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PRŮZKUM MECHOROSTŮ A LIŠEJNÍKŮ 
NA LOKALITÁCH POZEMKOVÉHO SPOLKU

V letech 2015 až 2016 realizuje ČSOP Vlašim 
projekt „Pozemkový spolek pro přírodu a památky 
Podblanicka – rozvoj aktivit a zajištění péče o cenná 
území prostřednictvím vlastníků a hospodářů“. Ten-
to projekt byl finančně podpořen grantem z Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, tedy 
z tzv. „malých“ norských fondů. Projekt je zamě-

řen na spolupráci s vlastníky pozemků, které jsou 
významné z hlediska ochrany přírody a krajiny, pro 
vybrané lokality jsou zpracovány odborné průzku-
my a vypracovány ochranářské plány.

V rámci projektu navázal ČSOP Vlašim spolu-
práci s organizací BioFokus v Norsku. BioFokus 
byl založen v roce 2000, věnuje se zpracováním 

zde odstraněna většina náletových dřevin, vyklizeno 
množství odpadu a téměř z celého dna lomu byl str-
žen drn až na minerální podloží. Lom byl vybaven 
vyhlídkou a informačními tabulemi pro návštěvní-
ky, které jsou věnovány nejen obojživelníkům, ale 
i rostlinám, geologii a historii zdejší těžby vápence. 
Zejména mladší návštěvníky na nich provází per-
moník Jinoš. Barvu a strukturu místního vápence 
lze nejlépe pozorovat na vybroušené části skály 
opatřené rovněž infotabulkou s mikroskopickým 
snímkem.

Poděkování: Částku 81 164 Kč věnovala na tento 
rozsáhlý projekt společnost NET4GAS, která je ge-
nerálním partnerem programu ČSOP „Blíž přírodě“. 
Díky tomuto programu každoročně vznikají naučné 
stezky, pozorovatelny, informační tabule a podobné 
projekty.

Kateřina Červenková, Pavel Pešout
Foto: B. Hozová
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Terčovka svraštělá (Flavoparmelia caperata).
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LC - málo dotčený
NT - téměř ohrožený
VU – zranitelný
EN – ohrožený
CR - kriticky ohrožený

Komentář k vybraným druhům (česká jména dle 
Liška, 2010):
Fellhanera bouteillei (třpytka Bouteilleova) – 

stélka je korovitá, modravě šedá, apothecia jsou ši-
roká 0,1 až 0,3 mm, pleťové barvy. Nálezy pochází 
z měkkých a tenkých větví smrků a také starších 
zakrslých borůvek. Typicky se vyskytuje také na je-
hlicích smrků či jedlí. V současné době se tento 
druh šíří.
Imshaugia aleurites (terčovka moučnatá) – stél-

ka je lupenitá, okrouhlá, typicky bělavě minerálně 

šedá nebo modrošedá. Roste na kůře jehličnanů 
a mrtvých pařezech v otevřených borových lesích. 
Preferuje stanoviště reliktní povahy, např. skalnatá 
údolí řek.
Flavoparmelia caperata (terčovka svraštělá) – ná-

padný makrolišejník s lupenitou, z vrchní strany ze-
lenožlutou stélkou. Spodní strana je tmavě hnědá až 
černá, často o něco světlejší směrem k okraji. Roste 
na osvětlených skalách i kůře listnáčů, na Podbla-
nicku vždy v blízkosti vody. V současné době po-
malu šířící se lišejník.
Physcia aipolia (terčovník lysý) – stélka lupeni-

tá, okrouhlá, svrchu bělavě šedá s bílými skvrnami, 
apothecia obvykle velmi početná, až do průměru 
2 mm, tmavá nebo častěji s bíle ojíněnými disky. 
Roste na kůře a větvičkách stromů, kde preferuje 
na živiny bohatší substráty. 

Výsledky průzkumu lišejníků (Jon Tellef Klepsland)

lokalita
počet 

zjištěných 
druhů

vybrané nálezy
Kategorie 
Červeného 

seznamu (Liška, 
Palice 2010)

Jinošovské údolí 35
Křížovský lom 9 Cladonia glauca VU
Na Hrbě 16 Bacidina caligans

Lecanora sambuci NT
Drahňovická mokřadla 39 Fellhanera bouteillei CR

Lecanora sambuci NT
Na Ostrově 35 Bacidina caligans

Punctelia subrudecta VU
Podlesí 36 Flavoparmelia caperata EN

Physcia aipolia EN
Pleurosticta acetabulum VU

Řísnické louky 34 Micarea nitschkeana NT
Physcia aipolia EN

Na Pramenech 31 Flavoparmelia caperata EN
Smrčiny 22
Na Kačíně 19
Hadce u Želivky 51 Cladonia stygia NT

Imshaugia aleurites VU
Mokřadní louky u Blažejovic 31 Chaenotheca stemonea VU

Fellhanera bouteillei CR

odborných studií v oblasti ekologie lesa, cévnatých 
rostlin, hub, lišejníků a různých skupin živočichů. 
V červenci 2015 navštívili Českou republiku členo-

vé BioFokus Jon Tellef Klepsland a Torbjörn Høi-
tomt. Na vybraných lokalitách pozemkového spolku 
provedli průzkum lišejníků a mechorostů.
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Výsledky průzkumu mechorostů (Torbjörn Høitomt)

lokalita
počet 

zjištěných 
druhů

vybrané nálezy
Kategorie Červeného 

seznamu (Kučera, 
Váňa, Hradílek, 2012)

Jinošovské údolí 35 Orthotrichum striatum LC-att
Křížovský lom 12
Na Hrbě 14
Drahňovická mokřadla 48 Pellia neesiana LC
Na Ostrově 40 Orthotrichum tenellum DD
Podlesí 37 Orthotrichum lyellii LC-att

Orthotrichum tenellum DD
Řísnické louky 37 Pellia neesiana LC
Na Pramenech 40 Riccardia palmata LC-att

Pellia neesiana LC
Smrčiny 36 Orthotrichum striatum LC-att

Pellia neesiana LC
Na Kačíně 15 Orthotrichum striatum LC-att
Hadce u Želivky 19
Mokřadní louky u Blažejovic 37 Orthotrichum striatum LC-att

DD = nedostatečně známé
LC-att = neohrožené – vyžadující pozornost
LC = neohrožené

Komentář k vybraným druhům (česká jména dle 
Kučera, Váňa, 2005):

Zástupci rodu Orthotrichum tvoří trsy lodyžek 
různé velikosti. Lodyžní lístky jsou špičaté a troj-
úhelníkového tvaru. Rostou nejčastěji na kůře list-
náčů. Jedná se o velmi obtížný rod, který se určuje 
pomocí mikroskopických znaků.
Orthotrichum striatum (šurpek hladkoplodý) – 

tvoří 1 až 2 cm, vzácně až 4 cm vysoké trsy.
Orthotrichum tenellum (šurpek útlý) – druh tvoří 

méně než 1 cm vysoké chomáče.
Orthotrichum lyellii (šurpek vlákénkatý) – ná-

padný a dobře poznatelný druh, který jen vzácně 
tvoří tobolky a rozmnožuje se primárně gemami 
(nepohlavní rozmnožovací útvary) hojně přítomný-
mi na povrchu listů. V ČR se jedná o méně běžný 
druh rozšířený hlavně v horských a podhorských 
oblastech.
Riccardia palmata (stěkovec prstnatý) – zástupce 

játrovek, vytvářející plochou zelenou stélku. Indi-
kuje již podhorské klima lokality.
Pellia neesiana (pobřežnice Neesova) – játrov-

ka, jejíž stélka vytváří kromě zelené i rudé či fia-
lové odstíny a má ostrou, aromatickou vůni. Roste 
na mokřadních kyselých substrátech.

Zhodnocení a závěr
Počty druhů lišejníků a mechorostů nalezených 

na lokalitách odpovídají charakteristice bioregio-
nu, který se vyznačuje díky kyselému geologickému 
podkladu, mírně teplému klimatu a převážně ze-
mědělskou krajinou relativně nízkou biodiverzitou. 
Vzácnější druhy z červeného seznamu mechorostů 
a lišejníků se vyskytly jen ojediněle. Výsledky nic-
méně ukazují na velký význam lokalit, které fungují 
jako refugia (útočiště) organismů v okolní kulturní 
krajině s hospodářskými lesy.

Výskyty některých druhů mechorostů (Orthotri-
chum lyellii, Riccardia palmata, Pellia neesiana) 
ukazují na již podhorský, vlhčí a chladnější cha-
rakter lokalit, na kterých rostou. Jedná se o raše-
liniště na Načeradeckém prahu (Řísnické louky, 
Na Pramenech) nebo inverzní polohu hlubokého 
údolí (Drahňovická mokřadla). Lokality vyžadují 
ale další zkoumání.

Zásadní zjištění spočívá v tom, že většina ze zjiš-
těných druhů je vázána na dřeviny rostoucí v okrajo-
vých zónách mokřadů na přechodu v okolní les nebo 
břehové porosty. Tato přechodová zóna (ekoton) se 
vyznačuje specifickými podmínkami (polostín), kte-
ré vzácnějším lišejníkům a mechorostům vyhovují. 
Obdobně fungují i solitérní stromy v mokřadech, 
obvykle smrky nebo olše, zvláště tehdy, dosahují-li 
jejich větve až k zemi. Hustě k zemi zavětvený  
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Terčovka moučnatá (Imshaugia aleurites).

Terčovník lysý (Physcia aipolia – světlý lišejník) s terčovníkem zedním (Xanthoria parietina 
– tmavý lišejník).
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ČESNEK PODIVNÝ – NOVÝ ZAVLEČENEC 
NA PODBLANICKU

V posledních letech nabírá na popularitě konzu-
mace česneku medvědího (Allium ursinum L.). Jde 
o původní druh květeny České republiky. Můžeme 
ho sbírat zejména v lužních lesích, kolem řek a po-
toků a v listnatých lesích na stinných vlhkých úpa-
tích svahů. Na Podblanicku se vyskytuje jen velmi 
vzácně, nejbližší hojné výskyty hostí lesy v Polabí 
a dolním Povltaví. Dříve byl často vysazován pro 
okrasu v parcích, dnes, s nárůstem jeho oblíbenosti, 
je čím dál ve větší míře pěstován i na zahrádkách 
jako užitková rostlina. 

V letošním roce první z autorů objevil na Podbla-
nicku jiný druh česneku, jehož listy se dají použí-
vat stejně jako listy česneku medvědího. Jedná se 

o česnek podivný (Allium paradoxum (M. Bieb.) G. 
Don.). Lokalita se nachází v dubohabřině ve Vorlin-
ském údolí u Vlašimi (N 49°41.748 E 14°53.194) 
v nadmořské výšce 387 m. Česnek podivný zde vy-
tváří souvislý porost na ploše velké asi 75 m2.

Česnek podivný na rozdíl od medvědího není na-
ším původním druhem. Pochází až od Kaspického 
moře. Volně v přírodě se s ním můžeme setkat v du-
bových a dubohabrových lesích v oblasti Kavkazu, 
Zakavkazska až Střední Asie (v Turkmenistánu, 
severním Iránu). Jde také o vytrvalou cibulovinu 
s drobnými vejčitě kulovitými cibulkami, chabou 
a proto snadno poléhavou až 30 cm vysokou lody-
hou a přízemními, kopinatými 3 cm širokými listy. 

solitérní smrk v mokřadu tak může hostit řadu  
druhů.

Na základě získaných údajů bude upraven ma-
nagement lokalit, kdy budou při výřezech náleto-
vých dřevin a křovin vytipovány vhodné dřeviny 
pro ponechání. V mokřadech budou ponechávány 
i vybrané odumřelé stojící stromy.

Poděkování za připomínky k textu a poskytnutí fo-
tografií patří Mgr. Jiřímu Malíčkovi a RNDr. Magdě 
Zmrhalové.

Martin Klaudys, Foto: J. Malíček
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Dosud známé rozšíření česneku podivného v České republice dle nálezové databáze AOPK ČR.




