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 h Úvod
Mapování mechu šikouška zeleného v roce 2014 navazuje na průzkumy z let minulých. V letošním 
roce byl proveden průzkum ve Vú Brdy a v části CHKO Broumovsko s cílem doplnit dosavadní znalosti 
o rozšíření šikouška zeleného v těchto územích. Na území Vú Brdy nebyla dosud známa žádná lokalita 
tohoto druhu, v CHKO Broumovsko byly od roku 2012 známy lokality dvě (Zmrhalová & Koval 2012).

 h Metodika
Terénní průzkum probíhal ve dnech 3. – 5. 10. 2014 ve Vú Brdy a 11. – 13. 10. 2014 v CHKO 
Broumovsko. Prozkoumávané lokality byly vytipovány částečně předem, na základě studia leteckých 
a turistických map a částečně přímo v terénu, s využitím zkušeností s monitoringem druhu 
z předchozích let. Zkoumána byla především ta místa, na nichž se šikoušek zelený mohl vyskytovat 
s nejvyšší pravděpodobností.

Lokality Vidochov (u Staré Paky) a Březina (Moravský kras) byly nalezeny spíše náhodně, během 
fotodokumentace mechorostů, s mapováním Buxbaumia viridis nesouvisející, pro úplnost jsou však 
v této zprávě rovněž zpracovány.

Údaje z lokalit s výskytem šikouška zeleného byly zaznamenány dle metodiky Evy Holé (Holá 2011), 
u ostatních navštívených lokalit či prozkoumaných úseků byla zaznamenána jejich poloha, stručný 
popis, případně zajímavé druhy mechorostů. Posouzena byla vždy také možnost výskytu šikouška 
zeleného na lokalitě či v okolí. Součástí průzkumu byla fotodokumentace lokalit a zjištěných populací 
sledovaného druhu. 

Názvy uvedených druhů mechorostů vycházejí ze Seznamu a Červeného seznamu mechorostů ČR 
(Kučera, Váňa & Hradílek 2012).

 h Výsledky a hodnocení
V roce 2014 byl šikoušek zelený nalezen na dvou lokalitách ve Vú Brdy a na jedné v CHKO Broumovsko. 
Mimo tato území byla náhodně nalezena jedna lokalita u Nové Paky a další v Moravském krasu. 

Pro Vú Brdy a Novopacko jde o první nálezy šikouška zeleného, na Broumovsku byla nalezena 
třetí lokalita pro toto území a v Moravském krasu jde o pátou recentní lokalitu tohoto druhu (např. 
Kubešová & Plášek 2008). Lokality nalezené v roce 2014 jsou uvedeny v tabulce č. 1, podrobně jsou 
pak zpracovány na stranách 9–31 (v tabulkách č. 2–12).

Lokalita Nadm. 
výška 

(m n. m.)

Typ substrátu Počet 
nalezených 

jedinců

Datum 
nálezu 

Zpracováno 
na straně

1. Vú Brdy, Míšov 660 pařez a úlomky dřeva 12 3. 10. 2014 9–14

2. Vú Brdy, Jince 585 ztrouchnivělá smrková kláda 2 5. 10. 2014 15–18

3. Broumovsko, Janovičky 520 úlomek ztrouchnivělé 
smrkové větve

4 12. 10. 2014 19–23

4. Nová Paka, Vidochov 495 ztrouchnivělá dřevní hmota 35 20. 5. 2014 24–27

5. Moravský kras, Březina 425 trouchnivějící pařez 2 19. 10. 2014 28–31

Tab. 1 – Přehled lokalit šikouška zeleného, nalezených v roce 2014

Popis a stručné zhodnocení navštívených lokalit ve Vú Brdy

 h Vú Brdy, Strašice, údolí Klabavy cca 1,8 km JV od konce obce, smrkové porosty v okolí toku, WGS 84: 
49°42'33.9"N, 13°47'4.0"E, 530 m n. m., 3. 10. 2014. 
Vhodný substrát přítomen, často však v nevhodném stadiu rozkladu, šikoušek zelený nalezen nebyl, 
jeho výskyt zde však vyloučen není. 

 h Vú Brdy, Strašice, údolí Klabavy cca 1,2 km JJZ od loveckého zámečku Tři Trubky, mladá kulturní 
smrčina, WGS 84: 49°41'46.010"N, 13°47'6.011"E, 580 – 600 m n. m., 3. 10. 2014. 

Foto na titulní stránce (obr. 1) – Šikoušek zelený na lokalitě Broumovsko, Janovičky, 12. 10. 2014
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Na lokalitě je dostatek dřevní hmoty, vlhkostní i světlostní poměry jsou rovněž dobré, na dřevě i na 
zemi se zde však hojně vyskytuje slizovitý povlak (patrně sinice či řasy), jehož přítomnost dle našich 
dosavadních zkušeností vylučuje možnost výskytu šikouška zeleného. Roste zde např. Bazzania 
trilobata, Campylopus flexuosus, C. introflexus, Orthodontium lineare, Rhytidiadelphus triquetrus, 
Thuidium tamariscinum...

 h Vú Brdy, Mirošov, vzrostlá kulturní smrčina v okolí rozcestí lesních cest Josefka a Vlásenka cca 4 km 
JZ od loveckého zámečku Tři Trubky, WGS 84: 49°40'58.8"N, 13°44'55.5"E, 625 m n. m., 3. 10. 2014. 
Na lokalitě převažují mladé pařezy v nevhodném stupni rozkladu, ztrouchnivělého dřeva je zde málo, 
podmínky pro výskyt šikouška zeleného zde nejsou příliš vhodné.

 h Vú Brdy, Mirošov, údolí Ledného potoka cca 600 m JJZ od kóty Bílá skála (614 m), WGS 84: 49°41'40.3"N, 
13°43'58.4"E, 550 m n. m., 3. 10. 2014. 
Vhodného substrátu je na lokalitě méně, šikoušek zelený nalezen nebyl, jeho výskyt je zde však 
možný.

 h Vú Brdy, Míšov, okolí lesní cesty poblíž Dolejšího padrťského rybníka, různověká kulturní smrčina cca 
1,5 km VSV od kóty Okrouhlík (707 m), WGS 84: 49°39'09"N, 13°45'03"E, 645 m n. m., 3. 10. 2014. 
Světlostní i vlhkostní podmínky pro výskyt šikouška zeleného jsou zde dobré, na lokalitě je i dostatek 
dřevní hmoty, avšak v nevhodném stádiu rozkladu, častý je také výskyt slizovitého povlaku. 

 h Vú Brdy, Míšov, zarostlá odbočka lesní cesty (Záborecká) v kulturní smrčině cca 880 m 
V od kóty Okrouhlík (707 m) a cca 800 m Z od hráze Hořejšího padrťského rybníka, WGS 
84: 49°38'48.74"N, 13°44'38.04"E; 49°38'49.58"N, 13°44'39.54"E, 660 m n. m., 3. 10. 2014. 
Přírodní poměry na lokalitě jsou pro výskyt šikouška zeleného optimální, druh zde byl nalezen na dvou 
mikrolokalitách vzdálených od sebe 10 m, nalezeno bylo celkem 12 jedinců.

 h Vú Brdy, Nepomuk, pramenná oblast Nového potoka v okolí lesní cesty cca 500 m Z od konce obce, 
WGS 84: 49°38'41.7"N, 13°49'25.9"E, 690 m n. m., 4. 10. 2014. 
Podmínky pro výskyt šikouška zeleného se zde zdají být velmi vhodné, jeho nalezení v této oblasti je 
pravděpodobné. 

 h Vú Brdy, Buková, smrčina podél lesní cesty cca 1 km S od konce obce, WGS 84: 49°38'25"N, 13°49'04"E, 
650 m n. m., 4. 10. 2014. 
Na lokalitě je dostatek vhodného substrátu i optimální vlhkost, šikoušek zelený nalezen nebyl, jeho 
výskyt zde je přesto velmi pravděpodobný. Zaznamenány byly mj. mechy Aulacomnium androgynum, 
Campylopus pyriformis a Leucobryum glaucum.

 h Vú Brdy, Buková, smrčina v okolí lesní cesty a horního toku Klabavy cca 1,7 km VJV od hráze Dolejšího 
padrťského rybníka, WGS 84: 49°39'31.3"N, 13°47'23.2"E, 690 m n. m., 4. 10. 2014. 
Podmínky pro výskyt sledovaného druhu jsou zde optimální, šikoušek zelený zde nalezen nebyl, jeho 
nález při detailním průzkumu lokality však vyloučen není.

 h Vú Brdy, Strašice, údolí Klabavy cca 2,3 km JZ od loveckého zámečku Tři Trubky, smrčina podél lesní 
cesty, WGS 84: 49°41'18.9"N, 13°46'23.9"E, 610 – 625 m n. m., 4. 10. 2014. 
Na lokalitě je dostatek substrátu, často však se slizovitým povlakem, šikoušek zde nalezen nebyl. 
Výskyt druhu je však na vhodných dřevech možný. Z mechorostů byly zaznamenány Ptilidium ciliare, 
Bazzania trilobata, Orthodontium lineare a bohatá populace Leucobryum glaucum.

 h Vú Brdy, Strašice, údolí Klabavy cca 460 m JJZ od loveckého zámečku Tři Trubky, vzrostlá kulturní 
smrčina mezi lesní cestou a tokem Klabavy, WGS 84: 49°42'2.9"N, 13°47'20.9"E, 560 m n. m., 
4. 10. 2014. 
Podmínky pro výskyt šikouška zeleného se zde jeví jako optimální, nalezen nebyl, jeho výskyt je zde 
však možný.

 h Vú Brdy, Těně, smrkové porosty v okolí rozcestí lesních cest cca 2 km JJV od obce, WGS 84: 
49°43'53.2"N, 13°48'2.5"E, 590 m n. m., 4. 10. 2014. 
Lokalita se pro výskyt šikouška zeleného nejeví jako vhodná, dřevní hmoty je sice dostatek, je ale 
v nevhodném stadiu rozkladu. 

 h Vú Brdy, Strašice, kulturní smrčina v okolí rozcestí lesních cest cca 800 m od loveckého zámečku Tři 
Trubky, WGS 84: 49°42'02.7"N, 13°47'57.4"E, 560 m n. m., 4. 10. 2014. 
Kraje vzrostlých smrčin okolo lesních cest jsou dostatečně prosvětlené a vlhké, je zde i dostatek 
vhodného substrátu, šikoušek zelený nalezen nebyl, jeho výskyt zde však vyloučen není.
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 h Vú Brdy, Nepomuk, křižovatka lesních cest 3,8 km JV od loveckého zámečku Tři Trubky, cca 1,1 km 
SV od Březového vrchu (785 m), WGS 84: 49°40'53.8"N, 13°49'44.7"E, 650 m n. m., 4. 10. 2014. 
Podmínky pro výskyt sledovaného druhu jsou zde vhodné.

 h Vú Brdy, Nepomuk, smrčina v okolí lesní cesty cca 1 km JJV od kóty Koruna (832 m), WGS 84: 
49°41'14.7"N, 13°50'38.9"E, 725 m n. m., 4. 10. 2014. 
Lokalita se pro výskyt šikouška zeleného nezdá být příliš vhodná.

 h Vú Brdy, Nepomuk, smrčina podél lesní cesty cca 1,3 km SZ od kóty Brdce (839 m), WGS 84: 
49°40'54.3"N, 13°50'58"E, 750 m n. m., 4. 10. 2014. 
Prozkoumaná lokalita se nejeví pro výskyt šikouška zeleného příliš vhodná.

 h Brdy, Bohutín, smrkový porost mezi lesní cestou a Pilským potokem cca 1 km SZ od konce obce, WGS 
84: 49°40'04.9"N, 13°55'22.7"E, 610 m n. m., 4. 10. 2014. 
Na prozkoumaých místech nebyl nalezen dostatek vhodného, vlhkého substrátu, lokalita se nezdá být 
pro výskyt šikouška zeleného vhodná.

 h Vú Brdy, Ohrazenice, okolí lesní cesty cca 1 km VJV od kóty Špičák (579 m), WGS 84: 49°47'27.2"N, 
13°55'53.2"E, 520 m n. m., 5. 10. 2014. 
Lokalita se nejeví pro výskyt šikouška zeleného jako vhodná, je zde nedostatek vlhkosti, střídají se 
zde borové lesy se smrčinami s příměsí modřínu a buku, chybí vhodný substrát.

 h Vú Brdy, Ohrazenice, okolí lesní cesty cca 1km JJV od kóty Špičák (579 m), WGS 84: 49°47'10.53"N, 
13°55'18.12"E, 550 m n. m., 5. 10. 2014. 
Chybí zde vhodný substrát, výskyt šikouška zeleného je zde nepravděpodobný.

 h Vú Brdy, Ohrazenice, mladá kulturní smrčina v okolí křižovatky lesních cest Krejčovka, cca 700 m VSV 
od kóty Beranec (663 m), WGS 84: 49°46'55"N, 13°54'54"E, 580 m n. m., 5. 10. 2014. 
Lokalita je pro výskyt šikouška zeleného velmi vhodná, jsou zde optimální podmínky i dostatek 
ztrouchnivělého dřeva. Krom jiných mechorostů zde byl zaznamenán mech Orthodontium lineare.

 h Vú Brdy, Neřežín, smrčina a smíšený porost poblíž lesní cesty cca 700 m JJV od zříceniny hradu 
Valdek, v okolí opuštěného lomu, WGS 84: 49°46'10.6"N, 13°53'55"E, 540 – 550 m n. m., 5. 10. 2014. 
Především na vlhké, zarostlé kamené suti pod lomem se lokalita jeví jako velmi vhodná, je zde 
dostatek vhodného substrátu i ideální vlhkost. Přestože šikoušek zelený nalezen nebyl, je zde jeho 
výskyt velmi pravděpodobný.

 h  Vú Brdy, Malá Víska, kulturní smrčina cca 500 m JJV od Velkého rybníka a 1,2 km Z od kóty Pec (716 
m), WGS 84: 49°45'40"N, 13°54'05"E, 545 m n. m., 5. 10. 2014. 
Šikoušek zelený zde nalezen nebyl, na lokalitě je však dostatečné množství dřevní hmoty v optimálním 
stádiu rozkladu, i další podmínky pro jeho výskyt jsou zde příznivé.

 h Vú Brdy, Malá Víska, údolí Červeného potoka, kulturní smrčina po obou stranách cesty cca 1,3 km J 
od Velkého rybníka, WGS 84: 49°45'14.8"N, 13°53'47.6"E, 550 m n. m., 5. 10. 2014. 
Na lokalitě je nedostatek tlejícího dřeva, lokalita se pro výskyt sledovaného druhu jeví jako méně 
vhodná.

 h Vú Brdy, Obecnice, lesní průsek a mladá smrčina kolem cesty cca 3 km ZSZ od obce, WGS 84: 
49°43'31.6"N, 13°53'42.9"E, 660 m n. m., 5. 10. 2014. 
Na lokalitě je více vhodných míst s dostatkem tlejícího dřeva, vhodnou vlhkostí i vhodným prosvětlením, 
výskyt šikouška zeleného zde nelze vyloučit. 

 h Vú Brdy, Obecnice, kulturní smrčina poblíž vodní nádrže Obecnice cca 800 m Z od obce, WGS 84: 
49°43'13.3"N, 13°55'18"E, 580 m n. m., 5. 10. 2014. 
Prosvětlená smrčina s dostatečným množstvím tlejícího dřeva v blízkosti vodního toku, lokalita se pro 
výskyt šikouška zeleného zdá být vhodná, druh však zde nalezen nebyl. 

 h Vú Brdy, Jince, údolí Pstruhového potoka, cca 1 km JJV od vrcholu Hřeben (720m), WGS 84: 
49°45'19.9"N, 13°55'54.3"E, 580 m n. m., 5. 10. 2014. 
V porostu podél toku není dostatek tlejícího dřeva, ani ostatní podmínky se nejeví jako příliš vhodné. 
V lesním průseku ve smrčině nad levým břehem toku však je vhodého substrátu dostatek, i ostatní 
podmínky pro výskyt druhu jsou zde ideální. Na trouchnivějícím kusu dřeva byly nalezeny dvě mladé 
tobolky šikouška zeleného a jeho výskyt na dalších místech v blízkém okolí je velmi pravděpodobný. 
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Popis a stručné zhodnocení navštívených lokalit v CHKO Broumovsko

 h Červený Kostelec, Trubějov, okolí potoka Špinka v blízkosti mostu cca 300 m ZSZ od obce, WGS 84: 
50°26'13.9"N, 16°6'31.9"E, 380 m n. m., 11. 10. 2014. 
Lokalita se pro výskyt šikouška zeleného na první pohled nejeví jako vhodná, v okolí toku jsou však 
pařezy v ideálním stadiu rozkladu, vlkhost se rovněž zdá být dostatečná. Druh zde nalezen nebyl, jeho 
výskyt zde však rozhodně vyloučen není.

 h CHKO Broumovsko, Rokytník, smíšený porost v okolí potůčku nalevo od silnice na SZ konci obce, WGS 
84: 50°30'19.8"N, 16°8'23"E, 480 m n. m., 11. 10. 2014. 
Šikoušek zelený zde nalezen nebyl, v toku a jeho okolí je však dostatek vhodného substrátu. Z běžných 
lesních mechorostů zde roste např. bělomech sivý (Leucobryum glaucum).

 h CHKO Broumovsko, Zbečník, Skalákova studánka, smíšený porost a smrčina v okolí studánky a potoka 
Zbečník cca 440 m ZSZ od vrcholu Maternice (546 m), WGS 84: 50°29'31.3"N, 16°8'42.1"E, 440 m n. 
m., 11. 10. 2014. 
Šikoušek nebyl nalezen, v okolí studánky i kolem toku pod studánkou je však dostatek velmi vhodných 
stanovišť, jeho výskyt je zde pravděpodobný.

 h CHKO Broumovsko, Zbečník, okolí soutoku dvou ramen potoka Zbečník, 100 m JV od turistického 
rozcestí Maternice, cca 900 m SSZ od Skalákovy studánky, WGS 84: 50°29'57.6"N, 16°8'25.4"E, 480 
m n. m., 11. 10. 2014. 
Lokalita méně vhodná, v menší míře však je i zde vhodný substrát a výskyt druhu vyloučen není.

 h CHKO Broumovsko, Šonov, Jiráskův důl, lesní porost v okolí bezejmenného pravostranného přítoku 
Šonovského potoka cca 450 m SZ od kóty Homole (649 m), WGS 84: 50°35'37.6"N, 16°25'38"E, 540 
m n. m., 11. 10. 2014. 
Ztrouchnivělého dřeva je zde málo, jen v korytě toku, podmínky pro výskyt Buxbaumia viridis omezené.

 h CHKO Broumovsko, Šonov, lesní porost v údolí horního toku Šonovského potoka, cca 300 m SV od 
severního konce obce, WGS 84: 50°36'57"N, 16°24'1.2"E, 610 m n. m., 12. 10. 2014. 
Vzrostlá smrčina, vhodný substrát je v omezeném množství přítomen, výskyt šikouška zeleného 
vyloučen není. Nalezen zde byl mj. invazivní mech Orthodontium lineare.

 h CHKO Broumovsko, Šonov, lesní porost v údolí horního toku bezejmenného přítoku Šonovského 
potoka, cca 400 m V od severního konce obce, WGS 84: 50°36'45.6"N, 16°24'13.4"E, 600 m n. m., 
12. 10. 2014. 
Vzrostlá smrčina podél lesní cesty, dostatek vhodného substrátu i vlhkosti, podmínky pro výskyt 
šikouška zeleného ideální, přesto nenalezen. Orthodontium lineare zde porůstá větší množství pařezů.

 h CHKO Broumovsko, Šonov, lokalita U Farářů, lesní porost v okolí bezejmenného pravostranného 
přítoku Šonovského potoka pramenícího mezi kótami Hájek (686 m) a Vysoká (749 m, Polsko), cca 
30 m J až JV od lesního rybníčku na JZ svazích bezejmenné koty (778 m), WGS 84: 50°36'5.530"N, 
16°24'46.059"E, 540 – 550 m n. m., 12. 10. 2014. 
Ve smrčině na březích toku je dostatek vhodné dřevní hmoty, pařezy jsou však často zcela porostlé 
mechem Tetraphis pellucida, jehož velká pokryvnost patrně vylučuje možnost výskytu šikouška 
zeleného. V bohatých porostech se zde vyskytuje i bělomech sivý (Leucobryum glaucum).

 h CHKO Broumovsko, Janovičky, bezejmenný levostranný přítok Svinského potoka jižně od 
obce, cca 560 m JZ od kóty Růžek (635 m), kraj lesní cesty a lesní světlina poblíž zatopeného 
lomu pod Brabenčákem, WGS 84: 50°37'35.2"N, 16°21'27.2"E, 520 m n. m., 12. 10. 2014. 
V okolí toku i v lesním porostu v okolí lokality je vhodného tlejícího dřeva málo, přesto zde byl na snad 
jediném vhodném pařezu šikoušek zelený nalezen. Nalezeny byly 4 mladé tobolky. V jeho těsném 
sousedství (na hromadě hlíny, kamení a úlomků dřev) byl nalezen i šikoušek bezlistý (Buxbaumia 
aphylla). 

 h CHKO Broumovsko, Bohdašín, údolí Pěkovského potoka SV od Prostředního vrchu (573 m), úsek v délce 
cca 1,5 km od železničního viaduktu nahoru proti proudu toku, WGS 84: 50°35'57.7"N, 16°12'59.9"E 
- 50°35'41.8"N, 16°13'41.9"E, cca 500 m n. m., 12. 10. 2014. 
Dostatek vlhkosti, světlin i vhodného substrátu, šikoušek zelený nalezen nebyl, lokalita se přesto jeví 
jako velmi vhodná. Z dalších druhů mechorostů zde roste mj. Leucobryum glaucum, Orthodontium 
lineare, Bazzania trilobata.
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 h CHKO Broumovsko, Teplice nad Metují, Teplické skalní město, údolí Skalního potoka, úsek v délce cca 
200 m nad pravým břehem a kolem toku, od vstupu do skalního města po soutok dvou hlavních ramen 
potoka, WGS 84: 50°35'40.998"N, 16°8'44.668"E – 50°35'41.857"N, 16°8'34.617"E, cca 480 m n. m., 
13. 10. 2014. 
Celý prozkoumaný úsek se pro výskyt šikouška zeleného jeví jako velmi vhodný, přestože zde druh 
nalezen nebyl, je zde jeho výskyt velmi pravděpodobný. Ze zajímavých druhů byl zaznamenán výskyt 
játrovky Bazzania tricrenata a mechu Dicranodontium asperulum.  

 h Závěr
Během mapování v roce 2014 bylo nalezeno 5 nových lokalit šikouška zeleného, z toho tři v územích, 
kde jeho výskyt dosud nebyl znám. Na řadě navštívených lokalit, kde druh nalezen nebyl, lze jeho 
výskyt s velkou pravděpodobností předpokládat. Velmi pravděpodobně by jeho výskyt byl potvrzen 
i v dalších územích, kde šikoušek zelený dosud nalezen nebyl. Stejně jako výsledky z několika 
minulých let monitoringu i letošní poznatky z mapování potvrzují, že tento druh lze považovat za 
víceméně pravidelného zástupce mechové flóry zejména kulturních smrčin s dostatkem vlhkého 
tlejícího dřeva. V biologii tohoto druhu však zůstává řada otázek stále nezodpovězených. Proto by 
zkoumání šikouška zeleného v dalších letech mělo být krom mapování, zaměřeno i na prohloubení 
znalostí o jeho biologii.
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Obr. 2 – Orientační mapka lokalit Buxbaumia viridis v Brdech

Lokality, prozkoumané během mapování v roce 2014, kde šikoušek zelený nalezen nebyl
Lokality, prozkoumané během mapování v roce 2014, kde šikoušek zelený nalezen byl
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Obr. 3 – Orientační mapka lokalit Buxbaumia viridis v Broumovsku

Lokality, prozkoumané během mapování v roce 2014, kde šikoušek zelený nalezen nebyl
Lokality, prozkoumané během mapování v roce 2014, kde šikoušek zelený nalezen byl
Lokality šikouška zeleného nalezené v roce 2012
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 h Vú Brdy, Míšov1.

Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality Vú Brdy, Míšov

Autor a datum mapování Š. Koval, M. Zmrhalová, 3. 10. 2014

Popis/lokalizace lokality Vojenský újezd Brdy, Míšov, zarostlá odbočka lesní 
cesty (Záborecká) v kulturní smrčině cca 880 m V 
od kóty Okrouhlík (707 m) a cca 800 m Z od hráze 
Hořejšího padrťského rybníku

Nadmořská výška 660 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace prosvětlená lesní vlhčina v kultruní smrčině 
s vtroušeným jasanem a javorem

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 ne

Dosavadní management žádný

Návrh managementu ponechat na zemi více dřevní hmoty

Negativní vlivy těžba dřeva

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu -

Poznámka V bezprostřední blízkosti výskytu druhu jsou stromy 
označené ke kácení, při zpracování dřeva hrozí 
poničení lokality. V okolí jsou však další vhodná 
místa, výskyt na dalších míkrolokalitách je velmi 
pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 12

Počet mladých tobolek 10

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 1

Tab. 2 – Charakteristika lokality Vú Brdy, Míšov, 3. 10. 2014
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 h Vú Brdy, Míšov1.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Vú Brdy, Míšov

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality kořenový náběh smrkového pařezu

GPS souřadnice (WGS 84) 49°38'49.8"N, 13°44'39.7"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu rozměry pařezu: 40 x 35 x 70 cm, délka kořenových 
náběhů: 120 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 3

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ano

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 80 %

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

Chiloscyphus profundus, Dicranum montanum, 
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, 
Pohlia nutans subsp. nutans, Tetraphis pelucida, 
Oxalis acetosella

Zástin mikrolokality 40 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 3

Počet mladých tobolek 3

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

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

1,8–6 cm

Expozice místa výskytu druhu V

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 5°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 400 m

Tab. 3 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Vú Brdy, Míšov, 3. 10. 2014
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 h Vú Brdy, Míšov1.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Vú Brdy, Míšov

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Slovní popis, typ mikrolokality hromada ztrouchnivělých větví a zbytků dřeva

GPS souřadnice (WGS 84) 49°38'49.6"N, 13°44'39.5"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu dřevní hmota na ploše cca 2 x 3 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 8

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., Dicranum montanum, Herzogiella 
seligeri, Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, 
Dryopteris sp., Oxalis acetosella, Picea abies juv.

Zástin mikrolokality 35 %

Počet nalezených jedinců 9

Počet mladých tobolek 7

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 1

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

0,5–50 cm

Expozice místa výskytu druhu V

Sklon substrátu v místě výskytu druhu do 2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 400 m

Tab. 4 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Vú Brdy, Míšov, 3. 10. 2014
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 h Vú Brdy, Míšov1.

Obr. 5 – Pohled na lokalitu Vú Brdy, Míšov, 3. 10. 2014

Obr. 4 – Orientační mapka umístění lokality Vú Brdy, Míšov
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 h Vú Brdy, Míšov1.

Obr. 6–8 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 1, detail místa výskytu a šikoušek zelený na této mikrolokalitě, 
Vú Brdy, Míšov, 3. 10. 2014
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 h Vú Brdy, Míšov1.

Obr. 9–11 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 2, detail místa výskytu a šikoušek zelený na této mikrolokalitě, 
Vú Brdy, Míšov, 3. 10. 2014
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 h Vú Brdy, Jince2.

Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality Vú Brdy, Jince

Autor a datum mapování Š. Koval, M. Zmrhalová, 5. 10. 2014

Popis/lokalizace lokality Vojenský újezd Brdy, Jince, údolí Pstruhového potoka, 
lesní průsek v kulturní smrčině ve svahu nad levým 
břehem toku, 1 km JJV od vrcholu Hřeben (720 m)

Nadmořská výška 585 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace lesní průsek v mladé kulturní smrčině

Přítomný lesní porost druhově diferencovaný ne

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 –

Návrh managementu –

Negativní vlivy –

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka V okolí je dostatek vhodného substrátu, výskyt druhu 
na dalších místech lze předpokládat.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 2

Počet mladých tobolek 2

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Tab. 5 – Charakteristika lokality Vú Brdy, Jince, 5. 10. 2014
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 h Vú Brdy, Jince2.

Buxbaumia viridis – charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Vú Brdy, Jince

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality kus ztrouchnivělého dřeva v lesním průseku na kraji 
mladé kulturní smrčiny

GPS souřadnice (WGS 84) 49°45'19.9"N, 13°55'54.3"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 110 x 35 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 85 %

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

Cladonia sp., Chiloscyphus profundus, 
Aulacomnium androgynum,  Herzogiella seligeri, 
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, Pohlia 
nutans subsp. nutans, Pseudoscleropodium purum

Zástin mikrolokality 20 %

Počet nalezených jedinců 2

Počet mladých tobolek 2

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

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

1,8 cm

Expozice místa výskytu druhu JJV

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 30°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 50 m

Tab. 6 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Vú Brdy, Jince, 5. 10. 2014
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 h Vú Brdy, Jince2.

Obr. 13 – Pohled na lokalitu Vú Brdy, Jince, 5. 10. 2014

Obr. 12 – Orientační mapka umístění lokality Vú Brdy, Jince
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 h Vú Brdy, Jince2.

Obr. 14–17 – Celkový pohled, detail místa výskytu a šikoušek zelený na lokalitě Vú Brdy, Jince, 5. 10. 2014
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 h Broumovsko, Janovičky3.

Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality Broumovsko, Janovičky

Autor a datum mapování Š. Koval, M. Zmrhalová 12. 10. 2014

Popis/lokalizace lokality CHKO Broumovsko, Janovičky, Lom pod Brabenčákem, 
cca 1 km J od obce, travnatá plošina s řídkým 
smíšeným porostem v horní (SV) části lomu 

Nadmořská výška 520 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace travnatá plošina nad lomem s roztroušeným 
různověkým porostem smrku, buku, klenu a lísky

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 ano

Dosavadní management –

Návrh managementu –

Negativní vlivy –

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu Buxbaumia aphylla

Poznámka Šikoušek zelený byl nalezen na poměrně netypickém, 
relativně suchém místě, i vhodného substrátu je v 
okolí málo. Ve vzdálenosti 2 m od výskytu Buxbaumia 
viridis bylo na hromadě hlíny, kamení a dřevěných 
úlomků nalezeno 7 jedinců B. aphylla. 

Počet nalezených jedinců na lokalitě 4

Počet mladých tobolek 4

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Tab. 7 – Charakteristika lokality Broumovsko, Janovičky, 12. 10. 2014



Mapování evropsky významného druhu Buxbaumia viridis v roce 2014 • Štěpán Koval & Magda Zmrhalová 20

 h Broumovsko, Janovičky3.

Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Broumovsko, Janovičky

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality drobný úlomek zetlelého dřeva pod ztrouchnivělým 
pařezem

GPS souřadnice (WGS 84) 50°37'35.2"N, 16°21'27.2"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 27 x 2,5 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 20 %

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

Chiloscyphus profundus, Cirriphyllum piliferum, 
Herzogiella seligeri, Plagiomnium affine, 
Plagiothecium curvifolium

Zástin mikrolokality 50 %, větve od 50 cm nad zemí

Počet nalezených jedinců 4

Počet mladých tobolek 4

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

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

0,7–6,5 cm

Expozice místa výskytu druhu S (na J svahu)

Sklon substrátu v místě výskytu druhu do 2°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 30 m

Tab. 8 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Broumovsko, Janovičky, 12. 10. 2014
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 h Broumovsko, Janovičky3.

Obr. 19 – Celkový pohled na lokalitu Broumovsko, Janovičky, 12. 10. 2014

Obr. 18 – Orientační mapka umístění lokality Broumovsko, Janovičky
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 h Broumovsko, Janovičky3.

Obr. 20–21 – Mikrolokalita a místo výskytu šikouška zeleného na lokalitě Broumovsko, Janovičky, 12. 10. 2014
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 h Broumovsko, Janovičky3.

Obr. 23 – Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) 
na lokalitě Broumovsko, Janovičky, 
12. 10. 2014

Obr. 24 – Šikoušek bezlistý (Buxbaumia aphylla) 
na lokalitě Broumovsko, Janovičky, 
12. 10. 2014

Obr. 22 – Detail místa výskytu šikouška zeleného na lokalitě Broumovsko, Janovičky, 12. 10. 2014
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 h Nová Paka, Vidochov4.

Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality Nová Paka, Vidochov

Autor a datum mapování M. Zmrhalová, Š. Koval, 20. 5. 2014

Popis/lokalizace lokality Krkonošské podhůří, Vidochov, Zlatnice, kulturní 
smrčina poblíž lesní cesty cca 770 m JV od vrcholu 
Šturmův kopec (587 m) a cca 350 m JJV od 
opuštěného lomu

Nadmořská výška 495 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace mladá kulturní smrčina s příměsí modřínu a jeřábu

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 –

Návrh managementu –

Negativní vlivy –

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu Buxbaumia aphylla

Poznámka I v širším okolí místa nálezu je značné množství 
trouchnivějící dřevní hmoty v různých formách 
(pařezy, zbytky kmenů i větve a dřevní drť), vlhkostní 
poměry se zdají být rovněž vhodné. Výskyt dalších 
mikrolokalit lze tedy s velkou pravděpodobností 
předpokládat. Ve vzdálenosti asi 30 m od místa 
výskytu šikouška zeleného byli na břehu lesní cesty 
nalezeni dva jedinci šikouška bezlistého (Buxbaumia 
aphylla).

Počet nalezených jedinců na lokalitě 35

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 28

Počet štětů 7

Tab. 9 – Charakteristika lokality Nová Paka, Vidochov, 20. 5. 2014
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 h Nová Paka, Vidochov4.

Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Nová Paka, Vidochov

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělá dřevní hmota na světlině v kulturní 
smrčině

GPS souřadnice (WGS 84) 50°30'47.9"N, 15°34'55.5"E

Druh dřeviny nelze určit

Rozměry substrátu nelze změřit – výskyt roztroušeně na kusech dřev, 
větvích a dřevěné drti na ploše cca 5 x 3 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 6–8

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 5–95 %

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

Chiloscyphus profundus, Cirriphyllum piliferum, 
Dicranum scoparium, Herzogiella seligeri, Hylocomium 
splendens, Plagiomnium undulatum, Pleurozium 
schreberi, Pohlia nutans subsp. nutans, Polytrichum 
formosum, Rhytidiadelphus squarrosus, Tetraphis 
pellucida, Hieracium sp., Luzula sp. (ster.), Rubus 
idaeus juv., Sorbus aucuparia juv.

Zástin mikrolokality 60 %

Počet nalezených jedinců 35

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 28

Počet štětů 7

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

1/450 cm

Expozice místa výskytu druhu SSV

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 5–35°

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 140 m

Tab. 10 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Nová Paka, Vidochov, 20. 5. 2014
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Obr. 26 – Celkový pohled na lokalitu Nová Paka, Vidochov, 20. 5. 2014

Obr. 25 – Orientační mapka umístění lokality Nová Paka, Vidochov
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Obr. 27–30 – Detail mikrolokality a šikoušek zelený na lokalitě Nová Paka, Vidochov, 20. 5. 2014
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Buxbaumia viridis - charakteristika lokality

Pracovní název lokality Moravský Kras, Březina

Autor a datum mapování Š. Koval, 19. 10. 2014

Popis/lokalizace lokality CHKO Moravský kras, Březina, smrčina po pravé 
straně silnice ze Křtin do Babic u odbočky na lesní 
cestu se závorou, cca 600 m JJV od jeskyně Výpustek

Nadmořská výška 425 m n. m.

Počet zkoumaných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace 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 ne

Dosavadní management –

Návrh managementu –

Negativní vlivy –

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu –

Poznámka Lokalita se jeví jako velmi vhodná, je zde dostek 
substrátu i ideální vlhkost. Širší okolí výskytu nebylo 
důkladněji zkoumáno, výskyt druhu lze ale s velkou 
pravděpodobností předpokládat i na dalších místech.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 2

Počet mladých tobolek 2

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Tab. 11 – Charakteristika lokality Moravský kras, Březina, 19. 10. 2014
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Buxbaumia viridis - charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Moravský kras, Březina

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality trouchnivějící pařez

GPS souřadnice (WGS 84) 49°17'11.0"N, 16°43'43.2"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu pařez 50 x 60 x 35 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 10 %

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

Cladonia sp., Chiloscyphus profundus, 
Bryum moravicum, Hypnum cupressiforme var. 
cupressiforme, Plagiomnium affine, Plagiothecium sp., 
Dicranum scoparium

Zástin mikrolokality 80 %

Počet nalezených jedinců 2

Počet mladých tobolek 2

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

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

0,5 cm

Expozice místa výskytu druhu VJV

Sklon substrátu v místě výskytu druhu 10 °

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku více než 500 m

Tab. 12 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Moravský kras, Březina, 19. 10. 2014
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Obr. 32 – Celkový pohled na lokalitu Moravský kras, Březina, 19. 10. 2014

Obr. 31 – Orientační mapka umístění lokality Moravský kras, Březina
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Obr. 33–36 – Šikoušek zelený a pohledy na místo jeho výskytu na lokalitě Moravský kras, Březina, 19. 10. 2014


