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hh Úvod
V roce 2013 byl proveden průzkum několika vybraných lokalit v CHKO Jeseníky, v jejich blízkém
okolí a v severní části Železných hor. Cílem průzkumu bylo najít další nové lokality mechu
šikouška zeleného a doplnit tak znalosti o jeho rozšíření v těchto územích. Jeseníky jsou nyní
oblastí s nejhojnějším výskytem tohoto mechu v ČR, ze Železných hor byl jeho výskyt dosud
znám ze dvou lokalit.

hh Metodika
Průzkum probíhal na jaře a na podzim roku 2013 na předem vytipovaných lokalitách. Získaná
data byla zpracována dle metodiky Evy Holé (Holá 2011), názvy uvedených druhů mechorostů
vycházejí ze Seznamu a Červeného seznamu mechorostů ČR (Kučera, Váňa & Hradílek 2012).

hh Výsledky a závěr
Během průzkumu bylo nalezeno 6 lokalit v CHKO Jeseníky a blízkém okolí a 1 lokalita v Železných
horách. Výsledky průzkumu jsou stručně shrnuty v následující tabulce, podrobně jsou lokality
zpracovány na stranách 5 až 29 (tab. 2–16) a doplněny fotodokumentací a mapkami.
č.

Název lokality

Počet nalezených
jedinců

Nadmořská
výška
m n. m.

Zpracováno na
straně

1

Ostružná, Černava

5

825

4–6

2

Chrastice, Prudký potok

2

610

5–10

3

Moravský Karlov, Březná

4

685

11–13

4

Vernířovice, Merta, Homole

9

785

14–16

5

Vernířovice, Merta, Mísečky

4

815

17–19

6

Horní Lipová, Ramzovský potok

1

620

20–22

7

Železné hory, Rtenín, Zlatník

13

495

23–28

Tab. 1 – Přehled lokalit, nalezených v roce 2013

Čtyři nové lokality šikouška zeleného v Hrubém Jeseníku a dvě v Hanušovické vrchovině
jsou dalšími z mnoha lokalit, nalezených v tomto území v posledních čtyřech letech. Lokality
u Moravského Karlova a Chrastic pomyslně propojují výskyt tohoto mechu v oblasti Králického
Sněžníku s výskytem v CHKO Jeseníky. Lokality u Ostružné a Horní Lipové vyplňují místa s dosud
relativně méně častými nálezy, naopak další dvě lokality u Vernířovic dokazují, že údolí Merty je
územím s relativně bohatým výskytem šikouška zeleného.
Nově nalezená lokalita v Železných horách je třetí známou lokalitou šikouška zeleného v tomto
pohoří. Leží nedaleko prvních dvou lokalit, nalezených v roce 2011 (Koval & Zmrhalová 2011).
Na základě dosavadních zkušeností s hledáním šikouška zeleného lze i Železné hory považovat
za území, v němž by intenzivním cíleným průzkumem byl pravděpodobně tento mech nalezen
na mnoha dalších místech.
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Foto na titulní stránce (obr. 1) – Šikoušek zelený na lokalitě Ostružná, Černava, 8. 5. 2013 (ŠK)
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lokalita šikouška zeleného nově nalezená v roce 2013
recentně známé lokality šikouška zeleného, nalezené v roce 2011

Obr. 2 – Orientační mapka výskytu šikouška zeleného v Železných horách
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lokality šikouška zeleného nově nalezené v roce 2013
recentně známé lokality šikouška zeleného, nalezené do roku 2013

Obr. 3 – Orientační mapka výskytu šikouška zeleného v CHKO Jeseníky a okolí
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1.

hh Ostružná, Černava
Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Ostružná, Černava

Autor a datum nálezu

Š. Koval, M. Zmrhalová, 8. 5. 2013

Popis/lokalizace lokality

Ostružná, Z svah Černavy (1103 m), levý přítok
Branné pod mostkem na lesní cestě cca 1,2 km J od
Ramzovského sedla

Nadmořská výška

825 m n. m.

Počet nalezených mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

prosvětlené místo v okolí potůčku v kulturní smrčině

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

nejsou známy

Poznámka

V blízkosti potůčku i v přilehlé smrčině je dostatek
vhodného dřeva i vlhkosti, výskyt druhu i na dalších
místech v okolí je pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě

5

Tab. 2 – Charakteristika lokality Ostružná, Černava, 8. 5. 2013

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Ostružná, Černava

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

smrková kláda na podmáčeném břehu potůčku pod
lesní cestou

GPS souřadnice (WGS 84)

50°10'55.979"N, 17°3'55.528"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

kláda dlouhá 2,3 m, průměr cca 20 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

5%

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

Cephalozia bicuspidata, Dicranum scoparium,
Herzogiella seligeri, Rhizomnium punctatum, Sanionia
uncinata

Zástin mikrolokality

60 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

5

Počet mladých tobolek

4

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

1

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

2,5/26 cm

Expozice místa výskytu druhu

SSZ

Sklon substrátu v místě výskytu druhu

15°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

0,7 m

Poznámka

–

Tab. 3 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Ostružná, Černava, 8. 5. 2013

Monitoring Buxbaumia viridis v roce 2013 • Štěpán Koval & Magda Zmrhalová

5

1.

hh Ostružná, Černava

Obr. 4 – Orientační mapka umístění lokality Ostružná, Černava

Obr. 5 – Pohled na lokalitu Ostružná, Černava, 8. 5. 2013 (ŠK)
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1.

hh Ostružná, Černava

Obr. 6–8 – Mikrolokalita č. 1 a šikoušek zelený, Ostružná, Černava, 8. 5. 2013 (ŠK)
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2.

hh Chrastice, Prudký potok
Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Chrastice, Prudký potok

Autor a datum nálezu

Š. Koval, M. Zmrhalová, 14. 10. 2013

Popis/lokalizace lokality

Vysoké Žibřidovice, Prudký potok, koryto toku
cca 3,2 km SZ od vlakové stanice Vysoké Žibřidovice

Nadmořská výška

610 m n. m.

Počet nalezených mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

smíšený lesní porost (buk, javor, bříza, líska, jilm) na
březích toku, v okolí 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

Negativní vlivy

nejsou známy

Poznámka

V okolí je dostatek vhodného substrátu, ideální
vlhkost, rozsáhlé smrkové porosty, pravděpodobnost
existence více mikrolokalit je tedy vysoká.

Počet nalezených jedinců na lokalitě

2

Tab. 4 – Charakteristika lokality Chrastice, Prudký potok, 14. 10. 2013

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Chrastice, Prudký potok

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

obnažený kořenový náběh mohutného smrkového
pařezu v korytě toku

GPS souřadnice (WGS 84)

50°8'19"N, 16°54'29.8"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

kořeny cca 2 x 1,5 m, výška 1,5 m, průměr pařezu cca
45 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

70 %

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

Dicranum montanum, Herzogiella seligeri,
Plagiothecium sp., Rhizomnium punctatum

Zástin mikrolokality

50 %

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)

1,8 cm

Expozice místa výskytu druhu

JV

Sklon substrátu v místě výskytu druhu

70°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

30 cm

Tab. 5 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Chrastice, Prudký potok, 14. 10. 2013
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2.

hh Chrastice, Prudký potok

Obr. 9 – Orientační mapka umístění lokality Chrastice, Prudký potok

Obr. 10 – Pohled na lokalitu Chrastice, Prudký potok, 14. 10. 2013 (ŠK)
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2.

hh Chrastice, Prudký potok

Obr. 11 – Pohled na mikrolokalitu č. 1 na lokalitě Chrastice, Prudký potok, 14. 10. 2013 (ŠK)
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2.

hh Chrastice, Prudký potok

Obr. 12–14 – Detail místa výskytu a šikoušek zelený, Chrastice, Prudký potok, 14. 10. 2013 (ŠK)

Monitoring Buxbaumia viridis v roce 2013 • Štěpán Koval & Magda Zmrhalová

11

3.

hh Moravský Karlov, Březná
Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Moravský Karlov, Březná

Autor a datum nálezu

Š. Koval, M. Zmrhalová, 14. 10. 2013

Popis/lokalizace lokality

Moravský Karlov, Březná, pravý břeh toku cca 15 m od
lesní cesty, cca 2,5 km VSV od konce obce

Nadmořská výška

685 m n. m.

Počet nalezených 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

Negativní vlivy

nejsou známy

Poznámka

Šikoušek zelený byl nalezen na břehu toku na hromadě
větví, v okolí je dostatek podobného substrátu
i podobné podmínky, výskyt druhu na dalších místech
lze proto předpokládat.

Počet nalezených jedinců na lokalitě

4

Tab. 6 – Charakteristika lokality Moravský Karlov, Březná, 14. 10. 2013

Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Moravský Karlov, Březná

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

smrková větev na hromadě klestí na pravém břehu
potoka

GPS souřadnice (WGS 84)

50°2'18.4"N, 16°49'26.8"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

90 x 6 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

30 %

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

Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus,
Dicranum montanum, Herzogiella seligeri, Rhizomnium
punctatum

Zástin mikrolokality

80 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

4

Počet mladých tobolek

3

Počet zralých tobolek

1

Počet štětů

0

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

4/19 cm

Expozice místa výskytu druhu

J

Sklon substrátu v místě výskytu druhu

5°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

1,5 m

Tab. 7 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Moravský Karlov, Březná, 14. 10. 2013
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3.

hh Moravský Karlov, Březná

Obr. 15 – Orientační mapka umístění lokality Moravský Karlov, Březná

Obr. 16 – Celkový pohled na lokalitu Moravský Karlov, Březná, 14. 10. 2013 (ŠK)
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3.

hh Moravský Karlov, Březná

Obr. 17–19 – Mikrolokalita a detail místa výskytu druhu a šikoušek zelený na lokalitě Moravský Karlov, Březná,
14. 10. 2013 (ŠK)
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4.

hh Vernířovice, Merta, Homole
Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Vernířovice, Merta, Homole

Autor a datum nálezu

M. Zmrhalová, 10. 9. 2013

Popis/lokalizace lokality

Vernířovice, JV svahy Homole (1209 m), pravý břeh
pravého ramene Merty cca 280 m VSV od PP Zadní
hutisko, cca 30 m proti proudu od mostku v zatáčce
lesní cesty

Nadmořská výška

785 m n. m.

Počet nalezených mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

smíšený lesní porost podél toku (buk, klen, smrk),
na přilehlém pravém břehu vzrostlá bučina, na levém
břehu smrčina s příměší 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

ano

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

nejsou

Poznámka

Kolem toku je dostatek ztrouchnivělého dřeva i vhodné
podmínky, výskyt druhu na dalších místech v okolí je
pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě

9

Tab. 8 – Charakteristika lokality Vernířovice, Merta, Homole, 10. 9. 2013
Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Vernířovice, Merta, Homole

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

ztrouchnivělý zbytek kmene

GPS souřadnice (WGS 84)

50°2'51.810"N, 17°10'33.168"E

Druh dřeviny

nelze určit

Rozměry substrátu

30x7 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

70 %

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

Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus,
Dicranum montanum, Herzogiella seligeri, Rhizomnium
punctatum

Zástin mikrolokality

60 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

9

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých tobolek

6

Počet štětů

3

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

2/15 cm

Expozice místa výskytu druhu

JJV

Sklon substrátu v místě výskytu druhu

25°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

5m

Tab. 9 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Vernířovice, Merta, Homole, 10. 9. 2013

Monitoring Buxbaumia viridis v roce 2013 • Štěpán Koval & Magda Zmrhalová

15

4.

hh Vernířovice, Merta, Homole

Obr. 20 – Orientační mapka umístění lokality Vernířovice, Merta, Homole

Obr. 21 – Celkový pohled na lokalitu Vernířovice, Merta, Homole, 10. 9. 2013 (MZ)

Monitoring Buxbaumia viridis v roce 2013 • Štěpán Koval & Magda Zmrhalová

16

4.

hh Vernířovice, Merta, Homole

Obr. 22 – Celkový pohled na lokalitu Vernířovice, Merta, Homole, 10. 9. 2013 (MZ)

Obr. 23–24 – Detail mikrolokality a šikoušek zelený, Vernířovice, Merta, Homole, 10. 9. 2013 (MZ)
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5.

hh Vernířovice, Merta, Mísečky
Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Vernířovice, Merta, Mísečky

Autor a datum nálezu

Š. Koval, M. Zmrhalová, 25. 10. 2013

Popis/lokalizace lokality

Vernířovice, SZ svahy Břidličné hory (1358 m),
ostrůvek mezi rameny levostranného přítoku Merty,
320 m S od Mísečné chaty, 70 m JV od mostku
v zatáčce lesní cesty

Nadmořská výška

815 m n. m.

Počet nalezených mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

náletový smíšený porost (buk, bříza, smrk) podél
toku, na přilehlém pravém břehu mladá bučina se
ztrouchnivělými smrkovými pařezy

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

nejsou

Poznámka

Na lokalitě i v jejím širším okolí leží velké množství
vlhkého ztrouchnivělého dřeva, výskyt druhu i na
dalších místech je velmi pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě

4

Tab. 10 – Charakteristika lokality Vernířovice, Merta, Mísečky, 25. 10. 2013
Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Vernířovice, Merta, Mísečky

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

ztrouchnivělý padlý kmen

GPS souřadnice (WGS 84)

50°2'2.810"N, 17°10'9.661"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

210x25 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

80 %

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

Cladonia sp., Blepahrostoma trichophyllum, Cephalozia
bicuspidata, Chiloschyphus profundus, Lepidozia
reptans, Ptilidium pulcherrimum, Dicranum montanum,
Dicranum scoparium, Herzogiella seligeri, Rhizomnium
punctatum, cf. Calamagrostis villosa, Oxalis acetosella

Zástin mikrolokality

40 % ve výšce do 5 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

4

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých tobolek

4

Počet štětů

0

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

8/33 cm

Expozice místa výskytu druhu

SSZ

Sklon substrátu v místě výskytu druhu

do 2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

2m

Tab. 11 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Vernířovice, Merta, Mísečky, 25. 10. 2013
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5.

hh Vernířovice, Merta, Mísečky

Obr. 25 – Orientační mapka umístění lokality Vernířovice, Merta, Mísečky

Obr. 26 – Celkový pohled na lokalitu Vernířovice, Merta, Mísečky, 25. 10. 2013 (ŠK)
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5.

hh Vernířovice, Merta, Mísečky

Obr. 27–29 – Detail místa výskytu a šikoušek zelený, Vernířovice, Merta, Mísečky, 25. 10. 2013 (ŠK)
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6.

hh Horní Lipová, Ramzovský potok
Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Horní Lipová, Ramzovský potok

Autor a datum nálezu

Š. Koval, 17. 10. 2013

Popis/lokalizace lokality

Horní Lipová, Ramzovský potok, pravý břeh toku
cca 650 m VSV od soutoku s Vražedným potokem

Nadmořská výška

620 m n. m.

Počet nalezených mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

travnatý břeh toku s několikaletými vysázenými
smrčky, sousedící s vzrostlou kulturní smrčinou
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

ano

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

nejsou známy

Poznámka

V okolí toku i v nedaleké smrčině je dostatek
vhodného substrátu, výskyt dalších mikrolokalit
je velmi pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě

1

Tab. 12 – Charakteristika lokality Horní Lipová, Ramzovský potok, 17. 10. 2013

Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality
Pracovní název lokality

Horní Lipová, Ramzovský potok

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

trouchnivějící pařez na travnatém pravém břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84)

50°12'24.193"N, 17°5'10.301"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

pařez cca 70 x 70 cm, průměr 30 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

70 %

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

Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata,
Lepidozia reptans, Mnium hornum, Plagiomnium sp.,
Plagiomnium undulatum, Rhizomnium punctatum,
Sanionia uncinata

Zástin mikrolokality

15 %

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 místa výskytu druhu

SZ

Sklon substrátu v místě výskytu druhu

80°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

1,6 m

Poznámka

–

Tab. 13 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Horní Lipová, Ramzovský potok, 17. 10. 2013
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6.

hh Horní Lipová, Ramzovský potok

Obr. 30 – Orientační mapka umístění lokality Horní Lipová, Ramzovský potok

Obr. 31 – Celkový pohled na lokalitu Horní Lipová, Ramzovský potok, 17. 10. 2013 (ŠK)
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6.

hh Horní Lipová, Ramzovský potok

Obr. 32–34 – Detail místa výskytu a šikoušek zelený na lokalitě Horní Lipová, Ramzovský potok, 17. 10. 2013 (ŠK)
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7.

hh Železné hory, Rtenín, Zlatník
Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Rtenín, Zlatník

Autor a datum nálezu

Š. Koval, M. Zmrhalová, 30. 7. 2013

Popis/lokalizace lokality

Železné hory, Rtenín, potok Zlatník, cca 800 m J od
obce, mladá kulturní smrčina na pravém břehu toku,
35 m vlevo od silnice na Hrbokov

Nadmořská výška

495 m n. m.

Počet nalezených mikrolokalit

2

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

ano

Dosavadní management

žádný

Návrh managementu

žádný

Negativní vlivy

nejsou známy

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

–

Poznámka

Šikoušek zelený zde byl nalezen na hromadách
rozpadlé dřevní hmoty v relativně bohaté populaci.
Podmínky pro výskyt druhu se zdají být i v širším
okolí velmi vhodné, je zde také dostatek podobného
substrátu. Výskyt šikouška zeleného i na dalších
místech je zde proto velmi praděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě

13

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých tobolek

13

Počet štětů

0

Tab. 14 – Charakteristika lokality Rtenín, Zlatník, 30. 7. 2013
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7.

hh Železné hory, Rtenín, Zlatník
Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality

Rtenín, Zlatník

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

hromada zetlelých větví na zemi na světlině v mladé
kulturní smrčině

GPS souřadnice (WGS 84)

49°52'6.943"N, 15°42'39.208"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

zetlelá větev o průměru 3 cm, délce 60 cm na
hromadě cca 4 x 2 m

Stupeň rozkladu mikrolokality

6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

5%

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

Brachythecium rutabulum, Dicranum scoparium,
Herzogiella seligeri, Hypnum cupressiforme var.
cupressiforme, Plagiothecium denticulatum var.
denticulatum, Tetraphis pellucida

Zástin mikrolokality

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 místa výskytu druhu

ZJZ

Sklon substrátu v místě výskytu druhu

2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

7m

Poznámka

–

Tab. 15 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Rtenín, Zlatník, 30. 7. 2013
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7.

hh Železné hory, Rtenín, Zlatník
Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality

Rtenín, Zlatník

Číslo mikrolokality v rámci lokality

2

Slovní popis, typ mikrolokality

zbytky dřevní hmoty s hlínou, pozůstatky po pařezu a
homadě větví

GPS souřadnice (WGS 84)

49°52'6.864"N, 15°42'38.881"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

výskyt na ploše cca 60 x 60 cm, hromada cca 3 x 3 m

Stupeň rozkladu mikrolokality

8

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu

ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm

15 %

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

Cladonia sp., Atrichum undulatum, Aulacomnium
androgynum, Brachythecium rutabulum, Dicranum
scoparium, Hypnum cupressiforme var. cupressiforme,
Plagiothecium curvifolium, Pleurozium schreberi, Pohlia
nutans subsp. nutans, Polytrichum formosum

Zástin mikrolokality

40 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

12

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých tobolek

12

Počet štětů

0

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

1/58 cm

Expozice místa výskytu druhu

SV

Sklon substrátu v místě výskytu druhu

5°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

15 m

Poznámka

–

Tab. 16 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Rtenín, Zlatník, 30. 7. 2013
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7.

hh Železné hory, Rtenín, Zlatník

Obr. 35 – Orientační mapka umístění lokality Rtenín, Zlatník

Obr. 36 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Rtenín, Zlatník, 30. 7. 2013 (ŠK)
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7.

hh Železné hory, Rtenín, Zlatník

Obr. 37–39 – Mikrolokalita č. 1, detail místa výskytu a šikoušek zelený na této mikrolokalitě, Rtenín, Zlatník,
30. 7. 2013 (ŠK)
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7.

hh Železné hory, Rtenín, Zlatník

Obr. 40–42 – Mikrolokalita č. 2, detail místa výskytu a šikoušek zelený na této mikrolokalitě, Rtenín, Zlatník,
30. 7. 2013 (ŠK)
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