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Anotace
Lesnické označení „přestárlé porosty“ nesou lesní ekosystémy s významným podílem
stromů, jejichž věk přesáhl průměrnou dobu obmýtí. Zmíněné porosty jsou častým
předmětem diskuzí a možných sporů mezi orgány ochrany přírody a vlastníkem lesa. Je pro
ně typické, že se v minulosti nevyvíjely zcela spontánně, neboť byly jednorázově nebo
opakovaně přímo ovlivněny lesnickými zásahy (např. nahodilé těžby kůrovcem napadených
stromů, odvoz ležících kmenů po větrné disturbanci apod.). Nejde tedy o lesy původní ve
smyslu platné legislativy (vyhl. 64/2011 a navazující). Zároveň se ale jedná o potenciálně
cenné lokality z hlediska ochrany přírody, neboť kontinuita jejich přirozeného vývoje nebyla
vždy zcela přerušena. Staré živé stromy nebo například rozkládající se ležící kmeny mohou
reprezentovat kontinuitu přirozených procesů včetně zpětných vazeb mezi složkami
ekosystému a potenciálně mohou být i zdroji výjimečné biodiverzity. Z tohoto důvodu
označujeme tyto porosty jako „pralesovité relikty“. Volba vhodného způsobu
managementu takových porostů vyžaduje objektivní posouzení jejich biologické hodnoty
ve vazbě k historickému vývoji. Biologickou hodnotou je v tomto projektu míněna
biodiverzita vybraných indikačních skupin organismů, výskyt vzácných taxonů a zachovalost
vazeb mezi složkami ekosystému. V projektu předpokládáme, že biologická hodnota porostu
souvisí s jeho disturbanční historií, jejíž součástí jsou i historické přímé antropogenní zásahy.
Na podkladu analýzy biologické budeme, diferencovaně podle typu biotopu, navrhovat
budoucí management takových porostů. Snahou tedy není převádět a priori takové porosty
do bezzásahového režimu, ale spíše exaktně určit jejich biologickou hodnotu a definovat
takové managementové strategie, které budou reflektovat zájmy ochrany přírody i vlastníka.

K o n c e p c e v ý z k u m u, p ř e d p o k l a d y
Předpokládáme, že aktuální stav zkoumaných lesních porostů a biodiverzita hodnocených
taxonomických skupin jsou zejména výslednicí 1) přírodních poměrů lokality a 2) jejím
historickým vývojem (tzv. historickou kontingencí). Historickým vývojem jsou zejména
myšleny přirozené a antropogenní disturbance a jejich krajinný kontext. Studiem obou
hlavních složek dynamiky lesních ekosystémů chceme získat dostatek informací k návrhu
managementových opatření pro porosty v konkrétních přírodních poměrech. Historie bude
studována dendrochronologicky a s využitím minulých LHP, přírodní poměry zejména
průzkumem půd; aktuální stav lesů s využitím dendrometrie, botaniky, bryologie,
malakozoologie, entomologie a mykologie.
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Cíle projektu
1) Zjistit aktuální stav vybraných indikátorových taxonomických skupin organismů a stav
přírodního prostředí (zejména půd) v bukových porostech s významným podílem starých
stromů.
2) Porovnat tato zjištění s odpovídajícími pralesovitými porosty v regionu, které jsou
dlouhodobě v režimu spontánního vývoje (zejména Boubínský prales, Milešický prales,
Stožec)
3) Navrhnout rámcové zásady a provozně použitelné postupy pro budoucí management tzv.
„přestárlých porostů“, diferencovaně podle biologické hodnoty a typu biotopu.

Výzkumné plochy
Z celkem 100 porostních skupin, které byly navrženy k výzkumu, bylo osobně navštíveno 70.
Porostní skupiny byly detailně prochozeny, fotodokumentovány a byla na nich posouzena:
 přítomnost mohutných stromů, které jsou pravděpodobně staré a mohou být nositeli
tzv. „kontinuity pralesa“
 tvar a velikost plochy se „starými“ stromy
 účast Fagus sylvatica
 přítomnost recentních těžebních zásahů
 vnitřní homogenita plochy
 sklon svahu
 přítomnosti hydromorfních ploch
 přítomnost silně skeletovitých ploch
 začlenění plochy do maloplošného chráněného území
Na základě těchto kritérií byly navštívené plochy klasifikovány stupnicí 1–5. Nejlepší
hodnocení měly plochy s výskytem mohutných stromů, dostatečnou velikostí a vhodným
tvarem (pro umístění plochy 0,2 ha), s přítomným Fagus sylvatica, bez recentní těžby,
vnitřně neroztříštěné, mimo příkré srázy, s bez převahy hydromorfních a silně skeletovitých
půd. Z výčtu je zřejmé, že kritéria byla používána obvykle jako limitní, dovolovala tedy
variabilitu ploch.
Předmětem hodnocení naopak záměrně nebyl stav přirozeného zmlazení, objem a
stáří „mrtvého dřeva“, přítomnost vývratových tvarů a jiných znaků minulých disturbančních
událostí, zastoupení dřevin, vlastnosti terestrických půd. U těchto kritérií byla žádoucí
podstatná variabilita mezi plochami. Tato pestrost by měla být odrazem různé historie
porostů (přirozené i antropogenní disturbance). Výběr ploch s různou minulostí umožní lepší
pochopení dopadu disturbancí a managementu na biologickou hodnotu porostů, což umožní
lépe formulovat doporučená managementová opatření.
Zbylých 30 ploch bylo bez návštěvy vyřazeno z výběru. Důvodem vyřazení byla
nejčastěji nedostatečná velikost porostní skupiny nebo její přílišná blízkost k jiné, výborně
hodnocené lokalitě. Při konečném výběru 30 lokalit byla zohledňována i vzájemná poloha
porostních skupiny. Absence vhodných porostů na LS Vyšší Brod bohužel znemožnila původní
myšlenku 3 shluků ca 10 ploch (LS Klatovy + LZ Železná Ruda, LZ Boubín, LS Vyšší Brod).
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K realizaci výzkumu jsme vybrali ze 100 navržených porostů následující případy:
LS Klatovy (též KL)

LS Železná Ruda (ZR)

201F16
211G17/4
309E17
114G17
103B15
109F15b
324A15
423F17

LS Vyšší Brod (VB)

315E12
318D12
207B16

LZ Boubín (BB)

203D17b/1b
205C17a/5
230C17/02
237A17/02
219B16/02b
529D17
221D17/03
211C17/04
221A16/03b
259B17/02b
138F17/02a
246C17a/03
131C14/02c
257F17a/02b
248C13/02c
231C16b/02b
161D17/02b
216C16/02b
220C17

Červeně zvýrazněné porosty byly vybrány nejen k dendrometrickému, půdnímu a
dendrochronologickému šetření, ale i k detailnímu hodnocení stavu populací 5
taxonomických skupin organismů. Zbylé plochy byly z pohledu biologické hodnoty posouzeny
zrychlenou metodikou.
V dílčích kapitolách bývají jednotlivé porostní skupiny (např. LZ Boubín 231C16b/02b)
z důvodu zkrácení označovány číslem porostu (např. BB 231C), které je rovněž pro studijní
plochy unikátní.
Z výčtu studovaných porostů je zřejmé i zařazení porostů do věkových stupňů podle LHP:
12. stupeň
– 2 porosty
13. stupeň
– 1 porost
14. stupeň
– 1 porost
15. stupeň
– 3 porosty
16. stupeň
– 6 porostů
17. stupeň+ – 17 porostů
Hlavní část výzkumu se uskutečňuje na plochách nejstaršího věkového stupněm hypoteticky
se stářím nad 170 let.
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Lokalizace ploch
Střed každé výzkumné plochy je fixován kolíkem z betonářské oceli (roxor) délky ca 20 cm.
Kolík je zatlučený až po okraj do půdy. Vedle kovového kolíku je pro snazší orientaci umístěn
dřevěný kolík s červenou hlavou a číslem porostu. Současně jsou signální páskou označeny
středové stromy a okrajové stromy plochy ve směru 4 světových stran od středu plochy. Při
opakovaných měřeních se plánujeme spoléhat na kovový kolík v zemi (nalezení detektorem
kovů) a přesnou souřadnici středu plochy.
Celkem 15 detailně studovaných ploch bylo zaměřeno GPS přístrojem GARMIN s přesností ca
5m. Na jaře 2019 budou středy těchto ploch zaměřeny geodetickou totální stanicí s přesností
ca 5 cm. Tímto přístrojem bylo již dříve zaměřeno 15 středů ploch s omezeným biologickým
hodnocením. Tabulka 1 ukazuje polohy středů ploch.
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Tab. 1: Souřadnice středů výzkumných ploch

Kód porostu
BB‐131C
BB‐138F
BB‐161D
BB‐203D
BB‐205C
BB‐211C
BB‐216C
BB‐219B
BB‐220C
BB‐221A
BB‐221D
BB‐230C
BB‐231C
BB‐237A
BB‐246C
BB‐248C
BB‐257F
BB‐259B
BB‐529D
KT‐114G
KT‐201F
KT‐211G
KT‐309E
VB‐207B
VB‐315E
VB‐318D
ZR‐103B
ZR‐109F
ZR‐324A
ZR‐423F

Y_SJTSK
809143.98100
810402.36928
808686.79407
802935.55925
804049.20675
804609.10380
801275.33800
803806.56500
804493.88200
805263.37900
805174.86261
803219.63182
804082.97500
803127.90443
808370.58565
808527.02700
810717.55871
810403.94500
797859.38247
848462.01500
850332.80798
847952.56692
843452.20000
791274.23100
785123.45300
787047.54500
844251.73518
841424.15454
841444.93600
839024.03700
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X_SJTSK
1155292.74500
1157838.58529
1158494.65850
1159262.25254
1159577.47723
1160630.83817
1160476.74100
1160589.21900
1161318.09400
1160914.77300
1161511.24451
1162620.77354
1163565.34000
1163278.05581
1164620.05225
1163539.41800
1162560.20978
1161381.16300
1156453.64290
1120605.72000
1124520.86232
1127280.57402
1122079.49100
1199280.46600
1200225.30900
1199275.08000
1128232.71786
1129622.64625
1134068.81800
1127665.08200

Lesnický archiv
Cil: Na základě minulých lesnických plánů zjistit dostupnou historii managementových
zásahů ve studovaných porostech a jejich těsném okolí. Dendrochronologický výzkum
disturbanční historie, který příliš neumožňuje oddělovat jednotlivé disturbanční faktory,
tímto krokem získá nezávislou informaci o charakteru konkrétní antropogenní disturbance
v minulosti.
Metodika
Tabelárně byly sumarizovány informace získané z historických LHP, které byly zapůjčeny od
příslušných správců lesa. Ofoceny byly dostupné histotrické lesnické mapy. Protože jsme
tomuto zdroji informací nepřikládali zásadní informační hodnotu, nedohledávali jsme další
případné materiály ve veřejných archivech.
Souborné výsledky
Historická data LHP poskytují cennou informaci o postupné fragmentaci pralesovitých
reliktů, o plánovaných i realizovaných těžbách. Výstupy jsou uvedeny v příloze 1: Lesnický
archiv. Jsou zde rovněž cenné informace o nahodilých těžbách v důsledku větrných polomů,
gradace kůrovcovitých apod. Současně jsou ale historická data LHP obtížně uchopitelná.
Důvodem je jejich vysoká fragmentace, nestejná hloubka dostupné historie i nestejná
podrobnost záznamu pro jednotlivé plochy. Nejpodrobnější data byla získána na LZ Boubín.
Patrně nejcennější je informace o vývoji těsného okolí výzkumné plochy, které nebylo
studováno dendrochronologicky. Z materiálu je například patrné, jaký byl rozsah
pralesovitých porost ještě před pár desítkami let, což je cenné pro vyhodnocení biodiverzity
porostů ve vztahu k vývoji velikosti lokality.
Analýza historických LHP sloužila v souborných dendrochronologických analýzách a
při managementových úvahách jako cenná doplňková proměnná pro interpretaci zjištěné
disturbanční minulosti, kterou považujeme za klíčovou informaci při popisu minulého vývoje
porostů. Data LHP proto zpracováváme individuálně pro výzkumné plochy, tj. bez syntéz.
Z jednotlivých historických lesnických map a tabulkových výpisů LHP je patrné
postupné stárnutí hlavní stromové etáže porostů (ve smyslu barevného posunu ve věkových
třídách), fragmentace starých porostů na menší porostní skupiny v důsledku vkládání
obnovních prvků, plošné proředění porostů v důsledku podrostních obnovních postupů,
vznik/zánik lesních cest apod. V tabulkové části LHP jsou patrná plánovaná i realizovaná
opatření, která jsou kvantifikována po dřevinách a m3. To pro jednotlivé porosty kompletuje
dendrochronologický obraz disturbanční minulosti, který je detailní, ale oproti LHP postrádá
třídění disturbančních faktorů. Prostorová informace o zpřístupnění porostu je cenná pro
technologický návrh jednotlivých managementových opatření.
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Dendrometrie
Cíl: Detailně charakterizovat strukturu dendromasy na vybraných plochách, kvantifikovat ji a
tzv. mapu stromů poskytnout jako adresný podklad pro navazující výzkum
Metodika
Metodika byla detailně popsána v předešlých výstupech projektu. Zaměření objektů v lesním
porostu se uskutečnilo pomocí technologie Field‐Map (Ústav pro výzkum lesních
ekosystémů, s.r.o., www.fieldmap.cz/) Při měření byla použita sestava kompasového modulu
MapStar (Laser Technology, Inc.), laserového dálkoměru a výškoměru Impulse (Laser
Technology, Inc.) a terénního notebooku Hammerhead (WalkAbout Computers).
Zaznamenané objekty v lesních porostech: stojící stromy, ležící stromy, vývraty, pařezy,
cesty, potoky, další významné prvky. V prostředí programové aplikace Field‐Map se objekty
řadí do jednotlivých vrstev, obsahujících právě jeden typ zaměřovaného objektu. Přesná
identifikace každého objektu byla klíčová pro navazující cílený biologický výzkum.
Field‐Map projekt
Vrstvy jednotlivých typů objektů v programové aplikaci Field‐Map byly zaznamenány ve
formátu umožňujícím převod zaměřených objektů (vrstev) do prostředí programu GIS
ArcView. Vytvořený projekt tak obsahuje všechny zaměřené objekty zájmové plochy a je
roztříděn do jednotlivých tematických vrstev. Projekt tak umožňuje zobrazení a kombinace
libovolných vrstev zájmové plochy v požadovaném měřítku. Pro potřeby přehlednější
vizualizace mapových podkladů byla vytvořena značková sada obsahující 306 geometrických
značek pro stromy. V podobě značky se snoubí aktuální růstová forma stromu, druh dřeviny
a dynamika jeho vývoje.
Měření a popis stojících stromů/kmenů
V metodice se rozlišují pojmy strom a kmen. Strom označuje jedince, který je tvořen jedním
nebo více kmeny – např. po rozdvojení, či v polykormonu. Kmenem rozumíme oddenkovou
část stromu, se kterou počítáme při výpočtu objemu (výčetní tloušťka přesahuje 100 mm) a
která zaujímá svébytné postavení v sociální struktuře porostu, např. kmen ve dvojáku či
jeden z kmenů v polykormonu. Zaměřují se a popisují všechny kmeny s výčetní tloušťkou
minimálně 100 mm, ke každému z nich se vyplňují tyto atributy:
 identifikační číslo stromu – každý kmen je označen „rodným“ číslem stromu, ke kterému
náleží, všechny kmeny v polykormonu či vzniklé z rozdvojení tak mají stejné číslo stromu
 identifikační číslo kmene (pořadové číslo kmene v rámci stromu)
 výčetní tloušťka kmene měřená ve výšce 1,3 m nad zemí s přesností na 1 cm
 tloušťka kmene měřená u země s přesností na 1 cm
 výška kmene s přesností na 0,5 m
 druh dřeviny
 charakter stavu kmene – celistvost a vitalita kmene (živý celistvý, živý zlom, mrtvý celistvý,
mrtvý pahýl)
 horní tloušťka u živého zlomu nebo mrtvého pahýlu s přesností na 1 cm
 orientační znak kmene – určuje zvláštní tvarové znaky kmene (boule na kmeni, chůdovité
kořeny, silně prohnutý kmen)
 sociální postavení kmene v rámci porostu – zařazení do zkrácené Zlatníkovy stupnice
(nadúrovňový, hlavní úroveň, nad polovinou hlavní úrovně, pod polovinou hlavní úrovně),
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sociální postavení kmene s ohledem na expozici – zařazení dle klasifikace Lorimer and
Frelich (1989) mezi stromy uvolněné (tj. shora osluněné) a potlačení (tj. shora zastíněné).
substrát – hodnocení typu substrátu v případě vyvráceného kmene (na kupě, na díře, na
pahýlu, na kmeni)
poznámka – doplňující informace o zdravotním stavu apod.

Měření a popis ležících stromů/kmenů
Zaměřují se ležící kmeny s výčetní tloušťkou minimálně 100 mm, ke každému z nich se vyplňují
tyto atributy:
 identifikační číslo stromu číslo stromu – každý ležící kmen je označen „rodným“ číslem
stromu, ke kterému náleží
 identifikační číslo kmene (pořadové číslo kmene v rámci stromu)
 výčetní tloušťka (v cm) v 1,3 m délky od báze kmene
 délka ležícího stromu s přesností na 0,5 m
 druh dřeviny
 stupeň rozkladu – určuje se stádium dekompozice, kategorie tvrdý, nahnilý, rozpadlý
 původ ležícího kusu – kus kmene zcela vylomený, zcela vyvrácený, odlomený od živého
zlomu, odlomený od mrtvého pahýlu
 poznámka – doplňující informace
Obdobným způsobem byly zaměřovány i další objekty.
Porovnání s údaji z Boubínského pralesa
Porovnána byla struktura lesa na 30 výzkumných plochách velikosti 0,2ha s obdobnými 0,2
velkými plochami v Boubínském pralese, kterých bylo 123 (Obr. 1). Plochy byly v pralese
umístěny pravidelně. Případy, kdy kruh přesahoval hranici jádrového území, byly vyřazeny.
Vyřazeny byly i případy, kdy se kruh významně (> 50 %) nacházel na glejích a organozemích.
Tato stanoviště se totiž na výzkumných plochách objevovala jen sporadicky (v několika
případech byla přítomna mimo 5 bodů půdního šetření).
Souborné výsledky
Již v roce 2017 byla dokončena analýza dendromasy výzkumných ploch velikosti 2000 m2, při
které byly odstraněny drobné nedostatky prvotního šetření z roku 2016. Současně byly
dendrometrické ukazatele synteticky zpracovány. Mapy stromů za 30 výzkumných ploch jsou
uvedeny v příloze dendrometrické části.
Současně byly vypočteny sumární statistiky týkajících se počtu jedinců, jejich kruhové
základny a objemu. Tyto charakteristiky byly vypočteny a sumarizovány pro jednotlivé
plochy, věkové stupně, dřeviny i charakter jedince. Klíčové sumární výstupy jsou
prezentovány v Tab. 1‐2, další tabulky jsou v Příloze 2: Dendrometrie. Z nich je patrná
očekávaná převaha Fagus sylvatica a Picea abies ve zkoumaných porostech, vedlejší
zastoupení měla Abies alba. Ostatní dřeviny byly zastoupeny spíše sporadicky.
Výpočty objemu ukazují, že předmětem šetření jsou velmi produktivní porosty, což se
projevilo zejména při vyšším zastoupení Abies alba a Picea abies.
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Tab. 1: Objem stojících stromů na jednotlivých výzkumných plochách podle dřeviny (marginálně zastoupené
dřeviny byly pro přehlednější vizualizaci sloučeny)
Objem stojících kmenů (m3)
Fagus sylvatica

Plocha
ZR‐103B
ZR‐109F
KT‐114G
BB‐131C
BB‐138F
BB‐161D
KT‐201F
BB‐203D
BB‐205C
VB‐207B
BB‐211C
KT‐211G
BB‐216C
BB‐219B
BB‐220C
BB‐221D
BB‐221A
BB‐230C
BB‐231C
BB‐237A
BB‐246C
BB‐248C
BB‐257F
BB‐259B
KT‐309E
VB‐315E
VB‐318D
ZR‐324A
ZR‐423F
BB‐529D
Celkem

X‐živý,
zdravý
57.63
54.53
73.36
12.82
65.06
66.19
23.42
113.65
102.83
4.8
95.26
52.33
33.76
25.06
91.42
28.78
51.03
138.86
64.85
180.75
28.66
100.83
24.42
52.04
51.2
102.26
51.27
66.62
57.2
27.83
1898.72

BK
Celke
Z‐
O‐
P‐
m
zlom souše pahýl
0.31
0.66

2.05

2.07
6.4

0.44
0.03

0.36

0.97
0.04
6.65
0.71
1.04
1.42

2.15

1.04

0.16
0.25

0.25
1.94
0.09

0.26
0.09

0.96

0.13
0.23
0.37
0.19
1.47
12.12

0.04
1.43

3.35 18.73

Picea abies
X‐živý,
zdravý

Abies alba
Ostatní dřeviny
SM
JD
Ostatní
Z‐
O‐
P‐ Celkem X‐živý,
Z‐
O‐
P‐ Celkem X‐živý, Z‐
O‐
P‐ celkem
zlom souše pahýl
zdravý zlom souše pahýl
zdravý zlom souše pahýl

57.63
67.05
1.41
68.46
55.81
41.44
0.03 2.96 44.43
76.07
59.96
2.07 62.03
12.86 177.39
0.14 0.17 177.7
71.71
39.53
39.53
66.9
0.57
0.57
26.97
68.54 0.32 1.71 0.31 70.88
121.5
102.83
16.68
4.67 21.35
4.8
63.48 1.79 0.09 1.62 66.98
95.26
41.17
10.99 3.32 55.48
54.84
69.05
0.56 69.61
33.76 100.81
1.6 0.65 103.06
25.06 127.23
127.23
92.46
17.16
2.65 19.81
28.78
99.08
0.92
100
51.28
68.89
0.54 10.09 79.52
140.96
26.5
4.94 31.44
65.1 135.13
135.13
180.84
7.78
7.78
28.92
85.64
8.94 94.58
101.88
30.81
0.97 0.23 32.01
24.42 121.08
1 1.33 123.41
52.17
88.59
1.71
90.3
51.2
71.03
71.03
102.49
51.27
59.53
2.67 1.52 63.72
67.03
76.1
0.8 5.37 82.27
58.82
60.96
0.94
61.9
29.3
38.86
0.17
39.03
1932.9 1859.47 2.11 23.06 54.6 1939.24

25.9
94.23
17.33

0.32
4.38
0.29

7.69
11.84
31.54
19.37
37.1
10.61
28.86
9.06

1.07
2.43

0.44
2.84
1.5
4.46
0.08

0.25

27.29
101.04
17.62
7.69
12.28
31.54
22.21
38.6
15.07
29.19
9.06

57.87
38.75
4.04

57.87
38.75
4.04

27.61

27.61

8.56
15.09
13.41
14.49
68.25
18.38
46.77
606.75

0.79

0.37
2.82

0.25

0.1 0.71
8.28 14.32

9.35
15.09
13.41
14.86
71.07
18.38
47.58
629.6

4.62

0.56
0.02

5.81

5.18
0.02
5.81

9.03
0.04

9.03
0.04

3.22
3.22
0.39

3.22
3.22
0.45

0.06

2.8

2.8

22.31 2.19
14.41

0.89

0.18

25.57
14.41

0.09
8.73 3.69
4.98
3.54 0.24

0.09
12.42
4.98
3.78

0.09
23.87
0.13
0.85
0.54
18.95
127.62 6.12

0.09
23.87
0.13
0.85
0.54
19.4
135.9

0.26
1.21

0.19
0.95

SUMA

158.6
201.3
161.5
190.6
128.0
79.8
129.4
146.9
127.4
110.8
165.8
153.6
145.9
152.3
172.9
167.5
160.4
186.8
227.8
188.7
135.9
138.9
161.0
157.6
135.7
127.4
130.0
221.2
139.6
135.3

SUMA/ha

792.8
1006.5
807.7
952.8
639.8
399.0
647.0
734.7
637.0
554.2
829.1
768.2
729.4
761.5
864.7
837.7
802.1
934.1
1139.2
943.6
679.6
694.4
804.8
787.8
678.7
636.8
649.9
1106.1
698.2
676.6

Tab. 2: Objem ležících kmenů na jednotlivých plochách podle dřevin (marginálně zastoupené dřeviny byly pro
přehlednější vizualizaci sloučeny)
Objem ležících kmenů (m3)
Fagus sylvatica

Plocha
ZR‐103B
ZR‐109F
KT‐114G
BB‐131C
BB‐138F
BB‐161D
KT‐201F
BB‐203D
BB‐205C
VB‐207B
BB‐211C
KT‐211G
BB‐216C
BB‐219B
BB‐220C
BB‐221D
BB‐221A
BB‐230C
BB‐231C
BB‐237A
BB‐246C
BB‐248C
BB‐257F
BB‐259B
KT‐309E
VB‐315E
VB‐318D
ZR‐324A
ZR‐423F
BB‐529D
Celkem

X‐
vylomený

Z‐od
zlomu

0.05
0.35
0.31

P‐od
pahýlu

V‐
vývrat

0.02
1.98

7.26
0.61
0.25

1.53
0.61
1.35
9.66

3.77
3.74

0.37

0.35
0.22

3.97
0.47
0.07
1.29

5.5
0.62
2.38
0.2
4.04

1.76
0.49

0.72
0.24
0.04
28.19

3.56
2.47

31.96

BK
Celkem

0.05
0.51
0.31

0.16

2.14
0.63
0.53
2.32

Picea abies

0.72
1.01

0.18

3.67
0.61
2.37
12.17
2.32
11.03
4.7
0.25
0.22
3.97
1.19
1.08
6.79
0.62
4.14
0.87
4.04

0.05
0.59

0.05
1.31

0.07

0.24
3.67

3.56

66.18

X‐
vylomený

8.69
9.76
4.06
2.54
1
4.77
1.05
4.08
3.45
12.62
5.45
1.73
1.99
6.97
0.29
4.32
3.79
0.26
0.57
17.43
1.43
27.1
2.31
1.55
4.45
3.9
3.8
11.07
150.43

Abies alba

P‐od
pahýlu

1.75
2.77
0.28
1.07
0.36
2.49
0.03
0.68
0.29
1.79
2.6
6.69
3.05

3.09
0.52
3.59
0.19

V‐
vývrat

0.07
0.14

0.1
0.28
0.27
2.69
0.18
0.08
0.35
3.52
0.57
9.21
3.11

0.17
5.26

SM
Celkem

X‐
vylomený

8.76
11.65
6.83
2.82
1.1
6.12
1.68

Ostatní dřeviny
P‐od
pahýlu

V‐
vývrat

JD
Celkem

X‐
vylomený

0.7
0.12
2

2.91

3.03
2

2.19
2.48

9.26
3.66
13.38
5.8
2.02
7.3
7.54
12.1
14.12
6.84
0.26
0.57
20.69
1.95
35.95
2.5
1.55

0.11
2.74
1.63

0.73
13.85

2.19
2.48
0.73
13.85

1.84
0.17
0.21

1.95
2.91
1.84

2.81

P‐od
pahýlu

0.18

ostatní
celkem
V‐
vývrat

0.12

0.34

0.02

0.34

0.01

0.11

0.16

0.16

2.81

0.51

0.23
0.14
1.72
20.92
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0.3

5.5

2.06

0.06
4.51
0.08
0.5
4.48
0.02 0.08
3.9
0.07 0.05 11.19
31.41 26.69 208.53

0.03

0.11

0.3

5.5

1

2.57

0.27

0.15

0.42

0.28

0.1
2.46

0.23

0.03
19.74

0.14
1.75
3.32 43.98

0.07
1.33

0.03
0.85

SUMA SUMA/ha

9.81
15.19
9.48
2.82
6.96
9.21
4.81
26.02
11.58
5.72
27.32
12.5
2.27
7.52
11.51
16.1
15.5
13.63
0.26
1.19
30.33
2.82
39.99
2.5
4.59
1.31
4.74
4.72
7.71
13.04

49.1
76.0
47.4
14.1
34.8
46.1
24.1
130.1
57.9
28.6
136.6
62.5
11.4
37.6
57.6
80.5
77.5
68.2
1.3
6.0
151.7
14.1
200.0
12.5
23.0
6.6
23.7
23.6
38.6
65.2

Přepočteno na plochu 1ha, zkoumané porosty dosahovaly objem stojící dendromasy
ca 400‐1100 m3 s průměrným objemem 773m3ha‐1. Značné rozdíly byly způsobené zejména
zastoupením starých stromů (u některých ploch bylo sníženo zakmenění těžbou), dále
stanovištěm (polohy na půdách klasifikovaných jako Leptosols nebo Hyperskeletic Podzols
byly méně produkční), podílem dřevin i průměrných věkem. Objem ležící dřevní hmoty byl
velmi variabilní, pohyboval se mezi 1 až 200 m3ha‐1 s průměrem 53 m3ha‐1 (aritmetický
průměr v tomto případě neodráží dostatečně charakter dat). Objem ležícího dřeva byl
zásadně formován intenzitou historického managementu porostů (intenzivnější zásahy vedly
k prudkému snížení objemu dřeva) a částečně též přirozenými disturbancemi (porosty silně
disturbované vichřicí v roce 1870 odpovídaly v době výzkumu svou strukturou vývojovému
stadiu optima s nízkým podílem tlejícího dřeva).
Porovnání s jádrovým územím NPR Boubínský prales
Obr. 1: Celkem 123 ploch v jádru Boubínského pralesa
určených pro získání kontrolního souboru dendrometrických
dat (analýza dat z plošného dendrometrického šetření z roku
2010)

V porostech zkoumaných pralesovitých
reliktů byl signifikantně vyšší počet stojících stromů,
než odpovídá jádru Boubínského pralesa (Obr. 1).
Zatímco v pralese to bylo v průměru 47 jedinců,
v pralesovitých reliktech to bylo 80 jedinců. Rozdíly
byly statisticky signifikantní na p < 0,001 (T‐test,
F=9,90). Ze struktury porostů je zřejmé, že v jádru
pralesa se častěji uplatňují stadia dorůstání a
rozpadu, které byly při výběru výzkumných ploch
v pralesovitých zbytkách logicky podhodnoceny.
V pralesovitých reliktech byl oproti jádru
Boubínského pralesa pozorován i signifikantně vyšší
počet ležících kusů stromů (T‐test, p=0,01, F=7,16).
Zatímco v pralesovitých reliktech bylo změřeno
průměrně téměř 27 kusů ležících kmenů, v jádru
pralesa to bylo jen téměř 22 kusů na ploše 0,2 ha. Z objemových charakteristik ale zároveň
vyplývá (T‐test, p<0,001, F=4,5), že průměrný objem fragmentu ležícího kmene byl v pralese
podstatně vyšší než v reliktech. Zatímco objem ležících kmenů činil v pralese v průměru 52,9
m3 0,2ha‐1, v reliktech to bylo pouze 10,7m3. Vyšší přehlednost reliktních porostů mohla
umožnit detailnější determinaci kmenů a fragmentaci v některých případech podpořil i
lesnický management (krácení kmenů). Objem stojících stromů se mezi Boubínským
pralesem a zkoumanými relikty signifikantně nelišil (T‐test, p=0,19, F=1,46). Jasně to
ukazuje na nižší hmotnatost kmenů v plochách studovaných reliktů oproti Boubínskému
pralesu, což jistě souvisí i s nižším průměrným stářím stromů a absencí extrémních jedinců.
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Obr. 2: Počty stojících a ležících stromů a jejich objemy na 0,2ha plochách v Boubínském pralese a
v pralesovitých reliktech v CHKO Šumava
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Dendrochronologie
Cíl: Stanovení věkové struktury a disturbanční minulosti jednotlivých výzkumných ploch a
současně analyzování růstové plasticity hlavních dřevin na zkoumaných plochách. Na základě
těchto podkladů je diskutován původ jednotlivých porostů, jejich minulé antropogenní
ovlivnění i výskyt jiných disturbančních jevů
Metodika
Na každé ploše bylo vrtáno celkem 30 uvolněných a 5 potlačených stromů. Stromy byly pro
odběr vývrtu vybrány randomizovaným způsobem na základě dendrometrických dat ze
seznamu uvolněných resp. potlačených jedinců na konkrétní ploše. Nebylo‐li možné
vytipovaného jedince úspěšně odebrat (např. z důvodu hniloby kmene), byl randomizovaně
vybrán jedinec náhradní stejné dřeviny a tloušťky. V případě, že na dané ploše o velikosti 0,2
ha nebylo možné odebrat dostatečný počet jedinců, byli odebráni a dendrometricky
doměřeni náhradní jedinci v nejbližším okolí dané plochy. Kritériem pro výběr náhradníků
byla vzdálenost od středu plochy a sociální postavení (tj. vybrán byl nejbližší strom ke středu
plochy s odpovídajícím sociálním postavením).
Z každého vybraného stromu byl odebrán vždy jeden vývrt, a to ve směru po
vrstevnici ve výšce ca 1,3 m nad zemí. Směru po spádnici jsme se vyhýbali z důvodu
eliminace excentricity kmene vzniklé růstem stromu na svahu či kořenovými náběhy.
V terénu byla u každého vývrtu kontrolována vzdálenost vývrtu od dřeně (tj. středu) stromu.
S ohledem ke značným dimenzím stromů a snaze o minimální zásah do dynamiky přísně
chráněné lokality (resp. eliminace nadměrného poškození studovaných jedinců), byla
tolerována odchylka od středu do 3 cm (dle Applequist 1958). Tato tolerance odpovídá
obdobným studiím (např. Šamonil et al. 2013).
V roce 2016 bylo odebráno na 20 plochách (19 ploch na LZ Boubín a 1 plocha na LS
Vyšší brod) celkem 700 jedinců. V roce 2017 byly odebrány vzorky na zbylých deseti plochách
(2 plochy na LS Vyšší Brod, 4 plochy na LS Železná Ruda a 4 plochy na LS Klatovy), celkem 355
jedinců. K ukončení sběru dat tedy došlo v roce 2017. Následně bylo v letech 2016 až 2018
v dendrochronologické laboratoři Eduarda Přůši Odboru ekologie lesa VÚKOZ analyzováno
celkem 1055 vývrtů.
Při přípravě vzorků na dendrochronologickou analýzu, byly uplatněny standardní
postupy popsané autory Stokes and Smiley (1996), tj. vývrty byly nalepeny do lišt, usušeny
při pokojové teplotě a vybroušeny jemným smirkovým papírem hrubosti 400 na pásové
brusce. Následně byly vývrty naskenovány s využitím skeneru EPSON LA2400 při vysokém
rozlišení (1600 DPI) a změřeny šířky letokruhů v programu WinDendroTM s přesností 0.001
mm (WinDendro 2014). Synchronizace naměřených letokruhových křivek byla následně
provedena v programu PAST 5 (SCIEM 2016) s využitím programu COFECHA (Grissino‐Mayer
2001). Pak byla data importována do prostředí R (R Core Development Team 2017) pomocí
balíku „dplR“ (Bunn 2010), kde byly provedeny statistické analýzy a vypočtena disturbanční
minulost ploch podle postupu Šamonila et al. (2013).
Rozdíl ve věku stromů byl testován analýzou variance (ANOVA) s využitím Tukey HSD
testu. Analýza disturbanční minulosti, byla provedena pomocí nově naprogramovaných
skriptů v programu R (R core team 2018), které z důvodu zachování maximální
porovnatelnosti získaných dat s daty kterými již disponuje VÚKOZ, vycházejí z analýzy
disturbanční minulosti dle Šamonil et al. (2013).
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Vztah věku k DBH byl analyzován pomocí lineární regrese. Pro stanovení nejistoty
(konfidenčního intervalu) byla vypočtena lineární regrese pro 1000 dílčích souborů
obsahujících 1000 dvojic hodnot věku a konkrétního DBH. Z těchto hodnot byla vždy
vypočtena lineární regrese a šířka 95% konfidenčního intervalu. Výsledný konfidenční
interval je 95% konfidenční interval vypočtený z těchto dílčích souborů.
Pro vyhodnocení disturbanční minulosti byl využit tzv. boundary line koncept (BL,
Black and Abrams 2003). Pro spolehlivou analýzu disturbanční minulosti se doporučuje dle
Black et al. (2009) operovat při konstrukci BL s alespoň 50 000 letokruhy pro konstrukci BL.
Řada dendrochronologických studií však této hranice nedosahuje (viz Altman et al. 2014).
Velikost datového souboru vytvořená v rámci našeho projektu umožnila spolehlivě vypočítat
BL pro buk (46 177 letokruhů v souboru) a smrk (37 491 letokruhů v souboru) a jedli (19 416
letokruhů v souboru).
Pro samotnou konstrukci BL je nutné vypočítat pro každý letokruh v souboru hodnoty
PG a PGC (prior growth a percent growth change; Nowacki and Abrams 1997), kde hodnota
PG reprezentuje průměrný přírůst v deseti předcházejících letech a PGC reprezentuje
relativní změnu v průměrném přírůstu v následujících deseti letech. Tento proces má za úkol
eliminovat náhlé růstové změny způsobené výkyvy klimatických podmínek. Hodnoty PG a
PGC byly vypočteny pomocí balíku „TRADER“, vyvinutého pro prostředí R (Altman et al.
2014). Pro výpočet prahových hodnot BL byla následně využita metodiky Splechtny et al.
(2005). Z těchto hodnot byla v prostředí R vypočtena křivka (negativní exponenciála) nejlépe
prokládající vypočtené hodnoty. Lokální maxima byla následně porovnána s hodnotami
boundary line (BL). V rámci toho porovnání byly stanoveny prahové hodnoty pro major
release (≥100 % BL), moderate release (≥50 % BL) a minor release (≥20 % BL pro Picea abies
a ≥25 % BL pro buk).
Analýza iniciálního růstu byla provedena dle metodiky Lorimer (1988) a Lorimer and Frelich
(1989). Průměrný iniciální růst byl analyzován pro prvních pět letokruhů každého vývrtu
(odebraného nejdále 3 cm od dřeně). Prahová hodnota pro iniciální růst jedince v otevřeném
prostoru (resp. v gapu) byla 1.53 mm pro buk a javor klen a 1.60 pro smrk a jedli (Škulavík
2016). Postup je shodný s analýzou Šamonil et al. (2013) ze Žofínského pralesa, což
umožňuje porovnatelnost výsledků.
Souborné výsledky
Celkem byly odebrány vývrty z 1055 jedinců, z čehož bylo 487 jedinců buku lesního (Fagus
sylvatica; 46 %, Obr. 1), 373 jedinců smrku ztepilého (Picea abies; 35 %), 137 jedinců jedle
bělokoré (Abies alba; 13 %), 49 jedinců javoru klen (Acer pseudoplatanus; 5 %), 6 jedinců
borovice lesní (Pinus sylvestris) a 3 jedinci břízy bělokoré (Betula pendula; méně než 1 %).
Výstupy jsou uvedeny v Příloze 3: Dendrochronologie.
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Obr. 1: Druhové zastoupení dendrochronologicky analyzovaných vzorků na všech zkoumaných plochách.

Věkové struktury a rozdíly
Průměrný věk všech měřených stromů byl 146 ± 65 let (viz Obr. 2). Více než polovina
odebraných stromů (celkem 54 %) byla ve věku mezi 120‐190 lety. Průměrný věk buku byl
149 ± 84, smrku 149 ± 44, jedle 141 ± 39 a klenu 122 ± 40. Téměř dvojnásobná směrodatná
odchylka věku buku oproti smrku ukazuje na jeho postupnou regeneraci v lesních porostech,
zatímco smrk se zmlazuje spíše ve vlnách (jakési kohorty patrně souvisí s výskytem
extrémních disturbancí). Nejstarším měřeným stromem byl 407 let starý jedinec buku
(plocha BB‐211C), nejstarší měřený smrk byl starý 359 let (plocha BB‐257F), nejstarší měřená
jedle (plocha BB‐211C) byla stará 351 let, věk nejstaršího měřeného klenu byl 190 let (pozn.
ve všech případech jde o počet naměřených letokruhů ve výšce 1,3 m nad bází kmene).
Obr. 2: sumární věková struktura (desetiletí) dendrochronologicky analyzovaný stromů na všech zkoumaných
30 výzkumných plochách.
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Jak bylo zmíněno výše, stáří většiny dosud analyzovaných stromů (celkem 55 %) se
pohybovalo mezi 120‐190 lety (Obr. 2). Podstatná část stromů je tedy starší než významné
extrémní meteorologické jevy (vichřice) a následné biotické disturbance (kůrovcové
gradace), které postihly Šumavu v 60. a 70. letech 19. století (v dalších částech závěrečné
zprávy bude na tyto události odkazováno jako na Šumavské disturbance z 2. pol. 19. stol.).
Vezmeme‐li v úvahu, že obvyklý dopočet několika letokruhů do středu kmene a současně cca
5‐30 let nutných k dosažení výšky 1,3 m, v níž byly stromy odebírány (Šamonil et al. 2013),
lze říci, že zhruba 1/4 analyzovaných stromů (stromy s měřeným stářím 150‐190 let) již
v době disturbancí nacházela pod zápojem a výrazná část se po těchto událostech obnovila.
Jedná se tedy s velkou pravděpodobností o stromy pralesního původu, které nemohly být
vysazeny po narušení. V porostech náležejících do 16. a 17. věkového stupně je podíl těchto
stromů ještě významnější.
Rozdíl ve věku stromů podle druhu dřeviny nebyl statisticky významný (na hladině
významnosti 5 %, borovice a břízy nebyly analyzovány z důvodu malého počtu jedinců).
Nicméně, jak je z Obr. 3 patrné, tak buky jsou nejen nejstaršími stromy v souboru, ale také
stromy s největší variabilitou věku (směrodatná odchylka 83.64), druhou nejvyšší variabilitu
ve věku lze pozorovat u smrku (směrodatná odchylka 43,59), dále pak u klenu (směrodatná
odchylka 39,52) a jedle (směrodatná odchylka 38,84). Z analýzy variance (viz Obr. 2) je patná
vyšší variabilita ve věku buku oproti jiným dřevinám a relativně rovnoměrné rozložení ve
zmlazení. Jehličnany naopak vykazují nižší variabilitu ve věku a jejich zmlazení je vázáno
zejména na období před cca 150 lety (viz průměrný věk jedle a smrku). To naznačuje, že
úspěšné etablování většiny jehličnanů je vázáno na disturbance v 60. a 70. letech 19. století.
Ve stejné době se prosazuje také klen.
Tab. 1: Základní charakteristika věkové struktury měřených ploch. Předložka BB znamená plochy v LZ Boubín,
předložka KT plochy v LS Klatovy, předložka VB plochy v LS Vyšší Brod a předložka ZR plochy v LS Železná Ruda.

Název
plochy
BB‐131C
BB‐138F
BB‐161D
BB‐203D
BB‐205C
BB‐211C
BB‐216C
BB‐219B
BB‐220C
BB‐221A
BB‐221D
BB‐230C
BB‐231C
BB‐237A
BB‐246C

Medián věku
měřených
Nejstarší
stromů
strom
121.0 ±15
177
125.0 ±67
185
25.0 ±65
161
182.0 ±108
344
220.0 ±100
360
219.5 ±117
407
156.0 ±19
256
143.0 ±56
265
173.0 ±90
314
139.0 ±28
202
156.5 ±47
179
176.0 ±70
330
150.5 ±43
286
206.0 ±77
320
184.0 ±68
295

Název
plochy
BB‐248C
BB‐257F
BB‐259B
BB‐529D
KT‐114G
KT‐201F
KT‐211G
KT‐309E
VB‐207B
VB‐315E
VB‐318D
ZR‐103B
ZR‐109F
ZR‐324A
ZR‐423F
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Medián věku
měřených
Nejstarší
stromů
strom
113.5 ±14
133
160.0 ±62
359
172.0 ±40
270
93.5 ±52
273
160.0 ±9
179
126.0 ±28
237
143.0 ±21
168
146.5 ±50
183
154.5 ±46
289
106.0 ±13
119
130.0 ±10
140
111.5 ±38
281
127.0 ±21
196
131.0 ±28
184
165.0 ±66
282

Obr. 3: Srovnání věkové struktury (roky) dendrochronologicky analyzovaných stromů dle druhu dřeviny.

Mezi porosty zařazenými do věkového stupně 16 a 17 nebyl statisticky významný
rozdíl ve věku stromů (dle LHP porosty stáří 160, respektive 170 a více let). Porosty
zařazených dle LHP do věkových stupňů 12, 13, 14 a 15 jsou dle statistické analýzy výrazně
mladší než porosty zařazené do věkových stupňů 16 a 17.
Nejstarší stromy se nacházejí ve věkovém stupni 17 (158 ±79 let), o zhruba dekádu
mladší stromy se nacházejí v porostech zařazených do věkového stupně 16 (147 ±43 let). Věk
stromů v porostech ostatních věkových stupňů je pak nižší: věkový stupeň 15 (120 ±30 let),
věkový stupeň 14 (124 ±15 let), věkový stupeň 13 (113 ±14 let) a věkový stupeň 12 (115 ±18
let). Zároveň byl pozorován zvyšující se rozptyl ve věku jedinců v porostech vyšších věkových
stupňů (viz Obr. 5), kdy ve věkovém stupni 12 byla hodnota směrodatné odchylky SD = 18,0,
ve věkovém stupni 13 SD = 14,3, ve věkovém stupni 14 SD = 15,0, ve věkovém stupni 15 SD =
29,9, ve věkovém stupni 16 SD = 43,0 a ve věkovém stupni 17 SD = 79,1. Výjimečně staré
stromy (které přežily přirozené disturbance v 60. a 70. letech 19. století a následné
managementové zásahy) se nacházely v porostech zařazených do 15. až 17. věkového
stupně. V porostech nižších věkových stupňů byly zcela výjimečné. To naznačuje (nikoli ale
dokazuje) pravděpodobnou nižší úroveň pralesní kontinuity v těchto porostech.
Je také třeba připomenout, že studie je primárně orientována na porosty lesnicky
označované jako „přestárlé“. Porosty v nižších věkových stupních byly vybrány s nižším
počtem replikací, což ovlivňuje výpočet charakteristik rozptylu (směrodatnou odchylku).
Výsledky nicméně jasně naznačují, že zařazení porostů do věkové třídy resp. věkového
stupně poskytuje v podmínkách CHKO Šumava u takto starých porostů jen omezenou, či
pouze orientační, informaci o jejich věkové struktuře. Z průměrných věků studovaných
jedinců a zejména z odlehlých hodnot souborů je zřejmé, že v mnoha porostech, zařazených
dle LHP do starších věkových stupňů roste zastoupení jedinců, kteří jsou podstatně starší,
než by odpovídalo jejich věkovému zařazení dle LHP. Tito jedinci mohou být potenciálně
cenní z hlediska ochrany přírody (biotopové stromy, stromy s výjimečným biomechanickým a
biochemickým vlivem na půdu apod.).
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Obr. 4: Srovnání věkové struktury (roky) dendrochronologicky analyzovaných stromů dle zařazení porostů do
věkových stupňů dle platných v LHP (obvykle od roku 2015).

Vztah věku jedinců k výčetní tloušťce (DBH)
Na Obr. 6 je zachycena intenzita tloušťkového přírůstu vzhledem k věku jednotlivých
dřevin. Z téhož obrázku je rovněž patrné, že vztah věku s průměrem kmene lze úspěšně
predikovat do zhruba 250 let stáří u buku a do zhruba 150 let v případě smrku a jedle. U
starších stromů vstupují do tohoto vztahu další obtížně predikovatelné faktory spojené
s dynamikou lesních porostů, zejména jejich disturbanční minulostí. To limituje naší možnost
odhadu stáří stromu dle jeho DBH (přestože jsme se o to v kapitole Indikace cenných porostů
pokusili). Z analýzy na Obr. 6a a 6b, je rovněž patrný propad v intenzitě tloušťkového přírůstu
v období před velkými disturbancemi, kdy do analýzy vstupují již pouze přestárlí jedinci.
Nejpomaleji ze všech studovaných dřevin přirůstá buk (viz Obr. 5c), naopak
nejrychleji přirůstá ve srovnání s ostatními dřevinami smrk (viz. Obr. 5d). Jedle a klen
vykazují velice podobnou intenzitu radiálního přírůstu (viz Obr. 5e, 5f). U buku lze pozorovat
také nejvyšší rozptyl ve velikosti tloušťkového přírůstu vzhledem k věku (viz Obr. 5).
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Obr. 5: Analýza radiálního přírůstu vzhledem k věku stromů. Na obrázku (a) je zachycena velikost datového
souboru pro jednotlivé druhy, na obrázku (b) je zachycen vztah průměrné šířky kmene při daném kambiálním
stáří, obalová zóna reprezentuje 95% konfidenční interval. Grafy (c) až (f) zachycují rozdíly v průměrné tloušťce
kmene mezi jednotlivými druhy, obalová zóna reprezentuje 95% konfidenční interval. Na grafu (c) jsou rozdíly
mezi bukem a ostatními dřevinami, na grafu (d) mezi smrkem a ostatními dřevinami, na grafu (e) mezi smrkem
a ostatními dřevinami a na grafu (f) mezi klenem a ostatními dřevinami.

Z Obr. 6 je patrné, že nejstarší stromy nebývají vždy tloušťkově nejsilnější. To lze
vysvětlit selektivním působením extrémních disturbancí, které postihují často největší
stromy. Pomalu rostoucí stromy (např. dlouhodobě žijící v podrostu) mají patrně vyšší
pravděpodobnost přežít bez narušení silné vichřice, které byly na Šumavě doloženy v každém
století (viz níže). Zároveň je na Obr. 5 zachycen modelovaný věk stromu v závislosti na DBH.
Hodnoty lineární regrese na Obr. 6 byly odvozeny z měřené šířky kmene v prsní výšce a věku
stromů získaného analýzou vývrtů. Do vztahu tak vstupuje i šířka kůry, jejíž průměrná
hodnota je v případě buku 1 ±0.5 cm, v případě smrku 1.7 ±0.6 cm a v případě jedle 1.8 ±0.5
cm. Z regresních vztahů bylo vypočteno, že buky uvolněné v roce 1870, mají v DBH
v současné době 43 cm, smrky 60 cm, jedle 56 cm a kleny 53 cm (klenů větších dimenzí bylo
odebráno minium, s čímž je spojena relativně vysoká nejistota výpočtu, zároveň je šířka
konfidenčního intervalu jedle a klenu zkreslená malým počtem vzorků). Parametry
regresních modelů použité pro tuto predikci jsou uvedeny v Tab. 2.
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Obr. 6: Vztah DBH k věku studovaných jedinců dle druhu dřeviny.

Tab. 2: Modely predikce věku jednotlivých dřevin na základě DBH. Hodnoty DBH jsou uvažovány se započtením
borky.

Dřevina
Fagus sylvatica
Picea abies
Abies alba
Acer pseudoplatanus

Modelovaný vztah DBH a kambiálního stáří
Věk = 14.486 + 3.084 * DBH
Věk = 80.760 + 1.170 * DBH
Věk = 81.159 + 1.198 * DBH
Věk = 43.958 + 1.971 * DBH

R2
0.61
0.26
0.25
0.40

Obr. 7 zachycuje srovnání modelovaného věku ve vztahu k DBH pro jednotlivé
dřeviny. Toto srovnání v podstatě potvrzuje výsledky vztažené k reálným šířkám letokruhů
zachycené na Obr. 5, tzn., že věk jedinců jedle a smrku vzhledem k DBH je obdobný. Blízkých
dimenzí v odpovídajícím věku dosahuje i klen. Buky obdobných dimenzí jsou obvykle starší
nežli jehličnaté dřeviny. Celkově nejlépe lze predikovat radiální přírůst buku, což je
způsobeno jeho relativně konstantními přírůsty v čase. Nejhůře lze predikovat naopak
tloušťkový přírůst jehličnatých dřevin, které jsou disturbančními událostmi poměrně značně
ovlivněny v průběhu celého životního cyklu. Zvyšující se rychlost přírůstu souvisí s věkovým
trendem, kdy mladší stromy přirůstají podstatně rychleji než starší jedinci. Předvídatelnost
šířek letokruhů pak v delším časovém horizontu klesá z důvodu zvyšující se
pravděpodobnosti výskytu špatně predikovatelných faktorů, jako jsou silné disturbance
v lesních porostech (viz i Obr. 5 a 6).
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Obr. 7: Srovnání modelovaných hodnot věku stromu na základě DBH.

Na Obr. 8 je pak zachycen vztah radiálního přírůstu stromů vzhledem k jejich věku. Vyjma
logického nárůstu DBH s věkem stromu lze pozorovat vyšší rozptyl v přírůstu ve starších
porostech. V mladších porostech lze pak pozorovat výrazně homogennější a vyšší intenzitu
tloušťkového přírůstu.
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Obr. 8: Vztah DBH k věku studovaných jedinců dle věkového stupně (LHP) porostu.

Standartní chronologie studovaných dřevin
Z úspěšně synchronizovaných jedinců byly sestaveny standartní chronologie
studovaných dřevin (buk, smrk, jedle a klen). Kritérium pro úspěšnou synchronizaci byla
hodnota indexů souběžnosti letokruhových křivek s dendrochronologickým standardem THP
>= 4.7 a GL >= 63 (též Šamonil et al. 2013), jednotlivé části výsledné křivky byly sestaveny
vždy z minimálně pěti rostoucích jedinců v daném čase. Nejistota je vyjádřena jako šířka 95%
konfidenčního intervalu ze všech studovaných jedinců.
Z obrázků 9, 10, 11 a 12, je patrné, že ze studovaných dřevin vykazoval
nejkonstantnější přírůst buk (SD=0.40 mm.rok‐1) a klen (SD=0.46 mm.rok‐1). Nejvyšší
rozkolísanost v průměrném ročním přírůstu vykazoval smrk (SD=0.64 mm.rok‐1) následovaný
jedlí (SD=0.52 mm.rok‐1). Podobné výsledky vykázaly i průměrné rozdíly mezi svrchní a
spodní hladinou konfidenčního intervalu, kdy v porovnání mezi „rychle“ a „pomalu“
rostoucími jedinci vykazoval nejkonstantnější přírůsty rovněž buk (průměrný rozdíl mezi
konfidenčními intervaly 1.43 mm), následovaný jedlí (1.57), klenem (1.83) a smrkem (1.84).
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Z obr. 9 je patrné, že průměrný přírůst buku se v průběhu času postupně zvyšuje.
Nicméně z analýzy důležitých let v letokruhové křivce buku (tzv. pointer year analysis) je
patrných několik významných pozitivních a negativních růstových událostí (zvýšení přírůstu o
více než 60 % detekované minimálně 75 % jedinců). Kladné události z počátku 19. století, z
30. a 40. let 19. století a z 80. let 20. stol., lze spojit s významnými disturbancemi, které se
projevily v těchto období na Šumavě (viz níže). Nicméně v případě buku lze pozorovat
několik významných růstových změn v 80. letech 20. století, které mohou souviset
s odumíráním jedle v těchto porostech. Negativních událostí stanovených dle podobných
kritérií, lze pozorovat v letokruhových křivkách buku podstatně méně a to konkrétně v letech
1867 a 1868, 1914, 1948, 1979, 1996 a v roce 2011. Nicméně vyjma roku 1948, který
pravděpodobně souvisí se suchem v roce 1947 a roku 1996, který se z klimatických záznamů
jeví jako teplotně podprůměrný, nelze ani jednu z těchto událostí spojit s klimatickými
podmínkami (ve smyslu průměrných měsíčních teplot a srážek získaných z databáze CRU), a
to i přes to, že se většina těchto událostí projevuje v porostech většiny věkových stupňů (viz
Příloha 3: Dendrochronologie).
Obr. 9: Průměrná letokruhová křivka studovaných jedinců buku lesního a analýza náhlých růstových změn.
Zobrazeny jsou všechny významné události indikující pozitivní a negativní růstové změny patrné v 75 %
zahrnutých letokruhových křivkách. Kritérium pro identifikaci pozitivní růstové změny je zvýšení přírůstu o min
60 % oproti čtyřem předchozím rokům, kritérium pro identifikaci negativní růstové změny je snížení přírůstu o
min 40 % oproti čtyřem předchozím sezónám.

Na letokruhových křivkách smrku je patrná zvýšená intenzita přírůstu v průběhu 19. stol. (viz
obr. 10), což souvisí se Šumavskými disturbancemi (viz níže). Zvýšený přírůst je reflektován i
vyšším počtem pozitivních růstových změn na počátku 19. stol. Pozitivní růstové změny lze
v letokruhové křivce pozorovat rovněž v 80. letech 20. stol., což může podobně jako
v případě buku souviset s odumíráním jedle ve zkoumaných porostech. Významné negativní
růstové změny byly zaznamenány v letech 1929, 1947 a 1948 a 2003 a 2004. Výkyv v růstu
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v roce 1929 může souviset s velice chladným dubnem, což mohlo způsobit zpoždění
v nástupu vegetační sezony. Naopak další dva zmíněné výkyvy souvisejí pravděpodobně
s výrazně suchými roky. Následky těchto událostí jsou patrné na letokruhových křivkách
smrků v porostech všech zkoumaných věkových stupňů.
Obr. 10: Průměrná letokruhová křivka studovaných jedinců smrku ztepilého a analýza náhlých růstových změn.
Zobrazeny jsou všechny významné události indikující pozitivní a negativní růstové změny patrné v 75 %
zahrnutých letokruhových křivkách. Kritérium pro identifikaci pozitivní růstové změny je zvýšení přírůstu o min
60 % oproti čtyřem předchozím rokům, kritérium pro identifikaci negativní růstové změny je snížení přírůstu o
min 40 % oproti čtyřem předchozím sezónám.

V průměrné letokruhové křivce jedle (viz Obr. 11) lze pozorovat několik období
s rozdílnou intenzitou přírůstu. Zatímco v průběhu 19. století jedle přirůstala poměrně
intenzivně (zejména pak po velkých disturbancích), přičemž stromy ve věkovém stupni 17
začaly intenzivně přirůstat již v 1. pol. 19. stol., stromy z nižších věkových stupňů vykazují
zvýšené přírůsty až ve 2. pol. 19. stol. Na rozdíl od smrku se na v letokruhových křivkách
jedle výrazněji neprojevil extrémně suchý rok 1947, avšak oproti smrku je v 70. a 80. letech
20. stol. velice dobře patrná růstová deprese způsobená pravděpodobně nadměrnou imisní
zátěží. Tato událost je v případě letokruhových křivek jedle nejmarkantnější ze všech
studovaných dřevin. Propad přírůstu je patrný ve všech věkových stupních a koresponduje i
s výsledky ze Žofínského pralesa (Šamonil et al. 2013), Německa (Elling et al. 2009) apod.
Nicméně po tomto období dochází u jedle k rapidnímu zvýšení přírůstu. Obě tyto periody
jsou patrné i z analýzy růstových změn napříč všemi věkovými stupni, ve kterých byla jedle
přítomna (viz Příloha 3: Dendrochronologie).
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Obr. 11: Průměrná letokruhová křivka studovaných jedinců jedle bělokoré a analýza náhlých růstových změn.
Zobrazeny jsou všechny významné události indikující pozitivní a negativní růstové změny patrné v 75 %
zahrnutých letokruhových křivkách. Kritérium pro identifikaci pozitivní růstové změny je zvýšení přírůstu o min
60 % oproti čtyřem předchozím rokům, kritérium pro identifikaci negativní růstové změny je snížení přírůstu o
min 40 % oproti čtyřem předchozím sezónám.

Klen lze oproti ostatním dřevinám částečně charakterizovat jako iniciální sukcesní
druh, který se prosazuje v porostech následně po velkých disturbancích, což je dobře patrné i
na jeho letokruhových křivkách. Na těchto datech je rovněž ve všech věkových stupních
dobře patrné snížení tloušťkového přírůstu s přibývajícím kambiálním stářím studovaných
jedinců. Oproti ostatním dřevinám není z letokruhových křivek klenu patrná žádná výrazná
událost vyjma roku 1848 (viz Příloha 3: Dendrochronologie).
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Obr. 12: Průměrná letokruhová křivka studovaných jedinců javoru klen a analýza náhlých růstových změn.
Zobrazeny jsou všechny významné události indikující pozitivní a negativní růstové změny patrné v 75 %
zahrnutých letokruhových křivkách. Kritérium pro identifikaci pozitivní růstové změny je zvýšení přírůstu o min
60 % oproti čtyřem předchozím rokům, kritérium pro identifikaci negativní růstové změny je snížení přírůstu o
min 40 % oproti čtyřem předchozím sezónám.
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Plasticita růstu smrku a buku a disturbanční historie porostů
Mezinárodní dendrochronologická literatura (např. Gratzer et al. 2004) se obecně shoduje
v tom, že věková struktura porostů jen omezeně odráží jejich disturbanční minulost. Některé
stromy se totiž mohly obnovit dlouho po disturbanci v otevřených mezerách stromového
zápoje, nebo naopak mohly dlouho čekat na uvolnění pod zápojem (buk rostoucí pod
zápojem s DBH 1 cm může mít na bázi až 40 letokruhů; nepublikovaná data VÚKOZ),
případně mohly během života prožít vícero disturbančních událostí. Z tohoto důvodu bylo
přikročeno k výpočtu disturbanční minulosti, a sice dle standardních metodických postupů
(Lorimer and Frelich 1989, Nowacki and Abrams 1997, Frelich 2002, Splechtna et al. 2005,
v případě českých přirozených lesů pak Šamonil et al. 2013, Vašíčková et al. 2016), jelikož
disturbanční minulost mnohdy věrněji odráží dynamiku lesa než jeho věková struktura.
Pro posouzení celkové plasticity růstu jednotlivých dřevin, ze které bude následně
odvozena hranice růstové reakce považovaná za disturbanci, byla použita metoda boundary
line (BL, Black and Abrams 2003, 2004). Rovnice boundary line, byla vypočtena zvlášť pro
stromy rostoucí v jádru Boubínského pralesa, jež jsou v databázi OEL VÚKOZ (publikace v
přípravě), pro stromy v přírodě blízkých porostech zařazených dle LHP do věkového stupně
17 a pro ostatní porosty zařazené dle LHP do mladších věkových stupňů (viz Obr. 13 a Tab.
3).
Obr. 13: Srovnání plasticity růstu smrku ztepilého a buku v porostech věkového stupně 17, 16 a mladších
(ostatní porosty) a jedinců rostoucích v Boubínském pralese pomocí metody Boundary line (Splechtna et al.
2005). Graf „a“ zachycuje „hrubá data“ z nichž je odvozen graf „b“, zachycující rovnice negativních
exponenciály pro jednotlivé kategorie lesa.
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Tab. 3: Rovnice boundary line pro jednotlivé skupiny lesních porostů

Skupina lesních porostů Fagus sylvatica
Picea abies
Jádro Boubínského
pralesa
y = 147.318‐44.548*PG+ 706.761*exp(‐2.001*PG) y = 142.171‐30.757*PG+1225.364*exp(‐1.909*PG)
Porosty věkového
stupně 17
y = 336.898‐72.639*x+2950.727*exp(‐4.568*x)
y = 205.622‐38.205*PG+1756.718*exp(‐2.406*PG)
Porosty věkového
stupně 16 a mladší
y = 78.98‐18.03*x+1550.4*exp(‐1.57*x)
y = 299.742‐55.977*x+3534.477*exp(‐7.744*x)
Ze srovnání překvapivě vyplynulo, že buk vykazoval ve zkoumaných porostech vyšší
plasticitu růstu než v pralesovitých porostech (viz Obr. 5, Příloha 3: Dendrochronologie).
Naopak Rozdíl v plasticitě růstu smrku se nelišil mezi pralesovitým jádrem a člověkem
ovlivněnými porosty. Vyšší reakce stromů na disturbanci v člověkem přímo pozměněných
porostech může souviset s charakterem lidské intervence. Zásahy např. mohly pozměnit
obvyklé velikosti gapu oproti pralesovitým porostům, čímž mohlo následně dojít ke změně
mikroklimatických podmínek a vyšším výkyvům v růstu (např. Carlson and Groot 1995).
Jelikož nebyl zásadní rozdíl v průběhu boundary line ve zkoumaných porostech, byla
pro výpočet disturbanční minulosti použita pro každou dřevinu jedna rovnice boundary line
ve tvaru y = 235.102‐48.200*PG+2753.127*exp(‐3.055*PG) pro buk, respektive y = 255.179‐
45.202*PG+1711.659*exp(‐2.512*PG) pro smrk. Dostatečný počet vzorků umožnil rovněž
výpočet rovnice boundary line pro jedli, který doposud nemohl být na území ČR proveden
z důvodu nízkého počtu vzorků. Rovnice Boundary line pro jedli (platná v kontextu výsledků
pouze pro člověkem ovlivněné porosty) má tvar y = 22.232‐ 3.545*PG+1021.474*exp(‐
1.015*PG). Všechny zmíněné boundary line, jsou zobrazeny na Obr. 14. Z důvodu malého
počtu vzorků klenu, byla jeho disturbanční minulost hodnocena dle BL konstruované pro
buk.
Obr. 14: Boundary line použité pro výpočet disturbanční minulosti zkoumaných porostů a PGC hodnoty
jednotlivých dřevin.

Na Obr. 15 je zachycena disturbanční minulost všech zkoumaných ploch, z níž jsou patrné
rozsáhlé disturbance ve 30. letech 19. stol a v 70. letech 19. stol. Obě události jsou
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reflektovány rozsáhlým zmlazením. Zatímco buk zmlazoval částečně v otevřených gapech a
částečně v podrostu, jehličnaté dřeviny a klen zmlazovali zejména v otevřených gapech.
Následně došlo ke snížení disturbanční dynamiky až do cca poloviny 20. století (disturbance
do max. deseti procent plochy korunového zápoje). Ve druhé polovině 20. století lze
pozorovat již plošně rozsáhlejší disturbance.
Obr. 15: Sumární disturbanční minulost všech 30 studovaných ploch je zachycena v horní části grafu, ve střední
části je zachycena analýza zmlazení porostů. Ve spodní části grafu lze nalézt disturbanční minulost a analýzu
zmlazení pro jednotlivé dřeviny. Weak release byly vymezeny na základě hodnot PGC v intervalu 20‐49 %
boundary line, Moderate release v intervalu 50‐99 % boundary line a Major release v intervalu rerease jako
≥100 % boundary line. Počet juvenilních jedinců je podíl z celkového počtu jedinců v dané dekádě, gap origin
vyjadřuje podíl jedinců zmlazujících v gapu v jednotlivých dekádách v rámci celého souboru.
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Součástí Přílohy 3: Dendrochronologie, je analýza disturbanční minulosti porostů
rozdělených do věkových stupňů dle LHP. Disturbanční minulost porostů věkového stupně
17 zachycuje, že se v těchto porostech etablovala většina stromů v 1. polovině 19. stol.
Následné události se zde projevily pouze uvolněním stromů etablovaných při předchozí
události. Na zmlazení jednotlivých dřevin lze pozorovat, že oproti ostatním zkoumaným
dřevinám zmlazuje výraznější podíl buk pod zápojem. V případě buku lze zároveň pozorovat
dvě vlny zmlazení. První v již zmíněné 1. pol. 19. stol. a druhou pak ve 2. pol. 20. stol., kdy
není pozorované rozsáhlejší zmlazení ostatních dřevin.
Disturbanční minulost porostů věkového stupně 16 ukazuje, že většina stromů byla
na ploše etablována po událostech v 1. pol. 19. stol. Z analýzy zmlazení zároveň vyplývá, že
jehličnaté dřeviny zmlazovaly v těchto porostech výhradně v gapech otevřených při velkých
disturbancích z 19. stol. Buk pak zmlazoval v těchto porostech zejména pod zápojem
s výjimkou 60. let 19. stol, kdy docházelo k jeho zmlazení v gapech (viz Obr. 7‐10 v příloze 3).
Zatímco starší porosty věkových stupňů 16 a 17 vznikaly částečně v důsledku
disturbancí z 1. pol. 19 stol. a z 60. let. 19. stol., tak porosty řazené do věkového stupně 15
byly patrně silně disturbovány ve 2. pol. 19. stol. Podobně vypadá i analýza pro nejmladší
studované plochy, kde lze pozorovat na základě analýzy zmlazení vznik stejnověkých
porostů, v nichž prakticky všechny stromy zmlazují na otevřených plochách.
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Půda
Cíl: Charakterizovat půdní prostředí na výzkumných plochách z pohledu převažujících
půdních jednotek, pedodiverzity a variability půd. Současně posoudit vliv jednotlivých
stromů na půdní vlastnosti a dopad antropogenních managementových zásahů na stav půd.
Hypoteticky předpokládáme, že lesnický management, který nutně vede ke zjednodušení
struktury lesa a porušení vazeb stromy‐půda, způsobuje i snížení pedokomplexity na lokalitě.
Mechanický vliv stromů na půdy
Metodika
Stromy představují často přehlížený pedogenetický faktor a současně jsou přímo formovány
lesnickým managementem. Na půdní prostředí působí zejména biochemicky a
biomechanicky. Podle Schaetzla et al. (1989a,b) a Gabeta et al. (2003) lze biomechanické
vlivy rostlin rozdělit na (i) expanzi kořenů při jejich axiálním (podélném) růstu, (ii) rozklad
kořenů a bází stromů a zaplnění tohoto prostoru okolní půdou, (iii) změnu struktury půdy při
čerpáni vody kořeny, (iv) míšení půdy pohybem kořenů během vichřice, (v) fyzikální zpevnění
půdy na svazích kořeny a (vi) vyvracení půdy včetně porušení podloží. Biochemické působení
spočívá např. v rozkladu asimilačních aparátů, rozkladu kmenů a kořenových systémů nebo
metabolické výměny stromů s půdou.
V NPR Boubínský prales byly v roce 2016 a 2017 studovány frekvence, plošné podíly a
objemy půdy spojené s 10 vybranými biomechanickými vlivy stromů na půdu (viz Obr. 1).
Posouzeno bylo celkem 4000 stromů. Výsledky sumarizuje publikace Šamonil P., Daněk P.,
Senecká A., Adam D., Phillips J.D. 2018. The biomechanical effects of trees in a temperate
forest. Earth Surface Processes and Landforms 43: 1063‐1072. DOI: 10.1002/esp.4304.
Uvádíme jen některé body této studie, která je dostupná na http://onlinelibrary.wiley.com.
Studie je zejména výsledkem projektu GAČR 16‐15319S, současně ale byla dedikována
souvisejícímu projektu GS LČR, který financují Lesy české republiky s.p. a Správa Národního
parku Šumava. V roce 2017 jsme obdobné šetření uskutečnili pro zajímavost na 3 plochách
tzv. pralesovitých reliktů. Zároveň byly na všech 30 plochách studovány frekvence
vývratových událostí, které jsou v regionu nejvýznamnějším biogeomorfickým fenoménem.
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Obr. 1: Dle studie Šamonil et al. (2018) uvádíme příklady biomechanických vlivů stromů na půdu, a – vývraty, b
– vyplnění kořenových cylindrů a kořenových systémů u rozkládajících se pahýlů stromů (opačný proces
k vytlačování půdy radiálním růstem kořenů a kmene), c – bioprotektivní funkce stojících stromů, d –
bioprotektivní funkce ležících stromů včetně tzv. procesu log dam, e – kmenový baumstein (kameny vytlačení
radiálním růstem stromu), f – kořenový baumstein, g – kořenová kupa, h – díra po pádu kmene, I – stemwash
(odplavení organické hmoty a minerální půdy stokem po kmeni), j – trunkwash (odplavení organické hmoty a
minerální půdy koncentrovaným stokem vody pod ležícím kmenem)

Shrnutí výsledků
Nejfrekventovanějšími jevy byla bioprotektivní funkce stojících stromů, kterou v rámci
silných dimenzí vykazovalo v Boubínském pralese téměř 60% stromů. Frekventovanými jevy
byly i vývraty neboť okolo 40% ležících jedinců bylo vyvráceno. Podobný podíl stromů
vykazoval bioprotektivní funkci, která z pohledu svahových procesů působí opačným směrem
než vývraty (Obr. 2). Asi desetina ležících stromů vykazovala dva protichůdně působící
procesy (např. vývrat a bioprotektivní funkce kmene). Bioprotektivní funkce byla u ležících
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stromů zaznamenána u 15 až 50% případů v závislosti na jejich tloušťce (mohutné stromy se
rozkládají déle a mohou delší čas „sbírat“ materiál, který se posouvá po svahu).
Obr. 2: Frekvence biomechanických vlivů stromů v NPR Boubínský prales podle jejich výčetní tloušťky. Horní
lišta ukazuje na statistickou signifikanci jednotlivých jevů (odlišná písmena jsou signifikantně odlišná na α =
0,05)

Celkem 11 hodnocených biomechanických vlivů stromů prokazatelně ovlivňovalo 322
m půdy ha‐1. To ukazuje na překvapivě významný vliv jednotlivých stromů pro svahové
procesy. Nejvýznamnějším procesem z hlediska objemu atakované půdy byla vývratová
dynamika (Obr. 3, 4). Významné bylo rovněž vytlačování půdy růstem kořenů, a dále inverzní
proces vyplňování prostoru po dekompozici kořenů okolní půdou. Silné stromy vykazovaly
výrazně vyšší objemy ovlivněné půdy. Mezi dřevinami byly zvláště významné vlivy Picea
abies.
3
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Obr. 3: Objemy půdy související s hodnocenými vlivy strom na půdy podle výčetní tloušťky hodnocených
stromů (logaritmická škála vertikální osy).

Porovnání vlivu stromů v pralese s tzv. pralesovitými relikty
V roce 2017 byly porovnány frekvence vývratů, které reprezentují nejvýznamnější
mechanický vliv strom na půdu (Šamonil et al. 2017, 2018). Počty vývratů na 0,2 ha plochách
výzkumu byly velmi variabilní, pohybovaly se od 2 vývratů (plocha VB 207B) po 33 vývratů
(BB 161D). V průměru bylo na jedné výzkumné ploše 14,1 mikrotopografických tvarů
vývratů. V jádru Boubínského pralesa bylo v průměru 16,0 vývratů na analogických plochách
velikosti 0,2ha. Přes obecně nižší počet vývratů v porostech tzv. pralesovitých reliktů, nebyly
rozdíly statisticky signifikantní (T‐test, p = 0,213, F = 1,24, Obr. 4). Poněkud nižší, leč
statisticky nesignifikantní, počet vývratů v pralesovitých reliktech, mohl být spojen
s minulými lesnickými zásahy, při kterých je kácením a tvorbou pařezů snižován počet
vývratů. Staré vývraty se postupně nivelují a nové vznikají jen sporadicky. Nesignifikantní
výsledek testu lze zároveň interpretovat tak, že studované porosty si stále uchovávají
významnou část pralesovité paměti. Protože mikrotopografie vývratu vydrží v krajině déle
než ležící kmeny a je současně vždy neantropogenního původu, mohou být stopy po
vývratech v některých regionech použity jako podpora k hodnocení přirozenosti lesů.
Řešený projekt v CHKO Šumava záměrně neobsahoval porosty s výraznou změnou
druhové skladby nebo věkové i prostorová struktury, jejichž „pralesní paměť“ je ještě oproti
studovaným porostům ještě více limitovaná. Přesto lze z našich výsledků odvodit obecné
zákonitosti vlivu hospodaření na biogeomorfické procesy v lese a tvorbu půd. Je zřejmé, že
limitace vývratové dynamiky hospodařením (těžba) i bioprotektivní funkce ležících kmenů
(odvoz dřeva) výrazně snižují intenzitu svahových procesů asociovaných s vlivy stromů
v hospodářských lesích. Výsledky naznačují, že to má dopad na pokles pedokomplexity.
S ohledem k prokázanému vlivu vývratů na biodiverzitu nejrůznějších skupin organismů
(např. Nachtergale 2002, von Oheimb et al. 2007) lze spekulovat i o možném poklesu
biodiverzity. Výsledky této studie by mohly přispět k odhalení vztahu pedokomplexita‐
biodiverzita alespoň na části gradientu od pralesů k hospodářským lesům. Procesy
vytlačování půdy a kamenů rostoucími kořeny stromů, či odplavení materiálu stokem po
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kmeni (stemwash, trunkwash), nebudou patrně hospodařením zásadně změněny ve svém
objemu, pouze v prostorové distribuci. Vycházíme přitom z předpokladu, že bez zásadní
změny druhové skladby, nebývá čistá produkce lesa dlouhodobě hospodařením zásadně
ovlivněna (ovlivněna je hodnotová produkce, Assmann 1968, Pretzsch 2009).
Obr. 4: Distribuce počtu vývratů na 30 plochách velikosti 0,2ha v pralesovitých reliktech a na 123 kruhových
plochách velikosti 0,2ha v jádru Boubínského pralesa. Jde o předběžné výsledky, které budou ještě
dopracovány

Stav půd na plochách pralesovitých reliktů a srovnání s Boubínským pralesem
Metodika
Klasické pedologické šetření zaměřené na pedomorfickou charakteristiku studijních ploch
bylo v roce 2016 dokončeno v pralesovitém jádru Boubínského pralesa (hrazeno
z prostředků GAČR). Jeho výsledky, včetně výpočtu půdní komplexity, byly publikovány
Daňkem et al. (2016). Obdobná metodika byla v roce 2017 použita v pralesovitých reliktech.
Výsledky je proto možné vzájemně porovnat.
V roce 2017 se na všech 30 studijních plochách uskutečnilo půdní šetření. Přesně ve
středu plochy a ve směru 4 světových stran 22,25m od středu plochy byly vykopány půdní
profily a analyzovány formy a mocnosti půdních horizontů. K lokalizaci profilů sloužila
detailní stromová mapa a ultrazvukový dálkoměr. Pedomorfologický výzkum respektoval
českou (Němeček et al. 2011) i mezinárodní (IUSS Working Group WRB. 2014) půdní
taxonomii a mezinárodní taxonomii organických horizontů a humusových forem (Klinka et al.
1997, Zanella et al. 2011). Popis půdních vlastností byl v souladu s terénní příručkou
Schoeneberger et al. (1998).
Na každém z 5 bodů na ploše byl vykopán mělký půdní profil zhruba do hloubky 0,5
m, ve kterém byly posouzeny mocnosti a formy svrchních organických, organominerálních a
metamorfických horizontů. Na totožním místě byla současně zaražena sondovací tyč
průměru 3 nebo 6 cm a v jejím odebraném profilu byla zjišťována genetická hloubka půdy.
Všechny nalezené půdní horizonty byly popsány do připraveného formuláře včetně barvy
klíčového metamorfického horizontu. Půda byla taxonomicky zařazena. Zároveň byly pro
každou plochu odebrány 4 porušené směsné vzorky půdy z organominerálních,
metamorfických a substrátových horizontů (celkem 120 vzorků).
Odebrané půdní vzorky byly sušeny při laboratorní teplotě a byla z nich sítováním
připravena jemnozem (frakce pod 2,0 mm). Následně byly analyzovány v akreditované
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laboratoři podle metodik Zbírala (2002, 2003) a Zbírala et al. (2004, Analýza půd I, II, III,
ÚKZÚZ). Analýzy byly zaměřeny na stanovení charakteristik sorpčního komplexu podle
Gillmana (efektivní kationtová výměnná kapacita, výměnná acidita, bazická saturace, obsahy
bazických kationtů). V budoucnu budou analýzy rozšířeny podle finančních možností (půdní
reakce, obsah organického C, speciace Fe, Al, Si, Mn).
Shrnutí výsledků
Tab. 1 ukazuje na výskyt půdních jednotek na výzkumných plochách a tím současně definuje
rámec zobecnitelnosti výsledků projektu z hlediska přírodních poměrů lokalit. Podle
očekávání zcela převládaly kryptopodzoly a kambizemě, významnější podíl měly také
jednotky s vyšším podílem skeletu v půdě (rankery, litozemě). Vodou ovlivněné půdy byly
přítomny spíše marginálně. Oproti pralesovitému jádru Boubínského pralesa bylo na
plochách zastoupeno více půdních jednotek s významným podílem skeletu a naopak méně
vodou silně ovlivněných půd (gleje, organozemě, pseudogleje, fluvizemě apod., Obr. 5). To je
jistě artefakt vymezení výzkumného tématu projektu.
Tab. 1: Frekvence a podíl půdních taxonomických jednotek dle WRB (2014) vymezených na 30 výzkumných
plochách
Půdní taxonomická jednotka

počet zastoupení v %

Hyperskeletic Entic Podzol

35

23.3

Dystric Cambisol

33

22.0

Entic Podzol

30

20.0

Entic Skeletic Podzol

10

6.7

Lithic Leptosol

5

3.3

Skeletic Dystric Cambisol

5

3.3

Hyperskeletic Dystric Cambisol

4

2.7

Hyperskeletic Spodic Leptosol

4

2.7

2

1.3

Albic Podzol
Albic Podzol Skeletic

2

1.3

Hyperskeletic Epileptic Entic Podzol

2

1.3

Hyperskeletic Leptosol

2

1.3

Skeletic Stagnic Dystric Cambisol

2

1.3

Gleic Stagnosol

1

0.7

Haplic Stagnosol

1

0.7

Hyperckeletic Dystric Cambisol

1

0.7

Hypereskeletic Leptosol

1

0.7

Hyperskeletic (spodic) Endoleptic Leptosol

1

0.7

Hyperskeletic Albic Podzol

1

0.7

Hyperskeletic Cambic Neoforman Leptosol

1

0.7

Hyperskeletic Endoleptic Dystric Cambisol

1

0.7

Hyperskeletic Endoleptic Podzol

1

0.7

Hyperskeletic Epileptic Dystric Cambisol

1

0.7

Hyperskeletic Epileptic Leptosol

1

0.7

Skeletic Spodic Fluvisol

1

0.7

Skeletic Stagnic Entic Podzol

1

0.7

Stagnic Dystric Cambisol

1

0.7
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Obr. 5: Zastoupení půdních taxonomických jednotek v plochách pralesovitých reliktů a v jádru Boubínského
pralesa dle Daněk et al. (2016).

Na jedné studijní ploše byly nejčastěji determinovány 3 půdní jednotky (33% ploch). Přibližně
pětina ploch vykazovala 2 nebo 4 půdní jednotky na ploše a pouze 17% ploch bylo
homogenních (Obr. 6). Navíc, v několika případech byly mimo fixně definované body pro
studium pedodiverzity popsány další jednotky (gleje, stagnogleje apod.).
Obr. 6: Počet půdních jednotek determinovaných na jednotlivých plochách v rámci 5 studovaných bodů

Z Obr. 7 je patrná mocnost půdních horizontů na plochách pralesovitých reliktů a
v Boubínském pralese. Genetická hloubka půd (tj. hranice mezi metamorfickými a
substrátovými horizonty) byla v obou případech okolo 80 cm. Mocnost nadložního humusu i
organominerálního A horizontu byla nejčastěji okolo 8 cm. V několika případech byl
přítomen i eluviální podzolový horizont, jehož mocnost byla okolo 4 cm. V těchto případech
byl rozlišen i iluviální spodický Bhs horizont s mocností nejčastěji okolo 6 cm. Nepozorovali
jsme zásadní rozdíly mezi pralesovitými relikty a jádrem Boubínského pralesa.
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Obr. 7: Mocnost půdních horizontů na 30 plochách pralesovitých reliktů a v jádru Boubínského pralesa (1217
určení)

Půdní chemismus
Výsledky půdních analýz odpovídají horským půdám na kyselém podloží rul až svorů
klasifikovaným nejčastěji jako kryptopodzoly (Entic Podzol) nebo kambizemě dystrické
(Dystric Cambisol, Příloha 4: Půda). Hodnoty kationtové kapacity, výměnné acidity i obsahu
živin plynule klesají směrem do podloží, roste naopak hodnota aktivní i výměnné půdní
reakce. Půdy jsou na povrchu kyselé až silně kyselé (pufrační zóna Al a Fe), s nízkou až střední
zásobou živin, mezi kterými má nejvyšší obsah Ca. Kationtová kapacita je vyšší jen
v organominerálním horizontu, kde ji zvyšuje vysoký obsah organické hmoty (v A horizontu
průměrně 10.2 % organického C). V půdách dominuje písčitá frakce, jíl se na hodnotě CEC
podílí marginálně. Výměnná acidita půd je vysoká, sorpční komplex nenasycený. V půdách
dosud nedochází k výrazné illuviaci organo‐metalických komplexů, která je typická pro
pokročilý podzolizační proces. Illuviace je patrná jen na některých půdních profilech, nikoli
v celém souboru. Obsahy amorfních a organicky vázaných forem Al a Fe byly nejvyšší
v metamorfických, převážně spodických a dystrických kambických horizontech. Rozdíly
v pozorovaných chemických vlastnostech byly obvykle statisticky signifikantní při α = 0,05.
Jen marginální výskyt podzolů odráží převažující topografii (střední sklony svahů s minimem
plochých poloh vhodných ke stratifikaci půdních horizontů), svahovou dynamiku (alespoň
v minulosti velmi aktivní vývratová dynamika) i relativně vyšší zastoupení buku oproti
podzolizaci stimulujícímu smrku. Půdy se chemismem příliš neliší od terestrických půd jádra
Boubínského pralesa. Provedené analýzy nenaznačují výraznou degradaci půd v důsledku
uskutečněných lesnických zásahů.
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Cévnaté rostliny
Cíl: Analýzou druhové diverzity cévnatých rostlin charakterizovat zachovalost a hodnotu
pralesovitých reliktů v CHKO Šumava z pohledu ochrany přírody. Současně je cílem
vztáhnout sktrukturu fytocenóz k přírodním poměrům na studijních plochách a k jejich
historickému vývoji a navrhnout vhodný management těchto lokalit.
Metodika
Pro zachycení vertikální struktury a druhového složení vyšších rostlin byl na každém z
vytypovaných fragmentů přirozeného lesa zpracováván fytocenologický zápis. Vzhledem
k relativně malé rozloze monitorovaných ploch (2000 m2) byl zpracován na každé ploše jeden
snímek o velikosti 400 m2 (20 x 20 m) umístěný v centrální části každé monitorované plochy
tak, aby byl v co největší míře eliminován vliv okolních porostů. Pro každý snímek byl
zaznamenán sklon svahu a jeho expozice ke světovým stranám. Okulárním odhadem byla
stanovena celková pokryvnost cévnatých rostlin na ploše snímku, celková pokryvnost dřevin
a pokryvnost bylinného patra. Vertikální struktura vegetace byla popisována na základě
Zlatníkem publikované stupnice (Randuška et al. 1986), která rozlišuje následující etáže:
I – stromy nadúrovňové tj. stromy, které jsou vyšší než stromy hlavní úrovně,
II – stromy hlavní úrovně,
III – stromy podúrovňové, vyšší než polovina výšky stromů hlavní úrovně, ale svými
korunami nezasahující zřetelně do souvislé vrstvy stromů úrovňových,
IV – dřeviny podúrovňové od výšky 1,3 m do poloviční výšky stromů hlavní úrovně.
V1a – jedinci vyšší než 20 cm ale nižší 1,3m,
V1b – jedinci do 20 cm,
V2 – semenáče
Pokryvnost každého druhu v etážích I, II, III a IV byla stanovena odhadem procent
půdního povrchu jím zastíněného (horizontální projekce). Pokryvnost druhů v etážích V1a,
V1b a V2 stejně jako v etáži bylinné byla hodnocena podle Braun‐Blanquetovy smíšené
stupnice abundance a dominance upravené Zlatníkem ve smyslu:
‐: druh vyskytující se v 1 – 3 sterilních exemplářích;
+: druh vyskytující se pouze v několika fertilních exemplářích s pokryvností nejvýše
1%;
1: druh s pokryvností 1 – 5%;
‐2: druh s pokryvností 5 – 15%;
+2: druh s pokryvností 15 – 25%;
‐3: druh s pokryvností 25 ‐37 %;
+3: druh s pokryvností 37 – 50 %;
‐4: druh s pokryvností 50 ‐62 %;
+4: druh s pokryvností 62 – 75 %;
‐5: druh s pokryvností 75 – 87 %;
+5: druh s pokryvností 87 ‐100%.
V průběhu července roku 2016 bylo navštíveno 10 z 30 vytypovaných pralesovitých
fragmentů. V témže měsíci v roce 2017 byly zpracovány fytocenologické snímky na
zbývajících 20 plochách.
Vliv zástinu dřevinnými etážemi, nadmořské výšky a sklonu svahu na složení
bylinného patra snímků byl šetřen pomocí kanonické korespondenční analýzy (CCA).
Statistická signifikance jejich vlivu byla zjišťována pomocí Monte Carlo permutačního testu
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s 4999 permutacemi. Výběr metody přímé ordinace založené na unimodální odpovědi druhů
na změnu gradientu prostředí (CCA) byl proveden na základě nejdelšího gradientu druhových
dat (4.33) zjištěného pomocí detrendované korespondenční analýzy (DCA). Práh statistické
průkaznosti všech analýz byl stanoven jako ɑ = 0.05. Pro zpracování dat byl použit program
TURBOVEG for Windows (Hennekens a Schamineé 2001) a program Juice (Tichý 2002).
Ordinační analýzy byly provedeny v programu CANOCO for Windows 4.5 a CanoDraw for
Windows (ter Braak a Šmilauer 2002; Lepš a Šmilauer 2003). Nomenklatura druhů byla
sjednocena podle Klíče ke květeně České republiky (Kubát et al. 2002).
Shrnutí výsledků
Celkem bylo na inventarizovaných plochách zaznamenáno 85 druhů cévnatých
rostlin. Z tohoto počtu bylo 11 druhů stromových dřevin, 8 druhů keřových dřevin a 66 druhů
bylinné etáže. Celkem bylo zaznamenáno 6 druhů Červeného seznamu cévnatých rostlin
České republiky (Grulich 2012). Výstupy jsou uvedeny v Příloze 5: Cévnaté rostliny.
Podle expertního systému pro určování asociací (www.sci.muni.cz/botany/vegsci)
náležela vegetace na většině inventarizovaných ploch do svazu LBE ‐ Luzulo – Fagion
sylvaticae Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954. Jednalo se o LBE01 ‐ podhorské acidofilní
bučiny (Luzulo luzuloides – Fagetum sylvaticae) – 5 ploch, LBE02 ‐ horské acidofilní bučiny
(Calamagrostio villosae – Fagetum sylvaticae) – 5 ploch a LBE04 ‐ brusnicové oligotrofní
jedliny (Vaccinio myrtilli – Abietetum albae) – 11 ploch. Na šesti plochách byla zaznamenána
vegetace náležející k asociaci LBC01 – mezotrofní bučiny (Galio odorati – Fagetum sylvaticae)
a na třech plochách vegetace náležející k asociaci LBC02 ‐ eutrofní bučiny (Mercuriali
perennis – Fagetum sylvaticae) svazu LBC ‐ Fagion sylvaticae Luquet 1926 (Chytrý 2013).
LBC01 – mezotrofní bučiny (Galio odorati – Fagetum sylvaticae)
Dominantou stromového patra je buk lesní (Fagus sylvatica) doprovázený nejčastěji
smrkem ztepilým (Picea abies) a jedlí (Abies alba). V keřovém patře se vedle mladých buků
uplatňoval javor klen (Acer pseudoplatanus), j. mléč (A. platanoides), a jeřáb ptačí (Sorbus
aucuparia). Z keřových dřevin byl zaznamenán bez hroznatý (Sambucus racemosa), lýkovec
jedovatý (Daphne mezereum) a zimolez černý (Lonicera nigra). Bylinné patro nemá
jednoznačnou dominantu. Objevují se v něm zpravidla běžné druhy bučin: kyčelnice
cibulkonosná (Dentaria bulbifera), pitulník horský (Galeobdolon montanum), svízel vonný
(Galium odoratum), věsenka nachová (Prenenthes purpurea) a violka lesní (Viola
reichenbachiana). Z druhů zařazených do Červeného seznamu (Tab.1) byly zaznamenány:
jedle bělokorá (Abies alba), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a vemeník dvoulistý
(Platanthera bifolia). Celkem bylo zaznamenáno 34 druhů bylinného patra.
LBC02 ‐ eutrofní bučiny (Mercuriali perennis – Fagetum sylvaticae)
Dominantou stromového patra je buk (Fagus sylvatica) doprovázený smrkem
ztepilým (Picea abis) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus). Keřové patro je tvořeno do
značné míry zmlazením stromových dřevin. Z keřových druhů byl zaznamenán brslen
evropský (Euonymus europaea) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Bylinné patro je
charakteristické přítomností nitrofilních druhů např. kopytníku evropského (Asarum
europaeum), pitulníku horského (Galeobdolon montanum), kakostu smrdutého (Geranium
robertianum), bažanky vytrvalé (Mercurialis perennis), plicníku tmavého (Pulmonaria
obscura), kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a dalších. Celkem bylo v bylinném patře
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zaznamenáno 40 druhů cévnatých rostlin. Do Červeného seznamu je zařazena kyčelnice
devítilistá (Dentaria enneaphyllos).

LBE01 ‐ podhorské acidofilní bučiny (Luzulo luzuloides – Fagetum sylvaticae)
Stromové patro podhorských acidofilních bučin tvořil na studovaných plochách buk
lesní (Fagus sylvatica) a smrk ztepilý (Picea abies), místy byl vtroušen javor klen (Acer
pseudoplatanus). Dříve hojná jedle bělokorá tvoří dnes většinou pouze jednotlivou příměs.
Bylinné patro mívá pouze nízkou pokryvnost a bývá tvořeno omezeným počtem druhů
tolerantních k nižšímu pH půdního substrátu. V bylinné etáži byly nejčastěji zaznamenány:
bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), kapraď osténkatá (Dryopteris
carthusiana), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a věsenka nachová (Prenanthes purpurea). Na
studovaných plochách bylo zaznamenáno 21 druhů bylinného patra. Z druhů Červeného
seznamu cévnatých rostlin České republiky byla zaznamenána jedle bělokorá (Abies alba) a
plavuň pučivá (Lycopodium annotinum).
LBE02 ‐ horské acidofilní bučiny (Calamagrostio villosae – Fagetum sylvaticae)
Přirozenou dominantou daného společenstva je buk lesní (Fagus sylvatica)
doprovázený smrkem ztepilým (Picea abies) a jedlí bělokorou (Abies alba), případně javorem
klenem (Acer pseudoplatanus) nebo jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia). Keřovou etáž tvoří
převážně zmlazující se buk. V zapojených porostech nedosahuje pokryvnost bylinného patra
výraznějších hodnot pokryvnosti. Přítomny jsou zejména druhy acidofilní a druhy tolerantní k
vyšší kyselosti substrátu. Zejména v rozvolněných porostech nabývá dominance třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), eventuálně t. rákosovitá (C. arundinacea). Celkové
spektrum zastoupených druhů bylin je podstatně širší než v případě podhorských acidofilních
bučin. Další časté druhy bylinného patra: šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kapraď osténkatá
(Dryopteris carthusiana), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), brusnice borůvka
(Vaccinium myrtillus) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Celkem bylo na těchto
stanovištích zaznamenáno 36 druhů bylinného patra. Za zmínku stojí výskyt druhů
Červeného seznamu vyšších rostlin: plavuň pučivá (Lycopodium annotinum) a vranec jedlový
(Huperzia selago).
LBE04 ‐ brusnicové oligotrofní jedliny (Vaccinio myrtilli – Abietetum albae)
Ve stromovém patru převažují jehličnany zejména smrk ztepilý (Picea abies) a jedle
bělokorá (Abies alba). Buk tvoří v daných porostech spíše příměs. Výraznějšího zastoupení
nabývá buk v podúrovni. Keřové patro tvoří společně s ním další zmlazující se stromové
dřeviny (smrk, jedle, bříza bělokorá (Betula pendula), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Z keřů
byly zaznamenány krušina olšová (Frangula alnus)a líska obecná (Corylus avellana). Bylinné
patro je spíše druhově chudé. Dominantou bývá zpravidla brusnice borůvka (Vaccinium
myrtillus) často doprovázená šťavelem kyselým (Oxalis acetosella) a kapradí osténkatou
(Dryopteris carthusiana). Z druhů červeného seznamu byly zaznamenány jedle bělokorá
(Abies alba), žebrovice různolistá (Blechnum spicant) a plavuň pučivá (Lycopodium
annotinum). Celkem bylo v bylinném patře na stanovištích oligotrofních jedlin pozorováno
32 druhů cévnatých rostlin.
Pro druhové složení bylinného patra je významným faktorem nadmořská výška
snímku (Obr. 1), která podle Monte Carlo permutačního testu vysvětluje 5,53 % variability
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mezi bylinami (P = 0,008) a pokryvnost dřevinných pater (6,45% vysvětlené variability
druhových dat, P = 0,006). Naopak sklon terénu se vzhledem k bylinám se jeví jako
neprůkazný (P = 0,29).
Tab.1: Zaznamenané druhy vedené v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Gruůlich 2012); C3 – zranitelný
druh, C4a – druh blízký ohrožení.

druh
jedle bělokorá
(Abies alba)

žebrovice různolistá
(Blechnum spicant)
kyčelnice devítilistá
(Dentaria
enneaphyllos)
vranec jedlový
(Huperzia selago)
plavuň pučivá
(Lycopodium
annotinum)
vemeník dvoulistý
(Platanthera bifolia)

kategorie

lokality

C4a

LS Vyšší Brod: 318 D 12, 207 B 16, LS Boubín: 216 C 16/02b, 259 B
17/02b, 257 F 17a/02b, 529 D 17, 231 C 17/2b, 219 B 16/2b, 221 D
17/3, 138 F 17/2a, 161 D 17/2b, 203 D 17b/1b, 211C 17/4, 221 A
16/3b, 220 C 17, LS Klatovy: 211 G 17/4, 201 F 16, 114 G 16, 309 E 17,
LS Železná Ruda: 423 F 17, 324 A 15, 109 F 15b, 103 B 15

C4a

LS Klatovy 144 G 16 a LS Železná Ruda 423 F 17

C3

LS Boubín: 230 C 17/02, 237 A 17/2, 220 C 17

C3

LS Boubín 216 C 16/02b

C3

LS Boubín: 216 C 6/02b, 257 F 17a/02b, 219 B
16/2b, 131 C 14/3c, 211 C 17/4

C3

LS Boubín 231 c 17/2b

Obr. 1: Kanonická korespondenční analýza (CCA).
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Jako vysvětlovaná data jsou použita data o druzích v bylinné etáži přítomných na
studovaných plochách. Nadmořská výška snímků (nadm.v.), pokryvnost dřevin (pokryvnost
E3+E2) a sklon svahu byly použity jako vysvětlující proměnné. Zastoupená společenstva byla
použita jako doplňková data: LBE01 – Luzulo luzuloides‐Fagetum sylvaticae, LBE02 ‐
Calamagrostio villosae‐Fagetum sylvaticae , LBE04 – Vaccinio myrtilli‐Abietetum albae,
LBC01 Galio odorati – Fagetum sylvaticae a LBC02 – Mercuriali perennis – Fagetum
sylvaticae.
Závěr
Ve všech inventarizovaných porostech je prioritní zájem zachovat kontinuitu jejich vývoje,
maximálně využít přirozené obnovy zastoupených dřevin a v případě potřeby vnášet
chybějící dřeviny přirozené druhové skladby uměle s využitím místních zdrojů sadebního
materiálu. Ponecháváním ležících kmenů k zetlení je přirozeně zvyšována nabídka
mikrostanovišť obsazovaných i cévnatými rostlinami. Stávající keřové a bylinné patro stejně
jako ochranu půdního krytu je třeba zohlednit při volbě obnovního postupu, technologie
vyklizování dříví a doby provádění zásahů.
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Bryologie
Cíl: Cílem bryologického průzkumu je zhodnocení studovaných ploch z hlediska druhové bohatosti a
složení společenstev mechorostů. Zvýšená pozornost je věnována mechorostům na živých stromech
a tlejícím dřevě, které jsou z hlediska diverzity studované skupiny organismů klíčovými substráty. Po
vyhodnocení charakteristik všech sledovaných skupin rostlin i živočichů budou doporučena vhodná
managementová opatření reflektující mimo jiné hodnotu společenstev mechorostů.

Metodika
Na 16 plochách (15 ploch umístěno v pralesovitých reliktech, 1 plocha v jádru Boubínského
pralesa) vybraných pro primární monitoring biodiverzity se v letech 2016‐2017 uskutečnil
průzkum bryoflóry zaměřený na stanoviště, která jsou těžištěm diverzity mechorostů.
V lesním prostředí jsou to především živé i odumřelé stromy a jejich části (větve, pahýly,
pařezy), vodou ovlivněná stanoviště (zamokřená místa, koryta potoků a jejich břehy),
výchozy hornin (balvany, sutě, skalky) a vývratové struktury (především vývratové kupy),
(např. Schaetzl et al. 1989, Heilmann‐Clausen et al. 2005 Ódor et al. 2013). Z tzv. mapy
stromů, která byla vyhotovena na jaře 2016, vyplynulo, že z pohledu množství i vzájemného
poměru jednotlivých typů substrátů se studované plochy velmi výrazně liší. Tento vytvořený
gradient současně koresponduje s primárním cílem řešitelského kolektivu studovat porosty
různě ovlivněné činností člověka, tedy porosty s minimálními a výraznějšími
managementovými zásahy. Odlišnosti v zastoupení zájmových typů substrátů kladou zvýšené
nároky na metodiku sběru dat. Aby byla zaručena srovnatelná intenzita sběru dat na všech
plochách, je průzkumu jednotlivých typů substrátů na každé lokalitě věnován stejný
maximální čas (viz. tabulka 1). Některé lokality jsou z hlediska dostupnosti jednoho či více
substrátů poměrně chudé, v tom případě jsou ve vymezeném čase kompletně prozkoumány.
Na bohatěji strukturovaných lokalitách je průzkum veden tak, aby byla zachycena celá škála
dostupných typů substrátů, a zvýšená pozornost je věnována především potenciálně
zajímavým místům z hlediska mechorostů. Přednostně jsou zkoumány např. mohutné
přestárlé stromy různých druhů a objemné padlé kmeny různých dřevin v různých stádiích
rozkladu. Tato metodika vychází z práce Penttilä et al. (2004), která byla publikována
v renomovaném mezinárodním periodiku a je odborníky obecně akceptována.
Na zbývajících 15 plochách byl v roce 2018 proveden zkrácený inventarizační
průzkum mechorostů, v rámci kterého byly zkoumány stejné substráty, avšak v kratším
časovém rámci. Pozornost byla opět věnována především potenciálně zajímavým substrátům
z hlediska mechorostů.
Tab. 1. Přehled jednotlivých zkoumaných substrátů a délky času, který byl na jednotlivých lokalitách dílčím
substrátům věnován.

substrát
živé stromy + pahýly
odumřelé stromy a jejich části
vodou silně ovlivněná stanoviště (gleje
aj.)
výchozy a úlomky hornin
vývratové struktury

čas
(hodiny)
4
4
1
1
1

Většina druhů je určována přímo v terénu, u problematických taxonů bylo odebráno
minimální množství potřebné pro pozdější determinaci za pomoci mikroskopu. Pojetí druhů
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a nomenklatura byly sjednoceny podle práce Kučera et al. (2012), k určování je využit
především on‐line klíč (Kučera ed. 2004 – 2009) a další běžně používaná určovací literatura
(např. Damsholt 2002, Smith 2004). Nasbíraný materiál je uložen v herbářích autorek.
Závěr a vyhodnocení:
Na základě terénního průzkumu na 31 plochách v letech 2016‐2018 byla hodnocena diverzita
mechorostů ve vybraných lesních porostech. Z pohledu studované skupiny, je kvalita jednotlivých
ploch vázaná na několik klíčových faktorů, jejichž vzájemná kombinace se přímo odráží v zachovalosti
druhové bohatosti i druhového složení sledovaných společenstev:
1. Přítomnost starých a přestárlých stromů, především listnáčů, jakožto substrátu pro epifytická
společenstva, ale i jehličnanů, které hrají po své smrti zásadní roli ve vývoji společenstev
epixylických.
2. Dostatečné množství tlejícího dřeva velkých objemů, různých druhů dřevin a různých stádiích
rozkladu je klíčové pro rozvoj společenstev epixylických mechorostů a přežití senzitivních a
vzácných druhů.
3. Kontinuita všech typů substrátu – nepřetržitý výskyt dvou výše zmíněných substrátů na ploše.
4. Optimální světelné podmínky a mikroklima – ty mohou být narušeny zejména velkoplošnou
disturbancí, jako je pád/pokácení stromů nebo naopak masivním zmlazením především buku,
který lépe odolává tlaku zvěře.
5. Blízkost zdrojových populací a vzájemná propojenost ostrůvků se zachovalými společenstvy
mechorostů.

Shrnutí výsledků
Je tedy pochopitelné, že nejzachovalejší plochy se nacházely na územích rezervací či v jejich
bezprostřední blízkosti, zajímavá byly také především plochy, na kterých bylo v minulosti jen
minimálně zasahováno a kde má porost v současnosti přirozenou strukturu. Tyto plochy svou
bohatostí a strukturou dosahují kvality společenstev na kontrolní ploše v jádrové oblasti NPR
Boubínský prales, která patří mezi nejvýznamnější lokality z hlediska diverzity společenstev lesních
mechorostů v České Republice. Dokladem je přítomnost několika ohrožených a zranitelných druhů,
zejména játrovek Harpanthus scutatus, Metzgeria violacea a Neckera pennata. Tyto druhy obecně
indikují pralesovité porosty a oblast Boubínského pralesa je považována za těžiště jejich výskytu na
našem území.
Naopak poměrně chudá společenstva byla popsána z ploch s narušenou kontinuitou,
jednotvárnou dřevinnou skladbou a absencí objemnějšího mrtvého dřeva. Celkové počty druhů na
některých z těchto lokalit byly zdánlivě vyšší díky přítomnosti terestrických a saxikolních druhů,
jejichž výskyt přímo nesouvisí s managementem porostu, ale spíše s výskytem vhodného substrátu,
tedy obnažené půdy a výchozů hornin.
Z pohledu mechorostů by tedy přednostně měly být zachovány a ochráněny plochy, které
v současné době disponují dostatkem starých stromů a tlejícího dřeva velkých objemů různých druhů
dřevin a v různých stádiích rozkladu. Tyto plochy by měly být ponechány spontánnímu vývoji,
případně by zde měla být podpořena přirozená obnova dřevinného patra tak, aby zůstala zachována
pestrost druhů dřevin. Na plochách by mělo být ponecháno všechno odumřelé dřevo. Konkrétně se
jedná především o plochy BB 203 D, BB 205 C, BB 211 C, BB 138 F, BB 257 F, BB 221 A a BB 220 C.
Zachování těchto ploch spojené s přežitím rozvinutých epifytických a epixylických
společenstev hostících několik vzácných a ohrožených druhů považujeme za klíčové pro jejich
ochranu. Navýšení počtu lokalit, na kterých se tyto druhy vyskytují, může být jedním z důležitých
nástrojů pro jejich ochranu. Jedině tak lze podpořit jejich přežití v krajině i v případě zániku některých
populací např. v důsledku lokálních disturbancí původních porostů. Výstupy jsou uvedeny v Příloze 6:
Bryologie.

44

Mykologie
Cíl: Z pohledu mykoflóry posoudit kvalitu a zachovalost vybraných lesních porostů v CHKO
Šumava. Cíle bude dosaženo opakovaným zaznamenáním výskytu plodnic indikačně
významných taxonů makroskopických hub na 15 modelových kruhových plochách velikosti
2000 m2 a průměru 50,46 m a jedné kontrolní ploše o stejné velikosti, umístěné v jádru
Boubínského pralesa. Monitorované plochy reprezentují gradient různých typů starých
porostů s významným podílem buku s rozdílnou historií a/nebo intenzitou lesnického
managementu.

Metodika
Výběr indikačně významných druhů:
Předmětem našeho studia jsou vybrané druhy makroskopických hub napříč hlavními
trofickými skupinami (lignikolní, mykorhizní, pozemní saprotrofové), které indikují vyšší
stupeň zachovalosti a/nebo reprezentativnost daného stanoviště. Lignikolní houby rozkládají
tlející dřevo na jednodušší organické látky (případně žijí paraziticky na živých stromech) a
tvoří tak významný pilíř v koloběhu živin v lesních ekosystémech. Vzhledem k tomu, že
dostatečná, pestře strukturovaná a v čase nepřerušovaná nabídka životních substrátů je
zásadním faktorem pro dlouhodobé přežívání mnohých lignikolních organismů na lokalitě, je
přítomnost některých náročnějších dřevních hub považována za důležitý indikátor stupně
zachovalosti lesních porostů. Nejen ve středoevropských podmínkách se proto lignikolní
houby často využívají jako modelová indikační skupina pro hodnocení kvality lesních
ekosystémů (Christensen et al. 2004, Blaschke et al. 2009).
Pro mykorhizní houby je primární podmínkou výskytu na lokalitě přítomnost jejich
symbiotického partnera. Zásadní pro přežití většiny mykorhizních druhů na lokalitě je tedy
zachování kontinuity porostu z hlediska přirozené druhové skladby dřevin, řada druhů je však
velmi citlivá i na způsoby lesního hospodaření (Hofmeister et al. 2014, Dvořák et al. 2016) a
postupující plošnou antropogenní zátěž krajiny – okyselení a eutrofizace půd vlivem
atmosférického spadu oxidů dusíku a oxidu siřičitého a splachů dusíkatých hnojiv (Fellner
1988, Beran 2006). Rovněž některé saprotrofní houby vázané na tlející opad a surový humus
vyžadují specifické podmínky (dostatek vhodných mikrostanovišť, stabilní mikroklima, apod.)
a lze je (byť v menší míře) využít jako indikátory zachovalosti vybraných porostů.
Pro zefektivnění terénní práce a porovnatelnost výsledků z jednotlivých ploch jsou do výběru
zahrnuty především ty druhy s ochranářskou (Červený seznam ČR /Holec & Beran 2016/) a
indikační hodnotou, které lze na plochách standardními metodami průzkumu spolehlivě
detekovat a determinovat přímo v terénu (opomíjeny tedy bude většina špatně
dohledatelných kornatcovitých hub, drobné, krátkověké a taxonomicky problematické
saprotrofní houby /např. Psathyrella, Conocybe, Galerina apod./. Při výběru druhů
k monitoringu byly dále využity seznamy indikačních druhů pro hodnocení kvality lesních
habitatů (Christensen et al. 2004, Blaschke et al. 2009, Dvořák et al. 2016), pro zohlednění
regionálního aspektu jsme vycházeli také z mykofloristických studií o Šumavě a Bavorském
lese (Bässler et al. 2011, Holec et al. 2015, Luschka 1993 /blíže viz seznam literatury/). Výběr
monitorovaných druhů zahrnuje i taxony relativně běžné, stanovištně však přísně vázané na
sledovaný biotop (diagnostické druhy přírodních skupin habitatů). Seznam sledovaných
taxonů je uvedený v Příloze 7: Mykologie Tab.1 a zahrnuje 160 druhů a 3 indikačně
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významné skupiny hub (rody Pluteus a Ramaria, lošákovité houby z čeledí Bankeraceae a
Hydnaceae /vyjma rodu Hydnum/). Jeho drobné úpravy (zařazení některých dalších, na
monitorovaných plochách nalezených, indikačně významných taxonů) mohou být provedeny
v průběhu prvních terénních návštěv. Každému vybranému druhu je přiřazen počet „bodů“,
které na škále 1–4 (viz. Tab. 1) vyjadřují jeho indikační hodnotu a stupeň jeho vazby
k přirozeným lesním společenstvům, zastoupeným ve vybraných porostech. Navržené
bodové ohodnocení vychází částečně z kategorií ohrožení jednotlivých druhů v Červeném
seznamu (Holec & Beran 2006), významně však zohledňuje reálnou vzácnost a vazbu těchto
druhů na přírodní typy vybraných lesních stanovišť na Šumavě (Holec 2007a, Holec 2015).
Součet bodů za jednotlivé druhy, nalezené na jednotlivých plochách, napomůže k posouzení
studovaných ploch z hlediska jejich přírodní hodnoty a zároveň bude jedním z výchozích
kritérií pro návrh managementu studovaných porostů.
Tab. 1: Kategorie (bodová hodnota), zohledňující indikační hodnotu a stupeň vazby vybraných druhů k
přirozeným lesním společenstvům, zastoupeným ve vybraných porostech

1 ‐ běžné, ve studovaných biotopech často dominantní druhy, které se vyskytují i v porostech
s vyšší intenzitou lesnického hospodaření
2 ‐ roztroušeně se vyskytující druhy indikující zachovalejší typy studovaných biotopů
s pestřejší strukturou dřevinného patra (včetně tlejícího dřeva) a/nebo s delší kontinuitou
šetrného managementu
3 ‐ vzácné či ohrožené druhy vyskytující se převážně v přirozených typech studovaných
biotopů ‐ zpravidla druhy vázané na tlející dřevo větších průměrů nebo mykorhizní druhy
vázané na staré porosty s dlouhodobou kontinuitou šetrného managementu
4 ‐ mimořádně vzácné "pralesní" druhy, které se prakticky nevyskytují v porostech
ovlivněných člověkem
Terénní práce:
Monitorované plochy budou během řešení projektu (2016‐2018) navštíveny celkem 6‐8 ×
v různých ročních obdobích s ohledem na sezónní dynamiku a aktuální průběh hlavních vln
fruktifikace plodnic. Plochy budou procházeny v soustředných spirálách, pozornost bude
věnována všem typům substrátů a mikrostanovišť, které se na plochách vyskytují a mohou
poskytovat monitorovaným druhům útočiště. V ideálním případě budou jednotlivé návštěvy
načasovány do následujících období (drobné změny mohou zohledňovat reálný průběh
počasí): 2×jaro, 2×léto, 2–4×podzim
Celkově tedy budou pokryty všechny hlavní aspekty růstu hub minimálně dvěma návštěvami
v různých sezónách, což by mělo omezit případný nepříznivý vliv průběhu počasí (brzký
zámraz či sněhová pokrývka, dlouhotrvající sucho, apod.). Na projití jedné plochy počítáme
přibližně 2‐3 hodiny času, za jeden den terénního výzkumu tedy předpokládáme projití 2‐3
monitorovaných ploch.
Při procházení plochy budou jednotlivé nálezy druhů z předem připraveného seznamu
doplňovány podrobnými údaji o mikrostanovišti (druh, typ, velikost substrátu, stupeň
rozkladu, poloha v rámci tlejícího kmene, apod.), výskyt vybraných druhů bude lokalizován
zákresem do předem připravených map stromové situace nebo budou přiřazeny
k jednotlivým objektům zakresleným v mapě (vývraty, tlející kmeny, pařezy, stojící stromy).
Taxony, které nepůjde jednoznačně určit v terénu, budou zdokumentovány a zpracovány pro
pozdější mikroskopickou determinaci. Významnější nálezy z monitorovaných ploch budou
dokladovány v herbáři.
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Pozn. V průběhu řešení projektu se namísto pokračování šetření na původně vytyčených 15 plochách ukázalo
potřebnější v sezóně 2018 extenzivně prozkoumat i mykoflóru zbývajících 15 porostů, které nebyly původně
zařazeny do souboru biologicky monitorovaných ploch. V těchto porostech byly tedy vykonány 2 návštěvy
(červen a září) za účelem orientačního zhodnocení jejich současné mykologické hodnoty a alespoň
předběžného srovnání s ostatními monitorovanými porosty.

Zpracování dat:
Nálezy z jednotlivých ploch budou opatřeny vysvětlujícím a syntetizujícím komentářem a
následně budou zpracovány do přehledné elektronické tabulkové podoby. Na základě
zjištěného druhového složení mykocenóz na jednotlivých plochách a na základě propojení
těchto údajů se získanými poznatky o diverzitě a struktuře společenstev dalších
monitorovaných skupin organismů (hmyz, měkkýši, mechorosty, cévnaté rostliny) budou
navržena doporučení k takovému způsobu hospodaření na studovaných lokalitách, který
vhodným způsobem zohlední stávající biologickou hodnotu porostů a umožní její zachování
do budoucna.

Shrnutí výsledků
Během 4 návštěv bylo v sezónách 2016 a 2017 (pozdní podzim 2016, jaro, léto, podzim 2017)
na 15 studovaných plochách zaznamenáno 106 taxonů makroskopických hub náležících do
seznamu monitorovaných druhů (jejich přehled viz Tab. 1. v příloze 7). Nalezeno bylo 44
druhů z Červeného seznamu (z toho 8 kriticky ohrožených, 19 silně ohrožených, 6
zranitelných, 6 téměř ohrožených a 5 druhů s nedostatečně známou ekologií či rozšířením) a
4 druhy chráněné vyhláškou 395/92 zákona 114/92 Sb. zákonem. Přehled nalezených taxonů
na jednotlivých plochách je uveden v Příloze 7: Mykologie Tab. 2.
Následující grafy ilustrují srovnání doposud zaznamenané mykologické hodnoty studovaných
ploch z různých hledisek:
Obr 1: Srovnání dle celkové indikační hodnoty vyjádřené sumou bodových hodnot pro jednotlivé zaznamenané
druhy na studovaných plochách. Toto hledisko nerozlišuje mezi různými ekologickými skupinami hub a neodráží
rozdíly v dřevinné skladbě porostu (porosty s absencí nebo nepatrným zastoupením některého druhu hlavních
porostotvorných dřevin /smrk, jedle, buk/ jak mezi živými, tak především mezi odumřelými s3tromy mohou být
tedy znevýhodněny).
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Obr 2: Srovnání dle zastoupení ohrožených druhů uvedených v Červeném seznamu hub ČR (Holec & Beran
2006).

Obr 3: Srovnání dle počtu zaznamenaných druhů s bodovou indikační hodnotou 3 a 4. Toto hledisko je z
časového a z prostorového hlediska aktuálnější podobou předchozího grafu, neboť zohledňuje specifika
šumavského regionu a bere v potaz nové poznatky o rozšíření druhů v posledních deseti letech (Červený
seznam z roku 2006 je do jisté míry zastaralý).
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Obr 4: Srovnání dle zastoupení indikačně významných druhů vázaných na buk lesní. Tento pohled refektuje
hodnotu té složky mykobioty, která je na studovaných plochách vázána na buk lesní (jak mykorhizně, tak i
saprotrofně)

Některé porosty ležící mimo hranice stávajících MZCHÚ jsou z hlediska mykologické hodnoty
velmi cenné a zasluhují nerušený vývoj, případně maloplošnou ochranu (např. BB 211C, BB
138F). Porosty na Železnorudsku a Klatovsku jsou sice méně hodnotné, avšak z regionálního
hlediska jsou přesto cenné, neboť představují často poslední refugia některých ohrožených a
vzácných druhů vázaných přírodě blízké smíšené (pod)horské lesy v jinak intenzivně
hospodářsky využívaných porostech. Zachování a vhodně zvolený extenzivní management
těchto lesních „ostrovů“ s vyšší biodiverzitou je v mnoha ohledech velmi důležitým krokem
pro zachování či zlepšení funkcí šumavské krajiny v širším prostorovém kontextu.
Podrobnější komentáře k jednotlivým studovaným porostům jsou uvedeny v příloze této
zprávy.

Výsledky extenzivního mykologického monitoringu 15 ploch, původně
nezařazených do souboru biologicky monitorovaných porostů
Zbylých 15 porostů (původně nezařazených do souboru biologicky monitorovaných porostů)
bylo navštíveno za účelem zjištění jejich orientační mykologické hodnoty dvakrát v roce 2018
(konec června a první polovina září) a vzhledem k dosti nevhodným podmínkám k fruktifikaci
během obou návštěv nelze výsledky považovat za vyčerpávající.
Nalezeno bylo celkem 56 druhů z předem definovaného seznamu indikačních taxonů, z toho
25 z kategorie vzácných a velmi vzácných (bodové hodnocení 3 a 4). Kromě nich bylo na
plochách zaznamenáno dalších 36 primárně nehodnocených druhů (většinou s malou
indikační hodnotou). Výčet nalezených druhů a jejich výskyt na jednotlivých lokalitách je
uveden v Příloze 7: Mykologie Tab. 3.
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Z nalezených druhů patří 15 mezi taxony, uvedené v Červeném seznamu hub České
republiky, z toho 2 kriticky ohrožené (Helvella costifera, Junghuhnia collabens) a 6 silně
ohrožených (Flammulaster muricatus, Gloeohypochnicium analogum, Phlebia centrifuga,
Russula albonigra, Russula brunneoviolacea, Sparassis brevipes).
Obr 5: Srovnání jednotlivých extenzivně navštívených ploch z hlediska počtu zaznamenaných indikačně
významných druhů hub (resp. indikačně významných druhů z kategorií 3 a 4).

Z uvedených výsledků vyplývá, že mezi mykologicky nejcennější patří na Boubínsku porosty
BB220/C a BB/221A, na Klatovsku KT/114G a KT/309E, pro něž navrhuji bezzásahový režim.
Strukturně pestré části porostu ZR/423F s velkým množstvím spontánně odumřelých stromů
jsou potenciálně vhodné pro řadu ochranářsky významných druhů ‐ jejich absenci na lokalitě
lze zřejmě přičítat krátké době sledování a nevhodným povětrnostním podmínkám. I pro
tento porost tedy (alespoň pro jeho nejcennější části) navrhuji bezzásahový management.
Konkrétní charakteristiky mykoflóry jednotlivých sledovaných ploch, jakož i návrhy pro
zachování jejich mykologické hodnoty jsou uvedeny v komentářích k jednotlivým porostům
v příloze této zprávy, v souhrnné podobě pak v tabulce č. 2 v následující kapitole.
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Celkové zhodnocení studovaných porostů a jejich kategorizace z hlediska mykologické hodnoty a navrhovaných opatření
pro udržení či zlepšení jejich mykologické hodnoty
Následující tabulka sumarizuje a zobecňuje základní zjištěná data o mykobiotě studovaných porostů. V případě extenzivně monitorovaných
ploch (vyznačeny kurzívou) se jedná o doporučení a poznatky vycházející pouze ze dvou terénních návštěv ‐ pro podrobnější zhodnocení jejich
hodnoty by bylo zapotřebí dlouhodobější sledování.
Tab. 2: Celkové zhodnocení studovaných porostů a jejich kategorizace z hlediska mykologické hodnoty a navrhovaných opatření pro udržení či zlepšení jejich mykologické
hodnoty

kód porostu
(kurzívou
jsou uvedeny
pouze
extenzivně
navštěvované
lokality)

BB 131C

zjištěná
mykologická
hodnota (v
kontextu všech
studovaných
porostů)

minimální

hlavní nositelé
mykologické hodnoty

?

nejvýznamnější zaznamenané druhy

Eutypa spinosa, Pluteus cervinus,
Polyporus varius, Russula
brunneoviolacea
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hlavní zásady
managementu

zvýšit objem tlejícího
dřeva, strukturně
diferencovat porost,
ponechávat část
stromů (smrk, buk) ke
spontánnímu dožití a
rozkladu

poznámka

kód porostu
(kurzívou
jsou uvedeny
pouze
extenzivně
navštěvované
lokality)

BB 138F

BB 161D

zjištěná
mykologická
hodnota (v
kontextu všech
studovaných
porostů)

vysoká

průměrná

hlavní nositelé
mykologické hodnoty

mykorhizní houby
vázané na jedli a buk
na neutrálních či
bazických stanovištích s
kvalitním humusem,
lignikolní houby vázané
na buk

lignikolní houby vázané
na jedli bělokorou (a
smrk ztepilý),
saprotrofové na
bukovém listí,
mykorhizní houby
vázané na buk

nejvýznamnější zaznamenané druhy

Dentipellis fragilis, Mycena
romagnesiana, Peziza cf.
obtusapiculata, Phlebia nothofagi,
Tatraea dumbirensis, Lactarius
salmonicolor, L. fuliginosus, Russula
albonigra, R. curtipes, R. faginea
Chrysomphalina grossula,
Callistosporium pinicola, Hydropus
marginellus, Gymnopus fagiphilus,
Mycena diosma, Amanita
submemranacea, Russula albonigra, R.
curtipes
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hlavní zásady
managementu

poznámka

vyvarovat se
narušování půdního
krytu a změny dřevinné
skladby, podporovat
zmlazení a odrůstání
jedle, zvýšit zásobu
tlejícího dřeva (část
dožívajících stromů
ponechávat k
samovolnému rozpadu
in situ)
ponechávání
mohutných jedlí ke
spontánnímu dožití a
jejich následné
ponechání v porostu k
zetlení, podpora
obnovy jedle

ojedinělé
stanoviště pro
mykorhizní
houby

kód porostu
(kurzívou
jsou uvedeny
pouze
extenzivně
navštěvované
lokality)

BB 203D

zjištěná
mykologická
hodnota (v
kontextu všech
studovaných
porostů)

hlavní nositelé
mykologické hodnoty

velmi vysoká
lignikolní houby vázané
na přirozené
jedlobučiny se smrkem

BB 205C

velmi vysoká
lignikolní houby vázané
na přirozené
jedlobučiny se smrkem

BB 211C

velmi vysoká

lignikolní houby vázané
na přirozené
jedlobučiny se smrkem

nejvýznamnější zaznamenané druhy

hlavní zásady
managementu

Clitocybula lacerata, Chrysomphalina
grossula, Lentinellus castoreus,
Hymenochaete cruenta, Gymnopilus
bellulus, Skeletocutis stellae, Dentipellis
fragilis, Flammulaster limulatus,
ponechat bez zásahu
Ossicaulis lachnopus, Phlebia nothofagi,
Phleogena faginea, Pluteus hispidulus,
Pluteus phlebophorus, Mycena
romagnesiana
Amylocystis lapponica, Antrodiella
citrinella, Camarops tubulina,
Fomitopsis rosea, Gymnopilus bellulus,
Hymenochaete cruenta, Laurilia sulcata, ponechat bez zásahu
Mycena laevigata, Phellinus
nigrolimitatus, Dentipellis fragilis,
Phlebia nothofagi, Phleogena faginea,
Pluteus podospileus
Calistosporium pinicola, Cystostereum
murrayi, Hymenochaete fuliginosa,
Phellinus nigrolimitatus, Skeletocutis
stellae, Bolbitius aleuriatus s.l., Eutypa
spinosa, Gloeoporus pannocinctus,
Phlebia nothofagi, Phleogena faginea
ponechat bez zásahu
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poznámka

kód porostu
(kurzívou
jsou uvedeny
pouze
extenzivně
navštěvované
lokality)

BB 216C

zjištěná
mykologická
hodnota (v
kontextu všech
studovaných
porostů)

nízká

hlavní nositelé
mykologické hodnoty

nejvýznamnější zaznamenané druhy

lignikolní houby vázané Camarops tubulina, Conferticium
na jedli a smrk
ochraceum
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hlavní zásady
managementu

ponechávat větší
množství stromů
k samovolnému dožití a
následnému rozkladu
(staré jedince smrku,
jedle i buku pokud
možno všechny
ponechat v porostu) a
pro zachování
kontinuity v přísunu
hostitelských substrátů
zvážit podporu
zmlazení a odrůstání
jehličnanů

poznámka

kód porostu
(kurzívou
jsou uvedeny
pouze
extenzivně
navštěvované
lokality)

zjištěná
mykologická
hodnota (v
kontextu všech
studovaných
porostů)

BB 219B

nízká

BB 220C

vysoká

hlavní nositelé
mykologické hodnoty

nejvýznamnější zaznamenané druhy

hlavní zásady
managementu

ponechávat větší
množství stromů
k samovolnému dožití a
následnému rozkladu
(staré jedince smrku,
jedle i buku pokud
možno všechny
ponechat v porostu) a
pro zachování
kontinuity v přísunu
hostitelských substrátů
zvážit podporu
lignikolní houby vázané
zmlazení a odrůstání
na jedli a smrk
Camarops tubulina, Sparrasis nemecii
jehličnanů
ponechat v zásadě bez
zásahů ‐ lze zvážit
ochranu přirozeného
Gymnopilus bellulus, Phlebia centrifuga, zmlazení jedle a smrku
lignikolní houby vázané Phlebia nothofagi, Gloeohypochnicium pro zachování v
na přirozené
analogum, Dentipellis fragilis,
současnosti příznivého
jedlobučiny se smrkem Hymenochaete cruenta, Russula curtipes složení porostu
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poznámka

kód porostu
(kurzívou
jsou uvedeny
pouze
extenzivně
navštěvované
lokality)

BB 221A

BB 221D

BB 230C

zjištěná
mykologická
hodnota (v
kontextu všech
studovaných
porostů)

hlavní nositelé
mykologické hodnoty

vysoká

lignikolní houby vázané
na horské suťové lesy s
pestrým dřevinným
složením

průměrná

lignikolní houby vázané
na smrk ztepilý a jedli
bělokorou, mykorhizní
houby vázané na
živinami chudé podloží

vysoká

lignikolní houby vázané
na přirozené
jedlobučiny se smrkem

nejvýznamnější zaznamenané druhy

Hypoxylon vogesiacum, Lopadostoma
pouzarii, Biscogniauxia repanda,
Camarops tubulina, Phlebia centrifuga,
Bondarzewia mesenterica
Arrhenia epichysium, Hydropus
marginellus, Lentinellus castoreus,
Mucronella flava, Phellinus
nigrolimitatus, Phlebia centrifuga,
Russula brunneoviolacea, Cortinarius
spilomeus
Crustomyces subabruptus,
Gloeohypochnicium analogum, Pluteus
umbrosus, Pluteus phlebophorus,
Pluteus podospileus, Aporpium
canescens, Dentipellis fragilis, Mycena
romagnesiana, Mycena diosma,
Skeletocutis stellae, Skeletocutis odora
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hlavní zásady
managementu

ponechat bez zásahu

ponechat bez zásahu,
zvážit podporu
odrůstání jedle a smrku

poznámka

kód porostu
(kurzívou
jsou uvedeny
pouze
extenzivně
navštěvované
lokality)

BB 231C

BB 237A

zjištěná
mykologická
hodnota (v
kontextu všech
studovaných
porostů)

hlavní nositelé
mykologické hodnoty

nejvýznamnější zaznamenané druhy

nízká

lignikolní houby vázané
na jehličnany,
Hydropus marginelus, Russula
mykorhizní houby
albonigra, R. curtipes, Helvela costifera

průměrná

lignikolní houby vázané Ceriporiopsis gilvescens, Dentipellis
na buk, v okolí na na
fragilis, Pluteus phlebophorus, Mycena
jehličnany
diosma
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hlavní zásady
managementu

ponechávání
mohutných jedlí (a
smrků) ke spontánnímu
dožití a jejich následné
ponechání v porostu k
zetlení, podpora
obnovy jedle a smrku
ponechávání většího
množství stromů
k samovolnému dožití a
rozkladu in situ,
vzhledem k maloplošné
ochraně zvážit
bezzásahový režim

poznámka

kód porostu
(kurzívou
jsou uvedeny
pouze
extenzivně
navštěvované
lokality)

zjištěná
mykologická
hodnota (v
kontextu všech
studovaných
porostů)

BB 246C

vysoká

BB 248C

minimální

hlavní nositelé
mykologické hodnoty

nejvýznamnější zaznamenané druhy

hlavní zásady
managementu

ponechat v zásadě bez
zásahů ‐ zajistit
spontánní dožívání a
rozklad in situ
mohutných a
biotopových jedinců
jehličnanů (jedle i
Camarops tubulina, Gymnopilus
smrky) i listnáčů (buk,
bellulus, Hericium flagellum, Laetiporus klen), lze zvážit
montanus, Phellinus nigrolimitatus,
ochranu přirozeného
Phlebia centrifuga, Ceriporiopsis
zmlazení jedle a smrku
pro zachování v
lignikolní houby vázané gilvescens, Dentipellis fragilis,
na přirozené
Gloeoporus pannocinctus, Mycena
současnosti příznivého
jedlobučiny se smrkem romagnesiana
složení porostu
zvýšit objem tlejícího
dřeva, strukturně
Mycena renati, Inonotus nodulosus,
diferencovat porost,
Russula romellii, Polyporus varius,
ponechávat část
Pluteus plautus s.l., Pluteus cervinus,
stromů ke
Plicaturopsis crispa
spontánnímu dožití a
?
rozkladu
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poznámka

kód porostu
(kurzívou
jsou uvedeny
pouze
extenzivně
navštěvované
lokality)

BB 257F

BB 259B

zjištěná
mykologická
hodnota (v
kontextu všech
studovaných
porostů)

hlavní nositelé
mykologické hodnoty

nejvýznamnější zaznamenané druhy

nadprůměrná

Cystostereum murrayi, Hericium
flagellum, Hymenochaete fuliginosa,
Lentinellus castoreus, Phlebia
lignikolní houby vázané centrifuga, Skeletocutis stellae, Mycena
na jedli a smrk
diosma, Mycena romagnesiana

podprůměrná

mykorhizní houby
vázané na jedli a buk
na neutrálních
Russula brunneoviolacea, R. curtipes,
stanovištích s kvalitním Hygrophorus penarius, Strobilomyces
humusem
strobilaceus, Tricholoma columbetta
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hlavní zásady
managementu

ponechávání většího
množství stromů
(zejména smrku a
jedle) k samovolnému
dožití, navýšení
odumřelé dřevní
hmoty v porostu,
vyvarovat se loupání a
chemické asanace
kůrovcových stromů,
podpořit zmlazení a
odrůstání jehličnanů
vyvarovat se
narušování půdního
krytu a změny dřevinné
skladby, podporovat
zmlazení a odrůstání
jedle, zvýšit zásobu
tlejícího dřeva (část
dožívajících stromů
ponechávat k
samovolnému rozpadu
in situ), v budoucnu

poznámka

kód porostu
(kurzívou
jsou uvedeny
pouze
extenzivně
navštěvované
lokality)

zjištěná
mykologická
hodnota (v
kontextu všech
studovaných
porostů)

hlavní nositelé
mykologické hodnoty

nejvýznamnější zaznamenané druhy

hlavní zásady
managementu

poznámka

porost dále
mykologicky sledovat

BB 529D

KT 114G

nadprůměrná

nadprůměrná

Gymnopilus bellulus, Hericium flagellum,
Hohenbuehelia abietina, Hymenochaete
lignikolní houby vázané fuliginosa, Lentinellus castoreus, Phlebia
na jedli a smrk
centrifuga, Skeletocutis odora
ponechat bez zásahu

lignikolní houby

Flammulaster muricatus, Inonotus
cuticularis, Creolophus cirhatus,
Camarops tubulina, Crustoderma
dryinum, Callistosporium pinicola
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výskyt
ponechat bez zásahů, v exklávních
budoucnu dále
prvků,
mykologicky
mykogeograficky
monitorovat
zajímavý porost

kód porostu
(kurzívou
jsou uvedeny
pouze
extenzivně
navštěvované
lokality)

KT 201F

KT 211G

KT 309E

VB 207B

zjištěná
mykologická
hodnota (v
kontextu všech
studovaných
porostů)

podprůměrná

hlavní nositelé
mykologické hodnoty

lignikolní houby vázané
na jedli a smrk

nejvýznamnější zaznamenané druhy

Antrodiella citrinella, Pycnoporellus
fulgens, Vibrissea truncorum

vysoká

lignikolní houby vázané
na smrk ztepilý (a jedli
bělokorou), mykorhizní Laetiporus montanus, Pycnoporellus
houby vázané na buk
fulgens, Russula brunneoviolacea
Camarops tubulina, Phellinus hartigi,
Hydropus marginellus, Hericium
lignikolní houby vázané alpestre, Crustoderma dryinum,
na přirozené
Bondarzewia mesenterica, Dacryobolus
jedlobučiny se smrkem karstenii, Gymnopilus picreus

minimální

? lignikolní houby
vázané na jedli a smrk

podprůměrná

Ischnoderma benzoinum
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hlavní zásady
managementu

poznámka

zvýšit objem tlejícího
dřeva, ponechávat část
stromů ke
spontánnímu dožití a
rozkladu
ponechávání většího
množství stromů
(smrku, jedle i buku)
k samovolnému dožití a
následné navýšení
spontánně odumřelé
dřevní hmoty v porostu
a diferenciace jeho
struktury
ponechat bez zásahů, v
budoucnu dále
mykologicky
monitorovat
zvýšit objem tlejícího
dřeva, ponechávat část
stromů ke
spontánnímu dožití a
velmi málo dat

kód porostu
(kurzívou
jsou uvedeny
pouze
extenzivně
navštěvované
lokality)

zjištěná
mykologická
hodnota (v
kontextu všech
studovaných
porostů)

hlavní nositelé
mykologické hodnoty

nejvýznamnější zaznamenané druhy

hlavní zásady
managementu

rozkladu

VB 315E

nízká

?

VB 318D

minimální

?

zvýšit objem tlejícího
dřeva, strukturně
diferencovat porost,
ponechávat část
stromů ke
spontánnímu dožití a
Crepidotus applanatus, Phlebia
rozkladu (zejména
nothofagi
biotopové stromy)
zvýšit objem tlejícího
dřeva, strukturně
diferencovat porost,
Ganoderma applanatum, Inonotus
ponechávat část
nodulosus, Plicaturopsis crispa
stromů ke
spontánnímu dožití a
rozkladu
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poznámka

kód porostu
(kurzívou
jsou uvedeny
pouze
extenzivně
navštěvované
lokality)

ZR 103B

ZR 109F

zjištěná
mykologická
hodnota (v
kontextu všech
studovaných
porostů)

hlavní nositelé
mykologické hodnoty

nízká

lignikolní houby vázané
na smrk ztepilý,
mykorhizní houby
Camarops tubulina, Gymnopus
vázané na buk,
fagiphilus
saprotrofové na
bukovém opadu

podprůměrná

ponechávání většího
množství stromů
(zejména jedle, ale i
lignikolní houby vázané
smrku a buku) v
na jedli bělokorou (a
porostu ke
smrk ztepilý)
Antrodiella citrinella, Camarops
spontánnímu dožití a
tubulina, Lentinellus castoreus, Panellus rozkladu in situ,
violaceofulvus
podpora jedle bělokoré

nejvýznamnější zaznamenané druhy

63

hlavní zásady
managementu

poznámka

zvýšit objem tlejícího
dřeva, strukturně
diferencovat porost,
ponechávat část
stromů (smrk, buk) ke
spontánnímu dožití a
rozkladu
ostrovní
charakter,
významné
lokální refugium
obklopené
smrkovými
kulturami

kód porostu
(kurzívou
jsou uvedeny
pouze
extenzivně
navštěvované
lokality)

ZR 324A

ZR 423F

zjištěná
mykologická
hodnota (v
kontextu všech
studovaných
porostů)

hlavní nositelé
mykologické hodnoty

nejvýznamnější zaznamenané druhy

podprůměrná

lignikolní houby vázané
na smrk a jedli,
Junghuhnia collabens, Pycnoporellus
mykorhizní houby
fulgens, Russula curtipes, Russula
vázané na buk
brunneoviolacea

podprůměrná

lignikolní houby vázané
na přirozené
Gloeoporus pannocinctus, Bondarzewia
jedlobučiny se smrkem mesenterica, Camarops tubulina
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hlavní zásady
managementu

zajistit kontinuitu
v dostupnosti tlejícího
dřeva (zejména
jehličnanů) ‐ tedy
ponechávat část
dožívajících stromů ke
spontánnímu dožití a
rozpadu in situ,
podpořit obnovu
jehličnanů a vyvarovat
se necitlivých zásahů
do půdního krytu
nejcennější část
porostu ponechat bez
zásahů, v budoucnu
dále mykologicky
monitorovat, v
ostatních částech
porostu ponechávat
větší množství stromů
k přirozenému dožití a
zetlení in situ

poznámka

významná
lokalita
Junghuhnia
collabens!

Entomologie
Cíl: Cílem entomologického průzkumu je zhodnocení studovaných ploch z hlediska druhové
bohatosti a složení společenstev epigeických a saproxylických brouků. Získaná data budou
vyhodnocována s důrazem na druhy vázané výskytem na zachovalé horské porosty, pralesní
specialisty a druhy zvláště chráněné či zahrnuté v červených seznamech ohrožených druhů.
Následně budou doporučena vhodná managementová opatření reflektující hodnotu
studovaných společenstev.
Metodika
V České republice se vyskytuje přibližně 6850 druhů brouků, patřících do 105 čeledí
(Hůrka 2005). Jedná se tedy o jeden z nejhojnějších a zároveň nejnápadnějších hmyzích řádů.
Zpracovat kompletní přehled všech druhů by bylo velmi časově i finančně náročné. Pro
výzkum entomofauny v lesních porostech Šumavy bylo proto zvoleno několik modelových
skupin. První z nich jsou zástupci epigeonu ‐ střevlíkovití brouci (Carabidae), kteří byli vybráni
zejména kvůli relativně snadné identifikaci a znalostem bionomie a ekologických nároků
jednotlivých druhů. Mnozí střevlíkovití jsou citliví na změny prostředí, takže bývají často
využiti jako bioindikátory (Hůrka 1996). Druhou modelovou skupinou jsou saproxyličtí brouci,
tedy brouci vázaní během svého vývoje na odumřelé dřevo (Speight 1989). Ekologické
nároky jednotlivých druhů jsou dány zejména stářím porostu, celkovým množstvím
odumřelého dřeva, velikostí kmene, stupněm rozkladu, expozicí na slunci, vlhkostí atd. (Berg
et al. 1994; Økland et al. 1995; Jonsell et al. 1998; Jonsell et al. 2004). Mnoho druhů
saproxylických brouků je tedy vázáno na staré lesní porosty s velkým množstvím dřevní
hmoty v různém stadiu rozkladu (Köhler 2000). V souvislosti s úbytkem vhodných stanovišť je
ve střední Evropě mnoho druhů saproxylických brouků zapsáno v červených seznamech
ohrožených druhů (Gepp 1994; Geiser 1998; Baláž et al. 2001; Hejda et al. 2017). Vzhledem k
vysoké početnosti a značné rozmanitosti ekologických nároků mohou být saproxyličtí brouci
využíváni jako indikační skupina pro posouzení zachovalosti lesních porostů nebo dopadu
lesního hospodářství na diverzitu saproxylických organismů (Speight 1989).
Odchyt do padacích pastí:
V sezóně 2017 pokračoval na všech lokalitách odchyt střevlíkovitých brouků do
padacích pastí, které jsou vhodné pro odchyt střevlíkovitých brouků (Hůrka 1996). Na 16
studijních plochách bylo 15. ‐ 18. května instalováno po 10 pastech, pro jejichž výrobu byly
použity 0,5 l plastové kelímky s plastovou stříškou upevněnou na špejlích jako ochrana před
deštěm. Výběr pastí byl proveden přibližně v měsíčních intervalech, při poslední návštěvě
(28. ‐ 31. 8.) byly všechny pasti z lokalit odstraněny. Jako konzervant byl použit kvasný ocet,
který uchovává materiál ve vláčném stavu (Skvarla et al. 2014). Materiál bude vytříděn,
všichni ulovení střevlíkovití brouci (Carabidae) budou určeni na druhovou úroveň podle
determinačních klíčů (Hůrka 1996, Trautner 1987). Determinaci složitějších taxonů provede
ing. Jiří Stanovský, Ph.D. Zaznamenané druhy střevlíků budou dále rozděleny do tří skupin
podle Hůrky et al. (1996) dle šíře ekologické valence a jejich vázanosti k habitatům:
1. eurytopní druhy, které nemají často žádné zvláštní nároky na charakter
a kvalitu prostředí, druhy nestabilních, měnících se habitatů, stejně jako druhy, které obývají
silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu. Tato kategorie zahrnuje
i expansivní druhy, šířící se v současné době na těchto nestabilních habitatech a rozšiřující
svůj areál, stejně jako expansivní druhy, které v současné době ustupují, i nestálé migranty.
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2. adaptabilní druhy, které osidlují více nebo méně přirozené, nebo přirozenému
stavu blízké habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště
v blízkosti původních ploch. Tato nejpočetnější skupina zahrnuje především typické druhy
lesních porostů, i umělých, pobřežní druhy stojatých i tekoucích vod, druhy lučin, pastvin
a jiných travních porostů typu paraklimaxu.
3. Reliktní druhy s nejužší ekologickou valencí, mající v současnosti namnoze
charakter reliktu. Jedná se vesměs o vzácné a ohrožené druhy přirozených, nepříliš
poškozených ekosystémů, jako jsou tyrfobionti, halobionti, psamofilní, lithofilní
a kavernikolní druhy, druhy sutí, skalních stepí a stepí, druhy vřesovišť, klimaxových lesů
všech typů, pramenišť, bažin a močálů, přirozených břehů vod a druhy niv, dále druhy
s arktoalpinním a boreomontanním rozšířením.
Odchyt do nárazových pastí:
V sezóně 2017 bylo na všech 16 studovaných plochách instalováno po pěti
nárazových pastech. Ty se používají pro odchyt saproxylických brouků, aniž by došlo
k poškození lokality např. loupáním kůry tlejících stromů (Økland et al. 1995). Jedná se o
standartní metodiku schválenou AOPK pro inventarizace společenstev saproxylických brouků
(Schlaghamerský 2004). Dle práce Sverdrup‐Thygesson & Birkemoe (2009) úlovek
v nárazových pastech velmi dobře odráží blízké okolí pastí. Jen minimum zaznamenaných
druhů je tedy zachyceno během delších přeletů, a mají malou vazbu na studovaný porost.
Vzhledem k velikosti studovaných ploch (0,2 ha) odchyt do nárazových pastí odráží i blízké
okolí studovaných ploch, proto může entomologický průzkum přinést odlišné výsledky oproti
např. bryologickému či mykologickému průzkumu, které byly zaměřeny čistě na vymezenou
studijní plochu.
Pasti se skládaly ze stříšky, plexiskla, nálevky a sběrné nádoby a byly upevněny na
bambusové tyči přibližně ve výšce 1,5 m nad zemí. Jako konzervant byl použit sycený solný
roztok s kapkou detergentu kvůli snížení povrchového napětí fixační kapaliny. Výběr pastí byl
prováděn ve stejné době jako výběr padacích pastí, tedy přibližně v měsíčním intervalu. Po
skončení odchytu byly pasti z lokalit beze zbytku odstraněny. Všichni ulovení saproxyličtí
brouci (vyjma čeledí Staphylinidae a Leiodidae) byli vytříděni, preparováni a determinováni
na druhovou úroveň. Část materiálu byla kvůli determinaci odeslána specialistům:
ing. Jiří Vávra (Ostravské muzeum): Eucnemidae, Throscidae, Melandryidae a červotočovití
(Anobiidae)
Tomáš Sitko: kovaříkovití (Elateridae)
Pavel Průdek: Lathridiidae, Ciidae, Cerylonidae, Cryptophagidae
RNDr. Josef Jelínek, CSc.: Nitidulidae
Nomenklatura byla sjednocena podle katalogu palearktických brouků (Löbl
& Smetana (eds.) 2003‐2013). Pro následné vyhodnocení zachovalosti studovaných lokalit
bylo u zaznamenaných druhů dohledáno, zda se jedná o zvláště chráněné druhy (vyhláška
395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb.), zda jsou uvedeny v červeném seznamu
ohrožených druhů saproxylických brouků Evropy (Cálix et al. 2018), v červeném seznamu
ohrožených druhů České republiky (Hejda et al. 2017), a zda jsou považovány za indikátorové
druhy pralesovitých porostů podle práce Eckelt et al. (2017). Podle habitatových preferencí
význačných druhů bude možné zpracovat doporučení pro management na studovaných
plochách, týkající se zejména druhové a věkové skladby porostů.
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Nad rámec původních plánů byl na jaře roku 2018 proveden ruční sběr epigeických
a saproxylických brouků, jehož cílem bylo hrubé zhodnocení 15 porostů, na nichž nebyla
prováděna podrobná inventarizace broučích společenstev. Na každé z lokalit strávil
mapovatel přibližně 3‐6 hodin hledáním brouků pod kůrou a ve dřevě tlejících stromů. Doba
strávená na lokalitě byla dána především dostupností tlejícího dřeva. Zjištěné druhy byly
zaznamenány přímo v terénu, případě určeny v laboratoři podle dostupné entomologické
literatury.
Shrnutí výsledků
Během let 2016‐2018 byla provedena inventarizace epigeických a saproxylických
brouků ve vybraných porostech CHKO Šumava. V 16 porostech byl proveden podrobný
průzkum epigeických brouků pomocí odchytu do padacích pastí a saproxylických brouků
odchytem do nárazových pastí. V dalších 15 porostech byla tato společenstva zhodnocena
pomocí ručního sběru, především hledáním brouků pod kůrou a ve dřevě tlejících stromů.
Ukázalo se, že biologická hodnota studovaných společenstev byla na několika
lokalitách velmi vysoká. Byl zaznamenán výskyt několika zvláště chráněných druhů, z nichž
významná je především přítomnost kriticky ohroženého roháčka jedlového (Ceruchus
chrysomelinus) ve třech ze studovaných porostů. Dva z nalezených druhů – roháček jedlový
a Derodontus macularis indikují zachovalé pralesovité porosty (Eckelt et al. 2017). Čtyři
druhy jsou uvedeny v červeném seznamu (Hejda et al. 2017) jako kriticky ohrožené, 3 z nich
jsou vázány především na porosty s velkým množstvím tlejícího dřeva. Na čtyřech lokalitách
navrhujeme s ohledem na zjištěná společenstva saproxylických brouků ponechávat k zetlení
veškeré odumřelé dřevo, na 6 lokalitách navrhujeme ponechat k zetlení minimálně 20 m3
odumřelého dřeva na hektar porostu. Zbylé plochy mají z entomologického hlediska spíše
malý ochranářský význam. Bezzásahový režim je navrhnut v porostech, ve kterých byly
zaznamenány existující populace ochranářsky významných druhů roháčka jedlového
(Ceruchus chrysomelinus) a kovaříka Ampedus melanurus. Zohledněna byla rovněž
přítomnost několika druhů klasifikovaných podle červeného seznamu (Hejda et al. 2017)
v kategoriích kriticky ohrožený či ohrožený, i když byly některé z těchto druhů zaznamenány
pouze v jednom či několika málo jedincích. Vzhledem k nízké letové aktivitě mnoha
saproxylických druhů (Hedin et al. 2008) však i jednotlivě zaznamenaní jedinci vzácných
druhů poukazují na přítomnost z biologického hlediska hodnotných porostů.
Některé z nalezených saproxylických druhů se vyvíjejí v neodkorněných stojících
smrkových souších. Loupání kůry takových stromů v rámci ochrany porostu před napadením
lýkožroutem smrkovým tak může vést k ochuzení společenstva o mnohé druhy
saproxylického hmyzu (Thorn et al. 2016). Alternativou může být např. ponechání několika 2
až 4 m vysokých smrkových pařezů. Pro podporu společenstev saproxylických druhů
vázaných na smrkové dřevo jsou nejvhodnější kmeny o velkých průměrech a situované
na světlině či na okraji lesa (Lindhe & Lindelöw 2004). Pokud to nebude z různých důvodů
možné, lze místo tvorby vysokých pařezů asanovat smrky napadené lýkožroutem smrkovým
pomocí drážkování kůry, které je účinné při potlačení kůrovce, ale šetrnější vůči
saproxylickým společenstvům, než celkové odkorňování (Thorn et al. 2016, Hagge et al.
2018). Výstupy jsou uvedeny v Příloze 8: Entomologie.
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Malakologie
Cíl: Z pohledu malakofauny posoudit kvalitu a zachovalost vybraných lesních porostů
v CHKO Šumava.
Metodika
Výzkum se soustředil na zaznamenání druhové diverzity měkkýšů v půdních organických
horizontech a na specifických typech substrátů (ležící kmeny aj.).
Pro výzkum epigeických měkkýšů byly odebírány vzorky svrchních organických
horizontů (L‐litter, F‐fermentační, H‐humifikační). Odběr byl prováděn na menších ploškách
25x25 cm. Tyto menší plošky byly rozmístěny na celkové ploše 20 x 20 m, v místě, kde byly
zároveň v rámci projektu zaznamenávány fytocenologické zápisy vegetace. Detailní umístění
těchto menších plošek bylo prováděno s ohledem na přítomná stanoviště a mikrostanoviště
tak, aby bylo zachyceno co možná nejširší druhové spektrum přítomných měkkýšů.
Preferenčně byla vybrána místa s vysokou lokální pestrostí mikrostanovišť, kde lze očekávat i
vysokou pestrost druhů měkkýšů. Vzorky byly odebírány v celkovém daném objemu 5 l.
Hrabankové vzorky byly následně odvezeny do laboratoře a usušeny při pokojové
teplotě. Dále byly prosety a přebrány suchou cestou podle standartní metodiky (Ložek 1956,
Cameron & Pokryzsko 2004). Tato metoda spočívá v prosetí suchého vzorku přes hrubé síto
o velikosti ok 5x5 mm, čímž je oddělena jemná a hrubá frakce vzorku. Následně jsou obě
frakce důkladně vizuálně prozkoumány a jsou z nich vybrány ulity měkkýšů. Takto mohou být
podchyceny i nejdrobnější suchozemské druhy.
Na plochách 20x20m, kde byly odebírány hrabankové vzorky, byl zároveň proveden
individuální ruční sběr měkkýšů po dobu 15 minut. Vizuálním průzkumem byla zkoumána
celá plocha a zvláštní pozornost byla věnována specifickým mikrohabitatům, jako jsou
úlomky dřeva, kameny, paty stromů apod. Tato metoda umožňuje podchytit především
výskyt nahých plžů, kteří nemohou být zaznamenáni odběrem půdních vzorků.
Navíc byl proveden průzkum dendrofilních druhů měkkýšů na dvou různých typech
substrátů a to na padlých kmenech a na pařezech. Oba tyto substráty byly vizuálně detailně
prozkoumány a byly odebráni všichni měkkýši nalezení na jejich povrchu, pod uvolněnou
kůrou, ve štěrbinách apod. U padlých kmenů byl zaznamenán jejich obvod, stupeň rozkladu,
procento plochy pokryté kůrou a druh dřeviny. U pařezů byl zaznamenán průměr, stupeň
rozkladu a druh dřeviny (jehličnatý, listnatý).
Zaznamenaní plži byli následně spočítáni a determinováni. Systém a nomenklatura
byly použity podle Horsáka et al. (2013). Dále byly určeny kategorie ohroženosti podle
Berana et al. (2005). Zjištěné druhy byly zařazeny do jednotlivých ekoelementů podle prací
Ložka (1964) a Lisického (1991).
Shrnutí výsledků
Z hodnocení jednotlivých lokalit (viz výše) vyplývá, že zkoumané plochy jsou v různé míře
vzdáleny od původního potenciálního přirozeného stavu. Tyto člověkem ovlivněné porosty
obsahují společenstva, která jsou většinou poněkud ochuzená. Nicméně nejzachovalejší z
nich představují dobré prostředí pro převážnou většinu měkkýšů typických pro lesní horské
biotopy. Dokládá to nízké zastoupení euryvalentních druhů a výrazná převaha druhů lesních.
Nejdůležitější je ovšem výskyt jedenácti druhů zařazených v Červeném seznamu měkkýšů ČR
(Beran et al. 2005).
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Zároveň lze provést srovnání zkoumaných lokalit s malakofaunou pralesních porostů.
Zde se nabízí srovnání s Boubínským pralesem, který je ze Šumavských pralesů prozkoumán
nejlépe a porostem i geograficky je některým zkoumaným plochám blízký. V Tab. 19 je vidět
srovnání druhů měkkýšů nalezených v Boubínském pralese v rámci dosavadních
malakologických průzkumů s výsledky této studie. V seznamu měkkýšů z Boubínského
pralesa byly vynechány vodní druhy a také ty, jejichž výskyt zde nebyl v posledních sto letech
potvrzen. V Boubínském pralese bylo za poledních sto let zjištěno 36 terestrických druhů
měkkýšů. Tedy stejný počet, jako byl zaznamenán i v rámci této studie na všech plochách
dohromady. Celkově lze tedy konstatovat, že druhová bohatost zkoumaných kulturních lesů
není o mnoho chudší než u pralesního porostu. Dokonce se ani nedá jednoznačně prohlásit,
že druhy, které jsou v Boubíně navíc, by byly všechny náročnější na úživnost či zachovalost
prostředí. Výjimku představují snad jen dva druhy. První je plž Petasina unidentata, který je
zařazen v Červeném seznamu měkkýšů ČR (Beran et al. 2005) do kategorie zranitelný. Ovšem
nepřítomnost tohoto druhu na zkoumaných plochách lze vysvětlit tím, že má velmi vysoké
nároky na vlhkost prostředí (Horsák et al. 2013). Podobně je na tom i druhý druh, zařazený v
Červeném seznamu měkkýšů ČR (Beran et al. 2005) do kategorie téměř ohrožený (NT),
závornatkovitý plž Vestia turgida. Tento měkkýš je nejen silně vlhkomilný, ale navíc obývá na
Šumavě pouze malý okrsek v okolí Stožce a Boubína, který je značně izolovaný od oblasti
jeho souvislého výskytu v Karpatských pohořích (Horsák et al. 2013).
Naopak v rámci zkoumaných ploch bylo zjištěno 6 druhů měkkýšů, kteří nejsou z
Boubínského pralesa známy (viz Tab. 19). Většinou se jedná o nepříliš vyhraněné a
nenáročné lesní druhy, nicméně dva z nich stojí za pozornost. Je to především citlivý lesní
předožábrý plž Platyla polita, který je indikátorem kvalitních úživných lesních půd (Horsák et
al. 2013). Tento druh byl zaznamenán na lokalitě č. BB 230C, tedy v přírodní rezervaci
Zátoňská hora. Potvrzuje se tím vysoká kvalita této výzkumné plochy. Druhým význačným
druhem, který nebyl zjištěn v Boubínském pralese je obyvatel sutí Oxychilus depressus. Tento
plž je obyvatelem lesních sutí a kamenitých svahů od středních poloh do hor. Snáší dobře i
prostředí chudé na vápník a živiny. (Horsák et al. 2013). Zdálo by se tedy, že lze výskyt tohoto
druhu v Boubínském pralese očekávat. Proč zde nebyl zjištěn, je otázkou. Vysvětlení může
spočívat v tom, že jak bylo řečeno výše, suťové druhy obecně bývají těžko zjistitelné a pokud
navíc tvoří slabé populace je jejich nález spíše náhodný.
Celkově lze tedy konstatovat, že malakofauna zkoumaných, člověkem ovlivněných
lesů je v souhrnu podobně bohatá jako fauna pralesní. Nicméně je třeba si uvědomit, že
společenstva jednotlivých výzkumných ploch byla značně chudší a obsahovala vždy jen část
spektra celkově zjištěných druhů. Některé plochy byly velice chudé a plocha, která byla na
měkkýše nejbohatší, je umístěna v PR Zátoňská hora. Výstupy jsou uvedeny v Příloze 9:
Malakologie.
Tab. 1: Srovnání druhů měkkýšů zjištěných v rámci této studie s druhy známými z NPR Boubínský prales
Druh
Boubín
zkoumané plochy
Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774)
X
X
Aegopinella nitens (Michaud, 1831)
X
X
Aegopinella pura (Alder, 1830)
X
X
Arianta arbustorum (Linné, 1758)
X
X
Arion fuscus (O. F. Müller, 1774)
X
X
Arion obesoductus Reischütz, 1973
X
Arion rufus (Linné, 1758)
X
Arion silvaticus Lohmander, 1937
X
X
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
X
X

69

Causa holosericea (Studer, 1820)
Clausilia cruciata (Studer, 1820)
Clausilia dubia Draparnaud, 1805
Cochlodina laminata (Montagu, 1803)
Columella aspera Waldén, 1966
Columella edentula (Draparnaud, 1805)
Deroceras rodnae s. lat. (O. F. Müller, 1774)
Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774)
Discus ruderatus (Hartmann, 1821)
Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805)
Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774)
Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784)
Lehmannia marginata (O. F. Müller, 1774)
Limax cinereoniger Wolf, 1803
Limax maximus Linné, 1758
Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801)
Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801)
Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774)
Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774)
Nesovitrea hammonis (Strőm, 1765)
Oxychilus depressus (Sterki, 1880)
Petasina unidentata (Draparnaud, 1805)
Platyla polita (Hartmann, 1840)
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)
Semilimax kotulae (Westerlund, 1883)
Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802)
Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828)
Vertigo alpestris Alder, 1838
Vertigo substriata (Jeffreys, 1833)
Vestia turgida (Rossmässler, 1836)
Vitrea crystallina (O. F. Müller, 1774)
Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871)
Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

Autoři nálezů v NPR Boubínský prales: Klika 1893, Frankenberger 1910, Brabenec 1969,
Pfleger 1995 a Dvořák 2002 – nepublikovaná data autora, částečně uvedená v NDOP –
Štambergová et al. 2006, Drvotová ‐ nepublikovaná data.
Vzájemné srovnání jednotlivých výzkumných ploch
Na základě získaných malakologických dat lze jednotlivé zkoumané plochy seřadit podle
bohatosti jejich malakofauny.
V Tab. 20 jsou výzkumné plochy seřazeny podle počtu zjištěných druhů měkkýšů a podle
výskytu druhů zařazených do Červeného seznamu měkkýšů ČR (Beran et al. 2005).
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Tab. 2: Řazení zkoumaných ploch podle bohatosti jejich malakofauny (1 – nejchudší, 2 – středně bohatá, 3 –
nejbohatší)
Červený seznam
plocha

KT 201F
ZR 109F
ZR 103B
BB 529D
KT 211G
BB 257F
BB 161D
BB 237A
BB 246C
BB 211C
BB 205C
BB 138F
BB 221D
BB 203D
BB 230C

n zjištěných
téměř
druhů
ohrožené
(VU)
5
0
7
0
9
1
8
2
10
1
13
1
15
2
16
2
16
2
17
2
16
3
20
1
20
3
20
3
23
3

zranitelné
(NT)
0
0
0
0
1
4
3
3
3
4
3
5
4
4
4

skupina dle
bohatosti
malakofauny
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

Podle bohatosti malakofauny (Tab. 2) lze zkoumané plochy rozdělit do tří skupin:
1) V první skupině ploch je prostředí pro měkkýše velmi nepříznivé a přežívají na nich
pouze nejodolnější acidotolerantní druhy.
2) Druhá, prostřední, skupina ploch je pro měkkýše poněkud příznivější, nicméně i zde je
malakofauna dosti ochuzená a je zde patrný nedostatek živin a vápníku v prostředí.
3) Třetí skupina ploch je pro měkkýše spíše příznivá a hostí malakofaunu, která je oproti
fauně pralesů pouze mírně chudší.
Doporučená opatření z čistě malakologického hlediska
Na základě srovnání podmínek prostředí na jednotlivých plochách seřazených podle
bohatosti jejich malakofauny, je možné formulovat doporučení pro management
zkoumaných lesů tak, aby bylo dosaženo co nejvhodnějších podmínek pro měkkýše.
Nejdůležitějšími faktory jsou:
1) Přítomnost listového opadu poskytujícího dostatek živin a vápníku (významný faktor
především pro epigeické lesní druhy).
2) Přítomnost padlého dřeva a pařezů (významný faktor pro dendrofilní druhy).
Ad 1) Ze získaných dat je zřejmé, že na měkkýše nejchudší jsou lokality s převahou
jehličnatých stromů v porostu (nejchudší skupina výzkumných ploch). Nicméně ani čistý
bukový opad není pro malakofaunu dostatečně úživný (část středně bohatých ploch).
Nejlepší by tedy bylo podpořit pestrost druhového složení přítomných dřevin. Z hlediska
měkkýšů (ale i jiných složek půdní fauny) je vhodné, aby se ve stromovém patře alespoň
vtroušeně vyskytovaly tzv. ušlechtilé listnáče (javor klen, jilm horský či jasan ztepilý). Listový
opad ušlechtilých listnáčů totiž obsahuje vápník ve snadno rozložitelné citrátové vazbě a tím
působí pozitivně nejen na měkkýše, ale i na celou půdní faunu (Wäreborn 1970).
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Ad 2) Přítomnost ležícího dřeva jednoznačně zvyšuje diverzitu na zkoumaných plochách. Z
výsledků výzkumu vyplývá, že v nejchudším prostředí kyselých a neúživných lesů je
terestrická malakofauna extrémně slabá. Ležící kmeny a pařezy tak představují jediné
vhodné stanoviště, alespoň pro acidotelerantní druhy měkkýšů, tím, že poskytují substrát
k růstu hub a řas, na nichž se tito plži živí. Na úživnějších stanovištích pak padlé kmeny a
pařezy hostí více či méně bohatá společenstva dendrofilních druhů měkkýšů. Tyto druhy jsou
úzce vázány na přítomnost ležícího dřeva na lokalitě. Pokud by byly padlé kmeny odstraněny,
zmizely by z lokalit nejen jmenované druhy, ale jistě i část populací ostatních měkkýšů, kteří
se živí houbami a řasami na tlejícím dřevě.
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Indikace cenných porostů
V následující kapitole prezentujeme seznam znaků a taxonů, které naznačují potenciálně
vysokou biologickou hodnotu porostů v CHKO Šumava. Označujeme je jako indikační znaky
resp. indikační taxony. Jsou (pokud možno) dobře viditelné, zachytitelné již při terénní
pochůzce. Nevyžadují detailní, víceletý výzkum. Tvorba takového indikačního seznamu je
vždy spojena se značnou nejistotou a při jeho použití a interpretaci je třeba brát v úvahu
následující:
 Aplikace jakéhokoli obecného modelu na konkrétní případ může být problematická. Proto
je třeba i při použití tohoto materiálu neopomenout individuální přístup. Indikace by
neměla sloužit ke schematizaci, protože každý porost má unikátní disturbanční minulost.
 Jedná se o pozitivní výběr znaků a taxonů, jejichž absence (nebo jen jejich nezaznamenání
pozorovatelem) má jen omezenou výpovědní hodnotu. Absence znaků nebo uvedených
taxonů nutně neznamená, že daný porost není hodnotný. Naopak, prezence těchto znaků
a taxonů má zřejmou výpovědní hodnotu, protože upozorňuje na pravděpodobně cenný
fragment přirozeného lesa.
 Je obtížné porovnávat indikační schopnost jednotlivých skupin organismů, neboť se zde
promítá rozdílná indikační schopnost organismů (šížka ekologických nik apod.), jejich
viditelnost v terénu (trvalé houb jsou viditelnější než podkorní hmyz) i odlišná potřeba
odbornosti k jejich determinaci. Seznam je koncipovaný tak, aby jej mohl využít např.
botanik nebo zoolog pracující na Správě CHKO Šumava.
 Seznam vychází z 3‐letého výzkumu na 30 plochách v CHKO Šumava a z expertní znalosti
členů řešitelského týmu. Je otevřeným materiálem, který může být dále doplňován a
upravován.
Lesní hospodářské plány
Porosty aktuálně řazené v 16. a zejména pak v 17. věkovém stupni často vykazují zjevnou
kontinuitu vzhledem k původním pralesovitým porostům. Vzácně mohou být cenné ale i
porosty aktuálně v nižších věkových stupních. Za zmínku stojí i historické lesnické mapy z let
1869 nebo 1880, které v regionu Šumavy ukazují na tehdejší výskyt pralesovitých porostů. I
z těchto map lze získat indicii naznačující, že současné porosty jsou přímými pokračovateli
„původních“ pralesů. (pochopitelně jsme si vědomi, že i porosty před rokem 1869 mohly být
přímo ovlivněny člověkem).
Mohutné stromy
Dendrometrický a dendrochronologický výzkum ukázal, že kritickým obdobím pro kontinuitu
přirozenosti lesů na Šumavě byly větrné disturbance a následná kůrovcová gradace a
zejména managementová opatření okolo roku 1870 (u některých porostů již okolo roku
1840). Analýza 1055 jedinců naznačuje, že jedinci Fagus sylvatica s výčetní tloušťkou =
43 cm, Picea abies s DBH = 60 cm, Abies alba s DBH = 56 cm, a Acer pseudoplatanus s DBH =
53 cm jsou z 95% jistotou staší než rok 1870 a můžeme tedy spekulovat o jejich možném
„pralesním“ původu (jsme si vědomi, že lidský impakt na Šumavě nezapočal v roce 1870).
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Vývratové struktury
Po vyvrácení stromu zůstává patrný typický mikrotopografický tvar kupy a díry. Zarovnání
tohoto tvaru trvá v šumavských lesích několik staletí (jistě přes 500 let, pozn. v Žofínském
pralese je to až 1700 let)í, mnohem déle než jaké je trvání ležících kmenů. Přítomnost
vývratů upozorňuje na proběhlé minulé disturbance, které jistě nebyly působené člověkem.
Je vhodné si všímat velikosti vývratů (výjimečně velké vývraty vznikly vyvrácením výjimečně
silných a starých stromů) i jejich struktury. Pozorujeme‐li v porostu pouze vývraty stejného
stáří (lze odhadnout podle tvaru vývratu, např. téměř nivelované tvary), může to znamenat
silný přirozený disturbanční impulz ve vývoji lesa, ale i blokování vývratů v recentní době.
Substráty dřevin
Místa, ze kterých vyrůstají stromy, mnohdy indikují nepřerušenou kontinuitu vazeb mezi
minulou generací lesa a tou současnou. Chůdové kořeny stojících stromů ukazují na to, že
strom vyrůstal na vývratové kupě, pahýlu nebo na ležícím kmeni. Substráty se přitom mohly
již dávno rozložit a nebýt tak již viditelné pro současného hodnotitele. Jsou‐li chůdové kořeny
stromů spíše horizontálně orientované, indikují substrát ležícího kmene, jsou‐li spíše
vertikální, ukazují růst stromu na pahýlu nebo na vývratové kupě. Přítomnost kamenů u báze
stojícícho stromu s chůdovými kořeny často ukazuje na kamenný věnec (tzv. baumstein)
nebo na starou vývratovou kupu. Tím lze odlišit růst stromu na vývratu nebo na pahýlu. Vyšší
podíl stromů s chůdovými kořeny v porostu naznačuje možnou silnou disturbanci v minulosti
a spontánní obnovu lesa (např. na ponechaných kmenech) nebo přirozeně vzniklých
vývratech.
Prostorový vzor stromů
Vzájemné postavení stromů může opět indikovat kontinuitu mezi minulou generaci lesa a
generací současnou. Buky rostoucí ve skupinkách naznačují často růst na vývratové kupě (ve
větší skupině v mezeře v zápoji), smrky v řadách naznačují růst na ležícím kmeni (ideálně
v kombinaci s chůdovými kořeny, ale nikoli výhradně).
Bohatá tloušťková a výšková struktura lesa
Zastoupení všech tloušťkových tříd stromů v porostu (zejména ve věkovém stupni 17) může
indikovat, že daný porost v posledních staletích neprošel extrémně silnou přirozenou ani
antropogenní disturbancí. Analogicky to platí o výškové struktuře porostu. Porosty jsou často
v unikátní geografické poloze, která je částečně chrání před silnými klimatickými jevy. Zvlášť
u tohoto znaku ale platí, že absence bohaté tloušťkové a výškové struktury ještě neznamená
absenci biologické hodnoty nebo kontinuity s původním pralesem. Jedná se jen o specifické
stadium vývoje přírodního lesa, které je relativně dobře rozpozantelné.
Přítomnost ležících kmenů
Indikačně hodnotná je zejména přítomnost silných ležících kmenů v pokročilých stadiích
rozpadu, neboť jejich rozklad může trvat v podmínkách Šumavy i více než 100 let. Reflektují
tedy relativně dlouhou minulost, kdy dřevo nebylo z lesa vytaženo. Informační hodnotu má
ale i celková struktura ležících a odumřelých stojících kmenů. Ležící kmeny je vhodné
konfrontovat s přítomností přirozených nebo antropogenně vzniklých pařezů. Výskyt
nerozložených mohutných pařezů bez ležících kmenů často indikuje odvoz padlých kmenů
v minulosti.
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Biomechanické vlivy stromů
Přítomnost projevů některých biomechanických vlivů stromů na půdu může naznačit
propojenost současné generace lesa s generací minulou, bez impaktu člověka. Ležící kmeny
kupříkladu v některých případech blokují odtok vodu a tvoří tzv. kmenovou hráz (log dam).
Za hrází se akumulují kameny, půda i voda. Vznikem hráze se kmen nasytí vodou a výrazně se
tak prodlouží jeho doba rozkladu. Přítomnost log dam naznačuje spontánní odumírání
stromů bez jejich vyklizení i v hluboké minulosti.
Houby
Z pořízeného datového souboru byly následnou indikační analýzou vybrány druhy, které
měly ve 30 hodnocených porostech největší afinitu k porostům, navrhovaným k
bezzásahovosti, resp. speciálnímu režimu hospodaření. Mezi ně patří pochopitelně
především druhy velmi vzácné (a z tohoto důvodu nevyužitelné), které byly nalezeny pouze
na nejcennějších pralesních plochách, řada z nich např. pouze v NPR Boubínský prales. Přesto
se však mezi nimi objevují i druhy, které jsou na Šumavě v zachovalých reliktech smíšených
horských smrko‐jedlo‐bukových lesích poněkud hojnější a z tohoto důvodu je lze využít jako
(byť pouze pomocný a zjednodušený) nástroj pro hodnocení dalších srovnatelných porostů
v regionu.
Mezi indikačně nejcennější se v našem datovém souboru řadí následující druhy (v
závorce celkový počet ploch, na nichž byl druh zaznamenán a relativně vyjádřená (na škále
od 0 [0%] do 1 [100%]) indikační hodnota druhu (vazba na porosty navrhované do
managementu 1 /bezzásahový režim/ nebo 2 /specifická opatření/). Uvedeny jsou pouze
v terénu snadno poznatelné, pokud možno vytrvalé druhy s výskytem alespoň na 5 plochách
a indikační hodnotou ≥ 0,8.
druhy vázané na tlející dřevo buku:
Oudemansiella mucida (slizečka porcelánová) (5; 1)
Nezaměnitelná houba rostoucí zpravidla trsnatě v podzimních měsících na živých a čerstvě
odumřelých kmenech a větvích buku. Způsobem výživy se jedná zprvu o slabého parazita,
později saprotrofa. Obecně je považovaná za hojnou houbu, v našem datovém souboru se
však striktně držela nejzachovalejších porostů.
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foto: www.mykologie.net
Dentipellis fragilis (ostnatec křehký) (7; 1)
Dost nápadný druh, tvořící rozlité bělavé až krémové plodnice (až několik decimetrů či metrů
dlouhé) porostlé hustými, dolů směřujícími, až 1,5 cm dlouhými ostny. Roste na padlých
kmenech, vzácně i větvích buků, jen ojediněle i na jiných listnáčích. Obecně považován za
dobrý indikační druh zachovalých bučin. Plodnice jsou poměrně dlouhověké, druh lze najít
od léta až do pozdního podzimu.

Phlebia nothofagi (hrotnatečka sladkovonná) (6; 0,83)
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Kornatcovitá houba, vytvářející rozlité plodnice na tlejících kmenech buků, vz. i jiných
listnáčů. Má podobné ekologické nároky jako ostnatec křehký, popsaný výše.
Nejnápadnějším terénním znakem druhu je silný sladce chemický pach plodnic, připomínající
laciný jablečný šampón. Podobných druhů je několik, žádný z nich však nemá podobný pach.

druhy vázané na tlející dřevo jehličnanů:
Hericium flagellum (korálovec jedlový) (5; 1)
Velmi nápadný druh, vytvářející zpravidla mohutné, korálovitě větvené bělavé plodnice,
v dospělosti s dlouhými ostny, shloučenými ve svazečcích na koncích jednotlivých „větví“
(podobný korálovec bukový má ostny víceméně rovnoměrně vyrůstající po celé délce větví).
Roste jako parazit, později saprotrof na živých, později odumřelých, zpravidla starých či
mohutných jedlích, vzácněji i smrcích, jen ojediněle i na listnáčích. Způsobuje bílou hnilobu
dřeva. Poměrně často roste na pahýlech, vyžaduje spontánně odumírající stromy.
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Phellinus nigrolimitatus (ohňovec ohraničený) (5; 0,8)
Vzácný druh choroše vázaného převážně na horské smrčiny a horské smíšené lesy
s autochtonním smrkem. Roste na spontánně odumřelých, většinou mohutných padlých
kmenech smrků (vzácně i jiných jehličnanů), často na spodní straně a způsobuje
charakteristickou tvrdou bílou voštinovou hnilobu v jádrovém dřevě. Vytrvalé, rozlité až
polorozlité plodnice se tvoří dosti dlouhou dobu po odumření stromu, v době kdy už
opadává bělové dřevo a lze je zaznamenat po celý rok. Podobný ohňovec izabelový (Phellinus
viticola) mívá větší póry a drobnější plodnice a zpravidla neroste na spodních stranách
kmenů.
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Phellinus hartigii (ohňovec Hartigův) (5; 0,8)
Parazitický choroš, tvořící vytrvalé plodnice na živých, později i čerstvě odumřelých jedlích,
vzácněji i smrcích. Plodnice často vyrůstají na ještě stojících stromech, po pádu stromu se
nové plodnice objevují často v místě připojení větví. Velmi podobný je zejména ohňovec
statný, který ovšem roste na dubech. Přestože obecně nepatří k ohroženým druhům, je
vázaný na starší jedlové porosty s dostatkem spontánně odumírajících stromů. Druh lze
zaznamenávat po celý rok.

foto: www.mykologie.net
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Mechorosty
Obecně platí, že mechorosty jsou dobrými indikátory zachovalosti lesních společenstev a
konkrétní druhové složení dobře vypovídá o stáří, historii a aktuálním stavu porostu. Zároveň
se ale jedná o skupinu rostlin, která je v terénu poměrně špatně identifikovatelná a její
zhodnocení vždy vyžaduje práci odborníka‐bryologa. Druhy se mezi sebou často liší znaky,
které nejsou pouhým okem postřehnutelné, často je zapotřebí pro jejich rozlišení použít lupu
i mikroskop. Proto v terénu může velmi snadno dojít k záměnám a následné špatné
interpretaci zjištěných údajů. Existuje také řada druhů, které jsou velmi malé (několik mm) a
při jejich hledání je potřeba mít odborné zkušenosti. Právě tyto druhy však často patří mezi
vzácné a ohrožené a jejich výskyt přináší důležitou informaci o stavu porostu.
Není tedy reálné, aby neodborný pracovník hodnotil druhové složení společenstev
mechorostů, může se ale zaměřit na ověření přítomnosti vhodného substrátu, na kterém by
se potenciálně vzácné a indikačně významné druhy mohly vyskytovat. V případě epifytických
mechorostů se jedná především o staré listnaté stromy větších objemů s členitou borkou,
dutinami, odumírajícími částmi nebo trvale vlhkými místy. Různorodý povrch takových
stromů nabízí řadu mikrostanovišť, která mohou být osídlena pestrou škálou druhů.
S rostoucím věkem stromu roste i pravděpodobnost jeho kolonizace vzácnými druhy.
V případě epixylických mechorostů jde o objemnější tlející kmeny všech druhů dřevin
ve všech stádiích rozkladu. Potenciálními centry diverzity jsou především čerstvě padlé velké
listnáče, na jejichž borce mohou ještě několik let dožívat epifytičtí specialisté a objemné
kmeny listnatých i jehličnatých dřevin v pokročilém stupni rozkladu, jejichž dřevo již díky
působení rozkladačů změklo a dosáhlo houbovité struktury. Díky tomu kmeny dobře zadržují
vodu a mohu tak sloužit jako vhodný substrát pro specializované druhy citlivé na kolísání
vzdušné vlhkosti. Zároveň musí mít tyto kmeny zachovalý tvar a objem. V pokročilých
stádiích rozkladu dochází k rozpadání kmene a jeho postupnému zanořování do okolního
substrátu. Na takových kmenech postupně dochází k potlačení vzácných druhů pozemními
velkými a hodně pokryvnými druhy jako je například známý ploník. Přítomnost objemných
kmenů různých druhů dřevin ve všech stádiích rozkladu je nutná pro zajištění kontinuálního
výskytu substrátů vhodných pro vzácné a ohrožené druhy.
Hmyz
Cílem této kapitoly bylo představit několik druhů brouků, indikujících zachovalé pralesovité
jedlo‐bukové a smrko‐jedlo‐bukové porosty v CHKO Šumava. Nejedná se o úplný soupis, ale
o výběr poměrně snadno rozpoznatelných druhů. Nález některého z těchto druhů může
částečně zjednodušit výběr ochranářsky významných porostů. Většina z níže uvedených
druhů je velmi vzácná a v CHKO Šumava se vyskytuje pouze na několika lokalitách. Jejich
nepřítomnost v porostech posuzovaných kvůli jejich biologické hodnotě neznamená, že je
takový porost z entomologického hlediska bezvýznamný.
Roháček jedlový (Ceruchus chrysomelinus) je ve vyhlášce 175/2006 Sb. řazen
do kategorie kriticky ohrožený, v červeném seznamu jako ohrožený (Hejda et al. 2017).
Můžeme jej nalézt nejen v trouchnivějícím dřevě jedle, ale i na smrku, buku nebo dubu
napadeném hnědou hnilobou. Jedná se o druh indikující zachovalé pralesovité porosty
(Eckelt et al. 2017). Létá jen na krátké vzdálenosti a má tedy malou schopnost šíření (Nilsson
et al. 2000). Na většině území České republiky je to velmi vzácný druh, obývající hlavně
dlouhodobě chráněné zbytky jedlo‐bukových porostů s bezzásahovým režimem. K vývoji
několika desítek larev stačí jediný mohutný ležící kmen ve správném stupni rozkladu (Kašák
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et al., in press; Procházka & Schlaghamerský 2015). Roháček jedlový bývá jen výjimečně
zachycen v nárazových pastech, proto je ke zjištění přítomnosti tohoto druhu vhodnější ruční
sběr zaměřený na rozebírání tlejícího dřeva v posledních stádiích rozkladu. Identifikace
tohoto druhu je snadná, zejména samci jsou nezaměnitelní díky mohutným kusadlům.
Velikost těla je 11‐16 mm. Roháček jedlový je černě zbarvený, povrch těla má silně lesklý,
krovky jsou s výrazným rýhováním. Dospělce je možné nalézt ve dřevě od podzimu
do začátku léta, larvy pak celoročně.

Samec roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus). © Jiří Procházka

Larva roháčka jedlového (Ceruchus chrysomelinus) v trouchnivém dřevě, napadeném hnědou
hnilobou. © Jiří Procházka
Kovařík Danosoma fasciata je v ČR vzácný druh saproxylického brouka, který obývá
pahorkatiny a hory. Vyskytuje se především ve starých jehličnatých lesích, dospělci jsou
nalézáni na padlých kmenech, pod kůrou, ale i na nařezaných metrech, neodkorněných
pařezech či ve feromonových lapačích na kůrovce. Vývoj larev probíhá v trouchnivějícím
dřevě smrků a jedle (Burakowski et al. 1985). Velikost těla je 15‐19 mm, zbarvení
je černohnědé až černé se světlými skvrnami, které jsou tvořeny šupinkami. Danosoma
fasciata bývá jen výjimečně zachycena v nárazových pastech, proto je ke zjištění přítomnosti
tohoto druhu vhodnější ruční sběr zaměřený na loupání kůry stojících torz či pařezů smrků a
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jedlí. V červeném seznamu je Danosoma fasciata vedena jako ohrožený druh (Hejda et al.
2017).

Kovařík Danosoma fasciata. © Jiří Procházka
Kovařík Diacanthous undulatus je vzácný druh kovaříka, obývající především staré
horské jehličnaté lesy s dostatkem tlejícího dřeva. Velikost těla má D. undulatus 12‐18 mm,
zbarvení je červenohnědé se světlými chloupky. Na krovkách jsou charakteristické vlnovky.
Larvy žijí pod kůrou tlejících stromů, kde se živí dravě – především jiným saproxylickým
hmyzem (Burakowski et al. 1985). Jednotlivě bývá tento druh zachycen v nárazových
pastech, možný je i ruční sběr zaměřený na loupání kůry a rozebírání tlejícího dřeva,
především smrků, ale i dalších druhů. V červeném seznamu je uveden jako ohrožený (Hejda
et al., 2017).

www.wikipeida.com

Kovařík Diacanthous undulatus.
Kornatec velký (Peltis grossa) patří v ČR k mimořádně vzácným horským druhům. V
Červeném seznamu bezobratlých ČR je zařazen jako kriticky ohrožený (Hejda et al. 2017).
Jedná se o druh z čeledi kornatcovití (Trogossitidae), indikující zachovalé pralesovité porosty
(Eckelt et al. 2017). Larvy žijí v měkkém, trouchnivém dřevě stojících jehličnatých či listnatých
stromů, které je porostlé houbami, např. ve spodní části starých stromů, v jejich pahýlech či
v ležících kmenech, vývoj trvá 2–3 roky (Ehnström 2001; Kolibáč 2013, Kment et al. 2017).
Preferují dřevo v pozdějším stádiu rozkladu (hnědá hniloba), kmeny o velkém průměru,
kolonizované chorošem troudnatcem pásovaným (Fomitopsis pinicola) či troudnatcem
kopytovitým (Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kick.) a nacházející se na polootevřených až
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otevřených, tj. slunci vystavených stanovištích (Zábranský 2001; Djupström et al. 2012).
Kukly je možné nalézt v pozdním létě, dospělci obvykle přezimují pod kůrou stojících
jedlových pahýlů (J. Vávra, Ostrava, osobní sdělení). Dospělý brouk po vylíhnutí ve dřevě
zanechává charakteristický oválný otvor o velikosti přibližně 5 × 12 mm (Ehnström 2001).
Dospělci bývají v České republice nalézáni pod kůrou odumírajících jehličnatých stromů,
zejména jedlí v pralesích středních až horských poloh, v nižších nadmořských výškách např.
pod kůrou bříz (Kolibáč et al. 2005; Týr 2011). Mezi další potvrzené hostitelské dřeviny patří
smrk ztepilý (Picea abies) a olše šedá (Alnus incana (L.) Moench) (Djupström et al. 2012).
Dospělci jsou aktivní v noci a živí se na plodnicích dřevokazných hub (Ehnström 2001; Kment
et al. 2017). Velikost těla je 14‐18 mm, zbarvení je černé nebo černo‐hnědé. Kornatec velký
je zaměnitelný s příbuzným druhem ‐ Peltis ferruginea, který je menší (8‐10 mm). Výjimečně
bývá P. grossa zaměňován i s mrchožroutem Silpha carinata, od kterého se liší např. tvarem
tykadla či štítu. Kornatec velký bývá jen výjimečně zachycen v nárazových pastech, proto je
ke zjištění přítomnosti tohoto druhu vhodnější zaměřit se na potvrzení přítomnosti
výletových otvorů charakteristického „piškotovitého“ tvaru. Vhodná je i noční návštěva
lokality v letních měsících, kdy bývají příležitostně nalézáni dospělci na plodnicích
dřevokazných hub. Přítomnost dospělců je možné rovněž ověřit loupáním kůry stojících torz
či pařezů smrků a jedlí. Pozornost kornatci velkému by měla být věnována zejména v oblasti
Boubína (především v okolí PR Čertova stráň) a Stožce, odkud jsou hlášeny recentní nálezy
(Kment et al. 2017; Čížek, ústní sdělení).

Kornatec velký (Peltis grossa) sedící na jedlové kůře. © Jiří Procházka
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Výletový otvor kornatce velkého (Peltis grossa) má nezaměnitelný oválný tvar. © Jiří
Procházka
Lesák Phloeostichus denticollis je v červeném seznamu ohrožených druhů České
republiky (Hejda et al. 2017) klasifikován jako ohrožený. Jedná se o vzácný reliktní druh
horských lesů, jehož bionomie není známá. P. denticollis bývá nalézán především
pod odumřelou kůrou javorů, vzácně i buků (Freude et al. 1967). Lesák P. denticollis
je přibližně 5 mm dlouhý se čtyřmi výraznými rezavohnědými skvrnami na krovkách.
Jednotlivě bývá tento druh zachycen v nárazových pastech, možný je i ruční sběr zaměřený
na loupání šupin kůry mohutných klenů horských.

Lesák Phloeostichus denticollis bývá nejčastěji nalézán pod šupinami kůry mohutných klenů.
© Jiří Procházka
Drabčík Olisthaerus substriatus patří v ČR k mimořádně vzácným horským druhům, v
Červeném seznamu bezobratlých ČR je zařazen jako kriticky ohrožený (Hejda et al. 2017).
Jedná se o reliktní druh pralesovitých porostů, ze Šumavy známý pouze z Boubínského
pralesa a jeho okolí (J. Vávra, ústní sdělení). Tento druh bývá nalézán pod kůrou či v trouchu
tlejících stromů, především smrků a jedlí. Od ostatních drabčíků se liší celkovým tvarem
i zbarvením těla, výrazné je rovněž nepravidelné rýhování krovek. Velikost těla je 6,5‐8 mm.
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Jednotlivě bývá tento druh zachycen v nárazových pastech, možný je i ruční sběr zaměřený
na loupání kůry a rozebírání tlejícího dřeva.

www.wikipeida.com

Drabčík Olisthaerus substriatus se vzácně vyskytuje v Boubínském pralese.
Střevlík nepravidelný (Carabus irregularis) je ve vyhlášce 175/2006 Sb. řazen
do kategorie ohrožený, v červeném seznamu jako blízký ohrožený (Hejda et al. 2017). Jedná
se o reliktní druh zachovalých horských a podhorských lesů (Hůrka et al. 1996). Nejčastěji jej
najdeme v okolí potoků, přes den se schovává pod kameny a kůrou, za setmění loví
nejrůznější bezobratlé. Velikost těla je 19‐26 mm, zbarvení je leskle hnědé až s nádechem
do bronzova. Typické jsou výrazné jamky, nepravidelně rozmístěné na krovkách. V ČR jde
o nezaměnitelný druh, vyskytující se v pralesovitých porostech s velkým množstvím tlejícího
dřeva. Můžeme jej zjistit pomocí odchytu do padacích pastí či ručním sběrem loupáním kůry
tlejících stromů, ve kterých je možné od podzimu do jara nalézt přezimující jedince.

Střevlík nepravidelný (Carabus irregularis). © Jiří Procházka
Další (běžnější) druhy brouků využitelné pro identifikaci biologicky hodnotných porostů
v CHKO Šumava
Tato kapitola představuje několik poměrně snadno rozpoznatelných druhů brouků,
kteří se vyskytují nejen v zachovalých pralesovitých rezervacích, ale i v některých
hospodářských porostech, kde je přítomno nadprůměrné množství tlejícího dřeva. Nález
některého z níže zmíněných druhů spolu s dalšími organismy (např. saproxylickými houbami
či mechorosty) může poukazovat na vyšší biologickou hodnotu posuzovaných porostů.
Přítomnost některého z těchto druhů může být využita i pro výběr z ochranářského hlediska
významných stromů, které je vhodné ponechat na lokalitě k zetlení.
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Úzkoštítník zúžený (Cychrus attenuatus) je dle práce Hůrky et al. (1996) klasifikován
jako reliktní, dokumentující vysokou zachovalost a přirozenost bučin v daném území. V práci
Voničky (2016) je C. attenuatus uveden jako diagnostický druh bučin (L5 podle katalogu
biotopů, Chytrý et al. 2001). Početná populace střevlíka C. attenuatus byla zaznamenána
v jádru Boubínského pralesa, ale jednotlivě jej můžeme nalézt i v hospodářských porostech.
Tento 13‐17 mm velký druh se vyznačuje úzkými a dlouhými kusadly, od podobného
úzkoštítníka nosatého (Cychrus caraboides) se liší výraznými řetízky na krovkách. Můžeme jej
zjistit pomocí odchytu do padacích pastí či ručním sběrem loupáním kůry tlejících stromů, ve
kterých je možné od podzimu do jara nalézt přezimující jedince.

www.wikipeida.com

Úzkoštítník zúžený (Cychrus attenuatus).
Kornatec malý (Peltis ferruginea) v České republice doprovází především zachovalé
horské a podhorské porosty (Kolibáč et al. 2005). Tento druh z čeledi kornatcovití
(Trogossitidae) je zařazen v Červeném seznamu bezobratlých ČR jako téměř ohrožený (Hejda
et al. 2017). Můžeme jej nalézt pod kůrou spíše mohutnějších tlejících stromů, a to jak
stojících, tak ležících, listnatých i jehličnatých. Velikost těla je 8‐10 mm, zbarvení je hnědo‐
černé. Kornatec malý je zaměnitelný s příbuzným druhem ‐ Peltis grossa, který je větší (14‐18
mm). Jednotlivě bývá tento druh zachycen v nárazových pastech, možný je i ruční sběr
zaměřený na loupání kůry a rozebírání tlejícího dřeva. Jelikož se kornatec malý vyskytuje
i v hospodářských porostech s malým množstvím tlejícího dřeva, je možné využít přítomnosti
tohoto druhu pro výběr z ochranářského hlediska významných stromů, které je vhodné
ponechat na lokalitě k zetlení. Jednotlivě bývá tento druh zachycen v nárazových pastech,
možný je i ruční sběr zaměřený na loupání kůry a rozebírání tlejícího dřeva.

Kornatec malý (Peltis ferruginea). © Jiří Procházka
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Leskňáček Ipidia binotata je zařazen v Červeném seznamu bezobratlých ČR jako
téměř ohrožený (Hejda et al. 2017). Vyskytuje se pod kůrou odumřelých stojících jehličnanů,
kde se živí jiným saproxylickým hmyzem (Burakowski et al. 1986). I. binotata je 4‐5 mm velký
druh. Tělo má černě zbarvené, na krovkách jsou čtyři nápadné červené až hnědo‐oranžové
skvrny. Jelikož se I. binotata vyskytuje i v hospodářských porostech s malým množstvím
tlejícího dřeva, je možné využít přítomnosti tohoto druhu pro výběr z ochranářského
hlediska významných stromů, které je vhodné ponechat na lokalitě k zetlení. Jednotlivě bývá
tento druh zachycen v nárazových pastech, možný je i ruční sběr zaměřený na loupání kůry
a rozebírání tlejícího dřeva.

Lesknáček Ipidia binotata. © Jiří Procházka
Pýchavkovník červcový (Endomychus coccineus) je zařazen v Červeném seznamu
bezobratlých ČR v kategorii zranitelný (Hejda et al. 2017). Vyskytuje se především ve starých
porostech, kde osidluje tlející dřevo listnáčů. Larvy se vyvíjejí v saproxylických houbách,
dospělce je možné nalézt pod kůrou stromů či u výtoků mízy (Burakowski et al. 1986).
Podobně jako předchozí druhy se i pýchavkovník červcový příležitostně vyskytuje
v hospodářských porostech s malým množstvím tlejícího dřeva. Je možné využít přítomnosti
tohoto druhu pro výběr z ochranářského hlediska významných stromů, které je vhodné
ponechat na lokalitě k zetlení. Jednotlivě bývá pýchavkovník červcový zachycen v nárazových
pastech, možný je i ruční sběr zaměřený na loupání kůry a rozebírání tlejícího dřeva.

www.wikipeida.com

Pýchavkovník červcový (Endomychus coccineus).
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Cévnaté rostliny
Cévnaté rostliny jsou skupinou, u které nenacházíme taxony, které by jasně indikovaly
pralesovitý původ porostů v CHKO Šumava. Staré porosty vyvíjející se bez přímých lidských
intervencí často vykazují absenci neofytních druhů (např. Impatiens parviflora) a méně
výrazný projev obecně expandujících druhů. Biologickou hodnotu zvyšují druhy červeného
seznamu.
Malakofauna
Plži představují skupinu, která není příliš vhodná pro rychlou indikaci původu a biologické
hodnoty porostů. Obtížně se nacházejí i determinují. Přesto lze vytipovat dva zástupce, u
kterých velikost dospělce přesahuje 1 cm a determinace je snazší.
Causa holosericea ‐ suťový druh, na povrchu půdy a pod kameny, ale i na ležícím dřevě a
pařezech

Isognomostoma isognomostomos ‐ v hrabance v místech s dostatkem živin

Lišejníky
Přestože tato skupina nebyla předmětem našeho výzkumu, za zmínku jistě stojí výskyt
Lobaria pulmonaria, důlkatec plicní (viz foto níže). Jedná se statný, dobře viditelný lišejník
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rostoucí na borce stromů, který na Šumavě dobře indikuje pralesovité porosty (přítomen
v Boubínském pralese nebo na Stožci).
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Management
Cíl: Navrhnout takové postupy, které nebudou zbytečně blokovat alespoň částečné využití
dřeva z hodnocených porostů, ovšem zároveň budou prostředkem (a to byla priorita
projektu), který zajistí udržení jejich biologické hodnoty zjištěné v rámci řešení projektu.
Metodika
Základní přístup k hodnocení
Nechtěli jsme se uchylovat k zjednodušujícím a pro tyto účely nevyhovujícím
matematickým schématům – že bychom např. každému biologickému indikátoru (měkkýši,
houby atd.) přiřadili třístupňovou bodovou řadu a potom počítali „průměrnou biologickou
hodnotu“ součtem bodů za jednotlivé indikátory děleno počtem indikátorů. Jako zásadnější
nám přišlo individuální posouzení každé lokality – pochopitelně v kontextu znalosti všech
ostatních lokalit a společné hledání optimálního řešení. Každý člen řešitelského týmu
pracoval na všech 30 lokalitách, většinou jsme byli v terénu nezávisle na sobě a domníváme
se, že toto vzájemné neovlivňování se nám umožnilo najít co nejobjektivnější řešení dalšího
managementu jednotlivých lokalit. Také bylo nutno odfiltrovat primárně zavádějící a
zjednodušující schéma „bohatosti“ a „chudosti“ různých lokalit. Skupina lokalit v obvodu
lesních správ Železná Ruda a Klatovy se nachází na silně kyselých podložích a jejich druhová
pestrost je i v zachovalých pralesovitých porostech prostě nižší než v obvodu Boubína a
Vyššího Brodu. Zde se jasně ukázala výhoda komplexního individuálního posouzení každé
lokality samostatně. Výstupy jsou uvedeny v Příloze 10: Management.
Typy managementu: pro zpřehlednění a snadnou orientaci jsou použity tři typy
managementu: 1 –bezzásahový režim, 2 – specifická opatření a 3 – zjemněný standard.
Volba typu managementu vycházela primárně ze zjištěné biologické hodnoty a nároků
jednotlivých zkoumaných skupin organismů. Současně jsme ale brali v úvahu i prostorový
kontext hodnocených lokalit – tzn. vzdálenost lokalit od dalších biologicky hodnotných lokalit
a jejich lokální význam.
Ad 1 – zjištěná biologická hodnota na 13 plochách (resp. 10 ploch kompletně a 3 plochy
částečně) je reprezentována společenstvy organismů vázanými a doloženými z pralesovitých
rezervací, které jsou dlouhodobě ponechány samovolnému vývoji a reprezentují tedy
nejenom nepřerušenou kontinuitu dřevinného patra, ale do jisté míry i kontinuitu
disturbanční historie. V rámci řešitelského týmu jsme usoudili, že má‐li být zjištěná biologická
hodnota zachována, nelze nalézt lepší způsob jejího zajištění do budoucna než samovolný
vývoj. V uvedených lokalitách navíc již delší dobu žádné standardní hospodářské zásahy
neprobíhaly (zpravidla zhoršené nebo žádné zpřístupnění i extrémní terénní typy).
Ad 2 – pod pojmem „specifická opatření“ pro 4 plochy (3 plochy celoplošně, 1 plocha
částečně) jsou zahrnuty zásahy, které nelze jednoduše zasadit do nějakého modelu
hospodaření. Jsou to „site specific“ zásahy, účelově navržené pro každou lokalitu, často
nejsou systematické, z běžného provozního hlediska se mohou zdát i podivné. Jedná se o
regulérní obnovní management, který zohledňuje prioritně biologické hodnoty bez ohledu
na hospodářskou (ne)efektivitu.
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Ad 3 – „zjemněný standard“ pro 16 ploch (resp. 14 ploch celoplošně a 2 plochy částečně)
vyjadřuje dlouhodobou koncepci hospodaření, založenou na různých formách nepasečného
hospodaření (i když dosud hlavně užívaných v okolních státech a jenom omezeně v ČR),
ovšem s důrazem na dlouhodobou kontinuitu porostního prostředí, včetně kontinuity
tlejícího dřeva. Je charakterizován také genetickou kontinuitou. V porostech nenavrhujeme
až na ojedinělé výjimky žádnou umělou obnovu, ale vždy vycházíme z dosud existující
genetické kontinuity od původního pralesního prostředí. Navržené postupy managementu
jsou odvozeny od nepasečných způsobů hospodaření, ve třech případech jsou navrženy
postupy využívající maloplošný podrostní způsob jako nejjemnější formu pasečného způsobu
hospodaření. Nepasečné posupy hospodaření kladou důraz na individuální přístup
k nejnadějnějším stromům. Tento přístup, na rozdíl od paušalizujícího plošného přístupu
k porostu jako mase stromů u pasečných způsobů obhospodařování, lze uplatnit i na výběr
cílových habitatových stromů ponechávaných na dožití a k zetlení. Přitom jej jde
zkombinovat v prostorovém uspořádání tak, aby cílové habitatové stromy co nejméně
omezovaly plnění hospodářské funkce lesa. Nepasečné způsoby hospodaření drží kontinuitu
pokryvu lesa – jeden z klíčových prvků pro dlouhodobé přežití řady ohrožených pralesních
organismů, přitom s jejich pomocí lze dosáhnout maximální kulminace přírůstu – zejména
hodnotového přírůstu, který je (nebo by měl být) pro vlastníka zásadním ukazatelem jeho
ekonomického snažení.
U porostů s managementem ad 1) je navržen bezzásahový režim bez asanace smrku, příp. je
upozorněno na možné snížení biodiverzity provedením asanace. U managementu ad 2) je
volen přístup včasné a pokud možno citlivé asanace ‐ s požadavkem na ponechávání vyšších
pařezů, delších oddenků u vývratů apod. U porostů v managementovém režimu ad 3) je
asanace součástí managementových opatření se snahou o co nejšetrnější přístup s ohledem
na ochranu biologické rozmanitosti. Jsme si vědomi ohrožení smrčin kůrovcovitými, ale
držíme se zadání projektu – navrhnout opatření, která udrží nebo zlepší biodiverzitu
hodnocených porostů, což o asanaci samozřejmě nelze říci.
Nebyl definován typ managementu „4 – standardní hospodaření bez specifických opatření“.
Ve všech vybraných porostech byly učiněny určité druhové nálezy, i když některé nelze
považovat za zásadní. Nicméně v souladu se zadáním projektu jsme navrhovali opatření,
která mají zachovat nebo zlepšit biologickou hodnotu porostů. Na příkladu porostu VB 315 E
lze doložit náš přístup: v porostu bylo na ploše 11 ha nalezeno jenom několik biotopových
stromů s jednotlivými nálezy zajímavých dřevožijných hub. Pokud bychom porost zařadili do
typu managementu 4, mohlo by dojít k využití velkoplošné clonné seče buku pro obnovu
porostu (což je plně v souladu se standardními modely hospodaření) a mohly by být vytěženy
i stávající biotopové stromy, nebo by tyto zůstaly jako výstavky na obnovované ploše, což by
znamenalo zásadní změnu podmínek např. pro existenci nalezených druhů hub. Proto jsme i
při menších nálezech indikačních biodiverzitních druhů přistupovali k návrhu managementu
jak bylo výše uvedeno – zachovat nebo zlepšit biologickou hodnotu.
Jaký typ managementu zvolit
Pro volbu managementu byla rozhodujícím kritériem v obecném měřítku míra kontinuity
s původním pralesem. Ta byla zjišťována pomocí různých indikátorů:
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aktuálně zjištěné populace organismů indikující biologické dědictví vázané na pralesní
porosty – tedy druhová pestrost, pestrost skupin organismů apod.;
věková, prostorová a druhová heterogenita porostu;
kontinuita přítomnosti tlejícího dřeva a všech stupňů rozkladu – jak v objemu, tak
v kvalitě;
dosavadní lidské intervence v hodnocených porostech;
prostorový kontext v krajinném měřítku.

U volby managementu se po celkovém vyhodnocení jednoznačně potvrdilo, že pro
ponechání samovolnému vývoji byly navrženy porosty s vysokou biologickou hodnotou
vázanou na kontinuitu pralesního prostředí. Proto jsou všechny bezzásahové lokality dnes
v LHP zařazeny v 16. a 17. věkovém stupni, pouze v jednom případě je zařazena plocha do
15. věkového stupně. Naopak 12.‐14. věkový stupeň si už pralesní kontinuum nenesou a
jejich biologická hodnota je o něco nižší. To neznamená, že by nebyla hodna naší pozornosti,
ale pro její udržení už navrhujeme aktivní zásahy.
Tlející dřevo
Doporučené objemy tlejícího dřeva jsou navrhovány ve třech úrovních, vždy ale jde o
zachování kontinuity tlejícího dřeva na lokalitě v podobě stojících i ležících kmenů (nebo
jejich částí) současně a to vždy v podobě silnějších kmenů, které jsou klíčové pro existenci
zkoumaných skupin organismů. Nelze je nahradit např. větším množstvím větví, apod.
Považujeme za důležité si vybrané stromy na dožití a následně ponechané k zetlení vyznačit
a např. v desetiletém (při tvorbě LHP) nebo dvacetiletém intervalu jejich přítomnost a stav
revidovat a od něj odvozovat výběr dalších stromů k dožití a zetlení. Důležitá je kontinuita
tlejícího dřeva v porostech (i např. v mlazinách a tyčkovinách, kde dlouhodobě tlejí dříve
odumřelé mohutnější kmeny). Z hlediska udržení populací organismů vázaných na tlející
dřevo se zatím (z výsledků řízených pokusů a výzkumu pralesovitých rezervací) jeví jako lepší
prostorová distribuce tlejícího dřeva ve shlukovité podobě – není tedy nutno za každou cenu
vyhledávat nebo vybírat biotopové stromy v nějakém pravidelném rozestupu v porostech.
Shlukovitá distribuce by měla být i provozně přijatelnější s ohledem na zpřístupnění porostů.
Objem tlejícího dřeva je navržen v procentech z dlouhodobé průměrné zásoby porostů, které
jsou uvedeny v LHP pro daný LHC. Nejedná se tedy o podíl ze zásoby porostů v mýtním věku.
Má‐li být tlející dřevo trvalou složkou lesních porostů, musí tak být ve všech růstových fázích
porostu, proto pro vyjádření podílu tlejícího dřeva používáme podíl z dlouhodobé průměrné
zásoby porostů v příslušném LHC. Pro srovnání – z dlouhodobých výsledků měření tlejícího
dřeva v pralesovitých rezervacích v České republice se ukazuje, že objem tlejícího dřeva tvoří
18‐45 % objemu dřeva na lokalitě. Rozdíly jsou způsobeny různou intenzitou a frekvencí
disturbancí na jednotlivých lokalitách, ale také různou dobou tlení jednotlivých dřevin a
různými makroklimatickými podmínkami, které též výrazně ovlivňují délku tlení. Navržené
objemy jsou rozděleny do tří kategorií a vždy je vyjádřeno jisté rozpětí. Přesné objemy nelze
z provozních důvodů stanovovat, stejně jako mohou nastat „site specific“ případy, vymykající
se průměrným hodnotám a v nichž je nutná dohoda orgánu státní správy ochrany přírody a
vlastníka/správce příslušného porostu.
(i)

Do 10 % pro porosty, které budou v režimu ad 3. Převážně se bude jednat o ponechání
spíše netvárných, poškozených a pokud možno mohutných starých jedinců na dožití. U
části z nich nemusí docházet k tak vysoké ekonomické újmě jako u zdravých a
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(ii)

(iii)

kvalitních stromů (kmenů), ale zároveň jsou nositeli řady mikrolokalit (dutiny, hniloby,
suché větve atd.) vhodných pro řadu organismů – do jisté míry i zde lze spojit
ekonomické s ekologickým. Jde jenom o to, věnovat těmto stromům při těžbách
náležitou pozornost. Nepředpokládá se, že by tyto stromy bránily v přibližování (do
porostu přesunout jejich části, které kříží vyklizovací linky).
10‐15 % pro porosty v režimu ad 2 a výjimečně v režimu ad 3. Filosofie ponechávání
stromů k dožití a zetlení je stejná, pouze je navýšeno množství, protože se jedná o
cennější porosty s potřebou „jistoty“ zabezpečení kontinuity tlejícího dřeva mj. proto,
že se v porostu nachází pestřejší společenstva organismů existenčně vázaná na tlející
dřevo.
25 % objemu tlejícího dřeva – to je formální sdělení, které vyjadřuje, že tlející dřevo
bude tvořit důležitou součást biomasy na ploše a bude ho tolik, kolik zrovna v porostu
napadne. Z dlouhodobých výzkumů přirozených lesů ponechaných samovolnému
vývoji víme, že objem tlejícího dřeva na lokalitách se pohybuje v rozmezí 18‐45 % podle
intenzity a plošného rozsahu posledních disturbancí. Proto jsme zvolili jako signální
údaj 25 %, reálně ale bude oscilovat v širším intervalu.

Boubín jako modelové území
Hodnocení lokalit bylo samozřejmě podmíněno jejich výběrem ze strany zadavatelů projektu.
Takový výběr nemůže být z principu nikdy objektivní. Přesto jsme v komplexu Boubína měli
co do činění s kvalitou a hustotou lokalit nadprůměrné hodnoty. Nejenom přítomnost
Boubínského pralesa, ale celá historie od počátků obhospodařování boubínského komplexu
v 19. století až do dneška je svědkem ojedinělé koncentrace přírodních hodnot na
stanovištích s nadprůměrným produkčním potenciálem. Je věcí vlastníků resp. lesních
správců a profesionálních ochránců přírody, zda‐li se rozhodnou tuto hodnotu zúročit.
Boubínský komplex – tedy lesy v údolí Kaplického potoka na obou jeho svazích mohou být
vzorovým příkladem skloubení ekonomického a biologického poslání lesů. Nikde jinde
v České republice se nenachází v hospodářských lesích tak biologicky kvalitní území (ve
vztahu k biologickému dědictví pralesních společenstev), které je zároveň intenzivně
obhospodařované. Vytvoření modelového území, referenčního objektu, výukového
stacionáru se zde přímo nabízí. Velice jej doporučujeme a v případě zájmu jsme připraveni se
na něm podílet.
Tab. 1a, 1b: Přehled ploch a jejich zařazení do typů managementu. V případě kombinace
dvou typů managementu je v popisu k ploše uvedeno, kterých částí se jednotlivé typy
managementu týkají. V tabulce jsou zvýrazněny světlejším odstínem barvy. BB – Boubín, KT –
Klatovy, VB – Vyšší Brod, R – Železná Ruda.
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Závěr
Výzkum se soustředil na terestrické stanoviště horských poloh Šumavy s přirozenou
převahou směsi Fagus sylvatica, Picea abies a Abies alba. Typologicky se především jedná o
6. a 7. lesní vegetační stupeň na kyselé K a svěží S edafické kategorii, méně často A, J, N.
Předmětem výzkumu bylo 30 porostů v CHKO Šumava ve 12. až 17. věkovém stupni LHP,
které byly vybrány ze 100 navržených porostů. Většina hodnocených porostů nebyla v roce
2016 v žádném režimu maloplošné ochrany, a proto byly potenciálně předmětem největšího
konfliktu mezi vlastníkem a ochranou přírody. Zároveň jsme ale do výzkumu zařadili i několik
porostů aktuálně chráněných (PP Jilmová skála, PR Zátoňská hora, NPR Boubínský prales aj.)
nebo řazených do ochranných lesů. Důvodem byla snaha o získání pestrého gradientu
disturbanční minulosti lokalit (lidský impakt nevyjímaje), který umožní strukturovat budoucí
managementová doporučení. V letech 2016 až 2018 byla na výzkumných plochách
hodnocena frekvence a síla přirozených a antropogenních narušení, věková struktura
porostů, půdní poměry a současná biologická hodnota porostů z pohledu výskytu
mechorostů, cévnatých rostlin, hmyzu, hub a měkkýšů. Vyjma odhalení disturbanční
minulosti ploch a jejich biologické hodnoty, bylo cílem projektu navrhnout managementové
zásady pro hodnocené a analogické porosty v CHKO Šumava, které optimalizují zájmy
vlastníka i ochrany přírody.
Ve zkoumaných porostech dominovaly kyselé a sorpčně nenasycené kryptopodzoly
(Entic Podzols), kambizemě (Dystric Cambisols) a v suťových polohách rankery až litozemě
(Hypeskeletic, Skeletic, Lithic, Epileptic, apod. Leptosols). Jen lokálně byly přítomny gleje,
pseudogleje nebo stagnogleje (Glejsols, Stagnosols). Naše zobecnění a doporučení tedy platí
primárně pro anhydromorfní půdy terestrických stanovišť. Data naznačují, že historické
lidské intervence ve zkoumaných porostech vedly ke slabému poklesu pedokomplexity
oproti jádru Boubínského pralesa.
Objem stojících stromů byl na plochách 400‐1100 m3 ha‐1 s průměrem 773 m3 ha‐1.
Zkoumané pralesovité relikty měly celkově nižší hmotnatost v porovnání s Boubínským
pralesem a pochopitelně nepokrývaly celé spektrum (strukturních) vývojových stadií
přirozeného lesa. Jednalo se z větší části o relikty lesa, které v současnosti vývojově
odpovídají stadiu optima s prvky stadií rozpadu, dorůstání nebo vysoké stability. Objem
mrtvého dřeva byl na plochách velmi proměnlivý, činil 1‐200 m3ha‐1.
Skutečná věková struktura porostů ve 12. až 14. věkovém stupni byla vcelku
homogenní, obecně se blížila údajům v LHP. Podíl starších stromů byl minimální, stromy
staré přes 300 let zcela chyběly. Současná hlavní kostra těchto porostů většinou vznikla
během několika desetiletí po silném přirozeném, antropogenním nebo kombinovaném
(vichřice následná těžbou a odvozem dřeva) narušení po polovině 19. století. Biologicky se
jedná o průměrné až podprůměrně hodnotné porosty, u kterých byla pralesní kontinuita
zcela přetržena, nebo se v minulosti dostala do velmi úzkého „vývojového hrdla“.
V porostech 15. věkového stupně, a především pak v porostech 16. a 17. stupně byl
zjištěn významný podíl starých stromů (Fagus sylvatica až 407 let) i vyšší objem mrtvého
dřeva. Věková struktura těchto porostů byla často velmi heterogenní, stejně jako jejich
disturbanční minulost. Některé porosty 15.‐17. věkového stupně sice rovněž nesly stopy
silných minulých narušení, „pralesní paměť“ ale zjevně nebyla přerušena úplným dotěžením
(vichřicemi a kůrovcem) narušených porostů nebo odvozem veškerého padlého dřeva. Data
naznačují, že pokud byl průběh silných disturbancí přirozený, nedošlo ke ztrátě biologické
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hodnoty porostů. Některé porosty v 17. věkovém stupni byly díky své poloze primárně řízeny
maloplošnou disturbanční dynamikou a byly výjimečně věkově diferencované i biologicky
hodnotné.
S výjimkou cévnatých rostlin, kde byl podíl zjištěných výjimečně cenných taxonů malý,
byly ve všech hodnocených skupinách organismů často nalezeny druhy z červených seznamů,
taxony ohrožené, mnohdy dokonce kriticky ohrožené. Přestože nálezy v některých skupinách
ukazují na výjimečnou hodnotu totožných porostů, je evidentní, že každá zkoumaná skupina
organismů poskytuje unikátní a vzájemně nezastupitelnou informaci o stavu porostů. Jako
jejich biologickou hodnotu navíc vnímáme nejen seznam jednotlivých taxonů, ale i pestrost
forem života a projevů přírodních procesů (např. výjimečně staré stromy, vývratová
mikrostanoviště).
Naprosto výjimečná biologická hodnota několika porostů v okolí Boubína, které lze
bez nadsázky označit za relikty pralesů, ukazuje na neobyčejnou hodnotu celého tohoto
regionu. I ostatní hodnocené porosty v této oblasti byly z nějakého hlediska cenné. Relikty s
pralesní pamětí jsou v okolí Boubína často vzájemně nedaleko a můžeme proto spekulovat o
jejich vzájemné „biologické podpoře“. Při návrhu managementových doporučeních těchto
lokalit proto zohledňujeme i realizované zásahy v okolí ploch, tj. potenciální podporu
okolních porostů pro vývoj v pralesovitých reliktech. Domníváme se, že prostorový vzor sítě
pralesních reliktů v oblasti Boubína, včetně existence jádra Boubínského pralesa, je na
krajinné úrovni další výjimečnou ochranářskou hodnotou, kterou je třeba brát při
hospodaření v úvahu. Zkoumané porosty na Železnorudsku a Klatovsku se naopak jeví jako
velmi separované ostrovy biodiverzity, jejichž okolí není nijak podporující. Přesto, že celková
biologická hodnota těchto porostů se může jevit jako nižší ve srovnání s plochami na
Boubíně, jde mnohdy o skutečná refugia výjimečné biologické hodnoty, jejichž zánik by měl
dokonce větší negativní regionální dopad než v případě zániku jednotlivých boubínských
ploch. Management těchto „ostrovních“ lokalit cílí na in situ zásahy a zachování biologické
hodnoty a omezení negativního dopadu okolních porostů.
V návrhu managementu cílíme na zachování biologické hodnoty porostů, kterou
máme tendenci i nadřazovat nad ochranu okolních porostů (např. asanace stromů
napadených lýkožroutem smrkovým v biologicky unikátních porostech). Vymezujeme vždy
část porostu, která se má spontánně vyvíjet a část porostu, která je předmětem aktivních
managementových opatření. Pokud jsme zjistili jen nízkou biologickou hodnotu porostů,
navrhujeme spontánní vývoj (včetně spontánního úmrtí a rozkladu) pouze na úrovni jedinců
(lesnicky výstavků, především ve 12. – 14. věkovém stupni), a dále maloplošné, jemné formy
obnovy porostů s ponecháním části dřevní hmoty k zetlení v porostech. S narůstající
odhalenou biologickou hodnotou porostů (zejména v 16. a 17. věkovém stupni) postupně
redukujeme sílu managementových opatření, ze spontánně se vyvíjejících jedinců jsou
skupiny stromů až celé porosty. V porostech s unikání biologickou hodnotou navrhujeme
jejich spontánní vývoj bez jakéhokoli managementu a upouštíme od definování cílového
stavu porostů. Ten je v případě spontánní dynamiky již zcela na přírodních procesech.
Spontánní vývoj navrhujeme i v některých porostech, kde jsou hospodářské zásahy za
účelem zisku zjevně nerentabilní (některé ochranné lesy). V porostech s managementem by
neměl být podíl spontánně se vyvíjející složky jednorázově staticky vyhodnocen, ale mělo by
jít o dynamickou charakteristiku posuzovanou pravidelně před novým cyklem zásahů.
V Brně 28. 10. 2018

Pracovníci odboru ekologie lesa VÚKOZ
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