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Abstract 
The role of biomechanical effects of trees (BETs) in ecosystem and landscape dynamics is 
poorly understood. In this study, we aim to (i) describe a widely applicable methodology for 
quantifying the main BETs in soil, and (ii) analyze the actual frequencies, areas and soil 
volumes associated with these effects in a mountain temperate old-growth forest. 
 The research took place in the Boubínský Primeval Forest in the Czech Republic; this 
forest reserve, predominated by Fagus sylvatica L. and Picea abies (L.) Karst., is among the 
oldest protected areas in Europe. We evaluated the effects of 4000 standing and lying trees in 
an area of 10.2 ha from the viewpoint of the following features: tree uprooting, root 
mounding, bioprotection, trunk baumsteins (rock fragments displaced by trunk growth), root 
baumsteins, stump hole infilling, trunk and root systems displacements, depressions formed 
after trunk fall, stemwash, and trunkwash. 
 BETs were recorded in 59% of standing and 51% of lying dead trees (excluding the 
pervasive soil displacement by thickening trunks and roots and the infilling of decayed 
stumps). Approximately one tenth of the trees showed simultaneous bioprotective and 
bioerosion effects. Different tree species and size categories exhibited significantly different 
biomechanical effects. Observed processes significantly affect soil evolutionary pathways. 
 A bioprotective function was the most frequent phenomenon observed, while 
treethrows prevailed from the viewpoint of areas and soil volumes affected. The total area 
influenced by the BETs was 342 m2 ha-1. An additional 774 m2 ha-1 were occupied by older 
treethrow pit-mounds with already decayed uprooted trunks. The total volume of soil 
associated with the studied phenomena was 322m3 ha-1, and apart from treethrows, volumes 
of the living and decaying root systems and bioprotective functions predominated. Other 
processes were not so frequent but still significant for biogeomorphology. 
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Rozšířený abstrakt 
Role biomechanických vlivů stromů (BVS) při formování lesních ekosystémů a krajiny je 
dosud málo prostudovaná. V této studii si klademe za cíl (i) vytvořit široce aplikovatelnou 
metodologii pro kvantifikaci hlavních BVS v půdě se sjednocením dosavadních přístupů a (ii) 
analyzovat aktuální frekvence, plochy a objemy půdy, které prokazatelně souvisejí přímo 
s vliv stromů v horském temperátním pralese (tzn. hodnocen je minimální biomechanický vliv 
stromů na půdy).  
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 Výzkum se uskutečnil v národní přírodní rezervaci Boubínský prales v České 
republice. Lesní rezervace, ve které převažuje Fagus sylvatica L. and Picea abies (L.) Karst., 
patří k nejstarším chráněným územím v Evropě. Celkem jsme hodnotili efekt 4000 stojících a 
ležících stromů na ploše 10,2 ha., a to z pohledu projevu následujících procesů: vývraty (tree 
uprooting), kořenová kupa (root mounding), bioochranná funkce strojícím a ležícím kmenem 
(bioprotective function) včetně zahrazení toku kmenem (log dam), vytlačení kamenů radiálně 
tloustnoucím kmenem (trunk baumstein) nebo kořeny (root baumstein), vyplňování díry po 
vyhnívání bází pahýlů a kořenových systémů (stump hole infilling), vytlačení půdy radiálně se 
zvětšujícím kořenovým systémem a bází kmene (soil displacement), deprese vytvořená na 
povrchu půdy pádem části kmene (depression after trunk fall), odstranění půdy následkem 
koncentrovaného stoku vody po stojícím (stemwash) a ležícím kmenu (trunkwash).  
 Pokud nebereme v úvahu procesy, které jsou nutně přítomny u všech stromů (radiální 
pohyb půdy vlivem změny tloušťky kmene a kořenu), byla nějaká biomechanická funkce 
zaznamenána u 59% stojících a 51% ležících jedinců. Přibližně desetina stromů jevila zároveň 
proces bioprotektivní a bioerozní, tedy opačně působící procesy. Různé dřeviny a velikosti 
stromů jevily statisticky odlišné biomechanické vlivy na půdy. 
 Nejfrekventovanějším jevem byla bioprotektivní funkce, zatímco vývraty dominovaly 
z hlediska zasažené plochy a objemu půdy. Celková plocha zasažená některým z procesů 
v případě aktuálního dřevinného patra byla 342 m2 ha-1. Dalších 774 m2 ha-1 bylo atakováno 
staršími vývraty, které již postrádaly vyvrácený kmen. Celkový objem půdy, který byl 
prokazatelně formován studovanými procesy, byl 322 m3 ha-1. Hlavní význam měly vývraty, 
dále pak objemy živých a mrtvých kořenových systémů. Ostatní procesy nebyly tak časté, 
přesto i ony byly podstatné z hlediska biogeomorfologie. Pozorované procesy významně 
ovlivňují průběh pedogeneze. 
 Přibližně 48% objemu půdy souviselo s jevy, které mohou být přímo ovlivňovány 
způsobem lesnického managementu. Jednalo se především o vývraty stromů a bioprotektivní 
funkci ležících kmenů. Zbylých 52% objemu souvisí spíše s růstovou dynamikou stromů, 
která je málo formovatelná lesnickými zásahy. Je zřejmé, že zjednodušení struktury lesa 
vlivem hospodaření způsobuje zjednodušení struktury biomechanických vlivů stromů na 
půdy. To by mohlo vést ke ztrátě pedokomplexity a vyloučena není ani ztráta biodiverzity 
některých organismů vázaných na zmíněné procesy (v naší studii nebyl tento vztah 
prokazován). Celkově lze tedy hovořit o předpokládané ztrátě biokomplexity v důsledku 
hospodaření oproti pralesovitým rezervacím. 
 
Celý text je k dispozici v recentně uveřejněném vědeckém článku ŠAMONIL ET AL. (2018). 
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