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Nález kapradě hřebenité (Dryopteris cristata) ve Žďárských vrších
Finding of Dryopteris cristata in the Žďárské vrchy hills
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Masarykova Univerzita, Ústav botaniky a zoologie, Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno; e-mail: peterkatomasek@seznam.cz.
Abstract: A new locality of the critically endangered plant species Dryopteris cristata was found in Radostínské rašeliniště mire near the pond of
Velké Dářko. It is probably the first record of this species within the Žďárské vrchy hills. The site conditions are described herein. The fern grows in
the Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi association. The origin of the locality is discussed in connection with the boreal and relict character of the
region, i.e., the surroundings of Velké Dářko.
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Kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata) se řadí mezi kriticky ohrožené taxony České republiky (Grulich 2012).
Druh má cirkumboreální charakter rozšíření s areálem, který zahrnuje Evropu (kromě nejsevernějších a nejjižnějších
oblastí), západní Sibiř a Severní Ameriku (Hultén et Fries
1986, Chrtek 1988). Dryopteris cristata nejčastěji roste
v mokřadních olšinách a březinách, ale vyskytuje se také na
okrajích rašelinišť, na rašelinných loukách, případně v rákosinách. V ČR jsou recentní lokality známy z Dokeska,
západních Čech, Českého ráje, Třeboňska a přilehlé části
Českomoravské vrchoviny, kde se dosud nachází vhodné
biotopy (Pivoňková 1995, Sádlo 1998, Chán 1999, Procházka et Hodálová-Rácová 1999, Boublík 2001, Čech
2007, Vacková 2009, Hesoun 2012). V Poorličí, východním
Polabí a dolním Pomoraví druh pravděpodobně vyhynul
(cf. Procházka et Hodálová-Rácová 1999). Přesné rozšíření
na našem území však bude možné stanovit až po úplné revizi herbářového materiálu rodu Dryopteris (L. Ekrt in litt.).
Navzdory snadné schopnosti šíření, kterou se kapradiny
obecně vyznačují, se kapraď hřebenitá považuje v širším
smyslu slova za reliktní druh (Sádlo 1998), neboť provází
specifická refugia (oligotrofní a mezotrofní mokřady).
Při průzkumu rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny jsem nalezl jeden trs Dryopteris cristata
na Radostínském rašeliništi nedaleko rybníka Velké Dářko
ve fytogeografickém okrese Žďárské vrchy (Skalický 1988).
Kapraď hřebenitá zde roste na světlině v rašelinné březině
ve společenstvu asociace Eriophoro vaginati-Sphagnetum
recurvi (svaz Sphagnion magellanici). Stanoviště je mírně
zastíněné a značně zvodnělé. Vegetaci dokumentuje následující fytocenologický snímek.
Radostín: 1 km SV od kapličky v obci, 620 m n. m., rovina, 16 m2, 49°39‘34“N, 15°53‘04“E, 2. 11. 2011.

E2 (5 %): Picea abies 1, Pinus sp. 1. – E1 (70 %): Eriophorum vaginatum 4, Molinia caerulea agg. 2a, Carex nigra +, Carex rostrata +, Dryopteris cristata +, Eriophorum angustifolium +, Vaccinium myrtillus +, Vaccinium
uliginosum +. – E0 (70 %): Sphagnum fallax 4, Sphagnum
fimbriatum 2b, Calypogeia fissa +, Pohlia nutans +, Polytrichum commune +, Sphagnum palustre +, Straminergon
stramineum +.
Přestože se společenstvo zdá být relativně stabilní, nelze
vyloučit, že v budoucnu dojde k nežádoucím sukcesním
změnám. Zdejší nevelkou populaci kapradě hřebenité může ohrozit zejména expanze bezkolence (Molinia caerulea
agg.), který na okrajích Radostínského rašeliniště vytváří
hustě zapojené porosty a postupně zarůstá i nové plochy (P.
Bureš in verb.). Z tohoto důvodu by bylo vhodné naleziště
pravidelně sledovat a případně zavést management zaměřený na potlačení konkurenčně silné trávy (seč, vytrhávání
prýtů). Lokalita je součástí 1. zóny CHKO Žďárské vrchy.
Radostínské rašeliniště pravděpodobně představuje první známou lokalitu Dryopteris cristata ve Žďárských vrších (cf. Chrtek 1988, Bureš et Smejkal 1990, Procházka
et Hodálová-Rácová 1999). Druh se nepodařilo zaznamenat ani při zevrubných průzkumech zdejší flóry (Růžička
1993) a vegetace (Neuhäusl 1975). Nabízí se tedy otázka,
jestli kapraď hřebenitá byla na lokalitě dříve přehlížena nebo jestli se jedná o novodobý výskyt. Pro první možnost
hovoří zejména refugiální charakter regionu. Podobně jako
Třeboňsko nebo Dokesko i krajina Žďárských vrchů v okolí
Velkého Dářka patří k „tajgově laděným“ oblastem, kde se
dodnes (i když jen na omezené ploše) zachovaly rašelinné
březiny, přirozené borové lesy a rašeliniště. Mokřady, kde se
ukládal organický sediment, zde navíc existovaly během celého postglaciálu (Břízová 2009). V území se vyskytuje řada
druhů, které jsou hojné v boreální zóně Eurasie a ve střední
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Evropě se vesměs považují za (post)glaciální relikty vázané
na rašeliniště. V současnosti zde roste např. Andromeda polifolia, Carex chordorrhiza, C. dioica, C. lasiocarpa, Stellaria longifolia, Trientalis europaea, Vaccinium uliginosum,
v minulosti se zde vyskytovaly také Carex limosa a C. pauciflora (Bureš et Řepka 1991), Calliergon giganteum (Neuhäusl 1972) nebo Scorpidium scorpioides (Rybníček 1966).
Sestavu boreálních prvků v území doplňuje mravenec Formica picea (Čech et al. 2002, 409), střevlíček Agonum ericeti (Nenadál 1987) nebo pakomár Lasiodiamesa gracilis
(V. Syrovátka in verb.). Dryopteris cristata rozhodně není
taxon, který by do podobného regionu nepatřil, ale právě
naopak. Na druhou stranu kvůli absenci starších údajů ze
známé botanické lokality a schopnosti kapradin bez potíží
překonávat větší vzdálenosti pomocí lehkých spor, nelze
vyloučit, že výskyt druhu na Radostínském rašeliništi může
být také důsledek nedávného (a pravděpodobně jednorázového) výsadku. Jako mnohem pravděpodobnější se však
jeví hypotéza, že kapraď hřebenitá je dlouhodobou součástí
flóry Žďárských vrchů a kvůli své nenápadnosti byla dosud přehlížena. Druh ukazuje na reliktní a historicky bezlesý charakter území podobně jako na dalších nalezištích
v ČR. S mírným optimismem lze proto doufat v další nálezy v okolí Velkého Dářka. Údaj D. cristata ze Žďárských
vrchů uvedený v databázi Florabaze (http://florabase.cz/
databanka/) a Nálezové databázi ochrany přírody (NDOP)
z lokality Zámek je mylný (L. Ekrt in litt.).
Nomenklatura a taxonomické pojetí druhů vychází ze
seznamu cévnatých rostlin ČR (Danihelka et al. 2012)
a seznamu mechorostů ČR (Kučera et Váňa 2005). Názvy
syntaxonů odpovídají přehledu vrchovišť ČR (Hájková et
al. 2011).
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