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hh Úvod
Monitoring evropsky významného mechu Buxbaumia viridis v ČR probíhá kontinuálně od
roku 2001. Během této doby, zvláště pak od roku 2009, bylo v ČR nalezeno značné množství
nových lokalit jeho výskytu především v Jeseníkách, ale i v několika dalších územích, odkud
nepocházely žádné historické údaje. Bylo zjištěno i mnoho nových poznatků o jeho ekologických
nárocích, nalézán byl na lokalitách i v biotopech, kde dříve jeho výskyt nebyl předpokládán
(např. Zmrhalová, Koval & Holá 2010; Koval & Zmrhalová 2011). Na základě těchto zjištění byl
šikoušek zelený přeřazen z kategorie ohrožených (EN) do kategorie zranitelných (VU) druhů
(Kučera, Váňa & Hradílek 2012).
V rámci mapování výskytu šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) byly v letošním roce
prozkoumány vybrané lokality v okolí CHKO Blaník, v CHKO Broumovsko, na území NP Šumava
a v CHKO Orlické hory. Cílem průzkumu těchto oblastí bylo nalézt a případně zaznamenat další
lokality výskytu tohoto mechu v ČR.

hh Metodika
Průzkum probíhal na jaře a na podzim roku 2012, navštíveno bylo celkem 25 lokalit, kde byly
prozkoumány lesní porosty, především smrčiny, s vhodnými vlhkostními poměry a dostatečným
množstvím ztrouchnivělého dřeva.
Monitoring na lokalitách s výskytem šikouška zeleného byl proveden dle metodiky Evy Holé
(Holá 2011), u ostatních navštívených lokalit byla zaznamenána jejich poloha a stručný popis.
Názvy uvedených druhů mechorostů vycházejí z aktualizovaného seznamu a červeného seznamu
mechorostů ČR (Kučera, Váňa & Hradílek 2012).

hh Výsledky monitoringu
V roce 2012 byl šikoušek zelený nalezen ve všech čtyřech navštívených územích. Výskyt šikouška
zeleného dosud nebyl znám na Medníku, v CHKO Broumovsko ani v CHKO Orlické hory. V NP
Šumava bylo dosud známo 5 lokalit jeho výskytu a letos byl nalezen na dalších dvou lokalitách.
Charakteristiky nalezených lokalit šikouška zeleného jsou uvedeny v tabulkách č. 2–13. Stručný
přehled těchto lokalit je uveden v následující tabulce:
Lokalita

Typ stanoviště

Typ substrátu

Nadmořská
výška
(m n. m.)

Počet
nalezených
jedinců

Datum
nálezu

1. Pikovice,
Medník

smíšený břehový
porost (habr, buk
smrk)

ztrouchnivělý kmen

335

8

24. 4. 2012

2. Hynčice,
Jelení žlab

kulturní smrčina

ztrouchnivělý kmen

530

11

22. 5. 2012

3. Ruprechtice,
Vodní strž

smíšený porost buku,
jeřábu, břízy a smrku

úlomky dřeva
a hlína

545

22

22. 5. 2012

4. Staré Srní

bučina s příměsí
smrku

kůra kořenového
náběhu buku

910

11

9. 7. 2012

5. Červená,
údolí Losenice

mladá kulturní
smrčina

dřevní drť na zemi
pod ztrouchnivělým
pařezem

715

1

10. 7. 2012

6. Olešnice v
Orlických
horách

různověká kulturní
smrčina s příměsí
buku, javoru a břízy

kořenový náběh
ztrouchnivělého
pařezu

650

21

17. 10. 2012

Tab. 1 – Přehled lokalit šikouška zeleného nalezených v roce 2012

Foto na titulní stránce (obr. 1) – Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) na lokalitě Olešnice v Orlických horách
17. 10. 2012 (SK)
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Na většině navštívených lokalit byly zaznamenány vhodné podmínky pro výskyt šikouška
zeleného, tj. byly zde vhodné vlhkostní poměry i dostatečné množství ztrouchnivělé dřevní
hmoty v různém stadiu rozkladu. Předpokládáme proto, že se šikoušek zelený může vyskytovat
jak na prozkoumaných lokalitách, na nichž nalezen nebyl, tak i na mnoha dalších místech ve
sledovaných územích.
Nález šikouška zeleného na Medníku je poněkud překvapivý, neboť smrk, na jehož ztrouchnivělé
dřevo je tento mech převážně vázán, je ve zdejších lesních porostech zastoupen prakticky
jen jako vtroušená dřevina. Pokud je tedy v okolních smrkových lesích dostatek ztrouchnivělé
dřevní hmoty, mohl by se zde šikoušek zelený vyskytovat i na dalších lokalitách.
Pozoruhodný byl také výskyt šikouška zeleného, epixylického mechu, na kořenovém náběhu
žijícího buku v bučině u Starého Srní (NP Šumava), tuto lokalitu by bylo vhodné dále sledovat.
V CHKO Broumovsko byly prozkoumány lokality v okrajových částech území, kde patrně dosud
neprobíhaly žádné systematické bryologické průzkumy. Šikoušek zelený zde byl nalezen na dvou
lokalitách v severní části CHKO. V dalších letech by bylo vhodné prozkoumat i centrální část
území, kde je jeho výskyt rovněž velmi pravděpodobný.
V CHKO Orlické hory byl šikoušek zelený v posledních letech několikrát neúspěšně hledán.
Letos byl konečně nalezen v údolí Olešenky, jihovýchodně od Olešnice v Orlických horách.
Tato lokalita se nachází přibližně 11 km vzdušnou čarou na východoseverovýchod od recentní
lokality šikouška zeleného v PR Peklo u Nového Města nad Metují. Podmínky pro jeho výskyt
se v celé severní části Orlických hor zdají být velmi vhodné, nalezení dalších lokalit zde lze
předpokládat.

Seznam navštívených lokalit a jejich stručná charakteristika
hh

Lokality v působnosti CHKO Blaník a okolí

1.

Načeradec, podmáčená smrčina v pramenné oblasti Hornolhotského potoka po levé straně
silnice mezi obcemi Načeradec a Horní Lhota, WGS 84: 49°36'1.4"N 14°56'24.60"E, 49°36'10.7"N
14°56'34.7"E, 610 m. n. m., 24. 4. 2012.
Kromě běžných druhů mechorostů byl na lokalitě zaznamenán výskyt invazivního mechu
Orthodontium lineare.

2.

Pikovice, Medník, při jižní části NPP Medník, na VJV svahu kóty Medník (417 m), pravý břeh
bezejmenného levostranného přítoku Sázavy, poblíž stanoviště č. 10 NS Medník, WGS 84:
49°52'05.3"N 14°26'58.5"E, 335 m n. m., 24. 4. 2012.
Na ztrouchnivělém padlém kmenu bylo nalezeno 8 jedinců šikouška zeleného.

hh

CHKO Broumovsko

1.

Janovičky, údolí Svinského potoka, kulturní smrčina na JJV exp. svahu podél silnice Benešov
– Janovičky, WGS 84: 50°37'46.3"N 16°21'21"E, 525 m n. m., 21. 5. 2012.

2.

Heřmánkovice, údolí Heřmánkovického potoka, kulturní smrčina na JZ exp. svahu v okolí křižovatky
lesních cest mezi lokalitami Vodní důl a Dlouhá hora, WGS 84: 50°39'45.4"N 16°19'47.9"E, 650 m
n. m., 21. 5. 2012.

3.

Heřmánkovice, Dlouhý důl, údolí Heřmánkovického potoka, kulturní smrčina na VJV exp. svahu,
okolí toku pod lesní cestou, WGS 84: 50°39'42.5"N 16°19'40.24"E, 630 m n. m., 21. 5. 2012.

4.

Heřmánkovice, Kraví údolí, kulturní smrčina na J exp. svazích kóty Čertův vrch, WGS 84:
50°39'39.14"N 16°19'19.2"E, 620 m n. m., 21. 5. 2012.

5.

Heřmánkovice, údolí Heřmánkovického potoka, kulturní smrčina podél lesní cesty mezi lokalitami
U jedle a Krakonošova rokle, WGS 84: 50°39'21.2"N 16°19'53"E, 535 m n. m., 21. 5. 2012.

6.

Heřmánkovice, údolí bezejmenného levostranného přítoku Heřmánkovického potoka, kulturní
smrčina a okolí toku na S exp. svazích kóty Velbloudí vrch (576 m), WGS 84: 50°38'56.6"N
16°20'13.2"E, 500 m n. m., 21. 5. 2012.
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7.

Heřmánkovice, údolí bezejmenného levostranného přítoku Heřmánkovického potoka, kulturní
smrčina v okolí rybníčku, WGS 84: 50°39'3.5"N 16°20'15.6"E, 515 m n. m., 21. 5. 2012.

8.

Janovičky, kulturní smrčina SZ od obce, okolí křižovatky lesních cest cca 350 m JZ od hraničního
přechodu, WGS 84: 50°38'38.7"N 16°21'14.15"E, 610 m n. m., 21. 5. 2012.

9.

Hynčice, Uhlířské údolí, ZJZ exp. svahy kóty Holý vrch (546 m), kulturní smrčina v okolí toku
Uhlířského potoka, cca 1 – 1,25 km VSV od železniční stanice Hynčice, WGS 84: 50°37'38.3"N
16°18'11.3"E, 435 – 450 m n. m., 22. 5. 2012.

10. Hynčice, Uhlířské údolí, SSZ exp. svahy kóty Holý vrch (546 m), kulturní smrčina na levém
břehu Uhlířského potoka, cca 1,7 km SV od železniční stanice Hynčice, WGS 84: 50°38'0.1"N
16°18'26.8"E, 450 m n. m., 22. 5. 2012.
11. Hynčice, Uhlířské údolí, okolí toku Uhlířského potoka podél lesní cesty na JJV exp. svazích
bezejmenné kóty (585 m), cca 380 m SSV od rybníku na rozcestí lesních cest mezi Uhlířským
údolím a Jelením žlabem, WGS 84: 50°38'25.7"N 16°18'32.15"E, 480 m n. m., 22. 5. 2012.
12. Hynčice, Jelení žlab, pravý přítok Uhlířského potoka, kulturní smrčina cca 2,8 km SSV od
železniční stanice Hynčice, WGS 84: 50°38'54.45"N 16°18'9.94"E, 530 m n. m., 22. 5. 2012.
Na ztrouchnivělém kmeni v korytu toku bylo nalezeno 11 jedinců šikouška zeleného.
13. Ruprechtice, Vodní strž, údolí Ruprechtického potoka cca 3,6 km SSV od železniční stanice
Ruprechtice, WGS 84: 50°39'24.05"N 16°16'22.56"E, 545 m n. m., 22. 5. 2012.
Na pravém břehu toku bylo na hlíně a úlomcích dřeva nalezeno 22 jedinců šikouška
zeleného.
14. Machov – Machovská Lhota, údolí potoka Židovka SSV od obce, rozcestí U zabitého, kulturní
smrčina podél toku, WGS 84: 50°30'26"N 16°18'39"E, 550 – 560 m n. m., 23. 5. 2012.
15. Machov – Machovská Lhota, údolí potoka Židovka SSV od obce, kulturní smrčina podél toku mezi
rozcestím Řeřišný a U zabitého, WGS 84: 50°30'14.7"N 16°18'14.4"E, 520 – 530 m n. m., 23. 5.
2012.
16. Machov, údolí Bučinského potoka JJV od obce, Studánka Pod Borem, lesní porost okolí toku, WGS
84: 50°29'22"N 16°16'43"E, 515 – 545 m n. m., 23. 5. 2012.
17. Petrovice, Jestřebí hory, kulturní smrčina a břehy pravostranného bezejmenného přítoku řeky
Jívky podél červené turistické značky mezi obcemi Petrovice a Jívka, WGS 84: 50°32'37"N
16°5'12"E, 500 m n. m., 18. 10. 2012.
18. Jívka, Jestřebí hory, údolí řeky Jívky, kulturní smrčina mezi obcemi Jívka II a Radvanice cca 1,1
km od kóty Kolčarka (693 m), WGS 84: 50°33'1"N 16°4'42"E, 490 m n. m., 18. 10. 2012.
19. Jívka, Jestřebí hory, údolí řeky Jívky, kulturní smrčina mezi obcemi Jívka II a Radvanice cca
870 m VSV od kóty Kraví hora (628 m), WGS 84: 50°32'4.5"N 16°6'11.1"E, 470 m n. m., 18. 10.
2012.
20. Odolov, Jestřebí hory, Kryštofova skála (586 m), SSZ svahy kóty, kulturní smrčina nad silnicí
k Tmavému Dolu, WGS 84: 50°31'34.74"N 16°5'53"E, 540 m n. m., 18. 10. 2012.

hh

NP Šumava

1.

Staré Srní, SSZ svah Kostelního vrchu (1016 m) cca 1.1 km JJV od obce, bučina s příměsí smrku
po pravé straně NS Okolo Kostelního vrchu směrem k Hauswaldské kapli, WGS 84: 49°4'11.15"N
13°27'48.88"E, 910 m n. m., 9. 7. 2012.
Na kůře kořenového náběhu buku bylo nalezeno 11 jedinců šikouška zeleného.

2.

Červená, údolí Losenice, kulturní smrčina po levé straně silnice do Rejštejna při SZ cípu PR
Losenice II, WGS 84: 49°6'46.16"N 13°34'16.88"E, 715 m n. m., 10. 7. 2012.
Na rozpadlém ztrouchnivělém pařezu na kraji mladé kulturní smrčiny byla nalezena
1 zralá tobolka šikouška zeleného.

hh

CHKO Orlické hory

1.

Olešnice v Orlických horách, Ruské údolí, pravý břeh řeky Olešenky, cca 50 m ZSZ od rozcestí
V Milířích, WGS 84: 50°22'1.974"N, 16°19'34.629"E, 650 m n. m., 17. 10. 2012.
Na kořenovém náběhu pařezu v břehu toku bylo nalezeno 21 jedinců šikouška
zeleného.
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Obr. 2 – Orientační mapka lokalit, navštívených během průzkumu v CHKO Broumovsko a CHKO Orlické hory,
v roce 2012
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1.

hh Pikovice, Medník
Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Pikovice, Medník

Autor a datum mapování

Magda Zmrhalová, 24. 4. 2012

Popis/lokalizace lokality

Pikovice, při jižní části NPP Medník na VJV svahu
kóty Medník (417 m), pravý břeh bezejmenného
levostranného přítoku Sázavy poblíž stanoviště č. 10
NS Medník

Nadmořská výška lokality

335 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

prosvětlený břehový porost s habrem, bukem,
smrkem, ve svahu nad mikrolokalitou mladá kulturní
smrčina, v okolí habrová doubrava

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, stávající stav je vyhovující

Negativní vlivy

nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

Převažujícím biotopem NPP Medník je habrová
doubrava, smrk se vyskytuje jen ojediněle. Vlhkostní
poměry vhodné pro výskyt Buxbaumia viridis jsou
pouze v okolí toku.

Počet nalezených jedinců na lokalitě

8

Počet mladých tobolek

5

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

3

Tab. 2 – Charakteristika lokality Pikovice, Medník, 24. 4. 2012
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1.

hh Pikovice, Medník
Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality

Pikovice, Medník

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

padlý ztrouhnivělý kmen na pravém břehu toku,
smíšený břehový porost tvořený habrem, bukem a
smrkem

GPS souřadnice (WGS 84)

49°52'5.3"N 14°26'58.5"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

10 m x 27 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality (1–8)

6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

E0: 95%, E1: 2% (Oxalis acetosella)

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

Aulacomnium androgynum, Herzogiella seligeri, Pohlia
nutans subsp. nutans, Rhizomnium punctatum

Zástin mikrolokality

40% (výška koruny v cca 5 m nad zemí)

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

8

Počet mladých tobolek

5

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

3

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

0,1/34 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu

SV

Sklon svahu v místě výskytu druhu

10°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

cca 5 m

Poznámka

-

Tab. 3 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Pikovice, Medník, 24. 4. 2012
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1.

hh Pikovice, Medník

Obr. 3 – Orientační mapka umístění lokality Pikovice, Medník

Obr. 4 – Celkový pohled na lokalitu Pikovice, Medník, 24. 4. 2012 (MZ)
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1.

hh Pikovice, Medník

Obr. 5–6 – Pohled na lokalitu Pikovice, Medník, s vyznačením místa výskytu šikouška zeleného,
24. 4. 2012 (MZ)
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1.

hh Pikovice, Medník

Obr. 7 – Detail místa výskytu šikouška zeleného na lokalitě Pikovice, Medník, 24. 4. 2012 (MZ)

Obr. 8–9 – Šikoušek zelený na lokalitě Pikovice, Medník, 24. 4. 2012 (MZ)
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2.

hh Hynčice, Jelení žlab
Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Hynčice, Jelení žlab

Autor a datum mapování

M. Zmrhalová, Š. Koval, 22. 5. 2012

Popis/lokalizace lokality

CHKO Broumovsko, Hynčice, Jelení žlab, pravý přítok
Uhlířského potoka, uměle zpevněné koryto toku v
kulturní smrčině cca 2,8 km SSV od železniční stanice
Hynčice

Nadmořská výška lokality

530 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

1

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

ano

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

žádný, zachovat stávající stav

Negativní vlivy

potenciálně těžba dřeva

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

Na lokalitě je dostatečné množství ztrouchnivělého
dřeva v bezprostředním okolí toku, vlhkostní poměry
pro výskyt sledovaného druhu jsou vyhovující. Břehy
toku jsou uměle zpevněné kládami, které představují
vhodný substrát pro výskyt šikouška zeleného.

Počet nalezených jedinců na lokalitě

11

Počet mladých tobolek

4

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

7

Tab. 4 – Charakteristika lokality Hynčice, Jelení žlab, 22. 5. 2012
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2.

hh Hynčice, Jelení žlab
Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality

Hynčice, Jelení žlab

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

ztrouchnivělý kmen v uměle zpevněném korytě
bezejmenného pravého přítoku Uhlířského potoka

GPS souřadnice (WGS 84)

50°38'54.45"N 16°18'9.94"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

70 x 35 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality (1–8)

6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

30%

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

Chiloscyphus profundus, Lepidozia reptans, Herzogiella
seligeri, Tetraphis pellucida, Oxalis acetosella,
Tussilago farfara

Zástin mikrolokality

40 % (výška koruny >5 m nad zemí)

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

11

Počet mladých tobolek

4

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

7

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

1,5/8 cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu

JJV

Sklon svahu v místě výskytu druhu

25°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

0m

Poznámka

Kmen leží v korytě potoka, šikoušek zelený roste
40–50 cm nad hladinou.

Tab. 5 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Hynčice, Jelení žlab, 22. 5. 2012
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2.

hh Hynčice, Jelení žlab

Obr. 10 – Orientační mapka umístění lokality Hynčice, Jelení žlab

Obr. 11 – Pohled na lokalitu Hynčice, Jelení žlab, s vyznačením místa výskytu šikouška zeleného, 22. 5. 2012 (SK)
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2.

hh Hynčice, Jelení žlab

Obr. 12–14 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Hynčice, Jelení žlab, s vyznačením místa výskytu šikouška zeleného a
detail jedinců tohoto druhu, 22. 5. 2012 (SK)
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3.

hh Ruprechtice, Vodní strž
Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Ruprechtice, Vodní strž

Autor a datum mapování

Š. Koval, M. Zmrhalová, 22. 5. 2012

Popis/lokalizace lokality

CHKO Broumovsko, Ruprechtice, Vodní strž, údolí
Ruprechtického potoka cca 3,6 km SSV od železniční
stanice Ruprechtice

Nadmořská výška lokality

545 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

smíšený porost buku, jeřábu, břízy a smrku, výše ve
svahu na pravém břehu toku kulturní smrčina

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, zachovat stávající stav

Negativní vlivy

žádné

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

V okolí nálezu je dostatečné množství vhodného
substrátu, vhodné vlhkostní poměry, výskyt dalších
lokalit v okolí je pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě

22

Počet mladých tobolek

21

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

1

Tab. 6 – Charakteristika lokality Ruprechtice, Vodní strž, 22. 5. 2012
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3.

hh Ruprechtice, Vodní strž
Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality

Ruprechtice, Vodní strž

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

úlomky dřeva a hlína na pravém břehu potůčku

GPS souřadnice (WGS 84)

50°39'24.05"N 16°16'22.56"E

Druh dřeviny

nelze určit

Rozměry substrátu

neměřeny, výskyt na ploše cca 3 x 0,5 m

Stupeň rozkladu mikrolokality (1–8)

8

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

70%

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

Cladonia sp., Chiloscyphus coadunatus, Ch. profundus,
Plagiochila porelloides, Atrichum undulatum, Bryum
moravicum, Dicranum scoparium, Plagiomnium
undulatum, Polytrichum formosum, Rhizomnium
punctatum, Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella

Zástin mikrolokality

40% (koruna ve výšce 3 m nad zemí)

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

22

Počet mladých tobolek

21

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

1

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

0,1 cm/3m

Expozice svahu v místě výskytu druhu

ZSZ

Sklon svahu v místě výskytu druhu

25°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

50 cm

Poznámka

-

Tab. 7 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Ruprechtice, Vodní strž, 22. 5. 2012
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3.

hh Ruprechtice, Vodní strž

Obr. 15 – Orientační mapka umístění lokality Ruprechtice, Vodní strž

Obr. 16 – Celkový pohled na lokalitu Ruprechtice, Vodní strž, s vyznačením místa výskytu šikouška zeleného,
22. 5. 2012 (SK)
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3.

hh Ruprechtice, Vodní strž

Obr. 17–18 – Pohledy na místo výskytu šikouška zeleného na lokalitě Ruprechtice, Vodní strž, 22. 5. 2012 (SK)
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3.

hh Ruprechtice, Vodní strž

Obr. 19–21 – Detail mikrolokality a šikoušek zelený na lokalitě Ruprechtice, Vodní strž, 22. 5. 2012 (SK)
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4.

hh Staré Srní
Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Staré Srní

Autor a datum mapování

Magda Zmrhalová, 9. 7. 2012

Popis/lokalizace lokality

NP Šumava, Staré Srní, SSZ svah Kostelního vrchu
(1016 m) cca 1.1 km JJV od obce, bučina s příměsí
smrku po pravé straně NS Okolo Kostelního vrchu
směrem k Hauswaldské kapli

Nadmořská výška lokality

910 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

bučina s příměsí smrku

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný

ano

Přítomný lesní porost věkově diferencovaný

ano

Přítomné pařezy, padlé kmeny nebo klády v různém
stupni rozkladu

ne

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ne

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

Šikoušk zelený zde roste zcela netypicky na
kůře kořenového náběhu žijícího buku, ve 100%
pokryvnosti mechorostů.
V okolí je relativně málo vhodného substrátu, bylo by
dobré lokalitu dále sledovat.

Počet nalezených jedinců na lokalitě

11

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých tobolek

3

Počet štětů

8

Tab. 8 – Charakteristika lokality Staré Srní, 9. 7. 2012
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4.

hh Staré Srní
Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality

Staré Srní

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

kůra kořenového náběhu buku

GPS souřadnice (WGS 84)

49°4'11.15"N 13°27'48.88"E

Druh dřeviny

buk

Rozměry substrátu

délka kořenového náběhu 1,3 m, průměr 19 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality (1–8)

1

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ano

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

100 %

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

Cladonia sp., Blepharostoma trichophyllum,
Chiloscyphus profundus, Lepidozia reptans, Tritomaria
exsecta, Dicranum scoparium, Sanionia uncinata,
Tetraphis pellucida

Zástin mikrolokality

70 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

11

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých tobolek

3

Počet štětů

8

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

1,2/29

Expozice svahu v místě výskytu druhu

SSZ

Sklon svahu v místě výskytu druhu

2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

80 m

Poznámka

-

Tab. 9 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Staré Srní, 9. 7. 2012
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4.

hh Staré Srní

Obr. 22 – Orientační mapka umístění lokality Staré Srní

Obr. 23 – Celkový pohled na lokalitu Staré Srní, s vyznačením místa výskytu šikouška zeleného, 9. 7. 2012 (MZ)
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4.

hh Staré Srní

Obr. 24–26 – Detail mikrolokality a šikoušek zelený na lokalitě Staré Srní, 9. 7. 2012 (MZ)
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5.

hh Červená, údolí Losenice
Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Červená, údolí Losenice

Autor a datum mapování

Magda Zmrhalová, 10. 7. 2012

Popis/lokalizace lokality

NP Šumava, Červená, údolí Losenice, kulturní smrčina
po levé straně silnice do Rejštejna při SZ cípu PR
Losenice II

Nadmořská výška lokality

715 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

případná těžba dřeva

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

Vlhkostní poměry na lokalitě nejsou zcela ideální,
v okolí nálezu je však dostatek vhodného substrátu,
výskyt dalších lokalit šikoška zeleného v okolí je proto
možný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě

1

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých tobolek

1

Počet štětů

0

Tab. 10 – Charakteristika lokality Červená, údolí Losenice, 10. 7. 2012
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5.

hh Červená, údolí Losenice
Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality

Červená, údolí Losenice

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

rozpadlý ztrouchnivělý smrkový pařez na kraji mladé
kulturní smrčiny

GPS souřadnice (WGS 84)

49°6'46.16"N 13°34'16.88"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

průměr pařezu 57 cm, výška 32 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality (1–8)

7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

60 %

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

Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata,
Calypogeia integristipula, Chiloscyphus profundus,
Lepidozia reptans, Scapania nemorea, Dicranella
heteromalla, Dicranum scoparium, Plagiothecium
curvifolium, Polytrichum formosum, Tetraphis
pellucida, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus

Zástin mikrolokality

30–40 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

1

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých tobolek

1

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

10°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

50 m

Poznámka

-

Tab. 11 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Červená, údolí Losenice, 10. 7. 2012
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5.

hh Červená, údolí Losenice

Obr. 27 – Orientační mapka umístění lokality Červená, údolí Losenice

Obr. 28 – Celkový pohled na lokalitu Červená, údolí Losenice, s vyznačením místa výskytu šikouška zeleného, 10.
7. 2012 (MZ)
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27

5.

hh Červená, údolí Losenice

Obr. 29–31 – Detail mikrolokality a šikoušek zelený na lokalitě Červená, údolí Losenice, 10. 7. 2012 (MZ)
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6.

hh Olešnice v Orlických horách
Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Olešnice v Orlických horách

Autor a datum mapování

Štěpán Koval, Magda Zmrhalová, 17. 10. 2012

Popis/lokalizace lokality

CHKO Orlické hory, Olešnice v Orlických horách, Ruské
údolí, pravý břeh řeky Olešenky, cca 50 m ZSZ od
rozcestí V Milířích

Nadmořská výška lokality

650 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

různověká kulturní smrčina s příměsí buku, javoru a
břízy

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

V okolí nálezu je dostatek vhodného substrátu i ideální
vlhkostní poměry, další nálezy šikouška zeleného lze i
v širším okolí lokality předpokládat.

Počet nalezených jedinců na lokalitě

21

Počet mladých tobolek

21

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

0

Tab. 12 – Charakteristika lokality Olešnice v Orlických horách, 17. 10. 2012
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6.

hh Olešnice v Orlických horách
Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality

Olešnice v Orlických horách

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

kořenový náběh pařezu v břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84)

50°22'1.97"N 16°19'34.63"E

Druh dřeviny

nezjištěno

Rozměry substrátu

pařez o průměru 70 cm, výška 65 cm, délka
kořenového náběhu cca 2m, průměr 15 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality (1–8)

5

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

10 %

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

Cephalozia bicuspidata, Dicranella heteromalla,
Herzogiella seligeri, Mnium hornum, Rhizomnium
punctatum, Tetraphis pellucida

Zástin mikrolokality

70 % (výška koruny >5 m nad zemí)

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

21

Počet mladých tobolek

21

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

0

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

0,1/30cm

Expozice svahu v místě výskytu druhu

ZJZ

Sklon svahu v místě výskytu druhu

3°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

30 cm

Poznámka

-

Tab. 13 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Olešnice v Orlických horách, 17. 10. 2012
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6.

hh Olešnice v Orlických horách

Obr. 32 – Orientační mapka umístění lokality Olešnice v Orlických horách

Obr. 33 – Celkový pohled na lokalitu Olešnice v Orlických horách, s vyznačením místa výskytu šikouška zeleného,
17. 10. 2012 (SK)
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6.

hh Olešnice v Orlických horách

Obr. 34–35 – Pohled na mikrolokalitu na lokalitě Olešnice v Orlických horách, 17. 10. 2012 (SK)
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6.

hh Olešnice v Orlických horách

Obr. 36–38 – Detail mikrolokality a šikoušek zelený na lokalitě Olešnice v Orlických horách, 17. 10. 2012 (SK)
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