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 h Úvod

Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je jedním z mechorostů, sledovaných již po několik let 
v rámci monitoringu evropsky významných druhů. V roce 2009 bylo nalezeno dosud nebývalé 
množství nových lokalit tohoto mechu v Jeseníkách, kde byl nalézán v místech a na substrátech, 
pro jeho výskyt zdánlivě netypických, proto nezkoumaných, nebo opomíjených (Zmrhalová & 
al. 2009). Mimo jiné i proto vznikla potřeba přezkoumat jeho rozšíření i v jiných oblastech, 
kde dosud nalezen nebyl. Jednou z takových oblastí jsou i Železné hory, monitoring šikouška 
zeleného v roce 2011 byl proto zaměřen na toto území.

Šikoušek zelený zde byl nalezen na dvou lokalitách, v bohatých populacích, podmínky pro jeho 
výskyt se zde jeví jako dobré, jeho výskyt i na dalších místech v oblasti lze předpokládat.

 h Metodika

Průzkum probíhal na přelomu října a listopadu ve dnech 29. 10. a 3.– 4. 11. 2011. Navštíveno bylo 
celkem 30 lokalit (viz mapka – obr. 2), vybraných více méně náhodně, s využitím dosavadních 
poznatků a zkušeností z monitoringu šikouška zeleného v CHKO Jeseníky a okolí (2009–2011) 
a v CHKO Orlické hory (2010). Navštíveny byly především smrčiny s vhodnými vlhkostními 
poměry a dostatečným množstvím ztrouchnivělého dřeva, byly prohledávány pařezy, padlé 
kmeny, větve, drobné úlomky dřeva či zbytky dřevní drtě v hlíně, s cílem najít vhodný substrát 
s výskytem šikouška zeleného. Lokality, kde byl druh nalezen, pak byly prozkoumány detailněji, 
sběr dat na těchto lokalitách byl rámcově prováděn podle metodiky E. Holé (Holá 2011).

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

 h Výsledky monitoringu

Šikoušek zelený byl nalezen na dvou lokalitách v severní části CHKO Železné hory, v mladých 
kulturních smrčinách západně od Hrbokova a mezi obcemi Podhradí a Zbyslavec. Lokality jsou 
od sebe vzdušnou čarou vzdáleny přibližně 7 km. Na obou lokalitách roste šikoušek zelený 
v bohatých populacích a na více mikrolokalitách. Byl nalezen na značně zetlelých pařezech, 
drobných úlomcích dřeva a na dřevní drti v hlíně. Podmínky pro jeho výskyt se zdají být na obou 
lokalitách ideální, vyskytuje se zde dostatečné množství ztrouchnivělé dřevní hmoty v různém 
stadiu rozkladu, rovněž vlhkostní poměry jsou dobré. Obě lokality však leží v kulturních 
smrčinách, na lokalitě u Hrbokova byl v nedávné době proveden lesnický zásah. Na zemi zde 
leží značné množství klestu, při jeho případném odklízení by populace šikouška zeleného mohla 
být mechanicky poškozena. 

Podmínky pro výskyt šikouška zeleného se zdají být vyhovující i na dalších navštívených lokalitách, 
téměř na všech byly zjištěny vhodné vlhkostní poměry i dostatečné množství ztrouchnivělé 
dřevní hmoty. V severní části CHKO Železné hory je nalezení dalších lokalit velmi pravděpodobné, 
v osatních částech jeho výskyt rovněž vyloučit nelze. Skutečnost, že na lokalitách šikoušek 
zelený nalezen nebyl, rozhodně neznamená, že jeho nález na těchto lokalitách není možný. 
Vzhledem k přítomnosti vhodného substrátu na většině lokalit, vhodným vlhkostním poměrům 
a rovněž vzhledem ke skutečnosti že se druh v tomto území, i v sousedním CHKO Žďárské vrchy 
vyskytuje, je nalezení lokalit i v dalších částech CHKO Železné hory, velmi pravděpodobné.

V mapce (obr. 2) a níže uvedeném seznamu, jsou zaznamenány všechny navštívené lokality, 
uvedené souřadnice jsou spíše orientační, vztahují se přibližně ke středu prozkoumávané 
oblasti. V tabulkách, doplněných mapkou a fotodokumentací (strana 6–21), jsou pak podrobně 
zpracovány výsledky monitoringu těch lokalit, na nichž byl šikoušek zelený nalezen. Fotografie 
z několika dalších lokalit, navštívených během monitoringu, jsou v příloze, od strany 22. 

Foto na titulní stránce (obr. 1) – Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) na lokalitě Zbyslavec, 4. 11. 2011 (SK)
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Obr. 2 – Orientační mapka lokalit, navštívených během průzkumu v CHKO Železné hory
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Seznam navštívených lokalit a jejich stručná charakteristika

1. Bílek, kulturní smrčina s modřínem, napravo od silnice Bílek – Chotěboř, WGS-84: 49°42'20.770"N, 
15°43'1.949"E, 550 m n. m., 29. 10. 2011. Kromě běžných druhů mechorostů, byl na několika 
místech zaznamenám výskyt invazivního mechu Campylopus introflexus, v jednom případě téměř 
souvislý porost na ploše cca 2 x 3 m.

2. Bílek, kulturní smrčina s modřínem, napravo od silnice Bílek – Chotěboř, WGS-84: 49°42'28.102"N 
15°42'40.281"E, 550 m n. m., 29. 10. 2011.

3. Slavíkov – Čtvrť, kulturní smrčina a vlhčiny s olší, napravo od silnice směr Křemenice, WGS-84: 
49°45'19.378"N 15°46'24.089"E, 610 m n. m., 29. 10. 2011. 

4. Slavíkov – Čtvrť, kulturní smrčina a vlhčiny s olší, nalevo od silnice směr Křemenice, cca 450 
m JJV od PR Maršálka, WGS-84: 49°45'36.062"N 15°45'58.330"E, 605 m n. m., 29. 10. 2011. 
Na pařezu a udusané hlíně, cca 8m od silnice, bylo nalezeno několik desítek jedinců šikouška 
bezlistého (Buxbaumia aphylla). 

5. Horní Bradlo, kulturní smrčina mezi dvěma částmi PR Polom, WGS-84: 49°47'16.300"N 
15°45'17.798"E, 605 m n. m., 29. 10. 2011.

6. Trhová Kamenice, Srnský les, kulturní smrčina podél potůčku, po levé straně  silnice na Petrkov, 
WGS-84: 49°47'36.290"N 15°50'19.360"E, 570 m n. m., 3. 11. 2011.

7. Trhová Kamenice, Srnský les, kulturní smrčina podél lesní cesty, po levé straně silnice na Petrkov, 
WGS-84: 49°47'43.598"N 15°50'30.380"E, 575 m n. m., 3. 11. 2011. Na několika pařezech zde byl 
zaznamenán invazivní mech Orthodontium lineare.

8. Trhová Kamenice, Srnský les, kulturní smrčina podél lesní cesty, u rybníku, WGS-84: 49°47'54.949"N 
15°50'39.440"E, 580 m n. m., 3. 11. 2011. Na více pařezech byl nalezen mech Orthodontium 
lineare.

9. Trhová Kamenice, Srnský les, kulturní smrčina v JV části lesa, cca 600 m VSV od bezejmenné 
kóty 608 m n. m., WGS-84: 49°47'46.208"N 15°51'29.812"E, 590 m n. m., 3. 11. 2011.

10. Trhová Kamenice, Srnský les, kulturní smrčina cca 600 m SV od bezejmenné kóty 608 m n. m., 
WGS-84: 49°47'55.071"N 15°51'19.689"E, 590 m n. m., 3. 11. 2011.

11. Trhová Kamenice, Bystřice, Srnský les, kulturní smrčina na pravém břehu potoka Bystřička, 
WGS-84: 49°48'15.451"N 15°51'45.410"E, 570 m. n. m., 3. 11. 2011.

12. Trhová Kamenice, Bystřice, Srnský les, kulturní smrčina na pravém břehu potoka Bystřička, 
WGS-84: 49°48'16.449"N 15°51'37.649"E, 570 m. n. m., 3. 11. 2011.

13. Trhová Kamenice, Bystřice, Srnský les, kulturní smrčina poblíž potoka Bystřička, WGS-84: 
49°48'12.398"N 15°51'32.231"E, 570 m. n. m., 3. 11. 2011.

14. Trhová Kamenice, Bystřice, Srnský les, nalevo od lesní cesty mezi obcemi Bytřice a Rohozná, 
WGS-84: 49°48'21.441"N 15°51'27.000"E, 580 m. n. m., 3. 11. 2011.

15. Nová Ves, Hladký les, smrčina a mokřiny s olší, cca 800 m JJV od obce, WGS-84: N49°49'07,77" 
E015°49'27,89",  550 m n. m., 3. 11. 2011. V mokřině s výskytem několika druhů rašeliníků 
(Sphagnum ssp.), zaznamenána mj. játrovka Trichocolea tomentella. 

16. Nová Ves, kulturní smrčina při SZ cípu PR Strádovka, WGS-84: 49°48'56.181"N 15°47'50.320"E, 
590 m n. m., 3. 11. 2011. 

17. Javorné, kulturní smrčina cca 1 km ZSZ od PR Strádovka, u silnice z Kameniček do Nasavrk, 
WGS-84: 49°48'54.292"N 15°47'20.468"E, 610 m n. m., 3. 11. 2011.

18. Nasavrky, vzrostlá kulturní smrčina s příměsí buku a mladá hustá smrčina podél potůčku, u silnice 
z Kameniček do Nasavrk, WGS-84: 49°49'34.849"N 15°47'45.189"E, 570 m n. m., 3. 11. 2011. 

19. Nasavrky, kulturní smrčina nalevo od silnice z Kameniček do Nasavrk, WGS-84: 49°49'43.156"N, 
15°47'48.569"E, 560 m n. m., 3. 11. 2011.

20. Krásné, kulturní smrčina východně od obce, WGS-84: 49°49'15.352"N 15°45'14.691"E, 600 m n. 
m., 3. 11. 2011. 

21. Mezistvětí, kulturní smrčina u silnice do Českých Lhotic, WGS-84: 49°51'9.220"N 15°45'13.910"E, 
420 m n. m., 3. 11. 2011.

22. Hrbkov, kulturní smrčina, cca 500 m západně od obce, WGS-84: 49°52'1.290"N 15°40'50.729"E, 
550  m n. m., 4. 11. 2011. 

23. Hrbokov, mladá kulturní smrčina cca 800 m západně od obce, WGS-84: 49°52'4.000"N 
15°40'35.581"E, 555 m n. m., 4. 11. 2011. V mladé kulturní smrčině, nedaleko lesní cesty, bylo 
nalezeno 54 jedinců šikouška zeleného, na šesti, těsně sousedících mikrolokalitách. Druh 
rostl na ztrouchnivělých pařezech a na zemi, na zbytcích dřevní hmoty s hlínou. 
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24. Vápenný podol, kulturní smrčina u lesní cesty, cca 1 km JJV od kóty Bučina (605 m n. m.), WGS-
84: 49°52'15.251"N 15°39'22.388"E, 540 m n. m., 4. 11. 2011.

25. Zbyslavec, kulturní smrčina cca 1 km JJV od obce, WGS-84: 49°53'34.019"N 15°35'6.080"E, 495 
m n. m., 4. 11. 2011.

26. Zbyslavec, kulturní smrčina cca 800 m JV od obce, WGS-84: 49°53'45.219"N 15°35'19.669"E, 
49°53'43.530"N 15°35'20.822"E, 470 m n. m., 4. 11. 2011. 

27. Zbyslavec, kulturní smrčina cca 800 m JJV od obce , WGS-84: 49°53'45.240"N 15°35'11.770"E, 
49°53'45.352"N 15°35'13.588"E, 480 m n. m., 4. 11. 2011. Na zbytcích pařezu v příkopu lesní 
cesty a na zemi na světlině v mladé kulturní smrčině zde bylo nalezeno 43 jedinců šikouška 
zeleného na dvou mikrolokalitách.

28. Hostětínky, kulturní smrčina na JV svazích kóty Bučina (627 m n. m.), WGS-84: 49°47'4.132"N 
15°41'51.050"E, 620 m n. m., 4. 11. 2011.

29. Hostětínky, kulturní smrčina podél lesní cesty na Spálavu, WGS-84: 49°46'54.689"N 15°42'28.501"E, 
600 m n. m., 4. 11. 2011.

30. Hostětínky, kulturní smrčina podél lesní cesty na Spálavu, WGS-84: 49°46'38.798"N 15°42'57.668"E, 
600 m n. m., 4. 11. 2011.
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1.

Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality Hrbokov

Autor a datum mapování Š. Koval, M. Zmrhalová, 4. 11. 2011

Popis/lokalizace lokality Hrbokov, mladá kulturní smrčina cca 800 m západně 
od obce

Nadmořská výška 555 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 6

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 V místě byl v nedávné době proveden lesnický zásah. 
Na zemi zde leží značné množství klestu, při jeho 
případném odklízení by populace šikouška zeleného 
mohla být mechanicky poškozena.

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Na lokalitě je dostatek vhodného substrátu i vlhkosti. 
Zdrojem dalšího vhodného substrátu může být dřevní 
hmota po provedené probírce, pokud nebude odklizena. 
Z časových důvodů byly podrobně prozkoumány první 
tři mikrolokality, na dalších třech byly zapsány jen 
základní údaje o počtu jedinců a substrátu, uvedené 
níže. Při detailním průzkumu lokality je nanejvýš 
pravděpodobný nález dalších míst výskytu. 
• mikrolokalita 4 (WGS-84: 49°52'4"N 15°40'35.58"E)  

3 juvenilní jedinci na úlomku dřeva pod pařezem
• mikrolokalita 5 (WGS-84: 49°52'3.83"N 15°40'35.3"E) 

1 jedinec na ztrouchnivělém pařezu
• mikrolokalita 6 (WGS-84: 49°52'4.1"N 15°40'34.93"E) 

16 jedinců na zemi v hlíně se ztrouchnivělou dřevěnou 
drtí

Počet nalezených jedinců na lokalitě 54 (z toho 34 jedinců na mikrolokalitách 1–3)

Počet mladých tobolek 48 (z toho 28 jedinců na mikrolokalitách 1–3)

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 6 (všechny na mikrolokalitách 1–3)

Tab. 1 – Charakteristika lokality Hrbokov, 4. 11. 2011
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1.

Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Hrbokov

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý pařez na prosvětleném místě v kulturní 
smrčině a kořenové náběhy pařezu

GPS souřadnice (WGS 84) 49°52'4.018"N 15°40'36.469"E

Druh dřeviny vzhledem ke značnému stádiu rozkladu nelze určit, 
pravděpodobně smrk

Rozměry substrátu pařez: průměr 30x40 cm, výška 20 cm; kořenový 
náběh pařezu: délka 50 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7–8) obrys značně zdeformován, jen pozůstatky 
tvrdého dřeva

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm pařez: 15 %
kořenový náběh pařezu: 100% (Herzogiella seligeri)

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

Cladonia sp., Herzogiella seligeri, Pohlia nutans subsp. 
nutans, Polytrichastrum formosum, Rubus sp.

Zástin mikrolokality 20%

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 9

Počet mladých tobolek 3

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 6

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

1,5/90 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu SSV

Sklon svahu v místě výskytu druhu 2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 500 m (Cítkovský potok; odečteno z mapy)

Poznámka Pařez přerůstá ostružiník (Rubus sp.), jeho 
odhadovaná pokryvnost v místě výskytu šikouška 
zeleného je 40 %. 

Ve vzdálenosti 5 m byla zjištěna mikrolokalita č. 2, ve 
vzdálenosti 21 m mikrolokalita č. 3.

Tab. 2 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Hrbokov, 4. 11. 2011



Monitoring Buxbaumia viridis v CHKO Železné hory • Štěpán Koval & Magda Zmrhalová • 2011

 h Hrbokov

8

1.

Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Hrbokov

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý pařez v kulturní smrčině a hlína se 
ztrouchnivělou dřevní drtí

GPS souřadnice (WGS 84) 49°52'4.02"N, 15°40'36.13"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu pařez: průměr 40 x 60 cm, výška 35 cm; délka/průměr 
kořenových náběhů pařezu: 2 x 40/10 cm, 50/10 cm, 
60/10 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 5 %

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

Dicranella heteromalla, Herzogiella seligeri, Hypnum 
cupressiforme var. cupressiforme, Thuidium 
tamariscinum

Zástin mikrolokality 50%

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 8

Počet mladých tobolek 8

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

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

0,2/70 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu SSV

Sklon svahu v místě výskytu druhu 2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 500 m (Cítkovský potok; odečteno z mapy)

Poznámka Na pařezu bylo nalezeno 6 jediců, ve vzdálenosti 70 
cm na zemi pod pařezem 2 jedinci.

Tab. 3 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Hrbokov, 4. 11. 2011
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1.

Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Hrbokov

Číslo mikrolokality v rámci lokality 3

Slovní popis, typ mikrolokality hlína s rozloženými zbytky dřeva

GPS souřadnice (WGS 84) 49°52'4.109"N 15°40'35.429"E

Druh dřeviny nelze určit

Rozměry substrátu 6x10 cm, 10x15 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 8) humifikace 100%, žádné pozůstatky tvrdého dřeva

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 20%

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

Dicranella heteromalla, Plagiomnium affine, 
Plagiothecium curvifolium, Thuidium tamariscinum

Zástin mikrolokality 50 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 17

Počet mladých tobolek 17

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

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

0,2/75 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu SSV

Sklon svahu v místě výskytu druhu 2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 500 m (Cítkovský potok; odečteno z mapy)

Tab. 4 – Charakteristika mikrolokality č. 3, Hrbokov, 4. 11. 2011
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Obr. 4 – Celkový pohled na lokalitu Hrbokov, vlastní lokalita leží nalevo od cesty, 4. 11. 2011 (SK)

Obr. 3 – Orientační mapka umístění lokality Hrbokov
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Obr. 5–8 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Hrbokov a detail místa výskytu šikouška zeleného, 4. 11. 2011 (SK)
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Obr. 9 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Hrbokov, s vyznačením místa výskytu šikouška zeleného, 4. 11. 2011 (SK)
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Obr. 10–13 – Detail místa výskytu a detail jedinců šikouška zeleného na mikrolokalitě č. 2, Hrbokov. Na horních 
fotografiích je místo výskytu před a po odklizení větví. 4. 11. 2011 (SK)
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Obr. 14 – Pohled na mikrolokalitu č. 3, Hrbokov, s vyznačením místa výskytu šikouška zeleného, 4. 11. 2011 (SK)
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Obr. 15–17 – Detail místa výskytu šikouška zeleného na mikrolokalitě č. 3, Hrbokov, 4. 11. 2011 (SK)
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Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality Zbyslavec

Autor a datum mapování Š. Koval, M. Zmrhalová, 4. 11. 2011

Popis/lokalizace lokality Zbyslavec, kulturní smrčina cca 800 m JJV od obce

Nadmořská výška 480 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 nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Mikrolokality jsou od sebe vzdáleny cca 37 m. 
Vzhledem k dostatečnému množství vhodného 
substrátu i vhodné vhlkosti lze předpokládat výskyt 
dalších mikrolokalit.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 43

Počet mladých tobolek 22

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 21

Tab. 5 – Charakteristika lokality Zbyslavec, 4. 11. 2011
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Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Zbyslavec

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality zbytky ztrouchnivělého pařezu na břehu lesní cesty na 
kraji kulturní smrčiny

GPS souřadnice (WGS 84) 49°53'45.24"N 15°35'11.77"E

Druh dřeviny nelze určit

Rozměry substrátu 1 x 2 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 8) humifikace 100%, jen pozůstatky tvrdého dřeva

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 40%

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

Chiloscyphus profundus, Dicranum scoparium, 
Plagiothecium curvifolium, Rhizomnium punctatum, 
Cladonia sp., Clavulina coralloides

Zástin mikrolokality 50 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 9

Počet mladých tobolek 9

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

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

0,1/68 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu VSV

Sklon svahu v místě výskytu druhu 10°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 35 m

Tab. 6 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Zbyslavec, 4. 11. 2011
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Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Zbyslavec

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělé zbytky dřevní drtě v hlíně na světlince 
v mladé kulturní smrčině

GPS souřadnice (WGS 84) 49°53'45.352"N 15°35'13.588"E

Druh dřeviny nelze určit

Rozměry substrátu 2x2 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 8) humifikace 100%, žádné pozůstatky tvrdého dřeva

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 95%

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

Chiloscyphus profundus, Fissidens sp., Plagiomnium 
affine, Plagiomnium undulatum, Plagiothecium 
curvifolium, Polytrichastrum formosum

Zástin mikrolokality 60 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 34

Počet mladých tobolek 13

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 21

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

0,1/40 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu SSV

Sklon svahu v místě výskytu druhu 5°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 15 m

Tab. 7 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Zbyslavec, 4. 11. 2011
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Obr. 19 – Pohled na lokalitu Zbyslavec, s vyznačením mikrolokality č. 1, 4. 11. 2011 (SK)

Obr. 18 – Orientační mapka umístění lokality Zbyslavec
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Obr. 20–22 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Zbyslavec, s vyznačením místa výskytu šikouška zeleného a detail 
jedinců tohoto druhu, 4. 11. 2011 (SK)
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Obr. 23–25 – Pohled na mikrolokalitu č. 2, Zbyslavec, s vyznačením místa výskytu šikouška zeleného, detail 
místa výskytu a detail jedince tohoto druhu, 4. 11. 2011 (SK)
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Obr. 26–28 – Pohled na lokalitu č. 4 – Slavíkov – Čtvrť, s výskytem šikouška bezlistého (Buxbaumia aphylla),  
29. 10. 2011 (SK)
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Obr. 29–30 – Lokality č. 6 a 7 – Srnský les, rozpadlé pařezy i tlející klády mohou být ideálním místem pro výskyt 
šikouška zeleného, 3. 11. 2011. (MZ)
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Obr. 31–32 – Lokalita č. 7 – Srnský les – místa s ideálními podmínkami pro výskyt šikouška zeleného, 
3. 11. 2011. (SK)
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Obr. 33 – Lokalita č. 7 – Srnský les – detail místa s ideálními podmínkami pro výskyt šikouška zeleného, 
 3. 11. 2011. (SK)
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Obr. 34–35 – Lokalita č. 15 – Nová ves – Hladký les. Rozpadlé pařezy i tlející klády mohou být ideálním místem 
pro výskyt šikouška zeleného. 3. 11. 2011 (MZ)
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Obr. 36–37 – Lokalita č. 24 – Lesy mezi Hrbokovem a Skoranovem. Šikoušek zelený často roste na světlinách 
v kulturních smrčinách, vhodným substrátem pro jeho výskyt může být i ztrouchnivělé dřevo, 
ponechané v lese po probírce. , 4. 11. 2011 (MZ)
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Obr. 38–39 – Lokality č. 25 a 26 – Vlhké kulturní smrčiny u Zbyslavce s dostatkem dřevní hmoty, vhodné pro 
výskyt šikouška zeleného, 4. 11. 2011 (MZ)


