Česko-německé
rozdíly v květeně

Die böhmisch-deutschen
Unterschiede in der Flora

Ačkoliv příroda nezná hranic, odlišné
geografické, klimatické a historické podmínky české a bavorské Šumavy jsou příčinou odlišností květeny na obou stranách hranice.
Bavorská strana Šumavy je návětrná, se strmějšími svahy a pohoří zde dosahuje nejvyšších
nadmořských výšek včetně nejvyššího vrcholu (Velký Javor, 1456 m) a také je zde největší
podíl subalpinského bezlesí, tedy takového,
které se nachází nad horní hranicí lesa. Hraniční hřeben je nejen klimatickým předělem,
ale i migrační bariérou.

autor: P. Kavale

Velký Javor • Großer Arber
autor: P. Koutecký

sítina trojklaná • Dreiblatt-Binse

autor: W. Diewald

řeřišnice rýtolistá • Resedablättriges Schaumkraut

autor: M. Štech

ožanka lesní • Salbei-Gamander

Obwohl die Natur keine Grenzen kennt,
sind die unterschiedlichen geografischen,
klimatischen und historischen Bedingungen
des böhmischen und bayerischen Böhmerwaldes die Ursache der unterschiedlichen
Flora zu beiden Seiten der Grenze. Die bayerische Seite des Böhmerwaldes ist die Wetterseite des Gebirges mit steileren Hängen und
das Gebirge erreicht hier die höchsten Meereshöhen einschließlich des höchsten Gipfels
(Großer Arber, 1456 m). Es gibt hier auch den
größten Anteil des subalpinen Offenlandes,
d.h. eines solchen, das sich oberhalb der oberen Waldgrenze befindet. Der Grenzkamm
stellt nicht nur eine klimatische Grenze, sondern auch eine Migrationsbarriere dar.
autor: P. Koutecký

rosnatka anglická • Langblättriger Sonnentau

autor: M. Štech

bříza trpasličí • Zwerg-Birke

Na bavorské straně jsou častější druhy skalních štěrbin a subalpinských stanovišť jako sítina trojklaná (Oreojuncus trifidus) a psineček skalní (Agrostis rupestris). Pouze ve skalních štěrbinách
Velkého Javoru a Falkensteinu roste řeřišnice rýtolistá (Cardamine resedifolia). Až překvapivě důsledně je vázána na vlhčí bavorskou stranu pohoří ožanka lesní (Teucrium scorodonia), která je
rozšířená především v západní Evropě a Šumava představuje východní hranici jejího rozšíření.

Auf bayerischer Seite sind viel häufiger die Arten von Felsspalten und subalpinen Standorten vertreten, wie die Dreiblatt-Binse (Oreojuncus trifidus) und das Felsen-Straußgras (Agrostis rupestris).
Nur in den Felsspalten des Großen Arbers und des Falkensteins wächst das Resedablättrige
Schaumkraut (Cardamine resedifolia). Fast überraschend konsequent ist an die feuchtere bayerische Seite der Salbei-Gamander (Teucrium scorodonia) gebunden, der vor allem im Westeuropa
Naopak na české straně leží většina Šumavských plání s rozsáhlými vrchovišti, které do Bavorska verbreitet ist und der Böhmerwald die Ostgrenze seiner Verbreitung darstellt.
zasahují jen okrajově. Proto jsou zde mnohem hojnější významné druhy těchto stanovišť jako na- Auf tschechischer Seite liegen im Gegenteil die meisten Ebenen des Böhmerwaldes mit ausgepříklad rosnatka anglická (Drosera anglica) nebo bříza trpasličí (Betula nana), která se vyskytuje dehnten Hochmooren, die nach Bayern nur randweise eingreifen. Deshalb sind hier viel häufipouze na české straně pohoří.
ger bedeutende Arten dieser Standorte, wie zum Beispiel der Langblättrige Sonnentau (Drosera
anglica) oder die Zwerg-Birke (Betula nana), die nur auf tschechischer Seite des Gebirges vorkommt.
autor: R. Roučková

autor: L. Ekrt

Unterschiedliche Naturbedingungen sowie die Art der Bewirtschaftung ist auch die Ursache für die verschiedene Gefährdungsstufe des Berg-Wohlverleihs (Arnica montana) oder des
Gewöhnlichen Katzenpfötchens (Antennaria dioica). Diese beiden Arten sind in der Gegenwart auf tschechischer Seite des
Böhmerwaldes viel häufiger als in Bayern.

Odlišné přírodní podmínky a také způsob hospodaření jsou příčinou různé míry ohrožení prhy arniky (Arnica montana) nebo
kociánku dvoudomého (Antennaria dioica). Tyto oba druhy
jsou v současnosti na české straně Šumavy mnohem častější
než v Bavorsku.
Zemědělsky intenzivněji obhospodařovaná bavorská strana
Šumavy stále hostí řadu dnes vzácných polních plevelů, které
na české straně již vyhynuly. Mezi ně náleží například kriticky
ohrožený koukol polní (Agrostemma githago), který je cíleně
udržován na políčkách u obce Bischofsreut.
prha arnika • Berg-Wohlverleih

kociánek dvoudomý
Gewöhnliches
Katzenpfötchens

Die landwirtschaftlich intensiver bewirtschaftete bayrische
Seite des Böhmerwaldes gastiert immer noch eine Reihe der
heutzutage seltenen Feldunkrautarten, die auf tschechischer
Seite bereits ausstarben, wie z. B. die kritisch gefährdete Gewöhnliche Kornrade (Agrostemma githago), die auf kleinen
Feldern bei der Gemeinde Bischofsreut gezielt erhalten wird.
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Luční prameniště

Wiesenquellgebiete

Luční studánky bývají nenápadné. Na Šumavě se nejčastěji setkáme s prameništi s vyvěrající vodou chudou na rozpuštěné minerály a s malým množstvím živin. Proto i vegetace je zde nízká
a často dominují mechorosty. Bylinné patro bývá
chudé a tvořené porosty s převahou nízkých bylin.
Luční prameniště jsou mozaikovitě vtroušená do
jiných lučních biotopů. Jde o ohrožená stanoviště
zejména kvůli nevhodnému způsobu hospodaření
a eutrofizaci. Ačkoliv prameniště bývají druhově
chudá, jsou velice významná, neboť se jedná o tradiční, dnes zanikající prvek naší krajiny, který je
mimo jiné zásadní pro udržení tolik potřebné vody
v krajině.

autor: E. Zelenková

Aby naši předkové mohli v minulosti na podmáčených loukách vůbec hospodařit, byla voda odváděna mělkými kanálky, které zarůstaly prameništní
vegetací. Bez údržby mělkých stružek a pravidelného kosení nebo pastvy
je tento typ vegetace rychle nahrazen běžnou mokřadní vegetací.
autor: P. Čížková

zdrojovka hladkosemenná • Bach-Quellkraut

autor: L. Ekrt

vrbovka tmavá • Dunkelgrünes Weidenröschen

Die Wiesenbrünnlein sind unauffällig. Im
Böhmerwald finden wir am häufigsten Quellgebiete mit quellendem Wasser, das arm an aufgelösten
Mineralen ist und eine niedrige Nährstoffmenge
enthält. Deshalb ist hier auch die Vegetation niedrig
und es dominieren oft Moosbestände. Die Kräuterebene ist arm und bildet Bestände, in denen niedrige Kräuter überwiegen. Die Wiesenquellgebiete
sind in andere Wiesenbiotope mosaikartig eingetragen. Besonders wegen einer ungeeigneten Bewirtschaftungsart und der Eutrophisierung handelt es sich um bedrohte Standorte. Obwohl die
Quellgebiete artenarm sind, haben sie eine große
Bedeutung, weil es um ein traditionelles, in der Gegenwart verschwindendes Element unserer Landschaft geht.

Damit unsere Vorfahren auf versumpften Wiesen überhaupt wirtschaften
konnten, wurde das Wasser mit kleinen seichten Kanälen abgeleitet, die
mit der Quellvegetation bewuchsen. Ohne Instandhaltung von seichten
Rinnen und regelmäßiges Mähen oder Weiden wird dieser Vegetationstyp
durch die gewöhnliche Sumpfvegetation schnell ersetzt.
autor: J. Štěrbová

vlahovka prameništní • Gemeines Quellmoos

Typickým průvodcem otevřených osluněných pramenišť s vyvěrající vodou je dnes velice vzácná
zdrojovka hladkosemenná (Montia fontana). Doprovází ji další druhy jako vrbovka tmavá (Epi
lobium obscurum), ptačinec mokřadní (Stellaria alsine), různé mechy, jako třeba vlahovka prameništní (Philonotis fontana) nebo velmi vzácně rozchodník huňatý (Sedum villosum). Naopak
běžným druhem pramenišť je blatouch bahenní (Caltha palustris).

autor: P. Koutecký

rozchodník huňatý • Sumpf-Fetthenne

autor: L. Ekrt

blatouch bahenní • Sumpf-Dotterblume

Der typische Begleiter von offenen besonnten Quellgebieten mit quellendem Waser ist heute das
sehr seltene Bach-Quellkraut (Montia fontana). Es wird von weiteren Arten begleitet, wie dem
Dunkelgrünen Weidenröschen (Epilobium obscurum), der Bach-Sternmiere (Stellaria alsine), verschiedenen Moosen, z. B. dem Gemeinen Quellmoos (Philonotis fontana) oder sehr selten mit der
Sumpf-Fetthenne (Sedum villosum). Eine im Gegenteil gewöhnliche Art der Quellgebiete ist die
Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris).

autor: I. Matějková

autor: P. Koutecký

Eine ganze Reihe von Quellgebieten war
einst auch in niedrigeren Lagen verbreitet,
wo sie jedoch in der Regel untergingen. Ein
Symbol dieser Arten kann das wunderschöne Sumpf-Läusekraut (Pedicularis palustris)
sein, das in der Gegenwart zu den kritisch gefährdeten Arten gehört. Ähnlich attraktiv ist
das Krause Greiskraut (Tephroseris crispa),
das eines der Symbole der Böhmerwälder
Quellgebiete darstellt.

Celá řada druhů pramenišť byla kdysi rozšířena i v nižších polohách, kde však zpravidla
vyhynuly. Symbolem takových druhů může
být krásný všivec bahenní (Pedicularis pa
lustris), který dnes patří ke kriticky ohroženým druhům. Podobně atraktivní je starček
potoční (Tephroseris crispa), který je jedním
ze symbolů šumavských pramenišť.
všivec bahenní • Sumpf-Läusekraut

starček potoční • Krauses Greiskraut
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Flüsse
des Böhmerwalds

Šumavské řeky
Území Šumavy patří dvěma úmořím.
Převážná část české Šumavy patří k úmoří
Severního moře s nejvýznamnějšími šumavskými řekami Úhlava, Otava (vzniká
soutokem Křemelné a Vydry), Volyňka,
Blanice a Vltava. Většina vod z bavorské a rakouské Šumavy teče do Černého
moře – řeky Regen, Ilz, Große Mühl.

autor: P. Hubený

Řeka Křemelná, která si dodnes zachovala své přirozené řečiště,
vyhloubila nejhlubší kaňon Šumavy.

Die Křemelná, die ihr natürliches Flussbett bis heute erhielt,
höhlte den tiefsten Canyon des Böhmerwaldes aus.

údolí Křemelné • Tal des Flusses Křemelná
autor: J. Schafhauser

Das Territorium des Böhmerwaldes gehört zu den Einzugsgebieten zweier Meere. Der überwiegende Teil des
böhmischen Böhmerwaldes gehört zum
Einzugsgebietder Nordsee mit den bedeutendsten Flüssen des Böhmerwaldes
Úhlava, Otava (Otava entsteht durch den
Zusammenfluss der Křemelná und der
Vydra), Volyňka, Blanice und die Moldau.
Die meisten Gewässer aus dem bayerischen und österreichischen Böhmerwald
fließen ins Schwarze Meer – der Regen,
die Ilz, die Große Mühl.

autor: P. Čížková

autor: M. Štech

Ein besonderes und einigermaßen
vorübergehendes Biotop sind Aufschwemmungen mit dem Bestand
der Gewöhnlichen und Weißen Pestwurz (Petasites hybridus und Petasi
tes albus) direkt in den Flussbetten.

Zvláštním a do určité míry přechodným biotopem jsou náplavy s porostem devětsilů lékařského a bílého
(Petasites hybridus a Petasites albus)
přímo v korytech řek.
Poměrně široká koryta řek umožňují rozvoj specifických vodních a pobřežních rostlinných společenstev.
Na příhodných místech jsou toky
doprovázeny olšovými luhy a vrbovými křovinami zejména s vrbou nachovou (Salix purpurea).
břehový porost s devětsilem lékařským
Ufervegetation mit Gewöhnlicher Pestwurz

devětsil bílý • Weiße Pestwurz

autor: L. Ekrt

mléčivec alpský • Alpen-Milchlattich

vrba nachová • Purpurweide

Ziemlich breite Flussbetten ermöglichen die Entwicklung spezifischer
Wasser- und Uferpflanzengemeinschaften. An geeigneten Standorten
werden die Flüsse mit Erlenauen
und Weidenstauden insbesondere
mit der Purpurweide (Salix purpu
rea) begleitet.

autor: P. Koutecký

pryskyřník platanolistý • Platanenblättriger Hahnenfuß

autor: L. Ekrt

kamzičník rakouský • Österreichische Gemswurz

Významnými druhy říčních niv jsou mléčivec alpský (Cicerbita alpina), pryskyřník platanolistý Die bedeutenden Pflanzenarten der Flussauen sind der Alpen-Milchlattich (Cicerbita alpina),
(Ranunculus platanifolius) a kamzičník rakouský (Doronicum austriacum).
der Platanenblättrige Hahnenfuß (Ranunculus platanifolius) und die Österreichische Gemswurz
(Doronicum austriacum).
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Chladný severozápad

Der kalte Nordwesten

V rozšíření a četnosti výskytu jednotlivých druhů rostlin v různých částech Šumavy můžeme najít významné rozdíly. Severozápadní strana pohoří je návětrná, zřetelně vlhčí
a chladnější. Tato část je bohatší na suboceanické druhy, které jsou náročné na vyrovnaný
průběh teplot a srážek, a jejichž hlavní výskyt
je v západní Evropě. Naopak jihovýchod Šumavy je zejména v závětří hlavního hřebene poměrně teplý a hostí řadu teplomilnějších druhů, které na Šumavu pronikají z Podunají.

autor: M. Štech

In der Verbreitung und Häufigkeit des
Vorkommens der einzelnen Pflanzenarten in
verschiedenen Teilen des Böhmerwaldes können wir bedeutende Unterschiede finden. Die
nordwestliche Seite des Gebirges ist die Wetterseite, die deutlich feuchter und kälter ist. Dieser Teil ist reicher an subozeanische Pflanzenarten, die an den ausgeglichenen Verlauf von
Temperaturen und Niederschlägen anspruchsvoll sind, und die hauptsächlich in Westeuropa
vorkommen. Der Südosten des Böhmerwaldes
ist im Gegenteil im Windschatten des Hauptkammes ziemlich warm und gastiert eine Reihe von wärmeliebenderen Arten, die aus dem
Donautal in den Böhmerwald durchdringen.

pohled z Ostrého • Blick vom Osser
autor: R. Roučková

autor: T. Mrázek

Am Sommerende blüht die Purpur-Waldfetthenne
(Hylotelephium telephium) mit den sattrosafarbigen
Blüten auf, die nur im nordwestlichen Teil des Böhmerwaldes wächst. Wir finden sie auf Rainen, in Sträuchern
und entlang Wege, sie kann jedoch auch an Rändern von
Feuchtwiesen wachsen. Im südöstlichen Böhmerwald
wächst sein gelblühendes Pendant, die Grosse Waldfetthenne (Hylotelephium jullianum), die die feuchten
Standorte völlig meidet.

Koncem léta rozkvétá sytě růžovými květy rozchodník
nachový (Hylotelephium telephium) rostoucí pouze v severozápadní části Šumavy. Nalezneme jej na mezích,
v křovinách a podél cest, ale dokáže růst i na okrajích
vlhkých luk. Na jihovýchodní Šumavě roste jeho žlutě
kvetoucí protějšek rozchodník křovištní (Hylotelephium
jullianum), který se vlhkým stanovištím zcela vyhýbá.
rozchodník nachový • Purpur-Waldfetthenne

rozchodník křovištní
Grosse Waldfetthenne

autor: L. Ekrt

autor: L. Ekrt

Ein Beispiel einer subozeanischen Art, die an Waldquellgebiete und Sümpfe des nordwestlichen Böhmerwaldes gebunden ist, ist das Gegenblättrige Milzkraut (Chrysosplenium oppositifolium). Die Ostgrenze
seiner Böhmerwälder Verbreitung ist überraschend
scharf und geht durch die Mitte der Böhmerwälder
Ebenen durch. Weiter südlich kommt sein häufigeres
Doppelgänger vor, das Wechselblättrige Milzkraut
(Chrysosplenium alternifolium).

Příkladem takového suboceanického druhu vázaného na lesní prameniště a mokřady severozápadní Šumavy je mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium
oppositifolium). Východní hranice jeho šumavského
rozšíření je překvapivě ostrá a prochází středem šumavských plání. Dále na jih se vyskytuje jeho hojnější dvojník, mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium
alternifolium).
mokrýš vstřícnolistý
Gegenblättriges Milzkraut

mokrýš střídavolistý • Wechselblättriges Milzkraut
autor: L. Ekrt

autor: P. Koutecký

Také krásná kapradina žebrovice různolistá (Blechnum spicant) s odlišnými
sterilními a plodnými listy je významným suboceanickým druhem, který
sice roste po celé Šumavě, ale je zřetelně hojnější ve vlhčích návětrných
částech. Podobně je častější v severozápadní části Šumavy sítina kostrbatá
(Juncus squarrosus) se svými tuhými až
drátovitými listy.
žebrovice různolistá • Gewöhnlicher Rippenfarn

sítina kostrbatá • Sparrige Binse

Auch der schöne Gewöhnliche Rippenfarn (Blechnum spicant) mit unterschiedlichen sterilen und fruchtbaren
Blättern ist eine bedeutende subozeanische Art, die zwar im ganzen Böhmerwald wächst, ist aber deutlich häufiger
in feuchteren Wetterteilen. Ähnlich ist
die Sparrige Binse (Juncus squarrosus)
mit ihren steifen bis drahtartigen Blättern im nordwestlichen Teil des Böhmerwaldes häufiger.
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Ledovcová jezera
Před více než 10 000 lety, na konci poslední doby ledové, vzniklo táním ledovců na Šumavě deset ledovcových jezer, která se postupně zanášela usazeninami. V dnešní době existuje osm z nich,
z toho pět leží na české straně Šumavy a na německé straně tři.
Kar – obrovský kotel, na jehož dně leží jezero, byl vyhlouben pohybem masy ledu a balvanů, které s sebou nesl ledovec. Jak ledovec
před sebou tlačil kameny a další materiál, vytvořil jakousi hráz, tzv.
morénu. Ustupováním a táním ledovce se v karu nahromadila voda
a vzniklo ledovcové jezero.
Skalnatý a kamenitý ráz jezerních karů umožňuje výskyt druhům,
které byly v minulosti hojně rozšířené po celé Šumavě, ale ustoupily v důsledku rozvoje lesa po oteplení na konci doby ledové. Unikátní společenstva rostlin a živočichů hostí také samotná jezera. Tyto
ekosystémy se dnes postupně zotavují z poškození kyselými dešti,
které zejména v 80. letech 20. století výrazně narušily jejich rovnováhu a poškodily celou řadu organizmů v nich žijících.

Gletscherseen
autor: Š. Rosenkranz

autor: T. Čamra

Plešné jezero • Plöckensteinsee

autor: P. Kavale

Prášilské jezero • Stubenbacher See
autor: Š. Rosenkranz

Laka • Lakkasee

autor: P. Hubený

Roklanské jezero • Rachelsee
autor: M. Čtvrtlíková

Velké Javorské jezero • Großer Arbersee
autor: M. Čtvrtlíková

autor: M. Čtvrtlíková

Die Brachsenkräuter, entfernt verwandt mit ausgestorbenen baumartigen Bärlapppflanzen, sind bedeutende glaziale Relikte des Böhmerwaldes. Im Schwarzen See wurde das See-Brachsenkraut (Isoëtes lacustris)
bereits 1816 gefunden und im Jahr 1892 wurde seine Schwesterpflanze, das Igelsporige Brachsenkraut (Isoëtes echinospora), im Plöckensteinsee gefunden. In Mitteleuropa sind diese beiden Arten ungewöhnlich
selten, häufiger kommen sie erst in Skandinavien vor.

Šídlatky, vzdáleně příbuzné vymřelým stromovým plavuním, jsou významnými glaciálními relikty Šumavy. V Černém jezeře byla objevena
šídlatka jezerní (Isoëtes lacustris) již roku 1816 a v roce 1892 byla objevena v Plešném jezeře její sestra šídlatka ostnovýtrusá (Isoëtes echino
spora). Ve střední Evropě jsou oba tyto druhy nesmírně vzácné, hojnější
jsou až ve Skandinávii.
šídlatka jezerní • See-Brachsenkraut

šídlatka jezerní • See-Brachsenkraut
autor: D. Půbal

Šumava představuje poměrně izolovanou a důležitou oblast výskytu hořce panonského (Gentiana pannonica) s hlavním rozšířením ve východních Alpách. Hořec je rostlinou přirozeného bezlesí, proto na Šumavě
roste právě v karových stěnách a pak okolo potoků na Šumavských pláních.
Především v karech šumavských jezer se vyskytuje například jinořadec
kadeřavý (Cryptogramma crispa) nebo šicha oboupohlavná (Empetrum
hermaphroditum). Vzhledem ke kyselému podkladu karových stěn všech
šumavských jezer je jejich květena poměrně chudá.

Vor mehr als 10 000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit, entstanden im Böhmerwald durch die Gletscherschmelze zehn Gletscherseen, die allmählich mit Sedimenten gefüllt wurden. In der
Gegenwart existieren acht davon, fünf liegen auf tschechischer und
drei auf deutscher Seite der Grenze.
Das Kar – ein riesiger Kessel, auf dessen Boden der See liegt, wurde
durch die Bewegung von Eis- und Felsmassen ausgehöhlt, die der
Gletscher mit sich brachte. Wie der Gletscher Steine und weiteres
Material vor sich schob, schuf er einen Damm, die sog. Moräne.
Mit dem Rückgang und der Schmelze des Gletschers sammelte sich
Wasser im Kar an und ein Gletschersee entstand.
Der felsige und steinige Charakter von Seekaren ermöglicht das Vorkommen solcher Arten, die in der Vergangenheit im ganzen Böhmerwald häufig verbreitet waren, aber gingen infolge der Waldentwicklung nach der Erwärmung am Ende der Eiszeit zurück. Die
einzigartigen Gemeinschaften von Flora und Fauna gastieren auch
die Seen selbst. Diese Ökosysteme erholen sich in der Gegenwart
allmählich von der Beschädigung durch Sauerregen, die ihr Gleichgewicht besonders in den 1980er Jahren bedeutend störten und eine
ganze Reihe dort lebender Organismen beeinträchtigten.

hořec panonský • Ungarischer Enzian

šídlatka ostnovýtrusá • Igelsporige Brachsenkraut
autor: P. Koutecký

jinořadec kadeřavý • Krauser Rollfarn
autor: P. Hájková

autor: L. Ekrt

šicha oboupohlavná • Zwittrige Krähenbeere
autor: M. Štech

Der Böhmerwald stellt ein ziemlich isoliertes und wichtiges Gebiet für
das Vorkommen des Ungarischen Enzians (Gentiana pannonica) mit
dem Hauptareal der Verbreitung in den Ostalpen dar. Der Enzian ist eine
Pflanze des natürlichen Offenlandes, deshalb wächst er im Böhmerwald
gerade in Karwänden und in der Umgebung von Bächen auf den Böhmerwald Ebenen.
Vor allem in den Karen der Böhmerwälder Seen kommt der Krause Rollfarn (Cryptogramma crispa) oder die Zwittrige Krähenbeere (Empetrum
hermaphroditum) vor. Angesichts des sauren Untergrundes der Karwände aller Böhmerwälder Seen ist deren Flora ziemlich arm.

autor: A. Vydrová

Florareicher sind nur die Kare des nordwestlichen Böhmerwaldes. Im Kar des Großen Arbersees
finden wir zum Beispiel an der einzigen Stelle im Böhmerwald die Populationen der Bergarten
die Gewöhnliche Rosenwurz (Rhodiola rosea) und der Schnittlauch (Allium schoenoprasum). Die
strauchartige Großblättrige Weide (Salix appendiculata) mit der Hauptverbreitung in den Alpen
wächst in großen Karen quer durch den ganzen Böhmerwald.

Bohatší jsou jen kary severozápadní Šumavy. V karu Velkého javorského jezera například nalezneme na jediném místě na Šumavě populace horských druhů rozchodnice růžová (Rhodiola rosea)
a pažitka pobřežní (Allium schoenoprasum). Keřovitá vrba velkolistá (Salix appendiculata) s hlavním rozšířením v Alpách roste ve velkých karech napříč celou Šumavou.
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pažitka pobřežní • Schnitt-Lauch

vrba velkolistá • Großblättrige Weide

vrba velkolistá • Großblättrige Weide
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Primární bezlesí
v zóně lesa

Das primäre Offenland
in der Waldzone

Bezlesí je tam, kde není les. Primární
bezlesí je takové, kde se les od skončení doby
ledové nikdy nevyvinul. Protože současné
klima podporuje zapojování lesa, primární
bezlesí zůstalo zachováno pouze na místech
se specifickými podmínkami. Hlavní je nízká
teplota, která ve vysokých horách určuje tzv.
horní hranici lesa, nad níž roste jen bylinná
a křovinná vegetace a alpínské trávníky. Tento
typ bezlesí je na Šumavě jen na nejvyšších vrcholech zejména v Bavorsku. V zóně lesa nalezneme primární bezlesí na výchozech skal
a kamenných mořích, a pak v místech, kde
má hlavní roli voda.

autor: V. Kunc

Das Wasser hat die Schlüsselbedeutung
bei der Gestaltung von ausgedehnten Mooren
sowie kleinen Quellgebieten. Es beeinflusst
grundsätzlich die Vegetation entlang der Wasserläufe mit seiner Dynamik. Durch ständige
Uferstörungen, Flussbettveränderungen und
Anschwemmungsbildungen entstehen und
wieder verschwinden Standorte, die für das
Vorkommen von lichtliebenden konkurrenzschwachen Arten geeignet sind. Solche Pflanzen wachsen heute auch entlang Pfade und
Wege, wo sie einen neuen geeigneten Standort fanden.

Luzenský potok • Lusenbach

Voda je klíčová při utváření rozsáhlých rašelinišť i drobných pramenišť.
Svou dynamikou zásadně ovlivňuje vegetaci podél toků. Neustálým narušováním břehů, změnami koryta a vytvářením náplavů vznikají a zase mizí
stanoviště vhodná pro výskyt světlomilných konkurenčně slabých druhů.
Takové rostliny dnes rostou i podél pěšin a cest, kde našly nová vhodná
stanoviště.

Das Wasser hat die Schlüsselbedeutung bei der Gestaltung von ausgedehnten Mooren sowie kleinen Quellgebieten. Es beeinflusst grundsätzlich die
Vegetation entlang der Wasserläufe mit seiner Dynamik. Durch ständige
Uferstörungen, Flussbettveränderungen und Anschwemmungsbildungen
entstehen und wieder verschwinden Standorte, die für das Vorkommen
von lichtliebenden konkurrenzschwachen Arten geeignet sind. Solche
Pflanzen wachsen heute auch entlang Pfade und Wege, wo sie einen neuen geeigneten Standort fanden.

autor: P. Koutecký

autor: D. Zývalová

Die wahren Unikate können auch sehr unauffällige Pflanzen sein. Es ist
zum Beispiel das Alpen-Ruchgras (Anthoxanthum alpinum), das dem Gewöhnlichen Ruchgras ähnlich ist. Im Böhmerwald war sein Vorkommen
nur in einem kleinen Teil der Böhmerwälder Ebenen nachgewiesen, wo
es gerade an die Umgebung von Bächen, die Ränder von Wegen und Mooren gebunden ist.

Skutečnými unikáty mohou být i velmi nenápadné rostliny. Jedním z takových je tráva tomka alpská (Anthoxanthum alpinum), podobná běžné
tomce vonné. Na Šumavě byl její výskyt prokázán pouze na malé části
Šumavských plání, kde je vázána právě na okolí potoků, okraje cest a rašelinišť.
tomka alpská
Alpen-Ruchgras
autor: J. Janáková

autor: J. Janáková

Okraje cest a okolí potoků je také jedno z center
šumavského výskytu protěže norské (Gnaphalium
norvegicum). Najdeme zde také nenápadný úrazník skalní (Sagina saginoides). Oba druhy mají své
dvojníky: protěž lesní (Gnaphalium sylvaticum)
a úrazník položený (Sagina procumbens), kteří se
na Šumavě vyskytují mnohem hojněji.
protěž norská
Norwegisches Ruhrkraut

tomka vonná
Gewöhnliches Ruchgras

úrazník skalní
Alpen-Mastkraut

autor: M. Štech

úrazník položený
Gewöhnliches
Niederliegendes Mastkraut

autor: M. Štech

protěž lesní
Gewöhnliches
Wald-Ruhrkraut

Die Ränder von Wegen und die Umgebung von Bächen sind auch eines der Zentren des Böhmerwälder Vorkommens des Norwegischen Ruhrkrautes
(Gnaphalium norvegicum). Wir finden hier auch
das unauffällige Alpen-Mastkraut (Sagina saginoi
des). Die beiden Arten haben ihre Doppelgänger:
das Gewöhnliche Wald-Ruhrkraut (Gnaphalium
sylvaticum) und das Gewöhnliche Niederliegende
Mastkraut (Sagina procumbens), die im Böhmerwald viel häufiger vorkommen.

autor: J. Janáková

Na okraje vodních toků, prameniště a okraje rašelinišť jsou ale také vázány nápadné rostliny. Jednou z nejdůležitějších je oměj šalamounek (Aco
nitum plicatum), který je endemitem Českého masivu a roste jen v našich
hraničních horách.

An die Ränder von Wasserläufen, die Quellgebiete und Ränder von Mooren sind aber auch auffallende Pflanzen gebunden. Eine der wichtigsten
ist der Sudeten-Eisenhut (Aconitum plicatum), der ein Endemit der Böhmischen Masse ist und nur in unseren Grenzgebirgen wächst.

oměj šalamounek • Sudeten-Eisenhut
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Horské smrčiny

Bergfichtenwald

Zde, ve vrcholových partiích Šumavy,
jsou typickým porostem klimaxové a podmáčené smrčiny. V posledních letech došlo na
mnoha místech k odumírání smrku ztepilého (Picea abies) v důsledku gradace výskytu
kůrovce – lýkožrouta smrkového (Ips typographus). Dnes můžeme pozorovat, jak tyto lesy
procházejí rychlou obnovou. Mladé stromky
klíčí v uvolněných nikách po padlých stromech, často i přímo na jejich tlejících kmenech. Získávají tím výhodu jak v přístupu ke
světlu, tak k živinám. V těchto porostech obnovujícího se lesa dochází ke zmlazování,
jsou zde světlinky a jámy po vývratech. Připomínají tak vegetaci severské tajgy, kde jsou
podobné procesy zcela přirozené.

autor: V. Kunc

autor: P. Čížková

autor: M. Drha

Březník od Vrchové slati • Pürstling aus Lochfilz

lýkožrout smrkový • Buchdrucker
autor: P. Čížková

autor: M. Štech

Die Bestandsdominante bildet die Rotfichte (Picea abies), besonders
in jüngeren Sukzessionsstadien wird die Eberesche (Sorbus aucupa
ria) beigemischt.

Dominantu porostu tvoří smrk ztepilý (Picea abies), zvláště v mladších
sukcesních stádiích bývá přimíšen jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia).

smrk ztepilý • Rotfichte

jeřáb ptačí • Eberesche
autor: P. Čížková

autor: M. Drha

Die Kräuterebene ist ziemlich arm und auch darin spielen die Arten der
nordischen Taiga eine wichtige Rolle. Eine davon ist die gut bekannte Heidelbeere (Vaccinium myrtillus). Bei uns wächst sie in verschiedenen Waldtypen, aber ihr echtes Zuhause sind gerade Bergfichtenwälder, in denen sie eine wichtige Rolle als bedeutende Nahrungsquelle
für viele seltene Tiere spielt. Ihre süßen Beeren sucht zum Beispiel der
Auerhuhn (Tetrao urogallus) aus.

Bylinné patro je poměrně chudé a i v něm hrají důležitou roli druhy
severské tajgy. Jedním z nich je dobře známá brusnice borůvka (Vac
cinium myrtillus). U nás roste v různých typech lesa, ale jejím pravým
domovem jsou právě horské smrčiny, ve kterých hraje důležitou roli
jako významný zdroj potravy pro řadu vzácných živočichů. Její sladké
bobule vyhledává například tetřev hlušec (Tetrao urogallus).
brusnice borůvka • Heidelbeere
autor: M. Štech

pstroček dvoulistý • Zweiblättriges Schattenblümchen

autor: M. Štech

šťavel kyselý • Wald-Sauerklee

Hier, in den Gipfelpartien des Böhmerwaldes, sind die Klimax- und Sumpffichtenwälder typische Bestände. In den letzten Jahren kam es an vielen Stellen zum Absterben
umfangreicher Waldflächen infolge der Gradation des Vorkommens des Buchdruckers
(Ips typographus). Heute können wir beobachten, wie diese Wälder eine schnelle Erneuerung durchmachen. Junge Bäume keimen in
freigemachten Nischen nach den gefallenen
Bäumen, oft auch direkt auf ihren modernden
Stämmen. Sie gewinnen dabei einen Vorteil
beim Zugang zum Licht sowie Nährstoffen.
Diese Bestände des sich durch Verjüngung,
Lichtungen und Gruben nach Baumbrüchen
erneuernden Waldes ähneln der Vegetation
der nordischen Taiga, in der ähnliche Prozesse ganz natürlich sind.

tetřev hlušec • Auerhuhn
autor: P. Čížková

papratka horská • Gebirgs-Frauenfarn

Z dalších druhů rostlin se zde setkáme s nenáročným pstročkem dvoulistým (Maianthemum bifolium) nebo
šťavelem kyselým (Oxalis acetosella). V horských smrčinách jsou také často zastoupeny kapradiny, například
papratka horská (Athyrium distentifolium) často tvoří dominantu podrostu těchto lesů. Na živinově chudých
stanovištích převažují trávy jako například metlička křivolaká (Avenella flexuosa) nebo třtina chloupkatá (Cala
magrostis villosa), která je typická pro středoevropské hory. Další druhy známé z hor střední Evropy jsou podbělice alpská (Homogyne alpina) a velmi vzácný čípek objímavý (Streptopus amplexifolius).

autor: L. Ekrt

metlička křivolaká
Gewöhnliche Drahtschmiele

autor: R. Janák

třtina chloupkatá • Wolliges Reitgras

autor: P. Čížková

podbělice alpská
Grüner Alpenlattich

autor: A. Vydrová

čípek objímavý • Stängelumfassender Knotenfuß

Von weiteren Pflanzenarten finden wir hier das nicht anspruchsvolle Zweiblättrige Schattenblümchen (Mai
anthemum bifolium) oder den Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella). In den Bergfichtenwäldern sind oft auch
Farne vertreten, zum Beispiel der Gebirgs-Frauenfarn (Athyrium distentifolium) bildet oft die Dominante des Unterwuchses dieser Wälder. An nährstoffarmen Standorten überwiegen Gräser, wie zum Beispiel
die Gewöhnliche Drahtschmiele (Avenella flexuosa) oder das Wollige Reitgras (Calamagrostis villosa), das für
mitteleuropäische Berge typisch ist. Weitere Arten, die von den mitteleuropäischen Bergen bekannt sind, sind
der Grüne Alpenlattich (Homogyne alpina) und ein sehr seltener Stängelumfassender Knotenfuß (Streptopus
amplexifolius).
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Luzenské údolí

Lusental

Nacházíme se v samém srdci Šumavy.
Luzenské údolí je mrazovou kotlinou zaříznutou do náhorní plošiny Šumavských plání. Občas zde mrzne i uprostřed léta. Údolí je
utvářeno meandrujícími potoky s mozaikou
mokřadních stanovišť a pramenišť a navazuje na rozsáhlý komplex vrchovišť a horských
lesů. Díky reliéfu krajiny, drsným klimatickým
podmínkám a historickému vývoji se v této oblasti uchovaly do dnešního dne mokřadní biotopy, na nichž od poslední doby ledové nikdy
nerostl les. Zachovaly se zde rostlinné druhy,
které pamatují dobu ledovou, takzvané glaciální relikty, i druhy, jež jinak rostou například
ve vysokých horách nad horní hranicí lesa.

autor: T. Škrabala

autor: V. Kunc

Luzenské údolí • Lusental

Vrchová slať na Březníku • Lochfilz in Pürstling

autor: P. Čížková

autor: M. Štech

Wir befinden uns im Herzen des Böhmerwaldes. Das Lusental ist ein Kaltluftsee, der
in die Böhmerwaldhochebene eingeschnitten
ist. Manchmal friert es hier sogar im Hochsommer. Das Tal wird von mäandrierenden
Bächen durchflossen, die mit einem Mosaik
aus Feuchtstandorten und Quellen in einen
Komplex aus Hochmooren und Bergwäldern
eingebettet sind. Dank des wannenartigen
Reliefs, der rauen klimatischen Bedingungen
und der räumlichen Abgeschiedenheit haben
sich in diesem Gebiet bis heute Feuchtbiotope erhalten, auf denen seit der letzten Eiszeit
nie ein Wald gewachsen ist. Hier überlebten
Pflanzenarten aus der Eiszeit, die sogenannten Kaltzeitrelikte, aber auch Arten, die sonst
zum Beispiel im Hochgebirge an oder oberhalb der Waldgrenze wachsen.

autor: M. Štech

Auf den ersten Blick bemerkt der aufmerksame Besucher die stahlblauen Sternblüten des Sumpfenzians (Swertia perennis) aus der Familie der Enziangewächse. Diese seltene Pflanze ist an wasserreiche
Quellgebiete mit geringer Konkurrenz durch andere
Pflanzenarten gebunden. Heute ist das Lusental das
letzte Refugium dieser Pflanze auf der tschechischen
Seite des Böhmerwaldes. Die Quellen im Lusental beherbergen auch das Nickende Weidenröschen (Epi
lobium nutans), das nur in den am besten erhaltenen
Lebensräumen des mittleren Böhmerwalds wächst.
Eine wichtige und auffällige Art der Gegend unterhalb
des Lusens ist das Berg-Greiskraut (Senecio subalpi
nus). Es wächst auch an offenen Quellen, aber auch
an Moorrändern und seltener entlang von Bächen.

Pozorného návštěvníka na první pohled upoutají ocelově modré hvězdičky květů kropenáče vytrvalého (Swertia perennis) z čeledi hořcovitých. Tato
vzácná rostlina je vázána na vydatná prameniště
s nízkou konkurencí okolní vegetace. Luzenské údolí je dnes posledním útočištěm této rostliny na české straně Šumavy. Prameniště v Luzenském údolí
jsou také domovem drobné vrbovky nicí (Epilobium
nutans), která roste jen na nejzachovalejších stanovištích centrální Šumavy. Významným a nápadným
druhem oblasti kolem Luzného je starček podalpský
(Senecio subalpinus). Roste rovněž na otevřených
prameništích, ale také na okrajích rašelinišť a vzácně
podél potoků.
kropenáč vytrvalý • Sumpfenzian

vrbovka nicí • Nickendes Weidenröschen
autor: Z. Panzelt

starček podalpský • Berg-Greiskraut
autor: J. Johanides

autor: M. Drha

Jako celek představuje Luzenské údolí křehký a zranitelný ekosystém, k němuž je potřeba přistupovat
citlivě, aby nebyly narušeny vazby mezi organizmy
a prostředím. I proto je zde ochrana přírody nejpřísnější. Mezi nejvýznamnější obyvatele tohoto prostoru patří jeřáb popelavý (Grus grus), občas sem zavítá
chřástal polní (Crex crex), ale především je zde domov tetřeva hlušce (Tetrao urogallus). Zima zde je pro
tetřevy náročná, musejí šetřit energií, a proto velmi
špatně snášejí vyrušení, které je stojí mnoho sil. Také
období toku a vyvádění mláďat je rizikovým obdobím. Vyplaší-li se tetřeví rodinka, když se mláďata učí
hledat potravu, trvá jim i několik hodin, než se opět
potkají, a tato doba může mít pro kuřata fatální následky.

Insgesamt ist das Lusental ein fragiles und verletzliches Ökosystem, das vorsichtig behandelt werden
muss, um die Verbindungen zwischen Organismen
und der Umwelt nicht zu stören. Deshalb ist der Naturschutz hier am strengsten. Einer der wichtigsten
Bewohner dieser Gegend ist der Kranich (Grus grus),
gelegentlich besucht es der Wachtelkönig (Crex
crex), vor allem aber ist es die Heimat des Auerhuhns
(Tetrao urogallus). Der Winter hier fordert die Auerhühner, sie müssen Energie sparen. Vor einer Störung fliehen zu müssen, kostet sie viel Kraft. Auch die
Balzzeit und die Aufzucht der Küken ist eine Risikozeit. Wenn eine Auerhahnfamilie zur der Zeit gestört
wird, in der die Jungtiere die Nahrungssuche lernen,
kann es mehrere Stunden dauern, bis sie sich wiedersehen. Diese Zeit kann fatale Folgen für die Küken haben.
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jeřáb popelavý • Kranich

chřástal polní • Wachtelkönig

tetřev hlušec • Auerhuhn
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Vrchoviště centrální Šumavy

Hochmoore des zentralen Böhmerwaldes

Oproti severským rašeliništím jsou šumavská vrchoviště unikátní
především kombinací severských a středoevropských druhů. Borovice
kleč (Pinus mugo), která zde převažuje, je totiž středoevropským druhem, jehož přirozené rozšíření končí Krkonošemi a dále na sever už
neroste.
Na rozsáhlých vrchovištích nad Luzenským údolím jsou nejcennější
plochy bezlesí, které jsou členěny do bultů (vyvýšenin), které jsou porostlé trsy různých ostřic, rašeliníky a dalšími druhy, a šlenků, což jsou
prohlubně, kde se drží voda, žijí zde odlišné druhy rašeliníků i dalších
rostlin či bezobratlých, které využívají tato velmi zamokřená mikrostanoviště, aniž by si konkurovaly s druhy žijícími na bultech. Na těchto
místech přežívají glaciální relikty, které mají dnes hlavní rozšíření v boreální zóně Eurasie a Severní Ameriky. Ukázkovým příkladem je suchopýrek trsnatý (Trichophorum cespitosum), jehož cirkumpolární areál se
v Evropě od západu k východu se stoupající vzdáleností od moře stává
ostrůvkovitým. Jde o typický boreomontánní prvek Šumavy.

autor: P. Koutecký

autor: P. Čížková

autor: L. Ekrt

borovice kleč • Bergkiefer

vrchoviště s klečí • Hochmoor mit der Berg-Kiefer

suchopýrek trsnatý • Rasenbinse

autor: P. Koutecký

autor: P. Koutecký

Im Gegensatz zu den Mooren Skandinaviens ist der Böhmerwald
vor allem durch die Kombination nordischer und mitteleuropäischer
Arten einzigartig. Die hier vorherrschende Bergkiefer (Pinus mugo) ist
eine mitteleuropäische Art, deren natürliche Verbreitung im Riesengebirge endet und nicht mehr weiter nördlich folgt.
In den ausgedehnten Hochmooren über dem Lusental ist die Vegetation durch Bulte und Schlenken differenziert. Torfbildende Moose und
Seggen wachsen horstartig in die Höhe und bilden die sogenannten
Bulten. Dazwischen, in den Schlenken, steht das Wasser an der Oberfläche an. Diese Kleinstgewässer werden von hochspezialisierten Pflanzen und wirbellosen Tieren bewohnt.
An diesen Orten überleben Eiszeitrelikte, die heute in den borealen
Gebieten Eurasiens und Nordamerikas ihre Hauptverbreitung haben.
Ein typisches Beispiel ist die Rasenbinse (Trichophorum cespitosum), deren zirkumboreales Areal sich in Europa von Westen nach Osten mit
abnehmender Meeresnähe (steigender Kontinentalität) inselartig auflöst. Auch das Vorkommen im Böhmerwald ist solch ein boreo-montanes Relikt.
autor: P. Koutecký

Feuchtgebiete werden oft von Pflanzen aus der Familie der Sauergrasgewächse (Cyperaceae) besiedelt, zu denen neben der Rasenbinse auch die Gattung der Seggen gehört, von der auf Hochmooren
gleich mehrere Arten leben. Die unscheinbare und seltene Armblütige Segge (Carex pauciflora) wächst auf Bulten und trockenen Rändern von Hochmooren, während wir in den Schlenken beispielsweise
die Schlamm-Segge (Carex limosa) finden, die oft die schwankenden
Ränder von Mooraugen bewächst. Dort finden wir auch die Blumenbinse (Scheuchzeria palustris), die ebenfalls in den nördlichen Gebieten viel häufiger vorkommt.

Mokřady často osidlují rostliny z čeledi šáchorovitých (Cyperaceae),
kam kromě suchopýrku patří i rod ostřice, kterých nalezneme na vrchovištích hned několik. Nenápadná a vzácná ostřice chudokvětá
(Carex pauciflora) roste na bultech a sušších okrajích vrchovišť, zatímco v rašelinných šlencích nalezneme například ostřici bažinnou
(Carex limosa), která zarůstá často i houpavé okraje rašelinných jezírek. Tam můžeme nalézt i blatnici bahenní (Scheuchzeria palustris),
jež je také mnohem častější v severských oblastech.

ostřice chudokvětá • Armblütige Segge
autor: P. Koutecký

ostřice bažinná • Schlamm-Segge
autor: R. Roučková

autor: M. Štech

blatnice bahenní • Sumpf-Blumenbinse
autor: P. Čížková

autor: P. Koutecký

Na vrchovištích rostou také krásně kvetoucí rostliny. Často jsou to
zástupci čeledi vřesovcovitých (Ericaceae), kterým umožňuje růst
na těchto velmi chudých stanovištích symbióza s houbami, takzvaná mykorhiza. Mykorhiza vřesu je jedna z nejvíce specializovaných,
neboť je přizpůsobena extrémně kyselému půdnímu prostředí vrchovišť. Snad nejkrásnějším druhem z této skupiny je kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia). Dále je to dobře známá klikva bahenní
(Vaccinium oxycoccos) a také vzácnější klikva maloplodá (Vaccinium
microcarpum), která se vyskytuje na nejzachovalejších místech.
Na těchto chudých stanovištích najdeme i masožravé rosnatky, které lapají hmyz, a tak získávají cenné živiny. Kromě běžnější rosnatky
okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) se v krajině pod Luzným vyskytuje na okraji rašelinných jezírek i velmi vzácná rosnatka anglická
(Drosera anglica). Oba druhy se zde i kříží.
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kyhanka sivolistá • Rosmarinheide

klikva bahenní • Gewöhnliche Moosbeere

klikva maloplodá • Kleinfrüchtige Moosbeere

rosnatka okrouhlolistá • Rundblättriger Sonnentau

rosnatka anglická • Langblättriger Sonnentau
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Auch auf den Hochmooren wachsen wunderschön blühende Pflanzen. Oft sind es Mitglieder der Heidekrautgewächse (Ericaceae), die
in diesen sehr nährstoffarmen Lebensräumen durch Symbiose mit
Pilzen wachsen können. Diese Symbiose wird Mykorrhiza genannt
und die Mykorrhiza der Heidekrautgewächse ist eine Spezialität, die
für die extrem sauren Bodenverhältnisse von Mooren optimiert ist.
Die vielleicht schönste von ihnen ist die Rosmarinheide (Andromeda
polifolia). Neben der bekannten Gewöhnlichen Moosbeere (Vaccini
um oxycoccos) kommt an den am besten erhaltenen Standorten die
seltene Kleinfrüchtige Moosbeere (Vaccinium microcarpum) vor.
Auch fleischfressende Sonnentaue leben in diesen nährstoffarmen
Lebensräumen. Sie fangen Insekten und gewinnen so wertvolle Nährstoffe. Neben dem häufigeren Rundblättrigen Sonnentau (Drosera
rotundifolia) kommt in der Gegend unterhalb vom Lusen am Rande von Mooraugen auch der sehr seltene Langblättrige Sonnentau
(Drosera anglica) vor. Beide Arten kreuzen sich hier.

Podmáčené a rašelinné
smrčiny

Au- und
Moorfichtenwälder

Zde, na Šumavských pláních,
jsou hlavním typem porostu přirozené podmáčené smrčiny. Jejich důležitou složkou jsou mechorosty, které
mohou převažovat nad cévnatými
rostlinami a pokrývat i více než 70 %
povrchu půdy.

autor: P. Čížková

autor: Š. Koval

rohozec trojlaločný • Dreilappige Peitschenmoos

Hier, auf den Hochebenen des
Böhmerwaldes bilden natürliche
„Aufichtenwälder“, den Hauptvegetationstyp. Ihr wichtigster Bestandteil sind Moose, die den Anteil an Gefäßpflanzen überwiegen, und mehr
als 70 % der Bodenoberfläche bedecken können.

autor: Š. Koval

Jedním z charakteristických druhů je rohozec
trojlaločný (Bazzania trilobata). V rašelinných smrčinách nalézáme typicky různé druhy rašeliníků, nápadný je například rašeliník
Girgensohnův (Sphagnum girgensohnii).

Modrava, rašelinná smrčina • Modrava, Torffichtenwald

Eine der charakteristischen Arten ist das Dreilappige Peitschenmoos (Bazzania trilobata). In
Fichtenmoorwäldern finden wir typischerweise verschiedene Arten von Torfmoosen, wie
zum Beispiel das auffällige Torfmoos Sphag
num girgensohnii, die zum Aufbau des Torfbodens auf denen die Moorwälder stocken beitragen.

rašeliník Girgensohnův • Torfmoos Sphagnum girgensohnii
autor: R. Janák

autor: P. Čížková

Unter den Gefäßpflanzen, die in Aufichtenwäldern
wachsen, muss man eine Art unbedingt erwähnen:
das Berg-Alpenglöckchen (Soldanella montana). Diese violett blühende Schönheit aus der Familie der
Primelgewächse kommt im Böhmerwald vielerorts
vor, gedeiht aber am besten in Fichtenwäldern. Es
war der Böhmerwald, wo es im 19. Jahrhundert beschrieben wurde, und hier liegt das Zentrum seines
weltweiten Vorkommens, das sich nur auf ein kleines Gebiet Mitteleuropas beschränkt.

Z cévnatých rostlin rostoucích v podmáčených smrčinách je potřeba zmínit jeden z nejvýznamnějších
druhů celé Šumavy, a to dřípatku horskou (Solda
nella montana). Tato fialově kvetoucí kráska z čeledi prvosenkovitých se na Šumavě vyskytuje leckde,
ale nejlépe se jí daří právě ve smrčinách. Byla to právě Šumava, odkud byla v 19. století popsána, a celosvětově je její výskyt omezen pouze na malé území
střední Evropy s centrem na Šumavě.
dřípatka horská – detail květů • Berg-Alpenglöckchen – Detail der Blumen

dřípatka horská – porost • Berg-Alpenglöckchen – Habitat

autor: P. Koutecký

autor: L. Ekrt

Ein weiteres Schmuckstück, das an Aufichtenwälder gebunden
ist, ist eine kleine Orchidee, das Kleine Zweiblatt (Listera cor
data). Es kann nur dort wachsen, wo die Vegetation sehr locker
ist. In Tschechien ist es sehr selten und gesetzlich geschützt.
Den Siebenstern (Trientalis europaea) treffen wir dagegen in
den Fichtenwäldern sehr oft an. Er ist ein Rohhumuszeiger und
wächst im Böhmerwald in lichteren Wäldern und an Moorrändern. Der Böhmerwald bildet die südliche Grenze seines Kernareals. In den Alpen ist er bereits sehr selten.

Dalším klenotem vázaným na podmáčené smrčiny je drobná orchidej bradáček srdčitý (Listera cordata). Dokáže vyrůst jen tam,
kde je ostatní vegetace velmi rozvolněná. U nás je velmi vzácný
a zákonem chráněný. Naopak často se ve smrčinách setkáme
se sedmikvítkem evropským (Trientalis europaea). Na Šumavě
roste v lesních světlinách a na okrajích rašelinišť. Šumava tvoří
jižní hranici jeho hojnějšího výskytu, protože v Alpách už je velmi vzácný.

bradáček srdčitý • Kleines Zweiblatt

sedmikvítek evropský • Siebenstern

autor: V. Hřebek

autor: L. Ekrt

autor: M. Štech

V rašelinných smrčinách přibývají druhy typické pro rašeliniště, například
suchopýr pochvatý (Eriophorum vagi
natum) nebo brusnice vlochyně (Vac
cinium uliginosum), která se podobá
známé brusnici borůvce (Vaccinium my
rtillus), ale její bobule jsou uvnitř světlé
a nebarví a listy má kožovité s podvinutým okrajem.
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suchopýr pochvatý • Scheiden-Wollgras

brusnice vlochyně • Rauschbeere

brusnice borůvka • Heidelbeere
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In Fichtenmoorwäldern kommen mehr
moortypische Arten vor, wie das Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum)
oder die Rauschbeere (Vaccinium uligi
nosum). Sie ähnelt der bekannten Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), aber
ihre Beeren sind innen hell und färben
nicht. Die Blätter sind leicht ledrig und
am Rane nach unten gerollt.

Opakovaně
narušovaná místa

Wiederholt
gestörte Stellen

Druhy raných sukcesních stadií nesnáší konkurenci okolní vegetace. Dokáží rychle obsadit volné plochy, avšak s pokračující sukcesí a zarůstáním
z lokalit postupně mizí. V přirozených podmínkách
tyto druhy nacházely vhodná stanoviště na březích
toků i stojatých vod, na plochách narušovaných zvěří
či kolem skalnatých výchozů. Lidskou činností byly
vytvořeny biotopy jako například povrchové odvodňovací příkopy či nezpevněné okraje a zářezy cest.
V podmínkách Šumavy se specifickým biotopem staly plochy po odstraněných „hraničních drátech“.

Místa s dostatkem vlhkosti a zároveň s obnaženými ploškami volné půdy
vyhledává všivec lesní (Pedicularis sylvatica). Tato poloparazitická rostlina se vyskytuje na rašelinných loukách i extenzivních pastvinách. Všivec
není náročný na hostitelské rostliny a připojuje svá haustoria (přeměněné kořeny) na různé druhy trav i širokolistých bylin.

autor: P. Koutecký

autor: P. Koutecký

všivec lesní a jeho biotop • Wald-Läusekraut und sein Biotop
autor: L. Ekrt

Die Pflanzenarten von frühen Sukzessionsstadien vertragen keine Konkurrenz der umliegenden
Vegetation. Sie sind imstande freie Flächen schnell
zu besetzen, aber verschwinden von den Lokalitäten mit der fortschreitenden Sukzession und dem
Bewachsen von Flächen. In den natürlichen Bedingungen fanden diese Arten geeignete Standorte an
Ufern von Wasserläufen sowie stehenden Gewässern, auf durch Wild gestörten Flächen oder um Felsausstriche. Durch die menschliche Tätigkeit wurden
Biotope geschaffen, wie z. B. Oberflächenentwässerungsgräben oder unbefestigte Wegeränder und
-einschnitte. In den Bedingungen des Böhmerwaldes wurden zu einem spezifischen Biotop Flächen
nach dem entfernten Eisernen Vorhang.
Standorte mit ausreichender Feuchtigkeit und gleichzeitig entblößten
Flächen von freiem Boden sucht das Wald-Läusekraut (Pedicularis sylva
tica) aus. Diese halbparasitische Pflanze kommt auf Moorwiesen sowie
extensiven Weiden vor. Das Wald-Läusekraut ist an Gastgeberpflanzen
nicht anspruchsvoll und schließt ihre Haustoria (umgewandelte Wurzeln)
an verschiedene Arten von Gräsern sowie breitblättrigen Kräutern an.
autor: J. Janáková

Die Karnivore Gewöhnliches Fettkraut (Pinguicula vulga
ris) verbreitet sich auf freie Flächen mit Hilfe von Knospen, die mit jungen zusammengerollten Blättern gebildet werden. Bei der Frühlingsschmelze brechen die
Knospen ab, werden mit Wasser verbreitet und haften
auf neuen Flächen an.

Masožravá rostlina tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) se
šíří na volné plochy pomocí pupenů tvořených mladými svinutými listy. Při jarním tání se pupeny odlamují, šíří se vodou
a uchycují na nových plochách.
tučnice obecná a její biotop • Gewöhnliches Fettkraut und sein Biotop
autor: M. Štech

autor: M. Štech

Plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata) je jednou
z nejvzácnějších rostlin Šumavy. Dokáže však poměrně rychle kolonizovat místa s vlhkou obnaženou půdou chudá na živiny. Neobstojí ale v konkurenci vzrůstnějších bylin a v náletu
dřevin. Tak již zaniklo několik lokalit, na kterých se plavuňka
objevila brzy po odstranění „hraničních drátů“ v 90. letech.
plavuňka zaplavovaná a její biotop • Sumpf-Bärlapp und sein Biotop
autor: P. Koutecký

Plavuníky, kterých je na Šumavě šest druhů, jsou vázány
na plochy s malou konkurencí. Plavuník alpínský (Diphasi
astrum alpinum) je tundrový druh, jehož hlavní rozšíření leží
v severské tundře a v horách nad hranicí lesa. Na rozdíl od
plavuňky jsou plavuníky dlouhověké a trvá mnoho let, než
spora vyklíčí a z podzemního gametofytu vyroste nová zelená rostlina.

autor: Š. Koutecký

Die Flachbärlappe, die es sechs Arten im Böhmerwald gibt,
sind an Flächen mit einer kleinen Konkurrenz gebunden. Der
Alpen-Flachbärlapp (Diphasiastrum alpinum) ist eine Pflanzenart der Tundra, deren Hauptverbreitung in der nordischen Tundra und den Bergen oberhalb der Waldgrenze liegt.
Im Gegenteil zum Bärlapp sind die Flachbärlappe langjährig
und es dauert viele Jahre, bis die Spore keimt und eine neue
grüne Pflanze aus dem unterirdischen Gametophyt wächst.

plavuník alpínský a jeho biotop • Alpen-Flachbärlapp und sein Biotop
autor: L. Ekrt

Rozchodník huňatý (Sedum villosum) je jedním z nejohroženějších druhů střední Evropy. Roste na rašelinných loukách
a prameništích a vyhledává zejména narušovaná místa s obnaženou půdou. Změna hospodaření měla na tento druh katastrofální dopad, z dříve 300 známých lokalit zbývají už jen
čtyři poslední, z toho dvě na Šumavě.
rozchodník huňatý a jeho biotop • Sumpf-Fetthenne und ihr Biotop

Der Sumpf-Bärlapp (Lycopodiella inundata) ist eine der wertvollsten Pflanzen des Böhmerwaldes. Er schafft jedoch ziemlich schnell nährstoffarme Standorte mit feuchtem entblößtem Boden zu kolonisieren. Er kann aber in der Konkurrenz
von Kräutern mit höherem Wuchs und bei der Besamung von
Sträuchern und Bäumen nicht standhalten. Dadurch verschwanden einige Lokalitäten, in denen der Sumpf-Bärlapp
bald nach der Entfernung der „Grenzdrähte“ in den 1990er
Jahren erschien.

autor: J. Štěrbová

Die Sumpf-Fetthenne (Sedum villosum) ist eine der meistgefährdeten Arten von Mitteleuropa, die auf Moorwiesen und
in Quellgebieten wächst und vor allem gestörte Stellen mit
entblößtem Boden aussucht. Das veränderte Bewirtschaften hatte eine katastrophale Auswirkung auf diese Art, von
früher 300 bekannten Lokalitäten bleiben nur noch vier letzte, davon zwei im Böhmerwald.
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Druhotné
bezlesí

Anthropogenes
Offenland

Druhotné bezlesí představují louky a pastviny,
které vznikly odlesněním krajiny při kolonizaci Šumavy lidmi. Tyto louky často navázaly na lesní světliny,
skalní výchozy nebo na místa, kde les nebyl díky vysoké hladině podzemní vody či podél vodních toků. Jedná se tedy o širokou paletu společenstev od suchých až
po mokřadní a rašelinná.

autor: D. Zývalová

Das anthropogene Offenland wird durch Wiesen
und Weiden repräsentiert, die durch die Entwaldung
der Landschaft infolge der Besiedlung des Böhmerwaldes entstanden sind. Diese Wiesen schlossen sich oft an
Waldlichtungen, Felsvorsprünge, Fließgewässer oder
Orte an, an denen der Wald aufgrund hoher Grundwasserstände nicht wuchs. Es ist daher eine breite Mosaik von Trocken- bis zu Nass- und Moorgemeinschaften
entstanden.

Současná podoba šumavského druhotného bezlesí
byla po staletí utvářena hospodářskou činností člověka (pastvou, kosením, či přepásáním po seči) a i jeho
Die heutige Form dieser Wiesen und Weiden im Böhdalší zachování je podmíněno hospodařením a péčí, ať
merwald wurde seit Jahrhunderten durch menschliche
už ve formě kosení, pastvy nebo vyřezávání náletových
Wirtschaftsaktivitäten (Beweidung, Mahd oder eine
dřevin. Šumavská mozaika primárních a druhotných
Kombination daraus) geprägt und ihr Fortbestehen an
Filipova Huť
nelesních společenstev je jako celek poměrně druhově
eine Weiterführung dieser Maßnahmen gebunden, anbohatá a představuje jednu z perel naší přírody. Často zde nalezneme vel- dernfalls kommt es langfristig durch natürliche Sukzession zu einer Wiemi vzácné druhy rostlin i živočichů, které v intenzivně obhospodařované derbewaldung. Das Mosaik des primären und anthropogenen Offenlandes
krajině nižších poloh již dávno vyhynuly.
im Böhmerwald ist als Ganzes relativ artenreich und zählt zu den Perlen
unserer Natur. Wir finden hier sehr oft seltene Pflanzen- und Tierarten,
die in der intensiv bewirtschafteten Landschaft tieferer und leichter zugänglicher Lagen längst ausgestorben sind.
autor: L. Ekrt

autor: D. Zývalová

autor: M. Štech

To je případ prhy arniky (Arnica montana), která je na Šumavě ještě poměrně hojná, ale v okolní krajině zásadně
ustoupila, podobně jako zvonečník černý (Phyteuma nig
rum).
Mimořádně vzácným a ohroženým druhem je pak hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohe
mica), který se vyskytuje pouze v Čechách a v přilehlé oblasti Rakouska a Bavorska. Na většině lokalit už vyhynul
a i na Šumavě zbývá jen několik míst, kde ještě roste. Hořeček potřebuje plochy, které mu v minulosti poskytovalo pečlivé obhospodařování krajiny a zejména extenzivní
pastva.
prha arnika • Echte Arnika
autor: P. Koutecký

běloprstka bělavá
Weiße Höswurz

autor: R. Roučková

vemeníček zelený • Grüne Hohlzunge

zvonečník černý
Schwarze Teufelskralle

autor: P. Čížková

prstnatec májový
Breitblättriges Knabenkraut

hořeček mnohotvarý český
Böhmischer Enzian
autor: D. Zývalová

kakost lesní • Wald-Storchschnabel

Péče o louky a pastviny, kdy se odstraňuje biomasa a brání se zarůstání lokalit lesem, je důležitá právě pro konkurenčně slabé a ohrožené druhy rostlin i živočichů. Příkladem mohou být
šumavské orchideje běloprstka bělavá (Pseudorchis albida), vemeníček zelený (Coeloglossum
viride) nebo prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Ein Beispiel ist die Echte Arnika (Arnica montana), die im
Böhmerwald noch relativ häufig vorkommt, aber deren
Vorkommen in der Umgebung, ähnlich wie die der Schwarzen Teufelskralle (Phyteuma nigrum), stark zurückgegangen sind.
Eine äußerst seltene und vom Aussterben bedrohte Art ist
der Böhmische Enzian (Gentianella praecox subsp. bohe
mica), der nur in Böhmen und den angrenzenden Gebieten Österreichs und Bayerns vorkommt. An den meisten
Standorten ist er bereits ausgestorben, und es gibt nur
noch wenige Stellen, an denen er noch wächst. Der Böhmische Enzian braucht Flächen, die ihm in der Vergangenheit die damalige Landschaftspflege und vor allem extensive Beweidung lieferten.
autor: P. Hubený

chlupáček oranžový • Orangerotes Mausohrhabichtskraut

autor: E. Brojírová

lilie cibulkonosná • Feuer-Lilie

Gerade für konkurrenzschwache und gefährdete Pflanzen- und Tierarten ist die Pflege von Wiesen und Weiden wichtig, wodurch Biomasse entfernt oder umverteilt und Bewaldung verhindert
wird. Beispiele sind die Weiße Höswurz (Pseudorchis albida), die Grüne Hohlzunge (Coeloglossum
viride) oder das Breitblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza majalis), allesamt Orchideen.

Barevnou pestrost dodávají loukám a pastvinám dosud běžné horské druhy jako kakost lesní Weit verbreitete Mittel-Gebirgsarten wie der Wald-Storchschnabel (Geranium sylvaticum) oder
(Geranium sylvaticum) nebo chlupáček oranžový (Pilosella aurantiaca).
das Orangerote Mausohrhabichtskraut (Pilosella aurantiaca) bringen Farbvielfalt auf Wiesen und
Dokonalou krásu šumavských luk dotváří i lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum). Ač má mimo- Weiden.
řádně velké atraktivní květy, rozmožuje se výhradně vegetativními pacibulkami vzniklými v paždí Die vollkommene Schönheit der Wiesen Böhmerwaldes wird durch die Feuer-Lilie (Lilium
listů.
bulbiferum) vervollständigt. Obwohl sie extrem große, attraktive Blüten hat, vermehrt sie sich
ausschließlich durch vegetative Brutzwiebeln, die sich in den Blattachseln bilden.
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Vřesoviště

Heiden

Barevná vřesovištní vegetace patří hlavně
k vysoké části centrální Šumavy. Je ostrůvkovitě
vázána na živinami extrémně chudá a suchá místa,
jako jsou kdysi pravidelně narušované svahy cest,
či kopečkovité zbytky po rýžování zlata (tzv. sejpy)
podél potoků.
Vřesoviště byla v minulosti využívána jako pastviny a občas se zřejmě i vypalovala, aby se přestárlý
dřevnatý porost omladil. Pokud k pravidelné obnově dlouhou dobu nedochází, zastoupení jednotlivých druhů se mění. Vřes ustupuje brusnicím
nebo jej přerůstají trávy. Tento proces můžeme
v současnosti v různé míře pozorovat na většině
šumavských vřesovišť.

autor: V. Hošek

hořec panonský na sejpu • Ungarischer Enzian auf Goldseifen
autor: D. Zývalová

Die farbige Heidenvegetation gehört vor
allem zum hohen Teil des zentralen Böhmerwaldes. Sie ist an extrem nährstoffarme und trockene
Stellen inselartig gebunden, wie an einst regelmäßig gestörte Hänge von Wegen oder hügelartige
Reste nach Goldseifen entlang der Bäche.
Die Heiden wurden einst als Weiden genutzt und
ab und zu wahrscheinlich auch ausgebrannt, damit der überalterte verholzte Bestand verjüngt
wird. Wenn es lange Zeit zu keiner regelmäßigen
Erneuerung kommt, verändert sich die Vertretung
der einzelnen Arten. Die Heide weicht den Preiselbeeren zurück oder wird mit Gras überwachsen.
Dieser Prozess kann in der Gegenwart in unterschiedlichem Maß auf den meisten Böhmerwälder Heiden beobachtet werden.

autor: M. Štech

autor: L. Ekrt

Die dominante Art der Heiden ist die Gewöhnliche Besenheide (Calluna vulga
ris). Die Schönheit ihrer Blüten ragt besonders bei einem detaillierten Blick
hervor. Ein wichtiger Bestandteil der
Heiden sind auch die verwandte Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea) und die Gewöhnliche Rauschbeere (Vaccinium uli
ginosum).

Dominantním druhem vřesovišť je vřes
obecný (Calluna vulgaris). Krása jeho
květů vynikne zejména při detailním pohledu. Důležitou složkou vřesovišť jsou
také vřesu příbuzné brusnice brusinka
(Vaccinium vitis-idaea) a brusnice vlochyně (Vaccinium uliginosum).

vřes obecný • Gewöhnliche Besenheide
autor: M. Štech

brusnice brusinka • Preiselbeere

brusnice vlochyně • Gewöhnliche Rauschbeere

autor: M. Štech

autor: L. Ekrt

autor: M. Štech

Eine wichtige Komponente stellen nicht anspruchsvolle und unauffällige Grassorten
dar, das Borstgras (Nardus stricta) und die Gewöhnliche Drahtschmiele (Avenella flexuosa).
Eine im Gegenteil ziemlich unauffällige Art
der Heiden ist der gewöhnliche Wald-Ehrenpreis (Veronica officinalis). Es wachsen hier
oft zierlichere Pflanzen mit sattblauen Blüten, die vom Böhmerwald als Veronica offici
nalis subsp. alpestris beschrieben wurden.

Důležitou složkou jsou nenáročné a nenápadné trávy smilka tuhá (Nardus stricta) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Naopak poměrně nápadným druhem vřesovišť je běžný
rozrazil lékařský (Veronica officinalis). Často
zde rostou drobnější rostliny se sytě modrými květy, které byly ze Šumavy popsány jako
rozrazil lékařský alpínský (Veronica officinalis
subsp. alpestris).
metlička křivolaká
Gewöhnliche Drahtschmiele

smilka tuhá • Borstgras
autor: I. Matějková

Nepřehlédnutelnými druhy vřesovišť jsou prha arnika (Arnica montana) a především hořec panonský
(Gentiana pannonica). Kdysi všude hojným druhem,
který nachází na šumavských vřesovištích jedno
z posledních vhodných stanovišť ve střední Evropě,
je kociánek dvoudomý (Antennaria dioica). Rozvolněné okraje a cesty přes vřesoviště jsou vhodným
stanovištěm pro vzácné kapradinky vratičky (např.
vratička heřmánkolistá – Botrychium matricarii
folium), které byly kdysi v těchto biotopech hojnější
a dnes se vzácně vyskytují zejména kolem cest a na
krátkostébelných loukách, kde je nižší konkurence
okolní vegetace.

prha arnika • Berg-Wohlverleih

autor: M. Štech

hořec panonský
Ungarischer Enzian

rozrazil lékařský
Wald-Ehrenpreis
autor: M. Štech

kociánek dvoudomý
Gewöhnliches Katzenpfötchen

rozrazil lékařský alpínský
Alpin Wald-Ehrenpreis
autor: R. Roučková

vratička heřmánkolistá
Ästiger Rautenfarn

Unübersehbare Heidenarten sind der Berg-Wohlverleih (Arnica montana) und vor allem der Ungarische Enzian (Gentiana pannonica). Eine einst häufige Art, die einen der letzten geeigneten Standorte
in Mitteleuropa in den Böhmerwälder Heiden fand,
ist das Gewöhnliche Katzchenpfötchen (Antennaria
dioica). Die lockere Ränder und Wege durch die Heiden sind ein geeigneter Standort für seltene Rautenfarne (z. B. für den Ästigen Rautenfarn – Botrychium
matricariifolium), die früher in diesen Biotopen häufiger waren und in der Gegenwart vor allem entlang
der Wege und auf kurzhalmigen Wiesen selten vorkommen, wo es eine niedrigere Konkurrenz der umliegenden Vegetation gibt.
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Horské smíšené lesy

Bergmischwälder

Lesy v masivu Boubína a Stožce jsou
cennými porosty, kde se snoubí nepřetržitá historie pralesa s různorodostí prostředí,
což umožňuje výskyt mimořádně vzácným
druhům. Zdejší horské smíšené lesy s bukem
lesním (Fagus sylvatica), smrkem ztepilým
(Picea abies) a jedlí bělokorou (Abies alba) jsou
hlavním vegetačním typem Šumavy. Jejich
bylinné patro je různě bohaté v závislosti na
živinách a vlhkosti v půdě. Kromě běžných
středoevropských druhů se zde vyskytují vyslovené poklady vázané na nejzachovalejší
lesní porosty.

autor: M. Drha

autor: I. Matějková

autor: M. Drha

semenáček buku lesního • ein Sämling der Rotbuche
autor: M. Štech

semenáček jedle bělokoré • ein Sämling der Weißtanne

zmlazující porost jedle a smrku • Verjüngung der Weißtanne und Fichte

buk lesní – listy • Rotbuche – Blätter

autor: P. Čížková

autor: P. Čížková

Ein Kleinod ist der Blattlose Widerbart (Epipogium aphyllum), eine der wertvollsten Orchideen von Mitteleuropa, die von der Nahrung mit Hilfe von Pilzen
völlig abhängig ist. Das ermöglicht dem Blattlosen Widerbart in schattigen Bedingungen des Urwaldes zu überleben. Diese Art lebt versteckt unter der Erde
und muss nicht einmal jedes Jahr aufblühen. Das seltene Vorkommen im Böhmerwald ist bereits seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts bekannt, der Blattlose Widerbart wurde aber lange für ausgestorben gehalten. In der Gegenwart
ist er nur vom Berg Boubín belegt.

Klenotem je sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum), jedna z nejvzácnějších orchidejí střední Evropy, který je plně závislý na výživě pomocí hub. To mu umožňuje přežívat ve stinných podmínkách pralesa. Tento druh žije skrytý život pod
zemí a ani nemusí každoročně kvést. Jeho vzácný výskyt na Šumavě je znám
již od počátku 19. století, ale dlouho byl považován za vyhynulý. V současnosti
je na Šumavě doložen pouze z Boubína.
sklenobýl bezlistý • Blattlose Widerbart

sklenobýl bezlistý – květy • Blattlose Widerbart – Blüten
autor: P. Čížková

autor: P. Čížková

Der Purpur-Hasenlattich (Prenanthes purpurea) ist im Gegenteil ein
typischer und häufiger Begleiter unserer Buchenwälder.
Eine ähnlich charakteristische Art, die in den Sommermonaten in
Wäldern und auf Waldlichtungen blüht, ist das Fuchssche Greiskraut (Senecio ovatus).

Naopak typickým a hojným průvodcem našich bučin je věsenka
nachová (Prenanthes purpurea).
Podobně charakteristickým druhem kvetoucím v letních měsících
v lesích a na pasekách je starček Fuchsův (Senecio ovatus).
věsenka nachová • Purpur-Hasenlattich
autor: L. Ekrt

kyčelnice cibulkonosná
Zwiebel-Zahnwurz

autor: M. Štech

vraní oko čtyřlisté
Vierblättrige Einbeere

Die Wälder im Boubín- und Stožec-Massiv sind wertvolle Bestände, in denen
sich die ununterbrochene Urwaldgeschichte mit der Vielfältigkeit der Umwelt vereint,
was das Vorkommen von außerordentlich
wertvollen Pflanzenarten ermöglicht. Die
hiesigen Bergmischwälder mit der Rotbuche (Fagus sylvatica), der Rotfichte (Picea abies) und der Weiß-Tanne (Abies alba) stellen
den Hauptvegetationstyp des Böhmerwaldes
dar. Ihre Kräuterebene ist unterschiedlich
reich in Abhängigkeit von Nährstoffen und
Bodenfeuchtigkeit. Außer gewöhnlichen
mitteleuropäischen Pflanzenarten kommen
ausgesprochene Schätze vor, die an die meisterhaltenen Waldbestände gebunden sind.

starček Fuchsův • Fuchssche Greiskraut

autor: P. Čížková

kokořík přeslenitý
Quirlblättrige Weißwurz

autor: M. Štech

pitulník horský
Berg-Goldnessel

V květnatých bučinách rostoucích na živinami bohatších substrátech brzy zjara kvetou kyčelnice. Kyčelnice
cibulkonosná (Dentaria bulbifera) vytváří pacibulky v paždí listů, a jimi se šíří. Dalším druhem těchto lesů je
známé vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) či kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum). Neměli bychom
opominout ani mařinku vonnou (Galium odoratum) nebo pitulník horský (Galeobdolon montanum). Na prudkých svazích a v suťových lesích můžeme nalézt měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva) a udatnu lesní (Aruncus
dioicus).

autor: L. Ekrt

mařinka vonná
Wohlriechendes Labkraut

autor: L. Ekrt

autor: L. Ekrt

měsíčnice vytrvalá
Wildes Silberblatt

udatna lesní
Wald-Geißbart

In den blütenreichen Buchenwäldern wachsen die Zahnwurzen im frühen Frühling auf den nährstoffreicheren
Substraten. Die Zwiebel-Zahnwurz (Dentaria bulbifera) bildet Brutknospen in den Blattachseln, mit denen sie
sich verbreitet. Eine weitere Art dieser Wälder ist die bekannte Vierblättrige Einbeere (Paris quadrifolia) oder
die Quirlblättrige Weißwurz (Polygonatum verticillatum). Wir sollten nicht einmal das Wohlriechende Labkraut
(Galium odoratum) oder die Berg-Goldnessel (Galeobdolon montanum) vergessen. An steilen Hängen und in
Schuttwäldern können wir das Wilde Silberblatt (Lunaria rediviva) und den Wald-Geißbart (Aruncus dioicus)
finden.
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Teplá jihovýchodní
Šumava

Der warme südöstliche
Böhmerwald

Jedním z důvodů velkého bohatství flóry
Šumavy je její rozloha a výrazné klimatické gradienty. Celé pohoří je značně rozlehlé, od severozápadu na jihovýchod měří 130 km. Zjednodušeně
se dá říct, že severozápadní část a návětrné svahy jsou chladnější a vlhčí, zatímco jihovýchodní
část, zejména v závětří hlavního hřebene, je teplejší a sušší. Jihovýchodní část území je navíc do
značné míry definovaná tokem Vltavy, jejíž údolí
je významným prvkem této části Šumavy. Na jihovýchodě jsou díky teplejšímu a suššímu klimatu
a i pestřejším geologickým podmínkám (včetně
přítomnosti vložek vápenců) častější druhy teplomilnější, které sem často zasahují z Podunají
a objevují se zde i některé alpské druhy.

autor: M. Rudlová

meandry Vltavy pod Želnavou • Mäander der Moldau unterhalb von Želnava
autor: D. Půbal

Einer der Gründe für den großen Reichtum der Flora des Böhmerwaldes sind seine Größe und bedeutende klimatische Gradienten. Die
gesamte Bergkette ist relativ weitläufig und misst
130 km von Nordwesten nach Südosten. Der nordwestliche Teil und die windzugewandten Hänge
sind kälter und feuchter, während der südöstliche
Teil, insbesondere im Windschatten des Hauptkamms, wärmer und trockener ist. Darüber hinaus wird der südöstliche Teil des Gebiets weitgehend von der Moldau bestimmt, deren Tal ein
wichtiges Element dieses Teils des Böhmerwalds
ist und für ein ausgeglicheneres Klima sorgt. Im
Südosten kommen aufgrund des wärmeren und
trockeneren Klimas und einer größeren geologischen Vielfalt (einschließlich Kalkablagerungen)
häufiger wärmeliebende Arten vor, die sich oft
von der Donau aus hierher ausbreiten konnten.
Darunter sind auch einige Arten aus den Alpen.

autor: A. Vydrová

autor: M. Štech

Příkladem může být časně kvetoucí ozdoba smíšených lesů řeřišnice trojlistá (Car
damine trifolia) s trojčetnými tmavě zelenými až nafialovělými listy.
Na horských prameništích jihovýchodní
Šumavy nacházíme kýchavici bílou (Verat
rum album) nebo rovněž bíle kvetoucí pryskyřník omějolistý (Ranunculus aconitifoli
us).
Suchá a teplá stanoviště vyhledává záraza bílá (Orobanche alba), která do jihovýchodního Předšumaví proniká z přilehlého Podunají. Jde o parazitickou nezelenou
rostlinu, která veškeré potřebné látky získává z hostitelské rostliny. Tou je pro zárazu bílou na Šumavě mateřídouška.

An den Bergquellen des südöstlichen Böhmerwalds findet man den Weißen Germer
(Veratrum album) oder auch den Eisenhutblättrigen Hahnenfuß (Ranunculus aconiti
folius).

řeřišnice trojlistá • Kleeblättriges Schaumkraut
autor: M. Štech

kýchavice bílá
Weißer Germer

pryskyřník omějolistý • Eisenhutblättriger Hahnenfuß

záraza bílá
Quendel-Sommerwurz
autor: L. Ekrt

autor: P. Koutecký

Der Kopf-Zwergginster (Chamaecytisus supi
nus) ist eine weitere wärmeliebende Wald- und
Straßenrandart, die an den südöstlichen Rand
des Böhmerwaldes beschränkt ist. Genauso wie
eine auffällige Wiesenart, der Wiesen-Bocksbart (Tragopogon orientalis).

čilimník nízký • Kopf-Zwergginster

Hier, im südöstlichen Teil des Böhmerwaldes,
gibt es auch Vorkommen einiger seltener Orchideen, deren Hauptverbreitungsgebiet die
Alpen und Voralpen sind. Darunter sind das unscheinbare, grün blühende Kleinblütige Einblatt (Malaxis monophyllos) und das stattliche,
rosa bis purpurn blühende Fleischfarbene Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata).

autor: P. Koutecký

kozí brada východní • Wiesen-Bocksbart

Einen trockenen und warmen Lebensraum
sucht die Thymian-Sommerwurz (Oroban
che alba), die von der angrenzenden Donau-Region in das südöstliche Vorgebirge vordringt. Es ist eine parasitäre Pflanze
ohne Blattgrün, die alle notwendigen Nährstoffe von der Wirtspflanze erhält. Für die
Thymian-Sommerwurz ist das im Böhmerwald, wie der Name sagt, der Thymian.

autor: R. Roučková

Čilimník nízký (Chamaecytisus supinus) je dalším teplomilným druhem lesních lemů a okrajů cest vázaným na jihovýchodní okraj Šumavy,
stejně jako nápadný luční druh kozí brada východní (Tragopogon orientalis).
Zde, v jihovýchodní části Šumavy, je významný
i výskyt některých vzácných orchidejí, jejichž
hlavním domovem jsou Alpy a Předalpí. Z nenápadných druhů je to zeleně kvetoucí, drobnokvětá měkčilka jednolistá (Malaxis mono
phyllos), z nápadně kvetoucích pak převážně
růžový prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarna
ta).

Ein Beispiel ist die frühblühende Zierde von
Mischwäldern das Kleeblättrige Schaumkraut (Cardamine trifolia) mit dreiteiligen
dunkelgrünen bis violetten Blättern.

měkčilka jednolistá
Kleinblütiges Einblatt

prstnatec pleťový
Fleischfarbenes Knabenkraut
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Invazní rostliny

Invasive Pflanzen

Invazní rostliny jsou nepůvodní druhy, kterým
se v nových podmínkách velmi daří a potlačují
a ohrožují druhy domácí. Bývají to druhy záměrně
vysazované jako okrasné rostliny v parcích či zahradách. Horské prostředí naštěstí není k invazi nepůvodních druhů tolik náchylné, přesto i na Šumavu si
našlo cestu několik druhů s invazním potenciálem,
a ty zde teď způsobují potíže, kterým se ochraně přírody daří s větším či menším úspěchem čelit. To obnáší sekání či vytrhávání invazních rostlin a likvidaci jejich biomasy. Mimo to se Správa NP Šumava
také snaží informovat a vzdělávat veřejnost.

autor: D. Steinbachová

autor: M. Štech

Invasive Pflanzen sind nicht ursprüngliche
Arten, die in den neuen Bedingungen sehr gedeihen und die heimischen Arten unterdrücken und
gefährden. Es sind Arten, die in Parkanlagen und
Gärten absichtlich als Zierpflanzen gepflanzt werden. Die Gebirgsumwelt ist zum Glück für die Invasion von nicht ursprünglichen Arten so anfällig,
aber trotzdem fanden einige Arten mit dem Invasionspotential den Weg auch in den Böhmerwald und
verursachen hier jetzt Probleme, denen es dem Naturschutz gelingt mit größerem oder kleinerem Erfolg standzuhalten. Dies umfasst das Mähen oder
Herausreißen von invasiven Pflanzen und die Entsorgung deren Biomasse. Die Nationalparkverwaltung bemüht sich außerdem die Öffentlichkeit zu
informieren und zu bilden.

autor: L. Ekrt

Zu den bedeutendsten Arten, die im Böhmerwald zu einem unangenehmen Unkraut wurden, gehört die Vielblättrige Lupine
(Lupinus polyphyllus). Diese nordamerikanische Art wurde besonders in der Vergangenheit auf den Waldlichtungen als Weidenpflanze für Wild ausgesät. Die Lupine ist imstande den Boden mit dem erreichbaren Stickstoff zu bereichern und die ursprünglichen, an die
arme Umwelt gebundenen Arten völlig zu verdrängen.

Mezi nejvýznamnější druhy, které se na Šumavě staly nepříjemnými plevely, patří lupina mnoholistá nebo také vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus) Tento severoamerický druh byl zejména
v minulosti vyséván na lesní paseky jako pastva pro zvěř. Lupina
je schopna obohatit půdu dostupným dusíkem a zcela vytlačit původní druhy vázané na chudé prostředí.
Jako okrasná rostlina byl dovezen bolševník velkolepý (Heracleum
mantegazzianum) původem z Kavkazu. Je nebezpečný i pro člověka, protože při dotyku způsobuje puchýřovité otoky. Na Šumavě je
jen na několika málo místech a daří se jej redukovat.
lupina mnoholistá • Vielblättrige Lupine

bolševník velkolepý • Riesen-Bärenklau

Als Zierpflanze wurde der Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegaz
zianum) importiert, der aus dem Kaukasus stammt. Er ist auch für
den Menschen gefährlich, weil er bei der Berührung blasenartige
Anschwellungen verursacht. Im Böhmerwald gibt es ihn nur an einigen wenigen Stellen und es gelingt ihn zu eliminieren.

autor: M. Štech

autor: D. Zývalová

Das Drüsige Springkraut (Impatiens glandulifera)
stammt aus dem Himalaya. Am Ende des 20. Jahrhunderts verbreitete es sich vor allem entlang der Flüsse.
Im Böhmerwald ist es besonders im nordwestlichen Teil
auf bayerischer Seite des Gebirges häufig verbreitet.

Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) pochází
z Himálaje. Ke konci 20. století se rozšířila zejména podél řek. Na Šumavě roste hojně zejména v severozápadní části na bavorské straně pohoří.
Další zplanělou okrasnou rostlinou je kolotočník ozdobný (Telekia speciosa) z jihovýchodní Evropy a Malé Asie.
Zplaňuje hlavně podél vodních toků a cest. U citlivých
osob vyvolává na pokožce alergickou reakci.

netýkavka žláznatá • Drüsiges Springkraut

Křídlatky (Reynoutria sp.) prozatím na Šumavě nacházíme především v intravilánech obcí, ačkoliv se jedná
o jedny z nejagresivnějších invazních rostlin vůbec.
V Předšumaví se šíří podél řek.

Eine weitere verwilderte Zierpflanze ist die Große Telekie (Telekia speciosa) aus Südosteuropa und Kleinasien. Sie verwildert hauptsächlich entlang Wasserläufe
und Wege. Bei empfindlichen Personen ruft sie eine allergische Reaktion auf der Haut hervor.

kolotočník ozdobný • Große Telekie
autor: L. Ekrt

autor: L. Ekrt

Kejklířka skvrnitá (Mimulus guttatus) se vyskytuje na
prameništích a kolem vodních toků severozápadní Šumavy a původní je v Severní Americe. Není však příliš
konkurenčně silná, a zdá se, že její invazi se šumavská
příroda ubránila sama.

Die Knöteriche (Reynoutria sp.) finden wir im Böhmerwald vorläufig vor allem in den Innenbereichen von Gemeinden, obwohl es sich um die aggressivsten Pflanzen
überhaupt handelt, aber im Vorböhmerwald verbreiten
sie sich entlang der Flüsse.
Die Gelbe Gauklerblume (Mimulus guttatus) kommt in
Quellgebieten und entlang Wasserläufe im nordwestlichen Böhmerwald vor und stammt ursprünglich aus
Nordamerika. Sie ist jedoch nicht viel konkurrenzstark
und es scheint, dass sich die Böhmerwälder Natur vor
ihrer Invasion selbst erfolgreich verteidigte.

křídlatka • Knöteriche

kejklířka skvrnitá • Gelbe Gauklerblume
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Hornovltavská
kotlina

Das Obere
Moldaubecken

Hornovltavská kotlina je mimořádným územím. Její zvláštnost je dána geografickou polohou v plochém údolí mezi šumavskými hřbety. Jde
o mrazovou kotlinu ve srážkovém stínu hraničního
hřebene s velkými teplotními výkyvy. Její podoba je
definována meandrujícím tokem Vltavy, který svou
přirozenou dynamikou tvoří různorodé biotopy přirozeného bezlesí. To mohou být vrchoviště údolního typu s rozptýlenými porosty dřevin, vlhké louky
často s kolísající hladinou podzemní vody, porosty
vysokých ostřic, i vegetace vodních rostlin.
Do 50. let 20. století byla niva Vltavy hojně využívána
k zemědělskému hospodaření i ruční těžbě rašeliny.
Louky na říčních terasách byly v minulosti sklízeny
na podestýlku pro hospodářská zvířata, ale dnes často leží ladem. Ohrožení pro celou Hornovltavskou
kotlinu je zvyšující se množství živin, které jsou přinášeny z okolních intenzivně využívaných pastvin.
Z pohledu rostlinných druhů je Hornovltavská kotlina často jihozápadním okrajem výskytu druhů, jejichž hlavní centrum rozšíření leží od nás směrem
na severovýchod v centru eurasijského kontinentu.
Většinou jsou to druhy tolerantní k výraznějšímu
střídání teplot a srážek během roku, které snáší prostředí s častou teplotní inverzí.

autor: Š. Rosenkranz

Vltavský luh • Moldautal
autor: L. Ekrt

rojovník bahenní • Sumpf-Porst

autor: L. Ekrt

kosatec sibiřský • Sibirische Schwertlilie

autor: M. Štech

tavolník vrbolistý
Weidenblättriger Spierstrauch

autor: Z. Hanč

bělopásek tavolníkový
Schwarzer Trauerfalter

Das Obere Moldautal ist ein außerordentliches Gebiet. Seine Besonderheit ist durch die geografische Lage in einem flachen Tal unter den Böhmerwälder Rücken gegeben. Es geht um einen
Kaltluftsee im Regenschatten des Grenzkammes mit
großen Temperaturschwankungen. Seine Gestalt ist
durch den mäandrierenden Flusslauf der Moldau
definiert, der mit seiner natürlichen Dynamik verschiedenartige Biotope des natürlichen Offenlandes bildet. Das können Hochmoore des Taltyps mit
zerstreuten Baumbeständen, Wiesen der feuchten
Standorte mit schwankendem Grundwasserspiegel,
Bestände von hohen Seggen sowie die Vegetation
von Wasserpflanzen sein.
Bis in die 1950er Jahre wurde die Moldauaue zur
Landwirtschaft sowie dem manuellen Torfabbau
häufig in Anspruch genommen.
Die Wiesen auf den Flussterrassen wurden in der
Vergangenheit für Streu für Nutztiere geerntet, aber
heute liegen sie oft brach. Die Gefährdung für das
ganze Obere Moldaubecken stellt die ansteigende
Menge von Nährstoffen dar, die von intensiv genutzten Weiden gebracht werden.
Aus der Sicht der Pflanzenarten ist das Obere Moldaubecken oft der südwestliche Rand des Vorkommens solcher Arten, deren Verbreitungszentrum
in Richtung von uns im Nordosten des eurasischen
Kontinentes gelegen ist. Oft sind es Arten, die zu
einem bedeutenderen Temperatur- und Niederschlagswechsel während des Jahres tolerant sind
und die Umwelt mit einer häufigen Temperaturinversion vertragen.

autor: R. Roučková

jirnice modrá • Blaue Himmelsleiter

autor: M. Štech

rozrazil dlouholistý
Langblättriger Ehrenpreis

autor: P. Koutecký

stulík malý • Kleine Teichrose

Z nápadných druhů je to například rojovník bahenní (Rhododendron tomentosum) nebo kosatec Von den auffälligen Arten sind es zum Beispiel der Sumpf-Porst (Rhododendron tomentosum) oder
sibiřský (Iris sibirica) lemující tok řeky. Na okrajích tůní a slepých ramen roste tavolník vrbolistý die Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica), die den Flusslauf umsäumt. An Rändern von Tümpeln
und Altwasser wächst der Weidenblättrige Spierstrauch (Spiraea salicifolia), an den der Schwar(Spiraea salicifolia), na nějž je vázán motýl bělopásek tavolníkový (Neptis rivularis).
Jirnice modrá (Polemonium caeruleum) a rozrazil dlouholistý (Veronica maritima) mají v Horno- ze Trauerfalter (Neptis rivularis) gebunden ist.

vltavské kotlině svou jedinou původní oblast výskytu, jinde na Šumavě nerostou nebo byly pěs- Die Blaue Himmelsleiter (Polemonium caeruleum) und Langblättriger Ehrenpreis (Veronica
maritima) haben ihr einziges ursprüngliches Gebiet des Vorkommens im Oberen Moldaubecken,
továny pro okrasu.
Vodní rostliny jsou důležitou součástí ekosystému Hornovltavské kotliny. V čistých vodách tůní in den anderen Gebieten des Böhmerwaldes sie wachsen nicht oder wurden sie wahrscheinlich
als Zierpflanze gepflanzt.
a slepých ramen se zde vyskytuje vzácný stulík malý (Nuphar pumila).

Die Wasserpflanzen sind ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems des Oberen Moldaubeckens.
An sauberen Gewässern von Tümpeln und Altwasser kommt hier die seltene Kleine Teichrose
(Nuphar pumila) vor.
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Šumavské
pláně

Die Böhmerwald
Ebenen

Šumavské pláně jsou rozsáhlou náhorní
plošinou, která se táhne se od hřebene Pancíře
a Můstku až po Borová Lada a zaniklou obec Dolní
Světlé Hory. V centrální části její šířka zasahuje od
Roklanu a Luzného až k Huťské hoře u Rejštejnského Zhůří.

autor: V. Sklenář

Pestrá mozaika rozsáhlých rašelinišť a pramenišť,
horských lesů a zachovalého druhotného bezlesí
je ve Střední Evropě zcela unikátním jevem s mimořádnou přírodovědnou a kulturní hodnotou.
Z pohledu cévnatých rostlin se v tomto území vyskytuje většina nejcennějších šumavských druhů.

Das bunte Mosaik von ausgedehnten Mooren und
Quellgebieten, Bergwäldern und dem erhaltenen
sekundären Offenland ist in Mitteleuropa eine völlig einzigartige Erscheinung mit dem außerordentlichen naturwissenschaftlichen und kulturellen
Wert. Aus der Sicht der Gefäßpflanzen kommen
die meisten wertvollsten Arten des Böhmerwaldes in diesem Gebiet vor.

pohled ze Zhůří na Antýgl • Blick vom Zhůří auf Antýgl
autor: M. Štech

Na Šumavských pláních je nepřehlédnutelný hořec panonský
(Gentiana pannonica). Tento krásný druh je jedním ze symbolů
šumavských rostlin a společné historie Šumavy a východních Alp,
kde leží hlavní část jeho rozšíření. Jeho původní výskyt byl na Šumavě zejména v karech ledovcových jezer a na primárním bezlesí
v nejvyšších polohách. Na Šumavských pláních rostl hořec především na okrajích potoků a rašelinišť. Příchod člověka a odlesnění
krajiny hořci poskytlo nová vhodná stanoviště, například sejpy po
rýžování zlata. Byl také využíván v lidovém léčitelství a k výrobě
alkoholických nápojů.
hořec panonský • Ungarischer Enzian
autor: M. Štech

Auf den Böhmerwald Ebenen stellt der Ungarische Enzian
(Gentiana pannonica) eine unübersehbare Pflanzenart dar. Diese schöne Art ist eines der Symbole der Böhmerwälder Pflanzen
und der gemeinsamen Geschichte des Böhmerwaldes und der
Ostalpen, in denen der Hauptteil seiner Verbreitung liegt. Das
ursprüngliche Vorkommen gab es im Böhmerwald insbesondere in Karen von Gletscherseen und im primären Offenland in den
höchsten Lagen. Der Ungarische Enzian wuchs auf den Böhmerwald Ebenen vor allem an Rändern von Bächen und Mooren. Die
Ankunft der Menschen und die Entwaldung der Landschaft boten
dem Enzian neue geeignete Standorte, zum Beispiel Seifen nach
dem Goldwaschen. Er wurde auch in der volkstümlichen Heilkunde und zur Herstellung von Alkoholgetränken genutzt.
autor: D. Zývalová

Die Böhmerwald Ebenen haben ihre Unikate, die irgendwo anders weltweit nicht wachsen. Das bedeutendste davon ist die Orchidee, Moor-Knabenkraut
(Dactylorhiza traunsteineri subsp. turfosa), das nur in
etwa zehn Lokalitäten im Zentralteil zwischen Srní,
Modrava und Kvilda vorkommt.

Šumavské pláně mají své úplné unikáty, které zřejmě nikde jinde na světě nerostou. Nejvýznamnějším
z nich je orchidej prstnatec Traunsteinerův rašelinný
(Dactylorhiza traunsteineri subsp. turfosa), která se
vyskytuje pouze na zhruba deseti lokalitách v centrální části mezi Srním, Modravou a Kvildou.
Území je významné velkou koncentrací skutečně
horských nebo severských druhů, které jsou jinde na
Šumavě velmi vzácné. Jde například o šichu černou
(Empetrum nigrum) známou z vrchovišť centrální Šumavy.

Die Böhmerwald Ebenen sind ein Hochplateau, das sich vom Kamm der Berge Pancíř (dt.
Panzer) und Můstek bis nach Borová Lada (dt.
Ferchenhaid) und in die verschwundene Gemeinde Dolní Světlé Hory zieht. Im zentralen Teil greift
die Breite dieses Hochplateaus vom Rachel und
Lusen bis zum Berg Huťská hora bei Rejštejnské
Zhůří (dt. Haidl) ein.

prstnatec Traunsteinerův rašelinný
Moor-Knabenkraut

šicha černá • Schwarze Krähenbeere

autor: R. Roučková

Das Gebiet ist durch eine große Konzentration von
tatsächlich Gebirgs- oder nordischen Arten bedeutend, die irgendwo anders im Böhmerwald sehr selten
sind. Es geht zum Beispiel um die Schwarze Krähenbeere (Empetrum nigrum), die von den Hochmooren
des zentralen Böhmerwaldes bekannt ist.

autor: M. Štech

autor: L. Ekrt

Nápadným druhem, který na Šumavských
pláních vídáme, je i prha arnika (Arnica
montana), která je v Čechách častější než
v sousedním Bavorsku. Na slunných suchých místech se často vyskytuje jestřábník
oranžový (Pilosella auranciaca), naopak
na vlhkých loukách můžeme potkat typicky šumavskou rostlinu plešku stopkatou
(Willemetia stipitata).
prha arnika • Berg-Wohlverleih

chlupáček oranžový • Orangerote Habichtskraut

pleška stopkatá
Gestielter Kronenlattich

Eine auffallende Art, die auf den Böhmerwald Ebenen zu sehen ist, ist auch der
Berg-Wohlverleih (Arnica montana), der
in Böhmen häufiger ist als im benachbarten Bayern. An sonnigen trockenen Stellen
kommt oft das Orangerote Habichtskraut
(Pilosella auranciaca) vor, auf den feuchten
Wiesen können wir im Gegenteil eine typische Pflanze des Böhmerwaldes finden,
den Gestielten Kronenlattich (Willemetia
stipitata).
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Bewirtschaftung auf der
tschechischen und bayerischen
Seite des Böhmerwaldes

Hospodaření na české
a bavorské straně Šumavy
Česká a bavorská strana Šumavy se v mnoha ohledech podobají, avšak z přírodovědného hlediska tu nalezneme i významné odlišnosti. Ty jsou často zapříčiněny
různým způsobem hospodaření, zejména od poválečného období. Zatímco na bavorské straně hospodaření pokračovalo bez přerušení, na české straně proběhlo vysídlení obyvatel z pohraničního pásma, obce a osady mizely
a s nimi bylo upouštěno od péče o krajinu. Vytratila se
vazba hospodáře k půdě. Celé enklávy dříve obdělávané
půdy, luk a pastvin byly ponechány ladem a časem zarostly lesem, nebo v případě mokrých luk přerostly konkurenčně silnými ostřicemi, vrbami a podobně. Druhy,
jimž prospívala tvrdá, pečlivá a soustavná práce místních
obyvatel v nelesní krajině, začaly mizet, v lepším případě se „jen“ zmenšil počet jejich lokalit. Naproti tomu, na
bavorské straně byla zemědělská činnost intenzifikována, přibylo používání hnojiv a mechanizace. To mělo za
následek ubývání druhové rozmanitosti a ústup druhů
vázaných na živinami chudé půdy. Ty měly na české straně více vhodných míst do té doby, než bezlesí zarostlo
náletovými dřevinami.

Letecký snímek okolí Českých Žlebů a Bischofsreutu • Luftaufnahme der Umgebung von České Žleby und Bischofsreut (autor: P. Němčák)

Die tschechische und die bayerische Seite des
Böhmerwaldes sind sich in vielerlei Hinsicht ähnlich.
Aus naturwissenschaftlicher Sicht erklärt die Bewirtschaftungsart einen erheblichen Anteil der Unterschiede, insbesondere seit der Nachkriegszeit. Während auf
bayerischer Seite die Bewirtschaftung ohne Unterbrechung weiterlief, wurde auf tschechischer Seite die Bevölkerung aus dem Grenzgebiet vertrieben. Die Dörfer und Siedlungen verschwanden und mit ihnen das
menschliche Wirtschaften. Zuvor bewirtschaftete Äcker,
Wiesen und Weiden lagen brach und wurden schließlich
wieder zu Wald, oder im Falle von Feuchtwiesen, von
konkurrenzstarken Seggen, Weiden und dergleichen
erobert. Die Arten des Offenlands, die von der harten,
sorgfältigen und systematischen Arbeit der ehemaligen
Bewohner profitiert hatten, begannen zu langsam verschwinden, bestenfalls nahm „nur“ die Fläche ihrer Lebensräume ab. Auf bayerischer Seite hat sich die Landwirtschaft dagegen durch Düngung und Mechanisierung
intensiviert. Dies hatte den dramatischen Rückgang
nährstoffarmer Lebensräume und damit eine Abnahme
der Artenvielfalt zur Folge. Das erklärt, warum viele Arten auf der tschechischen Seite länger überlebten, bis
dort die Verbuschung und Bewaldung einsetzte.

Po znovuzpřístupnění hraničního pásma bylo na některých místech znovu zavedeno hospodaření a louky a pastviny byly postupně obnovovány. Mnoho lokalit je udržováno především z ochranářských důvodů, tak aby byla zachována krajinná mozaika lesa a otevřených ploch vyhovující mnoha druhům rostlin
i živočichů.

Nach der Wiedereröffnung des Grenzgebietes wurde die Landwirtschaft mancherorts wieder aufgenommen und nach und nach wurden die Wiesen und Weiden wieder in Bewirtschaftung genommen.
Heute werden viele Standorte hauptsächlich aus Naturschutzgründen gepflegt, um das Landschaftsmosaik aus Wäldern und offenen Flächen zu erhalten, das für viele Pflanzen- und Tierarten wichtig ist.

Na této vyhlídce je dobře vidět, jak lidská činnost formuje ráz krajiny a jak rychlý může být návrat přírody, ponechá-li se po nějaký čas bez lidských zásahů. Jsou místa, kde je návrat divočiny žádoucí, ale
jsou i místa, která pokračující sukcese ochuzuje o původní druhovou pestrost. Nejohroženější organizmy naší krajiny jsou nyní vázány na bezlesí, které by ve zdejších podmínkách v současnosti bez lidské
činnosti zaniklo a s ním by zmizela i druhová rozmanitost.

An diesem Aussichtspunkt wird deutlich, wie menschliche Aktivitäten den Charakter der Landschaft
geprägt haben, aber auch wie schnell die Wildnis zurückkehren kann, wenn sie einige Zeit unberührt
bleibt. An vielen Orten ist die Rückkehr der Wildnis wünschenswert. An manchen Orten würde jedoch
die Wiederbewaldung die Artenvielfalt reduzieren. Viele der am stärksten gefährdeten Organismen unserer Landschaft sind heute an waldfreie Flächen gebunden, die unter den heutigen Bedingungen ohne
menschliches Eingreifen verschwinden würden.

autor: R. Roučková

autor: L. Ekrt

autor: R. Roučková

mateřídouška vejčitá
Breitblättrige Thymian

autor: R. Roučková

autor: A. Vydrová

autor: A. Lepší

zvonek rozkladitý
Wiesen-Glockenblume
autor: L. Ekrt

prstnatec májový
Breitblättrige Knabenkraut

autor: R. Roučková

vemeník dvoulistý
Zweiblättrige Waldhyazinthe

autor: M. Štech

vratička heřmánkolistá
Ästiger Rautenfarn

kozí brada luční
Wiesen-Bocksbart

Zdejší druhy citlivé na šetrné hospodaření jsou například prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vratička heřmánkolistá (Botrychium
matricariifolium), ale i zvonek rozkladitý (Campanula patula), kozí brada luční (Tragopogon pratensis), kokrhel
menší (Rhinanthus minor), nebo hadí mord nízký (Scorzonera humilis) a třeslice prostřední (Briza media).

kokrhel menší
Kleiner Klappertopf

hadí mord nízký
Niedrige Schwarzwurzel

třeslice prostřední
Mittlere Zittergras

Arten, die schonende Bewirtschaftung brauchen, sind zum Beispiel das Breitblättrige Knabenkraut (Dactylo
rhiza majalis), der Breitblättrige Thymian (Thymus pulegioides), die Zweiblättrige Waldhyazinthe (Platanthera
bifolia), der Ästige Rautenfarn (Botrychium matricariifolium), aber auch die Wiesen-Glockenblume (Campanu
la patula), der Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pratensis), der Kleiner Klappertopf (Rhinanthus minor) oder die
Niedrige Schwarzwurzel (Scorzonera humilis) und das Mittlere Zittergras (Briza media).
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Druhově bohaté
a chudé lesy
Zásadním faktorem určujícím druhové složení a charakter vegetace je substrát. Ve vyšších polohách Šumavy prakticky schází vysloveně bazické substráty
(např. vápence), jejichž plošnější výskyt
by výrazně ovlivnil druhové bohatství cévnatých rostlin celého pohoří. Avšak i převažující silikátové horniny se mezi sebou
značně liší svými fyzikálními vlastnostmi
a zejména minerálním složením a uvolňováním prvků důležitých pro růst rostlin.
Tyto rozdíly výrazně ovlivňují konkrétní
podobu vegetace a skladbu flóry.

Arten reiche und
arme Wälder
zjednodušená geologická mapa masivů Plechého a Smrčiny • vereinfachte geologische Karte des Plechý- und Smrčina-Massivs

Hezkou ukázkou rozdílů mezi minerálně
chudšími a silnějšími podklady je zdejší
kontaktní zóna masivů Plechého a Smrčiny. Zatímco masiv Plechého je budován
dvojslídným granitem s muskovitem a biotitem s nízkým obsahem bazických prvků
(vápníku a hořčíku), masiv Smrčiny je budován z velké části pararulami s poněkud vyššími obsahy těchto bazických prvků, méně pak porfyrickým biotitickým
granitem, který je na báze rovněž mírně bohatší. Rozdíl se zřetelně projevuje ve
flóře a vegetaci.

autor: P. Čížková

plicník lékařský • Geflecktes Lungenkraut

autor: M. Štech

kostival hlíznatý • Knoten-Beinwell

autor: L. Ekrt

mařinka vonná • Wohlriechendes Labkraut

V masivu Smrčiny totiž nalezneme řadu náročnějších druhů, které v masivu Plechého nerostou
vůbec nebo jsou tam velmi vzácné. Jedná se například o plicník lékařský (Pulmonaria officinalis),
kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), mařinku vonnou (Galium odoratum) nebo z vzácnějších
keřů lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Ale i druhy zcela běžné, jako například devětsil bílý
(Petasites albus), tvoří v příhodnějších podmínkách rozsáhlé porosty, zatímco na chudších místech rostou jednotlivě. Ještě výrazněji se efekt substrátu projevuje na minerálně bohatějších durbachitech, které z velké části budují masivy Knížecího stolce a Stožce. Tam je zpravidla vytvořeno
výrazné keřové patro například s hojným výskytem zimolezu černého (Lonicera nigra). Původní
podmínky a vegetace horských smíšených lesů jsou pak často změněny lesnickým hospodařením. Zejména opakovaná výsadba smrku po vykácení původních porostů významně ochudila
bylinné a keřové patro.

autor: P. Němčák

Wir befinden uns zwischen den
Massiven von Smrčina und Plechý. Hinsichtlich der Vegetation sind die beiden
Berge überraschend unterschiedlich. Der
Ausgangsgestein ist entscheidend dafür,
welche Pflanzenarten an einem Ort wie
üppig wachsen. In den höheren gelegenen
Teilen des Böhmerwaldes gibt es praktisch
kein basisches (alkalisches) Ausgangsgestein (z. B. Kalkstein), an den seltene
Pflanzenarten gebunden sind. Auch die
vorherrschenden silikatischen (sauren)
Gesteine unterscheiden sich erheblich in
ihrer mineralischen Zusammensetzung
und Freisetzungsfähigkeit von Elementen, die für das Pflanzenwachstum wichtig sind. Diese Unterschiede wirken sich
erheblich darauf aus, welche Arten wo
wachsen, und auch auf ihre Häufigkeit.

Gerade die hiesige lokale Kontaktzone des Plechý- und Smrčina-Massivs ist ein
schönes Beispiel für die Unterschiede zwischen mineralärmeren und -reicheren Ausgangsgesteinen. Während das Plechý-Massiv aus Doppelglimmergranit
mit geringem Gehalt an basischen Elementen wie Kalzium und Magnesium aufgebaut ist, besteht das Smrčina-Massiv größtenteils aus Migmatit mit etwas höheren Anteil dieser Elemente.
autor: L. Ekrt

lýkovec jedovatý • Gewöhnlicher Seidelbast

autor: P. Hubený

devětsil bílý • Weiße Pestwurz

autor: M. Štech

zimolez černý • Schwarze Heckenkirsche

Der Unterschied spiegelt sich deutlich in der Vegetation wider. Im Smrčina-Massiv finden wir eine
Reihe anspruchsvollerer Arten, die im Plechý-Massiv überhaupt nicht wachsen oder sehr selten
sind. Dies sind beispielsweise das Gefleckte Lungenkraut (Pulmonaria officinalis), der Knoten-Beinwell (Symphytum tuberosum), der Waldmeister (Galium odoratum) oder der seltene Strauch Gewöhnlicher Seidelbast (Daphne mezereum). Aber auch recht häufige Arten, wie die Weiße Pestwurz (Petasites albus), bilden unter günstigeren Bedingungen große Bestände, während sie an
schlechteren Standorten einzeln wachsen. Noch ausgeprägter ist die Wirkung des Substrats bei
den mineralreichen Durbachiten, die größtenteils die Massive Knížecí stolec und Stožka bilden.
Meist ist dort eine ausgeprägte Strauchschicht vorhanden, beispielsweise mit reichlichem Vorkommen der Schwarzen Heckenkirsche (Lonicera nigra). Die ursprünglichen Bedingungen und
die Vegetation der Bergmischwälder werden heute häufig durch die Forstwirtschaft verändert.
Insbesondere die Pflanzung von Fichten nach dem Fällen der ursprünglichen Bestände hat die
Kraut- und Strauchschicht meist erheblich dezimiert und die Nadelstreu trägt zur Versauerung
der Böden bei.
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Knížecí Pláně – století
péče o krajinu

Fürstenhut – Ein Jahrhundert
der Landschaftspflege

Nacházíme se v místech zaniklé osady Knížecí
Pláně. V roce 1930 zde žilo 458 převážně německých
obyvatel, kteří zde hospodařili a využívali okolní krajinu. Svou prací ji měnili tak, aby jim přinášela užitek. V poválečném období po odsunu německých
obyvatel a ustanovení pohraničního pásma byla krajina opuštěná a probíhala zde pouze pastva skotu.

Wir befinden uns an der Stelle des verschwundenen Dorfes Fürstenhut. 1930 lebten hier 458 überwiegend deutschsprachiger Einwohner, die hier wirtschafteten und die umliegende Landschaft nutzten.
Durch ihre Arbeit haben sie sie so verändert, dass sie
ihnen Nutzen brachte. In der Nachkriegszeit, nach
der Vertreibung der deutschen Bevölkerung und der
Einrichtung der Grenzzone, war die Landschaft menschenleer und es fand hier nur noch Viehbeweidung
statt.

Enkláva Knížecích Plání představovala mozaiku podmáčených i suchých luk a pastvin, mokřadů a rašelinišť s roztroušenými stromy i vzrostlého lesa.
Původní políčka, louky a pastviny bez lidské práce
zarůstaly náletovými dřevinami. Mělké odvodňovací
kanálky v podmáčených loukách se zanesly a část luk
se přeměnila zpět na mokřady. Také rostlinná společenstva se změnila. Konkurenčně slabé druhy se bez
péče o krajinu dostaly na pokraj vymizení. Po více
než půl století ponechání krajiny samovolnému vývoji na mnoha místech vznikl vzrostlý les.

pohled z Knížecích Plání na Bučinu dříve… • Blick von Fürstenhut auf Buchwald damals…
autor: A. Hudečková

Die ursprünglichen Felder, Wiesen und Weiden verbuschten ohne menschliche. Die flachen Entwässerungskanäle in den wassergesättigten Wiesen verstopften und ein Teil der Wiesen verwandelte sich
wieder in Feuchtgebiete. Auch die Pflanzengemeinschaften haben sich verändert. Ohne die Landschaftspflege sind die konkurrenzschwachen Arten vom
Aussterben bedroht. Nachdem die Landschaft über
ein halbes Jahrhundert der spontanen Entwicklung
überlassen wurde, entstand vielerorts wieder ein gewachsener Wald.

…a dnes • …und heute
autor: Z. Chuman

autor: Š. Rosenkranz

V roce 2015 se Správa NP Šumava rozhodla k radikálnímu zásahu
a přistoupila k vyřezání náletových dřevin na bývalých políčkách
a loukách. Hlavní motivací bylo především podpořit populaci kriticky ohroženého tetřívka obecného (Lyrurus tetrix), který potřebuje
mozaiku bezlesí v kombinaci s rašeliništními biotopy a mladými porosty dřevin.
Po odstranění náletových dřevin z části zarůstajících luk a pastvin
byla na vhodných plochách obnovena seč v kombinaci s pastvou.
Naopak některá místa byla znovu ponechána vývoji listnatých dřevin, jejichž pupeny tvoří významný podíl potravy tetřívka. V místech
s výskytem velmi vzácných rostlinných druhů probíhá speciální péče
na jejich podporu.
autor: P. Čížková

všivec bahenní • Sumpf-Läusekraut

autor: J. Štěrbová

srpnatka fermežová
Firnisglänzendes Sichelmoos

rozchodník huňatý • Sumpf-Fetthenne

autor: M. Štech

jetel kaštanový • Moor-Klee

Mezi významné druhy Knížecích Plání patří všivec bahenní (Pedicularis palustris), mech srpnatka
fermežová (Hamatocaulis vernicosus), rozchodník huňatý (Sedum villosum), jetel kaštanový (Trifolium
spadiceum), a dále tolije bahenní (Parnassia palustris), pleška stopkatá (Willemetia stipitata), či tučnice obecná (Pinguicula vulgaris).

Im Jahr 2015 entschied sich die Nationalparkverwaltung Šumava
zu einem radikalen Eingriff und holzte die ehemaligen, mit Fichten überwucherten Felder und Wiesen ab. Die Hauptmotivation war
die Förderung der Population des vom Aussterben bedrohten Birkhuhns (Lyrurus tetrix), das ein Mosaik aus Offenland in Kombination
mit Moorlebensräumen und jungen Baumbeständen benötigt.
Nach der Beseitigung der Fichtensukzession auf einigen der verwilderten Wiesen und Weiden wurde an geeigneten Flächen die Mahd
in Kombination mit Beweidung erneuert. Andere Stellen wurden dagegen wieder der Sukzession mit Laubbäumen überlassen, deren
Knospen einen erheblichen Anteil der Birkhuhn-Nahrung ausmachen. An Orten mit sehr seltenen Pflanzenarten wird besonders darauf geachtet, diese zu fördern.

tetřívek obecný • Birkhuhn
autor: J. Štěrbová

Die Enklave Fürstenhut war ein Mosaik aus nassen
und trockenen Wiesen und Weiden, Feuchtgebieten
und Mooren mit vereinzelten Bäumen und auch gewachsenen Wäldern.

autor: E. Brojírová

tolije bahenní • Sumpf-Herzblattdie

autor: M. Štech

pleška stopkatá
Gestielte Kronenlattich

autor: R. Janák

tučnice obecná
Gewöhnliches Fettkraut

Wichtige Arten bei Fürstenhut sind das Sumpf-Läusekraut (Pedicularis palustris), das Firnisglänzende Sichelmoos (Hamatocaulis vernicosus), die Sumpf-Fetthenne (Sedum villosum), der Moor-Klee
(Trifolium spadiceum), das Sumpf-Herzblattdie (Parnassia palustris), der Gestielte Kronenlattich
(Willemetia stipitata), oder das Gemeine Fettkraut (Pinguicula vulgaris).
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