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Moravská brána tvoří předěl mezi východní
Karpatskou a západní Sudetskou geomorfologickou soustavou. Území Moravské brány má
plošnou rozlohu 560 km2, široké je v průměru 8 až
15 kilometrů, ale v nejužší části jen 3 km.
Nadmořská výška se pohybuje mezi 205 až
375 m.n.m.

V minulých 10 letech byly studovány druhy
čeledi Orthotrichaceae z pohledu jejich rozšíření
a ekologických nároků na území severní Moravy
a Slezska. Ukazuje se, že většina druhů patří
k teplomilným (tzv. temperátním) druhům, které
se na sledované území dostaly pravděpodobně
z jihu Evropy díky fenoménu Moravské brány.
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Obr. 1. Náhled na území Moravské brány v okolí obce Osek nad Odrou. Šipky naznačují pravděpodobný směr možného pronikání epifytických druhů mechorostů
z jihu směrem na území severní Moravy a Slezska. Grafy ukazují složení epifytické bryoflóry na základě areáltypů. (vytvořeno s využitím software GeoShow3D)
temp = temperátní druhy, suboc = suboceanické druhy, subkont = subkontinentální druhy & subbor = subboreální druhy
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Analýza bryogeografických dat týkajících se epifytických
mechorostů ukázala, že na území Moravské brány roste nejvíce
druhů ze skupiny tzv. temperátních areáltypů (56%). Tyto druhy
mají nejtěsnější vývojovou vazbu k teplejším částem zejména
jižní Evropy. Budeme-li sledovat zastoupení těchto druhů
v území, která bezprostředně navazují na Moravskou bránu,
můžeme vidět (viz grafy na obr. 1) vysoký podíl těchto taxonů
i zde. V nížinných (tedy relativně teplejších) partiích zcela
dominují (až 90%), ale překvapivě jsou hojně zastoupeny také
v horských partiích (až 78 %).
Pokud srovnáme zastoupení temperátních druhů v oblastech
ležících v těsné blízkosti Moravské brány se vzdálenějšími
horskými masívy př. s Hrubým Jeseníkem, rozdíly jsou
evidentní. V Hrubém Jeseníku roste až o 33% méně temperátních
taxonů než v např. Nízkém Jeseníku, který s Moravskou bránou
přímo hraničí.
Toto porovnání je dalším potvrzujícím faktem o teorii vlivu
Moravské brány jako migračního koridoru temperátních druhů
směrem k severu.
Fotografie temperátních druhů epifytických mechorostů (© V. Plášek):

1. Orthotrichum affine; 2. Ulota crispa; 3. Orthotrichum diaphanum; 4. Orthotrichum pumilum 5. Orthotrichum cupulatum
Výzkum byl podpořen grantem GA ČR č. 206/07/0811
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