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PØEDMLUVA

PREFACE
After the introduction of the new State
Forest Policy in the Czech Republic in
the last decade, the forest management
radically changed. Typical example of
new orientation of forest management is
the biggest forest owner State Forests
supervised by the Forests of the Czech
Republic, state enterprise which support
a wide range of particular projects
oriented on sustainable development of
all forest functions. One of the most
important projects is so called
PROGRAMM 2000, the part of which is
the support of research projects dealing
with forest management problems
including the public demands. The total
expenses of research projects and expert
studies supported by the Forests of the
Czech Republic, state enterprise
overreach 100 million CZK. Results and
conclusions from these projects are
available for particular forest owners as
well as for state administration. The
fourth annual national conference
oriented on new results of forestry
research in the Ore Mts. can be included
into these activities. The conference was
prepared in collaboration of the Forests
of the Czech Republic, state enterprise in
Hradec Králové, Faculty of Forestry and
Wood Technology of Mendel University
of Agriculture and Forestry in Brno,
Faculty of Forestry of Czech University
of Agriculture in Prague and Forestry
and Game Management Research
Institute Jiloviste-Strnady. To the event
of the conference, the presented
Proceeding "Results of forestry research
in the Ore Mts. in 2002" was prepared
for participants and other interested
persons.

Zmìnou lesnické politiky dolo
v posledním desetiletí k zásadním
zmìnám v pøístupu hospodaøení,
zejména patrný je obrat lesnického
hospodaøení u LÈR, s.p., který pøiel
smìrem k odborné i laické veøejnosti
s celou øadou konkrétních programových dokumentù orientovaných na
podporu a trvalý rozvoj funkcí lesa.
Jedním z nich je PROGRAM 2000,
jeho souèástí je podpora výzkumných projektù, které jsou zamìøeny na
øeení potøeb lesního hospodáøství,
mající vak i irí rámec a význam pro
zajitìní veøejných cílù. Za dobu své
existence vynaloil pouze na expertní
studie, podporu výzkumu a výzkumné
projekty cca 100 milionù Kè. Získané
výsledky a výstupy z jednotlivých
výzkumù a expertiz èítajících nìkolik
desítek jsou pøístupné a vyuitelné
jednotlivým vlastníkùm lesa, ale i státní správì.
Do oblasti naplòování cílù ve veøejném zájmu v oblasti výzkumu a kolství lze zaøadit také ètvrtý roèník celostátní konference zamìøené na prezentaci dosaených výsledkù lesnického
výzkumu v oblasti Kruných hor, která
je pøipravovaná ve spolupráci LÈR
s.p. Hradec Králové, MZLU Brno,
ÈZU Praha a VÚLHM Jílovitì-Strnady. K této konferenci byl pro úèastníky a dalí zájemce s podporou MZe
pøipraven sborník obsahující výsledky
lesnického výzkumu v oblasti Kruných hor v roce 2002. Sborník byl
vydán s podporou MZe v rámci sluby
poskytované VÚLHM vlastníkùm
lesa.
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Cílem konference a tohoto sborníku je
seznámit úèastníky, vlastníky lesa,
orgány státní správy a odbornou veøejnost s aktuálním stavem lesních porostù v oblasti Kruných hor - nejvíce
imisnì zatíené a pokozené oblasti
støedoevropského regionu vùbec.
Sborník obsahuje 14 pøíspìvkù, rozdìlených do ètyø tematických blokù.
První blok "Pùdní prostøedí" obsahuje
tøi pøíspìvky zamìøené na problematiku revitalizace stanovi po celoploné dozerové a bagrové pøípravì a na
problematiku chemické meliorace,
zejména vápnìní v Kruných horách.
Druhý tematický blok "Dynamika
depozic" tvoøí ètyøi pøíspìvky zamìøené pøedevím na vývoj depozic
v oblasti Kruných hor a stav asimilaèního aparátu lesních døevin. Tøetí
tematický blok "Zdravotní stav porostù" obsahuje pìt pøíspìvkù zamìøených pøedevím na dynamiku pokození asimilaèních orgánù a pupenù lesních døevin v Kruných horách. Ètvrtý
tématický blok "Pìstování lesních
porostù" obsahuje dva pøíspìvky, pøináející nejnovìjí poznatky o regeneraci smrkových mlazin pokozených
v zimì 1995/96 a o výchovì porostù
modøínu v Kruných horách.

The edition of the Proceeding was supported by the Ministry of Agriculture of
the Czech Republic in the framework of
the information service for forest owners
provided by Forestry and Game Management Research Institute.
The aim of the conference and the Proceeding is to provide the new results of
forestry research in the air polluted
region of the Ore Mts. to forest owners,
to the State Administration and to other
interested experts.
The Proceeding consists of 14 contributions, divided into four thematic blocks.
The first block "Soil Environment"
includes three contributions oriented
revitalization of forest sites after the fullarea ground preparation by dozer and
dredger and on the problem of chemical
amelioration of forest soils damaged by
anthropogenic effects, especially liming.
The second block "Dynamics of deposition" comprises of four articles oriented
primarily on the development of deposition in the area of the Ore Mts. and one
the status of assimilation organs of forest
trees species. The third thematic block
"Health condition of forest stands" consists of five contributions bringing new
results on development of damage on
foliage and buds of forest tree species in
the Ore Mts. The fourth thematic block
"Silviculture" consists of two contributions bringing new information about the
regeneration of Norway spruce thickets
damaged in 1995/96 and about thinning
of larch stands in the Ore Mts.

Editoøi

Editors
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PÙDNÍ PROSTØEDÍ
BLOCK I
SOIL ENVIRONMENT
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SOUÈASNÝ STAV NA STANOVITÍCH S CELOPLONOU DOZEROVOU
A BAGROVOU PØÍPRAVOU PÙDY Z ASPEKTU JEJICH REVITALIZACE
V

7. LVS KRUNÝCH HOR

THE CURRENT STAGE ON SITES WITH FULL-AREA GROUND PREPARATION BY
DOZER AND DREGGER ACCORDING TO ITS REVITALIZATION IN 7TH FOREST
VEGETATION ZONE OF THE ORE MTS.
DUAN VAVØÍÈEK
ABSTRAKT
Celoploná dozerová pøíprava pùdy s navrením svrchních holorganických a èásti
minerálních horizontù a potìebních zbytkù do podélných valù vedla k výrazné
degradaci pùdního prostøedí. Pøedevím stanovitì se skrývkou a na úroveò
minerálních spodických horizontù vykazují nepøíznivé hodnoty jednotlivých pùdních
charakteristik, zejména humusu a KVK. Naopak vysoká potenciální zásoba ivin
a humusových látek s pøíznivou hodnotou C:N a zvýeným podílem N-min.
v organominerálních valech je významným predispozièním faktorem pro revitalizaci
pracovních dozerových enkláv. Dlouhodobá expozice a fermentace zejména
potìebních zbytkù ve valech mùe v souèasné dobì po celoploné aplikaci
organominerálního materiálu z tìchto valù zabezpeèit optimální výivu a minimální
imobilizaci N .
ABSTRACT
The full-area ground preparation by dozer, with apposition to rampart composed by
top holorganic and partly mineral horizons and also after logging remainders, were
leaded to significant degradation of soil environment. Mainly the sites with
overburden to mineral layers of spondick horizons showed contrary values of
particular soil characteristics especially humus and basic saturation. Conversely
important predisposition factor for revitalization of dozer enclaves was high
potential reserves of nutrition and organic substances with favourable amount of
ration C: N and higher amount of mineral N in organic mineral ramparts.Today
full-area application of organic mineral material with long-term exposition and
fermentation especially after logging remainders from ramparts could ensure
optimal nutrition and minimal immobilization of N.
ÚVOD
Les byl ve Støední Evropì hlavním rostlinným spoleèenstvem. Pùvodní
bezlesí bylo velmi vzácné (Culek 1996), take lesnatost dosahovala témìø
100 %. Podobnì i PLO Kruné hory vykazovala velice pozitivní lesnatost
podmínìnou pestøejí druhovou skladbou ne jaká byla v posledním
století a v souèasnosti. Vedle smrku ztepilého byl zastoupen pøedevím
buk, dále javor a jeøáb. V dùsledku výrazné pøevahy smrku v 7. LVS jako
jedné z nejchoulostivìjích døevin na imisní zátì dolo v oblasti náhorní
ploiny vlivem vysokých depozic na list k totálnímu odumírání celých
porostù. Kritické pokození lesù, které vyústilo v jejich devastaci za
krátké èasové období si vynutilo bezprostøední øeení problému. V oblasti
náhorní ploiny byl vedle vápnìní provádìn prostøednictvím celoploné
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pøípravy pùdy velice hrubý zásah do substrátového média pùdního
prostøedí smrku ztepilého. Celoplonou skrývkou svrchních
holorganických a organominerálních horizontù byl v následné porostní
generaci sm výraznì naruen proces kolobìhu základních makroelementù,
pøedevím dusíku. Vedle pùsobení imisí mají nemalý vliv na lesní
ekosystémové sloky i klimatické (i mikroklimatické) a geomorfologické
faktory podmiòující nárùst inverzní problematiky i nadnormálních teplot
ve vegetaèním období pøi stavu celoploného odlesnìní (Kubelka 1992).
Za posledních 30 let se nejen zvyuje prùmìrná roèní teplota, ale
v urèitých èasových øadách i poèet mrazivých dnù. Pøi souèasném
výraznìjím sniování depozice polutantù je nejzávanìjím problémem
øeení obnovy lesa v tìchto oblastech zajitìní optimální výivy na
stanovitích, která byla ovlivnìna celoplonou pøípravou pùdy.
V rámci náhorní ploiny Kruných hor je v souèasné dobì øeena
problematika neustále se opakujících procesù odumírání, chøadnutí
a pokozování porostù pøedevím rodu Picea a také otázka obnovy lesa na
stanovitích s celoplonou dozerovou pøípravou. Oblast øeení se
koncentruje a stává prioritní zejména v 7. LVS náhorní ploiny. V kadém
pøípadì je to oblast, která má svá klimatická, biologická i stanovitní
a souèasnì i pùdnì taxonomická specifika. V komparaci
s geomorfologicky významnì se liícími niími LVS v nadmoøských
výkách pod 700 - 800 m (5. - 6. LVS) lze pro objasnìní nìkterých vlivù
na lesní ekosystém pouít srovnávací hodnocení pùdní taxonomie
a vybraných fyzikálnì chemických charakteristik pùdy.
Projekt by mìl øeit problematiku revitalizace pùdního prostøedí v lesních
ekosystémech 7. LVS. Komplex otázek se stává prioritní zejména
v enklávách náhorní ploiny Kruných hor, kde v minulosti byla místy
výraznì naruena vrstva holorganických horizontù a také svrchní
minerální vrstva pùdy, tedy èást pùdního profilu s významnou úlohou pøi
kolobìhu ivin a výivy porostù (Podrázský 2001). Na stanovitích
náhorní ploiny (7. LVS) je indikováno pokozování vyí defoliací,
pøedevím na plochách obohacených nebo ovlivnìných vodou s vyí èi
mení intenzitou oglejování (Matìjka 2001). V souèasné dobì vystupuje
do popøedí otázka rekonstrukcí porostù náhradních døevin pøevodem na
cílovou skladbu HS. Pøedevím vnáení buku lesního a nìkterých dalích
listnáèù mùe pøinést významné zmìny v oblasti obnovy lesa na tìchto
klimaticky extrémních lokalitách (Zpráva LÈR 2001). Efektivní
ekologický kryt, který mohou poskytovat v souèasné dobì se vyskytující
náhradní døeviny, je jednou z moností, jak zajistit optimální rùstové
podmínky proti mikroklimatickým stresùm, napø. pro buk lesní v jeho
juvenilním stádiu (Balcar 2000). Otázkou vak zùstává vliv pùdního
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prostøedí, pøedevím v geomorfologicky rovinaté oblasti náhorní ploiny
Kruných hor. Pøi analýze postiených porostù bylo konstatováno, e
pokozování je zpùsobeno komplexem pøíèin, na kterém se podílejí
klimatické zvraty, provenience i krátkodobé nárazy imisních stresù
(Slodièák 2001). Nìkteré pøíèiny vak mohou vycházet i z pomìrù
edatopu, který byl po vlivem nejen imisní zátìe, ale pøedevím i pod
vlivem rùzných antropogenních opatøení, napø. celoploné odlesnìní
související s výrazným imisním pokozením na list, celoploné úpravy
pùdy a v neposlední øadì i pøemíra leteckého vápnìní.
Na kyselém krystaliniku náhorní ploiny nadmoøských výek 850 1000 m n. m. krunohorské lesní oblasti èís. 1 dochází k vývoji pøedevím
takových souborù lesních typù, kde dominují oligotrofní acidofyty. Tyto
edafické kyselé katagorie K jsou prezentovány pøedevím podzoly
modálními a modálními elezitými, pøípadnì kryptopodzoly
oligotrofními. Vìtina ploch náhorní oblasti je definována ekologickou
øadou kyselou s edafickými kategoriemi pøevánì kyselými
a pøechodnými svìími. Jsou determinovány pøedevím lesními typy
borùvkovými, ochuzenými a v souèasné dobì pùsobením stále vìtího
vlivu hromadící se pùdní vody i roziøujícími se typy tøtinovými.
Základní pùdní charakteristiky se v rámci Kruných hor dle jednotlivých
lokalit významnì lií. Pùdní reakce, která je jedním z hlavních parametrù
stavu a vývoje pùdy, se na lokalitách pro dané stanovitní podmínky
s ménì èi více výraznìjími podzolizaèními procesy pohybuje
v optimálních hladinách cca. 3,0 - 3,2 pH/KCl. Na nìkterých lokalitách
hodnoty, v pøeváné èásti genetické hloubky podzolù modálních, více
ménì mírnì oglejených, klesají na nií hladinu extrémní acidity cca. 2,8
- 3,0 pH/KCl. S vývojem kyselých edafických kategorií úzce souvisí
klimatické podmínky, které jsou na mnoha lokalitách lesních oblastí
v rámci pùdnì genetického vývoje limitujícím èinitelem. Nejen vysoký
úhrn sráek, ale také nízká teplota ve vyích polohách jsou dùleitými
faktory pùdního vývoje. Nízké hodnoty pùdních fyzikálnì chemických
parametrù souvisí s vývojem a genezí pùdních profilù v prostøedí
s výraznými podzolizaèními procesy. Na krunohorských lokalitách byla
v nìkterých studiích prokázána vysoká korelace mezi deficitní výivou N
a stupnìm diskolorace. Zajitìní optimální dusíkaté výivy na etøeném
stanoviti bylo u nìkterých jedincù Picea pungens zpùsobeno pøedevím
obohaceným pùdním roztokem z rozplavovaných organominerálních valù
jednotlivých ploch, pøípadnì zasahováním koøenového systému do tìchto
valù (Mauer, Palátová 1999). K podobným závìrùm doli v Nìmecku
Hüttl, Zöttl (1993), kteøí se zabývali dlouhodobým vlivem vápnìní na
zmírnìní hynutí lesù. Na pokusných plochách vápnìných od roku 1950
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sice prokázali pøíznivý vliv na pùdní prostøedí z hlediska redukce pùdní
acidity, nicménì zlepení produkce lesního ekosystému nebylo na základì
zvýeného kolobìhu ivin prokázáno. Nìkteøí autoøi dokonce udávají, e
v dùsledku vápnìní dochází k výraznému úbytku dusíku ve výivì
(Persson 1988). Nelze tedy mìnit pøirozené prostøedí jednotlivých
ekosystémových sloek lesních porostù, jako je tomu napø.
v agrosystémech a provádìt modifikaci edatopu na základì kritérií pro
podmínky zemìdìlských pùd.
Humusová forma s nízkou kvalitou humusu a na plochách s celoplonou
pøípravou v jejím iniciálním stadiu podmiòuje nedostateèné zabezpeèení
optimální výivy pøedevím dusíkem a následnou typickou diskoloraci
u zajitìných mlazin. Vápnìním odkrytých více ménì sterilních
iluviálních horizontù mùe dojít k dlouhodobé deficienci dusíkaté výivy.
Biomasa jehlièí nevykazuje pak ani dostateèný nárùst. Pozorovaná
celoploná diskolorace jednoznaènì souvisí s nedostateènou N-výivou,
pøedevím v dùsledku nízké bilanèní zásoby N v rámci iniciálního stadia
humusové formy (Vavøíèek 2000). Pøi revitalizaci ploch s celoplonou
pøípravou pùdy provádìné v minulosti bude nutné zohlednit pøedevím
otázku zajitìní dusíkaté výivy nejen v krátkodobém èasovém horizontu,
ale hlavnì na úrovni èasové øady celého iniciálního porostního stadia.
METODIKA
V rámci 7. LVS bylo provádìno etøení na plochách náhorní ploiny
Kruných hor, a to na území spadajícím do územního celku LS Kláterec.
Problematika byla zamìøena na stanovitì s úpravou pùdy pøed
zalesòováním. Týkala se ploch s døívìjí celoplonou a bagrovou
pøípravou pùdy. Stanovitì vykazují pøevánì pøirozenì acidofilní
charakter souboru lesních typù 7K. Nìkteré jsou více èi ménì ovlivnìny
podzemní vodou doèasnì zmìnìnými hydrickými pomìry a vápnìním.
Pùdní prostøedí je prezentováno pùvodnì pøirozenì vyèlenìnými
jednotkami podzolù modálních s patøièným antropickým mechanickým
i chemickým ovlivnìním.
Pùdní taxonomie byla provádìna na jednotlivých plochách vdy v èásti
typické pro dané stanovitní podmínky. Na základì podrobného popisu
a stratigrafie jednotlivých pùdních horizontù byla vymezena základní
pùdní jednotka upøesnìná pùdním subtypem, pøípadnì varietou na základì
taxonomického klasifikaèního systému pùd Èeské republiky (Nìmeèek
a kolektiv 2001), uplatòující morfogenetický pùdní klasifikaèní systém.
Z nìkolika analýz byla hodnocena také humusová forma nadloního
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surového humusu. Byl urèen základní geologický substrát a v nìkterých
pøípadech upøesnìn a doplnìn pùdotvorným substrátem stanovitì.
Pùdní vzorky pro analýzy byly odebírány pøedevím ze svrchních
horizontù pùdních profilù, více ménì se zamìøením na základní
rhizosféru. Pro podrobnìjí a objektivnìjí hodnocení koøenové vrstvy
pùdy byly vzorky humifikaèní frakce (Oh) z nadloního surového humusu
a vzorky z organominerálního horizontu Ap, (Ep) (pøípadnì prvního
minerálního horizontu) odebrány metodou ploné preparace. Zemina pro
analýzy z ostatních horizontù byla odebírána uzanèními metodami
v rámci charakteristického pùdního profilu jednotlivých ploch.
Analýza vybraných charakteristik byla soustøedìna pøedevím do
svrchních vrstev pùdních profilù, do humifikovaného horizontu Oh a do
organominerálního horizontu A (nebo prvního minerální horizontu
v pøípadì absence organominerálního horizontu). Na základì jednotlivých
výstupù byl vyhodnocen dílèí stav a vztahy mezi jednotlivými parametry
prostøedí.
Pro celkové hodnocení pùdy bylo na vybraných stanovitích vyuito
analýz z pùdotvorných substrátù. Mateèní hornina, jako jeden
z primárních pùdotvorných faktorù, má význam nejen z hlediska
fyzikálních pomìrù vznikající zvìtraliny a vlastního pedonu, ale i v pojetí
chemizmu. Celkový obsah základních makroelementù pro charakteristiku
rozvìtraliny mateèné horniny byl stanovován ve výluhu odebraného
vzorku v koncentrované HF a HNO3.
Pøíprava pùdního extraktu podle Mehlicha II pro stanovení pøístupných
ivin je pouitelná pro vechny upravené pùdy. Oxidovatelný organický
uhlík pro stanovení humusu v pùdním vzorku se oxiduje chromsírovou
smìsí pøi zvýené teplotì reakce. Stanovení celkového dusíku bylo
provedeno Kjeldahlovou metodou, která je zaloena na spalování
a mineralizaci vzorku s pøemìnou N na amoniakální formu a stanovení
z mineralizátu smìsí kyseliny sírové, peroxidu vodíku a oxidu rtuti.
Z filtrátu stanovíme obsah N coulometricky. Pro vyhodnocení kvality
humusu byla uita metodika stanovení pomìru humínových
a fulvokyselin (HK:FK) na základì spektrofotometrického stanovení dle
absorbancí disperzity humínových látek v pyrofosforeènanu. Stanovení
charakteristik sorpèního komplexu v pùdì bylo provedeno dle Kappena.
Stanovení pøístupných ivin v organické hmotì humifikaèního horizontu
Oh bylo provedeno v Gohlerovì výluhu s pomìrem naváky
a vyluhovadla 1 : 10.
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CHARAKTERISTIKA ETØENÝCH PLOCH
Pracovní dozerové plochy jsou pøíznaèné odkrytým organicky sterilním
iluviálním horizontem B. Diferenciace horizontù je charakteristická
vývojem iniciálního stadia humusového horizontu Ap a dalích pùvodnì
geneticky podmínìných horizontù v profilu. Podélné valy na jednotlivých
plochách jsou více èi ménì definovány výraznými vrstvami organické
hmoty akumulované ve valech. Støídají se zde hluboké vrstvy
organického, organominerálního a minerálního materiálu deponovaného
na pùvodních pùdních profilech.
Dozerová celoploná pøíprava pùdy
Stanovitì - Ptaèí - Mokrá - pracovní pole, porost - 225 A 1m , les. typ 7K1
Stanovitì v témìøúplné rovinì náhorní ploiny s maximálním sklonem
svahu do 2o v J expozici (180o), nepatrnì zvlnìný povrch vlivem staré
dozerové, celoploné pøípravy v 70. - 80. letech se strením vrstvy
nadloního surového humusu a horizontù A i Ep, z èásti i Bhs. Na
pracovní ploe je vyvinuto pouze iniciální stadium humusové formy
drnoviny pøevánì Juncus squarosus, Agrostis capilaris, Empetrum
hermaphroditum porosty ole cca. na 1 plochy, ostatní zaujímá suchá bøíza
a nové sazenice sm silnì prosychající. Pùdní typ je zastoupen podzolem
modálním, antropickým na muskoviticko biotitické rule s pøímìsí
køemencù. Valy jsou zde tvoøeny výraznì humifikovanou vrstvou (25 cm)
prorostlou velmi vitálním a mohutným porostem Calamagrostis villosa
a mozaikovitì uspoøádaným sloením vrstev minerální pùdy
s organickým materiálem s podobným pomìrovým uspoøádáním jako u
kompostù (85 cm).
Stanovitì - pièák - pracovní pole, porost - 184 B2, les. typ - 7K1
Náhorní ploina, s velmi mírným svahem do 3o, S expozice, plocha po
dozerové celoploné úpravì pøed 22 lety, v souèasné dobì upravená
irokou mulèovací frézou, plocha pøipravena nejen na valech a v jejich
bezprostøední blízkosti, ale i mimo valy odlinì od ostatních etøených
ploch, porost je bøíza - vìk cca 15 let, smrk pichlavý cca 15 let s pùdním
typem podzol modální antropogenní na muskovitické prokøemenìlé rule
a svoru. V pracovním poli staré dozerové pøípravy je zapracován
organominerální materiál rozfrézovaného valu smìsi humózní pùdy do
pùvodního odkrytého horizontu Bs s iniciálním stadiem drnoviny, pøímìs
zbytkù a do kouskù vìtví roztìpkované bøa sm pichl. Zbytky valu jsou
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tvoøeny jemnìjí strukturou organické hmoty (30 cm) s cca 20 % pøímìsí
tìpkované bøízy + staré frakce ze shrnutých fermentovaných paøezù
a starých tìebních zbytkù. Dalí organická vrstva (40 cm) obsahuje cca.
15 % obj. nepravidelné pøímìsi minerální frakce, pøímìs tìebních zbytkù
ze shrnuté pracovní plochy - 20 %.
Stanovitì - Pøíseènice - Jelení vrch, porost - 101 A 2a, les. typ - 7K3
Plocha v mírném svahu - sklon 4o , expozice SZ (305o), plocha po
dozerové úpravì pøed 17 lety, po souèasné frézové úpravì, plocha
pøipravena i mimo valy, èást bez pøípravy, výskyt køemenných il, patrné
zrudnìní, v rozvìtralinì výraznìjí efekt do tmavých odstínù - podzol
modální, elezitý, antropický, na muskoviticko-biotitickém svoru.
Pracovní pole je definováno silnì prokoøenìnou vrstvou (12 cm) s pøímìsí
nepravidelnì rozptýleného humusu a následným vrstvením pùvodních
spodických a substrátových horizontù. Valy jsou zde charakteristické
vyím podílem minerální frakce s homogenizovaným humusem do
22 cm, dalí vrstva je více ménì písèitohlinitá zemina s velmi
nepravidelnou pøímìsí organických látek a humusu, která vytváøí výraznì
mozaikovou kresbu a do hloubky 72 cm nadúrovòového valu.
Bagrová pøíprava pùdy do kopeèkù
Stanovitì - Mokøiny, porost - 225 A 2a, les. typ - 7K1, (8G3) oznaè. BK-1
Plocha témìø v rovinì, porostlá tøtinou, expozice JJZ, sm pichlavý (øídce),
èásteènì odumøelá bøíza, plocha po pøípravì pùdy bagrem pøed 5 - 10 lety,
svorová rula a muskovit - biotitický svor s pøevahou biotitu.
Plocha rozdìlena na stanovitì navrených kopeèkù a jamek se strenými
svrchními holorganickými a zèásti i organominerálními a minerálními
horizonty navrenými do kopeèkù s pùdním typem podzolu modálního,
antropického, slabì hluboko oglejeného na muskoviticko biotitické rule
s pøevahou biotitu. Jamka je charakteristická odstranìním nadloního
surového humusu a èásti organominerální a minerální vrstvy. Je obdobou
celoploné bodovì provedené úpravy. Svrchní horizont (0 - 6 cm)je tvoøen
sekundární drnovinou bez akumulace humusu. Profil bagrem vytvoøených
kup pøevánì s kumulovaným horizontem nadloního surového humusu
s cca. 20 - 30 % loiskové pøímìsi minerální frakce, navrení cca. 25 40 cm na z èásti naruených pùvodnì svrchních minerálních horizontech
Ae - Ep.
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Stanovitì - U Apolény - Perntejn, porost - 315 A 2b, les. typ - 8Q2,
(7P2), oznaèení - BK-5
Plocha v malé lokální ohranièené depresi, mírný svah 15o - 20o,
s pøevahou tøtiny vytváøející drny po bagrové pøípravì pùdy pøed cca 10
lety, na ploe odumírající a odumøelá bøíza, lokalita v terenní depresi, pøi
rovnobìné foliaci ruly, místy výraznì podmáèená. Pùdní typ pseudoglej
modální antropický, pøecházející do distrického antropického, a
stagnoglej na prokøemenìlé svorové rule. Vytvoøené prohlubnì v rámci
bagrové pøípravy pøedstavují pouze 4 cm vrstvu mírnì humusem
obohaceného horizontu. Následující horizonty jsou zachovány z pùvodní
stratigrafie pseudoglejù. Navrené kupy jsou cherakterizovány
humifikovaným akumulovaným materiálem do 30 cm s následnou
stratigrafií 10 - 15 cm organominerální smìsi.
VÝSLEDKY A DISKUSE
V souèasné dobì pøevaují v oblasti náhorní ploiny 7. LVS Kruných hor
porosty 1. a 2. vìkové tøídy. Je to dùsledek vysoké imisní zátìe 70. - 80.
let. Prudký vzestup, který nastal v roce 1975, se udrel na vysoké hladinì
koncentrací a cca do roku 1990. Za toto období, pøedevím kolem
kulminaèního roku 1982 (Kubelka 1992), dolo k odlesnìní tisíce ha lesa.
Lesnatost náhorní ploiny se sníila a na pouhých 25 % oproti roku 1970
(!). Na základì tohoto vývoje bylo pøistoupeno na významném podílu
plochy do jisté míry k ploné melioraci pùdy. Spoèívala v dozerové
pøípravì na velkých plochách, kde byla odstranìna "toxická" vrstva pùdy,
nìkdy a do úrovnì spodického horizontu Bs, pøevánì se zde
vyskytujících podzolù modálních a podzolù modálních elezitých,
pøípadnì glejových typù a subtypù s rùzným zastoupením skeletu.
Odoraný organominerální materiál i s rezidui paøezù a potìebních zbytkù
byl nahrnut do protáhlých valù ohranièujících jednotlivá pracovní pole.
Valy byly stabilizovány a do výe 2,5 m. Provedená technologie byla
z pøedloených variant jedna z nejhorích, protoe odstranila vekerou
organickou hmotu jako jediný zdroj N v lesních ekosystémech. Navíc
sloka humusu pøed zásahem splòovala optimální a nadstandardní
poadavky na jeho kvalitu (Kubelka 1992). Pøi pøevaující morové a
mormoderové formì nastaly tímto opatøením velké ztráty nutrièního
charakteru. Jako výraznì stresový faktor zde pùsobí naprostý deficit
dusíku v pùdním prostøedí. Jeho nedostatek na stanovitích výraznì
humidního (cca 1 000 mm) a propustného prostøedí (písèité textury) se
výraznì projevil v dusíkaté výivì smrkových porostù. V dùsledku
vápnìní se vytváøí pouze iniciální stadium humusových forem. Organická
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hmota rychleji ubývá a na základì vápnìní dochází k dalím ztrátám
(Mare 1992). Velice kvalitní materiál s pøevaující organickou slokou
pak byl akumulován ve výe uvedených valech.
V souèasné dobì, kdy probìhlo nìkolik cyklù vápnìní, je stav na velkém
podílu ploch s celoplonou pøípravou pùdy stále neuspokojivý. Pro
pøevaující, døíve zde definované soubory lesních typù 7 K a 7 P, je
i z hlediska zastoupení pùdních typù vìtina chemických parametrù ve
významné nerovnováze.
Valy pùsobí na stanoviti s vyí akumulací organických látek jako faktor,
který pøi revitalizaci mùe mít významný vliv na obohacování svrchních
pùdních vrstev humusem a s tím související hodnotu celkového dusíku.
Pøi dlouhodobé expozici organických zbytkù ve valech dochází k jejich
fermentaci v procesu, který lze pøirovnat k procesu kompostování. Obsah
humusu, a pøedevím jeho bilanèní zásoba je zde vysoká (více ne 20 %
humusu pøi cca 40 cm hloubce organické vrstvy). Pøi rozhrnutí do
pracovních polí a následném zapracování frézováním mùeme oèekávat
pøíznivou regeneraci produkèní plochy hospodáøského lesa.
Kvalita organické hmoty v tìchto valech byla hodnocena pøedevím
z pomìru C : N. Mimo jedno stanovitì (184 B2a) jsou vechny lokality
na hladinì optimálních hodnot C : N do 25 (obr. 1), a tak nehrozí
významnìjí ovlivnìní nutrièních pomìrù intenzivnìjí imobilizací
N. Napø. pøi souèasném stavu stanovitì 184 B2b se pomìr C : N mezi
pøirozeným vývojem humusové formy na pracovním poli a fermentaèním
pochodem ve valech výraznì nelií a pøi nií diferenci obou hodnot se
blíí pøírodním hodnotámprocesu dekompozice i ve vlastním tìlese
dozerového valu. Jsou zde pøíznivé i hodnoty minerálního dusíku (obr. 4).
Pøi pouití uvedené technologie by v ádné pøípadì nemìly být dané
plochy vápnìny.
S obsahem humusu úzce souvisí hodnoty maximální sorpèní kapacity
(obr. 1, 2), která a 2,5krát narùstá s jeho obsahem a pøi rozhrnutí valù
a aktuálním navýení hodnoty T, mùe výraznì zvyovat pufrovací
schopnost oetøených pracovních ploch (obr. 2).Hodnoty 300 mmol.kg-1
na dosud upravených plochách jsou vysoké a zaruèují významnou
pufrovitost stanovitì proti aktuálním antropogenním degradaèním
procesùm oblasti.
Pùdní reakce, která je definována jako základní fyzikálnì chemická
charakteristika, se pohybuje na úrovni, která zásadnì neodpovídá
pøirozeným stanovitním podmínkám 7 K, 7 P. Pro pùdy výraznì
podzolového typu jsou zvlátì ve svrchních vrstvách profilù pøíznaèné
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Obr.1: Obsah humusu, pomìr C:N a maximální sorpèní kapacita
v organominerálním horizontu Ap (0 - 6 cm) a v organickém horizontu
Op (0 - 30 cm) valù, Kruné hory, LS Kláterec. The amount of humus,
ration C:N a basic saturation in organ mineral horizon Ap (0 - 6 cm)
and in organic horizon Op (0 - 30 cm) of ramparts, Ore Mountains,
Forest District Kláterec.
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Obr 2: Obsah humusu, pomìr C:N a maximální sorpèní kapacita (KVK)
v minerálním horizontu Bs (6 - 40 cm) a v organominerálním Op2 B
(30 - 80 cm) valù, Kruné hory - LS Kláterec. The amount of humus,
C:N ration and basic saturation in mineral horizon Bs (6 - 40 cm) and
in organo mineral horizon Op2 B (30 - 80 cm) of ramparts, Ore
Mountains - Forest District Kláterec.

nízké hodnoty výmìnné pùdní reakce a bazické saturace. Hodnoty
výmìnné pùdní reakce pøesahující hranici cca 3,2 pH lze i pro daná
vývojová stadia souborù lesních typù kyselé ekologické øady povaovat
za vysoké. Naopak hodnoty stejného druhu pùdní reakce v tìlese valù
zùstávají i pøes intenzívní povrchové vápnìní, pøedevím v dùsledku silné
pufrovací schopnosti s maximální sorpèní kapacitou pøesahující
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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500 mmol.kg-1, na úrovni pøirozeného stanovitì moderových
a mormoderových a morových humusových forem. Uvedené formy
humusu jsou pøirozené pro daný typ pøevaujících souborù lesních typù
náhorní ploiny PLO Kruné hory.
Také aktivní reakce (pH/H2O) pracovních polí, tedy lokalit, kde byly døíve
odstranìny povrchové vrstvy, je v rámci jedné lokality podstatnì vyí
(cca 4,5 - 6,4 pH !) ne v tìlesech valù, které mají hodnotu pøevánì 2,8
- 3,2 pH/H2O. Místy se lií a o více jak 1 stupeò pH. Pro danou
klasifikaèní kategorii se zohlednìním definice pH jako záporného
dekadického logaritmu je to velice podstatná diference.
Obsah ivin na etøených lokalitách byl øeen v rámci celých ploch se
specifickým aspektemobsahu ivin ve svrchním horizontu Ap
dozerovaných pracovních polí a ve svrchním pøevánì organickém
horizontu O v tìlesech valù. I pøes rozdílné metodiky analýz byly obì
metody posuzovány dle rùzných klasifikaèních kritérií. Takto vymezené
klasifikace byly vzájemnì porovnávány a hodnoceny pøípadnì i na úrovni
rùzné zásoby.
Draslík se v povrchových vrstvách pohyboval na úrovni støedních, tzn.
optimálních zásob. Na pracovních polích je jeho obsah témìø na vech
lokalitách na hladinì støednì vyích zásob (cca. 70 - 80 mg.kg-1).
Hodnoty draslíku na tìchto stanovitích jsou sice pøíznivé, ale celková
bilanèní zásoba vrstvy, pøedevím z hlediska mìlkého horizontu (4 - 6 cm)
je velmi nízká. Naopak pøi mohutné vrstvì organického horizontu ve
valech je bilanèní zásoba velmi vysoká pøi støedním optimálním obsahu
prvku v horizontu (Op1). Pøi zapracování organické vrstvy do svrchní
pùdní vrstvy dojde k celkovì výraznému zlepení obsahu draslíku. Ve
frézováním vytvoøené ornici se i v hloubkách 5 - 25 cm zvýí jeho
hodnoty z nízkých 15 - 20 mg.kg-1 K na hodnoty vyí, vhodné pro
následnou dlouhodobou porostní produkci.
Vápník i pøes celoploné melioraèní letecké vápnìní se na nìkterých
plochách pohybuje na úrovni nízkých zásob. Na jiných se naopak v této
souvislosti výraznì zvyuje. Hodnoty 1600 mg.kg-1 dosahují spíe úrovnì
bohatých stanovi niích poloh pøípadnì lokalit celoplonì
obhospodaøovaných zemìdìlských pùd. Také relativnì nií obsah 200 400 mg.kg-1 v oblasti pièáku povaujeme za optimální a pro daný soubor
lesních typù a PLO Kruné hory spíe støednì vysoký. Vliv vápnìní se
v podstatì projevuje na vech etøených plochách s celoplonou
i bagrovou úpravou pùdy. V následujícím horizontu Bs na pracovních
polích se ale rychle sniuje. Ji v hloubkách od 10 - 15 cm a více nastává
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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v dùsledku èásteèného vlivu kyselých metamorfovaných hornin
a podzolizaèního procesu v dané oblasti k poklesu na úroveò velmi
nízkých a nízkých zásob (do 150 mg.kg-1). Na stanoviti s bagrovou
pøípravou pùdy a s tím souvisejícím vytvoøeným specifickým
mikroreliéfem trychtýøovitých tvarù je umonìna akumulace
aplikovaného melioraèního materiálu v tìchto mikrodepresích
a navyování hodnot i ve vìtích hloubkách.
Hodnoty obsahu Ca v minerální pùdì na pracovních polích se lií od
hodnoty koncentrace vápníku ve valech. Dle kritérií pro organickou
vrstvu mùeme øadit svrchní horizonty (10 - 30 cm) do kategorie
optimální zásoby. Tyto hodnoty se na rozdíl od pracovních polí objevují
i ve støední èásti nahrnutých valù. Z hlediska reformy pracovních pùvodnì
dozerových polí jsou hodnoty valù velice pøíznivé a se zøetelem na
doplnìní uvedeného makrobioelementu nevyadují vìtích úprav.
Hoøèík je v dané etøené oblasti LS Kláterec výraznì ovlivnìn letecky
provádìným povrchovým vápnìním. Podíl Mg v pouitém dolomitickém
vápenci byl pomìrnì vysoký a pøi vìtí stabilitì MgCO3 se výraznì
projevil zvlátì na pracovních polích s juvenilním stadiem humusové
formy. Pøi velmi vysokém, víceménì extrémním obsahu hoøèíku ve
svrchní vrstvì pùd na pøeváné vìtinì pracovních polí etøených lokalit
se tato skuteènost projevila i jako sekundární rizikový faktor. Vedle
luxusní výivy mùe docházet k nutrièní blokaci nìkterých
jednovalentních kationtù (K+). Hodnoty pøekraèující 200 mg.kg-1 Mg na
kyselých edafických kategoriích souborù lesních typù 7K mùeme
povaovat za ekologicky nepøirozené a sekundárnì rizikové (obr. 3). Pøi
druhotném vlivu u koncentrací 390 mg (Ptaèí - Mokøiny) a 817 mg.kg-1
(!) (Mokøiny) dochází ke zvyování hodnot pùdní reakcea v dùsledku
zvyující se biologické aktivity i k intenzivnìjí mineralizaci velmi
nízkého objemu biomasy iniciálního stadia humusové formy, k rychlé
migraci N-min. do spodních pùdních vrstev a následnému deficitu
v dusíkaté výivì.
Pøi zapracování rozhrnutých valù souèasnì s velmi mìlkým horizontem
Ap do hlubích pùdních vrstev (20 - 25 cm) na pracovních polích nehrozí
deficience hoøèíku i pøi jeho velmi nízkém obsahu (pod 20 mg.kg-1)
v tìchto ji iluviálních spodických horizontech Bs. Vyí hodnoty budou
zachovány na stanovitích s bagrovou pøípravou pùdy, kde proti
výraznìjí eluviaci pùsobí pùdní voda se stále výe poloenou hladinou
nebo periodicky kolísající. Pro celkovou revitalizaci, která by
optimalizovala obsah pøístupného hoøèíku v pùdì pøi dané technologii
mulèovacích fréz, není tøeba ádné sekundární úpravy pùdního prostøedí.
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Obr 3: Obsah hoøèíku v organickém horizontu Op (0 - 30 cm) (podle Gohler)
a v horizontu organominerálním Ap (0 - 6 cm) (podle Mehlich II). The
amount of magnesium in organic horizon Op (Gohler) and in organic
mineral horizon Ap (Mehlich II).

Pøedpokladem dílèí optimalizace obsahu Mg v pùdì jsou hodnoty
namìøené v jednotlivých sférách edatopu pøed strojovou úpravou.
ZÁVÌR
Celoploná pøíprava pùdy v 7. LVS náhorní ploiny Kruných hor je
situována pøevánì na kyselá, pøípadnì kyselá, vodou obohacená
stanovitì. Dominantnì zde zastoupené podzoly neplní funkci
pøirozeného stanovitì s obecnou stratigrafií jednotlivých horizontù, ale
jsou degradovány na pøísluné antropické variety pøevánì s odkrytým
sterilním spodickým horizontem a na povrchu sekundárnì se vyvíjející
vrstvou humusového horizontu .
Pracovní pole po celoploných dozerových pøípravách pùdy vykazují
spoleènì s prohlubnìmi pøi bagrové pøípravì výrazný nedostatek
organické hmoty. Takto upravená stanovitì se mohou liit v daném
parametru pouze technologickým pojetím pøípravy. Nezapojený porost
a stálé prùbìné vápnìní tento deficit organické hmoty jetì zvyuje. Tyto
plochy lze v souèasné dobì jen tìko zalesnit (viz pøíloha).
Dozerové plochy, i pøes optimální obsah makrobioelementù mimo dusík,
vykazují velmi nízkou bilanèní zásobu ivin. Je to v konsekvenci
pøedevím s velmi malou vrstvou iniciálního humusového horizontu Ap
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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a následujícího sterilního spodického horizontu Bs s extrémnì nízkými
hodnotami vech základních makrobioelementù.
Potenciální vysoká zásoba organické hmoty ve valech s pøíznivou
hodnotou C:N, vysokým bilanèním obsahem humusu a celkového dusíku
dozerová pøíprava
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Obr 4: Obsah minerálního dusíku a jeho frakcí v organominerálním hor. Ap (0 6 cm) a organickém hor. Op (0 - 30 cm) na valech s celoplonou
úpravou, Kruné hory - LS Kláterec. The amount of mineral N and its
fractions in organomineral horizon Ap (0 - 6 cm) and organic horizon
Op (0 - 30 cm) on ramparts with full-area preparation, Ore Mountains Forest District Kláterec.

mùe být efektivnì vyuita pøi revitalizaci kontinuálních ploch
pracovních polí. Obsah minerálního dusíku je ve valech cca 2 - 4krát,
nìkdy i pìtkrát vyí (obr. 4) ne v mìlkých humusových horizontech
pùvodnì dozerových ploch.
Významným faktorem pøi vyuití valù v rámci revitalizace pùdního
prostøedí je i vysoká maximální sorpèní kapacita v tìlese valù s hodnotami
pohybujícími se v rozmezí 400 - 700 mmol.kg-1. Obsah ostatních ivin ve
vrstvách podélných valù se pohybuje v rámci ekologického optima.
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SUMMARY
The full ground preparation in the 7th forest altitudinal zone of Ore
Mountains plateau is mainly situated on acid, optionally acid, water
enriched sites. Podzolic soils are dominantly represented here. They do
not satisfy the function of natural site with general conservancy of
horizons but are degraded to appropriate anthropic variety, mainly with
open sterile spodick horizon. Humic layer is secondary created on the
surface.
The workspaces embody significant deficiency of organic material after
full area ground preparation by dozer and also in pits in case of dredger
preparation. These adapted sites can only divergate in significant
parameter according to technology of preparation. The free-growing stand
and also still running liming increase the deficiency of organic material.
These sites can be reforestrat only with difficulties in nowadays (vide
supplement).
The dozer sites embody very low balance of nutrition supply even they
have optimal amount of macrobioelements. It is in consequence mainly
to very thin layer of humic horizon Ap and fallowed by sterile spondick
horizon Bs with extremely low amount of all basic macrobioelements.
The potentional high supply of organic material with favourable C:N
ration, high amount of balanced humus and total amount of nitrogen can
be effectively used in case of revitalization of continual areas of
workspaces. The amount of nitrogen is proximally twice to forth time
sometimes even five times higher in ramparts than in shallow humic
horizons of original dozer sites.
The significant factor in case of use of ramparts in revitalization of soil
environment is also basic saturation in body of ramparts with values
running from 400 to 700 mmol.kg-1. The amount of other nutrition in
layers in endways ramparts range in ecological optimum.
Adresa autora:
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MZLU Lesnická a døevaøská fakulta
Ústav geologie a pedologie
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TRVALOST EFEKTU CHEMICKÉ MELIORACE NA IMISNÍCH HOLINÁCH
PERIOD OF EFFECTIVENESS OF CHEMICAL AMELIORATION TREATMENTS ON
IMMISSION CLEARCUTS

IVAN KUNE, VILÉM PODRÁZSKÝ
ABSTRAKT
Úèinky povrchového experimentálního vápnìní lesních pùd na imisních holinách
jsou dlouhodobì sledovány i na lokalitì Velká Detná na vrcholu hlavního høebene
Orlických hor. Plochy byly zaloeny na jaøe roku 1988 a umoòují studium vlivu
experimentálního vápnìní a vývoje pùdního chemizmu v období 1987 - 2002. Na
jednotlivých plochách bylo aplikováno 0, 1 308, 2 826, 3 924 a 8 478 kg/ha jemného
vápence (o velikosti zrn pod 1 mm). Výsledky sledování, které musí nezbytnì
pokraèovat i v budoucnosti pro prevenci moných negativních dopadù, je mono
shrnout pro lesnickou praxi. Pøi povrchové aplikaci se maximum úèinkù dosahuje
v nejsvrchnìjí vrstvì nadloního humusu v období 8 - 10 let, hloubìji (horizonty H,
A) v období 10 - 15 let, intenzita zmìn sorpèního komplexu vrcholí s èasovým
odstupem 2 - 5 let po zmìnách pùdní reakce. Pro minimalizaci neádoucích dopadù
vápnìní je zapotøebí maximálnì rychlé zaloení a vytvoøení zapojeného porostu
pøípravných nebo cílových døevin.
ABSTRACT
Effects of surface experimental liming were studied on immission clear-cuts in long
time period, study area is located on the Velká Detná locality on the main Orlické
hory Mts. range. Research plots were established in spring 1988, studies of liming
effects were performed in the period 1987 - 2002. On particular plots, 0, 1,308,
2,826, 3,924 a 8,478 kg/ha of fine limestone (grain size under 1 mm) was distributed
by hands on the soil surface. Results are available for the forestry practice, research
has to continue in the future - potential of negative liming impacts is topical here.
Maximum effects on the soil reaction were observed in 8 - 10 years after limestone
application at the soil surface (F - horizon) and in the period 10 - 15 years lower
(H, A horizons). Base saturation dynamics shows the time delay 2 - 4 years
following pH values. For site protection, efficient forest stands are vitally important
of pioneer as well as climax species.
ÚVOD
Dlouhodobost úèinkù chemické meliorace je iroce diskutovaným
tématem pøi hodnocení efektù vápnìní a hnojení lesních pùd a porostù.
Dosavadní výsledky prokazují pomìrnì malou efektivitu daných opatøení
a velice omezené trvání. Vìtinou vak byly získány na provozních
plochách a lesnická praxe výraznì pociuje nedostatek experimentálnì
potvrzených výstupù, vyuitelných provozem. Cílem pøedkládaného
pøíspìvku je proto ve zkratce pøedstavit výsledky, dosaené na jedné
z mála experimentálních ploch s aplikací dolomitických vápencù
a vyhodnotit èasovou dynamiku vlivù na vybrané základní pedochemické
charakteristiky pøedpokládané koøenové vrstvy následných porostù.
Dalím cílem je uvést základní dostupnou literaturu s výsledky analýzy
vápnìní pro jejich vyuitelnost v následujícím období.
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METODIKA
Experimentální plochy byly zaloeny v extrémních imisnì ekologických
podmínkách Orlických hor poblí jejich nejvyího vrcholu (Velká Detná
- 1 115 m n. m. - 8. LVS) v porostu 130A. Jedná se o oblast krystalinika
Èeského masívu a území bývalého Lesního závodu Opoèno, lesní správy
Detné, nyní Kolowratských lesù. Mimoøádnì nepøíznivé podmínky jsou
urèeny exponovaností vùèi pùsobení klimatických èinitelù, stavem pùdy
a imisním zatíením, v první øadì v minulosti oxidem siøièitým, nyní
ozónem a vysokými spady dusíku. Prùmìrné sráky zde jsou zhruba
1200 mm roènì, prùmìrná roèní teplota je 4 oC. Jedná se o klimatický
okrsek C1, mírnì chladný.
Stanovitní podmínky jsou charakterizovány lesním typem 8Z2, jeøábová
smrèina borùvková na svazích, geologický podklad tvoøí svor. Pùdní typ
je podle Morfogenetického klasifikaèního systému mono urèit jako
podzol organozemní (PZo), v klasifikaci ÚHÚL jako drnový (horský)
podzol nebo raelinný podzol - alespoò v minulosti (Hrako et al. 1987).
Nyní dolo k odbourání horizontù nadloního humusu a stav pùd
vyaduje pøehodnocení. Výzkumná plocha byla zaloena na jaøe 1988
v ji rostoucí ètyøleté kultuøe. Obsahovala varianty K - kontrolní, bez
aplikace dolomitického vápence a pak varianty 3H, 3J, 9H a 9J, které
odpovídají aplikaci 3 a 9 t.ha-1 tzv. hrubého a jemného dolomitického
vápence. Hrubý vápenec (H) obsahoval 56,4 % hmotnosti èástic vìtích
ne 1 mm, povaovaných za neúèinné, dále 15,6 % èástic o velikosti 1 0,5 mm, 11,1 % èástic o velikosti 0,5 - 0,2 mm a 16,9 % èástic meních
ne 0,2 mm. Podíl odpovídajících frakcí u tzv. jemného vápence (J) èinil
5,8 - 16,3 - 20,4 a 57,5 %. V obou pøípadech byl pouit dolomitický
vápenec z dolu Horní Lánov, obsahující 21,5 % Ca a 11,25 % Mg.
Vápnìní bylo provedeno ruènì na povrch pùdy na celé ploe jednotlivých
variant o velikosti 100 m2 (10 x 10 m). Mnoství jemného vápence
(o velikosti zrn pod 1 mm) aplikovaného v pøípadì jednotlivých variant
bylo: 0, 1 308, 2 826, 3 924 a 8 478 kg/ha pro varianty K, 3H, 3J, 9H, 9J.
Pùdní vzorky byly odebrány z horizontù F, H a A (resp. Ae a E nejsvrchnìjích 10 cm minerální pùdy) na podzim let 1987, 1988, 1990,
1992, 1994, 1998 a 2002. Základní pedologický prùzkum byl klasickými
metodami proveden v r. 1987. Na kadé variantì bylo vykopáno v roce
1988 a 1990 10 sond, v ostatních letech 5 sond. V roce 1988, 1990 a 2002
byly vzorky analyzovány jednotlivì, v letech ostatních odbìrù byly na
jednotlivých variantách ze vzorkù odpovídajících horizontù vytváøeny
vzorky smìsné. Nerozputìný vápenec, jemný i hrubý, tvoøil stále
zøetelnou vrstvièku v horizontu ivého drnu a ve vrstvì opadu (vrstva L),
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která nebyla zahrnuta do analýz. Ze irokého spektra provádìných analýz
jsou uvedeny výsledky stanovení pùdní reakce potenciální a nasycení
sorpèního komplexu bázemi, komplexnì popisující tzv. stav pùdního
chemizmu. irí spektrum výsledkù je obsaeno napø. v práci
Podrázského (2003) a bude souhrnnì a prùbìnì nadále publikováno ve
vìdeckých i odborných sdìleních.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Výsledky zøetelnì dokládají pùsobení vápnìní na sledované
pedochemické vlastnosti a umoòují posoudit i èasový aspekt vlivu tohoto
opatøení chemické meliorace stanovitì. Jasnì viditelný efekt se dostavil
ji v prvním roce po jarní aplikaci vápence a byl patrný pøedevím
v nejsvrchnìjím sledovaném horizontu - F (obr. 1). Dalích 6 let úèinnost
vápnìní v této povrchové vrstvì rostla a po roce 1994 se rozdíly mezi
jednotlivými variantami zaèaly opìt zmenovat. Stále vak jsou statisticky
prùkazné, a to i po 15 letech trvání experimentu. Stejná dynamika je
patrná i v horizontu H, tj. ve zcela metamorfované holorganické vrstvì.
Úèinnost vápnìní, zejména nejvyí dávky, je v minerálních pùdním
horizontu A (Ae, E) patrná ve vìtí míøe a v posledním období. Vìtí
rozdíly se zaèínají projevovat v roce 1994 a a v letech 1998 a 2002
dosahují vìtích hodnot. Drí se pøitom ji na vyrovnané úrovni.
Nasycení sorpèního komplexu bázemi vykazuje oproti hodnotám pùdní
reakce urèité èasové zpodìní. V horizontu F rozdíly mezi variantami
výraznì rostou v periodì 1988 - 1998 a mírnì poklesají a v r. 2002.
Rozdíly mezi variantami jsou ponìkud vyí ve srovnání s rozdíly
v hodnotách pH (obr. 2). Diference v hodnotách nasycení sorpèního
komplexu bázemi v hlubích horizontech nadále rostou. Pøitom je zcela
zøetelnì vidìt rozdílný efekt v závislosti na dávce jemného vápence.
Srovnatelné výsledky jiných autorù a jejich týmù v disponibilní literatuøe
uvádìny nejsou, a to pøedevím v literatuøe zahranièní. Vápnìní imisních
holin ve vysoko poloených horských lokalitách, v extrémních imisnìekologických podmínkách, je toti èeskou specifitou a jinde se neprovádí
- dokonce je výslovnì zakazováno. Pøesto je mono pro úèinnost vápnìní
v podobných pomìrech sumarizovat a uèinit významné závìry, dùleité
i pro lesnickou praxi. Ve srovnání s provozní aplikací vápnìní,
provádìnou do konce 80. let minulého století, je prokazatelný jasný
a z hlediska pùdního chemismu pozitivní efekt vápnìní na experimentální
ploe. To je dáno pøedevím ruèní aplikací pøesnì definované dávky
jemného vápence. Naproti tomu aplikace hrubých materiálù v minulosti
nevedla k ádoucím výsledkùm (Peøina - Podrázský 1988, Podrázský
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Obr. 1: Vývoj pùdní reakce potenciální na výzkumných plochách v období 1987
- 2002 v jednotlivých horizontech F, H, Ae. Dynamics of soil potential
reaction on research plots in the period 1987 - 2002 in particular
horizons F, H, Ae.

1989, Podrázský - Peøina 1989). Laboratorní i terénní pokusy jasnì
prokázaly závislost úèinnosti vápencù na jejich zrnitosti, v první øadì na
obsahu frakce pod 1 mm s optimem velikosti zrn 0,2 - 0,5 mm (Podrázský
1990, Podrázský 1992). Tyto pøedbìné výsledky potvrdily i nejnovìjí
práce (napø. Ulbrichová - Podrázský 2002). Mimoøádnou pozornost si
v daných podmínkách zaslouí i potenciální negativní dopady vápnìní na dané lokalitì se zaèíná projevovat negativní ovlivnìní cyklu dusíku
vápnìním (Podrázský 2003).
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Obr. 2: Vývoj nasycení sorpèního komplexu bázemi na výzkumných plochách
v období 1987 - 2002 v jednotlivých horizontech F, H, Ae. Dynamics of
base saturation on research plots in the period 1987 - 2002 in
particular horizons F, H, Ae

Zajímavá je rovnì tendence vzestupu hodnot pH a nasycení sorpèního
komplexu bázemi i na kontrolní variantì. Je podmínìna zmìnou
charakteru vegetace a opakovanou provozní aplikací vápnìní na hlavním
høebeni Orlických hor. Otázka spontánní revitalizace pùd po sníení
kyselé depozice je velmi problematická.
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ZÁVÌR
Získané výsledky umoòují z hlediska úèinnosti vápnìní nìkolik
zásadních závìrù pro lesnickou praxi:
* vápnìní a jeho ekologické úèinky vyadují dalí výzkum z hlediska
kontroly úèinnosti a prevence negativních dopadù,
* peèlivì provedené opatøení má výrazný vliv na zmìnu pedochemických
charakteristik lesních pùd,
* pøi povrchové aplikaci se maximum úèinkù dosahuje v nejsvrchnìjí
vrstvì nadloního humusu v období 8 - 10 let, hloubìji (horizonty H, A)
v období 10 - 15 let,
* intenzita zmìn sorpèního komplexu vrcholí s èasovým odstupem 2 - 5
let po zmìnách pùdní reakce.
* pro minimalizaci neádoucích dopadù vápnìní je zapotøebí maximálnì
rychlé zaloení a vytvoøení zapojeného porostu pøípravných nebo
cílových døevin.
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lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2001. Sborník
celostátní konference 14.3.2002. Teplice, VÚLHM 2002, s. 29 - 36.
SUMMARY
Liming is broadly used treatment in the immission areas - on different site
types and in different site and ecologic conditions. Immission clear-cuts
in high elevated mountain conditions are specific for the Czech Republic,
for the border mountains. Presented paper documents effects of
experimental liming on top locality of the Orlické hory Mts., near the
highest peak Velká Detná Mt. Effects of surface experimental liming
were studied on immission clear-cuts in long time period. Research plots
were established in spring 1988, studies of liming effects were performed
in the period 1987 - 2002. On particular plots, 0, 1308, 2826, 3924
a 8478 kg/ha of fine limestone (grain size under 1 mm) was distributed by
hands on the soil surface. Soil sampling (F, H and A/Ae/E horizons) was
done in 2 - 4 years intervals. Individual or bulk samples (in both cases 5
or 10 individual sampling per veriant-plot) accordingly to financial
possibilities was assured.
As preliminary results, dynamics of pH in KCl and of base saturation is
documented (Fig 1 and 2).
Results can be summarized:
* liming effects depend on the limestone amount applied, fine gran
content (under 1 mm) play the basic role,
* at surface limestone application, maximum effects on the soil reaction
were observed in 8 to 10 years after limestone application at the soil
surface (F - horizon) and in the period 10 to 15 years lower (H,
A horizons).
* for site protection, efficient forest stands are vitally important of pioneer
as well as of climax species.
* results are available for the forestry practice, research has to continue in
the future - potential of negative liming impacts is topical here.
Pozn.: Práce vznikla v rámci øeení výzkumného zámìru LF ÈZU v Praze
MSM 414100009 Obnova funkèních lesních ekosystémù Kruných hor syntéza dostupných údajù a dále výzkumného zámìru VÚLHM VS
Opoèno (CEZ:M06/99:01), "Pìstování lesa v ekotopech naruených
antropogenní èinností".
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VÁPNÌNÍ LESNÍCH POROSTÙ V KRUNÝCH HORÁCH  VÝSLEDKY
OPAKOVANÝCH ANALÝZ NA LS HORNÍ BLATNÁ A OL BOÍ DAR
LIMING OF FOREST STANDS IN THE ORE MTS. - RESULTS OF REPEATED
ANALYSES ON LOCALITIES OF HORNÍ BLATNÁ AND BOÍ DAR
VÍT RÁMEK, VÌRA FADRHONSOVÁ, BOHUMÍR LOMSKÝ
ABSTRAKT
V Èeské republice v souèasné dobì probíhá vápnìní lesních porostù na základì
vládního usnesení 532 z roku 2000. Pøíspìvek hodnotí vývoj chemických vlastností
na vápnìných plochách dva roky po aplikaci vápnitého dolomitu. K nejvýraznìjím
zmìnám dolo v humusu a humusem ovlivnìném minerálním horizontu A, ovlivnìní
hlubích pùdních vrstev lze oèekávat v delím èasovém horizontu. Zmìna pH je
pomìrnì výrazná, aplikovaná dávka vak nepøedstavuje riziko z hlediska monosti
extrémních výkyvù pùdní reakce. Kromì nárùstu obsahù pøístupných prvkù
obsaených v pouitém vápnitém dolomitu (Ca, Mg), dolo v humusu a svrchním
minerálu ke zvýení pøístupnosti dalích ivin. To je zpùsobeno pravdìpodobnì
jejich uvolnìním z humusové vrstvy a zlepenou pøístupností pøi zvýení pH. Tento
jev neplatí pro horizont B  k vyplavování ivin do spodních pùdních vrstev tedy
nedochází.
ABSTRACT
In the Czech Republic liming of the forest stands is done recently, based on the
Government Decision No.:532/2000. The contribution evaluates the development of
chemical characteristics at the limed plots, two years after the application of
dolomite limestone. Most significant changes can be observed in the humus layer
and A-mineral horizon, influenced by humus, influence on the deeper soil layers can
be expected within a longer time horizon. The change of pH is comparatively
important, however, the doze implied does not mean any risk from the viewpoint of
possible extreme changes of the soil reaction. Besides an increase of the content of
elements available, present in the dolomite limestone used (Ca, Mg), also
availability of other nutrients from the humus layer and upper mineral layer has
increased. It is, most probably, connected to their release from the humus layer and
better availability under higher pH. This is not valid for the B-horizon  it means
leaching of nutrients into the lower soil layers does not occur.
ÚVOD
V oblasti Kruných hor bylo vzhledem k vysokému zatíení kyselými
depozicemi, které zpùsobily výraznou degradaci lesních pùd,
v sedmdesátých a osmdesátých letech pouíváno vápnìní jako prostøedek
kompenzace vstupu kyselých látek a revitalizace pùdního prostøedí.
V období let 1978 a 1991 byly v pøírodní lesní oblasti Kruné hory
vápnìny lesy na celkové rozloze cca 62 000 ha. Primární pozornost
pøitom byla vìnována východnímu Krunohoøí (tehdejí LS Kláterec nad
Ohøí, Èervený Hrádek, Litvínov). Poèátkem devadesátých let se zdravotní
stav lesních porostù v Kruných horách zlepoval  v tomto období bylo
od ploného vápnìní postupnì upoutìno. Obdobný pokles nastal
i v sousedním Sasku, kde byla nejmení rozloha vápnìní v roce 1993
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(zhruba 3 000 ha). V Sasku rozloha vápnìných porostù výraznì narostla
po imisním pokození porostù v roce 1996. V roce 1996 tam bylo
povápnìno témìø 25 000 ha lesù, v letech 1997 a 1998 více ne 30 000 ha.
Celkem bylo v Sasku v letech 1991  2001 povápnìno cca 183 000 ha lesù
(Raben, Leube 2002). V Èeské republice bylo k vápnìní opìt pøistoupeno
v roce 2000 po intenzivních projevech loutnutí lesních porostù v oblasti
západního Krunohoøí (LS Horní Blatná a Kraslice), které jsou spojeny
s výraznì kyselými pùdami s nedostatkem bazických prvkù, zejména
hoøèíku. Souèasné projekty vápnìní se opírají o vládní usnesení 532
z kvìtna 2000, které ukládá ministru zemìdìlství provádìt vápnìní a
hnojení v letech 2000 a 2004 v oblasti Kruných a Orlických hor. Rozsah
provádìných aplikací je uveden v tabulce 1. Kromì tìchto aplikací
Tab. 1: Rozsah vápnìní provádìného v Kruných horách v rámci
vládního usnesení 532/2000 podle jednotlivých vlastníkù.
Extent of liming in the Ore Mts. on the individual
owners(based on the Government Decision No.:532/2000).

Lokalita

2000

2001

2002

LS Kraslice
LS H. Blatná
LS Kláterec n.O
LS È. Hrádek
LS Litvínov
LS Dìèín
LÈR celkem
ML Kraslice
OL Boí Dar
ML Jáchymov
OL Krytofovy Hamry
ML Jirkov
OL Hora sv. Kateøiny
KS Jezeøí
ML Most
OL Krupka
OL Mikulov
Honik
Polesí Støekov a.s.

1 742,51
1 576,99
949,00
1 109,00
1 411,00
6 788,50
400,00
105,00
440,00
393,00
133,52
-

1 820,56
1 073,38
1 868,00
619,46
613,39
5 994,79
194,36
428,38
553,51
276,44
74,03
5,66
2,80
-

1 280,62
1 262,08
1 807,00
448,80
199,85
4 998,35
543,70
286,04
196,97
600,86
1 019,64
136,01

Ostatní vlastníci celkem

1 471,52

1 535,18

2 783,22

Kruné hory celkem

8 260,02

7 529,97

7 781,57
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provádìly vápnìní v roce 2000 také Lesy Èeské republiky v rámci
programu PHARE.
Pro souèasné aplikace vápnìní je vyuíván vápnitý dolomit s vysokým
obsahem hoøèíku  minimální obsah MgCO3 36,5 %, minimální obsah
MgCO3 + CaCO3 je 80 %. V roce 2000 probíhalo vápnìní dolomitem
zrnitostí frakce do 4 mm, od roku 2001 je povolena zrnitost do 2 mm
s maximálním podílem do 5 % nad 2 mm a do 35 % nad 1 mm. Obsah
tìkých kovù je omezen v souladu s vyhlákou MZe 271/1998 Sb.
Plochy pro vápnìní jsou vybírány na základì typologických kritérií
a výsledkù pùdních analýz  blíe rámek, Fadrhonsová, Lomský (2003).
Kromì kontroly vlastních aplikací je provádìna také kontrola dlouhodobé
úèinnosti vápnìní systémem opakovaných odbìrù pùd a asimilaèních
orgánù na vápnìných plochách, kterou provádí Výzkumný ústav lesního
hospodáøství a myslivosti a Ústøední kontrolní a zkuební ústav
zemìdìlský. Analýzy humusu, minerální pùdy a asimilaèních orgánù jsou
provádìny jednak pøed samotnou aplikací a poté opakovanì v termínu
dvou, pìti a deseti let po aplikaci. V souèasné dobì jsou tedy
zpracovávány výsledky analýz z roku 2000 (pøed vápnìním) a 2002 (po
vápnìní) na plochách vápnìných v roce 2002. V tomto pøíspìvku jsou
hodnoceny nìkteré ze základních parametrù pro oblast LS Horní Blatná
a OL Boí Dar, kde bylo v roce 2000 provedeno vápnìní na celkové
rozloze 1680 ha.
METODIKA
V porostech vybraných pro vápnìní byly v dubnu 2000 odebrány pùdní
vzorky. Odbìry probíhaly smìsným zpùsobem  vdy ze tøí odbìrových
míst v rámci jednoho porostu. Odbìrová místa byla zachycena do
mapových podkladù a zároveò byly stanoveny jejich souøadnice pomocí
GPS. Odebírány byly vzorky nadloního humusu (FH), svrchního
minerálního horizontu obohaceného humusem (A) a ostatních
minerálních horizontù do hloubky 30 cm. Celkem byly na území LS
Horní Blatná a OL Boí Dar odebrány vzorky ze 14 porostù, co
pøedstavuje jeden odbìr na cca 120 ha vápnìné plochy. V dubnu 2002
byly provedeny opakované odbìry z identických lokalit. Metodika odbìrù
zùstala zachována.
Vzorky byly analyzovány ve zkuebních laboratoøích VÚLHM. Bylo
stanoveno výmìnné (KCl) a aktivní pH, potøeba vápnìní, oxidovatelný
uhlík, dusík (kjehldalizací), pøístupný fosfor spektrometricky, obsahy
pøístupných prvkù K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Al, Na ve výluhu NH4Cl a
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celkové obsahy prvkù P, K, Ca, Mg, S, Zn, Mn, Fe, Al, Na ve výluhu
luèavkou královskou. V dalím pøíspìvku je struènì zhodnocen vývoj
výmìnného pH a pøístupných obsahù základních ivin.
VÝSLEDKY
Srovnání prùmìrných charakteristik vzorkù pøed a po vápnìní je uveden
v tabulce 2. Ja patrné, e dolo k mírnému nárùstu výmìnného pH
z oblasti velmi silnì kyselé (pH < 3) do silnì kyselé (pH < 4), pøitom v je
nárùst o jednotku pH, u minerálu zhruba o polovinu. Obsahy pøístupného
vápníku a hoøèíku logicky výraznì stouply v humusové vrstvì, pozitivní
nárùst tìchto prvkù lze dokumentovat i pro minerální horizont A, kde se
prùmìrné hodnoty v obou pøípadech dostaly z oblasti kritického
nedostatku, jejich zásobu vak lze stále hodnotit jako nízkou. V humusové
vrstvì a minerálním horizontu A lze dokumentovat rovnì zvýení
pøístupného obsahu dalích hlavních ivin, zpùsobené pravdìpodobnì
jednak jejich uvolnìním z humusové vrstvy, jednak zvýenou pøístupností
pøi vyím pH. U horizontu B nedolo k výraznìjím zmìnám v obsahu
pøístupných ivin, uvolnìné iviny tedy nejsou ve zvýené míøe
vyplavovány do spodních pùdních horizontù.
Individuální posun chemických vlastností vzorkù z jednotlivých porostù
je patrný z grafických zobrazení. U pH v horizontu A dolo k vyímu
nárùstu zejména u pùd s pùvodní hodnotou okolo pH 2,5 (obr. 1).

Tab. 2: Srovnání prùmìrných charakteristik pùdního chemismu pøed
vápnìním (2000) a po vápnìní (2002) na lokalitách LS Horní
Blatná a OL Boí Dar. Comparison of mean characteristics of
soil chemism before liming (2000) and after liming (2002) on
localities Horní Blatná and Boí Dar.

pH

Ca

Mg

N

P

K

(KCl)

mg/kg

mg/kg

%

mg/kg

mg/kg

2000

2,51

883

147

1,71

25,05

306,5

(Humus)

2002

3,58

2368

821

1,85

82,92

419,4

A

2000

2,64

121

36

0,53

18,95

99,7

(svrchní minerál) 2002

3,15

295

153

1,16

25,46

203,3

2000

2,90

47

16

0,21

32,09

45,2

2002

3,34

50

19

0,22

36,86

49,1

Pùdní
horizont

Rok

FH

B
(minerál)
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Obr. 1: Zmìny pH v humusu (FH) a svrchním minerálním horizontu (A) pøed
vápnìním (2000) a dva roky po aplikaci vápnìní (2002). Variation of
pH in humus (FH) and in top mineral horizon (A) before liming (2000)
and two years after liming (2002).
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Obr. 2: Zmìny obsahu pøístupného vápníku a hoøèíku v horizontu A pøed
vápnìním (2000) a dva roky po aplikaci vápnìní (2002). Variation of
content of available calcium and magnesium in horizon A before liming
(2000) and two years after liming (2002).
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Obr. 3: Zmìny obsahu pøístupného vápníku a hoøèíku v horizontu B pøed
vápnìním (2000) a dva roky po aplikaci vápnìní (2002). Variation of
content of available calcium and magnesium in horizon B before liming
(2000) and two years after liming (2002).
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U vápníku a hoøèíku je patrný pomìrnì výrazný nárùst u vìtiny vzorkù
horizontu A (obr. 2), v hlubím minerálu (obr. 3) se obsahy jak zvyovaly
tak sniovaly, celkovì nedolo k signifikantním zmìnám.
U pøístupného dusíku a draslíku je patrný mírný nárùst obsahù
v humusové vrstvì (obr. 4), a výraznìjí zvýení obsahù v horizontu A
(obr. 5). V horizontu B (obr. 6) není u dusíku zmìna signifikantní,
u draslíku jsou obsahy pøístupného K zvýené.
U fosforu dolo ke zvýení pøístupného obsahu pouze v humusové vrstvì,
v minerálním horizontu A ji zmìny nejsou signifikantní (obr. 7).
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Obr. 4: Zmìny obsahu pøístupného dusíku a draslíku v humusové vrstvì (FH)
pøed vápnìním (2000) a dva roky po aplikaci vápnìní (2002). Variation
of content of available nitrogen and potassium in humus horizon (FH)
before liming (2000) and two years after liming (2002).
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Obr. 5: Zmìny obsahu pøístupného dusíku a draslíku v horizontu A pøed
vápnìním (2000) a dva roky po aplikaci vápnìní (2002). Variation of
content of available nitrogen and potassium in horizon A before liming
(2000) and two years after liming (2002).
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
Sborník z celostátní konference, Teplice 27. 03. 2003, VÚLHM VS Opoèno 2003

38

0,5

200

0,4

150

0,3

2002

2002

rámek, V., Fadrhonsová, V., Lomský, B.: Vápnìní lesních porostù v Kruných horách - výsledky...

0,2

100
50

N B

K B

0,1
0
0

0,0
0,0

0,1

0,2
0,3
2000

0,4

%

50

0,5

100

150

2000

200
mg.kg-1

Obr. 6: Zmìny obsahu pøístupného dusíku a draslíku v horizontu B pøed
vápnìním (2000) a dva roky po aplikaci vápnìní (2002). Variation of
content of available nitrogen and potassium in horizon B before liming
(2000) and two years after liming (2002).
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Obr. 7: Zmìny obsahu pøístupného fosforu v humusu (FH) a svrchním
minerálním horizontu (A) pøed vápnìním (2000) a dva roky po aplikaci
vápnìní (2002).Variation of content of available phosphorus in humus
(FH) and in top mineral horizon (A) before liming (2000) and two years
after liming (2002).

ZÁVÌRY
Výsledky opakovaných analýz potvrzují oèekávané pøedpoklady.
K nejvýraznìjím zmìnám dolo v humusu a humusem ovlivnìném
minerálním horizontu A, ovlivnìní hlubích pùdních vrstev lze oèekávat
v delím èasovém horizontu. Zmìna pH je pomìrnì výrazná, aplikovaná
dávka vak nepøedstavuje riziko z hlediska monosti extrémních výkyvù
pùdní reakce. Kromì nárùstu obsahù pøístupných prvkù obsaených
v pouitém vápnitém dolomitu (Ca, Mg), dolo v humusu a svrchním
minerálním horizontu ke zvýení pøístupnosti dalích ivin. To je
zpùsobeno pravdìpodobnì jejich uvolnìním z humusové vrstvy
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a zlepenou pøístupností pøi zvýení hodnot pH. Tento jev nebyl
zaznamenán pro horizont B, k vyplavování ivin do spodních pùdních
vrstev tedy nedochází.
Uvádìné výsledky je tøeba brát prozatím jako pøedbìné, komplexní
vyhodnocení analýz z této oblasti i dalích lokalit v souèasné dobì
probíhá.
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SUMMARY
Since 2000, based on the Government Decision No. 532/2000, liming of
the forest stands, showing the symptoms of yellowing, connected to high
soil acidity, and insufficiency of basic basal elements, Mg and Ca, is done
within the Ore and Orlicke Mts. The first results of evaluation of the
liming effect have proved, that significant increase of soil pH occurred.
The increase was the highest in the soils of highest acidity (pH around
2.5). In the humus horizons FH, and the upper mineral horizon A, also an
increase of the nutrients available, mainly Mg and Ca (several times),
observed, also K and N content in these horizons has slightly increased,
with P an increase observed only in the humus horizon FH. In mineral
horizon B (up to 30 cm), not significant changes noticed, the effect can be
supposed in a longer time.
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XYLÉMOVÁ MÍZA BØÍZY JAKO FAKTOR CHARAKTERIZUJÍCÍ VSTUP
PRVKÙ Z PÙDNÍHO PROSTØEDÍ

XYLEM SAP OF BIRCH AS A FACTOR TO DETERMINATION OF ELEMENTS UPTAKE
FROM SOIL ENVIRONMENT

PETR HRDLIÈKA, EMANUEL KULA
ABSTRAKT
Na území východního Krunohoøí a Dìèínské vrchoviny byly na jaøe (2001 - 2002)
odebrány vzorky mízy bøízy (Betula pendula Roth) a stanoveny makroprvky (N, P,
Ca, Mg a K), mikroprvky (Mn, Zn, Cu) a dále Pb, Cd, Al, sírany a dusiènany. Obsah
síranù a dusiènanù v míze bøízy byl nízký, oba prvky mohou vstupovat do bøízy
v prùbìhu vegetaèního období z atmosféry. U makroprvkù byly nalezeny
mezitransektové rozdíly u dusíku (2002) a fosforu (2001). Meziroèní rozdíly byly
u vápníku (Janov a Litvínov) a draslíku (Kláterec). U mikroprvkù a ostatních prvkù
se vyskytly meziroèní rozdíly, vyí obsah Mn, Zn, Cd a Al (Litvínov), Zn (Janov).
Mezitransektové rozdíly s výjimkou Zn byly zaznamenány v obou letech.
ABSTRACT
In the eastern part of the Ore Mts. and Dìèín Sandstone Upland, xylem sap of
Betula pendula Roth was collected in spring (2001 - 2002). Macroelements (N, P,
Ca, Mg, K) and microelements (Mn, Zn, Cu) and Pb, Cd, Al, sulphates and nitrates
were determined in birch sap. Content of nitrates and sulphates in sap was low;
both elements (S, N) can penetrate to birch from atmosphere in the course of the
growing season. Among transects, differences of nitrogen and phosphorus were
discovered. The differences were found in macroelements (Ca, P) and in
microelements (Mn, Zn, Cu, Al) and other elements between the years 2001 - 2002.
ÚVOD
Dlouhodobé sledování bøízy (Betula pendula Roth), která se stala na dobu
50 let jednou z dominantních døevin ve východním Krunohoøí, ukázalo
na nezbytnost zhodnotit tuto døevinu komplexnì. Po stanovení pøehledu
fytofágních kùdcù a vymezení aktuálního zdravotního stavu a dynamiky
jeho zmìn v letech 1994 - 2002 (Kula, Rybáø, Zabecka 1999) následovala
etøení zamìøená na chemizmus asimilaèních orgánù - obsah prvkù (Kula,
Hrdlièka, Buchta 2001) a aminokyselin (Kula et al. 2000) a reakci bøízy
na stres (Fierová et al. 1999) jako moné faktory dokládající zmìny
v dynamice imisní zátìe.
Xylémová míza pøedstavuje významný ivinový zdroj pro rostlinu
v období nástupu do vegetaèního období. Její chemické sloení a obsahu
prvkù nebyl doposud studován. Xylémová míza vytéká po navrtání kmene
pouze krátce v jarním období a do vyraení, kdy existuje pouze koøenový
vztlak. Tato metoda mùe pøispìt k charakteristice výivy stromu v rámci
stanovitì a souèasnì monitorovat rozdíly ve stanovitních podmínkách.
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Získané poznatky pøispìjí k interpretaci fyziologie bøízy a umoní zvolit
vhodné postupy pro studium bøízy jako ivné rostliny pro fytofágy.
METODIKA A MATERIÁL
Ve východním Krunohoøí a Dìèínské pískovcové vrchovinì byl
z trvalých vzorníkových stromù urèených k hodnocení stupnì pokození
bøezových porostù biotickými a abiotickými kodlivými èiniteli
(Hrdlièka, Kula 2001) proveden odbìr xylémové mízy bøízy. Míza volnì
po navrtání kmene vytékala 12 - 24 hodin trubièkou do láhve, v ní byla
zmraena a deponována pøi -18 oC (Kula, Hrdlièka 2002). Odbìru
podléhaly trvalé vzorníkové stromy v porostech bøízy druhé vìkové tøídy
v transektech Kláterec, Janov, Litvínov a Snìník. V kadém porostu
byla míza odebrána ze tøí stromù, v roce 2002 pak ve vech transektech
v nadmoøské výce 500 m z 10 stromù. Bylo analyzováno 59 vzorkù
(2001), a 88 vzorkù (2002). Odbìr se uskuteènil 26. 3. - 1. 4. 2001 a 10. 13. 4. 2002. Fosfor byl stanoven spektrofotometricky, vápník, hoøèík,
draslík, mangan, zinek, mìï, olovo, kadmium a hliník metodami AAS,
resp. AES (po suchém rozkladu). Dusík byl analyzován dle Kjeldahla
(systém TECATOR). Dusiènany a sírany byly stanoveny metodou iontové
chromatografie (jen 2001). Získaná data pøedstavují obsah jednotlivých
prvkù, resp. vybraných aniontù v míze xylému bøízy. Hodnoty jsou
uvádìny v mg/l, pouze u Cd g/l.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Anionty
Stanovené hodnoty síranù byly v rozsahu 0,5 - 39,5 mg/l, pøièem dalích
8 obsahù (14 %) bylo pod detekovatelnou hranicí (0,5 mg/l).
Interkvartilové rozpìtí celého souboru bylo 1,0 - 4,3 mg/l, medián
1,8 mg/l. V transektu Snìník bylo interkvantilové rozpìtí 1,1 - 2,7 mg/l,
medián 2,0 mg/l a maximum 39,5 mg/l, v transektu Litvínov 1,5 5,1 mg/l; 3,3 mg/l; 13,3 mg/l, v transektu Janov 0,6 - 3,8 mg/l; 1,8 mg/l;
5,0 mg/l a v transektu Kláterec 0,9 - 4,5 mg/l; 1,3 mg/l; 32,3 mg/l. Obsah
síranù v míze bøízy byl nízký. Pøíèinou mùe být pomìr mezi organickými
formami
síry
transportovanými
xylémem
(napø.
sirnými
aminokyselinami) a anorganickým síranem nebo té nií pøíjem síranu
z pùdy. Bøíza pak po vytvoøení listù potøebné slouèeniny síry akumuluje
pøímo z atmosféry. Celkovì nií obsah síranù v míze bøízy lze vyvodit
i ze srovnání s jejich obsahem v míze buku (Rennenberg et al. 1994).
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U sledované bøízy jsou hodnoty na úrovni vegetaèního období,
pièkových hodnot raení pupenù (buk a 60 mg/l) není dosaeno, ve
srovnání s bukem jsou v polovièní úrovni.
Obsah dusiènanù mízy bøízy (2001) byl v rozsahu 0,5 - 13,8 mg/l, pøièem
51 % vzorkù vykázalo hladinu pod detekovatelnou úrovní (0,5 mg/l DU), v transektu Litvínov 0,5 - 0,9 mg/l (53 % pod DU), v transektu
Janov 0,5 - 1,1 mg/l (50 %), v transektu Kláterec 0,5 - 1,3 mg/l (mimo
polohu 1000 m n. m. - 13,8 mg/l; 29 % pod DU) a v transektu Snìník
nejvyí hodnota byla 2,5 mg/l (73 pod DU). Celkovì byl obsah
dusiènanù nií ve srovnání s oøeákem 5,4 mg/l - Junglas regia L. (PrimaPutra, Botton 1998).
Makroprvky
Obsah celkového dusíku v míze bøízy vzorkù odebraných roku 2001 byl
v letech 2001 - 2002 v rozsahu 3,6 - 95,6 mg/l a 1,0 - 53,1 mg/l. Obsahem
dusíku se profilovaly transekty pouze v roce 2002 (max. v transektu
Litvínov). Nebyly nalezeny prùkazné rozdíly mezi obìma odbìry (obr. 1).
Srovnání obsahu dusíku v míze bøízy a v jejích listech (dlouhodobé
sledování - konec vegetaèního období) provedené v rámci transektù
ukazuje, e obsah dusíku v míze ovlivòuje výraznì jen zaèátek
vegetaèního období. V prùbìhu vegetaèního období pravdìpodobnì
pøevauje pøíjem slouèenin dusíku z atmosféry. To plyne z toho, e
zatímco obsah dusíku v míze je nejvyí na transektu Litvínov, v listech
je v transektech jeho obsah vyrovnán, resp. se v dlouhodobém sledování
snioval, obdobnì jako moné atmosférické vstupy (Kula, Hrdlièka,
Buchta 2001).
Obsah fosforu v míze bøízy vzorkù odebraných v letech 2001 - 2002 byl
v rozsahu 0,03 - 8,32 mg/l a 0,9 - 43 mg/l. Nejnií obsah fosforu byl
stanoven v transektu Snìník (2001) nejen v míze (obr. 1), ale i v listech
jako odraz nízkého obsahu P v pùdì (A horizont - 4,8 g/g). Vyí obsah
fosforu v míze i listech bøízy v transektu Litvínov odráí jeho obsah
v pùdì (A horizont - 32,1 g/g) (Kula, Hrdlièka, Buchta 2001). V roce
2002 byl obsah fosforu v transektech variabilní, nebyly nalezeny
meziroèní, ani mezitransektové zmìny.
Obsah vápníku v míze bøízy 2001 - 2002 byl v rozsahu 4,8 - 110,0 mg/l
a 19,0 - 158,0 mg/l. Obsah vápníku v transektech byl v obou letech
vyrovnaný s meziroèním nárùstem v transektech Janov a Litvínov (obr. 1),
co odpovídá i dlouhodobému trendu mírného rùstu obsahu vápníku
v listech, mimo transekt Snìník (Kula, Hrdlièka, Buchta 2001).
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Obr. 1: Obsah makroprvkù (mg/l) N, P, Ca, Mg v míze bøízy - Kruné hory 2002 (dle transektù a rokù odbìru;
písmena znaèí statisticky významné rozdíly mezi transekty; * znaèí rozdíly mezi roky odbìru). Content of
macroelements N, P, Ca, Mg in xylem sap of birch - Kruné hory 2002 (in relation to transect and year; letter
indicates differences between transects; * indicates differences between years).
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Obsah hoøèíku v míze bøízy v letech 2001 - 2002 byl zaznamenán
v rozsahu 1,1 - 42,1 mg/l a 3,9 - 22,6 mg/l. Obsahu hoøèíku v míze bøízy
byl v transektech i meziroènì vyrovnán a stejnì jako v jejich listech
kolísal bez zjevných trendù èi souvislostí (Kula, Hrdlièka, Buchta 2001).
Obsah draslíku v míze bøízy v letech 2001 - 2002 byl stanoven v rozsahu
8,3 - 182,0 mg/l a 35,9 - 221,0 mg/l. Obsahu draslíku v transektech byl
v jednotlivých letech vyrovnaný. Vyí hodnoty obsahu K (2002) zvlátì
v transektu Kláterec (obr. 2) jsou v souladu s jeho obsahem v listech
(Kula, Hrdlièka, Buchta 2001).
Mikroprvky
Obsah manganu v míze bøízy odebrané v letech 2001 - 2002 byl vymezen
rozpìtím 0,14 - 76,3 mg/l a 0,48 - 123,0 mg/l. Hodnoty obsahu manganu
v transektech byly v roce 2001 vyrovnané. Transekt Litvínov je
charakterizován meziroèním rozdílem a dlouhodobým nadbyteèným
obsahem, pøedevím v porostu 500 m n. m. v pùdì (3250 g/g), v míze (obr.
3) a listech (a 9000 g/g). V transektech Kláterec a Janov byl obsah
manganu v pùdì i bøíze srovnatelný, v transektu Snìník celkovì nií
(srovnej Kula, Hrdlièka, Buchta 2001).
Obsah zinku v míze bøízy vzorkù odebraných v letech 2001 - 2002 dosáhl
rozpìtí 0,12 - 6,48 mg/l a 0,68 - 7,18 mg/l. Hladina zinku v transektech
byla vyrovnaná, meziroèní rozdíl se projevil v transektu Janov a Litvínov,
kde byl obsah zinku vyí (obr. 3). Toto zjitìní je v souladu s obsahem
v listech (Kula, Hrdlièka, Buchta 2001).
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Obsah mìdi v míze bøízy odebrané v letech 2001 - 2002 byl nií ne
0,02 mg/l a v rozpìtí 0,01 - 0,07 mg/l. Celkem 28 % vzorníkù bøízy
vykazuje obsah Cu pod hranicí stanovitelného mnoství (0,02 mg/l)
a 16 % leelo na této úrovni. Nízký obsah mìdi v míze je charakteristický
pro lesní døeviny, které èerpají z pùdy jen nezbytné mnoství, pøíp.
vyuívají pøesunu z jiných èástí rostliny v okamiku potøeby
(Dmuchowski, Bytnerowicz 1995; Hrdlièka 1997; West 1978). Nízké
obsahy mìdi byly nalezeny i v listech dlouhodobì sledovaných bøezových
porostù (Kula, Hrdlièka, Buchta 2001). Symptomy nedostatku nebyly
stanoveny. V míze ani v listech nebyl nalezen znaènì zvýený obsah
makroprvkù, zvlátì draslíku, co je jedním z ukazatelù nedostatku mìdi
(Bergmann 1988).
Ostatní prvky
Obsah olova v míze bøízy odebrané v letech 2001 - 2002 byl nií ne
stanovitelné mnoství (0,04 mg/l) nebo v rozsahu 0,05 - 0,10 mg/l
(Snìník). Mnoství olova v míze potvrzuje nízký (a dlouhodobì se
sniující) obsah v listech bøízy ve vech sledovaných transektech (Kula,
Hrdlièka, Buchta 2001).
Obsah kadmia v míze bøízy odebrané v letech 2001 - 2002 byl v rozsahu
0,4 - 7,4 g/l a 0,03 - 9,8 g/l. Obsah kadmia a meziroèní zvýení byl
nejvyí v transektu Litvínov (obr. 3). Vyí obsah kadmia v míze bøízy na
transektu Litvínov odpovídá i vyímu obsahu v listech v rámci
dlouhodobého sledování (Kula, Hrdlièka, Buchta 2001). V míze i listech
je obsah kadmia v pøímé vazbì k obsahu manganu, zvlátì v transektu
Litvínov v 500 m n. m. (Kula, Hrdlièka, Buchta 2001).
Obsah hliníku v míze bøízy odebrané v letech 2001 a 2002 byl v rozsahu
0,04 - 0,27 mg/l a 0,06 - 0,38 g/l. Obsah hliníku byl v roce 2001
v transektu Snìník a Litvínov nejnií, ale s výrazným meziroèním
zvýením (obr. 3). Mezitransektové srovnání obsahu hliníku v míze
a v listech bøízy ukazuje na nejednotnost. V míze byl obsah hliníku
v transektu Litvínov v 2001 a v následujícím roce srovnatelný s ostatními
transekty. V listech je dlouhodobì v nejvyí úrovni (Kula, Hrdlièka,
Buchta 2001).
ZÁVÌR
Na území východního Krunohoøí a Dìèínské pískovcové vrchoviny byly
po dva následující roky, odebrány v období raení pupenù a tvorby listù
(konec bøezna, zaèátek dubna) vzorky mízy bøízy (xylémový tok)
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v rozsahu 59 vzorkù v roce 2001 a 88 vzorkù v roce 2002. V míze byly
stanoveny makroprvky (N, P, Ca, Mg a K), mikroprvky (Mn, Zn, Cu),
ostatní prvky (Pb, Cd, Al) a v roce 2001 i obsah síranù a dusiènanù. Na
základì vyhodnocení provedených analýz byly formulovány závìry, které
z dùvodù neexistujících literárních údajù konstatují jen mezitransektové,
resp. meziroèní rozdíly:
* Obsah síranù v míze bøízy byl nií, bøíza pravdìpodobnì doplòuje svoji
potøebu slouèenin síry pøímo z atmosféry. Obdobnì lze hodnotit obsah
dusiènanù v míze.
* U makroprvkù byly nalezeny mezitransektové rozdíly v roce 2002
u obsahu dusíku, v roce 2001 u obsahu fosforu. Meziroèní rozdíly
vykazoval obsah vápníku (Janov a Litvínov) a obsah draslíku
(Kláterec).
* U mikroprvkù a ostatních prvkù existují meziroèní rozdíly, vyí obsah
Mn, Zn, Cd a Al v transektu Litvínov, u zinku i v transektu Janov.
S výjimkou zinku byly u zbývajících prvkù nalezeny v obou letech
i mezitransektové rozdíly.
* Obsahy mìdi a olova byly pod detekovatelnou hranicí.
Práce ukázala monosti sledování stavu výivy bøízy pomocí odbìru její
mízy v dobì pøed raením pupenù a tvorby listù.
PODÌKOVÁNÍ
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SUMMARY
In the eastern part of the Ore Mts. and Dìèín Sandstone Upland, xylem
sap of birch was taken in the period of budbreak and leaf development (59
samples in 2001 and 88 samples in 2002). Sampling was carried out on
the standing trees. The sap was flowing out clearly by tube to the bottle
during 12 - 24 hours. Sap was frozen and kept at -18 oC. The permanent
control trees in the birch stands of the second age class (in Klaterec,
Janov, Litvínov, Snìník) were used to collection. The sap was generally
taken from the three trees in each stand. In 2002 sap was collected from 3
+ 7 trees of all stands situated in 500 m a.s.l. of each transect. The
macroelements (total N, P, Ca, Mg, K), microelements (Mn, Zn, Cu) and
other elements (Pb, Cd, Al), sulphates and nitrates were determined.
Results showed that content of sulphates in the sap was lower, than
sulphur in the leaves. Probably sulphur compounds penetrate into birch
directly from the atmosphere. Content nitrogen in sap could be evaluated
similary. Among transects differences in macroelements (fig. 1, 2) were
found for nitrogen (2002) and phosphorus (2001). Calcium (in Janov and
Litvínov) and potassium (in Kláterec), in microelements and other
elements (fig. 3) showed annual differences. The diffrences were found in
macroelements (Ca, P) and in microelements (Mn, Zn, Cu, Al) and other
elements between the years 2001 - 2002. Contents Cu and Pb were under
detected limit. This study showed possibilities of observing nutrition
conditions of birch using sap analysis, when the sap was carried out
before breaking of buds and leaf formation.
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ZMÌNA V OBSAHU PRVKÙ V LISTECH BØÍZY V LETECH 1995 - 2002
(TRANSEKT LITVÍNOV)
CHANGE OF ELEMENT CONTENT IN LEAVES OF BIRCH 1995 - 2002
(TRANSECT LITVÍNOV)
PETR HRDLIÈKA, EMANUEL KULA
ABSTRAKT
V listech bøízy (Betula pendula Roth) porostù transektu Litvínov byla v letech 1995
- 2002 provedena listová analýza, ze které vyplynul sníený, resp. kolísavý obsah
S a N, dostateèný obsah P, Ca a Mg a trvale nízký obsah K. Zùstává dlouhodobì
vysoký obsah Mn (zvlátì v 500 m n. m.) a Zn a nízký obsah Cu. Obsah Pb a Al
odpovídá hodnotám pozadí, obsah Cd je trvale nadmìrný. Ve sledovaných
porostech nebyly pozorovány symptomy nedostatku èi nadbytku nìkterého ze
stanovených prvkù.
ABSTRACT
In the Betula pendula stands of transect Litvínov, the leaves analyses was made in
1995 - 2002. Analyses showed, that the content of S and N decreased or was
variable, the content of P, Ca and Mg was sufficient and the content of K was
permanently low. The content of Mn (particulary at altitude 500 m) and Zn was
continously high and Cu was low. The content Pb and Al corresponded with the
values of the background and the content of Cd was permanently in excess. No
symptoms of insufficiency or surplus of this elements were observed, in the
investigated stands.
ÚVOD
Bøíza Betula pendula Roth je jedním z dominantních druhù v porostech
náhradních døevin, který je dlouhodobì tolerantní k imisím a imisemi
narueným stanovitním podmínkám. Øada detailních etøení se v rámci
komplexního výzkumu bøízy soustøedila v letech 1995 - 2002 v území
transektu Litvínov (stanovení míry pokození asimilaèních orgánù
biotickými, abiotickými i antropogenními èiniteli, stanovení obsahu
ivinových a ostatních prvkù v listech bøízy v prùbìhu vegetaèního
období, sloení xylémové mízy, obsah celkových a volných aminokyselin
a jejich dynamika v prùbìhu vegetaèního období, stav cizorodých prvkù
a jejich vstup do epigeické pùdní fauny) (Kula, Hrdlièka, Buchta 2001;
Kula, Hrdlièka, Ontolèík 2002). Zmìny obsahu prvkù byly sledovány
v mìnících se stanovitních podmínkách (pokles emisí síry) v dùsledku
uplatnìní zákona o odsíøení velkých zdrojù v tomto transektu nejèastìji
a pøedstavují ucelenou øadu, její komentování je cílem pøíspìvku.
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METODIKA A MATERIÁL
Listy byly odebírány koncem srpna 1996, 1998 - 2002 ve výkovém
transektu Litvínov ze vzorníkových stromù II. vìkové tøídy. Transekt je
situován ve východním Krunohoøí (asi 50° 38' N, 13° 37' E),
v nadmoøské výce 500 - 900 m. V roce 2000 byly vzorky získávány
v polohách 500, 700 a 900 m, v ostatních letech v intervalu 100 m. Odbìr
se uskuteènil z horní oslunìné èásti koruny ze tøí trvalých vzorníkù.
Následnì byly vzorky analyzovány a stanoven obsah makroprvkù S, N, P,
Ca, Mg, K (mg.g-1), mikroprvkù Mn, Zn, Cu a ostatních prvkù Pb, Cd a Al
(g.g-1) dle ovìøené metodiky (Hrdlièka, Kula 1998; EKOLA 1998).
Získaná data pøedstavují obsah uvedených prvkù v suinì listù bøízy
v jednotlivých letech odbìru a nadmoøské výce porostu.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Makroprvky
Prùmìrný obsah síry v listech (obr. 1) byl nejvyí v roce 1995 (rozsah
2,46 - 2,96 mg.g-1), hodnoty v jednotlivých polohách patøily do tøídy
optimálního/zvýeného obsahu (nad 2,1 mg.g-1). V dalích letech nastal
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Obr. 1: Obsah síry v listech bøízy v letech 1995 - 2002 (c1 dolní hranice
dostateèného obsahu; c2 horní hranice dostateèného obsahu). Content
of sulphur in leaves of birch (c1 lower limit of sufficient content;
c2 upper limit of sufficient content).
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pokles pod úroveò 2 mg.g-1, v nìkterých polohách i pod 1,5 mg.g-1 (500 m
v roce 2001 tøída nedostateèného obsahu - 1,14 mg.g-1). Pokles hladiny
síry v listech bøízy po roce 1995 je trvalý, obsah síry nyní kolísá na úrovni
hranice tøíd nedostateèného/dostateèného obsahu (1,5 mg.g-1). Porosty
nevykazovaly symptomy nedostatku síry. V souladu s daty pro buk (Pfanz
et al. 1993) odpovídají nyní hodnoty obsahu síry v listech bøízy imisní
zátìi nií ne 20 g.m-3 SO2 ve vegetaèním období, co je v souladu
s namìøenými hodnotami (Hada 2000, 2001). To je pozitivní výsledek
útlumu imisí v oblasti východního Krunohoøí (Kula, Hrdlièka, Buchta
2001).
Prùmìrný obsah dusíku (obr. 2) v nadmoøské výce 500 m byl v rozsahu
18,6 - 24,6 mg.g-1 (pod hranicí 25 mg.g-1 - tøída nedostateèného obsahu),
v ostatních polohách kolísal v rozsahu 24,76 - 33,8 mg.g-1 odpovídající
tøídì dostateèného obsahu (25 - 40 mg.g-1). Kolísání úrovnì N souvisí
pravdìpodobnì s poklesem imisní zátìe v oblasti (Kula, Hrdlièka,
Buchta 2001). I pøi niím obsahu N porosty bøízy nebyly negativnì
ovlivnìny, symptomy nedostatku nebyly pozorovány. Bøíza se øadí
k døevinám citlivým na zvýený obsah N, nebo dochází ke zpoïování
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Obr. 2: Obsah dusíku v listech bøízy v letech 1995 - 2002 (c1 dolní hranice
dostateèného obsahu). Content of nitrogen in leaves of birch (c1 lower
limit of sufficient content).
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vyzrávání letorostù a následnému vymrzání. Rùstové vlastnosti bøízy pøi
vyích vstupech N byly horí nì pøi kyselé zálivce (Kula et al. 1999).
Prùmìrný obsah fosforu (2,31 - 4,26 mg.g-1) dosáhl v 700 m n. m. tøídy
dostateèného obsahu (1,5 - 3,0 mg.g-1), v 800 m n. m. neklesal pod
3,5 mg.g-1 (dostateèný/optimální obsah). V ostatních polohách osciloval
kolem 3 mg.g-1. Mnoství fosforu v listech pøirozenì kolísalo
v jednotlivých vegetaèních obdobích.
Prùmìrný obsah vápníku (5,3 - 10,9 mg.g-1) byl diferencovaný
v jednotlivých porostech a v letech odbìru ve tøídì dostateèného obsahu.
Jeho vyí obsahy se nacházely v niích polohách (700 m n. m.), kde
nejmení stanovená prùmìrná hodnota èinila 8,97 mg.g-1, naopak nízké
obsahy (pod 6 mg.g-1) byly v nadmoøské výce 800 m.
Prùmìrné mnoství hoøèíku (0,86 - 2,62 mg.g-1) v poloze 500 m n. m.
odpovídá dolní hranici dostateèného obsahu (1,5 mg.g-1). V ostatních
porostech byl obsah Mg nad touto hranicí. Obecnì více hoøèíku bylo
v listech v polohách 800 a 900 m n. m. Ve sledovaném období mìl
obsah Mg v porostech stoupající trend, napø. v nadmoøské výce 800 m
z hodnoty 1,86 na 2,62 mg.g-1. To mùe souviset se sníeným vymýváním
z listù kyselou depozicí.
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Obr. 3: Obsah manganu v listech bøízy v letech 1995 - 2002. Content of
manganese in leaves of birch.
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Prùmìrné mnoství draslíku (5,92 - 12,97 mg.g-1) bylo v 500 m n. m. ve
tøídì nedostateèného obsahu (< 10 mg.g-1). V ostatních polohách osciloval
obsah K kolem horní hranice této tøídy. Kolísání je podmínìno rùstovými
podmínkami v porostech. Obsah K je v porostech mírnì nedostateèný,
pøiblinì kopíruje zmìny v obsahu hoøèíku. Symptomy nedostatku nebyly
pozorovány.
Mikroprvky
Mnoství manganu v listech (obr. 3) bylo po celé sledované období
vysoké (434 - 10073 g.g-1), ve tøídì optimálního/zvýeného obsahu (nad
100 g.g-1). V porostu bøízy 500 m n. m. byly prùmìrné hodnoty 4 959 10 073 g.g-1, v porostech 600 a 700 m n. m. 2 096 - 4 395 g.g-1. V niích
polohách se obsah Mn ve sledovaném období mírnì zvyoval. Obsah Mn
s rùstem nadmoøské výky porostù klesal (obr. 1). Vysoký obsah Mn
v porostech 500 m n. m. souvisí s nadbyteèným obsahem Mn v pùdì
(A horizont 3 250 g.g-1). V kyselých pùdách jsou vysoké hodnoty obsahu
Mn moné (Mengel, Kirby 1978). Kitao et al. (1997) nalezli v listech
bøízy z kyselých pùd a 7 000 µg.g-1. To ukazuje, e limitní hranice
100 µg.g-1 je jen horní hranicí dostateèného obsahu. Otázkou zùstává
hranice toxického obsahu. Dle naich listových analýz a literárních dat je
pravdìpodobné, e hranice toxicity leí nad úrovní 10 000 µg.g-1.
Prùmìrným obsahem zinku (127 - 264 g.g-1) se porosty øadily do tøídy
optimálního/zvýeného obsahu (nad 50 g.g-1). V jednotlivých letech
obsah Zn pøirozenì kolísal (150 - 200 g.g-1). Úroveò toxicity (400 g.g-1;
Dmuchowski, Bytnerowicz 1995) nebyla dosaena, obsah zinku
v porostech je tedy zvýený, nikoliv toxický.
Prùmìrný obsah mìdi byl ve tøídì nedostateèného obsahu (3,2 - 6,0 g.g-1)
a mírnì rostl s nadmoøskou výkou porostù. Symptomy nedostatku se
neprojevily. Mnoství mìdi v lesních porostech je obvykle nízké
a odpovídá jen zcela nezbytné potøebì lesních døevin (Dmuchowski,
Bytnerowicz 1995; Hrdlièka 1997). Ve sledovaných porostech nebyl
nalezen výraznì zvýený obsah makroprvkù, zvlátì draslíku, co je
jedním z ukazatelù nedostatku mìdi (Bergmann 1988).
Ostatní prvky
Prùmìrným obsahem olova (0,82 - 1,80 g.g-1) se øadily vechny porosty
do tøídy pozadí (pod 2 g.g-1). Obsah Pb kulminoval ve vìtinì porostù
v roce 1999 a dále klesal. To naznaèuje, e obsah tohoto kovu v listech byl
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Obr. 4 Obsah kadmia v listech bøízy v letech 1995 - 2002 (c1 dolní hranice
dostateèného obsahu; c2 horní hranice dostateèného obsahu). Content
of cadmium in leaves of birch (c1 lower limit of sufficient content;
c2 upper limit of sufficient content).

ovlivnìn imisními vstupy a jejich omezení se v porostech pozitivnì
projevilo.
Zjitìný prùmìrný obsah kadmia (0,08 - 0,52 g.g-1) byl pøevánì vyí ne
0,2 g.g-1 (horní hranice tøídy nadmìrného obsahu), témìø polovina hodnot
byla vyí ne 0,3 g.g-1 (obr. 4). Stejnì jako obsah Mn i obsah Cd obecnì
klesal s nadmoøskou výkou. V roce 1995 byl obsah kadmia vyí ne
0,5 g.g-1 (max. "normální" obsah Cd - Dmuchowski, Bytnerowicz 1995).
Symptomy toxicity nebyly pozorovány, obsah kadmia v porostech není
kritický.
Prùmìrný obsah hliníku (61 - 105 g.g-1) byl na úrovni horní hranice
pozadí. Od roku 1995 obsah Al v porostech klesl z hladiny 100 g.g-1 a na
80 g.g-1, v nadmoøské výce 900 m a na úroveò 60 g.g-1. Výjimkou byl
rok 2001, kdy se obsah Al zvýil. I pøes relativnì nízké hodnoty pH pùdy,
nejsou bøezové porosty zatìovány zvýeným pøíjmem iontù Al3+.
Pøíèinou mohou být dva faktory: buï je v pùdním roztoku volné jen malé
mnoství iontù Al3+ nebo bøíza je schopna tolerovat vyí nabídku tìchto
iontù.
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Závìr
Na území transektu Litvínov byla v letech 1995 - 2002 provedena listová
analýza náhradních porostù bøízy Betula pendula Roth. Na základì
posouzení obsahu makro- a mikro- a ostatních prvkù lze konstatovat:
* Mnoství síry v listech bøízy oproti roku 1995 (optimální/zvýený
obsah) kleslo pod 2 mg.g-1 (dostateèný obsah), v nadmoøské výce
500 m a pod 1,5 mg.g-1 (nedostateèný obsah). Obsah dusíku od roku
1995 klesá. Dlouhodobì nií obsahy N byly v 500 m n. m., nejvyí
v 900 m n. m. Zmìny v obsahu obou prvkù jsou v souladu se zmìnami
imisní zátìe.
* Obsah fosforu osciloval kolem horní hranice dostateèného obsahu
(3 mg.g-1). Ve tøídì dostateèného obsahu (3 - 15 mg.g-1) byl obsah
vápníku. Obsah hoøèíku kolísal pøi dolní hranici dostateèného obsahu
(1,5 mg.g-1), nií (nedostateèné) obsahy byl zjitìny v porostu 500 m
n. m. Mnoství draslíku bylo tìsnì pod dolní hranicí dostateèného
obsahu (10 mg.g-1).
* Obsah manganu a zinku v porostech byl optimální/zvýený. Obsah
manganu s rùstem nadmoøské výky porostù klesal. Mnoství manganu
ve výce 500 m n. m. je nadmìrné a na hranici toxicity. To souvisí
s obsahem Mn v pùdì. Mnoství mìdi bylo nedostateèné (< 6 g.g-1)
a odpovídálo pøirozené nabídce.
* Obsah olova byl na úrovni pozadí s poklesem naznaèujícím útlum
nepøirozených vstupù slouèenin olova do porostù. Mnoství kadmia
bylo nadmìrné, v niích polohách nad 0,3 g.g-1, s rùstem nadmoøské
výky klesalo. Trendy zmìn jsou podobné obsahu Mn. Obsah hliníku
byl na úrovni pozadí a kolísal v rozmezí 61 - 105 g.g-1. Porosty nebyly
negativnì ovlivnìny.
Stanovené hladiny nedostatku èi nadbytku nebyly u bøízy provázeny
viditelnými zmìnami.
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SUMMARY
In the transect Litvínov (eastern part of the Ore Mts. - 50° 38' N, 13° 37'
E; altitude 500 - 900 m) samples of Betula pendula Roth leaves were
taken to determine the content of macroelements S, N, P, Ca, Mg,
K (mg.g-1), microelements Mn, Zn, Cu and foreign elements Pb, Cd a Al
(g.g-1) according the metods Hrdlièka, Kula (1998), EKOLA (1998).
The content of sulphur in the leaves fell from optimal/increase (1995) on
sufficient content (< 2 mg.g-1). The content of N decreased with lower
intensity. Change of content both elements corresponds to decreasing of
the pollution burden.
The content of P was on upper level sufficiency content (3 mg.g-1), Ca in
the class of sufficiency content (3 - 15 mg.g-1). The content of Mg
fluctuated on the down limit sufficiency (1,5 mg.g-1). The content of
K was under down limit sufficiency (10 mg.g-1).
In the stands the content of Zn was evaluated as a optimal to increased.
Content of Mn decreased from altitude 500 m, where it was in excess and
on the toxicity level. Content of Cu was insufficient and corresponded to
natural supply.
Decline of content Pb indicates the possibility of reduction of its pollution
compounds to the stands. Content of Cd was excessive and it was
decreased with altitude. Content of Al corresponded with level of the
background.
The locality (500 m a.s.l.) is specific for many elements. Their content is
higher than in other forests of the transect.
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PROGNÓZA VÝVOJE DEPOZICE VODÍKOVÝCH IONTÙ, DEPOZIÈNÍCH
TOKÙ SÍRY A DUSÍKU NA ÚZEMÍ PLO KRUNÉ HORY V ÈASOVÉM
HORIZONTU 2010
PROGNOSING THE DEVELOPMENT OF HYDROGEN IONS DEPOSITION, DEPOSITION
FLUXES OF SULPHUR AND NITROGEN IN THE NATURAL FOREST AREA (NFA) OF
KRUNÉ HORY MTS. IN THE TIME HORIZON OF 2010
PAVEL HADA
ABSTRAKT
Na základì scénáøe vývoje emisí a klimatických pomìrù v èasovém horizontu 2010
je pro území PLO Kruné hory proveden v síti 1341 gridù modelový výpoèet
potenciální kyselé depozice H+, depozièního toku síry a dusíku. Modelový výpoèet
je zaloen na aplikaci vícenásobného rezistenèního modelu, modelu mokré depozice
a Gaussova rozptylového modelu. Z prognózy vývoje emisí a scénáøe klimatických
pomìrù v èasovém horizontu 2010 vyplývá, e na území PLO Kruné hory bude
v prùmìru roèní depozice síry nad porostem dosahovat hodnotu 10,04 kg ha-1,
prùmìrná depozice dusíku 8,75 kg ha-1, prùmìrná potenciální kyselá depozice H+
1253,3 mol. ha-1 rok-1. Prùmìrná depozice síry nad porostem byla vyvolána z 9,2 %
emisemi SO2 ze zahranièí, v depozici dusíku bude 12,7 % zahranièních emisí NOx.
Z prostorového rozloení depozièních tokù kyselé depozice H+ v porostu vyplývá, e
na více jak 54 % území Kruných hor bude pøekroèena její kritická zátì 1600 mol.
H+ ha-1 rok-1 (stanovena pro rok 2000).
ABSTRACT
A model calculation of potential acidic H+ deposition, deposition fluxes of sulphur
and nitrogen is carried out in the network of 1341 grids for the NFA territory of
Kruné hory Mts. on the basis of a scenario worked out for the development of air
pollution and climatic situation in the time horizon of 2010. The model calculation
is based on application of multiple resistance model, model of wet deposition, and
Gaussian distribution model. It follows from the prognosis of emission development
and from the scenario of climatic situation in the time horizon of 2010 that the
region of the Kruné hory Mts. NFA will have annual above-stand depositions of
sulphur and nitrogen amounting on average to 10.04 kg.ha-1 and 8.75 kg.ha-1,
respectively, and an average potential acidic H+ deposition reaching 1253.3 mol.ha1.year-1. The average sulphur deposition above the stand will be induced by SO
2
emissions from abroad at 9.2%, the nitrogen deposition will contain 12.7% NOx
emissions from over the border. The spatial distribution of acidic H+ deposition
fluxes indicates that its critical load of 1600 mol. H+ ha-1.year-1 (prescribed for
2000) will be exceeded on an area of more than 54% in the Kruné hory Mts. region.
ÚVOD
Problematika atmosférické depozice síry, dusíku a vodíkových iontù byla
poprvé pozorována a vìdecky dokladována ve vztahu k acidifikaci
povrchových vod a jezer ji na poèátku sedmdesátých let
v severovýchodní èásti Ameriky (Likens a kol. 1977) a ve Skandinávii
(Grennfelt a kol. 1985). První dùkazy o acidifikaci lesních pùd a egradaci
lesních ekosystémù vlivem kyselé atmosférické depozice podávají
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o nìkolik let pozdìji Ulrich a kol. (1980). Acidifikace lesních pùd je
chápána jako pøirozený proces, vyvolávající odvápnìní a podzolizaci,
avak vstupem kyselé antropické depozice H+ se výraznì urychluje.
Svìdectví o ohroení lesních ekosystémù v Evropì zpùsobené zmìnami
chemismu pùd koøenové zóny, projevující se sníením hodnot pH
a obsahu bází, zvýením obsahu toxických forem hliníku a naruením
bilance v dostupnosti ivin (Ca, Mg, K) v dùsledku sorpce Al a amonných
iontù, podala ji øada autorù. Podobné výsledky projevù acidifikace
s ovlivnìním chemismu povrchových vod v experimentálních malých
povodích byly prezentovány rovnì èeskými autory (Majer, Paèes,
Skoøepová, Veselý 1995).
Výsledkem vzájemnì propojených kauzálních vztahù vlivem úèinkù imisí
a depozicí je pokozování lesních ekosystémù, které vyvolává jejich
postupné chøadnutí, degradaci a odumírání. Je zøejmé, e ovlivnìní
lesních ekosystémù a vegetace v nich je velmi sloité. Avak je
prokázáno, e pokození porostù je nejvìtí tam, kde jsou pøekraèovány
limity imisních koncentrací (SO2, NOx) a kritické zátìe depozicí (síranù,
dusiènanù, síry, dusíku, iontù vodíku). K posouzení pøíèinné souvislosti
mezi emisemi SO2 a NOx, vnáených do ovzduí a jejich úèinkù ve formì
imisí a depozicí pøes vzájemnì propojené kauzální vztahy v procesu
pokozování lesních ekosystémù, mùeme vyuít mìøenou
charakteristiku zdravotního stavu lesních porostù  defoliace. Defoliace
lesního porostu vyjadøuje pokození asimilaèních orgánù døevin pøímým
pùsobením prostupujících polutantù (depozic síry a dusíku) korunami
stromù a nepøímým vlivem na komplex zmìn chemických vlastností pùd.
Proces pokozování se lií podle typu, intenzity a délky stresového
pùsobení depozicí a jeho interakce s pùdními, klimatickými a dalími
biotickými faktory (Cudlín a kol. 2000). Nepøímá pøíèinná souvislost
mezi vstupem kyselých depozic a vyèerpáváním pufrovací kapacity
lesních pùd se promítá do zvyování prùmìrné defoliace u lesních
porostù rostoucích na 4 nejvíce zastoupených pùdních typech. Z vývoje
prùmìrné defoliace na území ÈR vyplývá, e trend zvyování prùmìrné
defoliace lesních porostù v letech 1993 - 1999 je spoleèný pro vechny
pùdní typy  kambizemì, podzolové pùdy, planosoly, arenosoly (Kolektiv
2000). Podobný charakter trendu v rùstu defoliace mùeme rovnì
pozorovat u nejvíce se vyskytujících druhù døevin v Evropì. Z výsledkù
monitoringu ICP Forests v letech 1996 - 2000, který se zamìøuje na
sledování a vyhodnocování vlivu zneèitìného ovzduí na lesy, vyplývá
rùst prùmìrné defoliace døevin rostoucích i na území ÈR, napø. u smrku
(Picea abies) z 21 na 24 %, u buku lesního (Fagus sylvatica) z 18 na 22 %
a u borovice (Pinus sylvestris) z 12 na 14 % (Kolektiv 2002). Výraznì
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nií odolnostní potenciál lesních ekosystémù Èeské republiky se rovnì
odráí i ve výsledcích národních pøehledù pokozování lesù polutanty
(obr. 1).
Ze srovnání stavu korun vech hodnocených stromù podle hodnoty
defoliace mezi jednotlivými státy Evropy vyplývá, e Èeská republika
zaujímá v roce 2000 druhé místo s více ne 50% podílem stromù (v %)
s defoliací vìtí ne 25 %.
Jaký vývoj depozièních tokù lze oèekávat na území PLO Kruné hory
v souvislosti s pøedpokládaným scénáøem vývoje emisí SO2, NOx na
území Evropy a Èeské republiky bylo cílem dílèí etapy øeení úkolu
Depozièní tok síry, dusíku a iontù vodíku na území PLO Kruné hory
a jejich vliv na zdravotní stav porostù v roce 2002 (Hada 2002).
V metodickém pøístupu prognózy depozièních tokù síry, dusíku kyselé
depozice vodíkových iontù pro èasový horizont 2010 je uvaován rovnì
70
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Obr. 1: Podíl stromù (v %) s defoliací vìtí ne 25 % v roce 2000. The
percentage of trees with defoliation > 25 per cent in 2000. (Results from
national forest-damage surveys, Acid News 4/2001).

vliv oèekávaných zmìn klimatu na srákové a teplotní pomìry a jejich
moný dopad na rozptylové podmínky v PLO Kruné hory.
METODIKA
Prognóza vývoje potenciálních depozièních tokù síry, dusíku kyselé
depozice vodíkových iontù v roce 2010 je poèítána z plynných
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koncentrací SO2, NOx, (jako NO a NO2) a z jejich suchých i mokrých
depozièních tokù (SO42- a NO3-). Výpoèet suchých depozicí síry a dusíku
je provádìn pøes výpoèet depozièních rychlostí pomocí rezistenèního
modelu podle Baera a Nestera (1988). Pøi výpoètu mokré depozice síry
a dusíku se vychází z parametrizace pouité v modelu MESOPUFF II
(1994). Potøebné vstupy imisních koncentrací SO2 a NOx jsou provádìny
pomocí Gaussova rozptylového modelu (SYMOS 97). Metodika SYMOS
97 (Bubník, Keder, Macoun, Maòák 1998) je pouita pro emisní zdroje,
jejich poloha je do 100 km od PLO Kruné hory. Imisní koncentrace SO2
a NOx ze zdrojù, které leí ve vzdálenosti vìtí ne 100 km od PLO
Kruné hory (pøevánì zahranièní zdroje) jsou odvozeny podle
trajektoriového modelu, jeho metodický základ pøedstavuje model
Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy (Baka, Bednáø,
Brechler, Kopáèek 1984). Podstatou obou modelových výpoètù imisních
koncentrací je to, e na základì mnoství kodliviny vystupující z komína
do ovzduí je modelováno pøízemní pole imisních koncentrací pøes
prostorové íøení kouøové vleèky podle smìru a rychlosti vìtru, teplotního
zvrstvení a charakteru reliéfu, v referenèních bodech definujících reliéf
terénu. Výpoèet imisních koncentrací SO2 a NOx byl kalibrován na imisní
koncentrace mìøené ve stanièní síti v oblasti PLO Kruné hory. Mìøená
imisní data byla pouita ze souhrnného tabelárního pøehledu ÈHMÚ pro
rok 2000 (Kolektiv 2001). Pøi kalibraci modelu na mìøené imisní
koncentrace se do pøísluného referenèního bodu dostává z pùvodního
(100 %) vnosu SO2 nebo NOx z komína do ovzduí mnoství, které závisí
na rychlosti proudìní vzduchu, vzdálenosti zdroje od referenèního bodu
a na mnoství atmosférických sráek (kapalné, tuhé).
Výpoèet depozièních tokù je doplnìn o fotochemické transformace podle
modelu MESOPUFF II. Pøi stanovení transformaèního pomìru pro SO2 na
SO42- a pro NOx na HNO3 je uvaován vliv ozónu a relativní vlhkosti
ovzduí. Modelem odvozené depozièní rychlosti, imisní zátìe dle
Gaussova rozptylového modelu a modelu dálkového pøenosu a modelu
MESOPUFF II bylo moné odvodit potenciální suché depozice SO2, NOx
(NO, NO2) a potenciální mokré depozice SO42-, HNO3, NO3-. Pøepoèet
depozicí oxidu siøièitého, oxidù dusíku, síranù, dusiènanù na depozici síry
a dusíku byl proveden pomocí stechiometrických faktorù (Remy 1971). Je
zøejmé, e celková potenciální depozice S byla stanovena na základì
souètu síry z SO2 a SO42-, celková potenciální depozice N byla stanovena
souètem dusíku z NO, NO2, NO3-, HNO3. V závìreèné fázi výpoètu
potenciální depozice síry a dusíku byl odvozen pøíspìvek obou èinitelù
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v potenciální kyselé depozici, která vyjadøuje mnoství vodíkových iontù
eq. H+ ha-1 rok-1 respektive mol. H+ ha-1 rok-1 (ekvivalentní jednotka eq.
se pouívá v rámci pøijaté mezinárodní metodiky). Vylo
se z pøedpokladu, e depozice 1 kg S ha-1 rok-1 vyprodukuje 62,5 mol H+
ha-1 rok-1 a depozice 1 kg N ha-1 rok-1 vyprodukuje 71,4 mol H+ ha-1 rok-1
(Kolektiv 1999).
Odvozené hodnoty potenciální suché, mokré a kyselé depozice
reprezentují hodnoty nad lesním porostem. Z mìøení podkorunových
sráek a z jejich chemické analýzy vyplývá, e depozice zachycené
porostem jsou v prùmìru a 2 - 3krát vyí, ne depozice ve srákách na
volné ploe. V rámci stanovení potenciálních depozicí síry, dusíku a H+
byl proveden výpoèet nad porostem i v porostu. Pøi modelovém výpoètu
depozièních tokù síry, dusíku a kyselé depozice H+, které jsou zachyceny
porostem, byly vyuity zkuenosti s mìøením a modelovým výpoètem
obdobných parametrù v lokalitì Bílého Køíe v Moravskoslezských
Beskydách (Hada 2000). Pøi výpoètu depozièních tokù byly vyuity
informace o pokryvnosti území PLO Kruné hory lesním porostem, které
byly zjitìny na základì dálkového prùzkumu (Stoklasa Tech.). Bylo
potøebné najít vhodnou funkèní závislost mezi prùmìrným roèním
obsahem látek SO42-, NO3-, ve srákách na volné ploe a pod lesním
porostem ve vztahu k pokryvnosti. Pokryvnost charakterizuje hustotu
lesního porostu, pøi P = 0 % jedná se o imisní holiny, vodní plochy, louky,
P = 100 % odpovídá pokryvnosti relativnì zdravého, nepokozeného
lesního porostu.
Modelový výpoèet depozièních tokù síry, dusíku a kyselé depozice H+ byl
pro srovnání proveden vedle èasového horizontu 2010 i pro rok 2000.
Emisní údaje z území Èeské republiky byly reprezentovány bodovými,
plonými a liniovými emisními zdroji (mobilní zdroje pro NOx). Emise ze
zahranièí byly reprezentovány bodovými a plonými emisními zdroji
(Vestreng, Klein 2002).
Vstupní data
Scénáø oèekávaných zmìn klimatu v èasovém horizontu 2010
Modelový výpoèet potenciálních depozièních tokù síry, dusíku kyselé
depozice vodíkových iontù je vsazen do scénáøe vývoje emisí SO2 a NOx
v èasovém horizontu 2010. V rámci prognózy vývoje emisí je uvaována
i prognóza vývoje klimatických parametrù, které ovlivòují pøenos
a chemické transformace emisí, imisí a jejich depozicí v ovzduí  teploty
vzduchu, atmosférických sráek, rychlosti vìtru, globálního záøení.
Scénáø vývoje klimatických parametrù byl realizován na základì výstupù
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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z globálních cirkulaèních modelù klimatu (Kalvová 1995) rovnì pro
èasový horizont 2010. Stav klimatických pomìrù byl definován na
základì prognózy globálních klimatických modelù GISS (Goddard
Institute for Space Studies)  zmìny teploty a sráek, a HadCM2 (UK
Hadley Centre for Climate Prediction and Research Coupled model) 
zmìny globálního záøení, rychlosti vìtru a tlaku par, ve kterých se
oèekává v èasovém horizontu 2010 zvýení roèního úhrnu sráek o 4,5 %,
zvýení prùmìrné roèní teploty vzduchu o 0,98 °C, zvýení prùmìrné
rychlosti vìtru o 0,65 %, zvýení sumy globální radiace o 0,17 %
a zvýení tlaku par o 7,57 %. Odvozené zmìny klimatu byly aplikovány
na klimatické pomìry roku 2000. V prùbìhu roku 2000 dolo z pohledu
klimatu ke støídání extrémnì vlhkého chladného klimatu (èervenec),
suchého teplého klimatu (duben - èerven, srpen - øijen). Rovnì zimní
období lze charakterizovat jako extrémnì vlhké (bøezen). Atypický
prùbìh poèasí v roce 2000 mùeme s jistým pøiblíením povaovat za
konkrétní ukázku oèekávaných klimatických pomìrù.
Scénáø vývoje emisí SO2 a NOx v èasovém horizontu 2010
Scénáø vývoje emisí SO2 a NOx pro èasový horizont roku 2010 byl
pøevzat z oficiální databáze projektu v rámci Evropské hospodáøské
komise (UN ECE United Nations Economic Commission for Europe)
Konvence k dálkovému pøeshraniènímu transportu kodlivin (CLRTAP
Convention on Long-Range Transboundary Air) v souladu
s Evropským monitorovacím a vyhodnocovacím programem (EMEP
European Monitoring and Evaluation Programme). V prognóze vývoje
emisí SO2 a NOx se odráí pøedpokládaný vývoj ekonomik jednotlivých
státù Evropy, mnoství finanèních prostøedkù na zavádìní nových
výrobních technologií a ekologických opatøení na úseku ochrany ovzduí.
V roce 2010 se pøedpokládá, e emise SO2 bude dosahovat 13,629 mil.
tun, co je o témìø 11 % více, ne v roce 2000. Zvýení emisí SO2 je
soustøedìno nejvíce na východní Evropu - Ukrajinu, Rusko, Bìlorusko
a Srbsko. Ve støední Evropì (státy Polsko, Nìmecko, Rakousko, Èeská
republika, Maïarsko, Slovensko) budou v roce 2010 produkovat cca
3 029 mil. tun SO2, co je o témìø 6 % ménì, ne v roce 2000. V roce
2010 se pøedpokládá, e emise NOx bude dosahovat 12 756 mil. tun, co
je o 0,9 % ménì ne v roce 2000. Nejvìtí zvýení emisí NOx je opìt
soustøedìno na východní Evropu - Ukrajinu, Rusko. Ve støední Evropì
(státy Polsko, Nìmecko, Rakousko, Èeská republika, Maïarsko,
Slovensko) budou v roce 2010 produkovat státy cca 2 651 mil. tun NOx,
co je o témìø 17,5 % ménì ne v roce 2000.
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Definice zájmového území
Vymezené hranice zájmového území (obr. 2) se shodují s hranicemi lesní
oblasti Kruné hory. Území lesní oblasti Kruné hory lze rozdìlit do dvou
od sebe odliných èástí: na horskou èást, pro kterou jsou charakteristické
náhorní ploiny s nejvyími nadmoøskými výkami pøes 1 100 m n. m.,
a na èást svahù od jejich úpatí a po výku cca 600 m n. m. V takto
vymezeném prostoru byly z topografické mapy 1 : 50 000 definovány
v souladu s pouitým souøadným systémem geografické souøadnice
(zemìpisná délka, íøka a nadmoøská výka) 1 341 referenèních bodù.
V tìchto bodech byly odvozeny pøísluné depozièní a imisní parametry.
Sí referenèních bodù byla vytyèena tak, aby reprezentovala hlavní tvary
reliéfu studovaného území  náhorní ploiny, vrcholové polohy, svahy
a význaèná údolí. Tyto souøadnice jsou pro dalí pouití transformovány
do kartézského souøadného systému XYZ (Z je nadmoøská výka).
Odvození roèních srákových úhrnù bylo provedeno podle Janssena a kol.
(1989) na základì horizontální a vertikální interpolace (metodou inverze
vzdáleností) mìøených srákových úhrnù ze stanic uvádìných v mìsíèním
pøehledu poèasí na území ÈR, které vydává ÈHMÚ Praha. Data
o koncentraci O3, globální radiaci atd. byla pouita z databází pøístupných
na internetu. Vechna pouitá klimatická data se vztahovala k roku 2000.
Data tohoto roku byla na základì uvádìných scénáøù vývoje klimatu
pouita i pro èasový horizont 2010.

Obr. 2: Území lesní oblasti Kruných hor, ve kterém byl proveden modelový
výpoèet celkové depozice síry, dusíku a H+ pro rok 2000 a 2010.
Geographical position of the Kruné hory Mts. natural forest area in
which the model calculation of total sulphur, nitrogen and H+
depositions for 2000 and 2010 was made.
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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VÝSLEDKY A DISKUSE
Prognóza vývoje depozièního toku síry, dusíku a kyselé depozice
v èasovém horizontu 2010
Z prognózy vývoje emisí a scénáøe klimatických pomìrù v èasovém
horizontu 2010 vyplývá, e na území PLO Kruné hory bude v prùmìru
roèní depozice síry nad porostem dosahovat hodnotu 10,04 kg ha-1,
prùmìrná depozice dusíku 8,75 kg ha-1, prùmìrná potenciální kyselá
depozice nad porostem bude dosahovat 1 253,3 mol. H+ ha-1 rok-1.
Prùmìrná potenciální kyselá depozice H+ nad porostem je sloena
z 50,1 % prùmìrného depozièního toku síry (627,6 mol. H+ ha-1 rok-1)
a 49,9 % prùmìrného depozièního toku dusíku (625,7 mol. H+ ha-1 rok-1).
Prùmìrná depozice síry nad porostem byla vyvolána z 9,2 % emisemi SO2
ze zahranièí, v depozici dusíku bude 12,7 % zahranièních emisí NOx.
Prùmìr celkové kyselé depozice H+ se proti roku 2000 sníil o témìø 950
mol. ha-1 rok-1. Depozice síry v porostu bude v prùmìru dosahovat
12,83 kg ha-1 rok-1, depozice dusíku 10,50 kg ha-1 rok-1, potenciální
prùmìrná kyselá depozice v porostu dosáhne 1 551,8 mol. H+ ha-1 rok-1.
Prùmìrná potenciální kyselá depozice H+ v porostu je sloena z 51,7 %
prùmìrného depozièního toku síry (801,7 mol. H+ ha-1 rok-1) a 48,3 %
prùmìrného depozièního toku dusíku (750,1 mol. H+ ha-1 rok-1).
Z prognózy prostorového rozloení celkové potenciální depozice síry
v porostu na území PLO Kruné hory v roce 2010 vyplývá, e nejvyí
potenciální depozièní tok síry v porostu 16,4 kg ha-1 rok-1 je dosahován
jinì od Kováøské. Dalí lokality s vysokou hodnotou depozièního toku
síry nad 15 kg ha-1 rok-1 se formují u hranic s Nìmeckem, zejména
v oblasti Vejprt, v oblasti Komáøího vrchu, Jeleního vrchu po Rudolice,
Hory Svaté Kateøiny, Vìtrného vrchu a v oblasti od Èeského Jiøetína po
Moldavu. Nejnií potenciální depozièní tok síry v porostu 6,9 kg ha-1
rok-1 je dosahován jihovýchodnì od Plesné. Dalí lokality s nií
hodnotou depozièního toku síry pod 10 kg ha-1 rok-1 se formují
jihovýchodnì od Nejdku.
Z prognózy prostorového rozloení celkové potenciální depozice dusíku
v porostu na území PLO Kruné hory v roce 2010 vyplývá, e nejvyí
potenciální depozièní tok dusíku v porostu 17 kg ha-1 rok-1 je dosahován
západnì od Kraslic. Dalí lokalita s vysokou hodnotou depozièního toku
dusíku nad 12 kg ha-1 rok-1 se formuje u hranic s Nìmeckem, zejména
v høebenových polohách od Pleivce po pièák, u Vejprt, v oblasti
Komáøího vrchu, Jeleního vrchu po Rudolice, Hory Svaté Kateøiny,
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Vìtrného vrchu a v oblasti od Èeského Jiøetína po Moldavu. Nejnií
potenciální depozièní tok dusíku v porostu 6,4 kg ha-1 rok-1 je dosahován
jihovýchodnì od Plesné.
Prognóza prostorového rozloení celkové potenciální kyselé depozice H+
v porostu na území PLO Kruné hory v roce 2010 je znázornìna na
obrázku 3. Z obrázku vyplývá, e nejvyí potenciální depozièní tok H+
v porostu 2180 mol. ha-1 rok-1 je dosahován východnì od Pøebuze.
Dalí lokality s vysokou hodnotou depozièního toku H+ nad 1 500 mol.
ha-1 rok-1 se formují na území od Abertam a po Telnici. Jen údolní polohy
vykazují pøechodné sníení hodnoty depozièního toku H+ od 1 000 do
1 500 mol. ha-1 rok-1. Nejnií potenciální depozièní tok H+ v porostu 932
mol. ha-1 rok-1 je dosahován jihovýchodnì od Plesné. Pro srovnání
s rokem 2010 je prostorové rozloení celkové potenciální kyselé depozice
H+ v porostu na území PLO Kruné hory v roce 2000 je znázornìno na
obrázku 4. S obrázku vyplývá, e nejvyí potenciální depozièní tok H+
v porostu 4 528 mol. ha-1 rok-1 je dosahován jihozápadnì od Jáchymova.
Dalí lokality s vyí hodnotou depozièního toku H+ nad 3 500 mol. ha-1
rok-1 se formují v høebenových polohách od Pleivce po pièák, u Vejprt,
v oblasti Komáøího vrchu, Jeleního vrchu po Rudolice, Hory Svaté
Kateøiny, Vìtrného vrchu a v oblasti od Èeského Jiøetína po Moldavu.

Obr. 3: Prognóza potenciální kyselé depozice vodíkových iontù v porostu (suma
síry a dusíku) na území pøírodní lesní oblasti Kruné hory v roce 2010
(modelový výpoèet). Prognosis of potential acidic deposition of
hydrogen ions in the stand (sum of sulphur and nitrogen) in the territory
of Kruné hory Mts. natural forest area in 2010 (model calculation).
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
Sborník z celostátní konference, Teplice 27. 03. 2003, VÚLHM VS Opoèno 2003

71

Hada, P.: Prognóza vývoje depozice vodíkových iontù, depozièních tokù síry a dusíku na území...

Nejnií potenciální depozièní tok H+ v porostu 1 286 mol. ha-1 rok-1 je
dosahován jihovýchodnì od Nejdku. Dalí lokality s nií hodnotou
depozièního toku H+ pod 2000 mol. ha-1 rok-1 se formují v pásu kolem
Plesné.

Obr. 4: Prognóza potenciální kyselé depozice vodíkových iontù v porostu (suma
síry a dusíku) na území pøírodní lesní oblasti Kruné hory v roce 2000
(modelový výpoèet). Prognosis of potential acidic deposition of
hydrogen ions in the stand (sum of sulphur and nitrogen) in the territory
of Kruné hory Mts. natural forest area in 2000 (model calculation).

ZÁVÌR
Pøítomnost kyselé depozice H+ v lesním porostu a v pùdì (v lesním
ekosystému) a její prokázaný vliv na zmìnu zdravotního stavu bude nám
i nadále poskytovat odpovìï na otázku: Proè dochází k imisním kodám,
kdy imisní koncentrace SO2 klesají? Je to právì kyselá depozice
(respektive celková depozice síry a dusíku), která v lesním porostu pùsobí
na stromy a jejich prostøedí pøímo (akutnì a chronicky) a nepøímo pøes
komplex zmìn chemických vlastností pùd po øadu let.
V rámci projektu VaV /740/4/00 (Zapletal, Skoøepová, Paèes, Fottová,
Pekárek, Chroust, Pacl, Kuòák 2001) byla pomocí modelu SMART pro
oblast Kruných hor pro rok 2000 vyhodnocena kritická zátì kyselé
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
Sborník z celostátní konference, Teplice 27. 03. 2003, VÚLHM VS Opoèno 2003

72

Hada, P.: Prognóza vývoje depozice vodíkových iontù, depozièních tokù síry a dusíku na území...

depozice 1 567 mol. H+ ha rok-1. Je zøejmé, e tato kritická zátì byla
v prùmìru v roce 2000 pøekroèena o 1 258 mol. H+ ha-1 rok-1.
Èetnost rozdìlení potenciální kyselé depozice H+ v porostu v roce 2000 je
znázornìna na obrázku 5. Je zøejmé, e z hlediska kyselé depozice
zachycené porostem je pøekroèena kritická zátì (zaokrouhlena na 1600
mol. H+ ha rok-1) v roce 2000 na 98,4 % území PLO Kruných hor. Pouze
na 1,6 % území (cca 21 gridù) je kyselá depozice H+ nií nebo rovna
kritické hodnotì.
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Obr. 5: Èetnost rozdìlení potenciální kyselé depozice H+ v porostu v roce 2000
v PLO Kruné hory - modelový výpoèet. Abundance of potential acidic
H+ deposition distribution in the stand in the Kruné hory Mts. NFA in
2000 - Model calculation.

Èetnost rozdìlení potenciální kyselé depozice H+ v porostu v èasovém
horizontu 2010 je znázornìna na obrázku 6. Z absolutních hodnot
rozdìlení èetnosti vyplývá, e na více jak 54 % procentech PLO Kruné
hory bude kyselá depozice v porostu pøekraèovat kritickou zátì v letech
2010 pøi scénáøi emisí 13 629 mil. tun SO2 a 12 756 mil. tun NOx.
Depozièní toky síry, dusíku a kyselé depozice H+ budou i nadále
nepøíznivì pùsobit na prohlubování úèinkù acidifikace a bude se tak
prodluovat revitalizace ekosystémù Kruných hor vèetnì chemismu vod
a stavu lesních porostù. Míra citlivosti lesních porostù na vstup kyselých
depozic bude mít výbìrový charakter, tzn. e se bude projevovat vliv
geologického podloí, vlastností pùd, klimatických pomìrù daných
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Obr. 6: Èetnost rozdìlení prognózy potenciální kyselé depozice H+ v porostu
v èasovém horizontu 2010 v PLO Kruné hory - modelový výpoèet.
Abundance of potential acidic H+ deposition distribution in the stand in
the Kruné hory Mts. NFA in 2010 - Model calculation.

nadmoøskou výkou a expozicí lesních porostù, promìnlivou úrovní
imisní zátìe a depozice, pufrovací kapacitou pùdy v rámci lesního
ekosystému, døevinnou skladbou a strukturou porostù. Konkrétní pøíèinou
odumírání a pokozování pokozování porostù (respektive stromù,
jednotlivých døevin) vyvolá vzájemná kombinace více mechanismù.
Napøíklad spoutìcím faktorem velkoploné defoliace mùe být jak
jednorázové extrémní pùsobení zvýené teploty nebo prodlouení periody
sucha, tak jednorázové akutní nebo synergické pokození imisemi ve
formì kyselých depozicí.
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SUMMARY
A model calculation of potential acidic H+ deposition, deposition fluxes of
sulphur and nitrogen is carried out in the network of 1,341 grids for the
NFA territory of Ore Mts. on the basis of a scenario worked out for the
development of air pollution and climatic situation in the time horizon of
2010. The model calculation is based on application of multiple resistance
model, model of wet deposition, and Gaussian distribution model. The
deposition fluxes were calculated by using emission, air-pollution and
meteorological data, and results from the chemical analysis of
precipitation. The calculation takes into account conditions of dispersion
(wind direction and velocity, temperature stratification), relief and SO2
and NOx emission data from the European territory. The scenario of
emission development assumes the SO2 and NOx emissions in the
territory of Europe to reach 13.6 and 12.8 mil. tons, respectively. The
climatic situation was defined on the basis of the prognosis of GISS and
HadCM2 global climatic models in which the annual total precipitation in
the time horizon of 2010 is expected to increase by 4.5%. In the same time
horizon, the mean annual air temperature, average wind velocity, sum of
global radiation and vapour pressure are expected to increase by 0.98 °C,
0.65%, 0.17% and 7.57%, resp. It follows from the prognosis of emission
development and from the scenario of climatic situation in the time
horizon of 2010 that the region of the Ore Mts. NFA will have annual
above-stand depositions of sulphur and nitrogen amounting on average to
10.04 kg.ha-1 and 8.75 kg.ha-1, respectively, and an average potential
acidic H+ deposition reaching 1253.3 mol.ha-1.year-1 (fig. 3, 4). The
average sulphur deposition above the stand will be induced by SO2
emissions from abroad at 9.2%, the nitrogen deposition will contain
12.7% NOx emissions from over the border. Average sulphur and nitrogen
depositions in the stand will be 12.83 kg.ha-1.year-1 and 10.50 kg.ha-1.year1, an average potential acidic H+ deposition in the stand will reach 1551.8
mol.ha-1.year-1.
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The spatial distribution of acidic H+ deposition fluxes indicates that its
critical load of 1,600 mol. H+ ha-1.year-1 (prescribed for 2000) will be
exceeded on an area of more than 54% in the Ore Mts. Region (fig. 6).
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HODNOCENÍ VÝVOJE MLADÝCH SMRKOVÝCH POROSTÙ
V KRUNÝCH HORÁCH V ROCE 2002
EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF YOUNG SPRUCE STANDS IN THE ORE
MTS., IN 2002
BOHUMÍR LOMSKÝ, VÍT RÁMEK, VÌRA FADRHONSOVÁ
ABSTRAKT
Na dlouhodobì sledovaných plochách umístìných v mladých smrkových porostech
a pokrývajících oblast Kruných hor byla hodnocena defoliace korun a byly
stanoveny obsahy ivin a zátìových prvkù v jehlièí. Prùmìrná defoliace smrkových
porostù (32,4 %) byla srovnatelná s rokem 2001 (31,1 %). Stále se ve východní èásti
Kruných hor objevují symptomy loutnutí. Obsahy síry a fluoru v jehlièí stále
klesají. Rovnì klesá obsah dusíku v jehlièí a na více plochách se stává deficitní.
Mírnì vzrostl obsah hoøèíku v jehlièí (892 mg.kg-1), stále je vak deficitní na 2
hodnocených plochách.
ABSTRACT
In the long-term sample plots situated within the young spruce stands in the Ore
Mts., crown defoliation was assessed and the content of nutrients and stress
elements in needles stated. The average defoliation of spruce (32.4%) was
comparable to that of 2001 (31.1%). In the eastern part of the Ore Mts. still the
symptoms of yellowing can be observed. The content of sulfur and fluorine in
needles is constantly decreasing. Also the content of nitrogen in needles is
decreasing and in some of the plots its getting to be deficit. The content of Mg in
needles has slightly increased (892 mg.kg-1), it is still deficit in 2 of the plots,
however.
ÚVOD
Hodnocení zdravotního stavu a stavu výivy se provádìlo na souboru
ploch zaloených poèátkem 90 let ve smrkových mlazinách. Plochy byly
umístìny v porostech do 30 let na náhorní rovinì Kruných hor.
Hodnocený transekt pokusných ploch probíhá podél hlavního
Krunohorského høebene od severovýchodnì umístìného Cínovce ke
Klínovci a dále po jihozápadním høebeni a k Pøebuzi, kde se stáèí
a pokraèuje pøes Sokolovskou pánev k nejvyí partii Slavkovského lesa.
METODIKA
Vyhodnocení výsledkù listových analýz z roku 2002 - stanovení
obsahu základních ivin a zátìových prvkù
V roce 2002 byly na podzim na sledovaných plochách (øíjen - listopad)
odebírány vzorky asimilaèních orgánù (1. a 2. roèník jehlièí). Smìsné
vzorky jehlièí se odebíraly z horní tøetiny koruny z 10 stromù náhodnì
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vybraných stromù tak, aby vytvoøení smìsného vzorku bylo v souladu
s metodikou ICP-Forests (ICP Manual 1998).
Analýza smrkového jehlièí byla provedena v laboratoøi VÚLHM
Jílovitì-Strnady s vyuitím standardních metodik, které jsou validovány
v návaznosti na mezinárodní kooperativní program ICP-Forests (Expertní
panel - listová analýza). V asimilaèních orgánech smrku ztepilého se
stanovoval obsah základních ivin  dusíku, fosforu, draslíku, vápníku,
hoøèíku a zinku. Imisní zátì byla charakterizována obsahy síry a fluoru.
Výsledky etøení jsou uvedeny v grafech. Jednotlivé hodnoty jsou
propojeny køivkou, která usnadòuje sledování zmìn hodnot zjitìných na
jednotlivých plochách.
Hodnocení defoliace korun a výkového pøírùstu
Na vech 20 sledovaných pokusných plochách v mladých smrkových
porostech bylo provedeno na podzim (øíjen) 2002 hodnocení defoliace
korun (v %) vech znaèených stromù. Hodnocení se provádìlo podle
metodiky pouívané ve VÚLHM v rámci projektu ICP-Forests.
Metodika je modifikována pro hodnocení mladých porostù a kultur.
Souèasnì s hodnocením defoliace korun byl na vech smrkových
plochách mìøen výkový pøírùst za rok 2002. Pøírùst vyznaèených stromù
byl mìøen s pomocí 13 m výkomìrné tyèe Sokkia s pøesností na 1 cm.
VÝSLEDKY
Obsah zátìových prvkù
I pøes výrazné sníení prùmyslových emisí v ÈR a také v oblasti
Krunohoøí, pokraèuje sledování zátìových prvkù  síry a fluoru.
Vzhledem k tomu, e se obsahy síry a fluoru v jehlièí kumulují, mùeme
velmi dobøe podle jejich výe posoudit ovlivnìní zdravotního stavu
smrkových porostù tìmito imisemi.
Obsah síry v jehlièí
Na obrázku 1 jsou uvedeny obsahy síry v 1. a 2. roèníku jehlièí stanovené
v roce 2002. Obsahy síry v 1. roèníku jehlièí dosáhly pøiblinì stejné
úrovnì jako v roce 2001 (Lomský, rámek 2002). Hodnoty obsahu síry
v 1. roèníku jehlièí se pohybovaly v rozmezí 934 - 1 333 mg.kg-1.
Prùmìrný obsah síry v 1. roèníku jehlièí dosáhl v roce 2002 hodnoty
1 107 mg.kg-1.
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Obr. 1 Porovnání obsahù S v 1. a 2. roèníkù jehlièí v roce 2002. Comparing of
S content in the 1st and 2nd needle year class in 2002.

Ve srovnání s rokem pøedcházejícím jde o minimální sníení
(1 173 mg.kg-1). Ve 2. roèníku jehlièí kolísaly hodnoty obsahu síry od 844
do 1 446 mg.kg-1 a prùmìrný obsah síry pro hodnocené plochy byl
1 233 mg.kg-1. Jednotlivé obsahy síry v 1. roèníku jehlièí kolísaly
a navýení obsahù síry bylo zjitìno ve srovnání s rokem 2001 na ploe
Skelný vrch, Kalek a Rudolice (o 21 % a 15 %, 8 %). Zjitìné hodnoty lze
charakterizovat jako mírnou zátì. Na zbývajících plochách byly
dosaeny obsahy síry velmi blízké pøedcházejícímu roku a nebo dolo
k jeho sníení. Nejvýraznìjí pokles byl zjitìn na plochách Pøebuz,
Louèná, Kováøská a Cínovec (od 56 % do 14 %). Obsahy síry v 1. roèníku
jehlièí lze povaovat za pøirozené a nebo mírnì zvýené. Obsahy síry ve
2. roèníku jehlièí byly vyí ne v 1. roèníku jehlièí, ale pouze jednou
pøekroèily hranici 1 400 mg.kg-1. Jak jednotlivé obsahy síry, tak také
prùmìrná hodnota ukazuje pouze na slabé navýení obsahu síry ve
sledovaném transektu ploch.
Obsah fluoru v jehlièí
Obrázek 2 uvádí obsahy fluoru v 1. a 2. roèníku jehlièí. Obsahy fluoru
zjitìné v roce 2002 dosáhly celkového prùmìru 0,96 mg.kg-1. Obsahy
fluoru v 1. roèníku jehlièí se pohybovaly v rozmezí od 0,68 do
1,48 mg.kg-1. Ve 2. roèníku jehlièí byl zjitìn rozsah 0,70 - 2,84 mg.kg-1
a prùmìrný obsah 1,47 mg.kg-1. Oproti roku 2001 dolo k výraznému
poklesu (Lomský, rámek 2002), ten se na jednotlivých lokalitách
pohyboval od 10 % (plocha Výsluní) do 73 % na ploe Cínovec. Nejvyí
hodnoty obsahu fluoru byly zjitìny na plochách Studenec - 1,48 mg.kg-1
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Obr. 3: Prùmìrné obsahy S a F v 1. roèníku jehlièí pro plochy v Kruných
horách. Mean contents of S and F in the 1st needle year class for plots
in the Ore Mts.
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Obr. 2: Porovnání obsahù F v 1. a 2.roèníku jehlièí v roce 2002. Comparing of
F content in the 1st and 2nd needle year class in 2002.
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a Výsluní 1,45 mg.kg-1 a Skelný vrch 1,40 mg.kg-1. Na stejných plochách
byly díky akumulaci fluoru stanoveny výraznì vyí obsahy ve 2. roèníku
jehlièí, které se pohybovaly se v rozmezí od 2 do 3 mg.kg-1 a leely
u hranice indikující vyí obsahy fluoru.
Z obrázku 3 vyplývá, e v Kruných horách po odsíøení velkých zdrojù
zneèitìní pokraèuje pokles obsahu síry stanovovaný ve smrkovém jehlièí
a je je charakterizovaný mírou spolehlivosti R2 = 0,4294. Jetì výraznìjí
je prakticky lineární pokles obsahu fluoru v jehlièí bìhem posledních esti
let (R2 = 0,7853), kdy v roce 1996 z prùmìrného obsahu fluoru
pøesahujícho 3,00 mg.kg-1 klesá na hodnoty nií ne 1,00 mg.kg-1 v roce
2002.
Obsah ivin v jehlièí
Obsah dusíku v jehlièí
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Obsahy dusíku v 1. roèníku jehlièí se v roce 2002 pohybovaly v rozmezí
od 1,12 % do 1,60 % a prùmìrný obsah dusíku pro hodnocený transekt
dosáhl hodnoty 1,35 %. Ve 2. roèníku jehlièí byl prùmìrný obsah dusíku
1,34 % a jednotlivé hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 1,13 % do
1,65 %. Velmi nízké a deficitní obsahy dusíku v 1. roèníku jehlièí (pod
1,30 %) byly zjitìny na plochách v západní èásti Kruných hor (Lazy-

lokalita locality

Obr. 4: Porovnání obsahù N v 1.a 2. roèníku jehlièí v roce 2002. Comparing of
N content in the 1st and 2nd needle year class in 2002.
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Klínovec). Dále byly deficitní obsahy dusíku zjitìny na plochách
Sv. ebestián, Kalek, Fláje a Cínovec (viz obr. 4).
Ve srovnání s pøedcházejícím rokem (Lomský, rámek 2002) dolo na
vìtinì ploch (12 ploch) k poklesu obsahu dusíku v 1. roèníku jehlièí.
Pokles se pohyboval v rozmezí od 1 % (Kováøská) do 20 % hodnoty roku
2001 (Nová Ves). Obsah dusíku v 1. roèníku jehlièí poklesl na vech
plochách od Kalku po Cínovec.
Nejvyí obsah dusíku v 1. roèníku jehlièí byl zjitìn na ploe Výsluní 
1,60 %. Nejvýraznìjí nárùst obsahu dusíku v 1. roèníku jehlièí 17 % byl
zjitìn na ploe Skelný vrch ve srovnání s rokem 2001. Na plochách
pièák, Sv. ebestián a Naèetín, rozkládajících se v centrální èásti
transektu, dolo k 12 % nárùstu obsahu dusíku v 1. roèníku jehlièí ve
srovnání s rokem 2001. Mení nárùsty obsahu dusíku v jehlièí byly
zjitìny na plochách Studenec a Louèná. Rok 2002 patøil svým prùbìhem
meteorologických hodnot v horských oblastech k dobrým. Dobré rùstové
podmínky bìhem vegetaèního období se odrazily nejenom ve výkovém
pøírùstu smrkových porostù, ale také na tvorbì biomasy smrkových
porostù, která ve svém mnoství mohou zpùsobit øedící efekt a sníení
obsahu dusíku (Polle et al. 1992).

3000

mg.kg-1

1493

1500

1521

1209

1795

961

Klíny

Rudolice

Nová Ves

Kálek

Naèetín

ebestián

Pøíseènice

Skelný vrch

Výsluní

Kováøská

pièák

Louèná

Pøebuz

Klínovec

Lazy

Studenec

1766
1153 1142

1363

2002
2002-2. roèník

500
0

1680
1545

1510

1173

1000

2092

1870

902

Cínovec

2047

1912

2357
2115

Lounská

2000

2121

Klínovèík

2218

Fláje

2500

lokalita locality

Obr. 5: Porovnání obsahù P v 1. a 2. roèníku jehlièí v roce 2002. Comparing of
P content in the 1st and 2nd needle year class in 2002.
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Obsah fosforu v jehlièí
Obsahy fosforu v obou roènících jehlièí na jednotlivých plochách (obr. 5)
v roce 2002 výraznì kolísaly a pohybovaly se od 1 142 mg.kg-1 (plocha
Cínovec) do 2 357 mg.kg-1 (plocha Naèetín) u 1. roèníku jehlièí
a v rozmezí od 902 do 2 463 mg.kg-1 u 2. roèníku jehlièí. Celkový
prùmìr obsahu fosforu v transektu byl 1 704 mg.kg-1 v 1. roèníku
a 1 576 mg.kg-1 ve 2. roèníku jehlièí. Oproti roku pøedcházejícímu
(Lomský, rámek 2002) dolo na vech plochách k výraznému poklesu
obsahu fosforu v jehlièí. Nejmení pokles obsahu fosforu do 7 % ve
srovnání s rokem 2001 byl zjitìn na Výsluní (0,2 %), Lazech (2 %),
Kalku (4 %), Studenci a Cínovci (6 a 7 %). Nejvyí pokles obsahu
fosforu v jehlièí byl zaznamenán na plochách Lounská (27 %), Rudolice
(29 %), Klínovèík (33 %) a Sv. ebestián (37 %). Na hranici nedostatku
výivy (pod 1 200 mg.kg-1) jsou obsahy fosforu v jehlièí zjitìné na
plochách Studenec, Lounská a Cínovec.
Z obrázku 6 je patrné, e v prùbìhu sledovaného období, kdy byly plochy
na transektu hodnoceny, obsahy dusíku v jehlièí zpoèátku pomalu
narùstaly a dosahovaly nejvyích hodnot v letech 1997 - 1999 (1,62 1,84 %). Od roku 1999 mùeme zaznamenat trvalý pokles obsahu dusíku
v jehlièí, který se v souèasné dobì blíí k hranici nedostateèné výivy.
Obsah fosforu v jehlièí v minulosti rok od roku výraznì kolísal, stále se
vak pohyboval v oblasti dobré výivy.
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Obr. 6: Prùmìrné obsahy N v 1. roèníku jehlièí pro plochy v Kruných horách.
Mean contents of N and P in the 1st needle year class for plots in the
Ore Mts.
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Obsah draslíku v jehlièí
Obsahy draslíku (viz. obr. 7) se v roce 2002 v 1. roèníku jehlièí
pohybovaly v rozmezí od 4325 mg.kg-1 (plocha Klínovec) do 8286 mg.kg-1
(Výsluní), prùmìrný obsah pro celý transekt ploch byl 6582 mg.kg-1.
Obsahy draslíku ve 2. roèníku jehlièí dosahovaly niích hodnot ve
srovnání s 1. roèníkem jehlièí, pohybovaly se v rozmezí od 4 585 do
7 357 mg.kg-1 a prùmìrný obsah byl 6 184 mg.kg-1.
Na vìtinì hodnocených ploch dolo k navýení obsahu draslíku v jehlièí
ve srovnání s rokem 2001 (Lomský, rámek 2002). Nejvyí navýení
obsahu draslíku v jehlièí bylo zjitìno na ploe Lazy o 42 %, dále pak na
ploe Lounská o 29 %, na ploe Skelný vrch o 27 % a o 26 % na ploe
Výsluní. Na 4 plochách dolo k poklesu obsahu draslíku v jehlièí o 7 %
na Sv. ebestiánu, o 17 % na Louèné, o 20 % v Rudolicích a o 22 % na
ploe Nová Ves. Pøes vechny tyto poklesy obsahù prokazovaly zjitìné
obsahy draslíku v 1. roèníku jehlièí dobrou úroveò výivy.
Obsah vápníku v jehlièí
Jak je zøejmé z obrázku 8 obsahy vápníku v jehlièí se v roce 2002
pohybovaly rozsahu od 2 412 mg.kg-1 (plocha Lazy) do 7 120 mg.kg-1
(plocha Výsluní). Prùmìrný obsah vápníku pro hodnocený transekt ploch
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Obr. 7: Porovnání obsahù K v 1. a 2. roèníku jehlièí v roce 2002. Comparing of
K content in the 1st and 2nd needle year class in 2002.
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
Sborník z celostátní konference, Teplice 27. 03. 2003, VÚLHM VS Opoèno 2003

86

Lomský, B., rámek, V., Fadrhonsová, V.: Hodnocení vývoje mladých smrkových porostù...

12000

2002

10000

2002-2. roèník

mg.kg-1

8000
7120

6910

6374

6000
4000
2000

3861
2412

3328

4148
3611

4542

5836
4355

3635

3827

5013

3965 3976
3349

3485
2495

2833

L
St azy
ud
en
e
Pø c
eb
Kl uz
ín
ov
Lo ec
uè
n
p á
Ko ièák
vá
øs
V ká
ýs
Pø lun
ís
í
Sk eèn
eln ice
ý
e vrch
be
sti
Na án
èe
tín
Ká
l
Ru ek
d
N olic
ov e
áV
es
Kl
ín
y
F
Kl láj
ín e
ov
Lo èík
un
s
C í ká
no
ve
c

0

lokalita locality

Obr. 8: Porovnání obsahù Ca v 1. a 2. roèníku jehlièí v roce 2002. Comparing
of Ca content in the 1st and 2nd needle year class in 2002.

byl 4 254 mg.kg-1. Obsahy vápníku ve 2. roèníku jehlièí byly vyí
na vech hodnocených plochách a pohybovaly se v rozmezí od
3 187 mg.kg-1 do 9 924 mg.kg-1. Srovnání s rokem 2001 (Lomský,
rámek 2002) ukazuje, e dolo k celkovému poklesu obsahu vápníku
v 1. roèníku jehlièí. Pokles obsahu vápníku se pohyboval v rozmezí od 11
do 49 % hodnoty roku 2001. Výrazný pokles vápníku byl zjitìn na
plochách od Klínù po Cínovec. Nejvyí pokles obsahu vápníku byl
zjitìn na ploe Cínovec (49 %) a Lazy (30 %), Pøebuz, Lounská a Fláje
(21  25 %). K navýení obsahù vápníku dolo pøiblinì na polovinì
ploch. K nejvyímu navýení obsahù vápníku ve srovnání s loòským
rokem o 32 a 51 % dolo v jehlièí odebraném na plochách Kálek
a Klínovec. I u tohoto prvku meziroèní pokles obsahu vápníku v jehlièí
neukazuje na nedostatek tohoto prvku ve výivì.
Obsah hoøèíku v jehlièí
Z obrázku 9 vyplývá, e se obsahy hoøèíku v 1. roèníku jehlièí v roce 2002
pohybovaly v rozmezí od 643 mg.kg-1 (plocha Pøíseènice) do
1 230 mg.kg-1 (plocha ebestián). Prùmìrný obsah hoøèíku v 1. roèníku
jehlièí pro hodnocené plochy byl 892 mg.kg-1. Pouze na dvou plochách
byly obsahy hoøèíku v 1. roèníku jehlièí nedostatkové a to na plochách
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Obr. 9: Porovnání obsahù Mg v 1. a 2. roèníku jehlièí v roce 2002. Comparing
of Mg content in the 1st and 2nd needle year class in 2002.

Pøíseènice (643 mg.kg-1) a Fláje (675 mg.kg-1). Obsahy hoøèíku ve
2. roèníku jehlièí byly na vìtinì ploch nií a pohybovaly se v rozmezí
od 478 do 1 471 mg.kg-1. V osmi pøípadech dosáhly deficitních obsahù,
tj. hodnot niích ne 700 mg.kg-1 (Materna 1964, Hüttl, Wisniewski
1987) a blíily se k hranici fyziologického minima. Pokles obsahu hoøèíku
v 1. roèníku jehlièí se pohyboval v rozmezí od 1  12 % hodnoty roku
2001 (Lomský, rámek 2002). Nejvyí meziroèní pokles obsahu hoøèíku
byl na plochách Lounská a Klíny (12%), Nová Ves (11 %). Naopak
navýení obsahu hoøèíku v 1. roèníku jehlièí bylo zjitìno na plochách
Klínovec (47 %), Lazy, Cínovec a Výsluní (o 30, 26 a 22 %).
Bìhem hodnoceného období mají obsahy draslíku v 1. roèníku jehlièí
mírnì klesající trend, i kdy kolísání hodnot prùmìrných obsahù mezi
jednotlivými roky je výrazné. I pøes tyto výkyvy mùeme hodnotit obsahy
draslíku po celé sledované období jako bezproblémové.
Rovnì obsahy vápníku v jehlièí výraznì kolísají mezi jednotlivými roky
a pøevánì se pohybují v rozmezí mezi 4 000 - 5 000 mg.kg-1. I prùmìrné
obsahy vápníku nevykazovaly v hodnoceném transektu ploch bìhem
celého hodnocení deficitní hodnoty. Výraznìjí zmìny jsou u obsahu
hoøèíku.
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Prùmìrné obsahy hoøèíku v obou roènících jehlièí jsou uvedeny na
obrázku 10. Z obrázku je patrné, e v období let 1997 - 1999 dolo
k poklesu obsahù hoøèíku v obou roènících jehlièí, výrazný pokles se
zvlátì projevil deficitními hodnotami u 2. roèníku jehlièí. Od roku 2000
opìt dochází, v dùsledku provádìného vápnìní dolomitickým vápencem,
k navýení obsahù hoøèíku a oba roèníky jehlièí vykazují jeho dostateèné
obsahy.
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Obr. 10: Prùmìrné obsahy hoøèíku v jehlièí smrku ztepilého. Mean content of
Mg in the 1st and 2nd needle year class for plots in the Ore Mts.

Obsah zinku
V roce 2002 se pohybovaly obsahy zinku v 1. roèníku jehlièí v rozmezí
od 19,4 mg.kg-1 (plocha Cínovec) do 42,2 mg.kg-1 (plocha Kalek)
Prùmìrný obsah zinku pro hodnocený transekt ploch byl 30,2 mg.kg-1.
Obsahy zinku ve 2. roèníku jehlièí byly pøevánì nií a kolísaly
v rozmezí od 15,2 do 42,2 mg.kg-1 (viz obr. 11). Stejnì jako v 1. roèníku
jehlièí jejich výe klesala od západu smìrem k východní èásti Kruných
hor. Pøi srovnání s rokem 2001 (Lomský, rámek 2002) dolo k poklesu
obsahu zinku v 1. roèníku jehlièí na 13 plochách.
Pokles se pohyboval od 5 do 30 % hodnot roku 2001. Nejvyí pokles
obsahu zinku byl zjitìn v jehlièí odebraném na plochách Nová Ves, a to
o 30 %, Fláje o 29 %, Klínovèík o 27 % a Pøíseènice o 25 %. Naopak
k navýení obsahu zinku dolo na ploe Kalek o 19 % a o 18 % na ploe
Cínovec, i pøes toto navýení je plocha Cínovec z pohledu obsahu zinku
stále jako jediná deficitní.

Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Obr. 11: Porovnání obsahù Zn v 1. a 2. roèníku jehlièí v roce 2002. Comparing
of Zn content in the 1st and 2nd needle year class in 2002.

Hodnocení defoliace a výkového pøírùstu smrkových porostù
Výsledky hodnocení defoliace korun stromù jsou uvedeny na obrázku 12.
Defoliace korun mladých smrkových porostù se pohybovala v roce 2002
v rozmezí od 20,8 % zjitìných na ploe Výsluní do 52,2 % stanovených
na ploe Lounská. Vyí defoliace byla zjitìna na plochách, které byly
v minulosti silnì mechanicky pokozeny (Rudolice - 41,5 %), nebo jsou
vystaveny drsným klimatickým podmínkám (Klínovec  44 %) anebo
jsou silnì ovlivnìny zamokøením (Sv. ebestián a Lounská  40,2
a 52,2 %). Celková defoliace hodnoceného transektu dosáhla hodnoty
32,4 % a je prakticky srovnatelná s hodnotou roku 2001  31,1 % .
Výkový pøírùst smrkových mlazin byl díky dobrému prùbìhu
vegetaèního období vyí ve srovnání s rokem 2001. Prùmìrný pøírùst pro
hodnocený transekt byl 68,8 cm a byl o 10 cm vyí ne v roce
pøedcházejícím. Na jednotlivých plochách výkový pøírùst kolísal od
27,9 cm na Klínovci k nejvyím tj. 82,8 cm a 80,7 cm na Sklenìném
vrchu a Klínech. Na silnì ovlivnìných plochách jako napø. Rudolice byl
58,2 cm a Lounská 53,2 cm (viz obr. 13). Kromì dvou ploch (Pøebuz
a pièák) dolo k navýení výkového pøírùstu. Nejvìtí nárùst ve
srovnání s rokem pøedcházejícím byl na plochách Klínovec (49 %),
Klínovèík a Skelný vrch (45 % a 41 %) a Výsluní (40 %). Nejmení
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Obr. 12: Porovnání defoliace v Kruných horách v roce 2001 a 2002.
Defoliation of young spruce stands in the Ore Mts. in 2001 and 2002.
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Obr. 13: Porovnání výkového pøírùstu mladých smrkových porostù v Kruných
horách v letech 2001 a 2002. Comparing of the height growth of young
spruce stands in the Ore Mts. in 2001 and 2002.
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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navýení výkového pøírùstu ve srovnání s rokem 2001 bylo na plochách
Lazy, Rudolice, Sv. ebestián, Lounská a Pøíseènice (4 %, 6 %, 8 %, 10 %
a 11 %).
ZÁVÌR
Z výsledkù listových analýz a hodnocení defoliace za rok 2002 lze
shrnout:
* Zdravotní stav smrkových porostù hodnocený procentem defoliace
korun dosáhl v roce 2002 prakticky stejné úrovnì (32,4 %) jako v roce
2001 (31,1 %).
* I na podzim 2002 bylo moné ve východní èásti transektu ploch najít na
stromech symptomy loutnutí napø. plochy Pøíseènice, pièák, Fláje
apod.
* Obsahy zátìových prvkù  síry a fluoru v jehlièí klesají a jejich výi
lze charakterizovat jako mírnou zátì.
* Stav výivy: stále pokraèuje pokles obsahu dusíku v jehlièí a jeho
obsahy se dostávají na nìkterých plochách do oblasti nedostatku.
* V roce 2002 dolo k poklesu obsahu fosforu, vápníku a zinku v jehlièí,
stanovené hodnoty vak stále leí v oblasti dobré výivy.
* Souèasnì byl zjitìn mírný nárùst obsahù draslíku a hoøèíku v jehlièí.
Obsahy draslíku jsou bezproblémové. Obsah hoøèíku v jehlièí je vak
stále relativnì nízký (890 mg.kg-1); stále byl nedostatkový na 2
hodnocených plochách (1. roèník) resp. 8 hodnocených plochách
z pohledu obsahu hoøèíku ve 2. roèníku jehlièí.
* K zlepení stavu výivy hoøèíkem na deficitních lokalitách lze
doporuèit aplikaci hoøeènatého hnojiva popø. dolomitického vápence
podle pouívané metodiky výbìru ploch.
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SUMMARY
In 2002, crown defoliation was assessed and the nutrient status evaluated
within the transect of 19 plots, in the young spruce stands, in the ridge part
of the Ore Mts. The average defoliation in that year was 32.4%,
comparable to the results in 2001 (31.1%). In spite of this comparatively
good health state, in the eastern part of the Ore Mts. still the symptoms of
needle yellowing can be found, e.g. in the plots of Pøíseènice, pièák,
Fláje. De-sulphuring technologies of the pollution sources in the region
resulted in continuing decrease of the sulphur and fluorine content in
needles. Current contents within the given transect can be characterised as
a low load. From the stand nutrition viewpoint the situation is more
serious. The decrease of nitrogen in needles in on going, and in numerous
plots its insufficiency starts to be observed. In 2002 also the contents of
phosphorus, calcium and zinc in needles decreased. The contents
measured, same as in the previous period, can be characterised as good.
Compared to the 2001, slight increase of K and Mg in needles measured.
The content of calcium stated in 2002, same as during the whole period
evaluated, does not mean any problem. An increase of average Mg
content in needles (892 mg.kg-1 in the 1st needle year class) has relatively
improved the situation in Mg supply, there are still 2 plots investigated,
where it is insufficient, however. In the 2nd needle year class the situation
is even worse. To improve the Mg supply, application of Mg-fertilisers
and/or dolomite lime according to the methodology valid, can be
recommended.
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DYNAMIKA POKOZENÍ ASIMILAÈNÍCH ORGÁNÙ BØÍZY VYÍCH
POLOH VÝCHODNÍHO KRUNOHOØÍ
DYNAMICS OF DAMAGE ASSIMILATORY ORGANS OF BIRCH IN HIGHER LOCATION
IN THE EASTERN ORE MOUNTAINS

EMANUEL KULA, IVAN BUCHTA, JADWIGA Z¥BECKA
ABSTRAKT
Zdravotní stav bøízy Betula pendula Roth vyích poloh (800 - 1000 m n. m.) ve
východním Krunohoøí je pøedmìtem etøení. Z biotických èinitelù rozhodující podíl
na defoliaci mají volnì ijící housenky a housenice. Rez Discula sp. je faktorem
dlouhodobì sniujícím vitalitu porostù bøízy nejvyích poloh. Z fyziologických
projevù je tøeba za závané povaovat zvyující se zastoupení imisních (ozónových)
nekróz pùsobících rozpad listù.
ABSTRACT
Health of birch Betula pendula Roth was researched on the higher parts of eastern
part of the Ore Mts (altitude 800 - 1000 m). Free-living caterpillars and larvae of
hymenopterous insects are responsible for the decisive proportion ofdefoliation
caused by biotic agents. Rust fungus Discula sp. is a factor which decreases vitality
of birch stands of the highest localities in a long term. The most relevant of
physiological damage symptoms is increasing representationof pollution (ozone)
necroses which cause breakdown of leaves.
ÚVOD
Výskyt a negativní dopad kodlivých èinitelù na zdravotní stav bøízy
(Betula pendula Roth) ve východním Krunohoøí se projevil v letech 1986
- 2002 diferencovanì v závislosti na nadmoøské výce. V polohách nad
800 m n. m. pùsobí soubìnì antropogení imise, klimatické vlivy
a biotiètí patogeni.
Mechanické pokození porostù bøízy pøi dlouhotrvající námraze
(1995/1996) nastalo v nejvìtím rozsahu v 7. a 8. lesním vegetaèním
stupni na kyselých stanovitích (7K a 7M vLS Litvínov a Kláterec) a na
podmáèených a oglejených stanovitích (8Q, 8G v LS Janov) (Kula,
Rybáø, Kawulok 1999). kody ohnutím bøíz klesaly s nadmoøskou výkou
a stáøím porostu, zatímco zlomy kmene narùstaly (Kula, Kawulok 1998).
V dùsledku nevyraení bøízy dolo v r. 1997 k dramatickému zhorení
zdravotního stavu porostù mladích 30 let nad hladinou 700 m n. m.,
zatímco pod úrovní 700 m n. m. se neprojevily výraznìjí zmìny ve
zdravotním stavu (Kula, Stoklasa 2001, 2003, Kula, Rybáø, Z¹becka
1999).
Z biotických kùdcù minovaèi rodu Eriocrania a pouzdrovníèek
stromový (Coleophora serratella L.), zobonoska bøezová (Deporaus
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betulae L.), nosatec Apion simile Kirby, fytofágní roztoèi  Acalitus
(Aceria) rudis Can., Phyllocoptes lionotus Nal. vystupují dominantnì do
nadmoøské výky 700 m (Kula 1995a, 1995b, Kula, Vaca 1995, Kula,
Zabecká 2001).
Stáøí porostu jako faktor èásteènì modifikující podíl biotických èinitelù
na pokození asimilaèních orgánù bøízy se neprojevil výraznìjím
zpùsobem, protoe ve vyích polohách Kruných hor jsou dominantnì
zastoupeny porosty bøízy do 20 let.
Cílem pøíspìvku je specifikovat strukturu kodlivých èinitelù bøízy
vyích poloh východního Krunohoøí a charakterizovat jejich dynamiku
na úrovni porostù a trvalých vzorníkových stromù.
METODIKA
Zdravotní stav asimilaèních orgánù bøízy byl odvozen ze stupnì ztráty
a naruení asimilaèního aparátu a typu pokození (Schneider 1991). Uita
byla metoda jednotkových vìtví odebíraných z profilu koruny 46 trvalých
vzorníkových stromù v porostech I. - III. vìkové tøídy v jarní (VI/VII)
a letním (VIII/IX) aspektu v letech 1995 - 2002 situovaných v transektech
Kláterec, Janov, Litvínov 800 - 1000 m n. m. V souboru 82 473 listù bylo
evidováno 46 typù pokození, co pøedstavuje 85 % z celkového poètu
registrovaných pokození z regionu východního Krunohoøí a Dìèínské
vrchoviny.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Jedním z limitujících faktorù výskytu biotických kodlivých èinitelù
mùe být nadmoøská výka, kdy míra diference je dána zastoupením
jednotlivých kodlivých faktorù a jejich stanovitní nároky. Napø. jarní
etøení 1999 ukázalo vyrovnanost v pokození listové plochy bøízy
v transektu Kláterec 500 - 800 m n. m. (13,7 - 14,2 - 12,9 - 13,3 %)
a nápadný odklon nastal a v 900 m n. m. (19,2 %) a 1 000 m n. m.
(47,4 %) (Kula et al. 1999). Druhové spektrum patogenù a kodlivých
èinitelù bøízy B. pendula ve východním Krunohoøí v polohách 800 1 000 m n. m. má vyhranìný charakter, i kdy nìkteré kùdce nalezneme
v celém profilu (Kula, Z¹becka 2001).
Hmyzí kùdci
Volnì ijící housenky a housenice se øadí do skupiny kùdcù projevujících
se v irokém regionu a reagujících na zmìny v prostøedí svou populaèní
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dynamikou soubìnì v celé oblasti východního Krunohoøí (Kula et al.
1999). Pøesto nelze vylouèit, e ve spektru 119 zjitìných druhù housenek
motýlù vyvíjejících se na bøíze (Kula 1997) se nìkterý druh lokálnì
nepøemnoí ve vyích polohách.
Podíl volnì ijících housenek na ztrátì asimilaèní plochy v letech 1995 2002 dosáhl 0 - 19,2 % (jarní aspekt) a 0 - 18,2 % (letní aspekt). Obecnì
lze konstatovat, e s výjimkou transektu Kláterec (1999 - 2001) byla
defoliace vyí v 800 m n. m., souèasnì pøes odchylku (Litvínov 1998 1999) byl trend v dynamice pokození shodný charakterizující celou
oblast východního Krunohoøí. Kulminace stupnì defoliace bøízy
housenkami nastala v r. 1998 a dalí vrchol s vyím podílem ztrát ve
vech porostech byl zaznamenán v r. 2000 v jarním
i letním aspektu, pøièem nejvyí ohroení nastalo v porostu Janov
(800 m n. m.  18  19 %) (obr. 1). Pøi detailním studiu pokození
jednotlivých vzorníkových stromù, lze nalézt jedince výraznì se liící
v obou aspektech v dùsledku odliného druhového spektra a atraktivity
stromu jako ivné rostliny. Zvlátì v polohách 800 m n. m., kde se jedná
o porosty zapojené, se projevuje diference i ve stáøí porostu, kdy vyí
napadení píïalkou podzimní je soustøedìno do zastínìných spodních èástí
korun. Píïalka Epinotia trigonella (L.) mùe být rovnì jednou z pøíèin
rostoucí defoliace. Je jarním druhem napadajícím bøízu, oli a lísku
v uvolnìných porostech. ír vrcholí v èervnu a nová generace se objevuje
v èervenci a a do záøí klade zimující vajíèka. Pøemnoení tohoto druhu
bylo zaznamenáno ve vyích polohách Kláterce (Kula et al. 1999)
a nelze vylouèit, e na kulminaci v jarním i letním aspektu
r. 2000 mìl tento druh rozhodující podíl. Gradace Operophthera brumata
(L.) je známa z porostù bøízy a jeøábu v Kruných horách (Badalík 1988).
Píïalka Epirrita autumnata (Bork.) graduje v severním védsku za
polárním kruhem v porostech bøízy Betula pubescens spp. tortuosa
(Eidmann 1964).
Pøestoe jsou nosatcovití vysoce poèetnou skupinou fytofágù ve faunì
porostù bøízy (Kula 1990/1991, Kula et al. 2001), jejich kodlivost
v polohách 800 - 1000 m n. m. v letech 1995 - 2002 nepøekroèila 4 %
podíl na íru v jarním a 3 % v letním aspektu. Zástupci rodu Phyllobius
mají gradaèní potenciál a jsou schopni pùsobit holoíry, z nich napø.
P. arborator (Herbst) (listohlod stromový) osidluje horské a subalpinní
polohy (Frieser 1981). Obecnì se od hladiny stupnì defoliace i dynamiky
zmìn, která byla vyváená mezi porosty v poloze 800 a 900 m n. m.,
odklonily pouze porosty v nadmoøské výce 1000 m (Kláterec) (obr. 2).
Vìková struktura porostù neprofilovala rozdíly v íru nosatcù
sledovaných poloh. Vìtina vzorníkových stromù vykazuje podobné
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Obr. 1: Dynamika pokození asimilaèních orgánù bøízy volnì ijícími
housenkami a housenicemi v transektech východního Krunohoøí (1995
- 2002) v jarním (vlevo) a letním (vpravo) aspektu. Dynamics of birch
assimilatory organs damage caused by free-living caterpillars and
larvae in transects of the eastern part of the Ore Mts. (1995 - 2002)
(spring aspect - left, summer aspect - right).
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Obr. 2: Dynamika pokození asimilaèních orgánù bøízy nosatci v transektech
východního Krunohoøí (1995 - 2002) v jarním (vlevo) a letním
(vpravo) aspektu. Dynamics of birch assimilatory organs damage
caused by weevils in transects of the eastern part of the Ore Mts. (1995
- 2002) (spring aspect - left, summer aspect - right).
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hladiny íru a lze jich vyuít k irí prognóze míry ohroení porostù bøízy
v oblasti.
Soubìnì je moné v tìchto polohách zaznamenat dalí hmyzí kùdce
(Lochmaea capreae L., C. serratella, Eriocrania sp., D. betulae,
Lithocolletis sp., Hemichroa crocea Geoffr., Anisostephus betulinum
Kieff., Fenusa pusilla Lepel, Stigmella sp., Dineura virididorsata Retz.),
kteøí vak podílem na íru tvoøí nevýznamnou sloku, která se vìtinou
nelií od porostù níe poloených.
Listové rzi
Trvalým problémem porostù bøízy vyích poloh, vyvolávajícím oslabení
sníenou asimilací a pøedèasným opadem listù, jsou listoví houboví
patogeni (rzi), jejich determinace, ale i eliminace pùsobení se ukázala
jako velmi obtíná (Kula, Stieber, Vícha 2001).
Discula sp. se významnì liila napadením listù bøízy za normálního
vývoje v jarním a letním aspektu. Podíl pokryvnosti na listech v jarním
období nepøekraèuje 3 %, pouze v 17 % porostù se urychlením vývoje
v jarním aspektu projevila pokryvnost 3  37 % (kulminaèní hodnoty
1999) a dílèí zvýení jsme zaznamenali v r. 2001. V letním aspektu se
øadilo 40 % porostù do kategorie s napadením 10  22 % a dalích 25 %
porostù do kategorie se zasaenou listovou plochou 3  10 % (obr. 3).
Dlouhodobý trend vývoje ve sledovaných porostech vech transektù byl
identický s tím, e v poloze 800 m n. m. se odchyluje v r. 1999 vyím
napadením stanovitì v transektu Kláterec. V letním aspektu si vývojem
stupnì napadení asimilaèní plochy byly blízké porosty transektu Janov a
Litvínov (900 m n. m.), zatímco v podmínkách Kláterce tento stav
kopírovala hladina 1000 m n. m. a porosty poloené v 900 m n. m.
zaznamenaly mimoøádný pokles v r. 2000, pro který není vysvìtlení. Vliv
stáøí porostu na stupeò napadení nebyl stanoven, dynamika vývoje
napadení jednotlivých vzorníkù se v daných podmínkách odliuje nejen
z hlediska èasu, ale i výe v jednotlivých letech. Tato skuteènost je zvlátì
v letním aspektu ovlivnìna celkovým zdravotním stavem stromù. Jedinci
s omezenou listovou plochou vytváøející v prùbìhu letních mìsícù
náhradní letorosty unikají napadení touto rzí a pøesto, e jejich asimilaèní
plocha je zcela nedostateèná v rámci hodnocení pouze tohoto patogena se
mohou jevit mylnì jako odolné. A do r. 2001 vznikala pøedstava
jednoznaèné preference výskytu v polohách nad 800 m n. m. a pomíjení
poloh niích ve východním Krunohoøí i Dìèínské pískovcové vrchovinì
(Kula et al. 2000). V r. 2002 byla v transektech východního Krunohoøí
stanovena nízká hladina napadení do 700 m n. m., ale v území transektu
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Obr. 3: Dynamika pokození asimilaèních orgánù bøízy rzí Discula sp.
v transektech východního Krunohoøí (1995 - 2002) v jarním (vlevo)
a letním (vpravo) aspektu. Dynamics of birch assimilatory organs
damage caused by Discula sp. in transects of the eastern part of the Ore
Mts. (1995 - 2002) (spring aspect - left, summer aspect - right).
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Snìník se projevil mimoøádný atak rzi v celém výkovém profilu (500 700 m n. m.) (Kula et al. 2000).
Rez bøezová (Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb.) vytváøí na spodní
stranì listù loiska oranovì lutých uredií s letními výtrusy a na zaèátku
podzimu se tvoøí zimní loiska výtrusù. U napadených listù se zkracuje
jejich asimilaèní funkce a dochází k jejich pøedèasnému opadu, který je
pøíèinou nevyzrávání letorostù a jejich vymrzání. Druhým hostitelem je
modøín s jarními loisky (aecia), kde je ale tato rez málo významná
(Uhlíøová et al. 1996). Tento patogen byl na listech bøízy zaznamenán
v r. 2001 v porostech transektu Snìník (6 %) a sporadicky v transektu
Janov a Litvínov (0,5  1 %). Pøekvapivé je zastoupení rzi bøezové
v r. 2002 ve vech transektech v rozsahu 6  8 % s tím, e se nacházela
v celém výkovém profilu bez zvlátní preference.
Zdravotní stav porostù bøízy se tak významnì v r. 2002 zhoril
a rozhodující podíl na 33  36 % pokození asimilaèní plochyzaujímají
výe uvedené listové rzi.
Fyziologická pokození
Barevná zmìna projevující se loutnutím nebo svìtláním listù v ploe
èepele v prùbìhu vegetaèního období mùe být odrazem stresu (sucho,
nedostatek hoøèíku, nadbytek manganu). Tento symptom byl registrován
v polohách 800 - 1 000 m n. m. od r. 1999 v jarním (0  4 %) i letním
(0  7 %) aspektu s tím, e pokození nad 3 % se vyskytovalo nejednotnì
a vìtinou se porosty v obou aspektech nepøekrývají. Dynamika vývoje
tohoto typu pokození byla shodná ve vech transektech s výjimkou
Kláterce v poloze 900 a 1 000 m n. m. v letním aspektu nastal po
kulminaci v r. 1999 ústup tohoto fenoménu (obr. 4). Jednotlivé vzorníkové
stromy reagují rùznou hladinou pokození, ale lze z nich stanovit
prognózu výskytu pro irí území. V níe poloených stanovitích byla
barevná zmìna zaznamenána v prùmìru na 0,95 % listové plochy.
Z porovnání s charakteristikou vyích poloh (0,99 %) vyplývá, e
stanovitní faktory související s nadmoøskou výkou (zejména mnoství
sráek a teplota) nepatøí mezi èinitele významnì ovlivòující výskyt
barevných zmìn listù.
Rozpad listù vyvolaný blíe nespecifikovanou pøíèinou se nevyskytuje
jednotnì ani z hlediska kvantity v jednotlivých porostech a transektech ani
z hlediska dynamiky výe pokození listové plochy. V jarním aspektu
byla výe tìchto kod zvlátì v letech 1995 - 1996 øazena k dominantním
(obr. 5). V jednotlivých porostech byl podíl na pokození listù vyrovnaný
nebo se zvyoval s nadmoøskou výkou. Jednotlivé vzorníkové stromy
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Obr. 4: Dynamika pokození asimilaèních orgánù bøízy loutnutím v transektech
východního Krunohoøí (1995 - 2002) v jarním (vlevo) a letním
(vpravo) aspektu. Dynamics of birch assimilatory organs damage
caused by yellowing of leavesin transects of the eastern part of the Ore
Mts. (1995 - 2002) (spring aspect - left, summer aspect - right).
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Obr. 5: Dynamika pokození asimilaèních orgánù bøízy rozpadem listù
v transektech východního Krunohoøí (1995 - 2002) v jarním (vlevo)
a letním (vpravo) aspektu. Dynamics of birch assimilatory organs
damage caused by leaf breakdownin transects of the eastern part of the
Ore Mts. (1995 - 2002) (spring aspect - left, summer aspect - right).
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Obr. 6: Dynamika pokození asimilaèních orgánù bøízy v závislosti na
nadmoøské výce v transektech východního Krunohoøí (1995 - 2002)
v jarním (vlevo) a letním (vpravo) aspektu. Dynamics of birch of birch
assimilatory organs in dependence on altitude in transects of the
eastern part of the Ore Mts. (1995 - 2002) (spring aspect - left, summer
aspect - right).
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mají shodnou reakci a nezaznamenali jsme závislost na vìku porostu.
Nekrózy (imisní pùvod, ozón) se utváøí zpravidla na okraji listu, který
zasychá a rozpadá se. Nekrotická pokození byla registrována pøedevím
v r. 2002 v letním aspektu a narùstala s nadmoøskou výkou 800 - 1000 m
v transektu Kláterec (0,9 - 6,7 %; 5,3 - 27,1 %; 9,3 - 31,6 %), výraznìji
byly postieny mladé porosty. V transektu Janov byly nekrózy v poloze
800 m n. m. (4,5 - 22,5 %). Vyí podíl nekróz vykazují i nejvyí polohy
transektu Litvínov. V polohách 900 - 1000 m n. m. v oblasti Kláterec,
Janov byla v letním období hladina ozónu 169 - 204 mg.m-3 (Bednáøová
2002).
Zmìna v dominantním zastoupení jednotlivých kodlivých èinitelù se
profilovala i ve výkovém rozpìtí 800 - 1000 m, kdy housenky jsou
postupnì pøevýeny rzí Discula sp.. Dílèí ústup vykazuje loutnutí,
zatímco rozpad listù a nosatcovití setrvávají ve sledované oblasti ve
vyváeném zastoupení (obr. 6).
ZÁVÌR
Dominantními kodlivými èiniteli sniujícími kvalitu asimilaèního
aparátu bøízy Betula pendula Roth jsou: dlouhodobì - rzi Discula sp.,
volnì ijící housenky a housenice, nosatci, barevné zmìny, aktuálnì 
imisní (ozónové) nekrózy, rez Melampsoridium betulinum.
kodlivost volnì ijících housenek se sniuje ve vyích polohách,
k namnoení mohou pøispívat stanovitní podmínky, zápoj a kvalita
porostu, nií konkurence listových rzí.
Nosatcovití, i kdy nezpùsobili doposud významnìjí defoliaci, jsou
zástupci r. Phyllobius i v polohách 800 m n. m. reálným nebezpeèím.
Napadení rzí Discula sp. v letním aspektu zasahující dominantnì porosty
nejvyích poloh se projevilo i v níe situovaných porostech. Spoleènì se
rzí bøezovou (M. betulinum) se podílí rozhodujícím rozsahem na
pokození asimilaèního aparátu bøízy.
Z fyziologických projevù pokození listù se jeví aktuální vznik nekróz
imisního (ozónového) typu.
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SUMMARY
The health condition of assimilation organs of birch Betula pendula Roth
was deduced from the level of loss and disturbation of assimilation
apparatus and the type ofdamage.
Share of free-living caterpillars and larvae on the loss of assimilation
surface reached 0 - 19,2% (spring aspect) and 0 - 18,2% (summer aspect)
in the years 1995 - 2002. Generally highest defoliation was observed at
800 meters above sea level while the damage dynamics was characteristic
for the whole eastern part of Ore Mts. region, including culmination in
1998 and 2000(fig. 1). Weevils are another highly abundant group of
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phytophageous insects registered on the birch stands, but their
harmfulness in the localities at 800 - 1000 meters did not exceed 4% share
of total feeding in spring aspect and 3% in summer aspect during 1995 2002. Weevils belonging to Phyllobius sp. have gradation potential and
are able to cause clear-eatings.
Permanent problem of birch stands in the higher localities are rust
funguses, which cause tree enfeeblement by decreasing assimilation and
early leave-fall (fig. 3). Long-term trend shows the domination of rust
Discula sp. in the stands at higher altitude (900 - 1000 m a. s. l.). Influence
of stand age on the rate of rusts attack was not constituted. The dynamics
of rust damage among particular sample trees differ in time and level of
damage. The rust Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb. was registered
on birch trees of higher altitudes of study area for the first time in 2001.
In following year the amount of damage caused by this agent reached 6 8% of leaf surface.
Symptom of leaf yellowing were registered in spring (0 - 4%) and summer
(0 - 7%) aspect at sites in 800 - 1000 m a. s. l. The damage exceeding 3%
appeared only rarely (fig. 4). Leaf breakdown caused by unspecified
source occurred accidentally, both its quantity in particular stands and
transects and damage dynamics were uneven (fig. 5). Necrosis on leaves
was registered mainly in summer aspect. It grew with altitude (from 800
to 1000 meters) at Kláterec transect (0,9 - 6,7%; 5,3 - 27,1%; 9,3 31,6%). The younger stands were more distinctly affected.
Health condition of birch stands significantly worsened in 2002. The
decisive share on assimilatory surface damage (33 - 36%) was occupied
by the rusts.
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POKOZENÍ DØEVIN V OKOLÍ OBCE HORA SVATÉ KATEØINY
TREE DAMAGE IN SURROUDINGS OF THE VILLAGE HORA SVATÉ KATEØINY
RADEK NOVOTNÝ
ABSTRAKT
Na pøelomu èervence a srpna 2002 dolo v oblasti mezi obcemi Nová Ves v Horách
a Hora Svaté Kateøiny (západnì od Litvínova) k pokození lesních porostù, které
postihlo zejména listnaté døeviny. Pokození se projevilo vizuálnì nekrózami na
listech zasaených døevin, chemické analýzy na odebraných vzorcích prokázaly
negativní ovlivnìní slouèeninami síry a chloru. Vliv tìchto slouèenin byl primární
pøíèinou pozorovaného pokození. Sekundárnì bylo toto pokození doprovázeno
výskytem nìkterých biotických kodlivých èinitelù.
ABSTRACT
At the break of July - August 2002, in the region between Nová Ves v Horách and
Hora Sv. Kateøiny (west from Litvinov), damage of the forest stands was observed,
affecting mainly broad-leaved. The damage had visual symptoms - necroses on the
leaves of the trees affected. Chemical analyses of the samples taken have proved
negative impact of sulphur and chlorine compounds. The impact of these chemicals
was a primary cause of the damage observed. Secondary, the damage was followed
by an occurrence of some biotic harmful agents.
ÚVOD
Na konci èervence, resp. na pøelomu èervence a srpna 2002 dolo
k plonému a vizuálnì patrnému pokození zejména listnatých døevin ve
vrcholové partii Kruných hor západnì od Litvínova. Pokození se
projevilo jak v porostech v majetku obce Hora Svaté Kateøiny (ObÚ této
obce dal podnìt k etøení pokození), tak i v okolních porostech dalích
vlastníkù. Terénní etøení probìhlo v záøí 2002 za úèasti pracovníkù ObÚ,
MP, LÈR, VÚLHM a MZLU Brno. Kontaktována byla také ÈIP
ohlednì proetøení moné havárie v Chemických závodech v Záluí
u Litvínova a ÈHMÚ za úèelem zjitìní meteorologických podmínek
a vypracování rozptylové studie v dobì pøedpokládaného vzniku
pokození.
Pokození se vyskytovalo v pásu od Nové Vsi v Horách smìrem k Hoøe
Sv. Kateøiny a bylo patrné na bøízách, javorech, jívách, olích, tøeních,
jeøábech a modøínech. Smrky a buky nejevily v podstatì ádné viditelné
známky pokození. Na listech vech vzorkù byly patrné hnìdé nekrózy
rùzné velikosti, od teèek a po vìtí plochy. Vyskytovaly se zpravidla na
okrajích listù, ale nacházely se i uvnitø listové plochy. Dále byly na listech
buku a jeøábu stopy po sání a íru hmyzu a na listech bezu, klenu a jeøábu
byla patrná skvrnitost a pøítomnost padlí. Pupeny byly vytvoøeny a byly
bez viditelného pokození.
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METODIKA
Vzorky asimilaèního aparátu k chemickým analýzám byly odebrány dne
19. záøí 2002 pracovníky VÚLHM pøi terénní pochùzce v pokozených
porostech. V té dobì ji byla patrná urèitá regenerace pokozených
døevin. Odebrány byly vzorky listù buku, vrby jívy, javoru klenu, jeøábu
a bezu èerného. Odebráno bylo vdy deset vìtví od kadého druhu
døeviny a z listù byl vytvoøen smìsný vzorek k chemickým analýzám
a k fytopatologickému a entomologickému vyetøení. Vechny porosty, ve
kterých byl odbìr vzorkù proveden, jsou v majetku obce Hora Svaté
Kateøiny. Chemické analýzy provedla Zkuební laboratoø VÚLHM,
fytopatologické a entomologické vyetøení provedli pracovníci útvaru
ochrany lesa VÚLHM.
VÝSLEDKY A DISKUSE
1) Biotiètí kodliví èinitelé
Na listech buku byl prokázán slabý výskyt houby Apiognomonia
errabunda, na listech vrby rez (Melampsora sp.), na listech jeøábu byla
patrná listová skvrnitost pùsobená houbou Mycosphaerella sp., na javoru
slabý výskyt houby Rhytisma acerinum a na listech bezu padlí
(Microsphaera sp.). Jedná se o bìné druhy hub, které se vyskytují
zejména v pozdním létì a na podzim za vlhkého poèasí. Díky detivému
poèasí v letním období roku 2002 byl výskyt tìchto listových skvrnitostí
pùsobený houbami mimoøádnì silný. Tyto druhy mohou zpùsobit vánìjí
kody pouze ve kolkách na semenáècích a sazenicích. Navíc v dobì
výskytu na konci léta nejsou kody na starích porostech v dùsledku
pokození èásti asimilaèního aparátu významné. Proto se nedomníváme,
e v pøípadì vyetøovaných vzorkù byly zjitìné houby rozhodující
pøíèinou odumírání listù, co ostatnì naznaèil i jejich pomìrnì slabý
výskyt na studovaném materiálu.
Tab. 1:Biotiètí èinitelé. Biotic agents.
Porost  døevina
Stand  species
430 A3  BK
430 A4  JØ
430 A3  JIV
430 A3 - bez
V obci  KL

è. vzorku Fytopatologické vyetøení
Entomologické vyetøení
Sample
Phytopathological
Entomological investigation
number
investigation
5930
5931
5932
5933
5934

Apiognomonia errabunda
Mycosphaerella sp.
Melampsora sp.
Microsphaera sp.
Rhytisma acerinum

Tenthredinidae
Curculionidae
-
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Pokození hmyzem bylo na odebraných vzorcích zjitìno u jeøábu (ír
nosatcù - Curculionidae) a buku (ír pilatek - Tenthredinidae), v obou
pøípadech ji bez pøítomnosti vývojových stadií. Stupeò pokození na
vzorcích byl pro zdravotní stav døevin nevýznamný.
2) Abiotické vlivy
Ve vzorcích byl analyzován obsah zátìových prvkù (S, F, Cl) a obsah
MDA. MDA (malonyldialdehyd) je jedním z peroxidaèních metabolitù,
který se hromadí v buòkách pod vlivem oxidaèního stresu a jeho obsah
v listech je proto vyuíván pro charakteristiku zatíení území ozonem.
Obsah síry byl vysoký u vrby jívy, bezu èerného a javoru klenu (tuènì
vyznaèeno), u buku a jeøábu byl zvýený. Obsah síry se u listnatých
døevin pohybuje obvykle v rozmezí 1 300 - 2 000 mg.kg-1. Dále byl zjitìn
toxický obsah chloridù u bezu a klenu, u ostatních døevin se pohyboval
v mezích tolerance. Pøirozené koncentrace chloridù v lesních døevinách
závisí na druhu døeviny, její toleranci resp. citlivosti k pùsobení chloru
a jeho slouèenin. Podle Semorádové a Materny (1983) je prahová hodnota
pro vznik viditelných symptomù pokození a zvýené mortality u javoru
klenu 1 480 mg.kg-1, u jeøábu 630 mg.kg-1, pro vrbu, buk ani bez tyto
prahové hodnoty neuvádìjí.
Koncentrace fluoridù byly na úrovni pøirozených, pozaïových hodnot,
pouze mírnì zvýené hodnoty byly zjitìny v pøípadì jeøábu a buku.
Javory, vrby a jeøáb patøí mezi døeviny citlivé k fluoridovým imisím
(Krause 1988). Obsahy MDA byly mírnì zvýené pouze u vzorkù buku,
co ovem mohlo mít souvislost se zaèínající senescencí listù.

Tab. 2: Výsledky chemických analýz. Results of chemical analyses.
Porost  døevina
Stand  species
430 A3  BK
430 A4  JØ
430 A3  JIV
430 A3 - bez
V obci  KL
1) dry matter %
2) mg/kg dry matter

è. vzorku
Sample
number

Suina1)
hm. %
naváky

S
mg/kg
suiny2)

Cl
mg/kg
suiny

F
mg/kg
suiny

MDA
µmol/g
suiny

5930
5931
5932
5933
5934

97,03
95,49
95,72
96,92
95,99

1812
1932
2446
2698
2279

264
454
581
1877
3157

3,21
4,21
1,58
1,76
2,43

4,266
2,185
2,348
2,162
1,709
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ZÁVÌR
Pozorované pokození listnatých døevin z èervence a srpna 2002 bylo
primárnì zpùsobeno vlivem slouèenin síry a chloru. Vzhledem k delí
dobì, která uplynula od pokození k odbìru a analýzám vzorkù, je
pravdìpodobné, e v nekrotických tkáních dolo k èásteènému vyplavení
kodlivin, zejména chloru. Vliv na vzhled a stav asimilaèního aparátu
mìla v tìchto lokalitách v dobì odbìru (19. 9. 2002) zøejmì i podzimní
senescence. Doprovodné pokození biotického pùvodu bylo v tomto
pøípadì sekundárního charakteru.
Na konci listopadu 2002 probìhlo pracovní jednání za úèasti pracovníkù
ObÚ Hora Sv. Kateøiny, MP, Krajského úøadu Ústí nad Labem
a VÚLHM na kterém byli úèastníci seznámeni s výsledky jednotlivých
dílèích etøení ÈHMÚ, VÚLHM a ÈIP. Z jednání vyplynuly tyto závìry:
- ÈIP bude poádána o identifikaci moných zdrojù zneèitìní, které se
mohly podílet na vzniku pøedmìtného pokození,
- ÈHMÚ zpracuje studii o úèasti jednotlivých zvlátì velkých zdrojù
zneèitìní ovzduí na maximálních koncentracích SO2 pøi epizodách
zneèitìní ovzduí,
- OOL MP osloví vlastníky a správce lesù v oblasti Kruných hor a zjistí
pøípadné pokození v dalích porostech,
- dalí pracovní jednání probìhne v roce 2003 ji bez úèasti VÚLHM
a jednotlivé strany se budou o dalím prùbìhu etøení informovat.
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SUMMARY
At the break of July - August 2002, the damage of broad-leaved has been
observed in the ridge part of the Ore Mts., west from Litvinov. The
damage was visible at birch, maple, willow, alder, wild cherry, ash, and
larch. Spruce and beech did not show any visible symptoms of damage.
At the leaves of all samples taken visible brown necroses observed, from
dots to bigger spots. These were observed usually at the leave edges,
sometime also inside the leave area.
Phytopathological analysis has proved an occurrence of fungi, rot and
leaf-spots. Due to rainy weather in 2002, the occurrence of leaf-spots by
fungi was very frequent. However, we do not suppose that the fungi was
decisive cause of the leaf decline, what was proved also by relatively low
occurrence at the material studied.
Damage by insect was observed at the samples taken with mountain ash
and beech. The level of damage of the samples taken was not significant
for the health state of trees.
The sulphur content was high in willow, wallwort and maple, with the
other tree species it was within the tolerance limit.
Adresa autora:
Ing. Radek Novotný
VÚLHM Jílovitì-Strnady
156 04 Praha 5 Zbraslav
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VLIV ANTROPOGENNÍCH ÈINITELÙ NA ASIMILAÈNÍ APARÁT LESNÍCH
DØEVIN V KRUNÝCH HORÁCH
IMPACT OF ANTHROPOGENIC FACTORS ON ASSIMILATORY APPARETUS OF TREE
SPECIES IN THE ORE MTS.
EMILIE BEDNÁØOVÁ
ABSTRAKT
V roce 2002 byl sledován stav epikutikulárních voskù u smrku ztepilého, bøízy
bìlokoré, karpatské a pýøité. Výzkum probíhá na vybraných plochách ji po dobu
esti let. Za toto období lze provést dlouhodobé hodnocení stavu asimilaèního
aparátu v závislosti na antropogenních èinitelích. U vech porostù na hodnocených
plochách dolo v uplynulém roce ke zvýení mnoství epilutikulárních voskù na
listech a jehlicích. V nejvýe poloených lokalitách stále jetì dochází k pokozování
struktur epikutikulárních voskù i k jejich úbytku. V souèasné dobì dochází
k pokozování asimilaèního aparátu lesních døevin i následkem zvyujícího se
mnoství ozonu v ovzduí, pøedevím u porostù ve vysokých nadmoøských výkách.
ABSTRACT
The condition of epicuticular waxes at Picea abies /L./ Karst, Betula pendula,
Betula carpatica and Betula pubescens was studied in the year 2002. The study has
been running in selected sites already for six years. After this period it is possible
to perform a long-term evaluation of the state of assimilatory apparatus depending
on anthropogenic factors. The amount of epicuticular waxes on leaves and needles
was increased at all stands in observed sites during the last year. Damage of
epicuticular waxes structure and their decay still continue in areas with high
altitude. At present time the damage of assimilatory apparatus at forest species is
also caused by increasing amount of ozone in the atmosphere, especially at stands
in high altitudes.
ÚVOD
V posledních letech dochází k významnému sníení imisí v ovzduí v celé
Èeské republice, co se pozitivnì projevilo i na stavu asimilaèního
aparátu lesních døevin v námi sledované oblasti. I pøes úbytek imisí
v ovzduí jsou stále jetì lesní porosty ve vysokých nadmoøských výkách
ohroeny. Novým kodlivým faktorem, který vystupuje do popøedí se
stává ozon, který pùsobí nepøíznivì na struktury epikutikulárních voskù.
Zvýené mnoství ozonu spolu s nepøíznivými klimatickými podmínkami
a vyím mnostvím SO2 ve vrcholových partiích Kruných hor negativnì
ovlivòuje strukturu a mnoství epikutikulárních voskù na listech
a jehlicích s dopadem do dalích fyziologických procesù. Ozon je do
budoucna pokládán za nejvýznamnìjí kodlivinu pro lesní porosty. Ve
støední Evropì jsou z hlediska pùsobení této kodliviny na lesní porosty
nejrizikovìjí pøedevím horské oblasti (Maier 1999). Hodnoty ozonu zde
bývají trvale zvýené a pøestoe nemusí dosahovat takových maxim jako
v urbanizovaných oblastech, kumulativní úèinky zde mohou být
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v kombinaci s drsným klimatem vysoce nepøíznivé (Uhlíøová, rámek,
Pashutová 1997). Epidermis se svou kutikulou a epikutikulárními vosky,
která je rozhraním mezi rostlinou a prostøedím, je neustále vystavena
pøírodním a antropogenním vlivùm.
Cílem studie bylo hodnotit zmìny ve struktuøe epikutikulárních voskù
a stanovit mnoství voskù na jehlicích a listech u vybraných lesních
døevin, analyzovat mnoství celkové síry v jehlièí doplnìné studií
sledující koncentrace SO2 a mnoství ozonu pøímo v korunách
odbìrových stromù na vybraných lokalitách Kruných hor i kontrolních
plochách.
MATERIÁL A METODIKA
Stav epikutikulárních voskù byl sledován u smrku ztepilého (Picea abies
/L./Karst.), bøízy bìlokoré (Betula pendula), bøízy pýøité (Betula
pubescens), a bøízy karpatské (Betula carpatica). Od jara roku 2001 do
léta 2002 byla mìøena prùmìrná koncentrace SO2 v korunách odbìrových
stromù. V èervnu 2002 byla tato studie doplnìna mìøením koncentrací
ozonu v korunách sledovaných stromù. Výzkum probíhal na LS Litvínov
a Kláterec. Pozornost se soustøedila na porosty v nadmoøských výkách
600 a 1230 m n. m. Odbìry u smrku ztepilého byly provedeny v dubnu
a listopadu a u bøízy v èervnu a koncem srpna, vdy ze stejných stromù.
U bøízy pýøité i karpatské se porosty nenacházejí v celém výkovém
gradientu pouze v 800, 900 a 1000 metrech.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Kvantitativní analýza epikutikulárních voskù u smrku ztepilého
Na vech sledovaných plochách smrkových porostù v Kruných horách
lze v roce 2002 pozorovat zvýení celkového mnoství epikutikulárních
voskù na jehlicích oproti pøedcházejícím letùm, rovnì struktura
epikutikulárních voskù je ménì pokozována, ne v letech minulých.
K nejvìtím pozitivním zmìnám dochází ve výe poloených lokalitách,
co potvrzuje situaci, e v posledních letech dochází ke sniování imisní
zátìe a epikutikulární vosky reagují na tuto zmìnu velmi citlivì.
Zlepení stavu epikutikulárních voskù lze pozorovat i na plochách
kontrolních (Beskydy 2002).
Bìhem roku 2001 a 2002 dolo k výraznému sníení SO2 v ovzduí
v celém výkovém gradientu porostù na LS Litvínov (Janov), co
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Tab. 1: Mnoství epikutikulárních voskù u smrku ztepiléhov % - LS Litvínov
(Janov) - listopad 2002. The quantity of epicuticular waxes in Norway
spruce % DM weight of needles - Litvínov (Janov) - November 2002.
Nadm.výka
Altitude
600 m n. m.
700 m n. m.
800 m n. m.
900 m n. m.

% z celkové
% z celkové
Roè.jehlièí I.
Roè. jehlièí II.
hmotnosti jehlic
hmotnosti jehlic
-1
-1
mg.g
mg.g
Dry weight of
Dry weight of
Needle age
Needle age
needles (%)
needles (%)
18,50
1,85
15,20
1,52
18,49
1,85
15,10
1,51
17,70
1,77
15,00
1,50
15,20
1,52
14,55
1,50

Tab. 2: Mnoství epikutikulárních voskù u smrku ztepilého v % LS KLáterec listopad 2002. The quantity of epicuticularwaxes inNorway spruce %
DM weight of needles - Kláterec - November 2002.
Nadm. výka
Altitude

Roè. jehlièí
I.mg.g-1
Needle age

600 m n. m.
700 m n. m.
800 m n. m.
900 m n. m.
1000 m n. m.
1230 m n. m.

18,50
18,45
17,25
15,16
14,81
14,00

% z celkové
% z celkové
Roè. jehlièí
hmotnosti jehlic
hmotnosti jehlic
-1
II.mg.g
Dry weight
Dry weight of
Needle age
ofneedles
needles
1,85
15,10
1,51
1,84
15,10
1,51
1,72
14,60
1,46
1,52
14,30
1,43
1,48
14,10
1,41
1,40
13,00
1,30

prokázalo mìøení koncentrací pasivními samplery. Sledování probíhalo
i v zimním období a výsledky ukazují sníení imisního tlaku na porosty
v období vegetaèního klidu, kdy byly v pøedcházejících letech
koncentrace nejvyí a zpùsobovaly znaèné pokození epikutikulárních
voskù i v niích nadmoøských výkách.
V porostech o vyí nadmoøské výce se kombinuje vliv zvýeného
mnoství SO2 v ovzduí, pùsobení ozonu a nepøíznivého klimatu. Studie
sledující koncentrace ozonu bìhem vegetaèního období v roce 2002
ukázala, e tento problém je i u lesních døevin ve vysokých nadmoøských
výkách Kruných hor. V porostech nad 900 m n. m. dochází
k pokozování struktur epikutikulárních voskù ji bìhem vývoje jehlic.
Bøíza bìlokorá se i v tomto sledování jevila jako ménì odolná vùèi
antropogenním vlivùm ne bøíza pýøitá a bøíza karpatská. U bøízy
bìlokoré dolo k nepatrnému zvýení mnoství epikutikulárních voskù na
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Tab. 3: Mnoství epikutikulárních voskù u smrku ztepilého v % - referenèní
plochy - listopad 2002. Thequantity of epicuticular waxes in Norway
spruce % DM weight of needles - control stands - November 2002.
Nadm. výka
Altitude
500 Olomuèany
620 Nìmèice
860 Brdy
900 Beskydy

% z celkové
% z celkové
Roè. jehlièí I.
Roè. jehlièí II.
hmotnosti jehlic
hmotnosti jehlic
-1
-1
mg.g
mg.g
Dry weight of
Dry weight of
Needle age
Needle age
needles
needles
19,75
1,98
18,30
1,83
19,70
1,97
18,26
1,83
19,65
1,96
18,25
1,82
17,10
1,71
16,00
1,60

listech oproti roku 2001. U bøízy karpatské i pýøité byly hodnoty
stabilizovány. Získané výsledky korespondují s literárními údaji
i s výsledky z pøedcházejícího roku, které byly získány i na kontrolních
stanovitích (Bednáøová 2002).
ZÁVÌR
Ze získaných výsledkù vyplývá, e i kdy v celé ÈR dolo ke sníení imisí
v ovzduí, které se pøíznivì projevilo i na sledovaných plochách smrku
ztepilého i bøízy bìlokoré, ve vyích polohách Kruných hor stále jetì
dochází k pokozování asimilaèního aparátu hodnocených døevin. V roce
1999 dolo k menímu pokození epikutikulárních voskù a tento trend
pokraèuje i v roce 2002. V nejvýe poloených lokalitách lze mìøit
zvýené mnoství ozonu, které se negativnì projevuje na destrukci
epikutikulárních voskù a jejich úbytku s dopadem do dalích
fyziologických procesù. První známky pokození jehlièí se projevují ji
za est mìsícù po jeho vyraení. Mìøení koncentrací SO2 pøímo
v korunách zkoumaných stromù prokázalo sníení imisního tlaku na
porosty v Kruných horách, ale stále je jetì vyí, ne na plochách
kontrolních. Zvýené mnoství ozonu ve vegetaèním období, v polohách
nad 900 m n. m., potvrdilo i nae sledování v korunách hodnocených
vzorníkù. Tento nový fenomen spolu s imisemi mùe být dalím váným
ohroením smrkových i bøezových porostù ve vyích nadmoøských
výkách Kruných hor a dalích horských lesù v celé Evropì.
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SUMMARY
Impact of anthropogenic factors on assimilatory apparatus at forest tree
species (Picea abies /L./ Karst, Betula pendula, Betula pubescens and
Betula carpatica) was studied in research and reference sites in the Ore
Mountains. Analysis of epicuticular waxes on leaves and needles of
spruce and birch was performed after winter period (March) and at the end
of growing season (November). Study concentrated mainly on the state of
epicuticular waxes at tree species growing in high altitudes. SO2 and O3
concentrations were measured in the crowns. Results indicate that stands
in the altitude above 850 m are damaged by increased amount of air
pollution and by increased ozone concentration during summer period.
Increasing amount of ozone and SO2 together with unfavourable climatic
factors in the Ore Mountains cause damage of epicuticular waxes on
leaves and needles with impact on other physiologic processes.
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FAUNA BLANOKØÍDLÝCH (HYMENOPTERA, ACULEATA)
V DØEVÌNÝCH PASTECH

FAUNA OF ACULEATA (HYMENOPTERA) IN WOODEN TRAPS
EMANUEL KULA, PAVEL TYRNER
ABSTRAKT
Metoda døevìných pastí se øadí ke speciálním metodám sbìru se selektivním
úèinkem pro druhy vyhledávající k zakládání hnízd a kladení vajíèek pøirozené
otvory, obvykle vytvoøené xylofágním hmyzem. V prùbìhu let 1993 - 1996 jsme
vychovali 27 druhù, z nich eudominantní postavení zaznamenal Ancistrocerus
nigricornis (20,8 %), Dipogon subintermedius (11,9 %), Passaloecus eremita
(11,2 %) a k dominantním se øadil Ancistrocerus trifasciatus (9,8 %), Osmia rufa
(6,2 %), Passaloecus insignis (5,9 %) a Symmorphus crassicornis (5,3 %).
ABSTRACT
The method of wooden traps is a special method of collection with a selective effect
for species seeking natural apertures for making nests and laying eggs, usually
apertures made by xylophagous insects. In the course of 1993 - 1996 we bred 27
species; Ancistrocerus nigricornis, Dipogon subintermedius and Passaloecus
eremita were eudominant species (20.8%, 11.9% and 11.2%, respectively), and
Ancistrocerus trifasciatus, Osmia rufa, Passaloecus insignis and Symmorphus
crassicornis were dominant species (9.8%, 6.2%, 5.9% and 5.3%, respectively).
ÚVOD
Blanokøídlí ahadlovití zahrnují iroké spektrum druhù pøedevím
termofilních a proto území vyích a chladnìjích poloh nebyla pro
sníenou atraktivitu studována. Z okrajových lesnatých pohoøích existují
jen sporadické údaje (Tyrner 1988, 1995) a tak u mnoha druhù chybí
hustí sí faunistických dat a údaje o vertikální distribuci. Nedostateèné
jsou poznatky o ekologickém významu akuleátních blanokøídlých
v lesních biotopech. V rámci komplexního a dlouhodobého sledování
arachnoentomofauny porostù bøízy v Lesní správì Dìèín (Snìník) (1986
- 2002) jsme uplatnili øadu metod sbìru (fotoeklektory, zemní pasti,
Moerickeho luté misky), které umonily zachycení také ahadlovitých.
Zástupci 183 v oblasti stanovených druhù (Kula, Tyrner 2003a, 2003b,
2003c, 2003d) se øadí nejen k opylovaèùm ale i k parazitoidùm (Cleptes
semiauratus parazituje v zámotcích pilatek) a predátorùm, kteøí svou
koøist pouze ochromí, uloí do dutiny a nakladou na ni vajíèka, èím
zajiují vývoj vlastních larev. Speciální metodou ke stanovení
ahadlovitých jsou døevìné pasti, které vytváøejí hnízdní pøíleitosti pro
druhy hnízdící ve døevì (Krombein 1967).
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METODIKA
Hranolky z vyschlého bukového døeva o velikosti (15 x 4 x 2 cm) byly
z kadé mení boèní strany opatøeny tøemi otvory vyvrtanými do hloubky
5 cm. K lovu jsme uili sady ètyø spojených hranolkù zahrnujících otvory
o prùmìru 2,5 mm, 5, 7 a 9 mm. Krombein (1967) pouíval pasti s otvory
v rozmezí 3,2 - 12,7 mm a s umístìním ve výce 1 - 2 m.
Metoda døevìných pastí byla exponována v porostech bøízy a smrku
s Moerickeho lutými miskami (Kula, Láska 1997, Kula 2001) a transektu
vedeném prùsekem mezi dvìma smrkovými prosty. Jedna sada byla
umístìna vdy na strom ve výce 2 m v blízkosti luté misky (6 ks na
porost) a v transektu vedeném podél prùseku ve smrkovém lese bylo
umístìno v odstupu 50 m (13 stanovi) vdy po ètyøech sadách s expozicí
ke vem svìtovým stranám. Sledování probíhalo v letech 1993 - 1996.
Obsazené pasti byly vloeny oddìlenì podle lokalit do monofilových
sáèkù a líhnutí bylo realizováno v pøírodních podmínkách. Determinaci
materiálu provedl Mgr. P. Tyrner.
Popis oblasti etøení
Sledovaná oblast je souèástí území LS Dìèín (Snìník) (severní Èechy,
14°04´ E, 50°46´ A, èíslo ètverce síového faunistického mapování 5250)
dlouhodobì v minulosti vystavená koncentracím SO2 pøevyujícím
60 mg.m-3. Je charakterizována chladným horským klimatem (prùmìrná
roèní teplota 6° C, úhrnné roèní sráky 800 mm, délka vegetaèní doby 110
- 120 dní), nadmoøská výka 450 - 700 m, v aktuální støední imisní zátìi.
Popis porostù
Lokalita Vlèák - porost 144A1 - BR 50 %, BK, SM, SMP, MD, DB 10 %,
2. vìkového stupnì, zakmenìní 10, exp. SZ, mírný svah (5°), prùm. 450 m
n. m., plocha 9,9 ha, zaloen v r. 1980 výsevem (bøíza) a výsadbou
(ostatní døeviny), je pomístnì mezernatý, s celoploným výchovným
zásahem (1995), pásmo ohroení imisemi B, lesní typ 6K4. V podrostu se
nachází Avenella flexuosa (L.) Pirl., Calamagrostis villosa (Chaix) Gmel.,
Carex brizoides L., Trientalis europea L. aj. s celkovou pokryvností
100 %.
Lokalita Tisá - porost 239 E1 o ploe 1,37 ha, BR 100 %, zaloen
v r. 1980 výsadbou po buldozerové pøípravì pùdy, zakmenìní 10, rovina
600 m n. m., pásmo ohroení imisemi A, lesní typ 6K4, výchovný zásah
v r. 1993. Synusie podrostu vytváøí 100 % kryt (A. flexuosa 20 %, C.
villosa 70 %, Calluna vulgaris (L.) Hull., V. myrtillus).
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Lokalita Letadlo "A" - porost 257 B1 - JV svah (7°), 440 - 500 m n. m.,
BR 80 %, SMP, MD 10 %, zaloen 1983, bylinná pokryvnost 65 - 85 %,
balvanitý terén (15 - 25 %), pásmo ohroení imisemi B, lesní typ 6K4,
plocha 4,83 ha, zakmenìní 10, porost z východní a západní strany chránìn
pøedmýtnými jehliènatými porosty. Chybný výchovný zásah (1993)
k odstranìní bøízy vedl k jejímu zmlazení. V podrostu se nachází
A. flexuosa, C. villosa, Oxalis acetosella (L.) a V. myrtillus.
Lokalita Letadlo "B" - porost 257 B9, plocha 14,71 ha, SM 80 %, MD
11 %, BO 6 %, BR 3, vysázen v r. 1895, bøíza z náletu v podrostu,
zakmenìní 8, lesní typ 6K4, pùda písèitohlinitá a písèitá, exp. J (7°), 450
- 500 m n. m. Stupeò pokození porostù imisemi: smrk II, modøín,
borovice I, pásmo ohroení imisemi B. Bylinný pokryv 75 %
s dominantní A. flexuosa a dále C. villosa, V. myrtillus L.
Lokalita Malý Dub - JZ svah (7°), 400 - 450 m n. m., balvanitý terén (10
- 20 %), pásmo ohroení imisemi C, SM 100 % zaloena 1910, bylinný
podrost A. flexuosa, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, pokryvnost 20 %.
Lokalita Krmelec - jiní svah (4°), 460 - 470 m n. m., balvanitý terén
(10 %), pásmo ohroení imisemi B, SM 100 %, zaloeno 1930, silnì
pokozená imisemi. Bylinný pokryv tvoøí A. flexuosa, C. villosa,
V. myrtillus L., pokryvnost 60 %.
Lokalita Prùsek - SM 80 %, MD, BO 10 %, typ lokality Letadlo "B".
Lokalita Zahrada - JZ svah, 600 m n. m., celoroènì kvetoucí rostliny,
ovlivnìna okolními travními spoleèenstvy, ze SV okraj lesa.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Metoda døevìných pastí se øadí ke speciálním metodám sbìru se
selektivním úèinkem pro druhy vyhledávající k zakládání hnízd a kladení
vajíèek pøirozené otvory, obvykle vytvoøené xylofágním hmyzem.
V prùbìhu let 1993 - 1996 jsme vychovali 478 ex. 27 druhù, z nich
eudominantní postavení zaznamenaly druhy Ancistrocerus nigricornis
(20,8 %), Dipogon subintermedius (11,9 %), Passaloecus eremita
(11,2 %) a k dominantním se øadily druhy Ancistrocerus trifasciatus
(9,8 %), Osmia rufa (6,2 %), Passaloecus insignis (5,9 %) a Symmorphus
crassicornis (5,3 %) (tab. 1). Nejèastìji se jednalo o zástupce rodu
Ancistrocerus (2 druhy - 144 ex.), Passaloecus (7 druhù - 109 ex.)
Døevìné pasti byly exponovány v letech 1992 - 1995 s nejvýraznìjím
líhnutím v r. 1993, kdy bylo vychováno 240 jedincù (50,2 %), sníený
výskyt byl zaznamenán v r. 1995 (43 ex. - 9 %) (tab. 2). Døevìné pasti
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Tab. 1: Pøehled o výskytu tíhlopasých (Aculeata) zachycených metodou
døevìných pastí. Survey of Aculeata occurrence caught by wooden
traps method.
Druh

Bøíza

Smrk

Zahrada

ks

%

ks

%

ks

%

Ancistrocerus nigricornis

21

31,3

34

20,24

48

19,75

Ancistrocerus trifasciatus

14

20,9

18

10,71

14

5,76

26

15,48

30

12,35

Heriades truncorum

3

1,23

Hylaeus communis

13

5,35

Chelostoma fuliginosum

7

2,88

11

4,53

Crossocerus cetratus

2

0,82

Megachile lapponica

3

1,23

Nysson trimaculatus

2

0,82

4

1,65

29

11,93

Dipogon subintermedius

Chrysis fulgida
Chrysis ignita

Omalus aeneus

1

5

1,5

7,5

4

2,38

5

2,98

13

7,74

Osmia rufa
Passaloecus borealis

1

0,60

3

1,23

Passaloecus brevilabris

1

0,60

1

0,41

Passaloecus corniger

9

5,36

6

2,47

19

11,31

21

8,64

1

0,41

Passaloecus eremita

1

13

1,5

19,4

Passaloecus gracilis
Passaloecus insignis

5

7,5

16

9,52

7

2,88

4

2,38

1

0,41

3

1,23

Stelis minuta

5

2,06

Symmorphus connexus

2

0,82

Passaloecus monilicornis
Rhopalum clavipes

Symmorphus crassicornis

1

2

1,5

3,0

Trichrysis cyanea
Trypoxylon clavicerum

4

6,0

7

4,17

16

6,58

1

0,60

1

0,41

10

5,95

3

1,23

7

2,88

243

100,00

Trypoxylon figulus
Celkem

67

100,0

168

100,00
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Tab. 2: Zástupci tíhlopasých (Aculeata) v lokalitách LS Dìèín (Snìník)
metodou døevìných pastí. The fauna of Aculeata species caught by
wooden traps in localities of Forest District Dìèín (Snìník).
Lokalita

Druh
Ancistrocerus nigricornis
Omalus aeneus
Passaloecus eremita
Tisá T
Rhopalum clavipes
Trypoxylon clavicerum
Celkem
Ancistrocerus nigricornis
Ancistrocerus trifasciatus
Vlèák V
Passaloecus insignis
Symmorphus crassicornis
Celkem
Ancistrocerus nigricornis
Ancistrocerus trifasciatus
Chrysis ignita
Omalus aeneus
Letadlo A Passaloecus borealis
Passaloecus eremita
Passaloecus insignis
Trypoxylon clavicerum
Celkem
Dipogon nitidum
Omalus aeneus
Malý dub D
Passaloecus insignis
Celkem
Ancistrocerus nigricornis
Ancistrocerus trifasciatus
Dipogon nitidum
Letadlo B Omalus aeneus
Passaloecus eremita
Trypoxylon clavicerum
Celkem
Dipogon nitidum
Passaloecus corniger
Krmelec K
Passaloecus insignis
Celkem
Ancistrocerus nigricornis
Ancistrocerus trifasciatus
Transekt P
Dipogon nitidum
Chrysis fulgida
Chrysis ignita

1993 1994 1995 1996 Poèet
8
8
4
4
4
7
11
1
1
1
2
3
8
6
11
2
27
1
1
3
7
10
3
3
2
2
3
11
2
16
12
12
4
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
13
6
3
2
24
1
1
2
2
2
2
5
5
3
3
2
2
8
8
1
1
4
4
1
1
3
3
13
19
1
1
3
3
1
4
5
2
7
9
30
1
31
16
16
9
2
5
16
4
4
3
2
5

%
29,6
14,8
40,7
3,7
11,1
100,0
6,3
62,5
18,8
12,5
100,0
50,0
16,7
4,2
4,2
4,2
8,3
8,3
4,2
100,0
20,0
40,0
40,0
100,0
15,8
10,5
42,1
5,3
21,1
5,3
100,0
11,1
33,3
55,6
100,0
23,0
11,9
11,9
3,0
3,7
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Pokraèování tab. 2. Continuation of tab. 2.

Omalus aeneus
Passaloecus borealis
Passaloecus brevilabris
Passaloecus corniger
Passaloecus eremita
Passaloecus insignis
Passaloecus monilicornis
Symmorphus crassicornis
Trichrysis cyanea
Trypoxylon clavicerum
Celkem
Ancistrocerus nigricornis
Ancistrocerus trifasciatus
Heriades truncorum
Hylaeus communis
Chelostoma fuliginosum
Chrysis ignita
Crossocerus cetratus
Dipogon nitidum
Megachile lapponica
Nysson trimaculatus
Omalus aeneus
Osmia rufa
Passaloecus borealis
Zahrada Z Passaloecus brevilabris
Passaloecus corniger
Passaloecus eremita
Passaloecus gracilis
Passaloecus insignis
Passaloecus monilicornis
Rhopalum clavipes
Stelis minuta
Symmorphus connexus
Symmorphus crassicornis
Trichrysis cyanea
Trypoxylon clavicerum
Trypoxylon figulus
Celkem
LS Snìník Celkem

2

4

4
1
1
1
1
4
4

10
1
1
2
3
6
10 4
15
1
4
9
4
7
7
1 1
3
6 9
33 41 17 44 135
48
48
12 2
14
2 1 3
4
9
13
6
1
7
7
4
11
2
2
30
30
3
3
2 2
4
4
15 3
7 4 29
1
2 3
1
1
6
6
15 6
21
1 1
7
7
1 1
3
3
1
1
3
5
1
1 2
15 1
16
1
1
3
3
1
6
7
180 39 12 12 243
240 108 43 87 478

7,4
0,7
0,7
4,4
11,1
6,7
3,0
5,2
0,7
6,7
100,0
19,8
5,8
1,2
5,3
2,9
4,5
0,8
12,3
1,2
0,8
1,6
11,9
1,2
0,4
2,5
8,6
0,4
2,9
0,4
1,2
2,1
0,8
6,6
0,4
1,2
2,9
100,0
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jsou obsazovány xylofilními druhy, které vyuívají existujících chodeb ve
døevì po rùzných skupinách hmyzu a nevytváøejí si chodby vlastní. Napø.
lutými miskami (Kula, Tyrner 2003d - biologia) byl potvrzen výskyt
bìných rubikolních druhù rodù Ectemnius a Crossocerus (Sphecidae),
které si vykusují aktivnì chodby ve døeni rùzných rostlin, ale
i v trouchnivém døevì, ale v døevìných pastech prakticky chybìly. Mezi
zjitìnými druhy se vyskytly té parazitoidi, kteøí se pøiivují na zásobách
potravy ostatních druhù: Omalus aeneus, Chrysis ignita, Chrysis fulgida,
Trichrysis cyanea (Chrysididae), Nysson trimaculatus (Sphecidae), Stelis
minuta (Apidae). Celkem jsme zjistili druhy pìti èeledí ahadlovitých:
Sphecidae (12 druhù), Apidae (7 druhù), Eumenidae (4 druhy),
Chrysididae (4 druhy), Pompilidae (4 druhy), z nich pouze metodou
døevìných pastí byly podchyceny tøi druhy Chelostoma fuliginosum,
Chrysis fulgida a Stelis minuta.
Metodou podobného typu pastí se zabýval v podmínkách severní
Ameriky (USA) Krombein (1967) a pouil ji nejen jako metodu
faunistickou, ale té ke studiu hnízdní biologie. V odliných
geografických podmínkách ve shodì s naimi výsledky zachytil napø.
druhy r. Ancistrocerus a Symmorphus (Eumenidae), nìkolik druhù èeledi
Pompilidae (rod Dipogon), z èeledi Apidae rody Osmia a Megachile,
z èeledi Chrysididae druh Omalus aeneus u stejných hostitelù, kutilek
r. Passaloecus, také druhy rodu Chrysis a Trichrysis, v èeledi Sphecidae
jsou shodné rody Trypoxylon, Passaloecus a Rhopalum.
Druhové spektrum (28 druhù) bylo ovlivnìno metodou sbìru
a stanovitními podmínkami. S výjimkou druhu Chrysis fulgida byl
výskyt vech zástupcù potvrzen v lokalitì "zahrada" se zvýeným zdrojem
potravy v dùsledku vyí druhové diverzity vegetace. Eudominantní
postavení zaznamenaly druhy Ancistrocerus nigricornis (19,8 %),
Dipogon subintermedius (12,3 %), Osmia rufa (11,9 %) a k dominantním
se øadil Symmorphus crassicornis (6,6 %) (tab. 1).
V podmínkách smrkového lesa bylo spektrum omezené na 15 druhù,
z nich rozhodující postavení mìl A. nigricornis (20,2 %), Dipogon
subintermedius (15,5 %), Passaloecus eremita (11,3 %) a Ancistrocerus
trifasciatus (10,7 %) (tab. 1).
V porostech bøízy bylo zachyceno pouze 10 druhù. Eudominantní
postavení mìl Ancistrocerus nigricornis (31,3 %), A. trifasciatus (20,9 %)
a Passaloecus eremita (19,4 %) (tab. 1). A. nigricornis se jeví jako obecnì
rozíøený druh zastoupený ve vech sledovaných stanovitních typech
(bøíza, smrk, zahrada). Sníený výskyt byl vázán na smrkový porost se
zvýeným zakmenìním a sníenými svìtlostními pomìry a zcela chybìl
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ve smrkovém porostu lokality Krmelec. Dalí eudominantní druhy,
A. trifasciatus a P. eremita byly zachyceny ve vech tøech stanovitních
typech. Dipogon subintermedius nebyl zaznamenán v porostech bøízy,
obecnì rozíøený byl ve smrkových porostech i mimo les (zahrada).
Omalus aeneus mìl diferencované zastoupení, preferoval les pøed volnou
plochou (Zahrada) (tab. 2).
ZÁVÌR
Døevìné pasti pøedstavují specifickou faunistickou a výzkumnou metodu
ahadlovitých blanokøídlých, kdy nìkteré druhy vyuívají otvorù
k zajitìní vývoje potomstva. Faunistické spektrum je omezené na druhy
s hnízdní ekologií odpovídající pouitým pastím, frekvence zachycení je
vak relativnì znaènì vìtí, ne pøi jiných metodách, napø. lutých
miskách a lze tak zjistit i druhy nezachycené jinými metodami.
Nejvyí diverzita byla mimo les v prostøedí zahrady s dostatkem potravy
pro imaga i potomstvo (25 druhù), nejchudí se jevily bøezové porosty
(10) pøed smrkovými (15 druhù).
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SUMMARY
The wasps (Aculeata, Hymenoptera) were caught by method of wooden
traps, because some species use natural holes in the wood as nesting
space.
Into both smaller sides of the scantlings made from dry beech wood (15 x
4 x 2 cm) were bored three 5 cm deep holes. For catching we used the sets
of four connecting scantlings with holes of various diameter (2.5 - 5 - 7 9 mm).
The method of wooden traps was used in birch and spruce forests and in
the garden situated in the stand margin. The study area, which is
characterized by cold, mountain climate, is a part of Forest District
Snìník.
The method of wooden traps is a special method of collection with
a selective effect for species seeking natural apertures for making nests
and laying eggs, usually apertures made by xylophagous insects. In the
course of 1993 - 1996 we bred 27 species; Ancistrocerus nigricornis,
Dipogon subintermedius and Passaloecus eremita were eudominant
species (20.8%, 11.9% and 11.2%, respectively), and Ancistrocerus
trifasciatus, Osmia rufa, Passaloecus insignis and Symmorphus
crassicornis were dominant species (9.8%, 6.2%, 5.9% and 5.3%,
respectively).
By this method there was no confirmation of an occurrence of common
rubicol species of the genus Ectemnius and Crossocerus (Sphecidae),
which active eat the holes in pith of various plants, but also in decaying
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wood. Species spectrum was influenced by site condition. Except Chrysis
fulgida species the occurrence of all species was confirmed in the locality
"Garden" with the higher sources of food. The species spectrum of spruce
stands was limited (15 species) and in the birch stands only ten species
were collected (tab. 1).
The method of wooden traps is the special, selective, faunistic and
research method for catching wasps (Aculeata). Although the species
spectrum with nesting ecology using holes in wood is limited, we
collected three species which were not caught by other methods.
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DYNAMIKA RÙSTU PUPENÙ BØÍZY BETULA PENDULA ROTH VE
VÝCHODNÍM KRUNOHOØÍ
DYNAMICS OF BUD DEVELOPMENT OF BIRCH BETULA PENDULA ROTH IN THE
EASTERN ORE MTS.
DAGMAR KAÒOVÁ, EMANUEL KULA
ABSTRAKT
Dynamika vývoje pupenù bøízy Betula pendula Roth byla sledována v závislosti na
sumì efektivních teplot (SET), vlivu postavení stromu v porostu a pupenu v korunì.
V niích polohách byl proces vystupování pupenù z dormance delí, úplné uvolnìní
nastalo døíve a pøi vyí SET ne u jedincù rostoucích ve vyích polohách. Pupeny
terminální situované v uvolnìných korunách soliterù a okrajových porostních stìn
mají progresivnìjí vývoj ne na stromech uvnitø porostu a mohou být více ovlivnìny
mrazem.
ABSTRACT
The dynamics of buds development of birch Betula pendula Roth was studied in
relation to sum of effective temperatures (SET), position in the forest stand and
position of bud in tree crown. The process of buds dormancy release in lowland site
was slower than in the mountain stands. The dormancy release in lowland site was
completed earlier at higher SET compared with the mountains stands. The terminal
buds of solitaires and stand margin developed more intensively. Such parts of stands
are more likely to be influenced by frost.
ÚVOD
Endodormance pupenù je iniciována a udrována krátkou denní periodou
(Procházka et al. 1998, Myking, Heide 1995). Do fáze odpoèinku mohou
vstupovat pupeny døíve vlivem supraoptimální koncentrace endogenních
auxinù vycházejících z mladých listù, která pøechází vlivem krátkého dne
v endodormanci (srpen/záøí) (Procházka et al. 1998) a nevystoupí z ní,
i kdy jsou teploty pro rùst pøíznivé (Myking 1999). Dormance pupenù
Betula pendula Roth je spojována s doèasným potlaèením rùstu pøi moné
prolongaci diferenciace listù a kvìtù v pupenech (Procházka et al. 1998),
se zpomalením rùstu (Hänninen 1990, in Häkkinen 1999) a se zastavením
rùstu (Myking 1999, Sarvas 1972, Häkkinen, Linkosalo, Hari 1998).
Uvolòování z dormance je dynamickým procesem, kdy s délkou trvání
zimních mrazù je postupnì obnovována rùstová schopnost (Myking
1999). Myking (1999) i Procházka et al. (1998) se shodují v tvrzení, e
bøíza bìlokorá vystupuje z endodormance v prùbìhu prosince.
Po ukonèení endodormance jsou pupeny udrovány v ektodormanci
pùsobením nízkých teplot (leden - bøezen) (Procházka et al. 1998).
Uvolnìní z ektodormance a obnovení rùstu zaèíná pøekroèením prahové
hladiny 0 - 5° C (Myking 1997, 1999, Myking, Heide 1995). Protoe
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pupeny reagují na pùsobení teplot kumulativnì, byla zavedena suma
efektivních teplot (SET), která se skládá ze souètu nadprahových teplot.
Pupeny reagují na zvyující se SET rychlejím rùstem, jeho prùbìh je
podobný "S køivce" (Sarvas 1972). Kula (2000b) stanovil SET (31°C) pøi
ní v Kruných horách (650 m n. m.) dochází k uvolnìní bøízy bìlokoré
z ektodormance. Kaòová (2000) zaznamenala první náznaky rùstu pupenù
bøízy ji pøi SET kolem 12 °C, ale úplné vystoupení z ektodormance
nastalo a pøi SET 38 °C.
Kolísání teplot nezpùsobuje rychlejí rùst (Myking 1997). Pupenové
upiny mají inhibièní úèinky na rùst pupenu, oddalují raení a pùsobí jako
ochrana pøed vysycháním v zimì a na zaèátku jara (Myking 1997). Raení
bøízy je regulováno SET i délkou dne (Kaòová 2002). Jarní mrazy
(bøezen, duben) by nemìly mít v naich klimatických podmínkách zásadní
vliv na pokození pupenù bøízy (Kaòová 2002, Kula 2000a).
Vyslovená hypotéza, e nevyraení a pokození pupenù bøízy ve
východním Krunohoøí (1997) mohlo souviset s naruením dormance
a jejich atypické reakce na prùbìh zimních mrazù, byla motivací k øeení
nìkterých otázek o vývoji pupenù bøízy ve fázi dormance a raení. Cílem
práce, bylo zaznamenat dynamiku rùstu pupenù, stanovit konec
ektodormance v závislosti na SET a zhodnotit závislost vývoje pupenù na
poloze v korunì a postavení stromu v porostu.
METODIKA
Dynamika rùstu pupenu, stanovení konce ektodormance a nástup
jarních fenofází
Porosty (I. vìková tøída) ke sledování dynamiky vývoje pupenù bøízy
bìlokoré byly diferencovány nadmoøskou výkou: Nová Ves v Horách
(NV, 744 m n. m., území s nevyraenou bøízou), Jílové - Snìník (SN,
600 m n. m.) a Ústí nad Labem (UL, 244 m n. m.). Vzorníky byly
situovány uvnitø
porostu a kontrola byla provedena metodou
jednotkových vìtví odebraných ze støední vnìjí èásti korunového plátì.
Odbìry se uskuteènily na zaèátku prosince 2000, v lednu 2001 (1x),
v bøeznu (2x), v dubnu v týdenním intervalu. Termíny a interval odbìrù
byly odvozeny ze sledování z let 1999 a 2000 (Kaòová 2000). Pupeny
byly zpracovány v laboratorních podmínkách bezprostøednì po odbìru
s rozliením dvou kategorií: 1) terminální a navazující druhý a tøetí pupen
boèní (dále pupeny terminální +2), vzorek s 60 pupeny; 2) pupeny boèní
na dvou a tøíletých vìtvích z vnitøní èásti korunového plátì (dále pupeny
boèní uvnitø k. p.), vzorek s 60 pupeny. Zjiovanými parametry byla
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íøka a délka nepokozeného pupenu, délka vnitøního terminálu a procento
prorùstání (délka vnitøního terminálu vztaená k délce pupenu). Bylo
sledováno stádium vnìjího projevu pupenu podle klasifikace pro rod
bøíza (Kula 2000a): 0 - pupeny s neporuenými upinami, A - pupeny
s neporuenými upinami a prosvítající zelenou barvou, B - apikální èást
pupenu se zelenou pièkou, C - naraený vrchol pupenu je delí ne 1 mm,
D - rozvíjející se nebo rozvinuté listy.
Poboèka ÈHMÚ Ústí nad Labem poskytla prùmìrné denní teploty
meteorologických stanic Ústí nad Labem - Koèkov, Jílové - Snìník
a Nová Ves v Horách, situovaných v blízkosti sledovaných porostù. SET
byla stanovena pro prahovou teplotu 5 °C (Sarvas 1972), která je
v klimatických podmínkách ÈR pro bøízu bìnì uívána (Bagár,
Klimánek 1999, Kula 2000b, Stieber 2001).
Vývoj pupenù v závislosti na postavení stromu v porostu a poloze
v korunì
etøení se uskuteènilo v území LS Snìník v zapojeném porostu bøízy
s uvolnìnou jiní porostní stìnou. Vzorky pupenù (60 ks) byly získány
jednorázovì (17. 3. 2001) ze stromù rostoucích uvnitø porostu a na okraji
porostu. Metodika odbìru jednotkových vìtví a zpracování pupenù byla
zachována s tím rozdílem, e u stromù na okraji porostu byly odebírány
pouze vìtve z nezapojené strany. Sledovanými parametry byla íøka
a délka nepokozeného pupenu, délka vnitøního terminálu a procento
prorùstání.
V oblasti LS Snìník byly vybrány tøi vzorníkové stromy s plnì
uvolnìnou korunou II. vìkové tøídy mimo porost. Byl proveden
jednorázový odbìr vìtví (11. 3. 2001) ze severní a jiní strany, vdy ve
spodní, støední a vrcholové èásti korunového plátì. Smìsný vzorek 3
vzorníkù tvoøilo 6 vzorkù charakterizujících pupeny terminální+2 a 6
vzorkù pupenù boèních uvnitø k. p. Kadý vzorek byl tvoøen 60 pupeny.
Sledovány byly shodné parametry jako u pøedchozího etøení.
VÝSLEDKY A DISKUSE
Dynamika rùstu pupenù, stanovení konce ektodormance a nástup
jarních fenofází
Nejdùleitìjím indikátorem vývoje pupenu byl rùst vnitøního terminálu
a délky pupenu. íøka pupenu nemìla vdy dostateènou vypovídací
hodnotu a ze samotného procenta prorùstání nelze urèit dynamiku vývoje
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pupenu, protoe reaguje v závislosti na pomìru délky vnitøního terminálu
a celého pupenu, které nemusí vdy narùstat rovnomìrnì. Pokud roste
pupen rychleji do délky, procento prorùstání klesá. Zvyuje se, pokud
roste vnitøní terminál rychleji ne celý pupen, co bylo zjitìno pøedevím
u pupenù terminálních+2, u kterých byla prokázána signifikantní korelace
mezi procentem prorùstání a délkou vnitøního terminálu (R = 0,83 - 0,88),
zatímco u pupenù boèních uvnitø k. p. byla ménì prùkazná (R = 0,56 0,77). Procento prorùstání lze pouít, pro porovnání lokalit.
Lokalita Nová Ves
Poèátek rùstu délka vnitøního terminálu a délka pupenu byl zaznamenán
pøi SET v rozmezí 11,8 a 26,1 °C (1. 4. - 7. 4. 2001). Pupeny v tomto
období zaèaly vystupovat z ektodormance a reagovaly na SET (obr.1, tab.
1). Není vak zøejmé, zda by SET 11,8 °C staèila pro rozvoj pupenù. Od
7. 4. do 22. 4. 2001 SET ji intenzivnì nevzrùstala (SET 27 °C), ale
pupeny stále rostly (délka i vnitøní terminál), co svìdèí o úplném
uvolnìní z ektodormance. Vnitøní terminál se prodluoval rychleji
u pupenù terminálních+2 ne u pupenù boèních uvnitø k. p. (obr.1). íøka
pupenu zaèala reagovat a pøi SET 27 °C 16. 4. 2001 (tab. 1), kdy bylo
zjitìno stádium B vnìjího projevu pupenu. V termínu 22. 4. 2001 se pøi
stále stejné SET objevilo u pupenù terminálních+2 i stádium C a 28. 4.
2001 pøi SET 38,3 °C pupeny raily z 10 % (tab. 2).
Lokalita Snìník
Dynamika rùstu pupenù odpovídala mírnì chladnìjí lokalitì NV, ale rùst
byl intenzivnìjí a døíve (7. 4. 2001, SET 31,2 °C) a ve vìtí míøe bylo
zaznamenáno stádium vnìjího projevu B a C. Rùst vnitøního terminálu
pupenù terminálních+2 byl rychlejí ne u pupenù boèních uvnitø
k. p. (obr. 2). Velikost pupenù a procento prorùstání bylo srovnatelné
s lokalitou NV (tab. 1). Pupeny zaèaly vystupovat z ektodormance
v rozmezí SET 12,5 °C (31. 3. 2001) a 31,2 °C (7. 4. 2001), rostly
intenzivnì do délky i íøky a rychle rostl vnitøní terminál. Dosaená SET
byla dostateèná pro pokraèování intenzivního rùstu (úplné uvolnìní
z ektodormance) ani by nastal její výraznìjí vzestup (34,4 °C) (obr. 2).
Fenofáze raení 10 % nastoupila 28. 4. 2001 pøi SET 56,8 °C (tab. 2).
Lokalita UL
Pupeny reagovaly na zvyující se SET mírným nárùstem (zaèátek
vystupování z ektodormance), pøi SET 13,2 °C (4. 3. 2001). Dalí rùst
srovnatelný s intenzitou vývoje pupenù z lokalit NV a SN nebyl
zaznamenán (obr. 3, tab. 1). A po dosaení SET 74,2 °C (2. 4. 2001)
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Obr. 1: Rùst délky vnitøního terminálu pupenù terminálních+2 a boèních uvnitø
k. p. na lokalitì Nová Ves v Horách (2001). Inner growth of leading
shoot of "terminal+2" and lateral buds at Nová Ves v H. in 2001.

nastal výrazný rùst pupenù (uvolnìní z ektodormance). Nástup stádia
vnìjího projevu C 7. 4. 2001 (SET 131° C) a rozvolnìní pupenových
upin znemonilo mìøení. Pupeny raily z 10 % 16. 4. 2001 (SET
158,2 ° C) (tab. 2).
Pupeny na vech lokalitách se od pøelomu XI/XII a do poèátku
uvolòování z ektodormance nevyvíjely, èím potvrzujeme názory
Mykinga (1999), Sarvase (1972) a Häkkinena, Linkosalo a Hariho (1997).
V období ektodormance se potvrdila schopnost udrení odpoèinku
nízkými teplotami (Procházka et al. 1998).
Pøi SET 12 °C zaèíná postupné uvolòování pupenù z ektodormance
(mírný rùstu pupenù), jak uvádí Kaòová (2000). K intenzivnímu rùstu
a definitivnímu vystoupení z ektodormance dolo v horských polohách
(SN a NV) pøi SET 27 a 31,2 °C v souladu se zjitìním Kuly (2000b),
Stiebera (2001) a Kaòové (2000). V niích polohách dochází k úplnému
uvolnìní pupenù z ektodormance døíve pøi vyích SET (74,2 °C) a celý
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Obr. 2: Rùst délky vnitøního terminálu pupenù terminálních+2 a boèních uvnitø
k. p. na lokalitì Snìník (2001). Inner growth of leading shoot of
"terminal+2" and lateral buds at Snìník in 2001.

proces je delí. Stejný trend byl zaznamenán v nástupu jarních fenofází
(tab. 2). Raení a rychlost vývoje pupenu byly regulovány SET i délkou
dne, a proto by nemìlo dojít k vyraení pupenù v období, kdy jsou
ohroeny silnými mrazy. Po uvolnìní pupenù z ektodormance se postupnì
s vývojem pupenu sniuje odolnost. Ve sledovaných klimatických
podmínkách se nevyskytují tak nízké teploty, které by mohly zdravé
pupeny bøízy zásadnì pokodit (Kaòová 2002, Kula 2000a).
Vývoj pupenù v závislosti na postavení stromu v porostu a poloze
v korunì
Pupeny terminální+2 na jiním oslunìném okraji porostu byly delí, irí,
s delím vnitøním terminálem a s vyím procentem prorùstání (a 28 %)
ne ostatní pupeny uvnitø porostu (do 24 %) (obr. 4). Jedná se o apikální
dominanci, která se zde projevuje i v rámci jednotlivých vìtví a je silnìjí
na okraji porostu. Potvrzuje to i pozorovaný rychlý rùst letorostù
z terminálních pupenù, které zajistí konkurenceschopnost, zatímco boèní
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Tab. 1: Vývoj hodnot mìøených parametrù pupenù [mm], procenta prorùstání
a SET ve vech sledovaných lokalitách. Measurements of bud
parameters (mm), percentage of leading shoot growth through bud and
SET - all sites ( - width of bud, d - length of bud, t - lenght of leading
shoot, % - percentage of leading shoot growth through bud, SET - sum
of effective temperatures in °C).

Ústí n. L.

Snìník

Nová Ves v H.

lokalita, termín
odbìru



pupeny terminální+2
d
t

pupeny boèní uvnitø k. p.

d
t
%

%

SET

10.12.2000
7.1.2001
5.3.2001
17.3.2001
1.4.2001
7.4.2001
16.4.2001
22.4.2001
11.11.2000
12.1.2001
4.3.2001
17.3.2001
31.3.2001
7.4.2001
16.4.2001
22.4.2001
18.11.2000

2,07
2,00
1,83
1,97
1,99
2,07
2,07
2,23
2,02
1,87
1,88
1,88
1,92
2,09
2,17
2,39
1,98

4,48
4,79
4,40
4,51
4,40
5,17
5,05
5,35
4,39
4,51
4,42
4,59
4,22
5,04
5,16
5,84
4,52

1,02
1,19
1,20
1,15
1,23
1,44
1,45
1,64
0,99
1,06
1,03
1,08
0,97
1,28
1,47
1,69
0,90

23
25
27
25
28
28
29
31
23
23
23
24
23
25
28
29
20

1,97
2,06
1,89
1,97
2,01
1,98
2,07
2,18
2,14
1,89
1,91
2,08
2,01
2,17
2,39
2,59
2,11

4,14
4,45
4,03
4,27
4,35
4,82
4,81
5,00
4,63
4,18
4,21
4,75
4,32
4,99
5,56
5,54
4,78

0,88
0,95
0,91
0,96
0,94
1,00
1,07
1,19
0,97
0,95
0,93
1,10
1,06
1,23
1,21
1,27
1,02

21
21
22
22
22
21
22
24
21
23
22
23
24
25
22
23
21

28.1.2001
4.3.2001
17.3.2001

2,01
2,04
2,13

4,94
5,09
4,80

0,99
1,15
1,27

20
23
26

2,10
2,34
2,32

4,72
5,38
5,07

0,96
1,12
1,07

20
21
21

0,0
13,2
47,9

25.3.2001
1.4.2001

2,05
2,26

4,70
4,87

1,09
1,23

23
25

2,24
2,30

5,04
5,63

1,14
1,15

23
20

55,3
74,2

0,0
1,8
6,7
11,8
26,1
27,0
27,0
0,0
1,4
9,9
12,5
31,2
34,4
34,4

Pozn.:   íøka, d  délka pupenu, t  délka vnitøního terminálu, %  procento
prorùstání, SET  suma efektivních teplot [°C]

Tab. 2: Nástup jarních fenofází ve sledovaných porostech (2001). Timing of
spring phenophases in researched stands.

raení 10 %
datum SET [°C]
Nová Ves v Horách 28. 4.
38,3
Snìník
28. 4.
53,8
Ústí nad Labem
16. 4.
158,2
lokalita

první kvìty 10 %
datum SET [°C]
28. 4.
38,3
28. 4.
53,8
22. 4.
158,2

plné olistìní
datum SET [°C]
23. 5.
197
20. 5.
209,1
12. 5.
410
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Obr. 3: Rùst délky vnitøního terminálu pupenù terminálních+2 a boèních uvnitø
k. p. na lokalitì Ústí nad Labem (2001). Inner growth of leading shoot
of "terminal+2" and lateral buds at Ústí n. L. in 2001.

pupeny nejdøíve rozvinou první dva listy do maximální velikosti, zvìtí
asimilaèní plochu a mohou zásobovat rychle rostoucí letorosty asimiláty.
Mení pupeny boèní uvnitø k. p. okraje porostu s nejniím procentem
prorùstání (21 %) byly silnìji inhibovány auxiny z terminálních pupenù
(obr. 4). U druhých a tøetích pupenù boèních nebyl po vyraení sledován
rychlý vývoj letorostu, jeho rùst byl zøejmì po vyraení inhibován
z letorostu terminálního pupene, ale pøi pokození terminálního letorostu
jsou jej schopny rychle nahradit.
Rozdíl mezi pupeny terminálními+2 a pupeny boèními uvnitø k. p. uvnitø
porostu nebyl tímto jednorázovým mìøením zaznamenán, ale z hlediska
vývoje pupenu se rozdíly projevily pozdìji. Pøi hodnocení dynamiky rùstu
pupenu bylo na vech lokalitách zjitìno, e pupeny terminální+2
prorùstají vnitøním terminálem více a intenzivnìji ne pupeny boèní
uvnitø k. p. (tab. 1).

Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
Sborník z celostátní konference, Teplice 27. 03. 2003, VÚLHM VS Opoèno 2003

139

Kaòová, D., Kula, E.:Dynamika rùstu pupenù bøízy Betula pendula Roth ve východním Krunohoøí

Ve vývoji pupenù v závislosti na jejich poloze v korunì byl u pupenù
terminálních+2 zjitìn stejný trend jako u pupenù terminálních+2 na
okraji porostu. Pupeny terminální+2 byly více prorostlé, delí a irí ne
pupeny boèní uvnitø k. p. (tab. 3). Nejzøetelnìji se to projevilo u pupenù
terminálních+2 ve vrcholu koruny, kde procento prorùstání dosáhlo
(42,7 % a 47,5 %), co potvrzuje intenzivní apikální dominanci a rychlý
rùst bøízy (obr. 5).

35

[mm]

[%]

Zapojený porost bøízy s uvolnìnými porostními stìnami se z hlediska
strategie vývoje pupenù a jarního pøírùstu chová obdobnì jako solitérní
strom s plnì uvolnìnou korunou. U obou je vytvoøena okrajová zóna
nejvíce prorostlých pupenù terminálních+2. Tyto pupeny jsou více
exponovány povìtrnostním podmínkám a mohou být náchylnìjí
k pokození mrazem. Jejich nií odolnost byla zjitìna pøi umìlém stresu
mrazem (Kaòová 2002). Tím se vytváøí pøedpoklad pro vyí odolnost
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Obr. 4: Velikost a procento prorùstání pupenu v závislosti na postavení
v porostu (Snìník, 2001). Size of bud and percentage of leading shoot
growth through bud by position in stand.

porostù zapojených. Porosty rozvolnìné, u nich je mnohem vìtí
exponovaná okrajová zóna pupenù terminálních+2 jsou mrazu
náchylnìjí. Pøesto zùstává bøíza døevinou pozdními mrazy málo
ohroenou.
ZÁVÌR
Podobná dynamika rùstu pupenù bøízy byla zjitìna na lokalitách
situovaných v horském klimatu, Nová Ves v Horách a Snìník. V zimním
období byly pupeny dreny nízkými teplotami v ektodormanci
a nereagovaly rùstem na zvyující se SET. Pøi SET 12 °C zaèaly pupeny
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Obr. 5: Procento prorùstání pupenu v závislosti na poloze v korunì. Percentage
of leading shoot growth through bud by position in tree crown.

vystupovat z ektodormance a vyvíjet se v závislosti na rùstu SET. Po
dosaení SET cca 30 °C byla ektodormance ukonèena a pupeny
intenzivnì rostly i kdy se SET nezvyovala. Pupeny terminální+2 rostly
a vyvíjely se intenzivnìji (apikální dominance) ne pupeny boèními
uvnitø k. p.
Dynamika rùstu pupenù z porostu v lokalitì Ústí n. L., situovaném
v níinném klimatu, se od výe zmínìných dvou porostù liila. Pupeny se
zaèaly vyvíjet, rùst a postupnì vystupovaly z ektodormance døíve pøi
srovnatelné SET 13,2 °C. Navazující období stagnace trvalo a do
dosaení SET 74,2 °C, kdy dolo k rychlému rùstu pupenù
Tab. 3: Prùmìrné hodnoty mìøených parametrù pupenù [mm], procenta
prorùstání a SET v závislosti na poloze v korunì. Bud parameters (mm),
percentage of leading shoot growth through bud averages by position in
tree crown .
Pupeny terminální+2 Pupeny boèní uvnitø k. p.

d
t %

d
t
%
Sever - vrch koruny
2,43 5,81 2,48 43 2,05 4,80 1,08 23
Sever - støed koruny 1,89 4,45 1,14 26 1,97 4,38 0,87 20
Sever - spodek koruny 1,82 4,42 1,10 25 1,87 4,14 0,84 20
Jih - vrch koruny
2,19 5,22 2,48 48 2,19 5,22 2,48 23
Jih - støed koruny
1,94 4,77 1,31 27 1,65 4,77 1,31 21
Jih - spodek koruny
1,83 4,35 1,14 26 1,83 4,35 1,14 21
Poloha

Pozn.:   íøka, d  délka pupenu, t  délka vnitøního terminálu, %  procento
prorùstání ( - width of bud, d - length of bud, t - lenght of leading shoot, % percentage of leading shoot growth through bud)
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a definitivnímu vystoupení z ektodormance. Ve srovnání s lokalitami
v horské poloze vystoupily pupeny z ektodormance døíve, pøi vyí SET
a proces uvolòování z ektodormance byl delí.
Stejný trend byl zaznamenán u nástupù jarních fenofází. Rychlost vývoje
pupenu a následné raení jsou ovlivnìny jak SET tak délkou dne, a proto
by nemìlo dojít k vyraení nebo výraznému vývoji pupenù bøízy
v období, kdy jsou ohroeny silnými mrazy.
Z hlediska postavení v porostu byly nejvíce vyvinuty pupeny
terminální+2 na volném okraji porostu. V závislosti na poloze pupenu
v korunì byly nejvyvinutìjí pupeny terminální+2 a to pøedevím na ve
vrcholové èásti koruny. Nejniího procenta prorùstání dosahovaly
pupeny boèní uvnitø k. p. U zapojeného porostu s volnými porostními
stìnami i u solitérního stromu je vytvoøena okrajová zóna nejvíce
prorostlých pupenù terminálních+2, které jsou ménì odolné vùèi silným
mrazùm. U porostù rozvolnìných je proto vìtí riziko pokození mrazem
ne u porostù zapojených.
Pokud nastalo v zimì 1996/1997 rozsáhlé vymrznutí pupenù, musely být
primárnì ovlivnìny jinými faktory, které vyvolaly pøedèasný vývoj
pupenù buï v zimním období nebo ji v období na konci léta a tím
naruily ochranný efekt dormance.
PODÌKOVÁNÍ
Projekt Betula zamìøený na øeení problematiky bøízy v severoèeském
regionu byl z rozhodující èásti financován z VZ MSM 434000005,
grantového úkolu VaV/830/3/00 a dále pøispìlo MZe ÈR a Lesy ÈR.
Projekt získal té podporu regionálních akciových spoleèností, firem
i státní správy: Obalex s.r.o. v Jílovém, Netex s.r.o. a Alcan Dìèín
Extrusions s.r.o., Mìstský úøad v Dìèínì, Setuza a.s., Teplárna a.s. v Ústí
n. L., ÈEZ a.s. Praha, Lafarge Cement a.s. v Èíkovicích, Severoèeské
doly a.s. Chomutov, Dieter Bussmann s.r.o. v Ústí n. L.
LITERATURA
BAGÁR, R., KLIMÁNEK, M. 1999: Vyhodnocení fenologického
pozorování z lokality Hruovany u Brna. Acta. Univ. et Silvi
Mendelianae, XLVII, 3: 7 - 16.
HÄKKINEN, R. 1999: Statistical evaluation of bud development
theories: application to bud burst of Betula pendula leaves. Tree
Physiology, Vol. 19: 613 - 618.
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
Sborník z celostátní konference, Teplice 27. 03. 2003, VÚLHM VS Opoèno 2003

142

Kaòová, D., Kula, E.:Dynamika rùstu pupenù bøízy Betula pendula Roth ve východním Krunohoøí

HÄKKINEN, R., LINKOSALO, T., HARI, P. 1998: Effects of
dormancy and environmental factors on timing of bud burst in Betula
pendula. Tree Physiology, Vol. 18: 707 - 712.
KAÒOVÁ, D. 2000: Fenologie raení bøízy Betula verrucosa Ehrh.
Bakaláøská práce. FP UJEP Ústí n. L. 55 pp.
KAÒOVÁ, D. 2002: Vývoj zdravotního stavu porostù bøízy Betula
pendula Roth postiených nevyraením v imisní oblasti východního
Krunohoøí. Diplomová práce. FP UJEP Ústí n. L. 53 pp.
KULA, E. 2000a: Reakce pupenù bøízy na mráz. J. of For. Sci., roè. 46
(3): 127 - 132.
KULA, E. 2000b: Burst fenology and birch bud resistance to frost.
Ekológia (Bratislava), Vol. 19 (3): 251 - 257.
MYKING, T. 1997: Effects of constant and fluctuating temperature on
time to budburst in Betula pubescens and its relation to bud
respiration. Trees, Vol. 12: 107 - 112.
MYKING, T. 1999: Winter dormancy release and Budburst in Betula
pendula Roth and B. pubescens Ehrh. Ecotypes. Phyton, Vol. 39: 139
- 146.
MYKING, T., HEIDE, O. M. 1995: Dormancy release and chilling
requirement of buds of latitudinal ecotypes of Betula pendula and B.
pubescens. Tree Physiology. Vol. 15: 697 - 704.
PROCHÁZKA et al. 1998: Fyziologie rostlin. Praha: Academia, 484 pp.
SARVAS, R. 1972: Investigations on annual cycle of development of
forest trees. Active period. Communications Instituti Forestalis
Fennianae, No. 3: 1 - 110.
STIEBER, I. 2001: Stresové faktory a vývoj zdravotního stavu porostù
bøízy (LS Kláterec). Diplomová práce. FLD MZLU Brno. 50 pp.
SUMMARY
Initial motivation for the research of bud development of birch Betula
pendula Roth arose from need to elucidate extensive damage of birch
stands in eastern part of Ore Mountains in 1997, which had been
considered of unknown origin. Dynamics of bud development was studied
in relation
to sum of effective temperatures (SET). The study was held in three birch
stands situated in different altitudes of the eastern part of Ore Mts. - Nová
Ves v Horách, Dìèínský Snìník and Ústí nad Labem. Control branches
with sufficient number of buds were taken from each stand in regular
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order. The buds were cut and measured; overall width, lenght of bud and
growth of leading shoot inside buds were measured. The bud development
was observed in relation to position of tree in the forest stand and position
of bud in tree crown.
The "terminal+2" buds were bigger in all the sites. Their percentage of
leading shoot growth through bud was also bigger compared to lateral
buds inside tree crown. Buds started to be released from dormancy after
SET reached 12°C. Dormancy release was completed at SET 74°C at
lowland site (Ústí nad Labem) and at SET cca 30°C at mountain sites
(Nová Ves v. H., Dìèínský Snìník). Process of the buds dormancy
release was relatively slower at lowland site. The spring phenophases in
the lowland site were belated in comparison to mountain stands. Swiftness
of the bud development and the germination timing were influenced by
SET and duration of daylight. This is why buds do not develop or
germinate in time of possible threat of severe frost.
The biggest size and growth of leading shoots inside buds was found at
"terminal+2" buds in the treetop of solitaire trees and at southern margins
of stands. Both stands and solitaire trees tend to constitute a border zone
with most developed buds. These buds are more likely to be harmed by
frost damage. Therefore severe frosts threaten open stands and solitaire
trees rather than closed stands.
If the damage of birch in winter 1996 - 1997 was caused by bud freeze,
such bud damage must have been primarily influenced by other factors.
The factors might cause untimely bud development to happen either in
winter or earlier at the end of summer. Such disturbance lead to loss of the
protective effect of dormancy.
Adresa autorù:
Ing. Dagmar Kaòová
Prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
Lesnická a døevaøská fakulta MZLU v Brnì
Zemìdìlská 3
613 00 Brno
dagmar.kanova@centrum.cz
kula@mendelu.cz

Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
Sborník z celostátní konference, Teplice 27. 03. 2003, VÚLHM VS Opoèno 2003

144

BLOK IV
PÌSTOVÁNÍ LESNÍCH POROSTÙ
BLOCK IV
SILVICULTURE

Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
Sborník z celostátní konference, Teplice 27. 03. 2003, VÚLHM VS Opoèno 2003

145

Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
Sborník z celostátní konference, Teplice 27. 03. 2003, VÚLHM VS Opoèno 2003

146

Kriegel, H.: Regenerace smrkových mlazin pokozených v zimì 1995/96 v Kruných horách

REGENERACE SMRKOVÝCH MLAZIN POKOZENÝCH V ZIMÌ 1995/96
V KRUNÝCH HORÁCH
GROWTH OF YOUNG SPRUCE STANDS DAMAGED DURING WINTER 1995/96
IN THE ORE MTS.
HORST KRIEGEL
ABSTRAKT
V zimním období 1995  1996 dolo v Kruných horách následkem abnormální
povìtrnostní a imisní situace k pokození porostù smrku ztepilého. Pokozen byl
zejména asimilaèní aparát a z nìho pak jeho nejmladí a nejproduktivnìjí èásti.
Úèelem pøedloeného pøíspìvku bylo zjitìní schopnosti regenerace pokozených
smrkových mlazin, vèetnì monosti ovlivnìní rùstu a zdravotního stavu (olistìní)
aplikací melioraèní látky  amfibolitové mouèky. V dùsledku normálního
prùbìhu ekologických podmínek v následujících sedmi letech dolo k podstatnému
zmnoení asimilaèního aparátu, co pozitivnì ovlivnilo výkový rùst. Potvrzen byl i
význam fenotypu smrku ztepilého na odrùstání kultur na stanovitích
pokozovaných pozdními mrazy. Amfibolitová mouèka neovlivnila vývoj
pokozených porostù v dùsledku nízké aplikaèní látky a jejího nevhodného umístìní.
ABSTRACT
Damage of spruce stands due to abnormal climatic and air pollution conditions
during winter 1995 to 1996 occurred in Kruné hory Mts. Especially assimilation
apparatus and its youngest and the most productive parts were damaged. The aim
of submitted paper were investigation of regeneration capability of damaged spruce
thickets include possibility of enhancement growth and health state (foliage
percentage) by addition of amelioration material  finely ground amfibolit. Due to
normal pattern of ecological conditions during following 7 years considerable
enhancement of assimilation apparatus occurred and height growth was positively
influenced. Results also confirm the importance of Norway spruce phenotype for
plantation growth on sites damaged by late frosts. Finely ground amfibolit did not
influence growth and health state of damaged young spruce stands because of low
doses and improper location of the meal.
ÚVOD
V prùbìhu zimního období let 1995  1996 dolo v Kruných horách
k dlouhodobým poklesùm teplot vzduchu s pøevládajícím proudìním
vìtru smìrem od zdrojù zneèitìní (Podkrunohoøí), dále k inverzním
situacím spojeným s vysokými koncentracemi SO2 v ovzduí ve vyích
horských polohách a dlouhodobé tvorbì námrazy, co mìlo negativní
dopad na zdravotní stav porostù smrku ztepilého. Vlivem pùsobení výe
uvedených èinitelù a zimní transpirace smrkù dolo v jarním a letním
období roku 1996 k pokození asimilaèního aparátu; toto pokození se
nejdøíve projevilo jeho èervenáním, a to zpravidla nejproduktivnìjích
(2  3 posledních) roèníkù jehlic (Lomský et al. 1996) a poté následnou
defoliací èásti koruny, pøípadnì a uhynutím jedincù. Asimilaèní aparát
nìkterých smrkù pìstovaných v horských polohách byl redukován z 5  8
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roèníkù na obvykle 1  3 roèníky. Richter (1997) odhaduje toto sníení a
na 1/6 pùvodní hodnoty.
Nejkritiètìjí období pro smrkové porosty jsou následující 2  4 roky, kdy
stromy jsou oslabené, jejich koruny prosvìtlené a mají silnì redukovaný
asimilaèní aparát. Jestlie v tomto období nedojde k atypickému prùbìhu
povìtrnostních a imisních podmínek lze zejména u mladých
nezapojených smrkových porostù s dlouhou korunou oèekávat zlepení
jejich zdravotního stavu.
Úèelem tohoto pøíspìvku je sledování vývoje smrkové mlaziny po dobu
7 let od pokození, vèetnì monosti zlepení zdravotního stavu aplikací
melioraèní látky  amfibolitové mouèky.
METODICKÝ POSTUP
V létì roku 1996 byl v Kruných horách proveden výbìr smrkových
kultur pokozených v zimním období 1995/1996 ztrátou asimilaèních
orgánù. K detailnímu etøení byla vybrána nezapojená 14 - 16letá kultura
smrku ztepilého o prùmìrné výce 120 cm, nacházející se na LS Èervený
Hrádek. Do souboru etøení byli zahrnuti jedinci s rozdílným mnostvím
asimilaèních orgánù, aby zaujali pokud mono rovnomìrnì celé spektrum
(mnoství jehlic od 5 % do 95 %). Stanovitì je charakterizováno SLT 7S,
HS 73  Pøirozené smrkové hospodáøství kyselých stanovi, pùdním
typem kambizem, nadmoøskou výkou 760 m a pásmem ohroení porostù
imisemi B. Klimaticky je okrsek stanoven jako mírnì chladný C1.
Za úèelem monosti zlepení pùdních podmínek a následného zvýení
olistìní asimilaèního aparátu vèetnì rùstových parametrù smrkových
kultur bylo pouito melioraèních opatøení. U èásti jedincù s rozdílným
mnostvím asimilaèních orgánù byla aplikována amfibolitová mouèka
v mnoství 2,5 kg na jeden stromek. Ta byla rovnomìrnì rozprostøena
v mezikruí irokém 20  25 cm a vzdáleném asi 0,5 m od kmínku
stromku na obnaenou zeminu po odstranìném drnu. Po provedené
melioraci byl drn vrácen zpìt na pùvodní místo, aby látka nezùstala na
povrchu a nedocházelo k jejímu zrychlenému splavování. Drcená
amfibolitová hornina (expedovaná firmou Krosil a. s. Èáslav) obsahovala
v prùmìru 46 % SiO2, 11 % CaO, 8 % MgO, 1 % K2O a 0,3 % P2O5. Dalí
èást kultury byla ponechána bez oetøení jako kontrola. Jednotlivé
vytypované stromky byly v porostu viditelnì oznaèeny pro usnadnìní
orientace pøi následných etøeních.
Pøed vlastní aplikací melioraèní látky byl Chemickou laboratoøí se sídlem
ve Výzkumné stanici v Opoènì proveden rozbor pùdy se stanovením
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základních charakteristik: aktivní a výmìnné kyselosti, obsahu celkového
dusíku metodou Springer-Klee, obsahu pøístupných ivin  P, K, Ca, Mg
(ve výluhu kyseliny citronové) a mnoství humusu. U stromkù
zaøazených do etøení byly evidovány základní rùstové charakteristiky
(tab. 3), mnoství asimilaèních orgánù  olistìní  s pøesností na 5 %,
pøièem pøi dalím zpracování výsledkù bylo olistìní v nìkterých
pøípadech slouèeno do stupòù pokození stromù podle Vyhláky MZe
è. 289/1995 Sb.:
stupeò 0  strom zdravý, olistìní 100 %,
stupeò 1  strom slabì pokozený, olistìní 99  75 %,
stupeò 2  strom støednì pokozený, olistìní 74  50 %,
stupeò 3  strom silnì pokozený, olistìní 49 - 25 %,
stupeò 4  strom velmi silnì pokozený, olistìní 24  1 %,
stupeò 5  strom suchý, olistìní 0.
Ke konci jednotlivých vegetaèních období byly sledovány zmìny
v pùdním prostøedí zpùsobené aplikací amfibolitové mouèky, v obsahu
ivin v jednoletých asimilaèních orgánech stanovením N, P, K, Ca, Mg a
S, zmìny v olistìní u testovaných jedincù, dynamika vývoje výkového
rùstu s pøihlédnutím k výskytu atypického prùbìhu poèasí. Hodnocení
dynamiky vývoje kultur bylo provedeno matematicko-statistickými
metodami (Studentùv t-test), procenticky, tabelárnì i graficky.
VÝSLEDKY
Rozbory pùd provedené Chemickou laboratoøí se sídlem ve VS Opoèno
ukázaly, e pod vrstvou drnu do hloubky 20 cm se nachází pøevánì
støednì a silnì kyselá zemina se støední zásobou P2O5, nízkým a
støedním mnostvím K2O a MgO, nízkým a velmi nízkým obsahem CaO.
Po provedené melioraci amfibolitovou mouèkou se pùdní prostøedí
v místech aplikace zmìnilo (tab. 1); acidita pùdy je klasifikována (dle
kritérií Lesprojektu 1983) pøevánì jako støednì kyselá, pøièem zemina
obyèejnì vykazuje støední a velmi dobrý obsah výe uvádìných ivin.
Zlepení pùdního prostøedí v bezprostøedním okolí aplikace svìdèí
o postupném a déletrvajícím (7letém) uvolòování ivin.
Zlepené pùdní prostøedí vytváøí pøedpoklady pro pøíznivìjí vývoj
jedincù, projevující se u nich harmonickou výivou, intenzivnìjím
rùstem a zlepeným zdravotním stavem. Vyí mnoství ivin evidované
v meliorované zeminì se ale jednoznaènì pozitivnì neprojevilo ve
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zvýeném obsahu sledovaných látek v asimilaèních orgánech smrku
ztepilého (tab. 2). Jako pravdìpodobnou pøíèinu povaujeme nevhodné
umístìní amfibolitové mouèky v zeminì, respektive nedostateèné
mnoství látky aplikované k jednotlivým stromkùm. Jak prokázala
dodateènì provedená etøení, hlavní èást aktivních koncových koøenù se
u patnáctiletých smrkù nacházela v jiné vzdálenosti od kmínkù (pøi výce
stromku 2 m ve vzdálenosti pøiblinì 3 m, pøi výce 110 cm ve
Tab. 1: Analýza pùdních vzorkù v letech 1996 - 2002. Soil analysis in 1996 to
2002.
5)

Acidita pùdy
P2O5
K2O
CaO
pH
H2O
KCl
mg.kg-1
20.6.1996 Kontrola
4,4
3,1
135
62
156
3)
Kontrola
4,8
3,1
147
116
319
17.9.1996 4)
Amfibolit
5,0
3,2
204
122
631
Kontrola
4,6
2,9
152
69
678
15.9.1997
Amfibolit
5,1
3,7
568
141
3227
Kontrola
4,4
3,0
125
54
227
10.9.1998
Amfibolit
4,8
3,7
332
80
2533
Kontrola
4,3
2,7
98
43
313
22.9.1999
Amfibolit
5,2
4,2
492
77
3467
Kontrola
4,7
2,6
34
140
287
9.10.2000
Amfibolit
5,2
3,5
39
66
2100
Kontrola
4,6
2,9
80
63
413
18.7.2001
Amfibolit
5,6
3,5
206
115
3133
Kontrola
4,0
3,1
117
48
153
4.10.2002
Amfibolit
3,9
2,9
165
98
613
1)
Sampling date 2) Treatment 3) Control 4) Amphibolite 5) Soil acidity 6) Humus
1)

Datum
odbìru

2)

Druh
aplikace

MgO

Nt

89
188
240
287
874
67
333
61
460
72
140
65
220
90
465

%
0,41
0,60
0,77
0,41
0,54
0,48
0,28
0,42
0,43
0,35
0,58
0,43
0,28
0,23
0,52

6)

Humus
%
17,5
23,9
29,0
13,6
18,2
13,4
10,3
14,6
17,5
10,8
16,8
14,7
9,2
7,2
16,3

Tab. 2: Mnoství základních ivin a síry obsaené v jednoletých asimilaèních
orgánech smrku ztepilého v letech 1996 - 2002. Contens of basic
nutrition elements and of sulphur in one-year-old assimilation organs of
Norway spruce in years 1996 to 2002.
1)

2)
Druh
aplikace

Datum
odbìru

17.9.1996

3)
4)

Kontrola
Amfibolit

N

P

K

Ca
%

Mg

S

1,45
1,52

0,23
0,23

0,42
0,49

0,29
0,31

0,081
0,089

0,196
0,217

Si

15.9.1997

Kontrola
Amfibolit

1,63
1,50

0,21
0,23

0,48
0,45

0,38
0,43

0,064
0,062

0,126
0,102

0,250
0,250

8.10.1998

Kontrola
Amfibolit

1,48
1,38

0,22
0,17

0,31
0,37

0,31
0,30

0,071
0,080

0,121
0,145

0,350
0,313

22.9.1999

Kontrola
Amfibolit

1,62
1,46

0,27
0,23

0,44
0,44

0,36
0,30

0,109
0,090

0,158
0,089

0,299
0,318

9.10.2000

Kontrola
Amfibolit

1,25
1,18

0,18
0,15

0,38
0,36

0,24
0,24

0,099
0,090

0,103
0,098

0,370
0,380

18.7.2001

Kontrola
Amfibolit

1,39
1,14

0,21
0,18

0,59
0,46

0,46
0,39

0,101
0,110

0,088
0,085

0,383
0,280

4.10.2002

Kontrola
Amfibolit

1,34
1,47

0,13
0,17

0,40
0,48

0,33
0,43

0,076
0,087

0,122
0,181

0,320
0,520

1)

Sampling date 2) Treatment 3) Control 4) Amphibolite
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vzdálenosti okolo 150 cm od kmínku), take iviny uvolòované
z amfibolitové mouèky nebyly rostlinami náleitì vyuívány. Tato
skuteènost se potom zákonitì projevila v dalím vývoji kultur.
Významným faktorem ovlivòujícím zdravotní stav a rùst kultur je jejich
asimilaèní aparát. Jeho mnoství  olistìní - hodnocené pomìrem
celkového mnoství asimilaèních orgánù vyskytujících se na jedincích
k mnoství teoreticky monému v procentech, nebylo rovnì mezi
oetøenými a kontrolními neoetøenými jedinci odliné; zjitìné rozdíly
v mnoství asimilaèních orgánù o 2  3 % lze pøisoudit do rámce chyb
vyplývajících z pøesnosti mìøení. Jeliko v posledních sledovaných letech
nedolo k výraznìjímu biotickému pokození kultur ani k extrémním
výkyvùm v povìtrnostních podmínkách spojených s výskytem
mimoøádných imisních situací, bylo souhlasnì u obou variant kadoroènì
pozorováno postupné (statisticky vysoce prùkazné) zvyování olistìní
(obr. 1). Vzhledem k nesignifikantním rozdílùm zjitìným mezi
ovìøovanými zpùsoby oetøení jsou ji dalí hodnocení vývoje kultur
provádìna spoleènì.

Olistìní, %

Pøi sledování vývoje olistìní dolo v prùbìhu sedmiletého etøení
k podstatným pozitivním zmìnám. Výrazným zpùsobem se zvìtil poèet
stromkù s vysokým podílem (75  99 %) asimilaèních orgánù; zatímco
v létì 1996 bylo evidováno pouze 19 % stromkù, v roce 2001 jich bylo ji
96 %. V loòském roce se ji dokonce vyskytlo navíc 35 % jedincù zcela
zdravých se stoprocentním olistìním (obr. 2). Podíl stromkù silnì
pokozených s malým podílem asimilaèních orgánù (do 24 %) v prùbìhu
sledování zcela zmizel.

100
90
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60
50
40
30

Kontrola
Amfibolit

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Roky

Obr. 1: Vývoj prùmìrného olistìní v jednotlivých letech u kontrolních a
oetøených (amfibolit) jedincù. Average foliation percentage (y axis) im
treated (amphibolite) and control trees in particular years (x axis).
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3)

Obr. 2: Podíl jedincù (prùmìry ze smrkù kontrolních a oetøených
amfibolitovou mouèkou) vyskytujících se v jednotlivých stupních
pokození (Vyhláka Mze 289/1995 Sb.) ve sledovaném období let 1995
- 2002. Percentage of trees (average values of trees untreated and
treated with amphibolite meal) in particular damage degrees (Directive
of Ministry of Agriculture 289/1995) during years 1995 to 2002.
1)Damage degrees, 2)Frequency (%), 3)Year

Za významné je mono povaovat malou mortalitu (do konce roku 2002
èinil celkový prùmìrný úhyn 5 % - tab. 3) evidovanou pouze u tìch
jedincù, kteøí v roce 1996 vykazovali ménì ne 10 % olistìní.
etøení rovnì potvrdila poznatek o významu olistìní na následný rùst
smrkových mlazin. Výkový rùst se s pøibývajícím mnostvím
asimilaèních orgánù, resp. se sniujícím stupnìm pokození stromù,
významnì pozitivnì zvìtoval (obr. 3); korelaèní koeficienty ve
120

Pøírùst 2002; y = -20,3x + 95,9
Pøírùst 2001; y = -50x + 155
Pøírùst 2000; y = -15,5x + 80,28
Pøírùst 1999; y = -12,27x + 63,27
Pøírùst 1998; y = -8,74 + 45,44
Pøírùst 1997; y = -7,77x + 41,07
Pøírùst 1996; y = -6,44x + 43,54

1)

Pøírùst (cm)

100
80
60
40
20
0
0

1

2
2)

3

4

Stupnì pokození

Obr: 3: Závislost výkového pøírùstu v letech 1996 - 2002 na stupni pokození
stromù (prùmìrné hodnoty ze srovnávaných skupin). Relation of height
increment in 1996 - 2002 to degrees of damage (average values of
compared groups). 1)Increment (cm) 2)Damage degrees.
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sledovaném období byly vysoce prùkazné a pohybovaly se od hodnoty
0,302 do 0,667.
Na výkovém rùstu a zdravotním stavu se podílí mimo olistìní i fenotyp
smrku ztepilého pouívaného pøi obnovì lesa. Vhodný fenotyp je
zapotøebí volit zejména z pohledu nebezpeèí výskytu pozdních mrazù. Na
plochách, kde se pozdní mrazy èasto vyskytují, nebo kde lze jejich výskyt
pøedpokládat, je ádoucí preferovat pozdnì raící formy; omezí se tím
pokození mladých výhonù a jejich asimilaèních orgánù, co se mimo jiné
pøíznivì projevuje i ve vìtím výkovém rùstu (obr. 4).
Tab. 3: Rùst a zdravotní stav smrkových kultur v letech 1996 - 2002. Growth
and health state of spruce thickets in 1996 to 2002.
2)
Druh
aplikace

1)

Datum
odbìru

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Celková
výka

Výkový
pøírùst

Prùmìr
koø.
krèku

Nepoko-

Olistìní

Jánské
výhony

Poko
-zený
terminál

Pokození
mrazem

Suchý
vrch

Úhyn

cm

mm

Kontrola
Amfibolit

120
120 -

17.9.1996

Kontrola
Amfibolit

142
140 -

21,5
19,8 -

15.9.1997

Kontrola
Amfibolit

160
153 -

10.9.1998

Kontrola
Amfibolit

16.8.1999

3)

20.6.1996

4)

zené

%

46
44 34,6
35,5 -

0
0

96
97

46
48 -

52
53

18,3
13,2 +

36
34

57
54 -

185
176 -

24,8
23,1 -

53
55

67
65 -

Kontrola
Amfibolit

221
210 -

35,9
34,0 -

56
73

78
76 -
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Poznámka:
- rozdíly statisticky neprùkazné
+ rozdíly statisticky prùkazné
U analyzovaných stromkù dochází k vícenásobnému pokození, take souèet jednotlivých typù pokození vèetnì jedincù
nepokozených nemusí udávat hodnotu 100 %. Jedinci i s nízkým podílem olistìní jsou v tomto etøení zaøazeni do skupiny
nepokozených.
Footnote:
- statistically unsignificantdifferences
+ statistically significantdifferences
There are multiple damage in some analyzed trees and so summ of single damages icluding undamaged trees neednot
equal to 100 percent. Trees with low foliation percentage are in these experiments graded into group of undamaged ones.
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Obr. 4: Výkový pøírùst pøi odliném olistìní v roce 1997 u kontrolních
(neoetøených), rùznì raících forem smrku ztepilého ovlivnìného
pozdními mrazy. Height increment of frost damaged control (untreated)
spruces having different foliation percentage in 1997 with respect to
type of budbreak . 1)Increment (cm) 2)Foliation (%;) 3)Late budbrek
4)Medium budbreak 5)Early budbreak.
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Obr. 5: Výkový pøírùst pøi odliném olistìní v roce 1996 u kontrolních
(neoetøených), rùznì raících forem smrku ztepilého neovlivnìného
pozdními mrazy. Height increment of frost undamaged control
(untreated) spruces having different foliation percentage in 1996 with
respect to type of budbreak. 1)Increment (cm) 2)Foliation (%;) 3)Late
budbrek 4)Medium budbreak 5)Early budbreak.

V pøípadì absence pozdních mrazù vykazují naopak èasnì raící formy
smrku ztepilého intenzivnìjí rùst (obr. 5) v dùsledku prodlouení
rùstového období.
ZÁVÌR
Na základì provedeného etøení lze konstatovat, e smrkové mlaziny
pokozené v Kruných horách výraznou ztrátou asimilaèních orgánù
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bìhem zimního období 1995/1996 vykazují v následujících sedmi letech
podstatné zlepení zdravotního stavu, a to v dùsledku normálního
prùbìhu povìtrnostních a imisních podmínek; u smrku ztepilého dochází
k postupnému prùkaznému zmnoení asimilaèního aparátu, co pozitivnì
pøispívá ke zvýení výkového rùstu. Potvrdil se rovnì vliv a význam
fenotypu smrku ztepilého na odrùstání kultur v lokalitách pokozovaných
pozdními mrazy. Aplikace melioraèní amfibolitové mouèky pro zlepení
rùstu a zdravotního stavu pokozených smrkových mlazin se neprojevila;
pøíèinu nezdaru spatøujeme v nízké pouité dávce aplikaèní látky a jejím
nevhodném umístìní v pùdì  tj. mimo dosah rozhodujícího mnoství
koøenù omezeného rùstu.
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Pozn.: Práce vznikla v rámci øeení výzkumného zámìru VÚLHM VS
Opoèno (CEZ:M06/99:01), "Pìstování lesa v ekotopech naruených
antropogenní èinností".
SUMMARY
Damage of assimilation apparatus of spruce stands occurred in the Ore
Mts. during winter 1995/1996 due to long-term temperature decrease,
prevailing wind flow in direction from source of air pollution (....),
inversion weather, high concentration of carbon dioxide in air and longterm forming of glaze. Damaged needles got red and then died.
Amphibolite meal in amount of 2.5 kg per tree was applied to one part of
120 cm high spruce thicket in order to improve the damaged individuals.
Meal was worked in soil in annular ring 20  25 cm wide in distance of
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1 m from tree stem. Health state and height growth of spruce were
evaluated during subsequent 7 years.
Since no climatic or air pollution extreme occurred during experiment
annual strong increment of assimilation organs with positive influence on
height growth of plantings began. Regeneration was the same in trees
treated with amphibolite and control trees due to improper amphibolite
application (outside of occurrence of the major part of fine roots). Results
confirmed also importance of use proper Norway spruce phenotype (form
with late budbreak) in places damaged by late frosts.
Adresa autora:
Ing. Horst KRIEGEL, CSc.
VÚLHM  Výzkumná stanice
Na Olivì 550
517 73 Opoèno
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EXPERIMENTY S VÝCHOVOU POROSTÙ MODØÍNU
V KRUNÝCH HORÁCH
EXPERIMENTS WITH THINNING OF STANDS OF LARCH IN THE ORE MTS.
JIØÍ NOVÁK, MARIAN SLODIÈÁK
ABSTRAKT
Porosty modøínu evropského (Larix decidua Mill.) tvoøí v souèasné dobì ca 14 %
podíl výmìry porostù náhradních døevin (PND) v Kruných horách. Cílem práce bylo
zjistit, kdy je vhodné zaèít s výchovou modøínu a jaké výchovné zásahy jsou
nejvhodnìjí ve vztahu k jejich funkci jako PND. Ke sledování uvedené problematiky
byla v roce 1999 zaloena experimentální série Kalek (LS Èervený Hrádek) a v roce
2001 experiemntální série Kraslice (LS Kraslice). Experimenty se skládájí z variant
bez zásahu a variant s výchovným zásahem (negativní výbìr pøevánì v úrovni). Bylo
zjitìno, e modøínové kultury zaloené výsadbou 2,5 - 4 tisíc sazenic na jeden hektar
se zapojují pøiblinì ve vìku 10 let. Na kyselých stanovitích vyích poloh (SLT 7K)
je to pøi horní porostní výce 5 - 6 m, kdeto na bohatích stanovitích niích poloh
(bývalá lesní kolka SLT 5Q) pøi horní porostní výce 8 - 9 m. Porosty jsou v tomto
vìku ji znaènì diferencovány (d 2 - 15 cm). Reakce modøínových porostù na velmi
silné výchovné zásahy negativním výbìrem v podúrovni i v úrovni byla zjitìna v obou
pøípadech ji v prvním roce po zásahu zvýeným tloukovým pøírùstem (resp.
pøírùstem na výèetní kruhové základnì G). Navíc byl na proøedìných plochách
pozorován trend zpomalení výkového pøírùstu, který se promítl do zastavení nárùstu
tíhlostního kvocientu. Pøes relativnì nepøíznívé rùstové podmínky imisních oblastí,
pøírùst na výèetní kruhové základnì je nadprùmìrný a pøesahuje údaje z rùstových
tabulek. Souèasnì byly témìø u 60 % jedincù shledány tvarové vady, pøevánì
jednostranná a dvoustranná køivost kmene. Pøedbìné závìry z experimentù potvrzují
vhodnost vèasných silnìjích zásahù v modøínových porostech. Na lokalitách
urèených k pøemìnì se nabízí spojit tyto zásahy ji s podsadbou cílových døevin.
ABSTRACT
At present, European larch (Larix decidua Mill.) stands occupy ca 14% of substitute
tree species (STS) stands area of the Ore Mts. The aim of the present study is to
recognise, when it is possible to start with thinning and what kinds of thinning
regimes are more suitable in larch stands with respect of their functions as STS
stands. For this reason, two experimental series were established in young larch
monocultures: Series Kalek in 1999 and series Kraslice in 2001. Both experiments
consist of two partial comparative plots: control variant without thinning and variant
with thinning (negative selection mainly from above). From the preliminary results of
the experiments with thinning of young larch cultures in air polluted area of the Ore
Mts. it can be concluded that canopy of larch stands originated from planting of 2.5
- 4 thousand plants per hectare is closing in growing conditions of the 7th Spruce with
Beech Forest Vegetation Zone approximately at the top height of 5 - 6 m, while on
more fertile sites of the 5th Beech with Fir Forest Vegetation Zone at the top height of
8 - 9 m (age of 10 - 12 years). At the period of canopy closure, the larch stands are
deeply differentiated (dbh from 2 to 15 cm). Reaction of experimental larch stands on
heavy thinnig by negative selection was immediate and could be detected in the
following vegetation period. Inspite of air pollution, growth of experimental stands is
supernormal and exceeds the data from growth tables. At the same time, 60% of
individuals showed some malformations, mostly one-sided or two-sided stem
curvature. Preliminary results from these two experimental series confirmed the
suitability of proper, timely and heavy thinning of larch cultures. On localities suitable
for stand conversion, thinning can be connected with underplanting with shadetolerant target tree species.
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ÚVOD
Jednou z døevin, které byly vyuívány k zalesòování rozsáhlých imisních
holin v Kruných horách, je modøín evropský (Larix decidua Mill.). Díky
kadoroèní výmìnì asimilaèních orgánù jsou modøínové porosty schopny
lépe odolávat imisnímu zatíení, ne ostatní jehliènaté døeviny. Navíc
mladé porosty snadno snáejí i pomìrnì drsné klimatické podmínky
vyích horských poloh (Balcar 1998). Vzniklé modøínové porosty byly
v imisní oblasti Kruných hor ve vìtinì pøípadù hodnoceny jako vitální
(indeláø 1965, 1978, 1988).
V porostech náhradních døevin zaujímá modøín v souèasné dobì 14 %
podíl (Kubelka et al. 1992). Pìstební opatøení v tìchto porostech musí být
podøízena zachování, popøípadì zlepení jejich funkcí jako porostù
náhradních nebo pøípravných døevin. Po postupném zapojování vìtinou
monokulturních mladých porostù modøínu vzniká otázka èasového
a prostorového uspoøádání prvních výchovných zásahù. Problematika
výchovy modøínových porostù je v Kruných horách experimentálnì
øeena od roku 1999 a zhodnocením dílèích výsledkù získaných do roku
2002 se zabývá tato práce.
METODIKA
Výzkum výchovy modøínových porostù v imisní oblasti Kruných hor
probíhá v souèasné dobì na dvou experimentálních sériích na lesních
správách Litvínov (experiment Kalek) a Kraslice (experiment Kraslice).
Experimentální série Kalek (revír Kalek, porost 214 A1z) byla zaloena
v roce 1999 v tehdy 12letém porostu modøínu v nadmoøské výce 780 m
(SLT 7K). Pøed zahájením experimentu (srpen 1999) bylo kromì analýzy
srovnatelnosti provedeno také etøení zamìøené na zdravotní stav
(olistìní, pokození zvìøí) a kvalitu porostù (køivost kmene). Zdravotní
stav byl klasifikován ve tøech stupních podle stavu asimilaèního aparátu:
1 - zdravý, 2 - mírnì pokozený, 3 - silnì pokozený. Pokození zvìøí
(ohryz) bylo hodnoceno ve dvou stupních: 0 - nepokozený, 1 pokozený. Kvalita kmene (køivost) byla hodnocena u kadého jedince
ve tøech stupních: 1 - rovný kmen, 2 - kmen s jednosmìrnou køivostí, 3 kmen s vícesmìrnou køivostí.
Pokus se skládá ze dvou srovnávacích ploch (kadá o výmìøe 500 m2).
Plocha 1 je ponechána jako kontrolní a na ploe 2 byl v roce 2000
proveden první výchovný zásah (negativní výbìr pøevánì v úrovni. Na
obou srovnávacích plochách jsou kadoroènì sledovány základní
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
Sborník z celostátní konference, Teplice 27. 03. 2003, VÚLHM VS Opoèno 2003

158

Novák, J., Slodièák, M.: Experimenty s výchovou porostù modøínu v Kruných horách

charakteristiky (výèetní tlouka vech stromù a výka reprezentativního
souboru stromù). Na sérii je také sledován vývoj stromù rostoucích
v okrajových øadách a stromù rostoucích uvnitø porostu. Soubor
25 stromù rostoucích v souvislé øadì na okraji porostu je porovnáván se
souvislou øadou 25 stromù rostoucích uvnitø porostu na srovnávací
ploe 1. Oddìlenì byl hodnocen tloukový pøírùst stromù v celých
souborech (25 v kadém souboru - d25), po vylouèení slabých stromù (20
v kadém souboru - d20) a pouze u dominantních stromù (10 v kadém
souboru - d10).
Experimentální série Kraslice byla zaloena na jaøe roku 2001 (revír
Kraslice, porost 737 B) na oploceném pozemku bývalé lesní kolky
v nadmoøské výce 560 m (SLT 5Q). Porost vznikl výsadbou
v pravidelném sponu s poètem jedincù ca 2500 na jeden hektar a v dobì
zaloení experimentu (pøed rùstovou sezónou 2001) vykazoval vìk 11 let
a støední porostní výku kolem 6 - 7 metrù. Na jaøe 2001 byly v porostu
vytyèeny dvì srovnávací plochy o výmìøe 1000 m2 a zbytek prostoru
v oplocence byl vyuit pro tøetí plochu o velikosti 800 m2. Po analýze
srovnatelnosti byl na ploe 2 proveden první výchovný zásah, pøi kterém
bylo negativním výbìrem v úrovni i podúrovni odstranìno 43 % stromù
reprezentujících 31 % výèetní kruhové základny. Výchozí stav na
srovnávací ploe 3 se od prvních dvou ploch liil pøedevím v rùstových
ukazatelích a proto bylo rozhodnuto zde provést velmi silnou redukci
hustoty. Srovnávací plocha 1 byla ponechána bez zásahù jako kontrola.
Souèasnì s výchovnými zásahy byly na vech plochách zahájeny
podsadby cílovými døevinami (ve spolupráci s oddìlením obnovy lesa VS
Opoèno).
Statistická analýza namìøených dat byla provedena pomocí softwaru
UNISTAT® (verze 5.1). Byly pouity parametrické (t-test) a více
výbìrové neparametrické testy (Kruskal-Wallisova jednofaktorová
analýza rozptylu - metoda mnohonásobného porovnávání pro t-rozdìlení)
pøi hladinì významnosti a = 0,05.
VÝSLEDKY
Experiment Kalek
Stav porostù pøed zahájením experimentu
V roce 1999 pøed prvními experimentálními zásahy se poèet stromù
pohyboval na obou srovnávacích plochách kolem 3400 na 1 hektar,
výèetní kruhová základna dosahovala ca 12 m2. Úvodním etøením,
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zamìøeným na zdravotní stav (olistìní, pokození zvìøí) a kvalitu porostù
(køivost kmene, obr. 1 a 2), bylo zjitìno:
* 22 % z celkového poètu stromù v porostu vykazuje mírné pokození
asimilaèních orgánù (zdravotní stav 2) a 10 % vykazuje pokození silné
(zdravotní stav 3), pøièem nejvíce jsou pokozeny stromy v niích
tloukových stupních (do výèetní tlouky 8 cm). Na celkové výèetní
kruhové základnì se tak stromy s pokozeným asimilaèním aparátem
podílejí pouze 13 % (10 % mírnì pokozených a 3 % silnì
pokozených).
* Na 28 % jedincù z celkového poètu stromù bylo identifikováno
pokození zvìøí (ohryz). Podobnì jako u hodnocení zdravotního stavu,
nejvíce jedincù pokozených zvìøí bylo zjitìno v niích tloukových
stupních (do výèetní tlouky 7 cm) pøedstavujících 16 % celkové
výèetní kruhové základny porostu.
* Pouze u 39 % jedincù byl klasifikován kmen jako rovný (kvalita
kmene 1). Jednosmìrná køivost (kvalita kmene 2) byla zaznamenána
u 14 % jedincù. Nejvíce (47 %) byly v porostu zastoupeni jedinci
s vícesmìrnou køivostí kmene (kvalita kmene 3). Stromy s rùznou
mírou køivostí kmene byly identifikovány ve vech tloukových
stupních a tomu odpovídají i podíly jednotlivých klasifikaèních stupòù
na celkové výèetní kruhové základnì (13 % jedincù s jednosmìrnou
køivostí a 47 % jedincù s køivostí vícesmìrnou).
Struktura porostù
Pøed prvními experimentálními zásahy v roce 2000 (vìk porostu 13 let) se
poèet stromù pohyboval na obou srovnávacích plochách od 3395 do 3420
na 1 hektar a výèetní kruhová základna dosahovala 14,3 m2 (tab. 1). Také
støední kmen vykazoval na obou plochách srovnatelné parametry: výèetní
tlouka 7,3 a 7,4 cm, výka 6,6 a 6,7 m a tíhlostní kvocient 91 a 92.
Na poèátku experimentu byly také podchyceny parametry souboru
dominantních stromù (200 nejsilnìjích jedincù na 1 hektar). Podobnì
jako u støedního kmene nebyly ani u parametrù dominantních stromù
shledány statisticky významné rozdíly mezi srovnávacími plochami
(výèetní tlouka 12,3 cm, výka 8,3 a 8,5 m a tíhlostní kvocient 67 a
69).
Jak je zøejmé z obr. 3 nahoøe, tlouková struktura byla pøed zásahem na
obou srovnávacích plochách ji znaènì diferencovaná (tlouky od 2 do
14, respektive 15 cm). Diferenciace podle rùstové potence jednotlivých
stromù je patrná rovnì na spádnosti kmenù, která ovlivòuje odolnost
stromù vùèi vrcholovým zlomùm zpùsobovaným hlavnì námrazou.
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Obr.1: Hodnocení stavu modøínových porostù v roce 1999 (vìk 12 let) na
experimentální sérii Kalek podle podílù na celkovém poètu stromù (N)
a celkové výèetní kruhové základnì (G). Hodnocení zdravotního stavu stav asimilaèního aparátu (nahoøe): 1 - zdravý, 2 - mírnì pokozený, 3 silnì pokozený. Pokození zvìøí - ohryz (uprostøed): 0 - nepokozený,
1 - pokozený. Kvalita kmene - køivost (dole): 1 - rovný kmen, 2 - kmen
s jednosmìrnou køivostí, 3 - kmen s vícesmìrnou køivostí. Evaluation of
larch stands in 1999 (age of 12 years) on experimental series Kalek by
the portions of total number of trees (N) and total basal area (G).
Evaluation of health condition - the state of foliage (above): 1 - health,
2 - light injury, 3 - heavy injury. Game damage - browsing (in the
middle): 0 - without damage, 1 - with damage. Stem quality - curvature
(below): 1 - direct stem, 2 - stem with one-side curvature, 3 - stem with
two- or multi-side curvature.
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Obr. 2: Tlouková struktura modøínového porostu v roce 1999 (vìk 12 let) na
experimentální sérii Kalek s vyznaèením hodnocení stavu v jednotlivých
tloukových stupních (klasifikace viz obr. 1). Diameter distribution of
larch stands in 1999 (age 12 years) on experimental series Kalek.
Evaluation of condition is given in diameter degrees (see classification
on fig.1).

V tloukových stupních 10 cm a výe se tíhlostní kvocient pohyboval
v rozmezí od 80 do 60, zatímco v tloukových stupních 5 cm a níe
v rozmezí 110 a 140.
Výchovným zásahem na srovnávací ploe 2 bylo odstranìno 53 %
pùvodního poètu stromù, co pøedstavovalo 46 % výèetní kruhové
základny. Zásah mìl charakter negativního výbìru a byly pøi nìm
odstraòováni jedinci jak z podúrovnì, tak z úrovnì (obr. 3 nahoøe). Za dva
roky sledování (2001 a 2002) byl na kontrolní ploe 1 zaznamenán
zvýený výskyt nahodilé tìby (vìtinou soue 415 ks.ha-1) zejména ve
slabích tloukových stupních (obr. 3 uprostøed). Na srovnávací ploe 2
se zásahem za dobu sledování k nahodilé tìbì nedolo. Po rùstové
sezónì 2002 bylo zjitìno na kontrolní ploe v pøepoètu na jeden hektar
560 jedincù s výèetní tloukou do 5 cm a 120 jedincù s výèetní tloukou
15 cm a více (obr. 3 dole). Na situaci v porostu plochy 2 se projevilo, e
výchovný zásah byl umístìný v porostu napøíè tloukové struktury
(výbìr v úrovni i podúrovni). V pøepoètu na jeden hektar zde bylo zjitìno
240 jedincù s výèetní tloukou do 5 cm a 80 jedincù s výèetní tloukou
15 cm a více.
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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G (m2.ha-1)
d (cm)
h (m)
h/d
d200 (cm)
h200 (m)
h200/d200

Pøírùst 13 a 15 let9

Pøírùst 13 a 15 let
bez NT10

2980±228

*

*

1620±286

*

*

3395±288

2

3420±415 1800±458 53 % 1620±286

1
2

14,29±2,90
0
0 14,29±2,90 0,67 19,15±2,97 S 5,53 4,86
14,32±2,61 6,54±2,66 46 % 7,78±1,49 * 11,62±2,19 S 3,84 3,84

1

7,3±0,5

2

7,4±1,1

1

6,7±0,2

2

6,6±0,5

Zásah5
0

0

Nahodilá tìba (NT)
13 a 15 let7

1

Po zásahu6

Pøed zásahem4

N (ks.ha-1)

Srovnávací plochy2

Ukazatel1

Vìk 13 let (2000)3

Vìk 15 let (2002)8

Tab. 1: Základní údaje (se smìrodatnými odchylkami) o výzkumné sérii Kalek.
Basic data (with standard deviations) from experimental series Kalek

3395±288 415
*

*
6,8±2,2

*

7,3±0,5

4,1

9,0±0,4

1,7

*

*

7,9±0,9

*

9,6±0,9

1,7

*

*
6,4

*

6,7±0,2

5,3

8,5±0,2

1,8

*

*

6,9±0,4

*

8,5±0,4

1,6

*

S

1

91±3

91±3

129

3

*

92±6

*
94

*

2

*

88±5

*

94±2

89±4 S

1

*

1

12,3±0,8

*

*

*

*

14,9±0,9

2,6

*

2

12,3±0,9

*

*

*

*

14,6±1,6

2,3

*

1

8,3±0,2
8,5±0,2

*

*

*

*

10,3±0,2

2,0

*

2

*

*

*

*

10,3±0,4

1,8

*

1

67±3

*

*

*

*

69±3

2

*

2

69±3

*

*

*

*

71±4

2

*

1

Index, 2Comparative plots, 3Age 13 years, 4Before thinning, 5Thinning, 6After thinning, 7Salvage
cutting (SC) 13  15 years, 8Age 15 years, 9Increment 13  15 years, 10Increment 13  15 years
without SC
S

statisticky významné rozdíly - á=0,05 (statistically significant differences)
N  poèet stromù (number of trees), G  výèetní kruhová základna (basal area), d  výèetní tlouka
(diameter at breast height), h  støední výka (mean height), h/d  tíhlostní kvocient (quotient of
slenderness), d200  støední tlouka 200 nejsilnìjích stromù na 1 ha (mean diameter of 200 thickest
trees per 1 ha), h200  výka 200 nejsilnìjích stromù na 1 ha (height of 200 thickest trees per 1 ha),
h/d200  tíhlostní kvocient 200 nejsilnìjích stromù na 1 ha (quotient of slenderness of 200 thickest
trees per 1 ha)
Srovnávací plochy (Comparative plots): 1  kontrolní plocha bez zásahu (control plot without
thinning), 2  srovnávací plocha se zásahem (comparative plot with thinning)

Ve vìku porostu 15 let (2002) tak zùstalo na kontrolní ploe na jeden
hektar 2980 jedincù a na ploe se zásahem 1620 jedincù (pøíloha 2 a 3).
Pùvodnì (2000) témìø identická výèetní kruhová základna byla vlivem
silného zásahu na ploe 2 klasifikována v roce 2002 jako statisticky
významnì rozdílná (plocha 1 kontrolní 19,15 m2, plocha 2 se zásahem
11,62 m2). Výèetní kruhová základna se tak za dva roky sledování na
kontrolní ploe zvýila o 34 %, zatímco na probrané ploe 2 o 49 %.
Parametry støedního kmene na srovnávacích plochách nevykazovaly
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Obr. 3: Tlouková struktura na srovnávacích plochách experimentu Kalek
v letech 2000 a 2002 (vìk 13 a 15 let) s vyznaèením
výchovného zásahu (T),nahodilé tìby (NT) a tíhlostního koeficientu
(h/d). 1 - kontrolní plocha bez úmyslných zásahù, 2 - plocha
s výchovnými zásahy. Diameter distribution on comparative plots of
experiment Kalek in 2000 - 2002 (age of 13 - 15 years). Thinning (T),
salvage cutting (NT) and quotient of slenderness (h/d) are marked.
1 - control plot without thinning, 2 - plot with thinning.
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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statisticky významné rozdíly (výèetní tlouka 9,0 a 9,6 cm a výka
8,5 m) s výjimkou tíhlostního kvocientu, který dosahoval na kontrolní
ploe hodnoty 94, zatímco na ploe se zásahem hodnoty 89. Soubory
dominantních stromù (200 nejsilnìjích stromù na jeden hektar) se dva
roky po zásahu na obou srovnávacích plochách statisticky významnì
neliily ani v jednom z analyzovaných parametrù (výèetní tlouka 14,6
a 14,9 cm, výka 10,3 m a tíhlostní kvocient 69 a 71).
Porovnání okrajové a vnitøní øady
Jak naznaèuje pøedchozí analýza, krátký èasový interval od provedení
zásahu prozatím neumoòuje kompletní vyhodnocení reakce
vychovávaného porostu. Jako pøedbìný odhad oèekávané reakce
modøínových porostù na výchovné zásahy mùe poslouit srovnání
vývoje stromù rostoucích v okrajových øadách a stromù rostoucích uvnitø
porostu. Do sledování jsou zahrnuty soubory stromù (vdy 25 po sobì
následujících jedincù) z okrajové øady a sousední vnitøní øada (25
jedincù).
V roce 1999 (vìk 12 let) byla støední výèetní tlouka obou souborù
identická (6,7 cm) s pomìrnì znaènými rozptyly indikujícími velkou
rùstovou diferenciaci modøínu zejména na okrajích porostu. Po vylouèení
nejtenèích jedincù (varianta d20), stejnì jako pøi vyhodnocení pouze deseti
nejsilnìjích jedincù (varianta d10), se výchozí prùmìrná tlouka stromù
obou srovnávaných souborù statisticky významnì neliila a rovnì
rozptyly byly vdy vìtí v okrajové øadì (obr. 4, tab. 2).
V následujících letech 2000 a 2001 (vìk porostu 13 a 14 let) ji byly ve
výèetní tlouce souborù stromù zaznamenány rozdíly, a to vdy ve
prospìch stromù na okraji porostu. Tento trend, zaznamenaný ve vech
tøech hodnocených souborech d25, d20 a d10, vak nebyl vzhledem ke
znaèným rozptylùm hodnot statisticky prùkazný (tab. 2).
Po rùstové sezónì roku 2002 (po 3 letech sledování) bylo z analýzy
vylouèeno hodnocení souborù d25, protoe ve vnitøní hodnocené øadì
dolo k pøirozenému odumøení ètyø tloukovì nejslabích jedincù.
Výèetní tlouka souboru d20 dosahovala v tomto roce na okraji 12,2 cm
a uvnitø porostu 10,1 cm, pøièem zaznamenaný rozdíl byl opìt pod
zvolenou hranicí statistické prùkaznosti. U porovnání souborù deseti
nejsilnìjích stromù d10 u byly rozdíly statisticky prùkazné (výèetní
tlouka na okraji 15,9 cm a uvnitø porostu 13,3 cm).
Roèní tloukový pøírùst sledovaných souborù stromù v letech 2000 a
2002 (vìk 13 a 15 let) kolísal. U souborù vech stromù d25 se pohyboval
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Obr. 4: Porovnání výèetní tlouky (d) jedincù modøínu v závislosti na postavení ve
vnitøní a okrajové øadì v letech 1999 a 2002 (vìk 12 a 15 let) na
experimentu Kalek. Hodnocené soubory: dole - d25 celá øada (n = 25, rok
2002 nehodnocen), uprostøed - d20 bez slabých stromù (n = 20), nahoøe d10 pouze silné stromy (n = 10). + - statisticky prùkazné rozdíly.
Comparison of diameter at breast height (d) of larch trees in connection
with position in inside and border row in 1999 - 2002 (age of 12 - 15 years)
on experiment Kalek. Analysed data sets: below - d25 all trees (n = 25, year
2002 was not evaluated), in the middle - d20 without thin trees (n = 20),
above - d10 only thick trees (n = 10). + - statistically significant differences.
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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mezi hodnotami 1,2 a 1,3 cm v okrajové øadì a 0,7 a 0,8 cm v øadì
uvnitø porostu. Pro soubory stromù d20 byly zjitìny hodnoty 1,3 a
1,6 cm v okrajové øadì a 0,6 a 0,9 cm v øadì uvnitø porostu. Nejvyí
roèní pøírùsty byly podle oèekávání zaznamenány u souborù stromù d10,
a to 1,8 a 1,9 cm v okrajové øadì a 0,9 a 1,3 cm v øadì vnitøní. Na
zvolené hladinì významnosti (a = 0,05) byl ve vech letech sledování
roèní tloukový pøírùst klasifikován prùkaznì vyí v okrajové øadì ne
v øadì vnitøní (obr. 5, tab. 2).
Zvýený tloukový pøírùst jedincù v okrajové øadì porostu se projevuje
na zlepení jejich statických vlastností. Ve vech letech sledování
a u vech hodnocených souborù (d25, d20 a d10) byly zjitìny pøíznivìjí
hodnoty tíhlostního kvocientu u jedincù z okrajové øady (tab. 2).
Popsaný vývoj volných jedincù z okraje porostu ukazuje na monost
zlepit rùst a statické vlastnosti jedincù uvnitø porostu provedením
výchovných zásahù v této vìkové fázi (do 15 let).
Experiment Kraslice
Struktura porostù
Pøed prvními experimentálními zásahy (ve vìku 11 let) se poèet stromù
pohyboval na srovnávacích plochách od 2370 do 2625 na 1 hektar
a výèetní kruhová základna od ca 15 do 22 m2 (tab. 3). Tlouka støedního
kmene se pohybovala od ca 8,6 do 10,7 cm a støední porostní výka od 6,8
do 8,2 m. Z tabulky je zøejmé, e základní údaje (N, G, d) jsou na
srovnávacích plochách 1 a 2 témìø shodné (rozdíly statisticky
nevýznamné), na srovnávací ploe 3 je vak pøes mírnì vyí hustotu
patrné zaostávání v rùstu. Vzhledem k tomu, e cílem pokusu je zejména
výzkum výchovy modøínových porostù s ohledem na jejich pøemìny
podsadbami cílových døevin, byla tato tøetí srovnávací plocha vzata do
evidence a zahrnuta do experimentu.
Po úvodním statistickém etøení byly provedeny první výchovné zásahy,
pøi nich bylo na srovnávací ploe 2 odstranìno 43 % stromù (31 % G) a
na ploe 3 - 59 % stromù (49 % G). Jak je patrné z tloukové struktury
(obr. 6), redukce byla provedena v podstatì napøíè tloukovými stupni
uplatnìním negativního výbìru. Intenzita zásahu se øídila potøebou
dostateènì prosvìtlit porostní prostøedí pro bezprostøednì následující
podsadby cílovými døevinami. Odstranìním nejlabilnìjí podúrovnì se
také zlepily statické vlastnosti probraných porostù (klesl tíhlostní
kvocient støedního kmene na srovnávací ploe 2 z hodnoty 78 na 74 a na
ploe 3 z hodnoty 79 na 76).
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Obr. 5: Porovnání tloukového pøírùstu (id) jedincù modøínu v závislosti na
postavení ve vnitøní a okrajové øadì v letech 1999 a 2002 (vìk 12 a
15 let) na experimentu Kalek. Hodnocené soubory: dole - d25 celá øada
(n = 25, rok 2002 nehodnocen), uprostøed - d20 bez slabých stromù (n =
20), nahoøe - d10 pouze silné stromy (n = 10). + - statisticky prùkazné
rozdíly. Comparison of diameter increment (id) of larch trees in
connection with position in inside and border row in 1999 - 2002 (age
of 12 - 15 years) on experiment Kalek. Analysed data sets: below - d25
all trees (n = 25, year 2002 was not evaluated), in the middle - d20
without thin trees (n = 20), above - d10 only thick trees (n = 10). + significant differences.
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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Vìk
(rok)1

Ukazatel2

Tab. 2: Porovnání rùstu modøínu v závislosti na postavení uvnitø porostu a na
okraji na experimentu Kalek. Comparison of growth of larch in
connection with position in border and inside row on experiment Kalek.
Vechny stromy
Bez slabých
Pouze silné stromy
(n=25)3
stromù (n = 20)4
(n = 10)5
Vnitøní Okrajová Vnitøní Okrajová Vnitøní Okrajová
øada6
øada7
øada6
øada7
øada6
øada7
Sx

12
(1999)

13
(2000)

14
(2001)

15
(2002)

Sx

Sx

Sx

Sx

Sx

d (cm)

6,7

3,1

6,7

3,6

7,8

2,5

7,8

3,1

10,0

1,5

10,4

2,1

d (cm)

7,5

3,5

8,0

4,2

8,6

2,9

9,4

3,6

11,1

1,7

12,4

2,3

id (cm)

0,7

0,5

1,3

0,7

0,8

0,4

1,6

0,5

1,2

0,3

1,9

0,4

h (m)

6,3

1,7

6,0

1,9

6,9

1,1

6,7

1,4

7,9

0,6

7,9

0,7

h/d

95

25

87

27

86

15

77

16

72

6

65

9

d (cm)

8,3

4,0

9,3

4,8

9,5

3,3

10,8

4,1

12,4

1,9

14,2

2,5

id (cm)

0,8

0,6

1,2

0,6

0,9

0,5

1,4

0,5

1,3

0,4

1,8

0,2

h (m)

7,2

2,0

6,7

2,1

7,9

1,3

7,5

1,6

8,9

0,9

8,8

0,7

h/d

99

28

84

24

89

17

74

15

73

6

63

7

d (cm)

*

*

*

* 10,1

3,7

12,2

4,6

13,3

2,2

15,9

2,7

id (cm)

*

*

*

*

0,6

0,5

1,3

0,6

0,9

0,4

1,8

0,4

h (m)

*

*

*

*

8,7

1,6

8,5

1,6

10,1

0,8

9,8

0,6

h/d

*

*

*

*

93

17

77

23

77

9

63

8

1

Age (year), 2Index, 3All trees, 4without thin trees, 5Only thick trees,
Inside row, 7Border row
d  výèetní tlouka (diameter at breast height), id  tloukový pøírùst
(diameter increment), h  výka (height), h/d  tíhlostní kvocient
(quotient of slenderness), Sx  smìrodatná odchylka (standard
deviation)
6

Tlouková struktura byla pøed zásahem na vech tøech srovnávacích
plochách ji znaènì diferencovaná (tlouky od 2 do 16 - 20 cm, obr. 6).
Diferenciace podle rùstu jednotlivých stromù je patrná rovnì na
spádnosti kmenù, která ovlivòuje odolnost stromù vùèi vrcholovým
zlomùm zpùsobovaným hlavnì námrazou. V tloukových stupních
10 cm a výe se tíhlostní kvocient pohyboval v rozmezí od 75 do 50,
zatímco v tloukových stupních 5 cm a níe v rozmezí 110 a 150.
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Obr. 6: Tlouková struktura na srovnávacích plochách experimentu Kraslice
v letech 2000 a 2002 (vìk 11 a 13 let) s vyznaèením výchovného
zásahu (T), nahodilé tìby (NT) a tíhlostního koeficientu (h/d).
1 - kontrolní plocha bez úmyslných zásahù, 2 - plocha se silným
výchovným zásahem, 3 - plocha s velmi silným výchovným zásahem.
Diameter distribution on comparative plots of experiment Kraslice in
2000 - 2002 (age of 11 - 15 years). Thinning (T), salvage cutting (NT)
and quotient of slenderness (h/d) are marked. 1 - control plot without
thinning, 2 - plot with heavy thinning, 3 - plot with very heavy thinning.
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Ji dva roky po výchovném zásahu (2002) byly ve sledovaných porostech
zaznamenány urèité zmìny (tab. 3). Výèetní kruhová základna se na
kontrolní ploe zvýila o 24 %, zatímco na probraných plochách 2 a 3
o 39 a 56 %. Stejným zpùsobem je patrný vliv zásahù také na výèetní
tlouku støedního kmene, která se na kontrolní ploe zvýila o 11 % a na
srovnávacích plochách 2 a 3 o 18 a 25 %. Naopak z výkových údajù je
patrná tendence zpomalení výkového rùstu na plochách 2 a 3
s uvolnìným zápojem ve srovnání s kontrolním porostem. To se projevilo
na zmìnách tíhlostního kvocientu, který na kontrole stoupl o 12 %,
zatímco na ploe 2 pouze o 4 % a na ploe 3 se dokonce o 8 % sníil.
Zmìny v horním stromovém patøe (200 nejsilnìjích stromù na 1 hektar)
jsou mnohem ménì výrazné. Nejvìtí tloukový pøírùst (d200) a výkový
pøírùst (h200) byl zaznamenán v kontrolním porostu. Rozdíly mezi
variantami jsou statisticky nevýznamné s výjimkou srovnávací plochy 3,
která se od zbylých dvou variant odliovala v nìkterých parametrech (G,
d, d200) ji pøed zahájením experimentu. Zøetelné zpomalování výkového
rùstu h200 na proøedìných variantách 2 a 3 se promítlo do pomalejího
nárùstu tíhlostního kvocientu h/d200. Pøed zahájením pokusu v roce 2000
(vìk 11 let) byly hodnoty tíhlostního kvocientu h/d200 na vech tøech
variantách srovnatelné (hodnoty 57 a 58). Dva roky po zásahu (2002 vìk 13 let) dolo na variantách 1 (kontrola) a 2 (silný zásah) k témìø
identickému zvýení h/d200 na hodnoty 65 a 66. Pouze na variantì 3
(velmi silný zásah) se hodnota h/d200 témìø nezmìnila, a zaznamenaná
hodnota 58 je statisticky prùkaznì nií ne na zbylých variantách
experimentu.
Porovnání zmìn v tloukové struktuøe porostù lze provést pouze
u porostù na variantách 1 a 2, které byly pøed zahájením pokusu témìø
identické (obr. 6). Provedený zásah na variantì 2 se projevil pøedevím ve
slabích tloukových stupních, kde nebyl v roce 2002 zaznamenán ádný
jedinec s výèetní tloukou do 5 cm, zatímco v kontrolním porostu jich
bylo zjitìno 110 na jeden hektar. Charakter zásahu (odstranìny
i úrovòové stromy) ovlivnil celkový poèet silnìjích jedincù (s výèetní
tloukou 15 cm a více), jich bylo v roce 2002 na
variantì 2 identifikováno ménì (420 ks.ha-1) ne v porostu kontrolním
(540 ks.ha-1).
DISKUSE
Jak ji bylo zmínìno v úvodu, je modøín pro svou relativní odolnost
k pùsobení kodlivých èinitelù vhodný k zakládání náhradních porostù
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Tab. 3: Základní údaje (se smìrodatnými odchylkami) o výzkumné sérii
Kraslice. Basic data (with standard deviations) from experimental series
Kraslice.
Vìk 13 let (2002)8

Pøírùst 11 a 13 let9

Pøírùst 11 a 13 let
bez NT10

*
10

*

*

1340±227

*

*

3

2625±433 1550±393 59 % 1075±183

*

1075±183

*

*

1

22,14±4,41

2440±331

G (m2.ha-1) 2
3
d (cm)

h (m)

h/d

d200 (cm)

h200 (m)

h200/d200

Zásah5

1

Po zásahu6

0
2440±331
*
2370±479 1020±382 43 % 1350±237

2440±331

2

Pøed zásahem4

Nahodilá tìba (NT)
11 a 13 let7

N (ks.ha-1)

Srovnávací plochy2

Ukazatel1

Vìk 11 let (2000)3

S
* 22,14±4,41 * 27,51±5,51 5,37 5,37
20,06±3,45 6,30±1,27 31 % 13,76±3,05 0,09 19,06±3,98 S 5,39 5,30

0

14,95±1,72 S 7,30±2,08 49 % 7,65±1,06

1

10,7±0,9

10,7±0,9

10,5±1,4

*
9,3±2,1

*

2

*

11,4±1,3

3

8,6±0,7 S

7,8±0,6

*

9,6±1,1

1

8,2±0,3

*

2

8,1±0,4

*
7,7±0,7

8,2±0,3

*

3

6,8±0,3

6,7±0,8

1

77±4

2

*

11,96±1,48 S 4,31 4,31

11,9±1,0
*
10,7 13,5±1,5 S

1,2

*

2,1

*

*

12,0±1,3

2,4

*

2,1

*

8,4±0,3

*
9,2

10,3±0,4
10,4±0,5

2,0

*

*

7,2±0,4

*

8,4±0,2

1,2

*

*

77±4

9

*

*

74±5

*
86

86±4 S

78±6

*
84±9

77±4 S

3

*

3

79±2

88±16

*

76±3

*

70±5 S

-6

*

1

16,4±1,0

*

*

*

*

18,8±1,2

2,4

*

2

16,3±1,2

*

*

*

*

18,6±2,0

2,3

*

3

13,3±1,1 S

*

*

*

*

15,5±1,5 S

2,2

*

1

9,5±0,2

*

*

*

*

12,4±0,3

2,9

*

2

9,5±0,2

*

*

*

*

11,9±0,5

2,4

*

3

7,5±0,2

*

*

*

*

8,9±0,2

1,4

*

1

58±3

*

*

*

*

66±3

8

*

2

58±3

*

*

*

*

65±4

7

*

3

57±3

*

*

*

*

58±4 S

1

*

1

Index, 2Comparative plots, 3Age 11 years, 4Before thinning, 5Thinning, 6After thinning, 7Salvage cutting
(SC) 11  13 years, 8Age 13 years, 9Increment 11  13 years, 10Increment 11  13 years without SC

S

statisticky významné rozdíly - á=0,05 (statistically significant differences)
N  poèet stromù (number of trees), G  výèetní kruhová základna (basal area), d  výèetní tlouka
(diameter at breast height), h  støední výka (mean height), h/d  tíhlostní kvocient (quotient of
slenderness), d200  støední tlouka 200 nejsilnìjích stromù na 1 ha (mean diameter of 200 thickest trees
per 1 ha), h200  výka 200 nejsilnìjích stromù na 1 ha (height of 200 thickest trees per 1 ha), h/d200 
tíhlostní kvocient 200 nejsilnìjích stromù na 1 ha (quotient of slenderness of 200 thickest trees per 1 ha)
Srovnávací plochy (Comparative plots): 1  kontrolní plocha bez zásahu (control plot without thinning),
2  srovnávací plocha se zásahem  negativní výbìr v úrovni i podúrovni (comparative plot with thinning 
negative selection from above and below), 3  srovnávací plocha s velmi silným zásahem (comparative plot
with very heavy thinning)
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v imisních oblastech (indeláø 1994). Pìstování modøínu v monokultuøe
se veobecnì povauje za nevhodné a v praxi stále chybí dostatek
informací o pìstování takovýchto porostù. Zanedbání výchovy
a ponechávání nadmìrné hustoty porostù mùe ji ve vìku kolem 10 let
vést k nepøíznivému vývoji výkového rùstu modøínù (indeláø 1974).
V imisních oblastech mají vzniklé modøínové monokultury plnit
pøedevím funkce porostù náhradních døevin a tomu je tøeba podøídit
i pìstební opatøení s cílem stabilizovat souèasné porosty, zlepit jejich
funkèní úèinky a pøipravit je k pøemìnám. Výhody pouití modøínu
k tvorbì PND jsou i v jeho pùsobení na prostøedí, kdy ve srovnání se
smrkem propoutí ve vegetaèní dobì pod porost nejenom relativnì velkou
èást svìtla, ale i sráek (Lang 1971).
Zjitìná znaèná tlouková diferenciace v porostech obou sledovaných
experimentù koresponduje s výsledky zjitìnými v niích polohách
(Klíma 1997, Kantor, Paøík 1998), podle kterých modøín, pøestoe patøí
mezi svìtlomilné døeviny, dokáe pøeívat pomìrnì dlouho v podúrovni.
Na obou námi sledovaných experimentech (Kalek a Kraslice) byl
v podúrovni zjitìn znaèný poèet ivotaschopných jedincù s výèetní
tloukou 2 - 3 cm.
Krátký èasový interval od provedení zásahu prozatím neumoòuje
kompletní vyhodnocení reakce vychovávaného porostu. Jako pøedbìný
odhad oèekávané reakce modøínových porostù na výchovné zásahy
poslouilo srovnání vývoje stromù rostoucích v okrajových øadách
a stromù rostoucích uvnitø porostu (experiment Kalek). Byly zjitìny
vysoce signifikantní rozdíly v hodnotách tloukového pøírùstu modøínu
ve prospìch volných jedincù na okraji porostu. Tato skuteènost naznaèuje,
e dynamika rùstu mladých modøínových porostù bude zøejmì vyadovat
i kratí interval výchovných zásahù. Odpovídající výchova je dùleitá
i v dalích fázích vývoje modøínových porostù, kdy se její zanedbání
projevuje zmenením pøírùstu (Klíma 1990).
Volnì rostoucí stromy v okraji porostu (experiment Kalek) vykazovaly
lepí statické vlastnosti (pøíznivìjí tíhlostní kvocient) ne stromy uvnitø
kontrolního porostu bez výchovného zásahu. Provedení výchovného
zásahu (uvolnìní zápoje) by tak mìlo vést ke zlepení statické stability
modøínových porostù. Podle pøedbìných výsledkù (pouze 2 roky po
zásahu) byl tento trend na variantách s výchovou zaznamenán, a to na
obou popisovaných experimentech (Kalek a Kraslice). V Kruných
horách je odpovídající statická stabilita modøínových porostù jedním
z hlavních pøedpokladù jejich pøeití v extrémních podmínkách imisní
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
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oblasti, kde je èastý výskyt zlomù a ohnutí kmene a koruny
(Fabiánek et al. 1997).
Døevoprodukèní funkce modøínových porostù v oblasti Kruných hor
nemusí být jednoznaènì v pozadí. V hospodáøských lesích patøí modøín
evropský bezesporu k domácím nejproduktivnìjím døevinám (Petrá,
Mecko 1994). Od této døeviny lze oèekávat nejen velmi dobrou kvantitu,
ale i kvalitu produkce.
V této studii prezentuje lokality s vìtím imisním zatíením experiment
Kalek (780 m n. m.), kde bylo v roce 1999 identifikováno 22 %
z celkového poètu stromù v porostu s mírným pokozením asimilaèních
orgánù a 10 % s pokozením silným. Nejvíce byly pokozeny stromy
v niích tloukových stupních (do výèetní tlouky 8 cm), podílejících
se na celkové výèetní kruhové základnì pouze 13 % (10 % mírnì
pokozených a 3 % silnì pokozených). Na celkové kvalitì porostu se
projevuje i pokození zvìøí (ohryz). Podobnì jako u hodnocení
zdravotního stavu jsou nejvíce pokozeny stromy v niích tloukových
stupních (do výèetní tlouky 7 cm).
Jiná situace nastala pøi hodnocení kvality kmene sledovaných jedincù.
Pouze u 39 % jedincù byl klasifikován kmen jako rovný (kvalita kmene
1). Jednosmìrná køivost (kvalita kmene 2) byla zaznamenána u 14 %
jedincù. Nejvíce (47 %) byly v porostu zastoupeni jedinci s vícesmìrnou
køivostí kmene (kvalita kmene 3). Pro následný vývoj porostu z hlediska
plnìní produkèní funkce je dùleité zjitìní, e stromy s rùznou mírou
køivostí kmene byly identifikovány ve vech tloukových stupních.
Tomu odpovídají i podíly jednotlivých klasifikaèních stupòù na celkové
výèetní kruhové základnì (13 % jedincù s jednosmìrnou køivostí a 47 %
jedincù s køivostí vícesmìrnou). Pokud jde o kvantitu produkce, vykazuje
sledovaný 15letý modøínový porost, zaøazený pomocí taxaèních tabulek
(ÚHÚL, VÚLHM 1990) podle støední výky do výkové bonity (AVB)
32, nadprùmìrný rùst (Gskut. = 19 m2.ha-1, Gtab. = 16 m2.ha-1).
Vìtí poadavky na plnìní døevoprodukèní funkce budou zøejmì kladeny
na modøínové porosty v niích polohách. Tyto lokality prezentuje v naí
studii experiment Kraslice. Sledované porosty jsou oploceny, take
pokození zvìøí je eliminováno. Pomìrnì dobrá imisní situace lokality
zatím nevyaduje ani podrobné provedení hodnocení zdravotního stavu.
Analýza kvality kmene sledovaných jedincù bude podle metodiky
experimentu provedena po rùstové sezónì 2003. Ji nyní vak lze
konstatovat, e sledované modøínové porosty vykazují nadprùmìrný rùst.
V roce 2002 13letý porost, zaøazený pomocí taxaèních tabulek (ÚHÚL,
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VÚLHM 1990) podle støední výky do výkové bonity (AVB) 36 (Gtab. =
19 m2.ha-1), dosáhl výèetní kruhové základny 27 m2.ha-1. Jedním z dùvodù
zvýeného rùstu porostù na experimentu Kraslice je s nejvìtí
pravdìpodobností zvýený produkèní potenciál v minulosti obdìlávané
pùdy (bývalá lesní kolka). Výèetní kruhová základna kontrolního porostu
tak pøesahuje i údaje uvádìné v zahranièních tabulkách (Marschall 1992)
pro modøínové porosty nejlepích bonit ve výcarsku (ve vìku 20 let
Gtab. = 25 m2.ha-1).
ZÁVÌR
Pøestoe jsou experimenty s výchovou modøínových porostù v Kruných
horách v poèátcích, lze získané poznatky shrnout do následujících závìrù:
* Modøínové porosty zaloené výsadbou 2,5 - 4 tisíc sazenic na jeden
hektar se zapojují pøiblinì ve vìku 10 let. Na kyselých stanovitích
vyích poloh (SLT 7K) je to pøi horní porostní výce 5 - 6 m, kdeto na
bohatích stanovitích niích poloh (bývalá lesní kolka SLT 5Q) pøi
horní porostní výce 8 - 9 m. Porosty jsou v tomto vìku ji znaènì
diferencovány (v porostech pøeívá znaèný poèet podúrovòových
jedincù s výèetní tloukou 2 - 5 cm).
* Byly potvrzeny znaèné rozdíly ve spádnosti kmenù (tíhlostní
koeficient nejslabích stromù 150 a nejsilnìjích stromù 50) v mladých
modøínových porostech, které naznaèují, e stromy niích stromových
tøíd se snaí udret kontakt s horní stromovou tøídou výkovým
pøírùstem na úkor pøírùstu tloukového.
* Jako pøedbìný odhad oèekávané reakce modøínových porostù na
výchovné zásahy poslouilo srovnání vývoje stromù rostoucích
v okrajových øadách a stromù rostoucích uvnitø porostu (experiment
Kalek). Byly zjitìny vysoce signifikantní rozdíly v hodnotách
tloukového pøírùstu modøínu ve prospìch volných jedincù na okraji
porostu, co indikuje zvýenou konkurenci uvnitø porostu a potvrzuje
potøebu výchovného zásahu.
* Na velmi silné výchovné zásahy negativním výbìrem v podúrovni
i v úrovni reagovaly sledované porosty ji v prvním roce po zásahu
zvýeným tloukovým pøírùstem (resp. pøírùstem na výèetní kruhové
základnì G). Navíc byl na proøedìných plochách pozorován trend
zpomalení výkového pøírùstu, který se promítl do zastavení nárùstu
tíhlostního kvocientu.
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* Tloukový pøírùst horního stromového patra (200 nejsilnìjích stromù
na jeden hektar) nebyl dva roky po zásahu ovlivnìn, i zde jsou vak
patrné tendence zpomalení výkového rùstu projevujícího se na
zpomalení nárùstu tíhlostního koeficientu.
* Pokud jde o døevoprodukèní funkci sledovaných modøínových porostù,
vykazují v souèasné dobì nadprùmìrný rùst výèetní kruhové základny
pøesahující tabulkové hodnoty. Pro následný vývoj porostu z hlediska
plnìní produkèní funkce je dùleité zjitìní (experiment Kalek), e
stromy s rùznou mírou køivostí kmene byly identifikovány ve vech
tloukových stupních (podíl na celkové výèetní kruhové základnì 13 % jedincù s jednosmìrnou køivostí a 47 % jedincù s køivostí
vícesmìrnou).
* Výe uvedené pøedbìné závìry potvrzují vhodnost vèasných silnìjích
zásahù v modøínových porostech. Na lokalitách urèených k pøemìnì se
nabízí spojit tyto zásahy ji s podsadbou cílových døevin.
LITERATURA
BALCAR, V.: Vývoj výsadeb lesních døevin ve smrkovém vegetaèním
stupni v Jizerských horách. [Development of forest tree plantations at
the spruce zone in the Jizerské hory Mts.]. In: Zeszyty Naukowe
Akademii Rolniczej im. H. Kollataja w Krakowie. Nr 332. Sesja
Naukowa. Zeszyt 56. Struktura i dynamika górskich borów
swierkowych. Sympozjum ... Kraków - Zakopane, 25-27 wrzesnia
1997. Krakow, Wyd. AR 1998, s. 259 - 271. - ISSN 0239-9342.
FABIÁNEK, P. et al.: Ore Mountains. Winter 1995/96. FGMRI, Praha
1997. 31 s.
KANTOR, P., PAØÍK, T.: Produkèní potenciál a ekologická stabilita
smíených lesních porostù v pahorkatinách - I. jehliènatý porost
s pøímìsí buku na kyselém stanoviti LP Køtiny. [Production
potential and ecological stability of mixed forest stands in uplands I. A conifer stand with the admixture of beech at an acid site of the
Køtiny training forest enterprise]. Lesnictví - Forestry, 44, 1998,
è. 11, s. 488 - 505.
KLÍMA, S.: Analýza výsledkù probírkových zásahù na výzkumných
plochách s modøínem. [Analysis of results of thinnings made in
research areas with larch]. Lesnictví, 36, 1990, è. 12, s. 1001 - 1022.
KLÍMA, S.: Posouzení rùstu modøínu v neprobírané smìsi døevin.
[Assessing the growth of larch in an unthinned mixture of trees]. In:

Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
Sborník z celostátní konference, Teplice 27. 03. 2003, VÚLHM VS Opoèno 2003

176

Novák, J., Slodièák, M.: Experimenty s výchovou porostù modøínu v Kruných horách

Medzinárodná vedecká konferencia LES-DREVO-IVOTNÉ
PROSTREDIE ´97, Zvolen 1997, s. 19 - 29.
KUBELKA, L. et al.: Obnova lesa v imisemi pokozované oblasti
severovýchodního Krunohoøí. [Forest regeneration in the airpolluted area of the north-eastern Ore Mts.]. Ministerstvo
zemìdìlství ÈR, Praha 1992. 133 s.
LANG, W.: Ökologische und hydrologische Untersuchungen in
verschieden stark durchforsteten Fichten- und Lärchenbeständen des
Schwarzwaldes. [Ecological and hydrological investigations in
different heavily thinned Norway spruce and European larch stands
in the Black Forest]. Landesverwaltung Baden-Württemberg,
Stuttgart 1971. 87 s.
MARSCHALL, J.: Hilfstafeln für die Forsteinrichtug. [Support tables
for forest management planning] (Fünfte Auflage). Österreichischer
Agrarverlag, Wien 1992. 199 s.
PETRÁ, R., MECKO, J.: Objemová, kvalitová a hodnotová produkcia
smrekovcových porastov na Slovensku. [Volume yield, quality and
value production of larch stands in Slovakia]. In: Rùst, význam
a pìstování modøínu. Sborník ze semináøe. Brno, 21. 9. - 22. 9. 1994.
Ed. V. Tesaø. Ústav pìstìní lesù FLD MZLU, Brno 1994, s. 7 - 12.
INDELÁØ, J.: Monosti vyuití modøínu v Kruných horách.
[Possibilities of the use of European larch in Ore Mts.]. Lesnická
práce, 44, 1965, è. 7, s. 322 - 326.
INDELÁØ, J.: Pøirozená obnova jesenického (sudetského) modøínu
Larix decidua Mill. var. sudetica Dom. na nelesních pùdách
a struktura mlazin. [Natural regeneration of the Sudeten larch Larix
decidua Mill. var. sudetica Dom. on non-forest land and the young
growth structure]. Èasopis Slezského muzea - Acta Musei Silesiae,
series dendrologia, XXIII, Opava 1974, s. 33 - 52.
INDELÁØ, J.: Vyuití modøínu pro zalesòování kalamitních holin
v Kruných horách. [Use of European larch in afforesting of cleared
calamity areas in the Kruné hory Mts.]. Lesnická práce, 57, 1978,
è. 6, s. 245 - 253.
INDELÁØ, J.: Monosti vyuití modøínu opadavého pro stabilizaci
lesních porostù v imisních oblastech. [Possibilities of the use of
European larch for stabilisation of forest stands in polluted regions].
In: Monosti obnovy a zvýení stability lesních porostù v oblastech
pod vlivem imisí. Dùm techniky ÈSVTS, Ústí nad Labem 1988, s. 55
- 61.
Slodièák, M., Novák, J. (eds.): Výsledky lesnického výzkumu v Kruných horách v roce 2002.
Sborník z celostátní konference, Teplice 27. 03. 2003, VÚLHM VS Opoèno 2003

177

Novák, J., Slodièák, M.: Experimenty s výchovou porostù modøínu v Kruných horách

INDELÁØ, J.: Perspektivy modøínu opadavého (Larix decidua Mill.)
v lesním hospodáøství Èeské republiky. [European larch (Larix
decidua Mill.) perspectives in the forest management of the Czech
Republic]. In: Rùst, význam a pìstování modøínu. Sborník ze
semináøe. Brno, 21. 9. - 22. 9. 1994. Ed. V. Tesaø. Ústav pìstìní lesù
FLD MZLU, Brno 1994, s. 33 - 39.
ÚHÚL, VÚLHM: Taxaèní tabulky. [Mensurational tables]. ÚHÚL
Brandýs nad Labem, VÚLHM Zbraslav-Strnady, 1990, nestr.
Pozn.: Práce vznikla v rámci øeení výzkumného zámìru VÚLHM VS
Opoèno (CEZ:M06/99:01), "Pìstování lesa v ekotopech naruených
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SUMMARY
European larch (Larix decidua Mill.) is domestic species with relative air
pollution resistance. Larch stands occupy ca 14% of substitute tree species
(STS) stands area of the Ore Mts. At present, young stands have a
dynamic height growth and canopy is closing. Plantation of larch stands
as monocultures is atypical and traditionally not recommended. In spite of
this, the larch monocultures were created on immission clearings, and
therefore, the proper forest management with respect of all functions of
STS stands is an topical question.
The aim of the present study is to recognise, when it is possible to start
with thinning and what kinds of thinning regimes are more suitable in
larch stands with respect of their functions as STS stands.
In 1999, the first experimental series Kalek was established for
investigation of young larch stands tending in forest district Èervený
Hrádek. The experimental stand is located in the 7th Spruce with Beech
Forest Vegetatin Zone at elevation of 780 m. The experiment consists of
two partial comparative plots (500 m2 each): 1 - variant without thinning
and 2 - variant with thinningby negative selection mostly from above. All
trees on plots are numbered and points for dbh measurement are labelled.
In 2000, diameter breast height of all trees and height of representative
groups of trees from all tree classes were measured. Before the first
experimental thinning, the number of trees on both comparative plots was
ca 3,400 and basal area 14.3 m2 per hectare (Tab. 1). First thinning on plot
2 (Fig. 1) started after analysis of comparability and 29% number of trees
(30% basal area) was removed by negative selection mainly from above.
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For investigation of actual growth dynamic, the groups of trees from
border and inside rows were compared. Three groups of trees were
determined: d25 - all trees in row, d20 - without thinnest individuals, d10 ten thickest individuals (Tab. 2). In 1999 (age 12 year), mean dbh was
identical for both compared groups (6.7 cm).
Annual diameter increment of investigated trees in the period of 2000 2002 (age of 13 - 15 years) varied in group d25 between 1.2 - 1.3 cm on
border row and 0.7 - 0.8 cm on inside row, in group d20 between 1.3 - 1.6
cm on border row and 0.6 - 0.9 cm on inside row and in group d10 between
1.8 - 1.9 cm on border row and 0.9 - 1.3 cm on inside row. In all cases, the
diameter increment of trees was significantly higher (a = 0.05) in border
row than in inside row (Fig. 5, Tab. 2). Better diameter increment of the
trees from border row resulted in increased static stability (lower h/d
ratio).
The second experimental series Kraslice was established in 11-year-old
larch culture founded by planting with density of 2,500 trees per hectare
on fenced ground of previous forest nursery in 2001. The experimental
stand is located in the 5th Beech with Fir Forest Vegetatin Zone at
elevation of 560 m. The experiment consists of three comparative plots:
1 - control plot without thinning, 2 - plot with negative selection from
above and below removing 43% of N and 31% of G, 3 - plot with very
heavy reduction of larch storey removing 59% of N and 49% of G by
negative selection from all tree classes (Tab. 3, Fig. 6).
Two years after experimental thinning (2002), some differences between
investigated initially comparable stands were found. Basal area of control
plot increased by 24%, while on thinned plots 2 a 3 by 39% and 56%.
Similarly, dbh increased on control plot by 11% and on thinned plots 2
and 3 by 18% and 25%. On the other hand, height increment of trees on
thinned plots was reduced, which resulted in their better (lower) h/d
ratio and consequet higher resistance to stem-breaks. But because of only
2-year period of observation, found differences are still unsignificant.
From the preliminary results of the experiments with thinning of young
larch cultures in air polluted area of the Ore Mts. it can be concluded that
canopy of larch stands originated from planting of 2.5 - 4 thousand plants
per hectare is closing in growing conditions of the 7th Spruce with Beech
Forest Vegetation Zone approximately at the top height of 5 - 6 m, while
on more fertile sites of the 5th Beech with Fir Forest Vegetation Zone at
the top height of 8 - 9 m (age of 10 - 12 years). At the period of canopy
closure, the larch stands are deeply differentiated (dbh from 2 to 15 cm).
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Reaction of experimental larch stands on heavy thinnig by negative
selection was immediate and could be detected in the following vegetation
period. Inspite of air pollution, growth of experimental stands is
supernormal and exceeds the data from growth tables. At the same time,
60% of individuals showed some malformations, mostly one-sided or
two-sided stem curvature.
Preliminary results from these two experimental series confirmed the
suitability of proper, timely and heavy thinning of larch cultures. On
localities suitable for stand conversion, thinning can be connected with
underplanting with shade-tolerant target tree species.
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