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 h Úvod a metodika
V roce 2015 probíhalo mapování a monitoring mechu šikouška zeleného v řadě chráněných území 
v ČR, v této zprávě jsou zpracovány výsledky mapování a monitoringu v EVL Krkonoše, EVL Orlické 
hory – sever, EVL Rychlebské hory – Račí údolí, EVL Rychlebské hory – Sokolský hřbet, EVL Sovinec, 
PO Jeseníky a PO Králický Sněžník. Cílem mapování bylo doplnit dosavadní údaje o rozšíření šikouška 
zeleného v těchto územích a v případě tří monitorovaných lokalit zjistit současný stav jeho populací.

Terénní průzkum probíhal v průběhu roku 2015, především pak v září a říjnu, kdy jsou podmínky pro 
vyhledávání druhu nejvhodnější. S využitím zkušeností s monitoringem druhu z předchozích let byly 
navštívené lokality vytipovány nejdříve na základě studia leteckých a turistických map. Vzhledem 
k letošnímu extrémnímu suchu v letních měsících byly upřednostněny lokality podél vodních toků, 
nejlépe v zaříznutých údolích, pokud možno v mladších smrkových porostech v nadmořských výškách 
do 1000 m n. m. V terénu pak, podle reálného stavu lokality, byla prozkoumána jen ta místa, kde byl 
určitý předpoklad nálezu sledovaného druhu.

U navštívených lokalit či prozkoumaných úseků byla zaznamenána jejich přibližná poloha, posouzena 
byla možnost výskytu šikouška zeleného na lokalitě i v okolí a případně byly zaznamenány negativní 
vlivy, lokalitu či výskyt druhu ohrožující. Údaje z lokalit s výskytem šikouška zeleného byly zaznamenány 
dle metodiky Evy Holé (Holá 2011), součástí průzkumu byla samozřejmě také fotodokumentace. 
Mapy, které jsou ve zprávě použity, pocházejí z aplikace MapoMat přístupné na webové adrese 
mapy.nature.cz a provozované AOPK ČR. Názvy uvedených druhů mechorostů vycházejí ze Seznamu 
a Červeného seznamu mechorostů ČR (Kučera, Váňa & Hradílek 2012).

Poděkování

Za pomoc při vyhledávání a sběru dat na větší části lokalit děkuji kolegyni Magdě Zmrhalové, 
za asistenci na některých lokalitách si zaslouží dík i můj strýc Ondřej Jílek a syn Lukáš Koval.

 h Výsledky
V roce 2015 byl šikoušek zelený nalezen ve všech zkoumaných územích, celkem na 29 lokalitách. 
Ve třech případech se jednalo o lokality již známé, kde byl proveden monitoring současného stavu 
a  26 lokalit je nově nalezených. 

Stručný popis všech navštívených lokalit je v následujícím seznamu, na tučně vyznačených 
a číslovaných lokalitách byl šikoušek zelený nalezen. Tyto lokality jsou uvedeny v tabulce č. 1 na 
straně 8, podrobně jsou pak zpracovány na stranách 11–100. Graficky je výskyt šikouška zeleného 
v jednotlivých územích znázorněn v mapkách na straně 9 a 10.

Popis a stručné zhodnocení navštívených lokalit

PO Jeseníky

 h Kouty nad Desnou, okolí toku Hučivá Desná cca 2 km od soutoku s Poniklým potokem. Na lokalitě 
je dostatek substrátu i vhodná vlhkost, častým rozvodňováním toku jsou však dřeva blízko břehu 
splavována, místa vhodná pro výskyt druhu jsou tedy spíše dál od břehu. Na kládě na pravém břehu 
toku byla nalezena jedna loňská tobolka šikouška zeleného, další výskyt v okolí je pravděpodobný.
1 - Kouty nad Desnou, Hučivá Desná, Šindelná, WGS 84: 50°07'59"N, 17°07'23"E, 795 m n. m., 
1 zralá tobolka Buxbaumia viridis, 21. 7. 2015

 h Kouty nad Desnou, údolí Poniklého potoka - prozkoumáno bylo několik míst v okolí toku v cca 2,5km 
úseku proti proudu od soutoku s Hučivou Desnou. Na všech navštívených místech jsou podmínky pro 
výskyt B. viridis ideální, nalezeny byly dvě lokality. 
2 - Kouty nad Desnou, Poniklý potok, soutok, 2 mikrolokality, WGS 84: 50°07'07.4"N, 17°06'27.6"E; 
50°07'06"N, 17°06'28.2"E, 665 m n. m., celkem 7 tobolek B. viridis, 20. 7. 2015 
3 - Kouty nad Desnou, Poniklý potok, Polom, WGS 84: 50°08'07.9"N, 17°05'40.7"E, 865 m n. m., 
na špalku v příkopě nad potokem 1 zralá tobolka B. viridis, v blízkosti rovněž 20 jedinců B. aphylla,  
20. 7. 2015

Foto na titulní stránce (obr. 1) – Šikoušek zelený na lokalitě Kouty nad Desnou, Poniklý potok, soutok, 20. 7. 2015
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 h Sobotín, Skřítek, SV svah kóty Závora (899m), mladá smrčina nad odpočívadlem u silnice č. 11, cca 0,5 
km pod Skřítkem ve směru na Sobotín. Na lokalitě sice není žádný vodní tok, je zde však dostatečná 
vlhkost i dostatek vhodného substrátu. Nalezena byla jedna mikrolokalita, vzhledem k velmi dobrým 
podmínkám však lze předpokládat výskyt i na dalších místech.
4 - Skřítek, Závora, WGS 84: 50°00'14.3"N, 17°09'06.2"E, 860 m n. m., 22 jedinců B. viridis na 
pařezu a rozpadlé dřevní hmotě na zemi, 15. 7. 2015

 h Kouty nad Desnou, Zámčisko, Sviní potok, úvoz staré lesní cesty na pravém břehu potoka cca 1 km 
ZSZ od kóty Vysoká hole (1465m). Relativně vysoko položená lokalita, dostatek substrátu, nalezena 
jedna mikrolokalita. 
5 - Kouty n. Desnou, Zámčisko, Sviní potok, WGS 84: 50°03'44.4"N, 17°13'01.1"E, 1140 m n. m., 
6 jedinců na starém pařezu, 12. 7. 2015

 h Vernířovice, Ztracený potok – prozkoumáno bylo několik míst v okolí toku v cca 2km úseku od obce 
po soutok s jeho bezejmenným přítokem, mezi body WGS 84: 50°1'51"N, 17°8'21"E a 50°0'57"N, 
17°9'6"E, 550-710 m n. m. Podmínky v téměř celém úseku jsou ideální. Přestože zde druh nalezen 
nebyl, je jeho výskyt na lokalitě velmi pravděpodobný, průzkum by zde bylo vhodné někdy v budoucnu 
zopakovat. 11. 9. 2015

 h 6 - Vernířovice, Kosaře, údolí Merty, smíšený porost nad cestou na levém břehu Merty, 500 
m SSZ od vrcholu Špičák (965m) a cca 140 m Z od rozcestí lesních cest, WGS 84: 50°02'42.9"N, 
17°10'05.8"E, 710 m n. m. Lokalita byla nalezena v roce 2009, monitorována v letech 2009 a 2010, 
vždy s pozitivním výsledkem. Výskyt B. viridis na lokalitě je stabilní, na původních mikrolokalitách sice 
druh nalezen nebyl, ale 49 jedinců bylo nalezeno na nové mikrolokalitě. 11. 9. 2015  

 h Žďárský potok, Žďárský žleb - prozkoumáno bylo několik míst v okolí Podolského potoka v úseku cca 
1 km od soutoku se Žlutým potokem. V okolí toku jsou podmínky pro výskyt B. viridis velmi dobré, 
nalezena byla jedna lokalita, výskyt však lze předpokládat i na dalších místech.
7 - Žďárský potok, Žďárský žleb, WGS 84: 49°59'58.3"N, 17°11'25.5"E, 840 m n. m., na kládě na 
pravém břehu toku nalezena jedna tobolka B. viridis, 27. 9. 2015

 h Žďárský potok, Stříbrný potok - prozkoumány byly břehy Stříbrného potoka v okolí mostu, 1 km Z od 
vrcholu Soukenná (1026m) a 4 km S od soutoku s Podolským potokem. Na lokalitě je značné množství 
vhodného ztrouchnivělého dřeva, je zde vhodná vlhkost i zástin. Nalezena byla jedna mikrolokalita, 
výskyt na dalších místech je pravděpodobný. 
8 - Žďárský potok, Soukenná, WGS 84: 50°00'31.5"N, 17°13'32.5"E, 880 m n. m., na hromadě 
smrkových metrových polen poblíž břehu toku bylo nalezeno 56 jedinců ve třech generacích (letošní 
a loňské tobolky i starší štěty), 27. 9. 2015. 

 h Adolfovice, Javořický potok – prozkoumánno bylo několik míst v okolí toku mezi  body WGS 84: 
50°11'50"N, 17°9'19"E a 50°11'57"N, 17°7'50"E, na lokalitě jsou vhodné podmínky jak ve smrkových 
porostech, tak v porostech smíšených a bukových, kde je většinou dostatek smrkových pařezů 
i dostatečná vlhkost.
9 - Adolfovice, Javořický potok, WGS 84: 50°11'57.9"N 17°8'56.7"E, 615 m n. m., na malém 
ztrouchnivělém pařezu u lesní cesty byla nalezena jedna loňská tobolka a jeden štět B. viridis, 
24. 10. 2015

PO Králický Sněžník

 h 10 - Chrastice, Prudký potok, koryto toku cca 3,2 km SZ od železniční stanice Vysoké Žibřidovice, 
WGS 84: 50°08'18.4"N 16°54'30.2"E, 610 m n. m. 2 tobolky šikouška zeleného byly nalezeny na 
obnaženém kořenovém náběhu mohutného smrkového pařezu v korytě toku. Lokalita byla nalezena 
v roce 2013, populace sice není veliká, ale jeví se jako stabilní. 20. 8. 2015

 h Stříbrnice, okolí Stříbrnického potoka a jeho přítoků mezi Stříbrnicemi, Hynčicemi a Návrším, přibližně 
kolem bodů WGS 84: 50°10'41"N, 16°54'03"E; 50°10'29"N, 16°53'44"E; 50°10'27"N, 16°53'17"E; 
50°10'43"N, 16°52'53"E a 50°10'56"N, 16°53'21"E. Na většině míst v prozkoumané oblasti je dostatek 
vhodného ztrouchnivělého dřeva i ideální vlhkost, téměř ideální podmínky, jen šikoušek zelený zde 
nalezen nebyl. Pravděpodobnost jeho výskytu je zde však přesto velmi vysoká. 20. 8. 2015

 h Hanušovice, Žleb, Žlebské vodopády a okolí toku přibližně mezi body  WGS 84: 50°5'37"N, 16°54'24"E 
a 50°5'24"N, 16°54'50"E. Na lokalitě je méně vhodného dřeva, v okolí toku převažují listnaté dřeviny.
Lokalita se nejeví jako příliš vhodná, i když ani zde výskyt druhu nelze vyloučit. 21. 8. 2015

 h Hanušovice, Vlaské, Zelený potok - prozkoumáno bylo okolí toku na více místech mezi obcemi Vlaské 
a Vysoká, WGS 84: 50°5'40"N, 16°53'40"E až 50°7'3"N, 16°53'55"E. V okolí toku i na okrajích smrčin 
kolem cesty je dostatek ideálního substrátu, lokalita se jeví jako velmi vhodná, přesto zde šikoušek 
zelený nalezen nebyl. Jeho výskyt zde rozhodně vyloučen není. 21. 8. 2015
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 h Sklené, bezejmenný levostranný přítok Malé Moravy - prozkoumána byla dřeva v toku a jeho okolí cca 
650 m od soutoku s Malou Moravou. Lokalita je velmi perspektivní, je zde dostatek vhodného dřeva 
i vlhkosti. Nalezena byla jedna mikrolokalita, výskyt na dalších místech v okolí je velmi pravděpodobný. 
11 - Sklené, přítok Malé Moravy, WGS 84: 50°7'47"N, 16°51'11.2"E, 800 m n. m., 14 jedinců 
B. viridis na naplavené hromadě klád a větví na břehu a v korytě toku, 21. 8. 2015

 h Králíky, Horní Orlice, horní tok Tiché Orlice - prozkoumána byla řada míst v okolí toku v úseku mezi 
body WGS 84: 50°3'25"N, 16°47'34"E a 50°3'34"N, 16°47'19"E a v okolí bodu 50°3'28"N, 16°46'32"E. 
Na všech prozkoumaných místech se podmínky pro výskyt B. viridis jeví jako vhodné, i přesto, že 
v okolí je několik letních táborů a část lesa je hojně využívána např. pro paintball. Šikoušek zelený zde 
nalezen nebyl, jeho výskyt je zde však velmi pravděpodobný. 22. 8. 2015

 h Králíky, Horní Orlice, okolí nejhornější části toku Zlatého potoka, WGS 84: 50°3'56"N, 16°48'9"E. 
Ztrouchnivělé dřevo na lokalitě je převážně listnaté, lokalita je hodně zastíněná a vlhkost se zde jeví 
jako příliš vysoká. Druh zde nalezen nebyl, jeho výskyt sice vyloučen není, ale nezdá se být příliš 
pravděpodobný. 22. 8. 2015

 h Dolní Morava, Mlýnský potok - prozkoumáno bylo několik míst v okolí toku mezi body WGS 84: 
50°07'56"N, 16°49'15"E a 50°08'40"N, 16°49'43"E. Lokalita se zdá být vhodná, šikoušek zelený zde 
při první návštěvě nalezen nebyl, jeho výskyt se však zdál velmi pravděpodobný a při opakovaném 
průzkumu byl i nalezen (viz níže). 22. 8. 2015

 h Hanušovice, Vlaské, Počátecký potok poblíž rozcestí lesních cest, cca 80 m J od vyhlídky Na Zámečku. 
Prozkoumáno bylo okolí toku a suť na levém břehu, nalezena byla jedna mikrolokalita a další výskyt 
je vzhledem k ideálním podmínkám na lokalitě velmi pravděpodobný.
12 - Hanušovice, Vlaské, Zámeček, WGS 84: 50°5'7.3"N, 16°54'24"E, 465 m n. m., 15 mladých 
tobolek šikouška zeleného na kusu ztrouchnivělé větve v suti, 2. 10. 2015

 h Hanušovice, Podlesí, pramenná oblast Raškovského potoka v okolí lesní cesty poblíž Přístřešku pod 
Lysinou, WGS 84: 50°3'38"N, 16°52'35"E. Na lokalitě není dostatek vhodného ztrouchnivělého dřeva 
a je zde i málo vlkosti, podmínky pro výskyt druhu se nejeví jako vhodné, nalezen nebyl. 2. 10. 2015

 h Hanušovice, Podlesí, pramenná oblast Kamenného potoka v okolí lesní cesty, poblíž bodů WGS 84: 
50°3'18"N, 16°51'15"E a 50°3'23"N, 16°51'9"E. Podmínky na lokalitě se jeví jako dobré, je zde dostatek 
substrátu i vhodná vlhkost, šikoušek zelený nalezen nebyl, jeho výskyt zde je však pravděpodobný. 
2. 10. 2015

 h Vysoký Potok, horní tok Vysokého potoka v okolí bodu WGS 84: 50°3'46.816"N, 16°50'10.763"E. Na 
lokalitě je dostatek vhodného substrátu i ideální vlhkost, šikoušek zelený zde nalezen nebyl, jeho 
výskyt zde ale rozhodně vyloučen není. Lokalita se pro výskyt druhu jeví jako velmi vhodná. 2. 10. 
2015

 h Sklené, okolí toku Malé Moravy v úseku od konce obce, po rozcestí Sutě, WGS 84: 50°7'49"N, 
16°50'43"E až 50°8'23"N, 16°50'49"E. V okolí toku je spousta vhodného dřeva, podmínky pro výskyt 
druhu se jeví jako velmi vhodné. Přestože zde nalezen nebyl, je jeho výskyt na této lokalitě velmi 
pravděpodobný. Na několika místech v okolí toku byly nalezeny desítky jedinců Buxbaumia aphylla, 
a to i na substrátech typických spíše pro B. viridis. 6. 10. 2015

 h Dolní Morava, Mlýnský potok, rozcestí Smolkův most. Při opakovaném průzkumu okolí toku byla 
nalezena jedna mikrolokalita B. viridis, bohužel v místě, kde leží několik smrků, vyvrácených při 
letošní větrné kalamitě. Klády jsou označeny ke zpracování a při manipulaci s nimi bude lokalita velmi 
pravděpodoně zničena. Je však pravděpodobné, že se zde šikoušek zelený vyskytuje i na dalších 
místech, v budoucnu by zde bylo vhodné výskyt druhu ověřit. 
13 - Dolní Morava, Mlýnský potok, WGS 84: 50°08'07.3"N, 16°49'31.8"E, 760 m n. m., 4 mladé 
tobolky na zbytcích smrkového pařezu, 6. 10. 2015

 h Červená Voda, Mlýnický Dvůr, přítoky Březné, pramenící pod Bukovou horou (958m) v okolí bodů 
WGS 84: 50°00'55"N, 16°43'33"E; 50°00'25"N, 16°43'30"E; 50°00'14"N, 16°43'24"E a 49°59'59"N, 
16°43'42"E. Na většině prozkoumaných míst jsou podmínky pro výskyt B. viridis velmi vhodné, 
jeho výskyt se zde jeví jako pravděpodobný, přesto zde nalezen nebyl. Zda byl pouze přehlédnut, 
nebo se v této oblasti skutečně nevyskytuje je otázkou, bylo by proto vhodné lokalitu prozkoumat 
i v dalších letech. Krom běžných druhů byl na pařezech zaznamenán častý výskyt invazivního mechu 
Orthodontium linare. 9. 10. 2015

 h Vysoký Potok, pramenná oblast a horní tok Vysokého potoka v okolí bodů WGS 84: 50°03'38"N, 
16°50'11"E a 50°03'55"N, 16°50'15"E. Na obou místech je dostatek velmi vhodného substrátu, ideální 
vlhkost i všechny další podmínky. Výskyt B. viridis se zde přímo nabízí, přesto zde druh opakovaně 
nalezen nebyl. Důvod jeho absence zde nemá logické vysvětlení... 9. 10. 2015
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EVL Rychlebské hory - Račí údolí

 h Javorník , Račí údolí, okolí Račího potoka a jeho dvou přítoků, pramenících pod vrcholy Hřeben (659m) 
a Dubový vrch (599m). Prozkoumány byly od pohledu vhodné smrkové porosty, vybrané v různých 
částech EVL. Na všech třech prozkoumaných místech byl šikoušek zelený nalezen, jeho výskyt lze 
téměř s jistotou předpokládat i na mnoha dalších místech v oblasti.
14 - Javorník, EVL Račí údolí I, WGS 84: 50°20'21.4"N, 16°57'11.7"E; 50°20'19.3"N, 16°57'9.8"E, 
605 m n. m., 2 mikrolokality, na každé jedna loňská tobolka B. viridis, 31. 5. 2015
15 - Javorník, EVL Račí údolí II, WGS 84: 50°19'51.0"N, 16°57'35.9"E, 550 m n. m., 6 zralých 
tobolek B. viridis na zbytcích smrkového pařezu, 31. 5. 2015
16 - Javorník, EVL Račí údolí III, WGS 84: 50°21'28.2"N, 16°58'38.5"E, 440 m n. m., 7 mladých 
tobolek B. viridis na ztrouchnivělé smrkové větvi, 24. 9. 2015

EVL Rychlebské hory - Sokolský hřbet

 h Vápenná, Ztracené údolí, okolí potoka Obloučník - prozkoumáno bylo několik míst v dolní části udolí, 
kde je více smrkových porostů. Na všech zkoumaných místech jsou podmínky pro výskyt šikouška 
zeleného ideální, nalezena byla jedna mikrolokalita, další výskyt je však velmi pravděpodobný.  
17 - Vápenná, Ztracené údolí, WGS 84: 50°14'53.3"N 17°6'11.3"E, 495 m n. m., 2 téměř zralé 
tobolky a loňský štět na ztrouchnivělé větvi na zemi, 12. 4. 2015

 h Horní Lipová, Vápenné údolí – prozkoumáno bylo okolí toku poblíž starého lůmku za koncem obce 
a dále okolí lesní cesty u rozcestí na pravém břehu Vápenného potoka. Na obou místech jsou podmínky 
pro výskyt B. viridis vhodné, u rozcestí lesích cest byl druh na starém smrkovém pařezu nalezen. 
18 - Horní Lipová, Vápenné údolí, WGS 84: 50°12'58.7"N, 17°4'0.4"E, 660 m n. m., 18 jedinců  
B. viridis (mladé tobolky i loňské štěty) na ztrouchnivělém kořenovém náběhu velkého smrkového 
pařezu, 24. 9. 2015

 h Horní Lipová, Dlouhá dolina, okolí potoka Staříč. Prozkoumáno bylo okolí toku na více místech od 
konce obce po turistický přístřešek Jesenný potok. Na všech prozkoumaných místech jsou podmínky 
pro výskyt B. viridis vhodné a je zde dostatek ideálního substrátu. Na něm však druh nalezen nebyl, 
jedna mladá tobolka byla nalezena na smrkovém špalíku v příkopě u lesní cesty. 
19 - Horní Lipová, Dlouhá dolina, WGS 84: 50°14'11.6"N, 17°3'26.1"E, 710 m n. m., 1 mladá 
tobolka, 24. 9. 2015

EVL Sovinec

 h Rešovské vodopády, okolí toku Huntavy. Výskyt druhu na lokalitě je znám od roku 2004 (Plášek 
2005), s pozitivním výsledkem byl monitorován také v letech 2008 a 2009. Letos bylo prozkoumáno 
okolí toku od konce asfaltové lesní cesty po mlýn na levé straně toku a od mlýna po hlavní vodopád 
na pravém břehu. Druh byl nalezen na nové mikrolokalitě, cca 100 m pod vodopádem. Celá lokalita se 
jeví jako velmi perspektivní, výskyt druhu na dalších místech lze předpokládat.  
20 - Rešovské vodopády, WGS 84: 49°52'50.1"N, 17°12'37.8"E, 420 m n. m., jedna dozrávající 
tobolka, 10. 4. 2015

EVL Orlické hory - sever

 h Polom, Ruské údolí, Olešenka – prozkoumáno bylo okolí levého bezejmenného přítoku Olešenky mezi 
lesními cestami v místě zvaném Velká svačina v horní části Ruského údolí, na SZ svahu Polomského 
kopce (1051m). Na kořenovém náběhu starého smrkového pařezu byly nalezeny štěty B. viridis, mladé 
tobolky patrně vlivem sucha v letošním létě vůbec nevyrostly. V okolí je dostatek ztrouchnivělého dřeva.  
Lokalitu by bylo vhodné prozkoumat v některém následujícím vlhčím roce, je velmi pravděpodobné, 
že šikoušek zelený zde bude nalezen na více místech.
21 - Polom, Olešenka, WGS 84: 50°21'1.5"N 16°20'42.5"E, 835 m n. m., 7 štětů, 13. 10. 2015

 h Olešnice v Orlických horách, okolí potoka Bělidlo. Prozkoumáno bylo okolí toku a mladá kulturní 
smrčina nedaleko loučky u rozcestí několika lesních cest cca 1 km JV od obce, kolem bodu WGS 84: 
50°21'58"N, 16°21'04"E a okolí mostku v zatáčce asi o 0,5 km výše, kolem bodu WGS 84: 50°21'46"N, 
16°21'25"E. První lokalita se pro výskyt B. viridis jeví jako velmi vhodná, jak dostatkem substrátu, tak 
vlkostními poměry. Je zde spousta smrkového dřeva po probírce v ideálním stupni rozkladu i vhodné 
smrkové pařezy, šikoušek zelený zde přesto nalezen nebyl. Nalezen byl až na druhé lokalitě, na 
špalku, naplaveném na břehu potoka. Tento špalek naopak ideální mikrolokalitou není, hrozí jeho 
odplavení při vyšším stavu vody v potoce, leží v hodně zastíněném místě a nalezeny na něm byly, 
stejně jako na předchozí lokalitě, jen štěty. I zde však je dostatek vhodného substrátu, výskyt druhu 
někde v okolí je pravděpodobný.
22 - Olešnice v Orlických horách, Bělidlo, WGS 84: 50°21'45.4"N 16°21'27.6"E, 810 m n. m., 
4 štěty, 13. 10. 2015
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 h Sedloňov, Zlatý potok – prozkoumáno bylo okolí toku v nejzápadnějším cípu EVL, v místě zvaném 
Propadliště, v okolí bodu WGS 84: 50°20'22"N, 16°20'14"E. V bezprostřední blízkosti toku bylo nalezeno 
jen několik vhodných míst pro výskyt B. viridis, v lesním porostu nad pravým břehem asi 150 m od 
rozcestí však leží v lese hromady dřeva po probírce v ideální vlkosti i stupni rozkladu. Druh zde sice 
nalezen nebyl, jeho výskyt zde ale rozhodně vyloučen není. 13. 10. 2015

 h Deštné v Orlických horách, Pod Šerlišským Mlýnem – prozkoumáno bylo okolí toku Bělé a les nad 
silnicí k Šerlišskému Mlýnu v okolí bodů WGS 84: 50°19'12"N, 16°22'29"E a 50°19'37"N, 16°22'24"E. 
V okolí toku i v porostu  kolem cesty je dostatek vhodného substrátu i ideální vlhkost, přestože zde 
druh nalezen nebyl, je jeho výskyt v této části EVL velmi pravděpodobný, průzkum by zde bylo vhodné 
někdy v budoucnu zopakovat. 13. 10. 2015

EVL Krkonoše

 h Dolní Malá Úpa, Spálený mlýn, Lví důl – prozkoumány byly břehy Jeleního potoka u mostu nad 
soutokem s Malou Úpou, nalezeny byly dvě mikrolokality B. viridis. Místa výskytu se sice nejeví jako 
příliš perspektivní, u klády hrozí odplavení velkou vodou a na místě po pařezu je více hlíny než dřeva. 
V blízkém okolí i výše proti proudu toku však lze nalézt vhodného substrátu dostatek, výskyt druhu 
na dalších místech lze předpokládat.
23 - Spálený Mlýn, Lví důl, WGS 84: 50°42'31.2"N 15°47'58"E a 50°42'32.2"N 15°47'58"E, 790 m 
n. m., 2 zralé tobolky a jeden štět, 25. 8. 2015

 h Pec pod Sněžkou, Zelený potok – prozkoumány byly pařezy a vhodná dřeva v okolí toku hned za obcí, 
v okolí bodu WGS 84: 50°41'26"N, 15°43'33"E. Substrátu je zde dostatek, bylo nalezeno i několik velmi 
vhodných dřev. Šikoušek zelený sice nalezen nebyl, jeho výskyt zde ale vyloučen není. 25. 8. 2015

 h Pec pod Sněžkou, Úpa – prozkoumáno bylo několik míst v okolí toku podél cesty do Obřího Dolu, 
mezi body WGS 84: 50°43'10"N, 15°43'31"E a 50°43'19"N, 15°43'36"E a v okolí bodu 50°43'26"N, 
15°43'46"E. Na všech místech je dostatek velmi vhodného substrátu i vhodná vlhkost, šikoušek zelený 
však nalezen nebyl. Na Úpě v Peci pod Sněžkou byl nalezen až při další návštěvě (viz níže). 25. 8. 2015

 h Pec pod Sněžkou, Úpa, smíšený porost mezi pravým břehem Úpy a cestou k Chatě pod Studničnou, cca 
400 m od lanovky na Sněžku. V místě je spousta vhodného dřeva i ideální vlhkost, na ležící smrkové 
kládě byla nalezena jedna zralá tobolka B. viridis, další výskyt druhu někde v okolí lze předpokládat, 
není rovněž vyloučen výskyt mladých toblek, které v době monitoringu ještě nebyly patrné.
24 - Pec pod Sněžkou, Úpa, Obří Důl, WGS 84: 50°42'28.3"N, 15°43'45.6"E, 860 m n. m., 1 zralá 
tobolka, 15. 9. 2015

 h Strážné, Klínový důl, břehy Malého Labe u křižovatky lesních cest pod Hranostají skálou. Šikoušek 
zelený byl nalezen na hromadě tlejících smrkových polen hned vedle pěšinky k vodě, u velkých 
balvanů v zátočině u odstavné plochy lesní cesty. V blízkosti místa nálezu je několik dalších pařezů 
a vhodných kusů dřev, výskyt druhu na dalších místech lze předpokládat.   
25 - Strážné, Klínový důl, Hranostají skála, WGS 84: 50°40'58.7"N, 15°37'10.7"E, 785 m n. m., 
6 mladých tobolek, 16. 9. 2015

 h Dolní Mísečky, Kotelský potok – prozkoumáno bylo okolí toku od odpočivadla u silnice cca 150 m 
proti proudu toku, v okolí bodu WGS 84: 50°43'55"N, 15°32'40"E, šikoušek nalezen nebyl, lokalita se 
nejeví jako příliš vhodná, tlejícího smrkového dřeva je zde málo, lokalita je snad až moc zastíněná.  
16. 9. 2015

 h Skelné Hutě, břehy Jizerky podél silnice č. 286, nedaleko rozcestí U Třídomí, v okolí bodu WGS 84: 
50°42'58"N, 15°32'36"E. V okolí toku je vhodný substrát i dostatečná vlhkost, lokalita se však nezdá 
být pro výskyt šikouška zeleného příliš vhodná, nalezen nebyl, jeho výskyt však zde vyloučen není. 
16. 9. 2015

 h Pec pod Sněžkou, Vlčí potok, břehy toku v okolí bodů WGS 84: 50°41'08"N, 15°43'30"E a 50°40'56"N, 
15°42'58"E. Na navštívených místech není dostatek vhodného tlejícího dřeva, druh nalezen nebyl, 
jeho výskyt zde sice vyloučen není, nezdá se však být příliš pravděpodobný.  17. 9. 2015

 h Pec pod Sněžkou, Zelený důl – prozkoumáno bylo několik míst v okolí Zeleného potoka v úseku mezi 
body WGS 84: 50°41'50"N, 15°42'46"E a 50°42'07"N, 15°42'15"E. Na prozkoumaných místech je sice 
dostatek tlejícího smrkového dřeva, dřevo však často není ve vhodném stadiu rozkladu, je pokryto 
řasou, jejíž přítomnost vylučuje možnost výskytu B. viridis, nebo je hustě porostlé jinými druhy 
mechů. Na některých místech na lokalitě však byl zaznamenán i relativně vhodný substrát, výskyt 
druhu zde rozhodně vyloučit nelze. 17. 9. 2015
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 h Velká Úpa, Javoří důl – prozkoumány byly břehy Javořího potoka na několika místech v cca 1km 
úseku mezi body WGS 84: 50°40'45"N, 15°45'07"E a 50°40'09"N, 15°44'48"E. V okolí toku je dostatek 
vhodného substrátu, lokalita se pro výskyt B. viridis jeví jako velmi vhodná, druh byl nalezen na 
vyplaveném omletém pařezu  na levém břehu toku. Ve svahu nad místem nálezu probíhala v době 
mapování těžba dřeva a místo by mohlo být těžbou zasaženo. Vzhledem k dostatku vhodného substrátu 
v okolí však výskyt druhu na lokalitě pravděpodobně ohrožen není, lze předpokládat, že se vyskytuje 
i na dalších místech v okolí. 
26 - Velká Úpa, Javoří důl, WGS 84: 50°40'34.7"N, 15°45'00.6"E, 925 m n. m., 2 zralé tobolky 
a 3 štěty, 18. 9. 2015

 h Dolní Maršov, U Modrých kamenů. Šikoušek zelený byl nalezen na listnatém kmeni na suti pod malou 
skalkou ve smíšeném lese, relativně daleko od vodního toku v poměrně suchém místě. Nalezeny 
byly dvě generace sporofytů, navzdory letošnímu suchu vyrostly i nové tobolky, druhu se zde tedy 
patrně daří. Vzhledem k tomuto a vzhledem k dostatku substrátu na lokalitě je jeho výskyt na dalších 
místech v okolí nálezu možný.
27 - Dolní Maršov, U Modrých kamenů, WGS 84: 50°38'58.9"N, 15°47'41.5"E, 755 m n. m., 2 mladé 
a 1 zralá tobolka, 18. 9. 2015

 h Černá Hora, Těsný důl - prozkoumáno bylo okolí toku Černohorského potoka na konci údolí, hned za  
posledními domy. V době návštěvy lokality stál v potoce bagr a probíhala úprava koryta toku i jeho 
okolí. Kolem břehů je spousta vhodného dřeva v ideálním stupni rozkladu a vhodné vlhkosti, lokalita 
se jeví jako perspektivní i přesto, že zde druh nalezen nebyl. V budoucnu by bylo vhodné tuto lokalitu 
i vyšší partie toku znovu navštívit. 18. 9. 2015

 h Dolní Dvůr, Luisino údolí - prozkoumáno bylo okolí soutoku Luisiny vody a Husího potoka, šikoušek 
zelený byl nalezen na mohutném pařezu i s kořeny, ležícím přímo v toku. I v okolí je dostatek vhodného 
substrátu, výskyt druhu je možný i na dalších místech. 
28 - Dolní Dvůr, Luisino údolí, Husí potok, WGS 84: 50°40'06.9"N, 15°38'04.1"E, 670 m n. m., 
4 zralé tobolky a 3 štěty, 18. 9. 2015

 h Mladé Buky, okolí toku Kalné v místě kde tok protíná nově opravená lesní cesta na Rýchorskou boudu. 
Prozkoumány byly břehy toku cca 150 m nad i pod mostkem, kolem bodu WGS 84: 50°38'31"N, 
15°50'39"E. Na lokalitě je dostatek velmi vhodného substrátu i dostatek vlhkosti, šikoušek zelený 
zde však nalezen nebyl. Lokalita se přesto jeví jako velmi nadějná, bylo by vhodné ji prozkoumat 
opakovaně, výskyt druhu zde rozhodně vyloučen není. 18. 9. 2015

 h Harrachov, Kamenice - prozkoumáno bylo okolí toku u mostku a křižovatky lesních cest kolem bodu 
WGS 84: 50°47'36"N, 15°26'29"E a naplavená dřeva v toku a na jeho březích, kolem bodu WGS 84: 
50°47'17"N, 15°26'17"E. Na obou místech se podmínky pro výskyt druhu zdají být relativně vhodné, 
druh sice nalezen nebyl, jeho výskyt však vyloučen není. 4. 11. 2015  

 h Harrachov, Mumlava - prozkoumáno bylo několik míst v okolí toku, především dřeva na levém břehu 
v okolí bodu WGS 84: 50°46'06"N, 15°27'40"E a na pravém břehu cca o 500 m výše proti proudu. 
Na obou místech se výskyt druhu jevil jako velmi pravděpodobný, nalezen sice nebyl, ale lze ho zde 
s velkou pravděpodobností předpokládat. 4. 11. 2015 

 h Rokytnice nad Jizerou, Hranice, okolí potoka Prudký ručej nad mostkem v zatáčce silnice č. 14 z Jablonce 
nad Jizerou do Harrachova. Na lokalitě je značné množství smrkových i listnatých klád, špalků i pařezů 
ve vhodném stadiu rozkladu i dostatek vlhkosti. Šikoušek zelený byl nalezen na rozštíplém konci 
tenkého ležícího kmínku jeřábu. Vzhledem k tomuto výskytu a dostatku substrátu v okolí lze další 
výskyt druhu na lokalitě předpokládat. 
29 - Hranice, Prudký ručej, WGS 84: 50°44'45.7"N, 15°25'12.7"E, 570 m n. m., 3 mladé tobolky 
a 1 štět, 5. 11. 2015

 h Špindlerův Mlýn, Labský důl, okolí toku a lesní cesty kolem bodů WGS 84: 50°44'56"N, 15°35'13"E 
a  50°45'01"N, 15°35'03"E. Šikoušek zelený zde nalezen nebyl, jak na březích toku, tak v lese je však 
dostatek vhodného substrátu i vhodná vlhkost, výskyt druhu zde rozhodně vyloučen není. 5. 11. 2015

 h Špindlerův Mlýn, Medvědí potok - prozkoumány byly břehy potoka v okolí mostku cca 350 m nad 
rozcestím Medvědí koleno. Na místě je málo vhodného dřeva, šikoušek zelený zde nalezen nebyl, ani 
jeho výskyt zde není pravděpodobný. 5. 11. 2015

 h Špindlerův Mlýn, Červený potok - prozkoumáno bylo okolí toku v cca 250m úseku nad zatáčkou silnice 
v bodě WGS 84: 50°45'14"N, 15°36'36"E. Na lokalitě je dostatek vhodného dřeva v ideálním stupni 
rozkladu i vlhkosti, lokalita se pro výskyt šikouška zeleného jeví jako velmi vhodná. Druh zde sice 
nalezen nebyl, jeho výskyt zde je však velmi pravděpodobný, především na naplavených dřevech 
v úseku potoka asi 100 m nad mostkem. 5. 11. 2015
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Chráněné 
území

č. Lokalita Nadm. 
výška 

(m n. m.)

Počet 
nalezených 

jedinců

Datum 
nálezu

Strana

PO Jeseníky 1 Kouty n. Desnou, Hučivá Desná, Šindelná 795 1 21. 7. 2015 11

2 Kouty nad Desnou, Poniklý potok, Polom 865 1 20. 7. 2015 14

3 Kouty nad Desnou, Poniklý potok, soutok 665 7 20. 7. 2015 17

4 Skřítek, Závora 860 22 15. 7. 2015 21

5 Kouty nad Desnou, Zámčisko, Sviní potok 1140 6 12. 7. 2015 24

6 Vernířovice, Kosaře               (monitoring) 710 49 11. 9. 2015 27

7 Žďárský potok, Žďárský žleb 840 1 27. 9. 2015 30

8 Žďárský potok, Soukenná 880 56 27. 9. 2015 33

9 Adolfovice, Javořický potok 615 2 24. 10. 2015 36

PO Králický 
Sněžník

10 Chrastice, Prudký potok        (monitoring) 610 2 20. 8. 2015 39

11 Sklené, přítok Malé Moravy 800 14 21. 8. 2015 42

12 Hanušovice, Vlaské, Zámeček 465 15 2. 10. 2015 45

13 Dolní Morava, Mlýnský potok 760 4 6. 10. 2015 48

EVL Rychlebské 
hory - Račí 
údolí

14 Javorník, EVL Račí údolí I 605 2 31. 5. 2015 51

15 Javorník, EVL Račí údolí II 550 6 31. 5. 2015 55

16 Javorník, EVL Račí údolí III 440 7 24. 9. 2015 58

EVL Rychlebské 
hory - Sokolský 
hřbet

17 Vápenná, Ztracené údolí 495 3 12. 4. 2015 61

18 Horní Lipová, Vápenné údolí 660 18 24. 9. 2015 64

19 Horní Lipová, Dlouhá dolina 710 1 24. 9. 2015 67

EVL Sovinec 20 Rešovské vodopády               (monitoring) 420 1 10. 4. 2015 70

EVL Orlické 
hory - sever

21 Polom, Olešenka 835 7 13. 10. 2015 73

22 Olešnice v Orlických horách, Bělidlo 810 4 13. 10. 2015 76

EVL Krkonoše 23 Spálený Mlýn, Lví důl 790 3 25. 8. 2015 79

24 Pec pod Sněžkou, Úpa, Obří Důl 860 1 15. 9. 2015 83

25 Strážné, Klínový důl, Hranostají skála 785 6 16. 9. 2015 86

26 Velká Úpa, Javoří důl 925 5 18. 9. 2015 89

27 Dolní Maršov, U Modrých kamenů 755 3 18. 9. 2015 92

28 Dolní Dvůr, Luisino údolí, Husí potok 670 7 18. 9. 2015 95

29 Hranice, Prudký ručej 570 4 5. 11. 2015 98

Tab. 1 – Přehled lokalit šikouška zeleného, nalezených a monitorovaných v roce 2015
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Obr. 2 – Orientační mapka lokalit Buxbaumia viridis v oblasti Jeseníků, Králického Sněžníku a Orlických hor

Nové lokality šikouška zeleného, nalezené v roce 2015
Lokality, prozkoumané v roce 2015, kde šikoušek zelený nalezen nebyl
Dříve známé lokality, monitorované v roce 2015
Dříve nalezené lokality šikouška zeleného



Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO  •  Štěpán Koval  •  2015 10

Obr. 3 – Orientační mapka lokalit Buxbaumia viridis v EVL Krkonoše

Nové lokality šikouška zeleného, nalezené v roce 2015
Lokality, prozkoumané v roce 2015, kde šikoušek zelený nalezen nebyl
Dříve nalezené lokality šikouška zeleného
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 h Kouty nad Desnou, Hučivá Desná, Šindelná1.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Kouty nad Desnou, Hučivá Desná, Šindelná

Autor a datum nálezu M. Zmrhalová, Š. Koval, 21. 7. 2015

Popis/lokalizace lokality Kouty nad Desnou, Anín, Hučivá Desná, 860 m SZ 
od kóty Šindelná (1125 m), kraj kulturní smrčiny 
na pravém břehu toku

Nadmořská výška 795 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kulturní smrčina s vtroušeným bukem

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy rozvodnění toku

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Na lokalitě je dostatek substrátu i vhodná vlhkost, 
častým rozvodňováním toku jsou však dřeva blízko 
břehu splavována, místa vhodná pro výskyt druhu jsou 
tedy spíše dál od břehu.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 1

Tab. 2 – Charakteristika lokality Kouty nad Desnou, Hučivá Desná, Šindelná, 21. 7. 2015

Obr. 4 – Orientační mapka umístění lokality Kouty nad Desnou, Hučivá Desná, Šindelná



Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO  •  Štěpán Koval  •  2015 12

 h Kouty nad Desnou, Hučivá Desná, Šindelná1.

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Kouty nad Desnou, Hučivá Desná, Šindelná

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělá kláda

GPS souřadnice (WGS 84) 50°07'59"N, 17°07'23"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 450 x 13 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

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) 

Cephalozia bicuspidata, Brachythecium sp.,  
Dicranum scoparium, Plagiomnium affine, 
Plagiothecium curvifolium, Polytrichum formosum, 
Picea abies juv., Vaccinium myrtillus

Zástin mikrolokality 60 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 1

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 0

Expozice místa výskytu druhu V

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 6 m

Tab. 3 – Charakteristika mikrolokality, Kouty nad Desnou, Hučivá Desná, Šindelná, 21. 7. 2015

Obr. 5 – Celkový pohled na lokalitu Kouty nad Desnou, Hučivá Desná, Šindelná, 21. 7. 2015
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 h Kouty nad Desnou, Hučivá Desná, Šindelná1.

Obr. 6–8 – Celkový pohled na mikrolokalitu, detail místa výskytu a šikoušek zelený na lokalitě Kouty nad Desnou, 
Hučivá Desná, Šindelná, 21. 7. 2015
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 h Kouty nad Desnou, Poniklý potok, Polom2.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Kouty nad Desnou, Poniklý potok, Polom

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 20. 7. 2015

Popis/lokalizace lokality Kouty nad Desnou, údolí Poniklého potoka, cca 800 
m JV od kóty Polom (1127m), 110 m pod rozcestím 
lesních cest 

Nadmořská výška 865 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený porost na pravém břehu toku

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy rozvodnění potoka

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu Buxbaumia aphylla (20 jedinců, cca 50 m SSV 
od lokality)

Poznámka Mikrolokalita je ohrožena vlivem častého rozvodnění 
potoka, vzhledem k dostatku vhodného substrátu 
prakticky v okolí celého toku je však výskyt 
pravděpodobný i na dalších místech.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 1

Tab. 4 – Charakteristika lokality Kouty nad Desnou, Poniklý potok, Polom, 20. 7. 2015

Obr. 9 – Orientační mapka umístění lokality Kouty nad Desnou, Poniklý potok, Polom
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 h Kouty nad Desnou, Poniklý potok, Polom2.

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Kouty nad Desnou, Poniklý potok, Polom

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý smrkový špalek ležící na břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°08'07.9"N, 17°05'40.7"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 50 x 22 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 5

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 60 %

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

Cephalozia bicuspidata, Dicranum scoparium, 
Herzogiella seligeri, Rhizomnium punctatum, 
Tetraphis pellucida

Zástin mikrolokality 90 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 1

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 0

Expozice místa výskytu druhu V

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 2,5 m

Tab. 5 – Charakteristika mikrolokality, Kouty nad Desnou, Poniklý potok, Polom, 20. 7. 2015

Obr. 10 – Celkový pohled na lokalitu Kouty nad Desnou, Poniklý potok, Polom, 20. 7. 2015
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 h Kouty nad Desnou, Poniklý potok, Polom2.

Obr. 11–13 – Celkový pohled na mikrolokalitu, detail místa výskytu a šikoušek zelený na lokalitě Kouty nad 
Desnou, Poniklý potok, Polom, 20. 7. 2015
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 h Kouty nad Desnou, Poniklý potok, soutok3.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Kouty nad Desnou, Poniklý potok, soutok

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 20. 7. 2015

Popis/lokalizace lokality Kouty nad Desnou, Poniklý potok, 240 m SSZ od 
soutoku s Hučivou Desnou, ztrouchnivělé dřevo na 
pravém břehu toku a pařez na naplavenině v toku

Nadmořská výška 665 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace bučina s vtroušeným smrkem

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy rozvodnění potoka

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Na lokalitě i v jejím širokém okolí podél toku je 
dostečné množství vhodného substrátu, i ostatní 
podmínky pro výskyt šikouška zeleného jsou 
optimální. Je velmi pravděpodobné, že se zde druh 
vyskytuje na více místech. Zjištěné mikrolokality 
jsou od sebe vzdáleny 45 m.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 7

Tab. 6 – Charakteristika lokality Kouty nad Desnou, Poniklý potok, soutok, 20. 7. 2015

Obr. 14 – Orientační mapka umístění lokality Kouty nad Desnou, Poniklý potok, soutok
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 h Kouty nad Desnou, Poniklý potok, soutok3.

Charakteristika mikrolokality č. 1

Pracovní název lokality Kouty nad Desnou, Poniklý potok, soutok

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý smrkový vývrat

GPS souřadnice (WGS 84) 50°07'07.4"N, 17°06'27.6"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 320 x 25 cm (výskyt asi 45 cm od konce kmene)

Stupeň rozkladu mikrolokality 5

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) 

Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus, 
Lepidozia reptans, Dicranum scoparium, Herzogiella 
seligeri, Rhizomnium punctatum  Tetraphis pellucida

Zástin mikrolokality 90%

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 2

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 2

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 0,3 cm

Expozice místa výskytu druhu ZJZ

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 7 m

Tab. 7 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Kouty nad Desnou, Poniklý potok, soutok, 20. 7. 2015

Charakteristika mikrolokality č. 2

Pracovní název lokality Kouty nad Desnou, Poniklý potok, soutok

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý vyvrácený pařez na naplavenině 
v korytě toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°07'06"N, 17°06'28.2"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 100 x 100 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) 

Cladonia sp., Chiloscyphus profundus, Dicranum 
scoparium, Herzogiella seligeri, Rhizomnium 
punctatum

Zástin mikrolokality 60 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 5

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 3

Počet štětů 2

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 1/86 cm

Expozice místa výskytu druhu JV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 0,3 m

Tab. 8 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Kouty nad Desnou, Poniklý potok, soutok, 20. 7. 2015
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 h Kouty nad Desnou, Poniklý potok, soutok3.

Obr. 15 – Celkový pohled na lokalitu Kouty nad Desnou, Poniklý potok, soutok, 20. 7. 2015

Obr. 16 – Pohled na mikrolokalitu č. 1, Kouty nad Desnou, Poniklý potok, soutok, 20. 7. 2015
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 h Kouty nad Desnou, Poniklý potok, soutok3.

Obr. 17–19 – Pohled na mikrolokalitu č. 2 a detail místa výskytu a šikoušek zelený na mikrolokalitě č. 1, Kouty 
nad Desnou, Poniklý potok, soutok, 20. 7. 2015
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 h Skřítek, Závora 4.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Skřítek, Závora 

Autor a datum nálezu Š. Koval, 15. 7. 2015

Popis/lokalizace lokality Sobotín, Skřítek, SV svah kóty Závora (899m), 
kraj zarostlé lesní cesty směřující kolmo do svahu 
z odpočívadla u silnice za poslední zatáčkou pod 
Skřítkem, cca 100 m ZJZ od silnice a 550 m SSZ od 
motorestu Skřítek

Nadmořská výška 860 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kulturní smrčina

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ne/ne

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ne

Negativní vlivy žádné

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Lokalita se pro výskyt druhu jeví jako velmi vhodná, 
i v širším okolí mikrolokality je značné množství 
vhodného substrátu i dostatečná a stabilní vlhkost, 
výskyt druhu lze proto předpokládat i na dalších 
mikrolokalitách. Nedojde-li na lokalitě k zásadní změně 
poměrů (plošná těžba dřeva, zničení povrchu těžkou 
technikou), výskyt druhu zde patrně ohrožen není.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 22

Tab. 9 – Charakteristika lokality Skřítek, Závora, 15. 7. 2015

Obr. 20 – Orientační mapka umístění lokality Skřítek, Závora
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 h Skřítek, Závora 4.

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Skřítek, Závora

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý pařez a tlející dřevěná drť v hlíně

GPS souřadnice (WGS 84) 50°00'14.3"N, 17°09'06.2"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu pařez 25 x 20 cm a drť na ploše cca 50 x 50 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6–7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 90 %

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

Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, 
Brachytheciastrum velutinum, Brachythecium sp., 
Dicranum scoparium, Herzogiella seligeri, Plagiomnium 
cuspidatum, Plagiomnium affine, Plagiothecium 
undulatum, Plagiothecium sp., Rhytidiadelphus loreus, 
Rhytidiadelphus squarrosus, Maianthemum bifolium, 
Melampyrum sylvaticum, Oxalis acetosella, Vaccinium 
myrtillus

Zástin mikrolokality 70 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 22

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 11

Počet štětů 11

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 0,5/300 cm

Expozice místa výskytu druhu VSV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 300 m

Tab. 10 – Charakteristika mikrolokality, Skřítek, Závora, 15. 7. 2015

Obr. 21 – Celkový pohled na lokalitu Skřítek, Závora, 15. 7. 2015
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 h Skřítek, Závora 4.

Obr. 22–25 – Pohled na místa výskytu a detail šikouška zeleného na lokalitě Skřítek, Závora, 15. 7. 2015
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 h Kouty nad Desnou, Zámčisko, Sviní potok5.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Kouty nad Desnou, Zámčisko, Sviní potok

Autor a datum nálezu M. Zmrhalová, 12. 7. 2015

Popis/lokalizace lokality Kouty nad Desnou, Zámčisko, Sviní potok, úvoz staré 
lesní cesty na pravém břehu potoka cca 1 km ZSZ od 
kóty Vysoká hole (1465 m)

Nadmořská výška 1140 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace vzrostlá smrčina s vtroušeným javorem klenem

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy žádné

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka -

Počet nalezených jedinců na lokalitě 6

Tab. 11 – Charakteristika lokality Kouty nad Desnou, Zámčisko, Sviní potok, 12. 7. 2015

Obr. 26 – Orientační mapka umístění lokality Kouty nad Desnou, Zámčisko, Sviní potok
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 h Kouty nad Desnou, Zámčisko, Sviní potok5.

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Kouty nad Desnou, Zámčisko, Sviní potok

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý pařez

GPS souřadnice (WGS 84) 50°03'44.4"N, 17°13'01.1"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 70 x 46 cm (kořenový náběh pařezu)

Stupeň rozkladu mikrolokality 5

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) 

Cladonia sp., Dicranum montanum, Dicranum 
scoparium, Brachythecium sp.

Zástin mikrolokality 20 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 6

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 4

Počet štětů 2

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 0,5/10 cm

Expozice místa výskytu druhu JV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 30 m

Tab. 12 – Charakteristika mikrolokality, Kouty nad Desnou, Zámčisko, Sviní potok, 12. 7. 2015

Obr. 27 – Celkový pohled na lokalitu Kouty nad Desnou, Zámčisko, Sviní potok, 12. 7. 2015 (foto M. Zmrhalová)
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 h Kouty nad Desnou, Zámčisko, Sviní potok5.

Obr. 28–30 – Pohled na místo výskytu a detail šikouška zeleného na lokalitě Kouty nad Desnou, Zámčisko, Sviní 
potok, 12. 7. 2015 (foto M. Zmrhalová)
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 h Vernířovice, Kosaře6.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Vernířovice, Kosaře

Autor a datum nálezu M. Zmrhalová, Š. Koval, 11. 9. 2015

Popis/lokalizace lokality Vernířovice, Kosaře, údolí Merty, smíšený porost nad 
cestou na levém břehu Merty, 500 m SSZ svahu od 
vrcholu Špičák (965m) a cca 140 m Z od rozcestí 
lesních cest 

Nadmořská výška 710 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kulturní smrčina s vtroušeným bukem

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy nejsou

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka V předchozích letech byl šikoušek zelený na této 
lokalitě nalezen na dalších 4 mikrolokalitách. Nyní 
nalezená mikrolokalita je nová, na žádné z původních 
druh nalezen nebyl. 

Počet nalezených jedinců na lokalitě 49

Tab. 13 – Charakteristika lokality Vernířovice, Kosaře, 11. 9. 2015

Obr. 31 – Orientační mapka umístění lokality Vernířovice, Kosaře
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 h Vernířovice, Kosaře6.

Obr. 32 – Celkový pohled na lokalitu Vernířovice, Kosaře, 11. 9. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Vernířovice, Kosaře

Číslo mikrolokality v rámci lokality 5

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělé zbytky pařezu a ztrouchnivělá kláda

GPS souřadnice (WGS 84) 50°2'42.9"N, 17°10'5.8"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 500 x 20 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) 

Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus, 
Lepidozia reptans, Dicranum montanum, Dicranum 
scoparium, Herzogiella seligeri, Plagiothecium 
curvifolium, Polytrichum formosum, Rhizomnium 
punctatum, Sanionia uncinata, Tetraphis pellucida, 
Fraxinus excelsior (juv.), Dryopteris dilatata, Oxalis 
acetosella

Zástin mikrolokality 20 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 49

Počet mladých tobolek 43

Počet zralých tobolek 3

Počet štětů 3

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 0,2/87 cm

Expozice místa výskytu druhu S

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 18 m

Tab. 14 – Charakteristika mikrolokality, Vernířovice, Kosaře, 11. 9. 2015
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 h Vernířovice, Kosaře6.

Obr. 33–35 – Pohled na mikrolokalitu, detail místa výskytu a šikoušek zelený, Vernířovice, Kosaře, 11. 9. 2015
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 h Žďárský potok, Žďárský žleb7.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Žďárský potok, Žďárský žleb

Autor a datum nálezu Š. Koval, 27. 9. 2015

Popis/lokalizace lokality Žďárský potok, Žďárský žleb, pravý břeh Podolského 
potoka 1 km SSV od soutoku se Žlutým potokem, po 
pravé straně cesty cca 20 m za mostkem

Nadmořská výška 840 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kulturní smrčina s javorem a mladým bukem

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy žádné

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka V bezprostřední blízkosti lokality je hromada 
smrkového klestí a drtě, na které lze v příznivějších 
letech výskyt šikouška zeleného s velkou 
pravděpodobností předpokládat. I v širším okolí nálezu 
je vhodného substrátu dostatek.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 1

Tab. 15 – Charakteristika lokality Žďárský potok, Žďárský žleb, 27. 9. 2015

Obr. 36 – Orientační mapka umístění lokality Žďárský potok, Žďárský žleb
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 h Žďárský potok, Žďárský žleb7.

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Žďárský potok, Žďárský žleb

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality několik ztrouchnivělých smrkových klád na břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 49°59'58.3"N, 17°11'25.5"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu cca 150 x 25 cm (výskyt na jižním konci)

Stupeň rozkladu mikrolokality 8

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 90 %

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

Cladonia sp., Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus 
profundus, Lepidozia reptans, Dicranodontium 
denudatum, Dicranum scoparium, Rhizomnium 
punctatum

Zástin mikrolokality 70 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 1

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 0

Expozice místa výskytu druhu JV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 1 m

Tab. 16 – Charakteristika mikrolokality, Žďárský potok, Žďárský žleb, 27. 9. 2015

Obr. 37 – Celkový pohled na lokalitu Žďárský potok, Žďárský žleb, 27. 9. 2015
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 h Žďárský potok, Žďárský žleb7.

Obr. 38–40 – Pohled na mikrolokalitu, detail místa výskytu a šikoušek zelený na lokalitě Žďárský potok, Žďárský 
žleb, 27. 9. 2015
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 h Žďárský potok, Soukenná8.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Žďárský potok, Soukenná

Autor a datum nálezu Š. Koval, 27. 9. 2015

Popis/lokalizace lokality Žďárský potok, Soukenná, levý břeh Stříbrného potoka 
u mostu, 1 km Z od vrcholu Soukenná (1026m) a 4 km 
S od soutoku s Podolským potokem

Nadmořská výška 880 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený břehový porost

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy žádné

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka V okolí nálezu je značné množství vhodného 
substrátu, výskyt druhu na dalších místech je velmi 
pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 56

Tab. 17 – Charakteristika lokality Žďárský potok, Soukenná, 27. 9. 2015

Obr. 41 – Orientační mapka umístění lokality Žďárský potok, Soukenná
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 h Žďárský potok, Soukenná8.

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Žďárský potok, Soukenná

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality hromada smrkových polen na břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°00'31.5"N, 17°13'32.5"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu hromada cca 1,5 x 1 m, výskyt ve více shlucích

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

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., Chiloscyphus profundus, Lepidozia 
reptans, Brachythecium sp., Dicranum montanum, 
Pohlia nutans, Polytrichum longisetum, Polytrichum 
formosum, Plagiothecium sp., Rhizomnium punctatum, 
Tetraphis pellucida, Oxalis acetosella

Zástin mikrolokality 40 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 56

Počet mladých tobolek 37

Počet zralých tobolek 2

Počet štětů 17

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 0,1/65 cm

Expozice místa výskytu druhu JV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 4 m

Tab. 18 – Charakteristika mikrolokality, Žďárský potok, Soukenná, 27. 9. 2015

Obr. 42 – Celkový pohled na lokalitu Žďárský potok, Soukenná, 27. 9. 2015
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 h Žďárský potok, Soukenná8.

Obr. 43–46 – Pohled na mikrolokalitu, detaily místa výskytu a šikoušek zelený na lokalitě Žďárský potok, 
Soukenná, 27. 9. 2015
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 h Adolfovice, Javořický potok9.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Adolfovice, Javořický potok

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 24. 10. 2015

Popis/lokalizace lokality Bělá pod Pradědem - Adolfovice, údolí Javořického 
potoka, lesní porost mezi cestou a potokem, cca 600 
m J od kóty Javořík (772 m)

Nadmořská výška 615 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace vzrostlá kulturní smrčina s příměsí buku

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy nejsou

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Na lokalitě je dostatečné množství vhodného substrátu 
i optimální vlhkostní poměry, lokalita se pro výskyt 
šikouška zeleného jeví jako perspektivní.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 2

Tab. 19 – Charakteristika lokality Adolfovice, Javořický potok, 24. 10. 2015

Obr. 47 – Orientační mapka umístění lokality Adolfovice, Javořický potok
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 h Adolfovice, Javořický potok9.

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Adolfovice, Javořický potok

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý pařez

GPS souřadnice (WGS 84) 50°11'57.9"N 17°8'56.7"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 25 x 35 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ano

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 40 %

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

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

Zástin mikrolokality 50 % (ve výšce 15 m)

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 2

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 1

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 2 cm

Expozice místa výskytu druhu J

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 20 m

Tab. 20 – Charakteristika mikrolokality, Adolfovice, Javořický potok, 24. 10. 2015

Obr. 48 – Celkový pohled na lokalitu Adolfovice, Javořický potok, 24. 10. 2015
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 h Adolfovice, Javořický potok9.

Obr. 49–51 – Pohled na mikrolokalitu, místo výskytu a šikoušek zelený, Adolfovice, Javořický potok, 24. 10. 2015
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 h Chrastice, Prudký potok10.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Chrastice, Prudký potok

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 20. 8. 2015

Popis/lokalizace lokality Vysoké Žibřidovice, Prudký potok, koryto toku cca 
3,2 km SZ od železniční stanice Vysoké Žibřidovice

Nadmořská výška 610 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený porost (buk, javor, bříza, líska, jilm) 
na březích toku, v okolí kulturní smrčina

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy případné rozvodnění toku

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Lokalita byla nalezena v roce 2013, populace sice není 
veliká, ale jeví se jako stabilní.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 2

Tab. 21 – Charakteristika lokality Chrastice, Prudký potok, 20. 8. 2015

Obr. 52 – Orientační mapka umístění lokality Chrastice, Prudký potok
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 h Chrastice, Prudký potok10.

Obr. 53 – Celkový pohled na lokalitu Chrastice, Prudký potok, 20. 8. 2015

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°8'18.4"N 16°54'30.2"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 90 %

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

Lepidozia reptans, Dicranella heteromalla, Herzogiella 
seligeri, Mnium hornum

Zástin mikrolokality 80 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 2

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 2

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 74 cm

Expozice místa výskytu druhu JV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 0,3 m

Tab. 22 – Charakteristika mikrolokality, Chrastice, Prudký potok, 20. 8. 2015 
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 h Chrastice, Prudký potok10.

Obr. 54–56 – Pohled na mikrolokalitu a šikoušek zelený, Chrastice, Prudký potok, 20. 8. 2015
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 h Sklené, přítok Malé Moravy11.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Sklené, přítok Malé Moravy

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 21. 8. 2015

Popis/lokalizace lokality Sklené, bezejmenný levostranný přítok Malé Moravy, 
650 m SV od soutoku s Malou Moravou, cca 1,4 km 
SV od kóty Sviní hora (1074 m)

Nadmořská výška 800 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený porost na březích toku, v okolí kulturní 
smrčina

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy nejsou

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Perspektivní lokalita s dostatkem vhodného substrátu.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 14

Tab. 23 – Charakteristika lokality Sklené, přítok Malé Moravy, 21. 8. 2015

Obr. 57 – Orientační mapka umístění lokality Sklené, přítok Malé Moravy



Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO  •  Štěpán Koval  •  2015 43

 h Sklené, přítok Malé Moravy11.

Obr. 58 – Celkový pohled na lokalitu Sklené, přítok Malé Moravy, 21. 8. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Sklené, přítok Malé Moravy

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality naplavená ztrouchnivělá větev a kláda v korytě toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°7'47"N, 16°51'11.2"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 135 x 14 cm, 120 x 3,5 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 90 %

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

Chiloscyphus profundus, Lepidozia reptans, Herzogiella 
seligeri  Hypnum cupressiforme, Pohlia nutans subsp. 
nutans, Rhizomnium punctatum, Tetraphis pellucida, 
Oxalis acetosella, Sorbus aucuparia sp.

Zástin mikrolokality 60 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 14

Počet mladých tobolek 10

Počet zralých tobolek 4

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 0,1/110 cm

Expozice místa výskytu druhu J

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku přímo v toku

Tab. 24 – Charakteristika mikrolokality, Sklené, přítok Malé Moravy, 21. 8. 2015
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 h Sklené, přítok Malé Moravy11.

Obr. 59–61 – Pohled na mikrolokalitu a šikoušek zelený, Sklené, přítok Malé Moravy, 21. 8. 2015
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 h Hanušovice, Vlaské, Zámeček12.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Hanušovice, Vlaské, Zámeček

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 2. 10. 2015

Popis/lokalizace lokality Hanušovice, Vlaské, suť na levém břehu Počáteckého 
potoka poblíž rozcestí lesních cest, cca 80 m J od 
vyhlídky Na Zámečku

Nadmořská výška 465 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený porost (buk, smrk, olše, líska, jasan, javor 
klen) na suti na levém břehu toku

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy nejsou

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Na lokalitě je dostatek vhodného substrátu i vhodné 
vlhkostní poměry, zvláště níže podél toku lze 
předpokládat další výskyt šikouška zeleného.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 15

Tab. 25 – Charakteristika lokality Hanušovice, Vlaské, Zámeček, 2. 10. 2015

Obr. 62 – Orientační mapka umístění lokality Hanušovice, Vlaské, Zámeček
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 h Hanušovice, Vlaské, Zámeček12.

Obr. 63 – Celkový pohled na lokalitu Hanušovice, Vlaské, Zámeček, 2. 10. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Hanušovice, Vlaské, Zámeček

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality kus ztrouchnivělé větve

GPS souřadnice (WGS 84) 50°05'07.3"N, 16°54'24"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 110 x 10 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 60 %

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

Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus coadunatus, 
Chiloscyphus profundus, Brachythecium rutabulum, 
Herzogiella seligeri, Plagiothecium curvifolium, 
Plagiothecium sp., Rhizomnium punctatum, Tetraphis 
pellucida

Zástin mikrolokality 85 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 15

Počet mladých tobolek 15

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 0,2/9 cm

Expozice místa výskytu druhu J

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 10 m

Tab. 26 – Charakteristika mikrolokality, Hanušovice, Vlaské, Zámeček, 2. 10. 2015
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Obr. 64–66 – Celkový pohled na mikrolokalitu, detail místa výskytu a šikouška zeleného na lokalitě Hanušovice, 
Vlaské, Zámeček, 2. 10. 2015
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Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Dolní Morava, Mlýnský potok

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 6. 10. 2015

Popis/lokalizace lokality Dolní Morava, údolí Mlýnského potoka, svah nad levým 
břehem toku 30 m SV od rozcestí lesních cest, cca 2,5 
km SV od soutoku s Moravou a cca 1,5 km JZ od kóty 
Chlum (1118 m)

Nadmořská výška 760 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený břehový porost (buk, smrk, javor klen), ve 
svahu nad tokem kulturní smrčina

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy lesnické práce

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka V širším okolí lokality je dostatek téměř ideálního 
substrátu, šikoušek zelený byl však nalezen jen na 
jednom kousku rozpadajícího se pařezu, navíc v místě, 
které bude s velkou pravděpodobností poničeno při 
úklidu vyvrácených smrků. Je však pravděpodobné, že 
se zde vyskytuje i na dalších místech, jeho populace 
zde snad ohrožena není. V dalších letech by však bylo 
vhodné lokalitu navštívit a výskyt druhu ověřit.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 4

Tab. 27 – Charakteristika lokality Dolní Morava, Mlýnský potok, 6. 10. 2015

Obr. 67 – Orientační mapka umístění lokality Dolní Morava, Mlýnský potok
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Obr. 68 – Celkový pohled na lokalitu Dolní Morava, Mlýnský potok, 6. 10. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Dolní Morava, Mlýnský potok

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality zbytky ztrouchnivělého pařezu

GPS souřadnice (WGS 84) 50°08'07.3"N, 16°49'31.8"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu drť na ploše cca 30 x 20 cm 

Stupeň rozkladu mikrolokality 8

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 90 %

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

Chiloscyphus profundus, Atrichum undulatum, 
Dicranella heteromalla, Plagiomnium affine, 
Plagiothecium curvifolium, Tetraphis pellucida, 
Dryopteris sp. (juv.), Oxalis acetosella

Zástin mikrolokality 30 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 4

Počet mladých tobolek 3

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 1

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 0,7/5 cm

Expozice místa výskytu druhu SZ

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 10 m

Tab. 28 – Charakteristika mikrolokality, Dolní Morava, Mlýnský potok, 6. 10. 2015
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Obr. 69–71 – Mikrolokalita, místo výskytu a šikoušek zelený, Dolní Morava, Mlýnský potok, 6. 10. 2015
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Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Javorník, EVL Račí údolí I

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 31. 5. 2015 

Popis/lokalizace lokality Javorník, Račí údolí, smíšený lesní porost na levém 
břehu levostranného přítoku Račího potoka, cca 200 m 
SZ od kóty Hřeben (659m)

Nadmořská výška 605 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace mladá bučina s vtroušeným smrkem na levém břehu 
toku, vzrostlá kulturní smrčina na pravém břehu toku

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy žádné

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Mikrolokality jsou od sebe vzdáleny cca 70 m. 
V okolí je dostatek ztrouchnivělého dřeva, výskyt 
druhu v okolí je pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 2

Tab. 29 – Charakteristika lokality Javorník, EVL Račí údolí I, 31. 5. 2015

Obr. 72 – Orientační mapka umístění lokality Javorník, EVL Račí údolí I
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Charakteristika mikrolokality č. 1

Pracovní název lokality Javorník, EVL Račí údolí I

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělá kláda

GPS souřadnice (WGS 84) 50°20'21.4"N, 16°57'11.7"E

Druh dřeviny listnáč, nelze určit

Rozměry substrátu 70 x 17 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 90 %

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

Chiloscyphus profundus, Cephalozia bicuspidata, 
Dicranodontium denudatum, Herzogiella seligeri, 
Mnium hornum, Rhizomnium punctatum

Zástin mikrolokality 70 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 1

Počet mladých tobolek 1

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Expozice místa výskytu druhu SV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 5 m

Tab. 30 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Javorník, EVL Račí údolí I, 31. 5. 2015

Charakteristika mikrolokality č. 2

Pracovní název lokality Javorník, EVL Račí údolí I

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělá kláda na kraji mokřiny na levém břehu 
toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°20'19.3"N, 16°57'9.8"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 5 m x 20 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 50 %

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

Chiloscyphus profundus, Herzogiella seligeri, Hypnum 
cupressiforme var. cupressiforme, Polytrichum 
formosum, Rhizomnium punctatum

Zástin mikrolokality 80 % (ve výšce 3 m)

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 1

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 0

Expozice místa výskytu druhu SZ

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 10 m

Tab. 31 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Javorník, EVL Račí údolí I, 31. 5. 2015
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Obr. 73–75 – Mikrolokalita č. 1, detail místa výskytu a šikoušek zelený, Javorník, EVL Račí údolí I, 31. 5. 2015
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Obr. 76–78 – Mikrolokalita č. 2, detail místa výskytu a šikoušek zelený, Javorník, EVL Račí údolí I, 31. 5. 2015



Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO  •  Štěpán Koval  •  2015 55

 h Javorník, EVL Račí údolí II15.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Javorník, EVL Račí údolí II

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 31. 5. 2015 

Popis/lokalizace lokality Javorník, horní část Račího údolí, smíšený lesní porost 
na pravém břehu Račího potoka, cca 500 m SSZ od 
kóty Vábný (630 m)

Nadmořská výška 550 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kulturní smrčina s vtroušeným bukem

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy žádné

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka -

Počet nalezených jedinců na lokalitě 6

Tab. 32 – Charakteristika lokality Javorník, EVL Račí údolí II, 31. 5. 2015

Obr. 79 – Orientační mapka umístění lokality Javorník, EVL Račí údolí II
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Obr. 80 – Celkový pohled na lokalitu Javorník, EVL Račí údolí II, 31. 5. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Javorník, EVL Račí údolí II

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý pařez

GPS souřadnice (WGS 84) 50°19'51.0"N, 16°57'35.9"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu pařez s kořenovými náběhy 140 x 130 cm, v místě 
výskytu 130 x 14 cm 

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

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) 

Cladonia sp., Cephaloziella sp., Chiloscyphus 
profundus, Diplophyllum albicans, Lepidozia reptans, 
Atrichum undulatum, Cirriphyllum piliferum, 
Dicranodontium denudatum, Mnium hornum, Pohlia 
nutans subsp. nutans, Rhizomnium punctatum, 
Tetraphis pellucida, Thuidium tamariscinum

Zástin mikrolokality 40 % (ve výšce 10 m)

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 6

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 6

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 1/21 cm

Expozice místa výskytu druhu S

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 4 m

Tab. 33 – Charakteristika mikrolokality, Javorník, EVL Račí údolí II, 31. 5. 2015
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Obr. 81–83 – Detail místa výskytu a šikoušek zelený na lokalitě Javorník, EVL Račí údolí II, 31. 5. 2015
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Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Javorník, EVL Račí údolí III

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 24. 9. 2015

Popis/lokalizace lokality Javorník, Račí údolí, svah mezi cestou a levým 
přítokem Račího potoka, 320 m od soutoku 
a cca 1,2 km SV od kóty Dubový vrch (599 m)

Nadmořská výška 440 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace mladá bučina s příměsí smrku, lísky a dubu

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy nejsou

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka -

Počet nalezených jedinců na lokalitě 6

Tab. 34 – Charakteristika lokality Javorník, EVL Račí údolí III, 24. 9. 2015

Obr. 84 – Orientační mapka umístění lokality Javorník, EVL Račí údolí III
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Obr. 85 – Celkový pohled na lokalitu Javorník, EVL Račí údolí III, 24. 9. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Javorník, EVL Račí údolí III

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělá větev

GPS souřadnice (WGS 84) 50°21'28.2"N, 16°58'38.5"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 170 x 9 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

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) 

Cladonia sp., Dicranodontium denudatum, Dicranum 
montanum, Eurhynchium angustirete, Herzogiella 
seligeri, Mnium hornum, Rhizomnium punctatum, 
Tetraphis pellucida

Zástin mikrolokality 60 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 7

Počet mladých tobolek 7

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 0,1/12 cm

Expozice místa výskytu druhu JV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 9 m

Tab. 35 – Charakteristika mikrolokality, Javorník, EVL Račí údolí III, 24. 9. 2015
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Obr. 86–88 – Mikrolokalita, detail místa výskytu a šikoušek zelený, Javorník, EVL Račí údolí III, 24. 9. 2015
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Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Vápenná, Ztracené údolí

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 12. 4. 2015 

Popis/lokalizace lokality Vápenná, Ztracené údolí, mladá kulturní smrčina na 
levém břehu potoka Obloučník cca 1 km SZ od kóty 
Prosečný (743 m)

Nadmořská výška 495 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace mladá kulturní smrčina

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ne

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ne

Negativní vlivy žádné

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka -

Počet nalezených jedinců na lokalitě 3

Tab. 36 – Charakteristika lokality Vápenná, Ztracené údolí, 12. 4. 2015 

Obr. 89 – Orientační mapka umístění lokality Vápenná, Ztracené údolí
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Obr. 90 – Celkový pohled na lokalitu Vápenná, Ztracené údolí, 12. 4. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Vápenná, Ztracené údolí

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělá větev

GPS souřadnice (WGS 84) 50°14'53.3"N 17°6'11.3"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 10 x 140 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) 

Chiloscyphus profundus, Herzogiella seligeri, 
Plagiothecium curvifolium, Rhizomnium punctatum

Zástin mikrolokality 60 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 3

Počet mladých tobolek 2

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 1

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 2,5/12 cm

Expozice místa výskytu druhu SZ

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 85 m

Tab. 37 – Charakteristika mikrolokality, Vápenná, Ztracené údolí, 12. 4. 2015
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Obr. 91–93 – Mikrolokalita, detail místa výskytu a šikoušek zelený, Vápenná, Ztracené údolí, 12. 4. 2015 
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Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Horní Lipová, Vápenné údolí

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 24. 9. 2015

Popis/lokalizace lokality Horní Lipová, Vápenné údolí, kraj zarostlé lesní cesty 
cca 1 km ZJZ od kóty Vápenný vrch (717 m) na levém 
břehu Vápenného potoka

Nadmořská výška 660 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený porost (buk, smrk, javor klen, olše) na kraji 
kulturní smrčiny

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy nejsou

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka V okolí je značné množství ztrouchnivělých pařezů 
i dalších vhodných kusů dřev, výskyt šikouška 
zeleného i na dalších místech je velmi pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 18

Tab. 38 – Charakteristika lokality Horní Lipová, Vápenné údolí, 24. 9. 2015

Obr. 94 – Orientační mapka umístění lokality Horní Lipová, Vápenné údolí
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Obr. 95 – Celkový pohled na lokalitu Horní Lipová, Vápenné údolí, 24. 9. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Horní Lipová, Vápenné údolí

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality velký ztrouchnivělý pařez

GPS souřadnice (WGS 84) 50°12'58.7"N, 17°4'0.4"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 220 x 80 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 60 %

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

Cladonia sp., Dicranum scoparium, Herzogiella seligeri, 
Tetraphis pellucida, Dryopteris sp., Oxalis acetosella, 
Rubus sp.

Zástin mikrolokality 40 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 18

Počet mladých tobolek 11

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 7

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 0,5/72 cm

Expozice místa výskytu druhu JJV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 50 m

Tab. 39 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Horní Lipová, Vápenné údolí, 24. 9. 2015
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Obr. 96–98 – Celkový pohled na mikrolokalitu, detail místa výskytu a šikoušek zelený, Horní Lipová, Vápenné 
údolí, 24. 9. 2015



Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO  •  Štěpán Koval  •  2015 67

 h Horní Lipová, Dlouhá dolina19.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Horní Lipová, Dlouhá dolina

Autor a datum nálezu M. Zmrhalová, Š. Koval, 24. 9. 2015

Popis/lokalizace lokality Horní Lipová, Dlouhá dolina, kraj odpočivadla u lesní 
cesty nad pravým břehem potoka Staříč cca 930 m 
J od kóty Lví hora (1040 m)

Nadmořská výška 710 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený les na pravém břehu toku s převahou buku 
a javoru klenu

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy nejsou

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Přestože je v okolí značné množství vhodného 
ztrouchnivělého dřeva, šikoušek zelený byl nalezen 
jen na jednom úlomku dřeva na kraji lesní cesty. 
Vzhledem k vhodným podmínkám na lokalitě je 
však jeho výskyt na dalších místech v okolí velmi 
pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 1

Tab. 40 – Charakteristika lokality Horní Lipová, Dlouhá dolina, 24. 9. 2015

Obr. 99 – Orientační mapka umístění lokality Horní Lipová, Dlouhá dolina
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Obr. 100 – Celkový pohled na lokalitu Horní Lipová, Dlouhá dolina, 24. 9. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Horní Lipová, Dlouhá dolina

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality úlomek ztrouchnivělého dřeva

GPS souřadnice (WGS 84) 50°14'11.6"N, 17°3'26.1"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 36 x 32 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

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) 

Brachythecium salebrosum, Herzogiella seligeri, 
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme

Zástin mikrolokality 90 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 1

Počet mladých tobolek 1

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Expozice místa výskytu druhu SV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 10 m

Tab. 41 – Charakteristika mikrolokality, Horní Lipová, Dlouhá dolina, 24. 9. 2015 
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Obr. 101–103 – Celkový pohled na mikrolokalitu, detail místa výskytu a šikoušeka zeleného na lokalitě Horní 
Lipová, Dlouhá dolina, 24. 9. 2015
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Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Rešovské vodopády

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 10. 4. 2015

Popis/lokalizace lokality Rešov, NPP Rešovské vodopády, pravý břeh potoku 
Huntava cca 270 m SSZ od Fialova mlýna

Nadmořská výška 420 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace vzrostlý smíšený lesní porost

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy případné rozvodnění potoka

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Šikoušek zelený byl nalezen na nové mikrolokalitě, 
původní místo výskytu se nepodařilo dohledat. Na 
celé lokalitě je dostatek vhodného substrátu a je 
pravděpodobné, že se druh vyskytuje i na dalších 
místech.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 1

Tab. 42 – Charakteristika lokality Rešovské vodopády, 10. 4. 2015

Obr. 104 – Orientační mapka umístění lokality Rešovské vodopády



Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO  •  Štěpán Koval  •  2015 71

 h Rešovské vodopády20.

Obr. 105 – Celkový pohled na lokalitu Rešovské vodopády, 10. 4. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Rešovské vodopády

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělá kláda na pravém břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 49°52'50.1"N, 17°12'37.8"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu kláda průměr 30 cm, délka cca 5 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 60%

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

Chiloscyphus profundus, Dicranodontium denudatum, 
Dicranum montanum, Dicranum scoparium, 
Herzogiella seligeri, Mnium hornum, Plagiothecium sp., 
Rhizomnium punctatum, Tetraphis pellucida

Zástin mikrolokality 70%

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 1

Počet mladých tobolek 1

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Expozice místa výskytu druhu J

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku v kontaktu s vodou

Tab. 43 – Charakteristika mikrolokality, Rešovské vodopády, 10. 4. 2015
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Obr. 106–108 – Detail místa výskytu a šikoušek zelený na lokalitě Rešovské vodopády, 10. 4. 2015
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Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Polom, Olešenka

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 13. 10. 2015

Popis/lokalizace lokality Orlické hory, Polom, horní část Ruského údolí, les 
v okolí levého bezejmenného přítoku Olešenky mezi 
lesními cestami v místě zv. Velká svačina, cca 760 m 
ZSZ od kóty Polomský kopec (1051m)

Nadmořská výška 835 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace vzrostlá kulturní smrčina s vtroušeným bukem 
a klenem

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy nejsou

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Nalezeny byly pouze štěty, mladé tobolky patrně 
vlivem sucha v letošním létě nevyrostly. V okolí je 
dostatek vhodného substrátu, momentálně hodně 
proschlého, což je ale s největší pravděpodobností jen 
přechodný stav. Lokalitu by bylo vhodné prozkoumat 
v některém následujícím vlhčím roce, je velmi 
pravděpodobné, že šikoušek zelený bude nalezen na 
více místech. Asi 20 m SV od mikrolokality byl na 
pařezu mj. nalezen mech Ptilium crista-castrensis.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 7

Tab. 44 – Charakteristika lokality Polom, Olešenka, 13. 10. 2015

Obr. 109 – Orientační mapka umístění lokality Polom, Olešenka
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Obr. 110 – Celkový pohled na lokalitu Polom, Olešenka, 13. 10. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Polom, Olešenka

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality kořenový náběh ztrouchnivělého pařezu

GPS souřadnice (WGS 84) 50°21'1.5"N 16°20'42.5"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu kořenový náběh cca 150 x 7 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 5

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ano

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 50 %

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

Chiloscyphus profundus,  Dicranum scoparium, 
Herzogiella seligeri, Plagiothecium curvifolium, 
Polytrichum formosum, Sciuro-hypnum reflexum

Zástin mikrolokality 60 % (ve výšce 15 m)

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 7

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 7

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 1/30 cm

Expozice místa výskytu druhu SZ

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 30 m

Tab. 45 – Charakteristika mikrolokality, Polom, Olešenka, 13. 10. 2015
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Obr. 111–113 – Celkový pohled na mikrolokalitu, detail místa výskytu a štěty šikouška zeleného na lokalitě 
Polom, Olešenka, 13. 10. 2015
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Obr. 114 – Orientační mapka umístění lokality Olešnice v Orlických horách, Bělidlo

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Olešnice v Orlických horách, Bělidlo

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 13. 10. 2015

Popis/lokalizace lokality Orlické hory, Olešnice v Orlických horách, horní část 
potoka Bělidlo, pravý břeh toku u mostku pod lesní 
cestou, cca 580 m SSV od kóty Ostružník (982m)

Nadmořská výška 810 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený břehový porost (smrk, buk, olše)

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy vyšší stav vody v toku

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Samotný špalek, na kterém byl šikoušek zelený 
nalezen, se nejeví jako příliš perspektivní 
mikrolokalita. Jednak byly nalezeny jen loňské štěty 
(mladé tobolky se letos vůbec nevyvinuly), jednak 
hrozí odplavení špalku při vyšším stavu vody v 
potoce. Na lokalitě i v blízkém okolí je však dostatek 
vhodnějšího substrátu. Vzhledem k tomu, že zde druh 
roste i na takovémto kusu dřeva, patrně splaveném z 
vyšších partií toku, lze předpokládat jeho výskyt i na 
dalších místech, lokalitu by bylo vhodné v budoucnu 
znovu prozkoumat.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 4

Tab. 46 – Charakteristika lokality Olešnice v Orlických horách, Bělidlo, 13. 10. 2015
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Obr. 115 – Celkový pohled na lokalitu Olešnice v Orlických horách, Bělidlo, 13. 10. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Olešnice v Orlických horách, Bělidlo

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality naplavený špalek na břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°21'45.4"N 16°21'27.6"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu 50 x 35 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) 

Cephalozia bicuspidata, Chiloscyphus profundus, 
Chiloscyphus coadunatus, Brachythecium sp., 
Rhizomnium punctatum

Zástin mikrolokality 80 % (ve výšce 70 cm)

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 4

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 4

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 2/12 cm

Expozice místa výskytu druhu SZ

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku v kontaktu s vodou

Tab. 47 – Charakteristika mikrolokality, Olešnice v Orlických horách, Bělidlo, 13. 10. 2015
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Obr. 116–118 – Pohled na mikrolokalitu, detail místa výskytu a štět šikouška zeleného na lokalitě Olešnice 
v Orlických horách, Bělidlo, 13. 10. 2015
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Obr. 119 – Orientační mapka umístění lokality Spálený mlýn, Lví důl

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Spálený mlýn, Lví důl

Autor a datum nálezu Š. Koval, M. Zmrhalová, 25. 8. 2015

Popis/lokalizace lokality Dolní Malá Úpa, Spálený mlýn, Lví důl, oba břehy 
Jeleního potoka cca 140 m ZSZ od jeho soutoku 
s Malou Úpou

Nadmořská výška 790 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 2

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený porost (smrk, olše, jeřáb) na březích toku

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy nejsou

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Místa výskytu se nejeví jako příliš perspektivní, 
u klády hrozí odplavení velkou vodou a na místě po 
pařezu je více hlíny než dřeva, v blízkém okolí i výše 
proti proudu toku však lze nalézt vhodného substrátu 
dostatek.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 3

Tab. 48 – Charakteristika lokality Spálený mlýn, Lví důl, 25. 8. 2015
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Charakteristika mikrolokality č. 1

Pracovní název lokality Spálený mlýn, Lví důl

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělý kmen listnáče

GPS souřadnice (WGS 84) 50°42'31.2"N 15°47'58"E

Druh dřeviny listnáč

Rozměry substrátu 2,5 m x 25 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

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) 

Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, 
Lepidozia reptans, Scapania nemorea, Dicranum 
scoparium, Mnium hornum, Plagiothecium curvifolium, 
Rhizomnium punctatum, Sphagnum girgensohnii, 
Oxalis acetosella, Picea abies juv., Rubus idaeus

Zástin mikrolokality 80 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 1

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 0

Expozice místa výskytu druhu SV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 2,5 m

Tab. 49 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Spálený mlýn, Lví důl, 25. 8. 2015

Charakteristika mikrolokality č. 2

Pracovní název lokality Spálený mlýn, Lví důl

Číslo mikrolokality v rámci lokality 2

Slovní popis, typ mikrolokality dřevní drť, zbytek smrkového pařezu

GPS souřadnice (WGS 84) 50°42'32.2"N 15°47'58"E

Druh dřeviny pravděpodobně smrk

Rozměry substrátu cca 30 x 30 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 8

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) 

Brachythecium rutabulum, Cirriphyllum piliferum, 
Plagiomnium affine, Rhizomnium punctatum, Oxalis 
acetosella, Phegopteris connectilis

Zástin mikrolokality 85 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 2

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 1

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 3 cm

Expozice místa výskytu druhu JV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 3 m

Tab. 50 – Charakteristika mikrolokality č. 2, Spálený mlýn, Lví důl, 25. 8. 2015
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 h Spálený Mlýn, Lví důl23.

Obr. 120–122 – Mikrolokalita č. 1, detail místa výskytu a šikoušek zelený, Spálený mlýn, Lví důl, 25. 8. 2015
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 h Spálený Mlýn, Lví důl23.

Obr. 123–125 – Mikrolokalita č. 2, detail místa výskytu a šikoušek zelený, Spálený mlýn, Lví důl, 25. 8. 2015
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 h Pec pod Sněžkou, Úpa, Obří Důl24.

Obr. 126 – Orientační mapka umístění lokality Pec pod Sněžkou, Úpa, Obří Důl

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Pec pod Sněžkou, Úpa, Obří Důl

Autor a datum nálezu Š. Koval, 15. 9. 2015

Popis/lokalizace lokality Pec pod Sněžkou, smíšený porost mezi pravým 
břehem Úpy a cestou k Chatě pod Studničnou, cca 400 
m SZ od dolního stanoviště lanovky na Sněžku a cca 
120 m ZSZ od mostu přes Úpu

Nadmořská výška 860 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace vzrostlý smíšený porost, patrně staré koryto řeky

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy nejsou

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Na lokalitě je dostatek vhodného substrátu, výskyt 
na dalších místech není vyloučený.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 1

Tab. 51 – Charakteristika lokality Pec pod Sněžkou, Úpa, Obří Důl, 15. 9. 2015
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 h Pec pod Sněžkou, Úpa, Obří Důl24.

Obr. 127 – Pohled na lokalitu Pec pod Sněžkou, Úpa, Obří Důl, 15. 9. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Pec pod Sněžkou, Úpa, Obří Důl

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělá smrková kláda, vývrat

GPS souřadnice (WGS 84) 50°42'28.3"N, 15°43'45.6"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu kláda průměr 35 cm, délka cca 10 m

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) 

Cladonia sp., Chiloscyphus profundus, 
Brachythecium rutabulum, Dicranum scoparium, 
Hypnum cupressiforme, Sanionia uncinata

Zástin mikrolokality 50 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 1

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 0

Expozice místa výskytu druhu SV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 25 m

Tab. 52 – Charakteristika mikrolokality, Pec pod Sněžkou, Úpa, Obří Důl, 15. 9. 2015
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 h Pec pod Sněžkou, Úpa, Obří Důl24.

Obr. 128–130 – Detail místa výskytu a šikoušek zelený na lokalitě Pec pod Sněžkou, Úpa, Obří Důl, 15. 9. 2015
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 h Strážné, Klínový důl, Hranostají skála25.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Strážné, Klínový důl, Hranostají skála

Autor a datum nálezu Š. Koval, 16. 9. 2015

Popis/lokalizace lokality Strážné, Klínový důl, pravý břeh Malého Labe 
u rozcestí lesních cest, cca 100 m SSZ od mostu 
pod Hranostají skálou

Nadmořská výška 785 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený břehový porost

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy Těsně kolem mikrolokality vede pěšinka k vodě...

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka V blízkosti jsou další dřeva, výskyt druhu na dalších 
místech je pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 6

Tab. 53 – Charakteristika lokality Strážné, Klínový důl, Hranostají skála, 16. 9. 2015

Obr. 131 – Orientační mapka umístění lokality Strážné, Klínový důl, Hranostají skála
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 h Strážné, Klínový důl, Hranostají skála25.

Obr. 132 – Celkový pohled na lokalitu Strážné, Klínový důl, Hranostají skála, 16. 9. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Strážné, Klínový důl, Hranostají skála

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality hromada smrkových polen na břehu toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°40'58.7"N, 15°37'10.7"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu kláda průměr 15 cm, délka cca 1,3 m

Stupeň rozkladu mikrolokality 7

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 90 %

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

Calypogeia sp., Cephalozia bicuspidata, Lepidozia 
reptans, Pellia sp., Dicranodontium denudatum, Mnium 
hornum, Plagiothecium sp., Polytrichum formosum, 
Rhizomnium punctatum, Sanionia uncinata, Tetraphis 
pellucida

Zástin mikrolokality 60 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 6

Počet mladých tobolek 6

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 0,5/2 cm

Expozice místa výskytu druhu JV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 4 m

Tab. 54 – Charakteristika mikrolokality, Strážné, Klínový důl, Hranostají skála, 16. 9. 2015
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 h Strážné, Klínový důl, Hranostají skála25.

Obr. 133–135 – Detail místa výskytu a šikoušek zelený, Strážné, Klínový důl, Hranostají skála, 16. 9. 2015
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 h Velká Úpa, Javoří důl26.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Velká Úpa, Javoří důl

Autor a datum nálezu Š. Koval, 18. 9. 2015

Popis/lokalizace lokality Velká Úpa, Javoří důl, levý břeh Javořího potoka 
cca 500 m JJZ od rozcestí Červenokostelecká bouda

Nadmořská výška 925 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený břehový porost na kraji vzrostlého smrkového 
lesa

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ne/ne

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy těžba dřeva

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Ve svahu nad lokalitou v době mapování probíhala 
těžba dřeva a v bezprostřední blízkosti nálezu ležely 
v potoce klády, patrně připravené k odvozu.  

Počet nalezených jedinců na lokalitě 5

Tab. 55 – Charakteristika lokality Velká Úpa, Javoří důl, 18. 9. 2015

Obr. 136 – Orientační mapka umístění lokality Velká Úpa, Javoří důl
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 h Velká Úpa, Javoří důl26.

Obr. 137 – Celkový pohled na lokalitu Velká Úpa, Javoří důl, 18. 9. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Velká Úpa, Javoří důl

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality torzo pařezu vyplavené na břehu potoka

GPS souřadnice (WGS 84) 50°40'34.7"N, 15°45'00.6"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu cca 1 m x 60 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) 

Blepharostoma trichophyllum, Cephalozia bicuspidata, 
Scapania umbrosa, Dicranum scoparium, Hypnum 
cupressiforme, Rhizomnium punctatum, Tetraphis 
pellucida

Zástin mikrolokality 15 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 5

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 2

Počet štětů 3

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 1/21 cm

Expozice místa výskytu druhu JV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 1 m

Tab. 56 – Charakteristika mikrolokality, Velká Úpa, Javoří důl, 18. 9. 2015
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 h Velká Úpa, Javoří důl26.

Obr. 138–140 – Pohled na mikrolokalitu, detail místa výskytu a šikoušek zelený, Velká Úpa, Javoří důl, 18. 9. 2015
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 h Dolní Maršov, U Modrých kamenů27.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Dolní Maršov, U Modrých kamenů

Autor a datum nálezu Š. Koval, 18. 9. 2015

Popis/lokalizace lokality Dolní Maršov, skalky v lese poblíž prameniště 
modrokamenského potoka, kláda pod lesní cestou 
asi v půli cesty mezi rozcestími Na Pražačce 
a Modrokamenná bouda 

Nadmořská výška 755 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace ostrůvek listnatých dřevin v okolí skalky v kulturní 
smrčině

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ne

Negativní vlivy ne

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka Lokalita je poměrně netypická, leží daleko od vodního 
toku, šikoušek zelený roste na listnaté kládě a je zde 
relativně sucho. Vzhledem k jeho výskytu a dostatku 
substrátu však jeho výskyt na dalších místech 
vyloučen není.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 3

Tab. 57 – Charakteristika lokality Dolní Maršov, U Modrých kamenů, 18. 9. 2015

Obr. 141 – Orientační mapka umístění lokality Dolní Maršov, U Modrých kamenů
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 h Dolní Maršov, U Modrých kamenů27.

Obr. 142 – Celkový pohled na lokalitu Dolní Maršov, U Modrých kamenů, 18. 9. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Dolní Maršov, U Modrých kamenů

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality ztrouchnivělá ležící kláda

GPS souřadnice (WGS 84) 50°38'58.9"N, 15°47'41.5"E

Druh dřeviny listnáč

Rozměry substrátu cca 12 m x 20 cm (výskyt asi 3,5 m od horního 
konce klády)

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 90 %

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

Chiloscyphus profundus, Herzogiella seligeri, 
Rhizomnium punctatum, Picea abies juv.

Zástin mikrolokality 80 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 3

Počet mladých tobolek 2

Počet zralých tobolek 1

Počet štětů 0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 3/7 cm

Expozice místa výskytu druhu VJV

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku cca 130 m

Tab. 58 – Charakteristika mikrolokality, Dolní Maršov, U Modrých kamenů, 18. 9. 2015
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 h Dolní Maršov, U Modrých kamenů27.

Obr. 143–145 – Pohled na mikrolokalitu a šikoušek zelený na lokalitě Dolní Maršov, U Modrých kamenů, 18. 9. 
2015
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 h Dolní Dvůr, Luisino údolí, Husí potok28.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Dolní Dvůr, Luisino údolí, Husí potok

Autor a datum nálezu Š. Koval, 18. 9. 2015

Popis/lokalizace lokality Dolní Dvůr, Luisino údolí, Husí potok, cca 10 m nad 
soutokem s potokem Luisiina voda

Nadmořská výška 670 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace kulturní smrčina s vtroušeným bukem

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy případné rozvodnění potoka

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka V okolí je dostatek vhodného substrátu, výskyt druhu 
na dalších mikrolokalitách je velmi pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 7

Tab. 59 – Charakteristika lokality Dolní Dvůr, Luisino údolí, Husí potok, 18. 9. 2015

Obr. 146 – Orientační mapka umístění lokality Dolní Dvůr, Luisino údolí, Husí potok
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 h Dolní Dvůr, Luisino údolí, Husí potok28.

Obr. 147 – Celkový pohled na lokalitu Dolní Dvůr, Luisino údolí, Husí potok, 18. 9. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Dolní Dvůr, Luisino údolí, Husí potok

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality mohutný pařez i s kořeny, ležící v toku

GPS souřadnice (WGS 84) 50°40'06.9"N, 15°38'04.1"E

Druh dřeviny smrk

Rozměry substrátu celkově cca 2 x 2 m, průměr kmene 35 cm, v místě 
výskytu délka 1 m, průměr 10 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) 

Chiloscyphus profundus, Scapania umbrosa, 
Brachythecium salebrosum, Herzogiella seligeri, 
Mnium hornum, Rhizomnium punctatum

Zástin mikrolokality 40 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 7

Počet mladých tobolek 0

Počet zralých tobolek 4

Počet štětů 3

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 1,5/30 cm

Expozice místa výskytu druhu S

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku v toku

Tab. 60 – Charakteristika mikrolokality, Dolní Dvůr, Luisino údolí, Husí potok, 18. 9. 2015
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 h Dolní Dvůr, Luisino údolí, Husí potok28.

Obr. 148–150 – Celkový pohled na mikrolokalitu, detail místa výskytu a šikoušek zelený na lokalitě Dolní Dvůr, 
Luisino údolí, Husí potok, 18. 9. 2015
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 h Hranice, Prudký ručej29.

Charakteristika lokality

Pracovní název lokality Hranice, Prudký ručej

Autor a datum nálezu Š. Koval, 5. 11. 2015

Popis/lokalizace lokality Rokytnice nad Jizerou, Hranice, levý břeh potoka 
Prudký ručej cca 100 m nad mostkem v zatáčce 
silnice č. 14 z Jablonce nad Jizerou do Harrachova.

Nadmořská výška 570 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit 1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace smíšený břehový porost

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě ano

Negativní vlivy nejsou

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu ne

Poznámka V okolí je dostatek vhodného smrkového dřeva, 
šikoušek zelený však byl nalezen na jeřábu. 
Jeho výskyt na dalších mikrolokalitách je velmi 
pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě 4

Tab. 61 – Charakteristika lokality Hranice, Prudký ručej, 5. 11. 2015

Obr. 151 – Orientační mapka umístění lokality Hranice, Prudký ručej



Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO  •  Štěpán Koval  •  2015 99

 h Hranice, Prudký ručej29.

Obr. 152 – Celkový pohled na lokalitu Hranice, Prudký ručej, 5. 11. 2015

Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality Hranice, Prudký ručej

Číslo mikrolokality v rámci lokality 1

Slovní popis, typ mikrolokality odštíplý kus dřeva z tlejícího kmínku jeřábu

GPS souřadnice (WGS 84) 50°44'45.7"N, 15°25'12.7"E

Druh dřeviny jeřáb

Rozměry substrátu délka cca 3,5 m, průměr 9 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality 6

Přítomnost kůry v místě výskytu druhu ne

Pokryvnost všech mechorostů v okolí 15 cm 95 %

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

Blepharostoma trichophyllum, Calypogeia azurea, 
Chiloscyphus profundus, Jungermannia sp., Plagiochila 
porelloides, Scapania umbrosa, Brachythecium 
rutebulum, Herzogiella seligeri, Mnium hornum, 
Rhizomnium punctatum, Plagiothecium sp.

Zástin mikrolokality 70 %

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě 4

Počet mladých tobolek 3

Počet zralých tobolek 0

Počet štětů 1

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě 0,5/2,5 cm

Expozice místa výskytu druhu SZ

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku 2 m

Tab. 62 – Charakteristika mikrolokality, Hranice, Prudký ručej, 5. 11. 2015



Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO  •  Štěpán Koval  •  2015 100

 h Hranice, Prudký ručej29.

Obr. 153–155 – Mikrolokalita, detail místa výskytu a šikoušek zelený, Hranice, Prudký ručej, 5. 11. 2015


