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Ekologické podmínky (teplota, 
vlhkost)

Erozně sedimentační procesy

Výskyt cévnatých i bezcévných 
rostlin, včetně přirozeného 
zmlazení dřevin

Mocnost organických a 
minerálních horizontů

Skupiny dekompozitorů (žížaly, 
roupice, chvostoskoci, houby)

Formy organických horizontů

Pedogeneze (podzolizace, 
transformace organické hmoty, ..)

Na jemné škále vývraty signifikantně ovlivňují dynamiku lesa
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Šamonil et al. (Geoderma, under review)

Plošný podíl vývratů

Efekt jednotlivých vývratů na dynamiku lesa na 
úrovni porostu

Česká republika
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Šamonil et al. (Geoderma, under review)

Plošný podíl vývratů

Efekt jednotlivých vývratů na dynamiku lesa na 
úrovni porostu

Česká republika
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Šamonil et al. (Geoderma, under review)

Doba obratu

Česká republika

Starý

Mladý
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Vývraty a struktura 
lesa – rašeliny
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Vliv vývratů na strukturu lesa – suchá stanoviště

?
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Pedogeneze, degradace půd, paludifikace, …

Na úrovni porostu je málo exaktních studií o působení 
vývratů na dynamiku lesa 
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? Paludifikace ?



59Biologické dist.
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Ukrajina – Pop Ivan

Maloplošné nebo 
velkoplošné disturbance?

http://mm.denik.cz/21/05/

Šumava

Horské smrčiny
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Smrko-jedlo-bukový Žofínský prales
Odumírání smrku 1,5 roku po orkánu Kyrill
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Smrko-jedlo-bukový Žofínský prales
Odumírání smrku 1,5 roku po orkánu Kyrill



63Antropogenní dist.
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Acidifikace půd 
má ale stále 
setrvačný 
charakter

Koncentrace SO2 v ovzduší
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Jak studovat disturbanční režim
Pro výběr metody je klíčová prostorová a časové škála 

disturbance

Pohled do minulosti

Pylové analýzy, 
makrozbytky vegetace, 
datování C14

Disturbanční režim 
jedlobukových porostů – Alpy

Knaap et. al. (2004)
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Letecké 
snímky a 
historické 
mapy

Harcombe (2004)
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Dendrochronologie (dendroekologie)

Frelich et Lorimer (1991) Splechtna et al. (2005)

Desítky hektarů 1 hektar

Globální růstové odezvy vs. lokální disturbanční uvolnění
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Omezení v použití dendrochronologických metod

Rubino et McCarthy (2004)

Pouze detekce uvolnění růstového 
prostoru stromů a jejich vitality (nelze tím 
např. hodnotit disturbanci půd)

Řada arbitrárních rozhodnutí
- Je výběr stromů reprezentativní pro současné 
porosty? A jak dnešní vrtaný vzorek stromů 
reprezentuje minulé porosty?

- Hranice uvolnění radiálního růstu (20, 50, 
100, 150%?), 

- Počet stromů, na kterých má být uvolnění 
prokázáno (mírná, střední a silná úroveň 
disturbance?)

- Tolerance přiřazení nalezených uvolnění na 
různých stromech k jedné události (5, 7, 10 
let?)

- …..
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Boundary line

ALE: některé stromy 
mohou být úspěšné bez 
využití disturbanční
události !!

BL se liší mezi regiony i 
dřevinami

Uvolnění jako funkce 
předchozího růstu

Porovnání BL z Beskyd 
(Šamonil et al. 2009) s BL z 
Rakouska (Splechtna et al. 2005)
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Šamonil et al. (2009)

Datování vývratů

Datování disturbance půd 
Datovány jsou pouze dnes 

přítomné jevy

Přímé metody (přímé 
hledání disturb. události –
dendrochronologie, 
antrakologie aj.)

Nepřímé metody (podle 
vývoje vlastností vývratů –
vývoj půdních horizontů, 
dekompozice vyvrácených 
kmenů, vývoj tvaru vývratu)

Datování vývratů v NPR Razula



72

Logistický model k hodnocení dynamiky vývratů na 
úrovni porostu
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KONEC
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Exogenní Endogenní
(mimo společenstvo) (uvnitř společenstva)

Class I disturbance Class II disturbance

(např. cyklická sukcese mokřadních olšin)

(Pickett et White 1985)

Faktory zodpovědné za narušení



75Johnson et Miyanishi (2007)

Typů disturbancí a směrů jejich 
působení je mnoho, vybíráme 

jen některé podstatné typy.

Zejména vítr

X




