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Abstrakt 

Téma diplomové práce se zaměřuje na biodiverzitu a sukcesi mechorostů a lišejníků na ležících mrtvých 
kmenech v Jizerských horách. Epixylická společenstva byla studována v zachovalých bučinách (Fagus 
sylvatica) a na stanovištích smrku ztepilého (Picea abies). Poslední jmenovaná stanoviště byla většinou 
silně poškozena větrnými a hmyzími kalamitami v 2. polovině 20. století v důsledku vytrvalých imisí 
oxidu siřičitého. 
Bylo řešeno několik otázek: 1. Které druhy se podílí na sukcesi na ležících mrtvých kmenech a jak se liší 
jejich druhové složení na různých stanoviších? 2. Nakolik jsou epixylická společenstva ovlivněna 
odlesněním stanovišť po kalamitách? 3. Jak se mění biodiverzita v průběhu sukcese na mrtvých 
kmenech? 4. Jak se liší zastoupení různých morfologických a ekologických forem na různých 
stanovištích? 5. Preferují některé morfologické a ekologické formy určitou pozici na mrtvém kmeni v 
průběhu sukcese? K testování hypotéz byly použity ordinační techniky a neparametrická analýza 
variance. 
Celkově bylo nalezeno 99 druhů, dva ohrožené druhy, rašeliništní pleurokarpní mechorost Warnstorfia 
pseudostraminea (Müll. Hal.) Tuom. & T. J. Kop. a epixylický makrolišejník Cladonia carneola (Fr.) Fr., a 
některé ohrožení blízké druhy rodu Cladonia a pleurokarpní epifyt Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske. 
Na všech studovaných stanovištích chyběly citlivé epifytické druhy a vzácné epixylické játrovky. Byly 
zjištěny změny v diverzitě různých morfologických a ekologických forem v průběhu sukcese. V bučinách 
byla diverzita různých morfologických forem velmi vyrovnaná, zatímco v zapojených smrčinách měly 
dominantní zastoupení akrokarpní mechy a játrovky a na otevřených stanovištích dominovaly většinou 
makrolišejníky a akrokarpní mechy. Na nejvíce poškozených stanovištích byla zjištěna zpožděná 
sukcese. Bylo nastíněno několik sukcesních řad. 
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Abstract 

Theme of this thesis focuses on biodiversity and succession of mosses and lichens on lying dead tree 
trunks in Jizerské hory Mts. Epixylic communities were researched in preserved beechwoods (Fagus 
sylvatica) and Norway spruce (Picea abies) stands. The latter were almost totally damaged by 
windthrows and insect epidemics in last decades of 20. century as a result of continuous bisulfite 
immissions. 
Several questions were being solved: 1. Which species participate on succession on lying dead wood 
and what differences are in species composition within studied stands? 2. How much are epixylic 
communities influenced by deforestation after disturbances? 3. How is biodiversity changing during 
succession on dead tree trunks? 4. What differences are there in presence of various morfological and 
ecological forms within studied stands? 5. Do any of morfological or ecological forms prefer some 
specific position on dead trunks during succession? Ordination techniques and nonparametric analysis 
of variance were used to test hypothesis. 
Total of 99 species were found on different stands, two red listed species, peatland pleurocarpous moss 
Warnstorfia pseudostraminea and epixylic macrolichen Cladonia carneola, and some of near threatened 
Cladonia species and pleurocarpous epiphyte Serpoleskea subtilis. No sensitive epiphytic species and 
rare epixylic liverworts were found on any of the studied stands. Changes of biodiversity and presence of 
different morfological and ecological forms during succession were found. Diversity of different 



 II 

morfological forms of mosses was well balanced in beechwoods and diversity of lichens was very low, 
while there was predominant presence of acrocarpous mosses and liverworts on spruce stands with 
canopy. Open sites were mostly occupied by macrolichens and acrocarpous mosses. There was 
succession delay found in the most damaged stands without canopy. Several succession series were 
outlined. 
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