FAUNA – kdo žije
na Soumarském rašeliništi
Rašeliniště můžeme označit jako ostrůvky severské přírody upro
střed Evropy. Kvůli drsným životním podmínkám se zde zacho
vala i po skončení doby ledové před asi 9 tisíci lety zvláštní
flóra a fauna. Soumarské rašeliniště však člověk zásadně změnil
průmyslovou těžbou rašeliny. Narušil zde rašelinotvorné procesy,
vodní režim, mikroklima, a v důsledku toho zmizelo i mnoho
typických rašelinných druhů rostlin a na ně svým vývojem váza
ných živočichů.
Díky provedené revitalizaci a ponechání rašeliniště přirozené
sukcesi se do svého domova postupně vrací na čas vymizelá kvě
tena a zvířena. A to i tzv. tyrfobionti, tj. druhy, které nikdy nepře
kračují hranici rašeliniště. Jedná se například o žluťáska borůvkového, jehož housenky žerou pouze lístky vlochyně bahenní.
Specializované jsou i housenky modráska stříbroskvrnného,
které se zase živí jen klikvou a vlochyní. Dospělí motýli pak sají
nektar. Našly by se i další druhy motýlů či můr, které patří na
údolní rašeliniště. Pokud je ale na Soumarském rašeliništi spatří
te, tak sem nejspíš zalétly z jiných, lidskou rukou nezměněných
rašelinišť, jako je např. blízký Mrtvý luh anebo Malá niva. Po
dobně dopadli i rašelinní pavouci, vážky, a další hmyz.

FLÓRA – co roste
na Soumarském rašeliništi
Z říše ptáků je na rašeliniště vázáno jen několik druhů. Trvale zde
žije asi nejvzácnější velký pták rašelinišť tetřívek obecný. Volné
otevřené plochy využívá v brzkém jaře a za časného rána jako toka
niště. Hnízdí na zemi v řídkém stromovém, či keřovém porostu, kde
se slepice díky svému nenápadnému zbarvení peří (tzv. kryptické
zbarvení) skrývá před predátory (např. liškou nebo jestřábem). Hlav
ní potravou dospělých tetřívků jsou pupeny stromů a rostlin, bobule
vlochyně, klikvy, borůvky, brusinky a semena rostlin. Ve Vltavském
luhu žije největší část populace tetřívka na Šumavě, ale i ta je odha
dovaná na pouhých 40 kusů, tzn. kohoutků i slepiček dohromady!

revitalizačním zásahům a napomáhají obnově rašeliniště. Kombi
nují se tu druhy údolního vrchoviště s druhy rašelinných luk a jiných
typů mokřadů – např. z rákosin je zde hojná chrastice rákosovitá
ve vodních kanálech.
Rašeliníky se řadí mezi mechorosty a jsou vlastně tvůrci životní
ho prostředí rašeliniště. Vzniká z nich rašelina, a to díky tomu, že
na svém vrcholku neustále dorůstají, zatímco jejich spodní části
odumírají, stlačují se a stávají se rašelinou. Trsy hlaviček rašeliníků
jsou nejběžnějším obrázkem na povrchu fungujícího rašeliniště.
Rašeliníky zde na Soumarském Mostě po těžbě rašeliny téměř
zmizely a udržely se jen v několika málo mokrých sníženinách.
Dnes se sem opět s pomocí lidí navrací díky opětovnému zavodnění
a také přenosu z okolních lokalit. Právě rozrůstání rašeliníků je
pro záchranu rašeliniště klíčové.
Suchopýr pochvatý patří k nejnápadnějším rostlinám na každém

O podmínkách prostředí vždy hodně napoví místní vegetace, která
je odrazem všeho, co se zde událo. Ještě před 50 lety, tedy před
průmyslovou těžbou rašeliny, by nás zde obklopoval řídký rašelinný
les s borovicí blatkou a břízou pýřitou. Tehdy tu ještě rostly
typické rašelinné druhy dobře přizpůsobené drsným a nepřízni
vým podmínkám na vrchovišti – přebytku vody, nedostatku živin
i kyslíku v půdě a kyselému prostředí. Volné plochy porůstaly nízké
nenáročné keříky vlochyně bahenní, vřesu, kyhanky a klikvy a všu
dypřítomné rašeliníky.
Současná vegetace Soumarského rašeliniště je v mnoha ohledech
jiná. Těžba rašeliny změnila prostředí natolik, že ani revitalizace
neobnoví zcela původní údolní vrchoviště. Nejdůležitější je návrat
klíčových mokřadních rostlin a rašeliníků, které si upraví přírodní
podmínky a opět obnoví proces tvorby rašeliny. Už dnes zde mů
žeme vidět řadu původních druhů, které se sem opětovně šíří díky

rašeliništi. Zde úspěšně obsadil rozsáhlé zamokřené plochy a nadá
le se šíří. Vítr opyluje květy, a pak rozsévá drobná semena do okolí.
Růstem vytváří jakési ježaté trsy se stébly, na nichž po odkvětu zů
stávají chomáčky bělostných chlupů, které se dříve někde využívaly
k plnění polštářů či jako náhrada vaty.
Dalším hojným druhem suchopýru je suchopýr úzkolistý. Na roz
díl od předchozího druhu má více klásků a tedy i více ochmýřených
bambulek po odkvětu. Řídké trsy se rozrůstají do šíře i několika
metrů a uvolněný střed pak mohou osidlovat další rostlinné druhy.
Nyní je zde běžný, ale původně rostl jen při okrajích vrchoviště,
protože patří spíše na luční rašeliniště.
Všechny ostřice se rozeznají od trav podle trojúhelníkovitého
průřezu stébla a drsného až „ostrého“ povrchu listů. Zde je nej
rozšířenější ostřice zobánkatá, která osidluje nejvíce zamokřená
místa a napovídá návštěvníkům, kudy by rozhodně suchou nohou

neprošli. Poznáme ji podle masivních klásků opatřených výraz
nými „zobánky“, podle kterých se i jmenuje. Je dobře přizpů
sobena životu v mokrém kyselém prostředí, neboť zralé mě
chýřky dobře plavou po vodě, a tak se dopraví semena i na
větší vzdálenosti.
Mezi druhy, které normálně na rašeliništích nerostou pat
ří například sítina rozkladitá a bezkolenec modrý z vlhkých
luk anebo chrastice rákosovitá ze zaplavovaných mokřadů.
Předpokládáme, že tyto a jiné nerašelinné druhy budou po
stupně vytlačovány vlivem obnovy rašeliniště.

Na druhou stranu se tu objevily druhy, které nejsou na rašeli
niště svým výskytem vázané, ale využívají nově vzniklá stano
viště. Jde o některé teplomilné druhy, kterým se tu daří díky
přehřívanému odkrytému povrchu rašeliny. Nezřídka nám pod
nohama proběhne svižník polní, jinak brouk ze stepí! Rozsáhlé
plochy Soumarského rašeliniště, jež jsou bez vegetace a s četný
mi jezírky, zase vyhovují kulíku říčnímu, který zde sbírá potravu
a hnízdí.
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Na otevřených plochách se v létě vyhřívá zmije obecná. Chla
du se tento jinak teplomilný had přizpůsobil tmavým až čer
ným zbarvením, díky kterému zachytí větší množství sluneční
ho tepla. Kořistí zmije bývá často ještěrka živorodá, která se
na zimu adaptovala tak, že její mláďata se líhnou z vajec ještě
v těle matky nebo hned při kladení vajec. Na potvrzení opětovné
ho výskytu snad nejznámějšího rašeliništního brouka střevlíka
Menétriésova se zatím čeká. Při přezimování zalézá hluboko
do rašeliníku, kde přes zimu zůstává i déle než půl roku.
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1 Žluťásek borůvkový (Colias palaeno)
2 Modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina optilete)
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3 Perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia)
4 Perleťovec severní (Boloria aquilonaris)
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5 Šídlo rašelinné (Aeshna subarctica)
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6 Slíďák rašelinný (Pardosa sphagnicola)
7 Svižník polní (Cicindela campestris)
8 Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)
9 Zmije obecná (Vipera berus)
10 Kulík říční (Charadrius dubius)
11 Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)
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12 Jelen evropský (Cervus elaphus)
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13 Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus)
14 Vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum)
15 Brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea)
16 Suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum)
17 Suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium)
18 Ploník tuhý (Polytrichum strictum)
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19 Vřes obecný (Calluna vulgaris)
20 Ostřice zobánkatá (Carex rostrata)
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Osud rašeliniště
Soumarské rašeliniště je jedním z mnoha rašelinišť, které lemují
řeku Vltavu v širokém údolí zvaném Vltavský luh. Je, nebo spíše
kdysi bylo, typickým údolním vrchovištěm. Údolním proto, že
vzniklo v údolí řeky. A vrchovištěm proto, že rašelina byla nejvíce
ukládána ve středu rašeliniště, a tím narůstalo vzhůru a získalo
vyklenutý bochníkovitý tvar. Rašeliniště se u Soumarského Mos
tu vyvíjelo od sklonku doby ledové, tedy přibližně 9 tisíc let.
Stalo se ostrovem chladnomilné severské přírody, zatímco okol
ní krajina zarůstala lesní vegetací. Druhy, které zde přetrvaly od
konce ledových dob, se nazývají glaciální relikty.
V posledních několika desetiletích se však podoba rašelini
ště radikálně změnila. Může za to průmyslová těžba rašeli
ny, která zde probíhala od 70. let 20. století až do roku 2000
(1). Celé rašeliniště bylo odvodněno sítí povrchových
kanálů, důsledkem čehož poklesla hladina podzemní vody
hluboko pod povrch a silně se rozkolísala. Horní vrstva rašeliny
se provzdušnila, oživily se rozkladné mikroby a ty začaly rozklá
dat rašelinu na živiny. Původní vrchoviště bylo zcela rozvráceno
a vzácná severská společenstva téměř vymizela.

ního režimu. V letech 2002-2006 došlo postupně k přehrazení
a zablokování všech odvodňovacích kanálů. Tím byl zastaven volný
odtok povrchové vody do Vltavy (2). Břízy, které se uchytily na su
chých okrajích odvodňovacích kanálů, dnes paradoxně „usychají“!
(Ve skutečnosti se dusí, protože jejich kořeny pod vodou nemohou
dýchat.) (3) Na rovném povrchu vystoupala hladina podzemní vody
až k povrchu rašeliny a usnadnila uchycení vegetace. Byla vyhlou
bena celá řada menších a větších sníženin, ve kterých se voda drží
trvale (4). Tyto nové vodní plochy zarůstají po okrajích mokřadní
vegetací a rašeliníky. Tak byl nastartován proces zarůstání (teres
trializace), kterým vznikala i původní rašeliniště (5).
Voda a trvalé vlhko je základní podmínkou pro opětovné nastar

tování tvorby rašeliny. Tmavý povrch obnažené rašeliny totiž velmi
snadno prosychal, vymrzal a za vysokých teplot se naopak přehříval.
Tyto extrémní podmínky, které lze srovnávat s podmínkami polo
pouště bránily uchycení jakékoliv vegetace, natož mokřadní. Proto
byly tyto plochy opakovaně pokrývány mulčem, který pomáhá vy
rovnávat teplotní extrémy, snižuje výpar z tmavého povrchu a slouží
jako zdroj semen vlhkomilných druhů rostlin. Jako mulč poslou
žila posekaná tráva z nedalekých rašelinných luk podél Vltavy (6).
Do povrchu rašeliniště byly zapuštěny dřevěné prahy, které brání
plošnému splachu vodou a také větrné erozi (7). Kvůli rychlejšímu
uchycení rašeliníků byly jejich trsy z okolních rašelinišť rozhazo
vány v zamokřených místech (8).

Já jsem skřítek
Rašeliníček a budu vaším
průvodcem po stezce.

Od začátku sledovali odborníci úspěšnost všech revitalizačních
opatření. Z výsledků vyplývá, že vegetace dokázala kolonizovat
za 10 let více než 2/3 rozlohy těžené plochy. „Nejúspěšnějším“
se stal suchopýr pochvatý, který zabral asi 25% obnažené rašeli
ny, dalším se stal suchopýr úzkolistý s 10%. V zavodněných čás
tech nejlépe uspěla ostřice zobánkatá a již na cca 10% plochy
se vyskytují rašeliníky. I dnes můžete spatřit výzkumné sondy,
pozorovatelné především jako plastové trubky nad povrchem,
kde se nadále sleduje: výška vodní hladiny, teplota, pH, obsah
minerálů atd. Známky oživení Soumarského rašeliniště jsou
dnes již patrné na každém kroku a Vy je můžete dobře pozoro
vat z naučné stezky.

Základní údaje
k rašeliništi
Rozloha: 85 ha
Nadmořská výška: 741-750 m n.m.
Průměrná roční teplota: 6,2 oC
Roční úhrn srážek: 800 mm

Krok s přírodou

naučná stezka

rašeliniště

Soumarské

Obnova rašeliniště
Klíčovou roli pro vznik a existenci rašeliniště hraje bezesporu
voda. Na nenarušených rašeliništích vystupuje až těsně k po
vrchu půdy. Vlivem toho je v ní málo kyslíku a odumřelé zbyt
ky rostlin se nerozkládají, ale hromadí se a vrství a tím vzniká
rašelina.
Nejdůležitější rostliny na rašeliništi představují rašeliníky, které
jsou hlavními „tvůrci“ rašeliny. Rašeliníky umí nasát vodu jako
obrovská přírodní houba. Zadržují vodu ve svém těle a v pro
storech mezi rostlinkami i po odumření, a tak udržují rašeliniště
mokrá a plná vody i v období sucha. Na Soumarském rašeli
ništi zbylo po průmyslové těžbě z původní téměř pětimetrové
vrstvy rašeliny sotva 70 cm. Tvorba rašeliny se nadobro
zastavila, protože byla samozřejmě zničena i povrchová vrstva
živých rašeliníků.
Od roku 2000 probíhá na Soumarském rašeliništi revitalizace,
jejímž hlavním smyslem je obnova životaschopnosti tohoto
mokřadu s jeho původní květenou a zvířenou. To může trvat
i stovky let!
Prvním krokem bylo znovuzamokření lokality a obnovení vod
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Vítáme Vás

Využití rašeliniště

Naučná stezka

Naučná stezka nabízí pohled do světa šumavských
rašelinišť. Představuje vývoj i současný stav nedávno ještě
k průmyslové těžbě využívaného rašeliniště, které se
s pomocí člověka obnovuje čili revitalizuje, a navrací se
tak jeho původní charakter i funkce v přírodě.

V dávných dobách bral člověk rašeliniště jako nebezpečné úze
mí plné nástrah. V nepřístupných bažinách měli pobývat zlí
duchové, čarodějnice, hejkal i divoká honba. Tajuplné bludičky
nalákaly nejednoho člověka do záhuby. (Dodnes byla vědecky
objasněna pouze zvláštní světýlka – jev, který je pozorovatelný
za jasných nocí vlivem uvolňování metanu.)

Délka: 1520 m
(zpět zelená turistická trasa: 1 km)
Délka povalového chodníku: 601 m
Vyhlídková věž: 9,22 m
Čas prohlídky: 1,5 h
GPS: N48o 54´ 376´´, E13o 49´632´´

na Soumarském rašeliništi

Kde je Soumarské rašeliniště?

Více informací:
Informační středisko Stožec: 388 335 014
Výukové programy pro školy: 731 530 447
Doprovody s průvodcem: 731 530 287
Tato naučná stezka je součástí společného česko-bavorského
projektu: „Suchou nohou do rašelinišť na Šumavě a v Bavorském lese“. Přeshraniční partner projektu, spolek KuLaMu, osa
dil v rámci projektu dvoujazyčnými informačními panely naučnou
stezku „Industriesteig“ u obce Haidmühle. Stezka vede do rena
turovaného rašeliniště Haidfilz a dále Vás seznámí s fungováním
vodního hamru, pily, vodní elektrárny nebo zrušeného vlakového
nádraží, prostě se vším, co se dá nazvat jako „průmysl na vsi“.
Délka stezky: 3,2 km; nástupní místo: Haidmühle – most přes
Studenou Vltavu (2 km od státní hranice v Novém Údolí)
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Investice do vaší budoucnosti!

Projekt naučné stezky je spolufinancován
z Evropské unie, Evropského fondu pro
regionální rozvoj, Programu přeshraniční
spolupráce Cíl 3 Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko

Teprve v 18. století začíná člověk využívat rašeliniště ve vět
ším měřítku. Císařsko-královský patent z roku 1754 omezo
val využití dřeva z lesa na palivo a za náhradu doporučoval
právě rašelinu a teprve později přišlo na řadu uhlí. Aby bylo
možné rašeliniště využít, znamenalo především je odvod
nit. Na zpřístupněná rašeliniště se vysazoval les, sloužila pro
zemědělství, ale i například pro lázeňství, tzv. balneologii.
(V Čechách platí zákaz spalování rašeliny teprve od r. 1956.)
Začátkem 19. století započala rozsáhlá těžba rašeliny tech
nikou zvanou „borkování“. Na Šumavě se to dotklo ra
šelinišť v blízkosti lidských sídel – Chalupská slať u Boro
vých Lad, Jezerní slať u Horské Kvildy a došlo i na rašeliniště
u Soumarského Mostu.
Co je to borkování? Pomocí „želízka“, jakéhosi druhu rýče, se
odřezávaly „cihly“ rašeliny o velikosti asi 10x10x40 cm. Po vy
schnutí se s „borkami“ především topilo – každá chalupa měla
předem spočítáno, kolik borek potřebuje k přežití zimy. Část
rašeliny se využívala jako stelivo a nahrazovala tak na Šumavě
chybějící slámu.
Průmyslová těžba rašeliny v 2. polovině 20. století probíhala
především pro zahradnické účely. V souvislosti s revitalizací mají
dnes kromě přírodovědců prospěch z rašeliniště i turisté. Jde o
jeden z moderních způsobů využití rašelinišť, které jsou stále
vnímána jako vyslanci z jiného světa!

Základní údaje k projektu
Nositel projektu: Správa NP a CHKO Šumava
Bavorský partner projektu: spolek KuLaMu
Majitel pozemků: Město Volary
Správce pozemků: Městské lesy Volary
Realizace stavby: září – prosinec 2011

Otevřeno
červen – říjen: denně
Z důvodu výskytu silně ohroženého tetřívka obecného
(tetrao tetrix) je stezka v zimě až do jara uzavřená.
Respektujte prosím nárok tetřívka na nerušený
život ve svém odvěkém domově!
(Foto: I. Dudáček)

Vzhledem k tomu, že ložisko rašeliny narůstá do výšky rychlostí
0,1 až 1,0 cm za rok, musíme rašelinu považovat za neobnovi
telný zdroj. Odborníci doporučují využívat rašelinu pouze v obo
rech, kde ji nelze ničím nahradit – v lázeňství, lékařství a farmacii.
Borkování →
Sušení borek →

Zdroj: GEODIS Brno s.r.o. – ortofoto,
Správa NP a CHKO Šumava, 2011.

