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The project “Biodiversity management in Krkonoše Mts. and Šumava Mts.” has been car-
ried out since summer 2006 as a part of the National research programme II (see www.in-
fodatasys.cz/biodivkrsu/projekt.htm). It concentrates on the model areas of the Giant Mts. 
(=Krkonoše Mts.) and the Bohemian Forest (=Šumava Mts.). Basic project goal is to inte-
grate knowledge and relations on biodiversity development and possibilities of human in-
fluences on biodiversity. It could be a fundament of procedures in the field of landscape
management. It is possible to distinguish three basic levels of biodiversity: 1. landscape 
diversity as variability of communities/ecosystems in a landscape segment; 2. species di-
versity of the community (I do not tell about ecosystem because evaluation of complete 
ecosystem species diversity could not be possible probably); 3. genetic diversity of a speci-
es population. Total diversity is a complex of two components – number of elements in the 
system (e.g. species richness) and proportionality of these elements (e.g. species equitabili-
ty), as it was pointed in the example of species diversity. The project structure was designed 
in relation to three mentioned levels in the blocks: 1. monitoring and research plot invento-
ry, their utilizabibility in the field of biodiversity; 2. evaluation of the landscape transects;
3. research in the forest ecosystems; 4. research in the secondary forestless ecosystems with 
grasslands and similar stands; 5. research in other terrestrial ecosystems; 6. genetic diver-
sity of selected woody species; 7. proposals of new methods in ecosystem management in 
relation to the biodiversity preservation. Contemporary perspective on biodiversity is ap-
plied including such views as neutral theory. Idea of functional diversity should be more 
useful than simply species diversity in relation to dynamics and stability of communities. 
The functional diversity can be evaluated as diversity of species groups in the community. 
These groups could be distinguished on the basis of a numeric species classification within
a wide-ranging set of community samples. This approach is possible by plant communities, 
in which all species would be members of the same trophical level. A lot of works was car-
ried out to date – preparatory works (reviews, data completion, research and monitoring 
plot inventory etc.), evaluation of the landscape transects has been started, research in the 
existing forest research plots (tree measurement, stand damage, stand spatial structure, 
dead wood inventory, soil analysis, plant coenology, species structure of communities of 
macromycetes and of soil mites), study out of forests (repeated plant coenological relevés in 
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grasslands and similar growths, some management experiments), first isozyme analysis
were processed by Abies alba. The basic problem of mountain forests in the area of the 
Bohemian Forest consists in their ecological stability and biodiversity sustainable ensuran-
ce. Description of air pollution and acidification of forest ecosystems combining influence
/ occurrence of other disturbance-caused stress factors – both abiotic ones (wind, drought, 
other climatic extremes) and biotic ones (Ips typographus gradation) is important. We need 
to distinguish between “natural” dynamics (without man-influenced stress factors) and
actual forest dynamics. It could be perceived using all three levels of the study. Landscape 
level within the Bohemian Forest must be realized in the light of management changes: first
exploitation of forests has caused conditions of genesis of the first general forest decline in
19th century, world wars related changes in the landscape structure with main turnover 
after 1945, management restriction during the communist period was completed with strong 
exploiting in the other parts of landscape.

Projekt „Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě“ je řešen od léta 2006 jako 
součást Národního programu výzkumu II (viz www.infodatasys.cz/biodivkrsu/projekt.
htm). Zaměřuje se na studium modelových území Krkonoše a Šumava. Základním cílem 
projektu je integrovat poznatky a zákonitosti o vývoji biodiversity a o možnostech jejího 
ovlivnění, tím poskytnout podkladová data a návrhy postupů pro rozhodování orgánů a 
osob pracujících s krajinou. Biodiversita je rozlišována na třech základních úrovních: 1. 
krajinná diversita jako různorodost společenstev/ekosystémů v rámci určitého krajinného 
segmentu; 2. druhová diversita na úrovni společenstva (záměrně se zde nehovoří o ekosys-
tému, protože vyhodnocení jeho diversity je nereálné); 3. genetická diversita populace ur-
čitého druhu. Jak bylo již ukázáno na druhové diversitě, celková diversita se skládá ze dvou 
složek – z počtu elementů zastoupených v systému (příklad druhové bohatosti) a z jejich 
vzájemného zastoupení (příklad druhové vyrovnanosti). V návaznosti na rozlišení tří úrov-
ní biodiversity byla navržena struktura projektu v rámci následujících dílčích úkolů: 1. in-
ventarizace všech stávajících monitoračních a  výzkumných ploch, zhodnocení jejich vyu-
žitelnosti pro sledování biodiversity; 2. vyhodnocení krajinných transektů; 3. studium ploch 
v rámci lesních ekosystémů; 4. studium ploch v rámci sekundárního bezlesí s travními 
ekosystémy; 5. studium ostatních ploch; 6. sledování genetické diversity vybraných dřevin; 
7. návrh nových metod managementu ekosystémů v souvislosti s ochranou biodiversity. 
Snahou při řešení projektu by mělo být uplatňování moderního pohledu na pojem diversity 
(MAGURRAN 2004) a to včetně zvážení možností uplatnění tzv. neutrální teorie biodiversity 
(HUBBELL 2001). Ukazuje se, že pro funkce ekosystémů může být, spíš než druhová diver-
sita, užitečný pojem funkční diversity (BOTTA-DUKÁT 2005). Funkční diversita je popisová-
na jako diversita skupin druhů vyskytujících se v rámci společenstev, přičemž tyto skupiny 
jsou definovány na základě výsledků klasifikace druhů zastoupených v širší škále hodnoce-
ných společenstev. Tento přístup je možný například u rostlinných společenstev, kde všech-
ny druhy jsou (více-méně) příslušníky téže trofické úrovně.
Dosud byla provedena řada přípravných prací (literární rešerše, shromáždění dostupných 
dat, inventarizace výzkumných a monitoračních ploch aj.), byly začaly práce v krajinných 
transektech, zahájeno bylo šetření na dříve založených výzkumných plochách v lese (den-
drometrie, poškození porostu, jeho prostorová struktura, inventarizace mrtvého dřeva, ana-
lýzy půd, fytocenologické šetření, struktura společenstev makromycet a půdních oribatid) 
i v mimo les (opakované fytocenologické snímkování v lučních a obdobných ekosystémech, 
experimenty s jejich managementem), byly provedeny první analýzy isoenzymů (Abies 
alba).
Základním problémem horských lesů Šumavy je zajištění jejich ekologické stability a bio-

137



diversity pro uplatňování principů trvalé udržitelnosti. Pro lesní ekosystémy Šumavy je 
významný popis imisních vlivů (působících zvláště acidifikaci) v kombinaci s vlivy dalších
stresových faktorů působících disturbance ve větším nebo menším rozsahu – abiotických 
(vítr, sucho a jiné klimatické extrémy) i biotických (gradace Ips typographus). Důležité je 
pochopení aktuální dynamiky lesa na pozadí „přirozené“ dynamiky lesních ekosystémů. Je 
potřebné se snažit pochopit jak a v jaké míře se aktuální a „přirozená“ dynamika odchylují. 
K tomuto účelu musí být provedeny analýzy na všech třech úrovních. Pro strukturu šumav-
ské krajiny je významná řada změn v hospodaření (prvotní exploatace lesů se vznikem 
podmínek pro vznik velkoplošné lesní kalamity v 19. století, změna krajinné struktury ve 
válečném období a zvláště po roce 1945, omezení hospodaření v éře „reálného socialismu“ 
doplněné silnou exploatací krajiny v jiných částech území).
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