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Lišejníky Slavkovského lesa V.  
– skalní lišejníky
Ondřej Peksa, Západočeské muzeum v Plzni

V pátém dílu seriálu se dostáváme ke třetí, 
dosud nepopisované ekologické skupině li-
šejníků. Zaměříme se na druhy saxikolní čili 
epilitické, tedy takové, co rostou na skalách 
a kamenech. Budeme se pohybovat na okraji 
Slavkovského lesa, navštívíme nejvyšší horu 
Tepelské vrchoviny a také údolí Teplé.

Čtyři kilometry východně od Mariánských 
Lázní se tyčí zbytky třetihorní bazaltové 
sopky – Podhorní vrch (847,2 m n. m.). Jižní 
vrcholek této hory tvoří skalnatá kupa zvaná 
Malá Podhora. Když vystoupáte na její 
temeno po starých kamenných schodech, 
povede vás cestička podél skalního hřebene 

až na vyhlídkovou plošinu. Zdejší skály jsou 
pokryté pestrým společenstvem lišejníků 
v podstatě typickým pro bazaltové horniny. 
Na horizontálních nebo mírně ukloněných 
plochách skal většinou dominuje hnědá 
terčovka růžicovitá (Xanthoparmelia loxodes) 
spolu s šedými korovitými misničkami šedi-
vou a modrošedou (Aspicilia cinerea, A. ca-
esiocinerea – obr. 1). Z lupenitých lišejníků 
jsou hojné také zelenkavá terčovka posypaná 
(Xanthoparmelia conspersa – obr. 1) rostou-
cí na osluněných plochách a šedá terčovka 
skalní (Parmelia saxatilis – obr. 2), která upřed-
nostňuje mírně zastíněná místa. Na vrchol-
cích skalního hřebene jsou k vidění dva dru-
hy pupkovek. Ty představují zvláštní skupinu 
lupenitých druhů, jejichž stélka je přichycena 
k podkladu jen v jediném místě zvaném pupek 
(umbilicus). Vyskytuje se zde běžná pupkov-
ka mnoholistá (Umbilicaria polyphylla) a také 
horský druh pupkovka osmahlá (Umbilicaria 
deusta). Na první pohled si mohou být obě 
dosti podobné, ale pupkovka mnoholistá má 
více dřípené lupeny a na spodní straně je 
černá, kdežto pupkovka osmahlá má spodní 
stranu tmavě hnědou a na povrchu stélky tvoří 
„kožíšek“ z jemných cylindrických izidií, tedy 
specializovaných výrůstků sloužících k ve-
getativnímu množení (srovnej obr. 3 a obr. 4; 
viz také níže). Z korovitých lišejníků porůstají 
vrcholky skal např. drobnovýtruska hnědavá 
(Acarospora fuscata – obr. 5), svícníček ko-
rálovitý (Candelariella coralliza – viz obr. 1),  
džbánovka drsná (Diploschistes scruposus 

1. Společenstvo druhů na skalách Malé Podhory: 
zelená terčovka posypaná, hnědá terčovka 
růžicovitá, šedá misnička šedivá a žlutý svícníček 
korálovitý.

2. Terčovka skalní (Parmelia saxatilis), jeden z našich 
nejhojnějších lupenitých lišejníků.
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– obr. 6), šálečka hnědočerná (Lecidea fuscoa-
tra), misnička hnědá (Protoparmelia badia) 
nebo mapovník zeměpisný (Rhizocarpon geo-
graphicum – obr. 7).

Více ukloněné nebo úplně svislé stěny skal 
jsou pokryté především korovitými lišejníky. 
Asi největší plochu zabírají tři vzhledově po-
dobné druhy zelenožlutých misniček – mis-
nička zelenavá (Lecanora polytropa), misnič-
ka klamavá (Lecanora intricata) a misnička 
sírová (Lecanora sulphurea). První druh má 
stélku většinou nenápadnou, celý porost je 
tvořen v podstatě jen diskovitými plodnicemi 
– apotécii. U druhého druhu převažuje zele-
nožlutá stélka, plodnice jsou menší a často 
polozanořené (viz obr. 8). Třetí druh, misnička 
sírová, má výraznou stélku s vypouklými, na-
hloučenými a šedě ojíněnými apotécii a čas-
to si vybírá místa na hranách skal (obr. 9). Se 
zelenkavou barvou zmíněných misniček ostře 
kontrastuje žlutá barva svícníčku žloutkového 
(Candelariella vitellina – obr. 10) a bělavá nebo 
šedá barva stélek terčovníku růžicovitého 
(Physcia dubia), misničky skalní (Lecanora ru-
picola – obr. 11) a děratky mléčné (Pertusaria 
lactea – obr. 12). Zajímavou dvojici tvoří pří-
buzné druhy misnička černá (Tephromela atra) 
a misnička okruščitá (Tephromela grumosa). 
První z nich tvoří nádherné černobílé plodnice, 
druhá má téměř celý povrch stélky šedě so-
rediozní (obr. 13). Zásadně se tedy liší stylem 
rozmnožování – jedna sází čistě na pohlavní 
množení pomocí výtrusů, druhá upřednostňu-
je vegetativní styl, kdy se z povrchu stélky od-
dělují specializované rozmnožovací částečky 
zvané soredie. Na patách kolmých stěn přímo 
u cestičky k vyhlídce roste zajímavý druh (za-
tím) bez českého jména – Miriquidica leuco-
phaea. Pozná se podle bělavé či šedé stélky 
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3. Pupkovka mnoholistá (Umbilicaria polyphylla).
4. Pupkovka osmahlá (Umbilicaria deusta). Na lupe-

nech jsou zřetelné podlouhlé izidie.
5. Rozpraskaná stélka drobnovýtrusky hnědavé 

(Acarospora fuscata).
6. Džbánovka drsná (Diploschistes scruposus) tvoří 

zanořené plodnice. V ranách po okusu plži je 
zřetelná zelená řasová vrstva.
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s těsně přisedlými hnědými apotécii, jejichž 
okraj je světlejší než plocha disku (obr. 14). 
Spolu s pupkovkou osmahlou dokazuje tento 
chladnomilný druh, že se na vrcholu Podhory 
projevuje horské klima.

Podobná lišejníková flóra jako na Podhor-
ním vrchu je k vidění i na dalších bazaltových 
nebo silikátových horninách v blízkém okolí. 
Na amfibolitových skalách v údolí Teplé nad 
Bečovem roste většina výše zmíněných dru-
hů, ale samozřejmě také řada dalších. Už při 
průjezdu autem upoutá zrak jasně žlutý lišej-
ník pokrývající velké plochy skal. Prášenka 
žlutá (Chrysothrix chlorina), jak se tento druh 
nazývá, je specialistou na život v podmínkách 
bez přístupu ke kapalné vodě. Roste na kol-
mých a převislých stěnách a vodu získává 
ve formě vodní páry (takovému životnímu stylu 
se říká ombrofobie – obr. 15). Její stélka je vel-
mi jednoduchá, nemá vrstevnatou strukturu, 
jakou mají stélky jiných korovitých či lupeni-
tých druhů. Je tvořena pouze sorediemi, tedy 

7. Asi nejznámější „učebnicový“ lišejník – mapovník 
zeměpisný (Rhizocarpon geographicum).

8. Uprostřed vypouklá apotécia misničky zelenavé 
(Lecanora polytropa), okolo plodné stélky misničky 
klamavé (Lecanora intricata).

9. Misnička sírová (Lecanora sulphurea).
10. Stélka svícníčku žloutkového (Candelariella 

vitellina) s plodnicemi.
11. Terčovník růžicovitý (Physcia dubia) a misnička 

skalní (Lecanora rupicola).
12. Děratka mléčná (Pertusaria lactea) tvoří vprostřed 

rozpraskané stélky kupky hrubých soredií.
13. Setkání příbuzných – vlevo misnička černá 

(Tephromela atra) s bíle lemovanými plodnicemi, 
vpravo sorediozní misnička okruščitá (Tephromela 
grumosa).

14. Miriquidica leucophaea – šedá stélka s hnědými 
plodnicemi.

15. Porosty prášenky žluté (Chrysothrix chlorina) 
na převisech skal.

16. Skupina stélek pupkovky srstnaté (Umbilicaria 
hirsuta).

17. Děratka korálová (Pertusaria corallina) – stélka 
s cylindrickými izidiemi.

18. Terčovka lesklá (Melanelixia fuliginosa).
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jednoduchými klubíčky z houbových vláken 
omotaných kolem několika buněk zelených 
řas. Sorediozní stélka skvěle pohlcuje vodní 
páru a zároveň se neustále rozpadá díky pů-
sobení větru, otěru živočichů apod. Šíření tím-
to způsobem je natolik efektivní, že tento druh 
vůbec netvoří plodnice s výtrusy. Podobnou 
strategii využívají i další prášenky (rod Lepra-
ria), které můžete potkat prakticky na každém 
stromě či skalním převisu ve formě šedých či 
zelenavých sorediozních povlaků (pokud pře-
jedete rukou, špiní!).

Na osluněných svislých stěnách, po kte-
rých naopak stéká při dešti voda, roste 
např. pupkovka srstnatá (Umbilicaria hirsuta 

– obr. 16). Jednotlivé „lupeny“ tohoto druhu 
často tvoří poměrně velké porosty protažené 
ve směru vodní cesty. Tekoucí voda totiž unáší 
soredie, které se zachytávají „níže po prou-
du“, kde z nich vyrostou nové stélky. 

Jak je vidět, lišejníky rostoucí na svislých 
skalních stěnách (nebo také na kmenech stro-
mů) velmi často využívají vegetativní rozmno-
žování. Na závěr můžeme jmenovat ještě další 
dva druhy, které se šíří nikoliv sorediemi, ale 
izidiemi. Oba rostou spíše v polostínu, na ska-
lách pod stromy. Prvním z nich je korovitá dě-
ratka korálová (Pertusaria corallina – obr. 17), 
druhým lupenitá terčovka lesklá (Melanelixia 
fuliginosa – obr. 18). ■

KRÁTKÉ ZPRÁVY
■ Na jaře letošního roku byla úspěšně do-
končena oprava výpusti Seidlova rybní-
ku, jedinečné montánní stavby, jejíž vznik se 
datuje do 16. století. Nádrž je součástí NPR 
Božídarské rašeliniště. Cena opravy byla vy-
číslena na celkových  1 478 889,- Kč. Práce 
byly zajištěny prostřednictvím AOPK ČR, RP 
Správa CHKO Slavkovský les a financovány 
z Programu obnovy přirozených funkcí kraji-
ny. Hlavním posláním nádrže je ekostabilizač-
ní funkce v krajině – rybník v území zadržuje 
vodu a saturuje jí okolní cenné biotopy.

Oprava se zaměřila na havarijní stav výpus-
ti a na středověkou chodbu s klenbou z vy-
skládaných kamenů vedenou v tělese samotné 
impozantní hráze a jejího vstupního portálu. 
Velký důraz byl kladen na autenticitu prove-
dení a zachování historické hodnoty díla, což 
se dodavateli stavebních prací povedlo splnit 
na výbornou.

Jednou ze skupin živočichů, kteří nejsou 
přímo „vodní“ a mají z opravy a zachování díla 
také prospěch, jsou i netopýři. Ti tak mohou 
i nadále využívat úkryty v kamenné klenbě 
chodby pro zimní hibernaci.

Opravou havarijního stavu jsme docílili za-
chování nádrže a všech mokřadních biotopů 
na ní závislých minimálně na dalších několik 
desetiletí, možná i po další generace. I dnes 
tak můžeme obdivovat středověké dílo, jak 
ukryto v území rezervace, tiše odráží oblohu 
a obrysy okolních stromů na hladině plně na-
puštěného Seidlova rybníka.

■ Po více jak desetiletém snažení uskutečnit 
zásadní rekonstrukci malých vodních ná-
drží v přírodní rezervaci U Sedmi rybníků 
se v roce 2017 podařilo aktualizovat projek-
tovou dokumentaci a provést přípravné práce 
(kácení dřevin, spuštění vybraných rybníků). 
V roce 2018 byla úspěšně podána projekto-
vá žádost do Operačního programu životního 
prostředí, podařilo se vysoutěžit zhotovitele 
na realizaci této významné ochranářské akce 
a v srpnu byla rekonstrukce zahájena. Chá-
trání rybničních hrází se v posledních letech 
snažili pracovníci AOPK ČR, RP Správy CHKO 
Slavkovský les zabránit nejrůznějšími drobný-
mi opravami, ale zub času je neúprosný a bez 
zásadní rekonstrukce by se zdejší vodní plo-
chy nepodařilo zachovat.


