Kotelného potoka/Malá
kotlina 2

Autor a datum mapování

Š. Koval, 22. 10. 2011

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě

Š. Koval, M. Zmrhalová, 6. 10. 2009

Popis/lokalizace lokality

Karlov pod Pradědem, smrčina po pravém břehu
Kotelného potoka, ca 1,4 km JV od kóty Široká hora
(1134 m n. m.), cca 150 m západně od křižovatky
lesních cest

Nadmořská výška

860 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

kulturní smrčina, v blízkosti prameniště lesního
potůčku

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ne

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ano

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

V okolí lokality je dostatkem vhodného substrátu
i zdrojů vlhkosti, výskyt druhu patrně ohrožen není.
Při průzkumu širšího okolí lze předpokládat další
nálezy.

Fotodokumentace

ano

Počet nalezených jedinců na lokalitě

1

Počet mladých tobolek

1

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

0

Tab. 7 – Charakteristika lokality Karlov pod Pradědem, údolí Kotelného potoka/Malá kotlina 2 z 22. 10. 2011
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3.

hh Karlov pod Pradědem, údolí Kotelného potoka/Malá kotlina 2
Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality

Karlov pod Pradědem, údolí Kotelného potoka/Malá
kotlina 2

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

ztrouchnivělý pařez

GPS souřadnice (WGS 84)

50°1'22.587"N 17°14'21.645"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

průměr pařezu 80 cm, výška 110 cm, kořenové náběhy
na ploše o průměru až 240 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

4) dřevo měkčí, obrys zachován, kůra chybí

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

40%

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

Chiloscyphus profundus, Cephalozia bicuspidata,
Lepidozia reptans, Dicranum scoparium, Plagiothecium
sp., Rhizomnium punctatum, Tetraphis pellucida,
Mycena epipterygia, Oxalis acetosella

Zástin mikrolokality

80%

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

1

Počet mladých tobolek

1

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě (vzdálenost
dvou nejbližších/dvou nejvzdálenějších jedinců)
Expozice svahu v místě výskytu druhu

SSV

Sklon svahu v místě výskytu druhu

7°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

8m

Poznámka

V roce 2009, při nálezu lokality, nalezeni 2 jedinci na
kořenovém náběhu, v roce 2010 negativní nález, letos
výskyt druhu opět ověřen, na jiném místě pařezu.

Fotodokumentace

ano

Tab. 8 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Karlov pod Pradědem, údolí Kotelného potoka/Malá kotlina 2,
22. 10. 2011
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3.

hh Karlov pod Pradědem, údolí Kotelného potoka/Malá kotlina 2

Obr. 16 – Orientační mapka umístění lokality Karlov pod Pradědem, údolí Kotelného potoka/Malá kotlina 2

Obr. 17–18 – Detail mikrolokality č. 1, Karlov pod Pradědem, údolí Kotelného potoka/Malá kotlina 2 a Buxbaumia
viridis na této lokalitě, 22. 10. 2011 (ŠK)
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3.

hh Karlov pod Pradědem, údolí Kotelného potoka/Malá kotlina 2

Obr. 19 – Pohled na lokalitu Karlov pod Pradědem, údolí Kotelného potoka/Malá kotlina 2, 22. 10. 2011 (ŠK)
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3.

hh Karlov pod Pradědem, údolí Kotelného potoka/Malá kotlina 2

Obr. 20 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Karlov pod Pradědem, údolí Kotelného potoka/Malá kotlina 2,
s vyznačením místa výskytu Buxbaumia viridis, 22. 10. 2011 (ŠK)
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hh Vernířovice, PR Břidličná

4.
1.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality
Pracovní název lokality

Vernířovice, PR Břidličná

Autor a datum mapování

Š. Koval, 16. 9. 2011

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě

Š. Koval, M. Zmrhalová, 6. 10. 2009

Popis/lokalizace lokality

Vernířovice, PR Břidličná, bučina s vtroušeným
smrkem na levém břehu toku Merty, suťový svah na
hranici rezervace cca 0,2 km SV od Čertovy stěny
(1074 m n. m.)

Nadmořská výška

935 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

suťový svah, bučina s vtroušeným smrkem

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ano

Dosavadní management

přírodní rezervace

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

nejsou

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

perspektivní lokalita s dostatkem vhodného substrátu
v bezprostřední blízkosti mikrolokality i v širším okolí

Fotodokumentace

ano

Počet nalezených jedinců na lokalitě

10

Počet mladých tobolek

9

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

1

Tab. 9 – Charakteristika lokality Vernířovice, PR Břidličná z 16. 9. 2011
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hh Vernířovice, PR Břidličná

4.
1.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Vernířovice, PR Břidličná

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

rozpadající se smrková kláda (vývrat), původně
cca 17 m dlouhá, průměr 40 cm

GPS souřadnice (WGS 84)

50°2'35.969"N, 17°11'11.472"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

rozpadající se dřevo na ploše cca 1 x 2 m

Stupeň rozkladu mikrolokality

7–8) obrys kmene v místě výskytu lze těžko rozeznat,
pouze rozpadající se pozůstatky tvrdého dřeva

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

80 - 95%

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

Blepharostoma trichophyllum, Chiloscyphus profundus,
Cephalozia bicuspidata, Lepidozia reptans, Plagiochila
porelloides, Dicranum scoparium, Dicranum
montanum, Herzogiella seligeri, Plagiothecium sp.,
Rhizomnium punctatum, Tetraphis pellucida, Oxalis
acetosella, Picea abies juv.

Zástin mikrolokality

70%

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

10

Počet mladých tobolek

9

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

1

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

1/120 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu

SV

Sklon svahu v místě výskytu druhu

30°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

10 m

Poznámka
Fotodokumentace

ano

Tab. 10 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Vernířovice, PR Břidličná z 16. 9. 2011
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4.
1.

hh Vernířovice, PR Břidličná

Obr. 21 – Orientační mapka umístění lokality Vernířovice, PR Břidličná

Obr. 22–23 – Buxbaumia viridis na lokalitě Vernířovice, PR Břidličná, 16. 9. 2011 (ŠK)
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4.
1.

hh Vernířovice, PR Břidličná

Obr. 24 – Pohled na lokalitu Vernířovice, PR Břidličná, s vyznačením místa výskytu Buxbaumia viridis,
16. 9. 2011 (ŠK)
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4.
1.

hh Vernířovice, PR Břidličná

Obr. 25 – Pohled na lokalitu Vernířovice, PR Břidličná, s vyznačením místa výskytu Buxbaumia viridis,
16. 9. 2011 (ŠK)
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hh Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka

5.
1.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality
Pracovní název lokality

Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka

Autor a datum mapování

Š. Koval, 17. 9. 2011

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě

Š. Koval, M Zmrhalová, 11. 10. 2009

Popis/lokalizace lokality

Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka, jižní svahy
bezejmenné kóty (851 m n. m.), pařez v kulturní
smrčině cca 600 m JZ od vrcholu kóty

Nadmořská výška

815 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

kulturní smrčina

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ne

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ne

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

Na lokalitě byla prováděna těžba dřeva – probírka, obě
mikrolokality však zůstaly zachovány.

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

Úbytek počtu jedinců, oproti počtu při nálezu lokality
v roce 2009 (29 jedinců), může být způsoben
aktuálními vlhkostními poměry na lokalitě. V blízkosti
lokality se nenachází žádný vodní tok, ani jiný
zdroj stálé vlhkosti, výskyt druhu zde bude patrně
více závislý na počasí. Lze předpokládat, že v roce
s příznivější vzdušnou vlhkostí, bude populace bohatší.
Provedenou probírkou sice lokalita byla narušena,
výskyt druhu však byl i tak potvrzen. Zbytky dřeva
zde byly ponechány, na lokalitě i v jejím okolí je nyní
dostatek vhodného substrátu a z ponechané dřevní
hmoty bude postupně vznikat substrát další.

Fotodokumentace

ano

Počet nalezených jedinců na lokalitě

7

Počet mladých tobolek

5

Počet zralých tobolek

2

Počet štětů

0

Tab. 11 – Charakteristika lokality Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka ze 17. 9. 2011
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hh Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka

5.
1.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

pařez v kulturní smrčině

GPS souřadnice (WGS 84)

49°58'38.61"N, 17°11'23.099"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

pařez, průměr 60 cm, výška 50 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

6) měkké dřevo, obrys pařezu hodně zdeformován, ale
ještě rozeznatelný

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

40 %

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

Dicranum montanum, Plagiothecium curvifolium, Pohlia
nutans subsp. nutans, Tetraphis pellucida, Picea abies
juv.

Zástin mikrolokality

60 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

2

Počet mladých tobolek

2

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

0

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

6 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu

JJZ

Sklon svahu v místě výskytu druhu

3°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

cca 250 m

Poznámka

Původní místo výskytu na pařezu bylo mechanicky
poničeno, druh však byl přesto nalezen na jiném místě
pařezu.

Fotodokumentace

ano

Tab. 12 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka ze 17. 9. 2011
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hh Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka

5.
1.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka

Číslo mikrolokality v rámci lokality

2

Slovní popis, typ mikrolokality

pařez v kulturní smrčině

GPS souřadnice (WGS 84)

49°58'39.131"N, 17°11'22.77"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

pařez, průměr 70 cm, výška 40 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

6) měkké dřevo, obrys pařezu hodně zdeformován, ale
ještě rozeznatelný

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

30 %

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

Dicranum scoparium, Plagiothecium curvifolium,
Tetraphis pellucida, Oxalis acetosella

Zástin mikrolokality

70 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

5

Počet mladých tobolek

3

Počet zralých tobolek

2

Počet štětů

0

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

4/12 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu

JJZ

Sklon svahu v místě výskytu druhu

5°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

cca 250 m

Poznámka

Jedna ze tří mladých tobolek byla nalezena užraná
neznámým predátorem (viz foto).

Fotodokumentace

ano

Tab. 13 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka ze 17. 9. 2011

Monitoring mechu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky a okolí • Koval & Zmrhalová • 2011

30

5.
1.

hh Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka

Obr. 26 – Orientační mapka umístění lokality Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka

Obr. 27 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka, s vyznačením místa výskytu
Buxbaumia viridis, 17. 9. 2011 (ŠK)
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Obr. 28 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka, s vyznačením místa výskytu
Buxbaumia viridis, 17. 9. 2011 (ŠK)
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Obr. 29–30 – Detail mikrolokality č. 1, Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka a detail jedince Buxbaumia viridis
na této mikrolokalitě, 17. 9. 2011 (ŠK)
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Obr. 31 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka, s vyznačením místa výskytu
Buxbaumia viridis, 17. 9. 2011 (ŠK)
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Obr. 32–34 – Detail mikrolokality č. 2, Ždárský Potok, údolí Slatinného potoka a detaily jedinců Buxbaumia viridis
na této mikrolokalitě, 17. 9. 2011. Na horní fotografii je zachycena mladá užraná tobolka Buxbaumia
viridis, možná i s prchajícím predátorem v dolní části fotografie... (ŠK)
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6.
1.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality
Pracovní název lokality

Stará Ves, údolí Staroveského potoka

Autor a datum mapování

Š. Koval, 22. 10. 2011

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě

M. Zmrhalová, Š. Koval, 11. 10. 2009

Popis/lokalizace lokality

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

Nadmořská výška

750 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

břeh lesní cesty v kulturní smrčině

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ne

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ne

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

Výskyt Buxbaumia viridis na lokalitě v roce 2011
potvrzen nebyl. Na lokalitě se nachází dostatek
vhodného substrátu, i vlhkostní poměry se zdají být
dobré, přesto ani v okolí původní mikrolokality druh
nalezen nebyl, nebyl nalezen ani při návštěvě lokality
v roce 2010. Přesto by bylo vhodné lokalitu navštívit
i v dalších letech a pokusit se druh nalézt, nebo
alespoň zjistit příčinu jeho vymizení. V roce 2009,
kdy byla lokalita nalezena, zde bylo zaznamenáno
70 jedinců v několika generacích (štěty, staré i mladé
tobolky).

Fotodokumentace

ano

Počet nalezených jedinců na lokalitě

0

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

0

Tab. 14 – Charakteristika lokality Stará Ves, údolí Staroveského potoka z 22. 10. 2011
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6.
1.

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Stará Ves, údolí Staroveského potoka

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

zbytky smrkového pařezu na břehu lesní cesty

GPS souřadnice (WGS 84)

49°58'29.364"N, 17°15'7.128"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

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

Stupeň rozkladu mikrolokality

7–8) obrys kmene lze těžko rozeznat, humifikace 80%,
pozůstatky tvrdého dřeva

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

cca 100 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl
opětovně nalezen

důvody absence druhu nejsou známé, viz poznámka
v popisu lokality

Fotodokumentace

ano

Tab. 15 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Stará Ves, údolí Staroveského potoka z 22. 10. 2011

Obr. 35 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Stará Ves, údolí Staroveského potoka, 22. 10. 2011 (ŠK)
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Obr. 36 – Orientační mapka umístění lokality Stará Ves, údolí Staroveského potoka

Obr. 37 – Pohled na lokalitu Stará Ves, údolí Staroveského potoka, 22. 10. 2011 (ŠK)
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7.
1.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality
Pracovní název lokality

Strupšín, SV svah kóty Velká Polanka

Autor a datum mapování

Š. Koval, M. Zmrhalová, 3. 10, 2011

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě

Š. Koval, M. Zmrhalová, 21. 10. 2009

Popis/lokalizace lokality

Strupšín, SV svah kóty Velká Polanka (508 m n. m.),
1,8 km J od obce, lesní průsek v kulturní smrčině

Nadmořská výška

470 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

mladá kulturní smrčina

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ne

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ne

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

Buxbaumia aphylla

Poznámka

Sledovaný druh se na lokalitě vyskytuje společně
s druhem Buxbaumia aphylla, vzhledem ke stadiu
zralosti sporogonů v době ověřování lokality nebylo
možno všechny zjištěné jedince rodu Buxbaumia
jednoznačně rozlišit.
Na lokalitě i v jejím okolí je dostatek vhodného
substrátu, vlhkostní poměry jsou zde i přes absenci
vodního toku relativně příhodné, výskyt druhu zde
může být ohrožen snad pouze lesnickým zásahem.

Fotodokumentace

ano

Počet nalezených jedinců na lokalitě

25, z toho prokazatelně Buxbaumia viridis: 10

Počet mladých tobolek

10, z toho prokazatelně Buxbaumia viridis: 7

Počet zralých tobolek

3

Počet štětů

12

Tab. 16 – Charakteristika lokality Strupšín, SV svah kóty Velká Polanka z 3. 10. 2011
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7.
1.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Strupšín, SV svah kóty Velká Polanka

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

hlína se zbytky dřevní hmoty na svahu terénní rýhy
(úvozu) v průseku kulturní smrčiny

GPS souřadnice (WGS 84)

49°52'23.042"N 16°59'41.308"E

Druh dřeviny

nelze rozpoznat, ale s největší pravděpodobností smrk

Rozměry substrátu

svah cca 3 x 4 m

Stupeň rozkladu mikrolokality

8) humifikace 95 %, téměř žádné pozůstatky tvrdého
dřeva

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

70 %

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

Chiloscyphus profundus, Atrichum undulatum,
Aulacomnium androgynum, Buxbaumia aphylla,
Dicranella heteromalla, Dicranum scoparium,
Herzogiella seligeri, Pleurozium schreberi, Pohlia
nutans subsp. nutans, Polytrichastrum formosum,
Cladonia sp., Gymnocarpium dryopteris

Zástin mikrolokality

60 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

25, z toho prokazatelně Buxbaumia viridis: 10

Počet mladých tobolek

10, z toho prokazatelně Buxbaumia viridis: 7

Počet zralých tobolek

3

Počet štětů

12

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

1/170 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu

JV

Sklon svahu v místě výskytu druhu

5°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

cca 450 m

Poznámka

viz poznámka v charakteristice lokality

Fotodokumentace

ano

Tab. 17 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Strupšín, SV svah kóty Velká Polanka z 3. 10. 2011
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Obr. 38 – Orientační mapka umístění lokality Strupšín, SV svahy kóty Velká Polanka

Obr. 39 – Pohled na lokalitu Strupšín, SV svah kóty Velká Polanka, 3. 10. 2011 (ŠK)
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Obr. 40 – Buxbaumia viridis na lokalitě Strupšín, SV svah kóty Velká Polanka, 3. 10. 2011 (ŠK)
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8.
1.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality
Pracovní název lokality

Mikulovice, Salisovský les

Autor a datum mapování

M. Zmrhalová, 13. 10. 2011

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě

Š. Koval, M. Zmrhalová, 23. 10. 2009

Popis/lokalizace lokality

Mikulovice, Salisovský les, smíšený les v bývalém
vojenském prostoru, ztrouchnivělý kmen a pařez

Nadmořská výška

380 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

1. kulturní smrčina s příměsí jedle, buku, dubu letního,
břízy
2. lesní světlina s příměsí buku, okolní porost: hustá
kulturní smrčina

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ne

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ano

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

není

Negativní vlivy

na mikrolokalitě 1 známky po pohybu lidí a pracovní
činnosti - navážka stavebního odpadu ca 15 m od
ztrouchnivělého kmene s výskytem Buxbaumia viridis

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

Přestože výskyt sledovaného druhu na mikrolokalitě
č. 2 nebyl v roce 2011 ověřen, lze lokalitu považovat
za perspetivní. Na mikrolokalitě č. 1 byl zaznamenán
rozvoj populace (výskyt 44 jedinců oproti 14 jedincům
zjištěným v roce 2009). Na celé lokalitě Salisovský les
jsou vhodné vlhkostní poměry i dostatečné množství
vhodného substrátu.

Fotodokumentace

ano

Počet nalezených jedinců na lokalitě

44

Počet mladých tobolek

27

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

17

Tab. 18 – Charakteristika lokality Mikulovice, Salisovský les z 13. 10. 2011
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8.
1.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Mikulovice, Salisovský les

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

ztrouchnivělý kmen v kulturní smrčině s příměsí buku

GPS souřadnice (WGS 84)

50°16'58.089"N, 17°19'26.42"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

ztrouchnivělá kláda, rozpadlá na dva kusy, obě klády
s borkou, ale ne v místě výskytu Buxbaumia viridis,
1. 85 cm dl., průměr 36 cm
2. 215 cm dl., průměr 36 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

3) ve kmeni se začínají vytvářet mozaiky měkčího
dřeva, na povrchu kmene chybí víc než 50 % kůry

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

zaznamenáno na všech místech výskytu: 30%, 40%,
60%, 70%

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

Chiloscyphus profundus, Dicranum montanum,
Herzogiella seligeri, Tetraphis pellucida

Zástin mikrolokality

80%

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

44

Počet mladých tobolek

27

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

17

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

1/43 cm, 0,2/34 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu

SV

Sklon svahu v místě výskytu druhu

2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

40 m

Poznámka

Zjištěn nárůst jedinců ve srovnání s rokem 2009.
V bezprostředním okolí mikrolokality vznikla menší
skládka stavebního odpadu a je zřejmý pohyb lidí.

Fotodokumentace

ano

Tab. 19 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Mikulovice, Salisovský les z 13. 10. 2011
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8.
1.

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Mikulovice, Salisovský les

Číslo mikrolokality v rámci lokality

2

Slovní popis, typ mikrolokality

ztrouchnivělý zazemněný pařez na lesní světlině

GPS souřadnice (WGS 84)

50°16'58.31"N, 17°19'29.719"E

Druh dřeviny

nelze určit

Rozměry substrátu

55 x 33 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

7–8) obrys kmene lze těžko rozeznat, humifikace 80%,
pozůstatky tvrdého dřeva

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

5m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl
opětovně nalezen

sukcesní změny, substrát přerůstá Plagiomnium affine,
pokryvnost E0: 95%

Poznámka

Stav mikrolokality v době prvonálezu (23. 10.
2009): ztrouchnivělý zazeměný pařez o rozměrech
55 x 33 cm, nalezeni 3 juvenilní jedinci a 6 štětů,
rozptyl: 0,2/12 cm, E1: 20% - Luzula sp. 15%, Oxalis
acetosella 5%; E0: 60%: Cladonia sp., Brachythecium
rutabulum, Plagiomnium affine (pokryvnosti
jednotlivých zjištěných druhů nebyly zaznamenány).

Fotodokumentace

ano

Tab. 20 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Mikulovice, Salisovský les z 13. 10. 2011
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Obr. 41 – Orientační mapka umístění lokality Mikulovice, Salisovský les

Obr. 42 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 1, Mikulovice, Salisovský les, s vyznačením místa výskytu
Buxbaumia viridis, 13. 10. 2011 (MZ)
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Obr. 43–44 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Mikulovice, Salisovský les, a detail místa výskytu Buxbaumia viridis na
této mikrolokalitě, 13. 10. 2011 (MZ)
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Obr. 45–46 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Mikulovice, Salisovský les, s vyznačením původního místa výskytu
Buxbaumia viridis, 13. 10. 2011 (MZ)
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9.
1.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality
Pracovní název lokality

Bedřichov, Dlouhý potok

Autor a datum mapování

Š. Koval, 17. 9. 2011

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě

Š. Koval, 27. 10. 2009

Popis/lokalizace lokality

Bedřichov, Dlouhý potok, kláda na levém břehu toku,
550 m SZ od obce

Nadmořská výška

430 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

smíšený břehový porost s převahou smrku a lísky

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ano

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

perspektivní lokalita s dostatkem vlhkosti i vhodného
substrátu v bezprostřední blízkosti mikrolokality i jejím
okolí

Fotodokumentace

ano

Počet nalezených jedinců na lokalitě

39

Počet mladých tobolek

16

Počet zralých tobolek

2

Počet štětů

2 loňské + 19 letošních, užraných

Tab. 21 – Charakteristika lokality Bedřichov, Dlouhý potok ze 17. 9. 2011
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9.
1.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Bedřichov, Dlouhý potok

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

rozpadající se smrková kláda na levém břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84)

49°55'32.511"N, 17°8'36.919"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

rozpadající se kláda o délce cca 6,5 m a průměru
30–50 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

6) měkké dřevo, obrys kmene hodně zdeformován, ale
ještě rozeznatelný

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

3–20%

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

Chiloscyphus profundus, Cephalozia bicuspidata,
Lepidozia reptans, Atrichum undulatum,
Brachythecium rutabulum, Bryum moravicum,
Dicranum scoparium, Dicranum montanum, Herzogiella
seligeri, Mnium hornum, Plagiomnium affine,
Plagiothecium nemorale, Rhizomnium punctatum,
Tetraphis pellucida, Oxalis acetosella

Zástin mikrolokality

80%

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

39

Počet mladých tobolek

16

Počet zralých tobolek

2

Počet štětů

2 + 19

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

0,1/550 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu

JJZ

Sklon svahu v místě výskytu druhu

10°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

1,5 m

Poznámka

Mikrolokalita by mohla být ohrožena pouze splavením
dřeva při rozvodnění potoka, nebo lidským zásahem.
Vzhledem k dostatku vhodného substrátu po obou
březích potoka i v širším okolí lokality a ideálním
vlhkostním poměrům, zde však výskyt druhu
pravděpodobně ohrožen není.
Stejně jako v loňském roce, i letos zde byly nalezeny
mladé štěty Buxbaumia viridis, užrané neznámým
predátorem.

Fotodokumentace

ano

Tab. 22 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Bedřichov, Dlouhý potok ze 17. 9. 2011
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Obr. 47 – Orientační mapka umístění lokality Bedřichov, Dlouhý potok

Obr. 48 – Pohled na lokalitu Bedřichov, Dlouhý potok, 17. 9. 2011 (ŠK)
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Obr. 49–50 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Bedřichov, Dlouhý potok, s vyznačením míst výskytu Buxbaumia
viridis, 17. 9. 2011 (ŠK)
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Obr. 51–53 – Detail mikrolokality č. 1, Bedřichov, Dlouhý potok a detaily jedinců Buxbaumia viridis na této
lokalitě, 17. 9. 2011 (ŠK)
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10.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality
Pracovní název lokality

Ferdinandov, údolí Zlatého potoka

Autor a datum mapování

Š. Koval, 17. 9. 2011

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě

Š. Koval, 27. 10. 2009

Popis/lokalizace lokality

Ferdinandov, kulturní smrčina na levém břehu Zlatého
potoka, cca 1.6 km Z od vrcholu Kamenné hory 798 m
n. m.

Nadmořská výška

600 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

kulturní smrčina

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ne

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ne

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

Na lokalitě byla prováděna těžba dřeva – probírka,
mikrolokalita č. 1 byla mechanicky poničena, výskyt
druhu na lokalitě však ohrožen není.

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

Na lokalitě byla v nedávné době prováděna těžba
dřeva (probírka smrkového porostu), při níž došlo
k mechanickému poničení původní mikrolokality. V
blízkosti původního místa výskytu však byla nalezena
další mikrolokalita. Vzhledem k dostatku vhodného
substrátu na lokalitě i v jejím širokém okolí, lze tuto
lokalitu považovat za perspektivní.

Fotodokumentace

ano

Počet nalezených jedinců na lokalitě

5

Počet mladých tobolek

2

Počet zralých tobolek

2

Počet štětů

1

Tab. 23 – Charakteristika lokality Ferdinandov, údolí Zlatého potoka ze 17. 9. 2011
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10.

Buxbaumia viridis – negativní nález – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Ferdinandov, údolí Zlatého potoka

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

kulturní smrčina, ztrouchnivělý, volně ležící, vyvrácený
malý pařez

GPS souřadnice (WGS 84)

49°56'49.73"N, 17°11'8.124"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

délka 55 cm, průměr cca 15 cm,

Stupeň rozkladu mikrolokality

6–7) měkké dřevo, obrys hodně zdeformován, špatně
rozeznatelný

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

cca 30 m

Slovní názor mapovatele, proč zde druh nebyl
opětovně nalezen

Výskyt Buxbaumia viridis nepotvrzen, absence druhu
je pravděpodobně způsobena nedostatkem vlhkosti.
V roce 2010 zde byl nelezen pouze 1 štět, zbylý po
jedinci, nalezeném v roce 2009.

Fotodokumentace

ano

Tab. 24 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Ferdinandov, údolí Zlatého potoka ze 17. 9. 2011

Obr. 54 – Detail mikrolokality č. 1, Ferdinandov, údolí Zlatého potoka ze 17. 9. 2011, s vyznačením místa
původního výskytu Buxbaumia viridis (ŠK)
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10.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Ferdinandov, údolí Zlatého potoka

Číslo mikrolokality v rámci lokality

2

Slovní popis, typ mikrolokality

kus smrkového dřeva (patrně odřezek slabého kmene
při probírce) na levém břehu potoka

GPS souřadnice (WGS 84)

49°56'51.972"N, 17°11'12.843"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

průměr 10 cm, délka 65 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

6–7) měkké dřevo, obrys kmene hodně zdeformován,
ale ještě rozeznatelný

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

70 %

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

Chiloscyphus profundus, Cephalozia bicuspidata,
Lepidozia reptans, Plagiochila porelloides,
Dicranodontium denudatum, Dicranum scoparium,
Herzogiella seligeri, Plagiomnium undulatum,
Polytrichastrum formosum, Tetraphis pellucida, Oxalis
acetosella

Zástin mikrolokality

60 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

5

Počet mladých tobolek

2

Počet zralých tobolek

2

Počet štětů

1

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

1,5/43 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu

JJZ

Sklon svahu v místě výskytu druhu

5°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

0,5 m

Poznámka

Nově nalezená mikrolokalita, od původního místa
nálezu vzdálená cca 80 m severním směrem. V okolí
je dostatek substrátu vhodného pro výskyt Buxbaumia
viridis, při průzkumu širšího okolí lze očekávat další
nálezy.

Fotodokumentace

ano

Tab. 25 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Ferdinandov, údolí Zlatého potoka ze 17. 9. 2011
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Obr. 55 – Orientační mapka umístění lokality Ferdinandov, údolí Zlatého potoka

Obr. 56 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Ferdinandov, údolí Zlatého potoka, s vyznačením místa výskytu
Buxbaumia viridis, 17. 9. 2011 (ŠK)

Monitoring mechu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky a okolí • Koval & Zmrhalová • 2011

57

10.

hh Ferdinandov, údolí Zlatého potoka

Obr. 57 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 2, Ferdinandov, údolí Zlatého potoka, 17. 9. 2011 (ŠK)
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Obr. 58–60 – Detaily mikrolokality č. 2, Ferdinandov, údolí Zlatého potoka, 17. 9. 2011 (ŠK)
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11.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality
Pracovní název lokality

Bělá pod Pradědem, údolí Rudohorského potoka

Autor a datum mapování

M. Zmrhalová, 23. 9. 2011

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě

Š. Koval, M Zmrhalová, 28. 10. 2009

Popis/lokalizace lokality

Bělá pod Pradědem, u lesní cesty (zelená turistická
značka) mezi dvěma rameny Rudohorského potoka,
cca 600 m západně od soutoku s Keprnickým potokem

Nadmořská výška

620 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

mladá kulturní smrčina s vtroušeným bukem a klenem

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ne

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ano

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

Lokalita je perspektivní. Jak vzhledem k vhodným
vlhkostním poměrům, tak vzhledem k dostatečnému
množství ztrouchnivělé dřevní hmoty je nanejvýš
pravděpodobné, že se Buxbaumia viridis vyskytuje
(případně v budoucnosti může vyskytovat) i v širším
okolí monitorovaných mikrolokalit.

Fotodokumentace

ano

Počet nalezených jedinců na lokalitě

20

Počet mladých tobolek

10

Počet zralých tobolek

3

Počet štětů

7

Tab. 26 – Charakteristika lokality Bělá pod Pradědem, údolí Rudohorského potoka z 23. 9. 2011
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11.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Bělá pod Pradědem, údolí Rudohorského potoka

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

ztrouchnivělý pařez na kraji mladé kulturní smrčiny

GPS souřadnice (WGS 84)

50°10'33.082"N 17°9'52.178"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

výška pařezu: 40 cm, průměr pařezu: 30x25 cm,
kořenové náběhy: 28 cm, 70 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

6) měkké dřevo, obrys pařezu hodně zdeformován, ale
ještě rozeznatelný

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

60%

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

Chiloschyphus profundus, Herzogiella seligeri,
Plagiomnium affine, Plagiothecium laetum, Tetraphis
pellucida

Zástin mikrolokality

40%

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

9

Počet mladých tobolek

3

Počet zralých tobolek

3

Počet štětů

3

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

0,7/65 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu

SZ

Sklon svahu v místě výskytu druhu

2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

50 m

Poznámka

snímek 10 x 10 cm, E0: 60%; Plagiothecium laetum 40
%, Plagiomnium affine 20%, Rhizomnium punctatum
0,1%

Fotodokumentace

ano

Tab. 27 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Bělá pod Pradědem, údolí Rudohorského potoka z 23. 9. 2011
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11.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Bělá pod Pradědem, údolí Rudohorského potoka

Číslo mikrolokality v rámci lokality

2

Slovní popis, typ mikrolokality

zbytky ztrouchnivělého pařezu a naplavená hlína na
kameni na kraji lesní cesty v mladé kulturní smrčině

GPS souřadnice (WGS 84)

50°10'32.948"N 17°9'52.350"E

Druh dřeviny

nelze určit, pravděpodobně smrk a hlína

Rozměry substrátu

zbytky pařezu a hlína celkem: ca 90x40 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

7–8) zbytky pařezu a hlína s neznatelnými zbytky
dřevní hmoty

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

50%

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

Brachythecium rutabulum, Chiloscyphus profundus,
Dicranodontium denudatum, Herzogiella seligeri,
Plagiomnium affine, Plagithecium curvifolium,
Polytrichastrum formosum, Polytrichum juniperinum,
Rhizomnium punctatum, Tetraphis pellucida, Rubus
idaeus

Zástin mikrolokality

30%

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

11

Počet mladých tobolek

7

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

4

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

0,1/62 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu

SZ

Sklon svahu v místě výskytu druhu

2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

65 m

Poznámka

snímek 10 x 10 cm, E0: 50%; Plagiomnium affine 40%,
Brachythecium rutabulum 5%, Polytrichum formosum
5%, Plagiotecium curvifolium 0,1%, Polytrichum
juniperinum 0,1%; vzdálenost mikrolokalit 1 a 2: 15 m

Fotodokumentace

ano

Tab. 28 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Bělá pod Pradědem, údolí Rudohorského potoka z 23. 9. 2011
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Obr. 61 – Orientační mapka umístění lokality Bělá pod Pradědem, údolí Rudohorského potoka

Tab. 62 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Bělá pod Pradědem, údolí Rudohorského potoka, 23. 9. 2011 (MZ)
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Obr. 63–65 – Detaily mikrolokality č. 1, Bělá pod Pradědem, údolí Rudohorského potoka, 23. 9. 2011 (MZ)
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Obr. 66 – Celkový pohled a detail mikrolokality č. 2, Bělá pod Pradědem, údolí Rudohorského potoka,
23. 9. 2011 (MZ)
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12.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality
Pracovní název lokality

Branná, potok Hučava, u PR Františkov

Autor a datum mapování

M. Zmrhalová, 30. 9. 2011

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě

M. Zmrhalová, Š. Koval, 30. 10. 2009

Popis/lokalizace lokality

Branná, Františkov, ztrouchnivělá větev a pařez na
obou březích toku poblíž PR Františkov

Nadmořská výška

720 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

břehový porost, vzrostlá kulturní smčina s vtroušeným
bukem a javorem klenem

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ne

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

manipulace s vytěženou dřevní hmotou na
mikrolokalitě č. 2

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

Lokalita byla sice ověřena, ale na obou mikrolokalitách
byly nalezeny pouze štěty, nikoliv juvenilní nebo
dospělí jedinci, což v případě mikrolokality č. 2
znamená zmenšení populace ve srovnání s rokem
nálezu. V bezprostředním i vzdálenějším okolí obou
mikrolokalit se však nachází dostečné množství
substrátu vhodného pro výskyt mechu Buxbaumia
viridis.

Fotodokumentace

ano

Počet nalezených jedinců na lokalitě

2

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

2

Tab. 29 – Charakteristika lokality Branná, potok Hučava, u PR Františkov z 30. 9. 2011
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12.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Branná, potok Hučava, u PR Františkov

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

ztrouchnivělý pařez

GPS souřadnice (WGS 84)

50°8'49.53"N, 17°2'55.219"E

Druh dřeviny

nelze určit, pravděpodobně smrk

Rozměry substrátu

výška pařezu: 55 cm, průměr 70 x 50 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

6) měkké dřevo, obrys pařezu hodně zdeformován, ale
ještě rozeznatelný

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

40 %

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

Blepharostoma trichophyllum, Cladonia sp., Dicranum
scoparium, Plagiothecium laetum, Tetraphis pellucida

Zástin mikrolokality

40 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

1

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

1

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

nelze

Expozice svahu v místě výskytu druhu

SZ

Sklon svahu v místě výskytu druhu

3°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

5,5 m

Poznámka

Zjištěn pouze štět z roku 2009, kdy byl na
mikrolokalitě zjištěn pouze 1 juvenilní jedinec.

Fotodokumentace

ano

Tab. 30 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Branná, potok Hučava, u PR Františkov z 30. 9. 2011
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12.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Branná, potok Hučava, u PR Františkov

Číslo mikrolokality v rámci lokality

2

Slovní popis, typ mikrolokality

úlomek větve na pravém břehu Hučavy

GPS souřadnice (WGS 84)

50°8'49.99"N, 17°2'56.099"E

Druh dřeviny

nelze určit, pravděpodobně smrk

Rozměry substrátu

15 x 1.5 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

5) obrys větví jemně zdeformován

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

95 %

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

Chiloscyphus profundus, Herzogiella seligeri, Dicranum
montanum, Lepidozia reptans

Zástin mikrolokality

50 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

1

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

1

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

nelze

Expozice svahu v místě výskytu druhu

JZ

Sklon svahu v místě výskytu druhu

2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

1m

Poznámka

Lokalita byla ovlivněna manipulací dřeva při těžbě, v
roce 2009 zde bylo zjištěno 5 juvenilních jedinců.

Fotodokumentace

ano

Tab. 31 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Branná, potok Hučava, u PR Františkov z 30. 9. 2011
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Obr. 67 – Orientační mapka umístění lokality Branná, potok Hučava, u PR Františkov

Obr. 68 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Branná, potok Hučava, u PR Františkov, 30. 9. 2011 (MZ)
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Obr. 69–70 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Branná, potok Hučava, u PR Františkov a detail štětu Buxbaumia viridis,
30. 9. 2011 (MZ)

Monitoring mechu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky a okolí • Koval & Zmrhalová • 2011

70

12.

hh Branná, potok Hučava, u PR Františkov

Obr. 71–72 – Pohledy na mikrolokalitu č. 2, Branná, potok Hučava, u PR Františkov, 30. 9. 2011 (MZ)

Monitoring mechu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky a okolí • Koval & Zmrhalová • 2011

71

hh Žďárský Potok, údolí Stříbrného potoka

13.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality
Pracovní název lokality

Žďárský Potok, údolí Stříbrného potoka

Autor a datum mapování

Š. Koval, 17. 9. 2011

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě

Š. Koval, 13. 11. 2009

Popis/lokalizace lokality

Ždárský Potok, údolí Stříbrného potoka ca 1,4 km SV
od obce, ztrouchnivělý pařez na pravém břehu toku

Nadmořská výška

760 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

travnatá mýtina na břehu potoka s náletem olše
a smrku

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ne

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ne

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ano

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

Lokalitu tvoří jeden osamocený pařez,
v bezprostředním okolí se nenachází další vhodný
substrát, ale mikrolokalita sousedí se smrčinou
a smíšeným lesem s dostatkem dřevní hmoty
i vhodnou vlhkostí, výskyt druhu v širším okolí je
pravděpodobný.

Fotodokumentace

ano

Počet nalezených jedinců na lokalitě

44

Počet mladých tobolek

23

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

21

Tab. 32 – Charakteristika lokality Žďárský Potok, údolí Stříbrného potoka ze 17. 9. 2011
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13.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Žďárský Potok, údolí Stříbrného potoka

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

ztrouchnivělý smrkový pařez na břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84)

49°58'58.049"N, 17°14'17.244"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

průměr 90–130 cm, výška 150 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

4) dřevo měkčí, obrys kmene zachován, kůra chybí

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

5-30%

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

Chiloscyphus coadunatus, Chiloscyphus profundus,
Lepidozia reptans, Brachythecium velutinum,
Cirriphyllum pilliferum, Herzogiella seligeri, Hypnum
cupressiforme var. cupressiforme, Plagiomnium affine,
Pohlia nutans subsp. nutans, Cladonia sp., Picea abies
juv., Rubus idaeus, Salix caprea juv.

Zástin mikrolokality

3%

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

44

Počet mladých tobolek

23

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

21

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

0.1/90 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu

JJZ

Sklon svahu v místě výskytu druhu

2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

2m

Poznámka

Populace Buxbaumia viridis je zde po tři roky sledování
zcela stabilní.

Fotodokumentace

ano

Tab. 33 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Žďárský Potok, údolí Stříbrného potoka ze 17. 9. 2011
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Obr. 73 – Orientační mapka umístění lokality Žďárský Potok, údolí Stříbrného potoka

Obr. 74 – Pohled na lokalitu Žďárský Potok, údolí Stříbrného potoka, 17. 9. 2011 (ŠK)
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Obr. 75–78 – Detaily mikrolokality č. 1, Žďárský Potok, údolí Stříbrného potoka, 17. 9. 2011 (ŠK)
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14.

Buxbaumia viridis – charakteristika lokality
Pracovní název lokality

Hrabová, jižní svahy kóty Bílý kámen

Autor a datum mapování

M. Zmrhalová, Š. Koval, 3. 10. 2011

Autor prvního nálezu Buxbaumia viridis na lokalitě

M. Zmrhalová, Š. Koval, 21. 10. 2009

Popis/lokalizace lokality

Hrabová, jižní svahy kóty Bílý kámen (588 m n. m.)
ca 1,8 km SV obce, kulturní smrčina, ztrouchnivělý
zazeměný pařez a hlína cca 4 m od lesního průseku,
oddělujícího lesní porost s převahou modřínu

Nadmořská výška

430 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

stejnověká kulturní smrčina s vtroušeným bukem

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ne

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ne

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ne

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

Lokalita se jeví jako perspektivní, na mikrolokalitě
bylo v roce 2011 nalezeno více jedinců Buxbaumia
viridis než v roce nálezu. V bezprostředním okolí
mikrolokality i v přilehlém lesním porostu je přítomno
dostatečné množství vhodného substrátu.

Fotodokumentace

ano

Počet nalezených jedinců na lokalitě

36

Počet mladých tobolek

11

Počet zralých tobolek

9

Počet štětů

16

Tab. 34 – Charakteristika lokality Hrabová, jižní svahy kóty Bílý kámen ze 3. 10. 2011

Monitoring mechu Buxbaumia viridis v CHKO Jeseníky a okolí • Koval & Zmrhalová • 2011

76

hh Hrabová, jižní svahy kóty Bílý kámen

14.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Hrabová, jižní svahy kóty Bílý kámen

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

zazemněný ztrouchnivělý pařez a hlína

GPS souřadnice (WGS 84)

49°51'22.202"N 16°58'21.620"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

2 x 1,5 m

Stupeň rozkladu mikrolokality

7–8) obrys pařezu jde těžko rozeznat, humifikace
80%, drobné pozůstatky tvrdého dřeva

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

10–85 %

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

Brachythecium salebrosum, Brachythecium velutinum,
Bryum moravicum, Dicranum scoparium, Herzogiella
seligeri, Xerocomus badius

Zástin mikrolokality

70 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

36

Počet mladých tobolek

11

Počet zralých tobolek

9

Počet štětů

16

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

0,5/140 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu

SZ

Sklon svahu v místě výskytu druhu

7°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

cca 340 m (Hrabovský potok)

Poznámka

Byl zaznamenán bohatší výskyt, než při nálezu lokality
v roce 2009, neočekávaný vzhledem k suchu v době
ověřování lokality.

Fotodokumentace

ano

Tab. 35 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Hrabová, jižní svahy kóty Bílý kámen ze 3. 10. 2011
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Obr. 79 – Orientační mapka umístění lokality Hrabová, jižní svahy kóty Bílý kámen

Obr. 80 – Pohled na lokalitu Hrabová, jižní svahy kóty Bílý kámen, s vyznačením místa výskytu Buxbaumia viridis,
3. 10. 2011 (ŠK)
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Obr. 81 – Detail mikrolokality č. 1, Hrabová, jižní svahy kóty Bílý kámen, 3. 10. 2011 (ŠK)
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Obr. 82 – Detail mikrolokality č. 1, Hrabová, jižní svahy kóty Bílý kámen, 3. 10. 2011 (ŠK)
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