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hh Úvod a metodika
Mapování mechu šikouška zeleného v roce 2016 bylo provedeno v oblasti Krušných hor, kde
v současnosti není známa žádná lokalita tohoto druhu. Několik nových lokalit bylo nalezeno
a monitorováno v oblasti Jeseníků a navštívena byla rovněž jedna lokalita v Krkonoších, kde byl
šikoušek zelený nalezen v loňském roce.
Terénní průzkum probíhal především na jaře a v létě roku 2016. S využitím zkušeností s monitoringem
druhu z předchozích let byly navštívené lokality v Krušných horách vytipovány nejdříve na základě
studia leteckých a turistických map a následně v terénu byla prozkoumána především ta místa, kde
byl větší předpoklad nálezu sledovaného druhu. Upřednostněny byly lokality podél vodních toků,
pokud možno v mladších smrkových porostech v nadmořských výškách do 900 m n. m. V Jeseníkách
se jednalo o lokality nalezené v rámci dlouhodobého průzkumu tohoto území.
U navštívených lokalit či prozkoumaných úseků byla zaznamenána jejich přibližná poloha a posouzena
byla možnost výskytu šikouška zeleného na lokalitě i v okolí. Údaje z lokalit s výskytem šikouška
zeleného byly zaznamenány dle metodiky Evy Holé (Holá 2011). Použité mapy 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).

hh Výsledky
V Krušných horách bylo prozkoumáno více než 40 lokalit, a ani přes značnou snahu se na žádné
z nich nepodařilo šikouška zeleného nalézt. Většina prozkoumaných lokalit se přitom zdála být
pro jeho výskyt relativně vhodná, s dostatkem dřevní hmoty i vlhkosti. Na podobných místech by
v jiných oblastech byl výskyt druhu téměř jistý. Důvod nenalezení druhu proto není jasný, dělat však
jakékoliv závěry z výsledku mapování v jednom roce by bylo předčasné. Lze samozřejmě spekulovat
o negativním vlivu exhalací v dané oblasti, stejně tak je možný vliv počasí na podzim předešlého roku
a je nutné vzít v úvahu i možnost přehlédnutí druhu v terénu, i když toto je vzhledem k množství
navštívených lokalit a intenzitě průzkumu patrně nejméně pravděpodobný důvod. V každém případě
by bylo vhodné průzkum této oblasti zopakovat i v dalších letech.
V Jeseníkách byl šikoušek zelený nalezen na 3 nových lokalitách, v Malínské rokli se jedná o nové
místo výskytu na původní lokalitě, která byla nešetrným zásahem poničena.
Součástí zprávy je také fotodokumentace z lokality Strážné, Klínový důl v Krkonoších (str. 29),
kde byl šikoušek zelený nalezen v loňském roce (Koval 2015). V letošním roce byla lokalita zničena
při těžbě dřeva. Vzhledem k tomu, že o nálezu byla správa Krnap detailně informována, je takový
přístup přinejmenším znepokojující, stejně jako v Malínské rokli v Jeseníkách, kde byl výskyt šikouška
zeleného důvodem k vyhlášení EVL.
Stručný popis všech navštívených lokalit je v následujícím seznamu. Lokality, kde byl šikoušek zelený
nalezen, jsou uvedeny v tabulce č. 1 na straně 6, podrobně jsou pak zpracovány na stranách 8–25.
Graficky je výskyt šikouška zeleného v jednotlivých územích znázorněn v mapkách na straně 7.

Popis a stručné zhodnocení navštívených lokalit
Krušné hory
19. 6. 2016
hh Vysoká Jedle, údolí Prunéřovského potoka, okolí toku v asi 2km úseku od kamenného mostu dále
proti proudu, přibližně mezi body 50°27'22"N, 13°14'52"E a 50°28'13"N, 13°15'57"E, 550-600 m n.
m. Zaznamenán byl dostatek dřevní hmoty s běžnými druhy mechorostů, mj. Orthodontium lineare,
Kindbergia praelonga. Lokalita se zdá být relativně vhodná, šikoušek zelený nalezen nebyl.
hh Kláštěrec nad Ohří, Ciboušov, asi 1 km dlouhý úsek v okolí Podmilevského potoka mezi body
50°24'28"N, 13°11'37"E a 50°25'02"N, 13°11'43"E, 450 m n. m. Na lokalitě je málo vhodné dřevní
hmoty a je zde nedostatek vlhkosti, šikoušek zelený nalezen nebyl a jeho výskyt zde pravděpodobný
není. Zaznamenány byly běžné druhy mechorostů, mj. Aulacomnium androgynum, druhy Tetraphis
pellucida a Orthodontium lineare místy až ve 100% pokryvnosti.
Foto na titulní stránce (obr. 1) – Šikoušek zelený, Václavov, 16. 4. 2016 (foto Š. Koval)
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20. 6. 2016
hh Černý Potok, mladá smrčina kolem silnice cca 2 km jižně od obce, na pravém břehu toku Černá voda
a v okolí malé vodní nádrže na potoce, 750 m n. m. Na lokalitě je spousta míst pro výskyt Buxbaumia
viridis velmi vhodných, především hromady rozpadajícího se klestí, pařezy i drobné úlomky dřeva
v hlíně a je zde i vhodná vlhkost. Druh zde přesto nalezen nebyl. Zaznamenán však byl velmi hojný
výskyt příbuzného druhu Buxbaumia aphylla, a to na několika místech na lokalitě.
50°28'18.7"N, 13°04'04"E – Buxbaumia aphylla, stovky jedinců na ploše cca 4 x 2 m, spolu s Cladonia
sp., Chiloscyphus coadunatus, Ch. profundus, Campylopus introflexus, Dicranella heteromalla,
Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Polytrichum juniperinum, Polytrichum
formosum, Ptilium crista-castrensis, Rhytidiadelphus loreus.
50°28'17.9"N, 13°04'03.5"E – Buxbaumia aphylla, stovky jedinců na ploše 2 x 2 m, spolu s Cladonia
sp., Chiloscyphus coadunatus, Lepidozia reptans, Dicranella heteromalla, Dicranum scoparium,
Hylocomium splendens, Hypnum cupressiforme, Polytrichum formosum.
50°28'19.7"N, 13°04'02.3"E, 50°28'19.2"N, 13°04'02.2"E – Buxbaumia aphylla, desítky jedinců opět
spolu s běžnými druhy mechorostů.
hh Černý Potok, pravý břehu toku Černá voda cca 1 km JJZ od obce, 50°28'58"N, 13°4'13"E, 730 m n.
m. Stejně jako na předchozí lokalitě je i zde dostatek vhodného substrátu i vhodná vlhkost, šikoušek
zelený nalezen nebyl, jeho výskyt zde ale vyloučit nelze.
hh Kryštofovy Hamry, levý břeh toku Přísečnice přímo u hraničního přechodu, 50°31'07"N, 13°7'54"E,
630 m n. m. U potoka, v okolí lesní cesty i ve svahu nad potokem je dostatek dřevní hmoty i vhodná
vlhkost, lokalita se zdá být relativně vhodná, ale na pařezech převládá mech Tetraphis pellucida.
Šikoušek zelený nalezen nebyl.
hh Kryštofovy Hamry, okolí přítoku Přísečnice na Z svahu Mnišské skály u státní hranice, 50°30'24"N,
13°08'46"E, 710 m n. m. Prozkoumáno bylo okolí soutoku dvou potoků a jejich břehy do vzdálenosti
cca 500 m od soutoku. Podmínky pro výskyt druhu jsou zde po všech stránkách ideální, lokalita se
jeví jako velmi vhodná, přesto zde druh nalezen nebyl. Na dvou místech, na břehu potoka v blízkosti
posedu (50°30'22.9"N, 13°8'47.4"E) a na břehu lesní cesty pod ním, bylo nalezeno celkem 14 jedinců
Buxbaumia aphylla.
hh Horní Halže, břehy Malodolského potoka v úseku cca 400 m nad cestou a 100 m pod ní, 50°24'40"N,
13°5'51.5"E, cca 650 m n. m. Prozkoumáno bylo několik vhodných kusů dřeva, na lokalitě ho však
není mnoho. Druh nalezen nebyl, jeho výskyt však vyloučit nelze. Zaznamenány byly běžné druhy
mechorostů, mj. Orthodontium lineare.

21. 6. 2016
hh České Hamry, vzrostlá smrčina u cesty cca 800 m S od Vápenky, 50°25'55.8"N, 13°01'24.7"E, 860 m
n. m. Na lokalitě je spousta vhodného dřeva i dostatek vlhkosti, šikoušek zelený sice nalezen nebyl,
lokalita se však pro jeho výskyt jeví jako vhodná.
hh Háj u Loučné pod Klínovcem, lesní porost v okolí potoka Černá voda, cca 100 m Z od Vápenky,
50°25'32.4"N, 13°01'22.5"E, 860 m n. m. V místě je dostatek vhodného dřeva i ideální vlhkost, lokalita
se pro výskyt druhu jeví jako velmi vhodná, nalezen však nebyl. Zaznamenáno bylo 20 kvetoucích
rostlin Moneses uniflora na ploše asi 2 x 3 m.
hh Háj u Loučné pod Klínovcem, břehy toku Černá voda a jeho přítoků cca 600 m JZ od Vápenky,
50°25'16.1"N, 13°01'07.5"E, 870 m n. m. Lokalita se opět zdá pro výskyt druhu velmi vhodná, je zde
dostatek dřeva, dřevní drtě i hromady ztrouchnivělých větví, vhodná vlhkost i zástin, druh však i zde
chybí. Na hromadě hlíny a zetlelých větví, na pravém břehu toku pod cestou, bylo nalezeno několik
jedinců Buxbaumia aphylla.
hh Vykmanov, Bočský potok, cca 100m úsek potoka nad zatáčkou lesní cesty na SSV svahu Křížové hory,
50°23'35.9"N, 13°1'49.4"E, cca 910 m n. m. Je zde málo vhodného substrátu, šikoušek zelený nalezen
nebyl a jeho výskyt zde příliš pravděpodobný není.
hh Vykmanov, okolí přítoku Bočského potoka pod lesní cestou v místě zvaném U pramenu, 50°23'45.5"N,
13°2'37.5"E, cca 760 m n. m. Lokalita se jeví jako relativně vhodná, je zde dostatek dřeva i vlhkosti,
druh však nalezen nebyl.
hh Vykmanov, okolí toku Hučivého potoka nad zatáčkou lesní cesty cca 500 m S od obce, 50°24'21.813"N,
13°4'9.504"E. Prozkoumán byl cca 200m úsek v okolí toku. Krom běžných druhů mechorostů byly
zaznamenány mj. Aulacomnium androgynum a Orthodontium lineare. Šikoušek zelený nalezen nebyl,
lokalita se nezdá být příliš vhodná.
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hh Malý Hrzín, okolí přítoku Bočského potoka cca 200 m J od obce, 50°22'22.6"N, 13°4'18.8"E, 490 m n.
m. Smíšený les, dostatek ztrouchnivělého smrkového dřeva i vlhkosti, přesto se lokalita nejeví jako
příliš vhodná, druh nalezen nebyl.
hh Vrch, okolí toku Osvinovského potoka nad zatáčkou silnice na SV svahu vrchu Kupa (835m),
50°22'20.2"N, 13°0'57.4"E, 740 m n. m. V prozkoumaném úseku (cca 100 m od silnice) nebylo nalezeno
dost vhodného dřeva ani šikoušek zelený.
hh Plavno, okolí Plavenského potoka nad zatáčkou lesní cesty pod V svahem bezejmenné kóty (853m),
50°21'50.9"N, 12°58'58.8"E, 650 m n. m. Na levém břehu, výše ve svahu nad potokem bylo
prozkoumáno několik vhodných ztrouchnivělých klád, ale celkově se lokalita nejeví jako příliš vhodná
a šikoušek zelený nalezen nebyl.

22. 6. 2016
hh Jáchymov, Klínovecké sedlo, lesní porost u odbočky ke Klínovci, 50°24'10.02"N, 12°57'2.23"E, 1170
m n. m. Na ztrouchnivělém kmeni na prosvětleném místě ve smrčině byla nalezena bohatě plodná
populace Tayloria tenuis, několik stovek sporofytů ve více shlucích na ploše cca 200 x 50 cm (Koval
& Zmrhalová 2016). V místě výskytu byly zaznamenány i druhy Chiloscyphus profundus, Ceratodon
purpureus, Dicranum scoparium, Polytrichum juniperinum, Polytrichum formosum, Tetraphis pellucida.
Pro výskyt šikouška zeleného se lokalita nezdá být příliš vhodná, především z důvodu vyšší nadmořské
výšky. Ztrouchnivělého dřeva ve vhodném stadiu rozkladu i vlhkosti je zde dostatek, proto výskyt
druhu zcela vyloučit nelze.
hh Ryžovna, Zlatý Kopec, úsek od konce obce až téměř ke státní hranici, přibližně mezi body 50°26'25"N,
12°50'13"E a 50°27'15"N, 12°49'42"E, ca 700 m n. m. Prozkoumáno bylo několik míst v lesním porostu
ve svahu nad cestou i v okolí toku Zlatého potoka a jeho přítoků. Na lokalitě je dostatek ztrouchnivělých
dřev i vhodná vlhkost, celý úsek se pro výskyt druhu jeví jako vhodný, druh však nalezen nebyl.
hh Ryžovna, Bludná, lesní porost v okolí silnice z Ryžovny do Bludné, 50°24'12.3"N, 12°48'46.8"E, 1010 m
n. m. V prozkomaných místech je málo vhodných dřev, lokalita se pro výskyt druhu nezdá být vhodná.
hh Nové Hamry, okolí Bílého potoka cca 1,7 km SV od obce, 50°22'35.6"N, 12°44'28.9"E, cca 850 m n.
m. Ideální lokalita, dostatek vhodného dřeva i vlhkosti, druh však nalezen nebyl.
hh Nové Hamry, okolí toku Černá voda cca 500 m S od soutoku s Rolavou, 50°22'44.5"N, 12°41'54.6"E,
770 m n. m. Na prozkoumaných místech je málo vhodného dřeva, lokalita se pro výskyt Buxbaumia
viridis nezdá být vhodná.
hh Nové Hamry, okolí toku a les kolem silnice na SV svahu vrchu U Štoly (941m), 50°23'38.2"N,
12°41'42.5"E, 820 m n. m. Lokalita se jeví jako velmi nadějná, je zde vhodné dřevo i vlhkost, šikoušek
zelený však ani zde nebyl nalezen.

20. 7. 2016
hh Krupka, Vrchoslav, vzrostlá smrčina s bukem, na levém břehu nyní vyschlého potoka cca 500 m SSZ
od obce, 50°41'19.6"N, 13°50'9.6"E, 390 m n. m. Málo vlhkosti, málo dřeva, šikoušek nenalezen.
hh Košťany, Dubí, Liščí potok, širší okolí bodu 50°42'36.5"N, 13°45'40.7"E, 710 m n. m. Smíšený les,
vlhkosti i vhodného substrátu dostatek, druh nenalezen.
hh Košťany, Dubí, širší okolí bodu 50°41'36.6"N, 13°45'12.0"E, 725 m n. m. Smíšený les (smrk, modřín,
bříza, buk), dostatek vhodného substrátu, ale málo vlhkosti, druh nenalezen, na pařezech mj.
Orthodontium lineare.
hh Nové město u Mikulova, lesní cesta poblíž Křižanovského potoka v okolí bodů 50°40'34"N, 13°42'06"E
a 50°40'30"N, 13°42'01"E, 630 m n. m. Smíšený les, málo dřevní hmoty, mladé pařezy, lokalita se pro
výskyt Buxbaumia viridis jeví spíše jako nevhodná.
hh Křižanov, okolí Křižanovského potoka v okolí bodů 50°40'12.5"N, 13°42'6.9"E a 50°39'59.1"N,
13°42'12.9"E, 510–560 m n. m. Dostatek vhodného substrátu i vlhkosti, lokalita se pro výskyt
Buxbaumia viridis zdá být vhodná, druh však ani zde nalezen nebyl.
hh Loučná, okolí Loučenského potoka cca 2 km SZ od obce, 50°38'06.4"N, 13°38'10.5"E, 610 m n. m.
Bučina s příměsí smrku, prozkoumány byly staré smrkové pařezy, je zde dostatek vhodného substrátu
i vlhkosti, sledovaný druh však i zde chybí.
hh Český Jiřetín, smrkový porost na břehu Flájského potoka cca 1,8 km SZ od hráze přehrady Fláje,
50°41'57.5"N, 13°33'52.3"E, 650 m n. m. Vhodného substrátu je zde dostatek, vlhkost rovněž
dostatečná, druh však chybí.
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21. 7. 2016
hh Klášterec nad Ohří, břehy Širokého potoka v cca 2km úseku nad lesní školkou, přibližně mezi body
50°23'48.7"N, 13°9'20.4"E a 50°24'42.4"N, 13°8'33.5"E, 400–520 m n. m. V okolí toku se střídají
listnaté úseky se smrkovými, stejně tak místy převažuje listnaté trouchnivějící dřevo. Na několika
místech však je i smrkového dřeva v ideální vlhkosti dostatek, šikoušek zelený však ani zde nalezen
nebyl.
hh Mlýnská, Mezní potok, prozkoumáno bylo několik míst v okolí toku v cca 1,5km úseku, v okolí bodů
50°17'01"N, 12°31'28"E a 50°16'50"N, 12°30'56"E, cca 550 m n. m. Lokalita se zdá být vhodná,
šikoušek zelený však nalezen nebyl. Zaznamenány byly běžné druhy mechorostů, mj. Orthodontium
lineare, Bazzania trilobata.
hh Rotava, Nová ves, Novoveský potok, břehy toku a smrkový les cca 500 m SV od vrcholu Sklenský
vrch (816m), v širším okolí bodu 50°19'23"N, 12°32'53"E, 700 m n. m. Lokalita se po všech stránkách
pro výskyt druhu jeví jako velmi vhodná, i přesto že nyní druh nalezen nebyl, bylo by vhodné ji
v budoucnu znovu prozkoumat.
hh Přebuz, Paseky, okolí přítoku potoka Bystřina cca 650m S od vrcholu Jelení hora (954m) 50°22'02"N,
12°34'57"E, cca 910 m n. m., spíše méně vhodného dřeva, šikoušek nenalezen, lokalita se nezdá být
příliš vhodná.
hh Přebuz, Špičák, prameništní oblast Stříbrného potoka v okolí bodu 50°22'24.8"N, 12°35'6.5"E, 870 m
n. m. Lokalita se jeví jeko velmi vhodná, šikoušek zelený přesto nalezen nebyl.
hh Přebuz, Mlýnské Chalupy, smrkový les u silnice z Krásné Lípy do Přebuzi kolem bodu 50°20'41.2"N,
12°36'52"E, 810 m n. m. V lese je dostatek trouchnivějící dřevní hmoty, zdá se být i relativně vhodná
vlhkost, ale les je příliš vzdušný, pro výskyt druhu patrně nevhodný. Jeho výskyt však ani zde vyloučit
nelze.
hh Nejdek, Oldřichov, prameništní oblast potoka Limnice cca 500 m JZ od vlakové zastávky NejdekOldřichov, v okolí bodů 50°20'38"N, 12°45'56"E a 50°20'39"N, 12°45'52"E, cca 800 m n. m. Na lokalitě
je velké množství trouchnivějícího dreva i dostatečná vlhkost, jen šikoušek zelený chybí. I přesto,
že zde druh nalezen nebyl, lokalita se pro jeho výskyt jeví jako ideální a v budoucnu by bylo vhodné
průzkum zopakovat.
hh Jáchymov, NS Jáchymovské peklo, okolí potoka u odbočky Skautský kříž, 50°22'41.3"N, 12°53'1.7"E,
825 m n. m. Na lokalitě je dostatek dřeva i vlhkosti, jen šikoušek zelený zde opět chybí. Lokalita se
zdá být vhodná, i zde by bylo dobré průzkum zopakovat.

22. 7. 2016
hh Lesná v Krušných horách, prameništní oblast Kundratického potoka v okolí bodu 50°33'55"N,
13°26'31.4"E, 850 m n. m. Dřevo je v nevhodném stádiu rozkladu, nedostek vlhkosti, lokalita se nezdá
být pro výskyt druhu vhodná.
hh Rájov, svahy vrcholu Vysoká (806m) v okolí bodů 50°24'24"N, 13°6'1"E a 50°24'9"N, 13°5'47"E, cca
750 m n. m. Na prozkoumaných místech je spíše nedostatek dřevní hmoty i málo vlhkosti, lokalita se
nezdá být pro výskyt druhu příliš vhodná.

Jeseníky
16. 4. 2016
hh Václavov, údolí Václavovského potoka cca 760 m ZJZ od kóty Nad Skalkou (566m), kulturní smrčina
napravo od potoka, V exponovaný svah nad lesní cestou poblíž mostu přes potok, 49°54'56.8"N,
17°06'07.36"E, 425 m n. m. Na lokalitě je velké množství tlejícího dřeva, pařezů i drobných úlomků
dřeva v hlíně, je zde vhodná vlhkost i zástin. Šikoušek zelený byl nalezen na 4 mikrolokalitách
a s velkou pravděpodobností by při průzkumu širšího okolí byly nalezeny mikrolokality další.
Celkem bylo nalezeno 22 jedinců.

20. 4. 2016
hh Nový Malín, Údolí Malínského potoka, lesní průsek na pravém břehu toku cca 720 m VSV od
turistického rozcestí Malínská rokle, 49°56'54.68"N, 17°4'2.66"E, 560 m n. m. Šikoušek zelený
byl v EVL Údolí Malínského potoka od roku 2001 několik let pravidelně monitorován. V roce 2013
zde probíhala rekonstrukce vodovodního potrubí, uloženého v lesní cestě. V souvislosti s tím
došlo k poškození obou břehů i koryta potoka také v místech s výskytem šikouška zeleného a ten
zde v letech 2015 a 2016 již nalezen nebyl. Nově zjištěná lokalita leží při jižní hranici EVL. Na
ztrouchnivělém kořenovém náběhu pařezu, cca 100 m od toku, bylo nalezeno 8 jedinců šikouška
zeleného.
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22. 4. 2016
hh Václavov, údolí Václavovského potoka cca 790 m JZ od kóty Nad Skalkou (566m), skála ve svahu
cca 100m nad cestou a levým břehem potoka, 49°54'45.11"N, 17°6'14.13"E, 420 m n. m. Na
trouchnivějící smrkové kládě, opřené o skalku ve smíšeném lesním porostu ve svahu nad cestou,
bylo nalezno 9 jedinců šikouška zeleného.
hh Vernířovice, Švagrov, lesní porost na ZSZ svahu Jestřábího vrchu (960m) v blízkosti Střediska
ekologické výchovy Švagrov, 50°03'00.22"N, 17°08'25.94"E, 675 m n. m. U chodníku, odbočujícího
z Lesní ekostezky Švagrov, cca 170 m VSV od budovy střediska, na vyvráceném ztrouchnivělém
pařezu byly nalezeny 2 sporofyty šikouška zeleného.

Krkonoše
21. 10. 2016
hh Strážné, Klínový důl, Hranostají skála, WGS 84: 50°40'58.7"N, 15°37'10.7"E, 785 m n. m. Šikoušek
zelený zde byl nalezen v loňském roce (16. 9. 2015) na hromadě tlejících smrkových polen na
břehu toku u odstavné plochy lesní cesty, nalezeno bylo 6 mladých tobolek (Koval 2015).
Při revizi lokality v letošním roce byla na místě původního místa výskytu nalezena pouze mýtina
rozrytá těžbou a manipulací dřeva. Původní místo výskytu bylo značně poničeno. Šikoušek zelený již
nalezen nebyl a je pravděpodobné, že lokalita tímto zásahem zanikla.

č.

Lokalita

Nadm.
výška
(m n. m.)

Počet
nalezených
jedinců

Datum nálezu

Strana

1

Václavov, Václavovský potok 1

425

22

16. 4. 2016

8–13

2

Údolí Malínského potoka

560

8

20. 4. 2016

14–16

3

Václavov, Václavovský potok 2

420

9

22. 4. 2016

17–20

4

Vernířovice, Švagrov

675

2

7. 6. 2016

21–23

Tab. 1 – Přehled lokalit šikouška zeleného, nalezených v roce 2016

hh Literatura
Holá E. (2011): Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) – metodika mapování. Verze 2011. Msc., AOPK Praha: 1–5.
Kučera J., Váňa J. & Hradílek Z. (2012): Bryophyte flora of the Czech Republic: updated checklist and Red List
and a brief analysis. – Preslia 84: 813–850.
Koval Š. (2015): Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) ve vybraných EVL a PO. – Msc.,
AOPK Praha: 1–100.
Koval Š. & Zmrhalová M. (2016): Tayloria tenuis. – In: Kučera J. et al., Zajímavé bryofloristické nálezy XXVI.,
Bryonora 58 (v tisku).
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Obr. 2 – Orientační mapka prozkoumaných lokalit v Krušných horách

Nové lokality šikouška zeleného, nalezené v roce 2016
Dříve nalezené lokality šikouška zeleného
Obr. 3 – Orientační mapka lokalit Buxbaumia viridis v oblasti Jeseníků
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1.

hh Václavov, Václavovský potok 1
Charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Václavov, Václavovský potok 1

Autor a datum nálezu

M. Zmrhalová, Š. Koval, 16. 4. 2016

Popis/lokalizace lokality

Václavov, údolí Václavovského potoka cca 760 m ZJZ
od kóty Nad Skalkou (566m), kulturní smrčina napravo
od potoka, V exponovaný svah nad lesní cestou poblíž
mostu přes potok

Nadmořská výška

425 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

4

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

kraj kulturní smrčiny s příměsí listnáčů (buk, bříza,
javor klen, javor mléč)

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný

ano/ano

Přítomnost vhodného substrátu na lokalitě

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ano

Negativní vlivy

nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

vzdálenosti mezi mikrolokalitami 1 a 2 – 15 m, 2 a 3 –
30 m, 2 a 4 – 3 m

Počet nalezených jedinců na lokalitě

22

Tab. 2 – Charakteristika lokality Václavov, Václavovský potok 1, 16. 4. 2016

Obr. 4 – Orientační mapka umístění lokality Václavov, Václavovský potok 1
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1.

hh Václavov, Václavovský potok 1
Charakteristika mikrolokality č. 1

Pracovní název lokality

Václavov, Václavovský potok 1

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

úlomek dřeva a hlína pod vyvráceným pařezem

GPS souřadnice (WGS 84)

49°54'56.8"N, 17°06'07.36"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

25 x 6 cm (úlomek dřeva), 15 x 15 cm (hlína pod
pařezem)

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., Cephalozia bicuspidata, Dicranella
heteromalla, Dicranum montanum, Herzogiella
seligeri, Hypnum cupressiforme var. cupressiforme,
Plagiothecium sp., Pohlia nutans subsp. nutans,
Tetraphis pellucida

Zástin mikrolokality

70%

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

3

Počet mladých tobolek

3

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě

1 / 65 cm

Expozice místa výskytu druhu

V

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

35 m

Tab. 3 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Václavov, Václavovský potok 1, 16. 4. 2016

Charakteristika mikrolokality č. 2
Pracovní název lokality

Václavov, Václavovský potok 1

Číslo mikrolokality v rámci lokality

2

Slovní popis, typ mikrolokality

kořenový náběh ztrouchnivělého pařezu

GPS souřadnice (WGS 84)

49°54'56.8"N, 17°06'07.7"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

60 x 17 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)

Cladonia sp., Herzogiella seligeri, Polytrichum
formosum, Tetraphis pellucida

Zástin mikrolokality

60%

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

4

Počet mladých tobolek

3

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

1

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě

2 / 30 cm

Expozice místa výskytu druhu

Z

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

35 m

Tab. 4 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Václavov, Václavovský potok 1, 16. 4. 2016
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1.

hh Václavov, Václavovský potok 1
Charakteristika mikrolokality č. 3

Pracovní název lokality

Václavov, Václavovský potok 1

Číslo mikrolokality v rámci lokality

3

Slovní popis, typ mikrolokality

ztrouchnivělé zbytky dřeva na zemi v okolí starého
pařezu

GPS souřadnice (WGS 84)

49°54'55.8"N, 17°06'06.9"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

10 x 15 m

Stupeň rozkladu mikrolokality

8

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)

Cladonia sp., Lepidozia reptans, Brachythecium
salebrosum, Dicranum scoparium, Herzogiella
seligeri, Plagiomnium affine, Sciuro-hypnum reflexum,
Tetraphis pellucida

Zástin mikrolokality

50%

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

11

Počet mladých tobolek

10

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

1

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě

3 / 600 cm

Expozice místa výskytu druhu

V

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

70 m

Tab. 5 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Václavov, Václavovský potok 1, 16. 4. 2016
Charakteristika mikrolokality č. 4
Pracovní název lokality

Václavov, Václavovský potok 1

Číslo mikrolokality v rámci lokality

4

Slovní popis, typ mikrolokality

ztrouchnivělý pařez na břehu lesní cesty

GPS souřadnice (WGS 84)

49°54'56.8"N, 17°06'07.7"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

30 x 100 cm

Stupeň rozkladu mikrolokality

8

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)

Cladonia sp., Brachythecium salebrosum, Bryum
rubens, Dicranum montanum, Plagiomnium affine,
Polytrichum formosum, Sciuro-hypnum reflexum,
Tetraphis pellucida, 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

1,7 / 40 cm

Expozice místa výskytu druhu

V

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

32 m

Tab. 6 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Václavov, Václavovský potok 1, 16. 4. 2016
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1.

hh Václavov, Václavovský potok 1

Obr. 5–7 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 1, detail místa výskytu a šikoušek zelený, Václavov, Václavovský
potok 1, 16. 4. 2016 (foto Š. Koval)
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1.

hh Václavov, Václavovský potok 1

Obr. 8–10 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 2, detail místa výskytu a detail štětu šikouška zeleného, Václavov,
Václavovský potok 1, 16. 4. 2016 (foto Š. Koval)
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1.

hh Václavov, Václavovský potok 1

Obr. 11–13 – Celkový pohled na mikrolokalitu č. 3 a detail místa výskytu a šikoušek zelený na mikrolokalitě č. 4,
Václavov, Václavovský potok 1, 16. 4. 2016 (foto Š. Koval)
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2.

hh Údolí Malínského potoka
Charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Údolí Malínského potoka

Autor a datum nálezu

Magda Zmrhalová, 20. 4. 2016

Popis/lokalizace lokality

Nový Malín, údolí Malínského potoka, lesní průsek na
pravém břehu potoka cca 720 m VSV od turistického
rozcestí Malínská rokle

Nadmořská výška

560 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

kulturní smrčina

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný

ano/ne

Přítomnost vhodného substrátu na lokalitě

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ne

Negativní vlivy

nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

Na území EVL Údolí Malínského potoka probíhala
v roce 2013 rekonstrukce vodovodního potrubí
uloženého v lesní cestě. V souvislosti s tím došlo
k poškození obou břehů i koryta potoka také v místech
s výskytem šikouška zeleného, který zde v letech 2015
a 2016 již nalezen nebyl. Nově zjištěná lokalita leží při
jižní hranici EVL ve vzdálenosti cca 100 m od toku.

Počet nalezených jedinců na lokalitě

8

Tab. 7 – Charakteristika lokality Údolí Malínského potoka, 20. 4. 2016

Obr. 14 – Orientační mapka umístění lokality Údolí Malínského potoka
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2.

hh Údolí Malínského potoka
Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality

Údolí Malínského potoka

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

ztrouchnivělý kořenový náběh pařezu

GPS souřadnice (WGS 84)

49°56'54.68"N, 17°4'2.66"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

57 x 21 cm

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)

Herzogiella seligeri, Plagiothecium curvifolium, Oxalis
acetosella

Zástin mikrolokality

40% ve výšce 15 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

8

Počet mladých tobolek

8

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě

1 / 30 cm

Expozice místa výskytu druhu

SZ

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

100 m

Tab. 8 – Charakteristika mikrolokality, Údolí Malínského potoka, 20. 4. 2016

Obr. 15 – Celkový pohled na lokalitu Údolí Malínského potoka, 20. 4. 2016 (foto M. Zmrhalová)
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2.

hh Údolí Malínského potoka

Obr. 16–18 – Celkový pohled na mikrolokalitu, detail místa výskytu a šikoušek zelený na lokalitě Údolí Malínského
potoka, 20. 4. 2016 (foto M. Zmrhalová)
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3.

hh Václavov, Václavovský potok 2
Charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Václavov, Václavovský potok 2

Autor a datum nálezu

Š. Koval, M. Zmrhalová, 22. 4. 2016

Popis/lokalizace lokality

Václavov, údolí Václavovského potoka cca 790 m JZ od
kóty Nad Skalkou (566 m), skalka ve svahu cca 100 m
nad cestou a levým břehem potoka

Nadmořská výška

420 m

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

smíšený les (smrk, buk, lípa, klen, jedle, modřín)

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný

ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ne

Negativní vlivy

nezjištěny

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

V okolí je dostatek tlejícího dřeva, výskyt druhu na
dalších místech v okolí nálezu je velmi pravděpodobný.

Počet nalezených jedinců na lokalitě

9

Tab. 9 – Charakteristika lokality Václavov, Václavovský potok 2, 22. 4. 2016

Obr. 19 – Orientační mapka umístění lokality Václavov, Václavovský potok 2

Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) v roce 2016 • Štěpán Koval & Magda Zmrhalová

17

3.

hh Václavov, Václavovský potok 2
Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality

Václavov, Václavovský potok 2

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

ztrouchnivělý kmen

GPS souřadnice (WGS 84)

49°54'45.11"N, 17°6'14.13"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

370 x 18 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)

Cladonia sp., Chiloscyphus profundus, Herzogiella
seligeri, Hypnum cupressiforme var. cupressiforme,
Plagiochila porelloides, Rhizomnium punctatum

Zástin mikrolokality

60% ve výšce > 10 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

9

Počet mladých tobolek

7

Počet zralých tobolek

0

Počet štětů

2

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě

0,5 / 140 cm

Expozice místa výskytu druhu

JZ

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

60 m

Tab. 10 – Charakteristika mikrolokality č. 1, Václavov, Václavovský potok 2, 22. 4. 2016

Obr. 20 – Celkový pohled na lokalitu Václavov, Václavovský potok 2, 22. 4. 2016 (foto Š. Koval)
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3.

hh Václavov, Václavovský potok 2

Obr. 21 – Celkový pohled na lokalitu Václavov, Václavovský potok 2, 22. 4. 2016 (foto Š. Koval)
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3.

hh Václavov, Václavovský potok 2

Obr. 22–24 – Mikrolokalita, místo výskytu a šikoušek zelený, Václavov, Václavovský potok 2, 22. 4. 2016 (foto Š.
Koval)
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4.

hh Vernířovice, Švagrov
Charakteristika lokality

Pracovní název lokality

Vernířovice, Švagrov

Autor a datum nálezu

M. Zmrhalová, 7. 6. 2016

Popis/lokalizace lokality

Vernířovice, Švagrov, chodník odbočující z Lesní
ekostezky Švagrov, cca 170 m VSV od budovy
Střediska ekologické výchovy Švagrov

Nadmořská výška

675 m n. m.

Počet zjištěných mikrolokalit

1

Slovní charakteristika biotopu, vegetace

kulturní smrčina s příměsí buku a modřínu

Přítomný lesní porost druhově/věkově diferencovaný

ano/ano

Přítomnost dalšího vhodného substrátu na lokalitě

ano

Přítomnost vodního toku na lokalitě

ne

Negativní vlivy

zvýšený turistický ruch na lesní ekostezce

Výskyt zájmových druhů/druhů z Červeného seznamu

ne

Poznámka

Lokalita leží v bezprostřední blízkosti Lesní ekostezky
Švagrov a pro potřeby Střediska ekologické výchovy
Švagrov je označena dřevěnou informační cedulí.

Počet nalezených jedinců na lokalitě

2

Tab. 11 – Charakteristika lokality Vernířovice, Švagrov, 7. 6. 2016

Obr. 25 – Orientační mapka umístění lokality Vernířovice, Švagrov

Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) v roce 2016 • Štěpán Koval & Magda Zmrhalová

21

4.

hh Vernířovice, Švagrov
Charakteristika mikrolokality

Pracovní název lokality

Vernířovice, Švagrov

Číslo mikrolokality v rámci lokality

1

Slovní popis, typ mikrolokality

ztrouchnivělý vyvrácený pařez

GPS souřadnice (WGS 84)

50°03'00.22"N, 17°08'25.94"E

Druh dřeviny

smrk

Rozměry substrátu

156 x 70 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)

Dicranum montanum, Herzogiella seligeri, Hypnum
cupressiforme var. cupressiforme

Zástin mikrolokality

85% ve výšce > 10 m

Počet nalezených jedinců na mikrolokalitě

2

Počet mladých tobolek

0

Počet zralých tobolek

2

Počet štětů

0

Rozptýlenost populace na mikrolokalitě

5 cm

Expozice místa výskytu druhu

Z

Vzdálenost mikrolokality od vodního toku

110 m

Tab. 12 – Charakteristika mikrolokality, Vernířovice, Švagrov, 7. 6. 2016

Obr. 26 – Celkový pohled na lokalitu Vernířovice, Švagrov, 7. 6. 2016 (foto M. Zmrhalová)

Mapování a monitoring šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) v roce 2016 • Štěpán Koval & Magda Zmrhalová

22

4.

hh Vernířovice, Švagrov

Obr. 27–29 – Pohled na místo výskytu a detail šikouška zeleného na lokalitě Vernířovice, Švagrov, 7. 6. 2016 (foto
M. Zmrhalová)
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příloha

hh Krušné hory

Obr. 30 – Pohled na lokalitu Kryštofovy Hamry na Z svahu Mnišské skály, 20. 6. 2016 (foto Š. Koval)

Obr. 31–32 – Buxbaumia aphylla v porostu Campylopus introflexus a Ptilium crista-castrensis na lokalitě Černý
Potok, 20. 6. 2016 (foto Š. Koval)
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příloha

hh Krušné hory

Obr. 33–35 – Pohled na lokalitu Jáchymov, Klínovecké sedlo, místo výskytu a detail mechu Tayloria tenuis, 22. 6.
2016 (foto Š. Koval)
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příloha

hh Krušné hory

Obr. 36–38 – Pohled na lokalitu Ryžovna, Zlatý Kopec, smrkové klády na této lokalitě a pohled na lokalitu Nové
Hamry, 22. 6. 2016 (foto Š. Koval)
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příloha

hh Krušné hory

Obr. 39–40 – Pohled na lokalitu Mlýnská, Mezní potok a Rotava, Novoveský potok, 21. 7. 2016 (foto Š. Koval)
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příloha

hh Krušné hory

Obr. 41–42 – Pohled na lokalitu Nejdek, Oldřichov, prameništní oblast potoka Limnice, 21. 7. 2016 (foto Š. Koval)
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hh Krkonoše

příloha

Obr. 43 – Pohled na poničenou lokalitu Strážné, Klínový důl, 21. 10. 2016 (foto Š. Koval)

Obr. 44 – Zničené místo výskytu šikouška zeleného
na lokalitě Strážné, Klínový důl, 21. 10. 2016
(foto Š. Koval)

Obr. 45 – Původní místo výskytu šikouška zeleného
na lokalitě Strážné, Klínový důl v době
nálezu, 16. 9. 2015 (foto Š. Koval)
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