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Změny v rozšíření pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris (L.) TOD.)
v přírodní rezervaci Údolí Brtnice.
Changes in Distribution of Ostrich Fern (Matteuccia struthiopteris (L.) TOD.)
in the Valley of Brtnice Nature Reserve
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Abstract: The paper describes the changes in distribution of ostrich fern in the Valley of Brtnice Nature Reserve in the Bohemian-Moravian Highlands.
The study contains the results of field research in the years 2006 and 2011, when a total of 72 occurrences of ostrich fern were mapped in the Brtnice valley.
The results of mapping were compared with data in specialized literature. It was discovered that ostrich fern expanded in the last 50 years to many new
habitats and migrated along the river by more than 1 km. The location of the easternmost occurrence has moved by about 50 m between 2006 and 2011.
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ÚVOD
Pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.)
patří k druhům, které jsou z území České republiky doloženy relativně pozdě (v tomto případě až roku 1820), jsou
považovány za nepůvodní a zároveň se šíří. Lze jej tedy
označit za naturalizovaný neofyt (Kořínková, Sádlo et
Mandák 2006).
Studovaný druh je jednou z našich nejstatnějších kapradin. V přírodě je nápadný až 1,5 m dlouhými zelenými
trofofyly tvarem připomínajícími pštrosí peří. V letním
období se objevuje druhý typ listů – menší hnědě zbarvené
sporofyly (Hejný et Slavík 1988, Kubát et al. 2002). Z hlediska ekologických nároků kapradina preferuje vlhké živné
polohy na naplaveninách podél menších a středních vodních toků (viz Obr. 2), přičemž větší porosty vytváří především ve společenstvech podvazu Alnenion glutinoso-incanae (Hejný et Slavík 1988).
Disperze pérovníku pštrosího na nová stanoviště je
usnadňována vegetativním způsobem rozmnožování a přítomností transportního média (vodního toku, který přemisťuje oddenky a oddenkové výběžky dále po proudu
a v období povodní také laterálně do nivy). Druh se tedy
vyskytuje a šíří se v zachovalejších úsecích vodních toků
(Kořínková, Sádlo et Mandák 2006) s vhodnými biotopy.
Dosud publikované studie zabývající se rozšířením
pérovníku pštrosího se věnují především jednotlivým lokalitám. Na území Českomoravské vrchoviny se vedle údolí
Oslavy (Šmarda 1944a, 1944b, Sedláčková 1982), Sázavy
(Podpěra 1924) a Chrudimky (Hadač et Hadač 1944), jedná
zejména o údolí Jankovského potoka (Kobrle 1943, Hadač
et Hadač 1944), Loučky (Šmarda 1952), Brtničky (Ambrož
1930, Diener 1961, Sedláčková 1982, Růžička et Zlámalík
1998, Vodová 2004, Vodová 2007a, 2007b), Olšanského
potoka u Telče (Diener 1957b) a potoka u Řehořova (Diener

1957a). Na Jihlavsku se pérovníkem pštrosím v 60. letech
20. století zabýval J. Diener (Diener 1957a, 1957b a 1961).
Podrobněji zmapoval úsek mezi městem Brtnicí a ústím
stejnojmenné říčky do řeky Jihlavy. Celkem popsal dvanáct
míst jeho výskytu, která charakterizoval z hlediska složení
vegetačního krytu a zakreslil do mapy v měřítku 1 : 30 000.
Dynamika šíření tohoto druhu, změny prostorového rozšíření v různých časových obdobích v rámci jedné lokality, rychlost, s jakou se druh posouvá dále po toku, dosud
sledovány nebyly. Nastíněné otázky se staly základem této
studie. Pro srovnání s dřívějšími výzkumy bylo za zájmové
území zvoleno údolí Brtnice, konkrétně jeho část, která je
chráněna jako přírodní rezervace. Formulovány byly tyto
dílčí cíle: (1) Na základě terénního průzkumu zmapovat ve
dvou časových obdobích výskyt pérovníku pštrosího v přírodní rezervaci Údolí Brtnice. (2) Kvantifikovat u jednotlivých výskytů počet trsů. (3) Zjištěná data porovnat s údaji
z literatury a stanovit o jakou vzdálenost se druh posunul
dále po toku.
ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
Rozšíření pérovníku pštrosího bylo sledováno v přírodní
rezervaci Údolí Brtnice (dále jen PR Údolí Brtnice) ve
zhruba pěti kilometrovém úseku podél toku řeky Brtnice
od chaty Bontonu (asi 1 km nad mlýnem Doubkovem) po
její ústí do Jihlavy.
Geologické podloží většiny zájmového území tvoří paleozoické horniny jihlavského masivu – melanokrátní granity až křeměnné monzonity. Pouze do východní části
údolí (cca 1 km před ústím do řeky Jihlavy) zasahují metamorfované horniny proterozoického stáří, konkrétně migmatitizovaná pararula. V okolí vodního toku se nacházejí
kvartérní fluviální sedimenty, které vytvářejí údolní nivu
o proměnlivé šířce (na dolním toku až 100m Veselá 1987).
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Podle geomorfologického členění náleží reliéf zájmového
území ke geomorfologickému celku Křižanovská vrchovina, podcelku Brtnická vrchovina a okrsku Zašovický
hřbet (Bína et Demek 2012). Z biogeografického hlediska
lze území začlenit do hercynské biogeografické podprovincie a do Velkomeziříčského bioregionu (Culek 1996).
Podle geobiocenologické typizace je výskyt pérovníku
pštrosího v údolí Brtnice vázán především na skupiny typu
geobiocénu 4 BC 4 (5a) Fraxini-alneta aceris superiora,
javorové jasanové olšiny vyššího stupně a na 4 BC-C (4)
5a Fraxini-alneta superiora, jasanové olšiny vyššího stupně
(Buček et Lacina 2007).
V místech výskytu pérovníku pštrosího stromovému patru
dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba křehká (Salix
fragilis) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), místy jsou přimíseny javor mléč (Acer platanoides) a olše šedá (Alnus
incana). Typickými druhy keřového patra jsou růže převislá
(Rosa pendulina), zimolez obecný (Lonicera xylosteum)
a bez černý (Sambucus nigra). V bylinném patře se vyskytuje například sasanka hajní (Anemone nemorosa), křivatec
žlutý (Gagea lutea), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium
alternifolium), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea),
bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), oměj pestrý (Aconitum
variegatum) a šťavel kyselý (Oxalis acetosella).

Obr. 1. Rozšíření pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris) v údolí
Brtnice za období 2006-2011.
Fig. 1. Distribution of ostrich fern (Matteuccia struthiopteris) in the valley
of Brtnice for the period 2006-2011.
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METODIKA
Vlastnímu terénnímu výzkumu předcházelo studium
literárních pramenů (Ambrož 1930, Diener 1957a, Diener
1957b, Diener 1961, Hadač et Hadač 1944, Hejný et Slavík
1988, Hendrych 1984, Kobrle 1943, Kořínková, Sádlo et
Mandák 2006, Podpěra 1924, Růžička et Zlámalík 1998,
Smejkal 1950, Sedláčková 1982, Šmarda 1944a, 1944b,
Šmarda 1952), jehož cílem bylo získat informace o původnosti druhu, jeho rozšíření na Českomoravské vrchovině
a v PR Údolí Brtnice.
Prostorová diferenciace výskytu pérovníku pštrosího v PR
Údolí Brtnice byla mapována ve dvou etapách, první v roce
2006, druhá v roce 2011. Pětiletý odstup byl zvolen za účelem zachycení dynamiky populace studovaného taxonu. Za
samostatné byly považovány výskyty pérovníku vzdálené od
sebe minimálně 15 m, počet zjištěných trsů kapradiny přitom
nerozhodoval. Identifikovaná místa výskytů byla zaznačena
do mapy v měřítku 1 : 2 500, slovně popsána a byl na nich
stanoven počet trsů pérovníku pštrosího. U menších výskytů
(do 50 trsů) byla početnost určována přímým spočítáním,
u větších byla odhadnuta na základě rozlohy výskytu a průměrného počtu trsů na jednotku plochy. Průměrný počet trsů
byl určován na ploše o rozloze 3 x 3 m, která byla vybrána
tak, aby byla homogenní a reprezentovala podmínky daného
výskytu. Plocha byla určena pomocí měřícího pásma. Při
mapování výskytů byla rovněž pořizována fotodokumentace.
Získaná data byla dále zpracována v programu Microsoft
Excell. Na základě zákresů výskytů pořízených v terénu byla
v programu ArcGIS Desktop 10 vytvořena mapa ilustrující
rozšíření studovaného druhu v údolí Brtnice v rozmezí let
2006–2011 (viz Obr. 1). Pro vyjádření časové, prostorové
a početnostní dynamiky byla zjištěná data porovnána navzájem a následně také s údaji z literatury. Na základě změn v rozšíření mezi lety 2006 a 2011 byl určen počet nových výskytů
a počet zaniklých výskytů. Posun nejvýchodnějšího známého
výskytu byl určen jak ve vztahu k nejvýchodnějšímu výskytu

Obr. 2. Typická poloha výskytu pérovníku pštrosího v údolí Brtnice.
Výskyt č. 45 na levém břehu řeky Brtnice, cca 300 m pod mlýnem
Doubkovem. Foto: L. Vodová, 14. 4. 2005.
Fig. 2. The Typical position of occurrence of ostrich fern in the valley of
Brtnice. Occurrence no. 45 on the left bank of the river Brtnice, about 300
meters bellow the mill of Doubkov. Photo: L. Vodová, 14. 4. 2005.
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uváděnému Dienerem (Diener 1961), tak ve vztahu k údajům
z první etapy mapování (2006).
VÝSLEDKY
V letech 2006–2012 bylo v PR Údolí Brtnice vymezeno a charakterizováno celkem 72 výskytů, které byly dle
počtu zjištěných trsů roztříděny do čtyř velikostních kategorií (viz Obr. 3). V obou etapách mapování byly nejmenší
velikostní kategorie do 10 trsů zastoupeny nejvíce, nejméně pak největší velikostní kategorie. S pětiletým odstupem byl u všech velikostních kategorií zaznamenán nárůst
počtu výskytů (viz Obr. 3).
Během první etapy mapování (rok 2006) zde bylo v PR
Údolí Brtnice zjištěno celkem 4299 trsů pérovníku pštrosího
vázaných na 42 výskytů (viz Tab. 2 a Tab. 2). Po pěti letech
bylo zmapováno 6001 trsů této kapradiny na 64 místech.
Většina výskytů identifikovaných během první etapy
výzkumu byla situována na levém břehu (viz Tab. 1), přičemž se jednalo o početnější výskyty, které se na celkovém
počtu pérovníku pštrosího podílely zhruba 85 %. Během
druhé etapy výzkumů bylo zjištěno, že se poměr pravobřežních a levobřežních výskytů vyrovnal, ale podíl trsů zmapovaných na levém břehu řeky Brtnice na celkovém počtu
trsů stále výrazně převažoval (80 %; viz Tab. 3). Na některých místech výskytu byla zaznamenána nejen změna početnosti, ale také přesun do jiné velikostní kategorie. Celkem
osm výskytů se přesunulo do větší velikostní kategorie. Pět
z nich se přesunulo z nejmenší do druhé velikostní kategorie,
jeden výskyt z druhé do třetí a jeden výskyt z třetí do čtvrté
velikostní kategorie. V jednom případě došlo k posunu
z nejmenší velikostní kategorie do třetí. Pokles početnosti
vedl u dvou výskytů k přesunu do menší velikostní kategorie – z druhé nejmenší (11–100 trsů) do kategorie nejmenší
(do 10 trsů). Oproti roku 2006 bylo v roce 2011 zmapováno
30 nových výskytů a 8 výskytů nebylo ověřeno (viz Tab. 4).
V obou případech se jednalo se především o méně početné
výskyty z kategorie do 10 trsů (viz Tab. 4).

Obr. 3. Počet výskytů pérovníku pštrosího v PR Údolí Brtnice v letech
2006 a 2011. Zjištěné výskyty jsou uspořádány do velikostních kategorií
dle počtu trsů pérovníku pštrosího.
Fig. 3. Number of occurrences of ostrich fern in the Valley of Brtnice
nature reserve in the years 2006 and 2011. Identified occurrences are differentiated into size categories according to the number of ostrich fern
leaf rosettes.

Tab. 1. Srovnání počtu výskytů pérovníku v PR Údolí Brtnice v letech
2006 a 2011. Jednotlivé výskyty jsou dle zjištěného počtu trsů pérovníku
rozděleny do čtyř velikostních kategorií a dle polohy přiřazeny k pravému
či levému břehu.
Tab. 1. Comparison of the number of ostrich fern occurrences in the Valley
of Brtnice nature reserve in the years 2006 and 2011. Based on the discovered nature monuments of ostrich fern, the individual occurrences are
divided into four size categories. The individual occurrences are assigned
to the right or left river bank on the basis of their location.
Počet výskytů ve velikostní kategorii
2006
2011

ROK
BŘEH
Velikostní kategorie
Do 10 trsů
11 až 100 trsů
101 až 1000 trsů
Nad 1001 trsů
Celkem výskytů

pravý

levý

pravý

levý

9
8
1
0
18

12
8
3
1
24

16
13
4
0
33

13
14
2
2
31

Tab. 2. Přehled zjištěných výskytů pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris) v údolí Brtnice za období 2006-2011.
Tab. 2. Overview of identified occurrences of ostrich fern (Matteuccia struthiopteris) in the valley of Brtnice for the period 2006-2011.
Číslo
Zeměpisné souřadnice
výskytu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

N 49°20‘16.190“, E 15°44‘15.143“
N 49°20‘14.624 - 49°20‘12.146“, E 15°44‘14.426“-15°44‘9.507“
N 49°20‘12.483“, E 15°44‘12.387“
N 49°20‘11.141“, E 15°44‘4.537“
N 49°20‘6.164“, E 15°44‘2.927“
N 49°19‘59.769“, E 15°43‘45.018“
N 49°19‘59.474“, E 15°43‘43.007“
N 49°20‘2.824“, E 15°43‘40.703“
N 49°20‘3.040“, E 15°43‘39.715“
N 49°20‘4.516“, E 15°43‘31.684“
N 49°20‘3.875“, E 15°43‘30.510“
N 49°20‘2.351“, E 15°43‘30.909“
N 49°20‘0.325“-49°19‘59.200“, E 15°43‘28.650“-15°43‘27.246“
N 49°19‘58.238“, E 15°43‘25.844“

Břeh
pravý
pravý
levý
pravý
levý
levý
levý
levý
pravý
pravý
levý
pravý
levý
pravý

Zjištěný počet trsů
Rok 2006
Rok 2011
–
2
30
81
–
1
50
60
16
9
–
1
2
–
1
–
1
2
–
2
–
12
–
1
95
70
1
5
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Číslo
výskytu
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Zeměpisné souřadnice
N 49°19‘54.798“, E 15°43‘19.228“
N 49°19‘56.429“, E 15°43‘17.320“
N 49°19‘57.866“, E 15°43‘15.408“
N 49°20‘1.307“, E 15°43‘13.972“
N 49°20‘4.461“, E 15°43‘14.538“
N 49°20‘10.849“, E 15°43‘8.016“
N 49°20‘11.990“, E 15°42‘53.736“
N 49°20‘11.732“, E 15°42‘45.581“
N 49°20‘11.230“- 49°20‘11.276“N, E 15°42‘46.095“- 15°42‘43.022“
N 49°20‘12.122“, E 15°42‘40.111“
N 49°20‘13.184“, E 15°42‘38.639“
N 49°20‘12.704“, E 15°42‘35.089“
N 49°20‘12.695“, E 15°42‘33.850“
N 49°20‘11.311“, E 15°42‘32.567“
N 49°20‘11.417“, E 15°42‘30.983“
N 49°20‘10.997“, E 15°42‘28.326“
N 49°20‘12.157“, E 15°42‘23.907“
N 49°20‘11.679“, E 15°42‘23.937“
N 49°20‘11.156“, E 15°42‘20.709“
N 49°20‘11.300“, E 15°42‘19.707“
N 49°20‘11.535- 49°20‘12.369“, E 15°42‘18.360“- 15°42‘15.684“
N 49°20‘11.926“, E 15°42‘18.044“
N 49°20‘12.502“, E 15°42‘16.516“
N 49°20‘12.567“- 49°20‘10.706“, E 15°42‘13.705 - 15°42‘6.976“E
N 49°20‘12.877“, E 15°42‘10.773“
N 49°20‘12.411“, E 15°42‘8.871“
N 49°20‘10.448“, E 15°42‘5.461“
N 49°20‘9.825“, E 15°42‘5.291“
N 49°20‘9.424“ - 49°20‘9.339“, E15°42‘2.114“- 15°42‘0.106“
N 49°20‘8.906“, E 15°42‘2.057“
N 49°20‘10.589“-49°20‘9.791“, E 15°41‘57.560“- 15°41‘54.251“E
N 49°20‘9.788“, E 15°41‘55.355“
N 49°20‘10.820“, E 15°41‘53.387“
N 49°20‘11.561“, E 15°41‘51.391“
N 49°20‘12.947“, E 15°41‘49.874“
N 49°20‘14.053“, E 15°41‘46.223“
N 49°20‘14.606“, E 15°41‘45.809“
N 49°20‘15.350“, E 15°41‘43.392“
N 49°20‘15.080“, E 15°41‘42.397“
N 49°20‘16.098“- 49°20‘15.802“, E 15°41‘40.920“ - 15°41‘40.132“
N 49°20‘16.265“, E 15°41‘39.192“
N 49°20‘18.912“- 49°20‘17.584“, E 15°41‘35.271“- 15°41‘27.064“
N 49°20‘17.163“, E 15°41‘35.364“
N 49°20‘17.292“, E 15°41‘32.616“
N 49°20‘17.783“, E 15°41‘29.179“
N 49°20‘19.051“, E 15°41‘25.554“
N 49°20‘19.992“, E 15°41‘25.220“
N 49°20‘20.022“, E 15°41‘22.991“
N 49°20‘20.438“, E 15°41‘21.014“
N 49°20‘20.555“-49°20‘13.940“, E 15°41‘20.446“-15°41‘19.164“
N 49°20‘19.613“, E 15°41‘20.978“
N 49°20‘13.986“- 49°20‘12.633“, E 15°41‘19.710“- 15°41‘18.378“
N 49°20‘12.992“, E 15°41‘17.937“
N 49°20‘11.931“, E 15°41‘16.683“
N 49°20‘11.031“, E 15°41‘15.481“
N 49°20‘11.911“, E 15°41‘14.552“
N 49°20‘12.504“, E 15°41‘12.925“
N 49°20‘13.386“, E 15°41‘11.624“

celkem
Poznámka: pomlčka znamená, že výskyt nebyl v daném období zjištěn.
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Břeh
levý
levý
levý
pravý
pravý
pravý
levý
levý
pravý
pravý
levý
pravý
levý
pravý
levý
levý
levý
pravý
pravý
pravý
pravý
levý
levý
pravý
levý
levý
levý
pravý
levý
pravý
levý
pravý
levý
pravý
pravý
pravý
levý
levý
pravý
levý
pravý
levý
pravý
pravý
pravý
pravý
levý
pravý
pravý
levý
pravý
pravý
levý
levý
pravý
levý
levý
levý

Zjištěný počet trsů
Rok 2006
Rok 2011
2
–
4
3
1
2
1
–
30
20
10
8
10
35
–
6
–
15
–
10
20
20
30
–
5
–
–
20
–
20
–
2
16
22
1
–
–
1
–
3
265
337
3
20
3
4
10
106
25
20
2
4
9
5
3
13
36
46
12
24
245
250
–
1
30
–
–
20
60
50
–
22
–
30
3
10
–
11
836
1000
7
7
1545
1994
–
6
–
5
–
2
–
10
–
1
–
180
–
40
734
1107
15
3
100
114
–
4
20
50
10
15
–
30
–
15
–
15
4299

6001
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Tab. 3. Počet trsů pérovníku pštrosího zjištěných v jednotlivých velikostních kategoriích výskytů v letech 2006 a 2011.
Tab. 3. The number of ostrich fern leaf rosettes found in the individual size
categories of occurrences between 2006 and 2011.
ROK
BŘEH
Velikostní kategorie
Do 10 trsů
11 až 100 trsů
101 až 1000 trsů
Nad 1001 trsů
Celkem trsů

Zjištěný počet trsů
2006
2011
pravý
levý
pravý
levý
44
327
265
0
636

45
258
1815
1545
3663

68
391
737
0
1196

52
402
1250
3101
4805

Tab. 4. Počet zmizelých a nově objevených výskytů pérovníku v údolí
Brtnice. Za zmizelé jsou považovány výskyty z první etapy mapování,
které nebyly zjištěny v roce 2011. Za nové jsou považovány výskyty zjištěné pouze v roce 2011. Oba typy výskytů jsou roztříděny dle velikostní
kategorie (počet trsů v daném místě výskytu) a dle polohy (pravý/levý
břeh).
Tab. 4. The number of missing and newly discovered occurrences of
ostrich fern in the valley of Brtnice. Occurrences that are considered missing were detected in the first stage of mapping, but they were not detected
in 2011. Occurrences found only in 2011 are considered new. Both types
of occurrences are differentiated on the basis of number of ostrich fern leaf
rosettes and location on river bank (right/left).
Počet výskytů ve velikostní kategorii
ZMIZELÉ VÝSKYTY
NOVÉ VÝSKYTY
BŘEH
pravý levý
oba
pravý levý
oba
Velikostní kategorie
Do 10 trsů
2
4
6
11
6
17
11 až 100 trsů
0
2
2
6
6
12
101 až 1000 trsů
0
0
0
1
0
1
Nad 1001 trsů
0
0
0
0
0
0
Celkem výskytů
2
6
8
18
12
30

DISKUZE
Zjištěná data o rozšíření a početnosti výskytů pérovníku pštrosího v údolí Brtnice byla porovnána s literárními
údaji, především s podrobnějším Dienerovým výzkumem
z let 1958 a 1959 (Diener 1961).
Diener popsal v úseku podél říčky Brtnice mezi městem Brtnicí a ústím do řeky celkem 12 míst, na kterých
se vyskytoval pérovník pštrosí. Největší výskyt o rozloze
asi 270 m2 popisuje na levém břehu řeky Brtnice u mlýna
Doubkova. Podle polohy a charakteristiky místa výskytu se
jedná o současný výskyt č. 54 (viz Tab. 2). Další tři větší
výskyty Diener popsal ve vzdálenosti 600–800 m proti
proudu od mlýna Doubkova. Dva z nich na levém břehu,
jeden na pravém. Za padesát let, které od jeho výzkumu
uplynuly, dva levobřežní výskyty splynuly v jediný (současný výskyt č. 64). Také pravobřežní výskyt se zachoval
do současnosti a byl zmapován pod číslem 66. Všechny
výše uvedené výskyty patří v současnosti k největším, zjištěný počet trsů u všech překračuje 100, u jednoho (č. 64)
dokonce 1000.

Poslední výskyt pérovník pštrosího v údolí Brtnice Diener
zaznamenal asi 800 m východně od mlýna Doubkova
(výskyt č. 35). Od tohoto místa dále po proudu řeky Brtnice
až její soutok s Jihlavou bylo v letech 2006–2011 postupně
zmapováno dalších 34 výskytů se zjištěným počtem do
100 trsů pérovníku. Největší výskyty jsou v okolí vyhořelé chaty asi 100 m západně od zříceniny hradu Rokštejna
(č. 13) a asi 500 m před ústím Brtnice do Jihlavy (č. 2).
Přestože se Diener o pérovníku u Rokštejna nezmiňuje,
uvádí jej jiný literární pramen (Sedláčková 1982) a to ze 30.
a 40. let 20. století. Absence tohoto údaje u Dienera může
znamenat, že se zde pérovník v 60. letech 20. století skutečně nevyskytoval (za necelých dvacet let od posledního
doloženého nálezu vymizel) nebo zde bylo pouze několik
málo trsů, které mohl přehlédnout. Pro účely této studie je
výskyt u Rokštejna považován za potvrzený. Pokud o něm
budeme uvažovat jako o nejvýchodnějším známém výskytu
v 60. letech 20. století, pak se pérovník za zhruba padesát let
(do roku 2007) rozšířil podél toku Brtnice na dalších 6 míst
a urazil při tom více než 1km. Za dalších pět let (roku 2011)
byly čtyři jeho výskyty v tomto úseku potvrzeny a dalších
šest nových bylo objeveno. Nejvýchodnější výskyt (č. 1)
byl pak zaznamenán o 50 m dále po proudu než v roce 2006.
Ze srovnání početnosti zmapovaných výskytů vyplývá,
že nejpočetnější z nich jsou situovány na levém břehu řeky
mezi mlýnem Doubkovem a pravoúhlým ohybem řeky pod
chatou Bontonu. Právě v těchto místech zmiňuje početnější
výskyty i Diener (viz výše) a lze tudíž předpokládat, že
mohly posloužit jako zdrojové pro kolonizaci nových ploch
dále po proudu. Na základě polohy blízko mlýna Doubkova,
dekorativního vzhledu rostliny a faktu, že zhruba 1 km nad
mlýnem výskyt pérovníku pštrosího vyznívá, lze usuzovat,
že rostlina byla v okolí mlýna uměle vysazena.
Výrazná disproporce mezi počtem trsů na pravém a levém
břehu je v tomto úseku zřejmě způsobena jejich geomorfologickými vlastnostmi. Levý břeh přechází v naplaveniny
úzké údolní nivy, kdežto pravý je výrazně omezen zalesněnými údolními svahy. Asi 500 m pod mlýnem Doubkovem
se situace mění a příhodnější podmínky pro výskyt pérovníku poskytuje díky živinami bohatým fluviálním sedimentům pravý břeh. Příkladem může být výskyt č. 35, kde
v roce 2011 dokonce 337 trsů pérovníku.
ZÁVĚR
Výskyt pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.) byl v údolí Brtnice mapován v letech 2006
a 2011. V roce 2006 bylo zaznamenáno 42 výskytů, v roce
2011 pak 64 výskytů. Srovnáním dat z obou mapovacích
sezón bylo zjištěno, že na osmi místech výskyt zanikl a na
třiceti nových místech byl zaznamenán. Při porovnání
s Dienerovým výzkumem ze 60. let 20. století je zřejmé, že
výskyty, které označil za největší, existují dodnes. Některé
z nich se dokonce propojily. Tyto skutečnosti vypovídají
o disperzi sledovaného druhu podél toku řeky Brtnice. Na
rychlost s jakou se pérovník pštrosí šíří dále po proudu řeky
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lze usuzovat na základě rozdílné polohy nejvýchodnějšího
známého výskytu v roce 2006 a 2011, kdy se druh se posunul o 50 m dále po proudu řeky Brtnice. Při konfrontaci
polohy nejvýchodnějšího výskytu z roku 2011 s literárními údaji (Diener 1961, Sedláčková 1982) je zřejmé, že se
pérovník za zhruba 50 let posunul přibližně o jeden km dále
po proudu řeky Brtnice.
SUMMARY
The aim of this study is to describe the habitat dynamics of ostrich fern (Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.)
in the Valley of Brtnice Nature Reserve in terms of space,
time and number. The formulated objectives were achieved by the means of field studies (in year 2006 and 2011)
and comparison with literature. The five-year interval was
selected to reflect the dynamics of the studied taxon. In
total, 72 occurrences of ostrich fern (Matteuccia struthiopteris) were delimitated and characterized in the model
area between the years 2006-2012. During the first season (2006), 4,299 specimens were found deployed by ostrich fern to 42 occurrences. In five years, 64 occurrences
with 6,001 specimens were found in the Brtnice valley, out
of which 8 occurrences had been discovered in the previous stage of the research. The easternmost known habitat of ostrich fern (Matteuccia struthiopteris) in the valley
of Brtnice has moved by more than 1 km in 60 years. In
the year of 2011, the easternmost site was reported 50 m
further than the easternmost locality found in the year 2006.
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