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• I za situací, kdy se zdánlivě nic v ekosystému neděje a nesměřuje k žádné
změně, při podrobném sledování zachycujeme proměnu v zastoupení
jednotlivých složek a ve struktuře ekosystému

• Dnes se ale zaměříme na efekty změny nápadné – rychle se měnící
struktury části ekosystému způsobené přírodními procesy: reakce na 
přírodní disturbanci a na dlouhodobé odlesnění

Přírodní procesy probíhají buď nepozorovaně, anebo 
velmi zřetelně



• Šokovaly nás! Prověřily naše schopnosti sledovat a vyhodnocovat 
chování přírodních procesů

• Nastartovaly nečekanou explozi biodiverzity 
• Odhalily  principy věkové struktury lesa 
• Poukázaly na principy kontinuity druhové skladby 
• Předvedly nečekané schopnosti samovolné regenerace stromového 

patra
• Nastartovaly regenerační procesy půd 
• Pozitivně ovlivnily zadržování srážkové vody v prostředí

Čím nás přírodní procesy obohatily?



Druhová rozmanitost



Ptáci?Návrat ztracených brouků?

Kornatec velký, naposled zaznamenaný v první
dekádě 20. století se v roce 2018 znovuobjevil v 
lesích NP Šumava.
V NP Bavorský les zaznamenali návrat 17 
druhů brouků po ponechání lesa přírodním 
procesům.

Hustota ptačích druhů a jedinců na stejných sčítacích 
bodech – k odumření většiny smrků došlo v roce 2010



Lesnická typologie pracuje s hlavními vlivy: půdou,vlhkostí,klimatem. 
Předpokládá, že jsou-li splněny stejné charakteristiky těchto složek, bude 
lesní ekosystém vypadat v zásadě podobně. Takže jde o podobnost.

Podívejme se na hlavní dřevinu - smrk:
Podle lesnické typologie by v NP Šumava měl mít smrk zastoupení 51%.

Ale realita je jiná:
Při aplikaci výpočtu podle J.Johna v roce 1869 by měly mít porosty v NP 
Šumava minimálně 72% smrku. Dnes máme 78% smrku, v obnově je 80%
smrku.

V NPR Boubínský prales by měl mít smrk  cca 35%, má 55%

V Milešickém pralese by měl mít smrk by měl mít smrk 35% a má 70%.

Druhová skladba lesa – existují nějaké jistoty?



Kdy a jak vznikla 
druhová skladba?

-na konci doby ledové
před 11000 lety
-byly jiné než dnes
-dnešním se začaly 
podobat až před 5000 
lety (byl tu už smrk, 
buk a přišla jedle)



Rekonstrukce vývoje druhové skladby  hlavních druhů dřevin šumavských 
lesů v oblasti Prášilské jezero – Roklanské jezero podle moderních 
analytických metod pylových záznamů (P.Kuneš,2018)

V šumavských pralesích více jak 9000 let vládne smrk, jeho nejmenší
zastoupení nastalo na přelomu letopočtu, i tak bylo ale dominantní

Vývoj druhové skladby



Druhové složení obnovy v bezzásahovém 
území

78,821,2

ostatní 
(19,22%)

smrk ztepilý 
(80,78 %)

Druhové složení stromového patra

...zatím žádný signál změny druhové skladby



Věková struktura šumavských lesů – zakopaný pes!

les na Ztraceném (250 ha)

• Maximálně 30% lesů splňuje 
charakteristiky  stejnověké uměle 
vysázené smrkové monokultury

• Více jak 9% lesů obsahuje stromy 
starší 200 let

• A více jak 36% lesů obsahuje 
stromy starší 150 let

• Průměrný věkový rozdíl mezi 
nejmladším a nejstarším 
pokáceným stromem v jednom 
porostu je 67 let

• U 9% smrků jsme zjistili dlouhodobý 
počáteční potlačený růst pod 
porostem



Smrk rostoucí prvních 60 
let pod porostem

Zásadní roli v životě šumavského lesa hraje různá rychlost růstu stromů, omezovaná:
• Klimaticky a mikroklimaticky
• Kvalitou a úživností stanoviště
• Potlačením růstu konkurujícími stromy nebo objekty

K potlačenému růstu jedince po dobu jedné generace lesa při dlouhodobém pasečném způsobu 
hospodaření téměř nedochází.





Kouzlo měnící se věkové struktury:
• v roce 1864 se stromy v pralese Johnovi jevily jako převážně cca 280 let 

staré nezaregistroval kulminaci kolem1730 (byly to příliš malé stromy)
• v roce 2014  hlavní generaci pralesa tvoří stromy  převážně 280 let staré
• mimo prales tvoří hlavní generaci lesa stromy vzniklé po disturbanci 1870-

1880



Množství obnovy [ks.ha-1, %] v předdefinovaných třídách

Proměnná Počet údajů Průměr

Střední
chyba 
průměru

Směr. 
odchylka Variance Medián Minimum Maximum

Obnova SM 10-20 cm 661,0 2301,8 283,7 7293,3 53192143,9 0,0 0,0 90541,5

Obnova SM 20 cm + 661,0 4921,0 483,4 12427,7 154448676,2 707,4 0,0 128738,7

Obnova SM celkem 661,0 7222,8 659,3 16950,3 287311177,0 1414,7 0,0 164106,4

Obnova OS 10-20 cm 661,0 423,2 64,2 1651,4 2726997,8 0,0 0,0 27940,5
Obnova OS 20 cm + 661,0 1634,1 319,6 8215,7 67497361,5 0,0 0,0 131568,1
Obnova OS celkem 661,0 2057,3 350,4 9009,3 81168170,9 0,0 0,0 137226,9

Obnova celkem 661,0 9280,2 772,3 19856,5 394280456,7 2475,7 0,0 172594,7

Množství obnovy přepočtené na hektarové počty

Obnova dřevin v bezzásahovém území



18 let po gradaci kůrovce v horské smrčině tvořilo nový les:
• 3000 mladých stromů/ha, z toho 90% smrk
• 149 smrků/ha o průměru kmene 7-15 cm
• 36 smrků/ha o průměru kmene 15-30 cm
• 5 smrků/ha s kmenem silnějším než 30 cm 

Přírodní procesy vracejí lesu jeho přirozenou 
strukturu



Ladem ležící
zemědělská půda

Přítomnost druhů dřevin podle doby od 
počátku sukcese

do 800 
m n m 10 20 65 120prales

borovice x x x x x
bříza x x x x x
dub x x x x
hloh x x x x
olše x x x x x
osika x x x x
smrk x x x x x
třešeň x x x x
vrba x x x x
jasan x x x x
jilm x x x
jeřáb x x x x

střemcha x
líska x x
buk x x x
klen x x
lípa x
jedle x x
mléč x

Přítomnost druhů dřevin podle doby od počátku sukcese
800-
1200 m 
n m 10 20 65 120prales

borovice x x x
bříza x x x x x
dub x
hloh x
olše x x x x
osika x x x
smrk x x x x x
vrba x x x x x
jasan x x x
jilm x x
jeřáb x x x x x
střemcha x
líska x x
buk x x
klen x x x
jedle x x



Hodnocené biomechanické vlivy stromů působily celkem na 322 m3 půdy ha‐1. 
To ukazuje na překvapivě významný vliv jednotlivých stromů pro svahové procesy.
Nejvýznamnějším procesem z hlediska objemu atakované půdy byla vývratová
dynamika.
Významné bylo rovněž vytlačování půdy růstem kořenů, a naopak vyplňování
prostoru po dekompozici kořenů okolní půdou. Silné stromy vykazovaly výrazně
vyšší objemy ovlivněné půdy (P.Šamonil)

Nečekaná dynamika půd



J.Kopáček, 2019

Jak se mění
chemické vlastnosti 
povrchových vod?



Ve stínu lesa je chladněji, než na otevřené ploše. Nad ní je podobná teplota, jako 
nad korunami stromů.
Detailní měření z povodí Plešného jezera ukazují, že během vegetační sezony 
průměrná denní teplota vzduchu a půd na bezzásahových plochách vzrostla pouze o 
0,8–1,2 °C, než jaká panuje v porostu vzrostlých smrků. Relativní vzdušná vlhkost je 
v porostech souší jen o 4% nižší, než ve vzrostlém smrkovém lese (J.Kopáček, 
2019)

Nasycení půdy vodou v % podle 
portálu Intersucho ve vegetačním 
období suchého roku 2018

Mění odumřelý les klima?



V.Švihla, 2016

Vývoj průměrné výšky sněhové pokrývky na Šumavě v zimě 2017-2018 (cm) 
v nadmořských výškách 850-870 m n m ( Radvanovický hřbet – idina Pila, 
západní svahy) v různých biotopech

Jak kůrovec změnil odtoky srážkových vod?



Stále měříme na trvalých monitorovacích plochách, doufáme v
• pochopení mechanismů, jakými lesní ekosystém reaguje na disturbance
• pochopení fungování středoevropských smrkových lesů
• znovuobnovení zaniklých nebo vymírajících druhů

Otevřená kniha poznání?



Děkuji za pozornost


