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SOuhrn

Červená kniha ohrožených druhů rostlin a hub lužních lesů Biosférické rezervace Dolní Morava

Kniha se zabývá ohroženými druhy cévnatých rostlin, mechorostů a hub na území lužních lesů Biosférické rezervace 
Dolní Morava. Studované území zahrnuje úzký pás nivy podél dolních toků řek Dyje a Moravy, od soutoku obou řek 
na jihu po Nové Mlýny a Lužice na severu; zaujímá rozlohu asi 124 km2. V úvodních kapitolách jsou shrnuty infor-
mace o přírodních poměrech, vegetaci, flóře a historii území. Speciální část je rozdělena na tři oddíly, týkající se 
cévnatých rostlin, mechorostů a hub. Každá z těchto částí poskytuje základní fakta o druhové diverzitě skupiny, jejich 
ohrožení z pohledu celorepublikového a taktéž stručnou historii výzkumu v území. 

V oddílu cévnatých rostlin jsou podrobně vymezena kritéria pro zařazení druhů do kategorií ohrožení člověkem. 
Do deseti kategorií červeného seznamu bylo celkem zařazeno 259 taxonů, z toho 1 je považován za regionálně vyhynulý, 
1 figuruje v kategorii regionálně nezvěstných, 27 taxonů je kriticky ohrožených, 32 silně ohrožených, 61 ohrožených 
(zranitelných), 20 téměř ohrožených a 26 málo dotčených. Další kategorie jsou jen pomocné: do kategorie regionálně 
významných, tj. lokálně vzácných, patří 64 taxonů, do kategorie nejasných případů, popř. nedokonale známých 
taxonů v území, bylo zařazeno 13 taxonů a do poslední, která obsahuje z různých důvodů nehodnocené, patří 14 taxonů. 
Z tohoto celkového množství bylo vybráno 53 taxonů pro území významných, u kterých jsou zpracovány krátké 
charakteristiky obsahující stručnou informaci o morfologii, ekologii, rozšíření, ohrožení a možnostech ochrany. 

V oddíle mechorostů byly k zařazení ohrožených mechorostů použity celorepublikové kategorie. Pouze jediný 
nalezený taxon v území patří mezi zranitelné, 7 je zařazeno do nižšího stupně ohrožení a 6 patří do kategorie 
taxonů vyžadujících pozornost. Vybráno bylo deset významných mechorostů lužních lesů, u kterých jsou uvedeny 
podrobné informace. 

Ohrožené taxony hub jsou zařazeny do kategorií ohrožení na základě celorepublikového červeného seznamu. 
V území bylo nalezeno 7 kriticky ohrožených, 5 ohrožených, 5 zranitelných a 3 z kategorie téměř ohrožených 
druhů hub. Podrobně charakterizováno je zde dvacet ohrožených a vzácných hub s vazbou na nížinné lužní lesy.

Všechny podrobněji charakterizované taxony cévnatých rostlin, mechorostů i hub jsou doplněny fotografiemi.

aBSTracT

Red data book of threatened plants and fungi of the floodplain forests of the Dolní Morava Biosphere Reserve

The book deals with endangered species of vascular plants, mosses and fungi on the territory of the floodplain fo-
rests Dolní Morava Biosphere Reserve. The study area includes a narrow strip along the lower plains of the rivers 
Thaya and Morava from the confluence of the two rivers in the south to the village of Nové Mlýny and the village 
of Lužice in the north; it occupies an area of about 124 km2. The introduction summarizes information on the 
natural conditions, vegetation, flora and history of the area. The special section is divided into three sections on 
vascular plants, mosses and fungi. Each of these parts provides basic facts about the species diversity of the group, 
their threat from the national perspective and a brief history of research in the area. 

The section on vascular plants defines in detail the criteria for classification of species into threat categories. Within ten 
categories of the red list, 259 taxa were classified, out of which one is considered regionally extinct, one figures in re-
gionally missing, 27 taxa are critically endangered, 32 highly endangered, 61 threatened (vulnerable), 20 almost endan-
gered and 26 slightly affected. Other categories are only supportive: 64 taxa are regionally important, i.e. locally rare, 
13 taxa were classified into the category of doubtcases or imperfectly known taxa in the area, and 14 taxa are in the last 
category of unclassified from various reasons. Out of this total, 53 taxa important for the territory have been selected, 
each accompanied by brief information on morphology, ecology, distribution, threats and possibilities of protection.

In the section of bryophytes, national threat categories were used for classification. Only one taxon found in the area 
falls into the category of vulnerable, seven are in the lower level of threat and six taxa are in the category of requiring 
attention. Ten taxa of bryophytes were chosen as important for the area and supplemented with detailed information.

Threatened taxa of fungi are categorized on the basis of the national red list. In this region was found seven critically 
endangered, five taxa of endangered, five taxa are in the category of vulnerable and three were classified as almost 
vulnerable fungi taxa. Twenty rare and endangered fungi linked to floodplain forests are described in detail.

All the taxa of vascular plants, and fungi described in detail are accompanied by photographs.
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ÚvOD

Červené seznamy jsou odborné profesní dokumenty, které klasifikují stupeň ohrožení konkrétní skupiny orga-
nismů v určitém území. Slouží jako (víceméně objektivní) podklad ochrany přírody pro hodnocení současné bio-
diverzity určitých území, stejně jako informační základ pro rozmanitá ochranářská opatření, hodnocení vlivu 
projektů na  životní prostředí nebo posuzování kvality vybraných území z hlediska kumulace ohrožených druhů. 
Nejsou sice legislativními nástroji, ale mohou sloužit jako jeden ze základních podkladů pro volbu zvláště chráně-
ných druhů (tzv. vyhláškových taxonů), mají své využití i na nejvyšších úrovních, jak národních tak i mezinárod-
ních, od politických strategií po návrhy zákonných norem a směrnic (Chobot 2012). Myšlenka červených seznamů 
se datuje do 60. let minulého století. Tehdy začalo být patrné, že nejvážnějším faktorem ohrožujícím jednotlivé 
druhy jsou změny ve struktuře a kvalitě biotopů/stanovišť. První celosvětová červená kniha vznikla v roce 1969, 
posléze byly publikovány červené seznamy a knihy jednotlivých států, nakonec i menších vnitrostátních územních 
celků. Tato potřeba tvořit červené seznamy zařazující všechny taxony vybrané systematické skupiny do kategorií 
ohrožení na základě daných kritérií trvá stále, avšak zvyšují se nároky na zdrojová data, dokumentaci i objektivitu, 
neboli exaktní hodnocení těchto dat. Dnes jsou spíše potřebnější periodicky upřesňované červené seznamy než 
bohatě ilustrované knihy.

 Aluvium řek Moravy a Dyje je jedním z nejzachovalejších lužních ekosystémů ve střední Evropě. Lužní lesy 
různých typů, aluviální louky, mokřady, vodní toky, mrtvá ramena a tůně, dokonce i vodou neovlivněná stanoviště 
jako jsou dubohabřiny nebo stepní trávníky, skládají neobyčejně pestrou mozaiku, jejíž biodiverzita dosahuje středo-
evropského významu. Nepopiratelný význam ekosystému luhů oficiálně potvrzuje Ramsarská úmluva o mokřa-
dech (Anonymus 1971), některé lužní biotopy byly také zařazeny mezi prioritní stanoviště v rámci soustavy 
NATURA 2000 (Chytrý a kol. 2010). Nikoho pak nepřekvapí, že v rámci České republiky patří nivní území 
Biosférické rezervace Dolní Morava k přírodovědně nejcennějším lokalitám.  

 Publikace, která se vám dostává do rukou, předkládá nově koncipované červené seznamy druhů cévnatých 
rostlin, mechorostů a makromycetů vyskytujících se v lužních lesích nivní části území BR Dolní Morava. V tak 
významném území jako je BR Dolní Morava jde o trochu pionýrský počin a možná se někomu může zdát vytržený 
z kontextu. Pojednává totiž o taxonech cévnatých rostlin zjištěných pouze na lesní půdě a v podstatě nehodnotí 
celkovou diverzitu, která kdy byla zaznamenána nejen v lesích, ale i na písčinách, loukách a mokřadech v území 
dolního Podyjí a dolního Pomoraví až po soutok obou řek. Vznikla v rámci projektu EHP-CTZ 02-OV-1-012-2014 
Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam 
ohrožených druhů ŠLP Křtiny, jehož dílčím cílem bylo pro zmíněné území vytvořit červené seznamy co nejširšího 
spektra ohrožených taxonů. Aby naše práce oslovila co nejvíce potenciálních zájemců o tuto problematiku, tedy 
nejen odbornou veřejnost, ale také milovníky přírody nejrůznějšího zaměření, zvolili jsme populární formu textu 
doplněnou podrobnými informacemi o jednotlivých druzích a zvláště bohatou fotodokumentací. 

vyMezení ÚzeMí a jehO přírODní pOMěry  

Předkládané červené seznamy se vztahují výhradně k území, které zaujímají porosty lužních lesů v nivách dolních 
toků řek Moravy a Dyje. Vnější hranice odpovídají vymezení Biosférické rezervace Dolní Morava – ta směrem 
na jih zasahuje po soutok Moravy a Dyje, na severu je v dyjské nivě omezena hrází Dolní nádrže vodního díla Nové 
mlýny, v nivě Moravy se pak severní hranice nachází u obce Lužice, poblíž Mikulčického hradiště.

 Z hlediska geomorfologického členění dané území náleží do celku Dyjsko-svratecký úval, podcelku Dyjsko-mo-
ravská niva (Demek & mACkovčin 2006). Převažuje zde široká říční rovina s nadmořskou výškou v rozpětí 169 m (pod 
hrází dolní Novomlýnské nádrže) až 148 m (soutok Moravy a Dyje). Reliéf je plochý, avšak v detailech místy i značně 
zvlněný. Nad plochou nivu vystupují písčité vyvýšeniny (hrúdy), které představují rezidua starých říčních teras nebo 
písečných přesypů, přičemž mohou dosahovat až 5 m nad úroveň okolní nivy.  Na hrúdy bohatá je zvláště dyjská niva 
(největší z nich se nacházejí u Dolních Věstonic, v současnosti jsou však téměř zatopené vodami střední Novomlýnské 
nádrže). V dolním Pomoraví jsou hrúdy nepoměrně vzácnější (GruliCh in viCherek a kol. 2000). 

 Geologickým podkladem území jsou převážně neogénní a kvartérní písky a štěrkopísky, povrch vlastního alu-
via však tvoří 2–5 m mocné aluviální hlíny, hlinito-jílovité zrnitosti, avšak na mnoha místech písčité, zvláště tam, 
kde se jedná o zbytky nivou částečně pohřbených přesypů. 
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KOsaTeC RůZnObaRvý  en
Iris variegata L.                                                                             
(Iridaceae-kosatcovité)

CHaRaKTeRisTiKa

Rostlina s krátkým a silným, plazivým dužnatým oddenkem a vzpřímenými, mečovitými, mírně srpovitě zakřive-
nými listy, až 30 cm dlouhými a 3 cm širokými. Lodyha jen 20–50 cm vysoká, na bázi s růžicí 4–5 listů. Květy 
7–9 cm široké, po 2–3 na vrcholu lodyhy, dvoubarvé: vnitřní okvětní lístky žluté, prohnuté a vzpřímené, vnější 
užší, bělavé s velmi výraznou červenohnědou žilnatinou, obloukovitě rozestálé. Plod válcovitá tobolka, zaobleně 
6-boká, na vrcholu špičatá, 3–4,5 cm dlouhá.

eKOlOGiCKé náROKY

Teplomilný druh, typický pro jihomoravské teplomilné doubravy, jejich lemy a světliny (lesostepní charakter loka-
lit). Mimo to roste i na stepích nebo v širokolistých subxerofilních trávnících jihomoravské pahorkatiny a Bílých 
Karpat. Půdy mělké, na velmi různých geologických podkladech, nejčastěji na spraších nebo terciérních sedimen-
tech (flyš).

ROZŠíŘení a výsKYT v úZemí

Středoevropský druh, který roste od jižního Německa až na západní Ukrajinu. Jeho areál zabírá Rakousko, Sloven-
sko, jižní Moravu, zasahuje na do všech zemí Balkánského poloostrova, nejjižněji do Bulharska a Moldavska.  

 Roste jen na jižní Moravě, kudy probíhá severozápadní hranice areálu. Roste jak v nížinách-úvalech (zde 
na pískách) tak i v pahorkatinách, nejseverněji zasahuje na vrch Kosíř u Stařechovic na Prostějovsku. Nejhojnější je 
v Hustopečské pahorkatině a v Bílých Karpatech. Za nejbohatší lokalitu lze označit Hodonínskou Dúbravu u města 
Hodonín.

 V celém území sleduje tento druh jediný typ biotopů: vysoké písčité hrúdy mimo dosah záplav. V dolním 
Podyjí roste na třech blízkých lokalitách na soustavě menších hrúdů severně od Bulhar, na jedné lokalitě východně  
od Lednice, a na jedné v Kančí oboře u Břeclavi. V území Soutoku jsme jej nalezli na dvou blízkých místech 
u hájovny Doubravka a na čtyřech blízkých místech na Polínském vrchu. V oblasti Soutoku tytéž lokality potvrzují 
viCherek a kol. (2000), avšak jejich nálezy přesahují hranice lesní půdy. V nivě dolního Pomoraví v úseku Lanžhot 
– Mikulčice, nebyl tento druh prozatím nalezen.

OHROŽení a OCHRana

Lesnické zásahy při těžbě a přípravě půdy k následné kultuře, orba nebo hnojení či další kritické pratotechnické 
úpravy subxerofilních luk a absence jejich managementu, což může mít dalekosáhlé následky na druhové složení 
lesních lemů nebo přímo zarůstání lemů doubrav nitrofyty jako následek eutrofizace prostředí.

 V území hrozí přímá fyzická likvidace při přípravě půdy k následné kultuře na písčitých místech, používání 
herbicidů.

Literatura: DAnihelkA a kol. 1995, viCherek a kol. 2000, ŘePkA a kol. 2013.
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HRuŠeň POlničKa  vu
Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf                                                                 
(Rosaceae – růžovité)

CHaRaKTeRisTiKa

Menší stromek nebo výjimečně až 20 m vysoký strom s rovným kmenem a dosti štíhlou korunou, s kolcovitě 
trnitými, tuhými, rezavě hnědými větvemi. Na suchých stanovištích má někdy téměř keřovitý vzrůst. Staré hrušně 
jsou v porostech nápadné hrubou, kostečkovitě rozbrázděnou borkou. Listy hrušně polničky jsou dlouze řapíkaté 
s okrouhlou čepelí, zakončenou krátkou špičkou, lesklé a jemně pilovité. U zplanělých jedinců hrušně obecné 
(Pyrus communis) jsou větve nejčastěji beztrnné, listy má eliptické až vejčitě kopinaté, až 10 cm dlouhé, na rubu 
nasivělé, plody pak podstatně větší. Polnička kvete v dubnu až květnu, květy jsou bílé s červenými prašníky. Plodem 
jsou kulovité malvice s 1–4 cm dlouhou stopkou, trpké, s množstvím tvrdých buněk v pletivech. Staré stromy se 
mohou dožívat stáří až 200 let.

eKOlOGiCKé náROKY

Hrušeň polnička je světlomilná dřevina, dobře snášející sucho. I když se vyskytuje také v lužních polohách, delší 
záplavy nesnáší. Dává přednost živnějším podkladům. Přestože má těžiště výskytu v edafické kategorii živné, pří-
padně obohacené humusem, poměrně často se vyskytuje i v edafické kategorii kyselé. Je to dřevina teplých poloh, 
upřednostňuje jižní až západní expozice. 

ROZŠíŘení a výsKYT v úZemí

Hrušeň polnička je rozšířena od západní, střední a jižní Evropy přes Malou Asii na Kavkaz.

 Na našem území je zastoupena roztroušeně v termofytiku, zejména v Českém krasu a na jižní Moravě, 
v nížinách a teplejších pahorkatinách. Vyskytuje se v rozpětí nadmořských výšek 145 až 600 m, nejvýše položená 
dokladovaná lokalita je na Bezděkově vrchu u Korouhve na Poličsku (660 m n. m.).

 Polnička se vyskytuje roztroušeně v celém sledovaném území. Velmi sporadicky se vyskytuje na sever od Břec-
lavi. Naopak nejvyšší koncentrace výskytů je v oblasti na sever od soutoku Moravy a Dyje, v porostech v okolí 
Lanžhota, ve vzdálenosti do 4 km od obce. Při řece Moravě jsou částečně izolované populace asi 2 km jihovýchodně 
od obce Týnec. 

OHROŽení a OCHRana

Hrušeň polnička je dřevina, která se vyskytuje v krajině roztroušeně nebo v menších, vzájemně izolovaných popu-
lacích. Hlavním ohrožením je křížení s pěstovanými odrůdami hrušně obecné, ale i s dalšími druhy hrušní.  
Zplanělé semenáče kulturních odrůd hrušně obecné a kříženci s polničkou (P. ×amphigenea Dostálek) pak nahra-
zují polničku zejména na sekundárních stanovištích v kulturní krajině. I když má velmi kvalitní dřevo, 
v hospodářských lesích nebyla polnička považována za cílovou dřevinu a byla ponechávána pouze jako zdroj potravy 
zvěře, případně jako dřevina meliorační. Tato situace se mění jen pozvolna. 

 V území BR Dolní Morava je ohrožena zejména možností hybridizace s kulturními sortami hrušně obecné. 
Bylo by žádoucí hrušeň přidávat do porostů jako doplňkovou dřevinu. Kromě kvalitního dřeva a využití pro zvěř 
by se mohla využít do výsadeb alejí, zejména v době kvetení se stává velice atraktivní dřevinou. 

Literatura: číŽková 2005, 2006; Dostálek 1992a. 
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čePenKa OdsTálá  (lC-att)
Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch et Schimp.

Syn.: Aphanorrhegma patens (Hedw.) Lindb. 

CHaRaKTeRisTiKa

Velmi drobný jednoletý mech rostoucí jednotlivě nebo v řídkých či hustých porostech nebo trsech na obnažené 
vlhké hlíně. Rostlinky mají nevětvené nebo zřídka jednoduše větvené lodyžky a dorůstají sotva 5 mm výšky. Horní 
lístky jsou oproti dolním větší, takže tvoří ± zřetelnou růžici. Jsou široce obkopinaté (nejširší nad polovinou nebo 
v polovině lístku), ± náhle ostře až tupě zašpičatělé, na okraji ve špičce tupě zubaté.

 Mech je jednodomý a často plodný. Štět je velmi krátký ( jen 0,1 mm), takže lesklá, hnědá, kulatá tobolka je 
zřetelně vidět mezi rozprostřenou růžicí horních lístků.

eKOlOGiCKé náROKY

Konkurenčně velmi slabý druh. Roste na obnažené vlhké jílovité nebo písčité hlíně na dnech a březích rybníků, 
kaluží a tůní, na podmáčených polích, také na zahradách. Osidluje narušená místa na vlhkých nivních loukách, 
stinné lesní cesty. Roste především v nížinách, ale vystupuje i do pahorkatin. 

 V lužních lesích v BR Dolní Morava rostl původně na vlhkých obnažených dnech, březích meandrujících vod-
ních toků a také odstavených říčních ramen s kolísající vodní hladinou. Nově byl nalezen na dalším biotopu, na kte-
rém je dnes jistě hojnější – stinné lesní cesty v průsecích komplexů lužních lesů. Jelikož bývá pravidelně plodný, 
výtrusy se spontánně šíří pojezdy lesní techniky.

ROZŠíŘení a výsKYT v úZemí

Druh je široce rozšířen v Evropě, Iráku, na Sibiři, v Japonsku a v Severní Americe. V Čechách je méně častým 
druhem, je uváděn z Plzeňska, okolí Prahy, Polabí a Českomoravské vrchoviny, na Moravě (zejména jižní, jihozá-
padní a střední) je hojnější (PosPíšil 1989). Pro své nepatrné rozměry a krátkověkost může být ale přehlížený. 

 Historických údajů z území dnešní BR Dolní Morava je jen několik: Sedlec, Hlohovec, Lednice – Tři grácie, 
z blízkého okolí pak ještě Mušov, Šakvice, Rohatec (PosPíšil 1989). Od 90. let minulého století bylo nalezeno 9 loka-
lit v oboře Soutok (hrADílek 2000) a nyní bylo učiněno dalších 24 nálezů v lužních lesích BR mimo oboru Soutok.

OHROŽení a OCHRana

O ohrožení u tohoto druhu můžeme uvažovat jen u jeho přirozených lokalit, tj. u přirozeně erodovaných a obna-
žených břehů řek, a obnažených den tůní a slepých ramen. V minulosti lokalit ubývalo v souvislosti s regulací řek 
a vysušováním či zavážením tůní s kolísající vodní hladinou. Dnes se druh šíří na stinných a vlhkých lesních cestách.

Literatura: PosPíšil 1989, hrADílek 2000.
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HlívOveC OsTnOvýTRusý  en
Rhodotus palmatus (Bull.) Maire
(stopkovýtrusné houby (Basidiomycota), pečárkotvaré (Agaricales), měchýřečkovité (Physa- 
lacriaceae)

CHaRaKTeRisTiKa

Plodnice rostou jednotlivě i v malých trsech. Klobouk bývá 35–120 mm široký, vyklenutý, v mládí s podvinutým 
okrajem, pokrytý řídkou síťkou tvořenou vystouplými, ve stáří světlými žilkami, lososově růžový, meruňkově 
oranžový až růžově masový, ve stáří blednoucí do růžově béžové, pod pokožkou s tlustou rosolovitou vrstvou. 
Lupeny jsou tlusté, břichaté, vykrojené až volné, růžové. Třeň je 20–70 × 4–15 mm veliký, středový až výstředný, 
zavalitý, často prohnutý, vláknitý, bělavý až světle lososově růžový, někdy pokrytý kapkami jantarově zbarvené 
gutační tekutiny. Dužnina je pružná, tuhá, nahořklá, s vůní příjemně aromatickou, citronově ovocnou. Výtrusy 
jsou kulovité, 5,5–7 µm veliké, ostnitě bradavčité.

eKOlOGiCKé náROKY a ROZŠíŘení

Hlívovec ostnovýtrusý je lignikolní saprotrofní druh rostoucí na mrtvých kmenech a větvích listnáčů, v ČR je 
znám pouze z jilmů v suťových a lužních lesích. V ČR má druh dvě hlavní oblasti výskytu – v horských suťových 
lesích na Šumavě a v lužních lesích na území BR DM na lokalitách Cahnov, Ranšpurk a Sekulská Morava. 
V poslední době byl také nalezen v rezervaci Chlumská stráň v údolí Berounky, Rabštejn v Jeseníkách a u Brna. 
V Evropě je dále znám z Francie, Litvy, Německa, Nizozemska, Norska, Slovenska, Španělska, Švédska, Švýcarska 
a Velké Británie. Roste od srpna do října.

OHROŽení a OCHRana

Hlívovec je ohrožen zánikem jilmů na lokalitách (velký vliv na ústup jilmů z našich lesů měla hlavně grafióza) 
a odvozem jejich mrtvého dřeva. V Červeném seznamu je zařazen do kategorie CR (kriticky ohrožený druh), 
v Červené knize SR a ČR je zařazen do kategorie E (kriticky ohrožený druh). Byl také zařazen do seznamu zvláště 
chráněných druhů (kategorie kriticky ohrožené), a je tedy zákonem chráněný.

Literatura: Antonín 2006a, Antonín a kol. 2000, AOPK ČR 2016, běťák a kol. 2014a, běťák a kol. 2014b, 
Fellner 1995a, HoleC 2012d. 
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