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Abstrakt: 

Hydraulická redistribúcia je globálne rozšírený proces pasívneho transportu vody 
koreňovým systémom rastlín po gradiente vodného potenciálu. Tento proces 
signifikantne ovplyvňuje ďalšie rastlinné procesy pod aj nad zemským povrchom. Voda 
môže byť hydraulickou redistribúciou transportovaná viacerými smermi.    
 Cieľom prvej časti tejto práce bolo zhrnúť poznatky o chode hydraulickej 
redistribúcie. Popisuje príčiny a dôsledky chodu hydraulickej redistribúcie, a taktiež jej 
hlavné typy. Následne je pozorovaná hlavne vertikálna hydraulická redistribúcia, ktorej 
hlavné zložky sú hydraulický výťah a hydraulický pokles. Druhá časť sa zameriava na to, 
ako dokáže vertikálna hydraulická redistribúcia ovplyvňovať vzájomné vzťahy rastlín 
a chod celého ekosystému. Odpoveď na túto otázku je hľadaná v rastlinstve saván, ktoré 
je zložené z roztrúsených drevín a ich trávnatého podrastu. Rastlinstvo saván je 
vystavované striedaniu období sucha a dažďov, čo vytvára počas roka sa meniaci pôdny 
gradient vodného potenciálu, ktorý je pre výskum hydraulickej redistribúcie veľmi 
zaujímavý. Práca dokazuje, že dreviny majú voči trávam vďaka prítomnosti hydraulického 
poklesu kompetičnú výhodu v súboji o zrážkovú vodu. Kompetícia medzi drevinami 
a trávami je obmedzená na periódy s prítomnosťou zrážok. Práca v poslednej časti 
poskytuje dva rôzne pohľady na spornú otázku, či je trávnatý podrast počas obdobia sucha 
schopný profitovať z drevinami redistribuovanej vody.     
 Práca sa zaoberá hlavne rastlinstvom saván, no hydraulická redistribúcia je 
nesporne prítomná aj v rastlinstve ostatných biómoch sveta. Klimatická zmena môže 
v budúcnosti znamenať zvýšenú dôležitosť výskumu tohto procesu taktiež v miernych 
zemepisných šírkach. 

Kľúčové slová: 

Hydraulická redistribúcia, hydraulický výťah, hydraulický pokles, savany, dreviny saván, 
trávnatý podrast, medzidruhové vzťahy, kompetícia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

Hydraulic redistribution is a widespread process of passive water transport through the 
plant root system along the gradient of water potential. This process significantly affects 
other plant belowground and aboveground processes. Water can be transported in 
several directions by hydraulic redistribution.       
 The aim of the first part of this thesis is to summarize the knowledge about the 
operation of hydraulic redistribution. It describes the causes and consequences of the 
hydraulic redistribution as well as its main types. Subsequently, mainly vertical hydraulic 
redistribution is observed, the main components of which are the hydraulic lift and the 
hydraulic descent. The second part focuses on how vertical hydraulic redistribution can 
influence the interactions among plants and the functioning of the whole ecosystem. The 
answer to this question is sought in the savanna plant life, which is composed of scattered 
trees and their grassy understory. Savanna plants are exposed to dry and wet seasons, 
which creates a changing soil gradient of water potential throughout the year, which is of 
great interest for hydraulic redistribution research. This thesis shows that woody species 
have a competitive advantage over the grassy understory due to the presence of a 
hydraulic descent. Competition between trees and grasses is limited to precipitation 
periods. The last part of the thesis provides two different views on the question, whether 
the grassy understory during the dry season is able to profit from water redistributed by 
trees.             
 The thesis deals mainly with savanna plants, but hydraulic redistribution is 
undoubtedly also present in plants of other biomes of the world. In the future, climate 
change may lead to the increase of the importance of the research regarding hydraulic 
redistribution also in temperate latitudes. 

Keywords: 

Hydraulic redistribution, hydraulic lift, hydraulic descent, savanna, savanna trees, grassy 
understory, interspecific interactions, competition 
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Zoznam použitých skratiek: 

VHR  (vertical hydraulic redistribution) – vertikálna hydraulická redistribúcia 

HHR (horizontal hydraulic redistribution) – horizontálna hydraulická redistribúcia 

FU  (foliar uptake) – listová absorpcia 

TD (tissue dehydratation) – dehydratácia pletív 

LR (lateral redistribution) – laterálna redistribúcia 

NEE (net ecosystem exchange) – čistá ekosystémová výmena 

OM (organic material) – organická hmota 

LAI (leaf area index) – index listovej plochy 

ppt (precipitation) – zrážky 

DOY (day of year) – deň v roku 

HR (hydraulic redistribution) – hydraulická redistribúcia 
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1. ÚVOD 
Redistribúcia vody koreňovým systémom rastlín je nenápadný, no globálne rozšírený 

a dôležitý proces, ktorý sa v posledných rokoch dostáva vo výskume do popredia. Už veľmi 

dlho je známe, že rastliny svojimi koreňmi prijímajú vodu spolu so živinami, no v skutočnosti 

sú rastliny schopné pomocou koreňov vodu taktiež vylučovať, čo prvýkrát pozoroval (Kramer 

1933). Neskôr sa pomocou modernejších metód (deutériová metóda, metóda tepelných 

impulzov), ktoré budú popísané v kapitole 3, zistilo, prečo môže byť voda koreňovým 

systémom nielen prijímaná, ale taktiež aj vylučovaná do pôdy. Pomocou hydraulickej 

redistribúcie sú rastliny schopné transportovať vodu z miest s vyšším vodným potenciálom do 

miest s nižším vodným potenciálom (Nadezhdina et al. 2010).  Aj keď sa hydraulická 

redistribúcia odohráva v rastlinných častiach nachádzajúcich sa  pod povrchom zeme, môže 

signifikantne ovplyvňovať procesy odohrávajúce nad zemským povrchom (Brooks et al. 2006; 

Burgess et al. 1998). V posledných rokoch bola hydraulická redistribúcia postupne 

pozorovaná ako fenomén mnohých rastlinných druhov, naprieč mnohými biómami vrátane 

saván. Savany sú bióm, ktorého rastlinstvo je typicky zložené z ojedinelých drevín a ich 

trávnatého podrastu (Sankaran et al. 2005). Práve vzťah týchto drevín a ich podrastu môže byť 

zaujímavým modelom, na ktorom by bolo možné skúmať vplyv hydraulickej redistribúcie na 

medzidruhové vzťahy rastlín. Proces hydraulickej redistribúcie sa odohráva aj v rastlinách 

žijúcich v miernejších podmienkach, ako napríklad v lesoch mierneho pásma (Hafner et al. 

2017). Výraznejšie je však hydraulická redistribúcia pozorovateľná práve v savanách, kde sú 

rastliny vystavené striedajúcim sa podmienkam v podobe obdobia sucha a obdobia dažďov.  

Otázne je práve to, ako sa dreviny a ich podrast k sebe v savanách navzájom správajú, a to ako 

sa ich vzťah počas meniacich sa klimatických podmienok vyvíja. Vzhľadom na vývoj zemskej 

klímy v posledných rokoch je pravdepodobné, že pri postupnom otepľovaní a väčších suchách 

v miernych zemepisných šírkach bude hydraulická redistribúcia výraznejšia aj v krajinách 

strednej Európy. To robí hydraulickú redistribúciu  zaujímavejším predmetom výskumu aj 

v našich končinách. Cieľom tejto práce bolo bližšie sa pozrieť na to, či je hydraulická 

redistribúcia proces, ktorý podporuje spolužitie drevín a tráv savanách alebo je skôr nástrojom 

ich vzájomnej kompetície. 
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2. POPIS A MECHANIZMUS HYDRAULICKEJ REDISTRIBÚCIE 
Hydraulická redistribúcia je pasívny transport vody v rámci rôznych častí a vrstiev pôdy 

sprostredkovaný rastlinami, hlavne ich koreňovým systémom (Prieto, Armas, a Pugnaire 

2012). Keďže je hydraulická redistribúcia prenos pasívny, deje sa po gradiente vodného 

potenciálu medzi jednotlivými časťami pôdy a rastliny. To znamená, že pri procese 

hydraulickej redistribúcie je voda ťahaná z miest s vysokým vodným potenciálom do miest 

s nízkym vodným potenciálom. Práve rozdiely vodných potenciálov sú hnacou silou 

hydraulickej redistribúcie. Proces hydraulickej redistribúcie prebieha hlavne v nočných 

hodinách, keďže cez deň ho výrazne ovplyvňuje existencia transpirácie (Nadezhdina et al. 

2010). Transpirácia väčšinou vytvára silnejší gradient vodného potenciálu, a tak bráni 

vytvoreniu prúdu vody z koreňov do pôdy, miesto toho sa väčšia časť vody presúva cievnymi 

zväzkami do nadzemných častí rastliny, a následne cez prieduchy do atmosféry (Nadezhdina 

et al. 2010; Howard et al. 2009). V noci sa proces transpirácie značne potláča a to dáva priestor 

hydraulickej redistribúcii. V prípade nulovej transpirácie a neprítomnosti iných bariér v 

rastline sa môže voda v rastline pohybovať prakticky akýmkoľvek smerom po gradiente 

vodného potenciálu  (Nadezhdina et al. 2010).      

 To, že sa pod vplyvom vonkajších podmienok (počasie, typ pôdy, štruktúra pôdy a iné) 

môže vodný potenciál častí pôdy, a taktiež samotnej rastliny, značne meniť spôsobuje to, že 

hydraulická redistribúcia nie je len jednosmerný pohyb (Nadezhdina et al. 2010). Z tohto 

dôvodu môže hydraulická redistribúcia v neprítomnosti transpirácie naberať prakticky 

hocijaký smer (Nadezhdina et al. 2010). Podľa smeru prenosu vody by sa dala hydraulická 

redistribúcia rozdeliť na pár základných typov znázornených na obrázku 1, a to:  

1. Vertikálna hydraulická redistribúcia (VHR – vertical hydraulic redistribution)  

2. Horizontálna hydraulická redistribúcia (HHR – horizontal hydraulic redistribution) 

3. Listová absorpcia (FU – foliar uptake) 

4. Dehydratácia pletív (TD – tissue dehydratation). 
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Obrázok 1: Typy hydraulickej redistribúcie. Jednotlivé šípky znázorňujú smer transportu vody 
pomocou hydraulickej redistribúcie, a to pri jej jednotlivých typoch: HL (hydraulic lift – 
hydraulický výťah,  LR (lateral redistribution) – laterálna redistribúcia (typ horizontálnej 
redistribúcie), DHR – hydraulický pokles, FU (foliar uptake) - listová absorpcia a TD (tissue 
dehydratation) - dehydratácia pletív. Ψ značí vodný potenciál pôdy (Ψ s) alebo častí rastliny 
(Ψl). Prevzaté z (Prieto, Armas, a Pugnaire 2012). 

Vertikálna hydraulická redistribúcia sa týka hlavne rozdielov vodných potenciálov 

medzi hlbšími a plytšími pôdnymi vrstvami, čo je situácia, ktorá veľmi bežne nastáva v aridných 

a semiaridných oblastiach. Pri vertikálnej hydraulickej redistribúcii môže nastať pohyb vody 

dvoma smermi, a to smerom nahor (hydraulický výťah) a taktiež smerom nadol (hydraulický 

pokles) (Nadezhdina et al. 2010). Oba tieto pohyby hrajú dôležitú rolu v ovplyvňovaní prístupu 

jednotlivých rastlinných typov k vode v ekosystéme a vzťahov medzi nimi. Najmä v aridných a 

semiaridných oblastiach počas sucha dochádza k vysychaniu povrchových vrstiev pôdy, čo 

neprospieva rastlinným typom s plytkým koreňovým systémom (Prieto, Armas, a Pugnaire 

2012). Na druhej strane majú rastliny s hlbšími koreňmi možnosť vyťahovať vodu z hĺbky na 

povrch, a taktiež môžu zvádzať vodu do hĺbky v prípade, a tak prispievať k tvorbe rezervoáru 

vody v hlbších častiach pôdy (Nadezhdina et al. 2010). Avšak v semiaridných a aridných 

oblastiach nastáva počas dažďa obrovská kompetícia o dažďovú vodu, a tak sa táto voda príliš 

dlho v pôde nezdrží a je veľmi rýchlo čerpaná rastlinstvom (Domec et al. 2010). Práve 

hydraulický výťah hrá veľkú úlohu v znižovaní rizika vzniku embólie cievnych zväzkov rastliny 

tým, že znižuje negatívne vodné potenciály plytkých pôdnych vrstiev. Hydraulický výťah tak 

zabezpečuje zvýšenú dostupnosť vody pre samotné plytké korene týchto rastlín ale aj pre 

rastliny s plytkým koreňovým systémom (I. Prieto a Ryel 2014a). Táto skutočnosť umožňuje 
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vyššiu vodivosť prieduchov a vyššiu transpiráciu u daných rastlín v rádoch desiatok percent (I. 

Prieto a Ryel 2014b). Naopak pri neprítomnosti hydraulického výťahu často dochádza k 

vysychaniu plytkých koreňov a tvorbe embólií, čo je nebezpečné pre celú rastlinu (I. Prieto a 

Ryel 2014b).          

 Horizontálna hydraulická redistribúcia je prenos vody v rámci jednej pôdnej vrstvy 

s heterogénnym obsahom pôdnej vody (Nadezhdina et al. 2010). Rastliny sú schopné 

pomocou horizontálnej hydraulickej redistribúcie veľmi rýchlo vyrovnávať tieto rozdiely vo 

vlhkosti jednotlivých miest v pôde (Oliveira et al. 2005).     

 Listová absorpcia nastáva v situáciách, keď je atmosférická vlhkosť veľmi vysoká (až 

100%), to je napríklad počas hmlistého počasia. Listová absorpcia môže zaisťovať rastlinám 

príjem pre tvorbu zásob (napríklad v ich kmeni), čo bolo pozorované na rastline Drimys 

brasiliensis Miers. (Eller, Lima, a Oliveira 2013). Voda prijatá listovou absorpciou môže dopĺňať 

straty vody v rastline Haloxylon ammodendron C.A. Mey. (Gong et al. 2019). Táto voda môže 

byť taktiež v ďalších krokoch redistribuovaná po gradiente vodného potenciálu do suchých 

pôdnych vrstiev, čo bolo pozorované na rastline Araucaria angustifolia Bertol. (Cassana et al. 

2016).          

 Dehydratácia pletív je jav, ktorý nastáva hlavne počas extrémneho a dlhého sucha. V 

tomto prípade dochádza k poklesu vodného potenciálu koreňového systému natoľko, že je 

nižší ako už extrémne nízky vodný potenciál listov (Prieto, Armas, a Pugnaire 2012). V prípade 

dehydratácie pletív dochádza k prenosu vody do pôdy nie zo vzdušnej vlhkosti (ktorá je príliš 

nízka), ale zo zásob, ktoré má rastlina uložené vo svojich pletivách (Nadezhdina et al. 2010).

 Výskum v oblasti hydraulickej redistribúcie postupne dokazuje veľkú dôležitosť tohto 

procesu pri rozvádzaní vody v rôznych ekosystémoch. Jednotlivé práce dokazujú veľké 

rozšírenie tohto javu, a to nie len v suchých oblastiach, ale taktiež aj v miernych zemepisných 

šírkach, kde nastáva už pri miernych suchách, napríklad pri niektorých druhoch 

stredoeurópskych stromov (dub letný - Quercus robur L.,  buk lesný -Fagus sylvatica L.) (Hafner 

et al. 2017).          

 Hydraulická redistribúcia môže taktiež signifikantne ovplyvňovať prežívanie koreňov 

počas sucha (Bauerle et al. 2007), či dostupnosť a rozvoz živín v rastline alebo aj na úrovni 

ekosystému (Scholz et al. 2002). Spôsob, akým je mnoho živín prijímaných koreňovým 

systémom, je priamo závislý na dostupnosti pôdnej vody (Tinker a Nye 2000). Dostatočná 

pôdna vlhkosť zabezpečuje možnosť existencie hmotnostného prietoku riadeného 
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transpiračným prúdom a difúziou, ktorý vedie vodu spolu s rozpustenými iónmi do koreňov 

(Prieto, Armas, a Pugnaire 2012). Hydraulická redistribúcia taktiež môže vytvoriť priaznivejšie 

podmienky pre mikrobiálnu aktivitu a dekompozíciu (Prieto et al. 2016), čo môže viesť k 

zvyšovaniu dostupnosti živín, a to najmä dusíka. Hydraulický pokles môže spolu s vodou viesť 

do hlbších pôdnych vrstiev živiny, a tak prispievať k vytváraniu zásob v hĺbkach, aj napriek 

tomu, že sú živiny vo veľkej miere skladované najmä vo vrchných pôdnych vrstvách (Sardans 

a Peñuelas 2014).  Obrázok 2 zobrazuje zložitú sieť jednotlivých procesov, ktoré môže 

hydraulická redistribúcia ovplyvňovať. 

 

Obrázok 2: Schéma procesov súvisiacich s hydraulickou redistribúciou nad a pod povrchom 
pôdy. Hrubé rámčeky znázorňujú vplyv hydraulickej redistribúcie na ekosystémovej úrovni 
(Climate – klíma, carbon balance – uhlíková rovnováha, water balance – vodná rovnováha, 
nutrient uplift – výťah živín, community composition – zloženie spoločenstva, hydrology – 
hydrológia); úzke rámčeky znázorňujú jednotlivé čiastkové procesy (plant transpiration – 
transpirácia, soil formation – tvorba pôdy, soil aggregation – stabilita pôdnych agregátov, soil 
compaction – zhutňovanie pôdy, root hydraulics – koreňová hydraulika, nutrient mobilization 
and absorption – hromadenie a absorpcia živín, mycorrhizal and microbial dynamics – 
mykorhízna a mikrobiálna dynamika, root dynamics (survival, growth, foraging) – koreňové 
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prežívanie a rast, OM (organic material) decomposition nutrient mineralization – rozklad 
organickej hmoty a mineralizácia živín). Hrubé šípky znázorňujú uvoľňovanie a absorpciu vody, 
tenké šípky znázorňujú smer jednotlivých procesov a vety pri šípkach znamenajú jednotlivé 
efekty a procesy (lower air temperature – nižšia teplota vzduchu, increased NEE (net 
ekosystem exchange) - zvýšená čistá ekosystémová výmena, increased community 
transpiration – zvýšená transpirácia spoločenstva, increased Ψ– zvýšený vodný potenciál, 
nutrient uptake and assimilation – výťah živín a ich asimilácia, leaf drop – opad listov, 
rhizodeposition – uvoľňovanie organických častíc z koreňov do okolitej pôdy, competition and 
interference – kompetícia a interferencia, facilitation – vzájomná pomoc, recharge – 
dopĺňanie, depletion – čerpanie), bodkované šípky znázorňujú procesy ovplyvňujúce rastlinné 
spoločenstvo. Prevzaté z (Prieto, Armas, a Pugnaire 2012). 

 

3. NAJČASTEJŠIE VYUŽÍVANÉ METÓDY PRE ŠTÚDIUM HYDRAULICKEJ 

REDISTRIBÚCIE 
Skúmať hydraulickú redistribúciu vody v rastline je možné rôznymi metódami a rôzne 

nadizajnovanými experimentami. Každá metóda má svoje výhody aj nevýhody, a tak je veľmi 

dôležité vybrať pri dizajne konkrétneho pokusu tú správnu. Pri výbere metódy je potrebné 

brať do úvahy viacero faktorov a to napríklad to, či má rastlina drevnaté alebo bylinné stonky, 

aký je priemer stoniek/kmeňov/vetiev, deštruktívnosť konkrétnej metódy, mierku v ktorej má 

byť pokus realizovaný (jeden list, jedna stonka, jedna rastlina, či súbor rastlín), 

a v neposlednom rade aj to, čo pri pokuse chceme zmerať (či to je transpirácia, vlhkosť pôdy, 

tok vody v rastline alebo niečo iné). Pri realizovaní pokusov je esenciálne poznať princíp 

a postup metódy, ktorú pre pokus chceme použiť. Neznalosť postupu či princípu môže viesť 

ku chybám, ktoré môžu výrazne skresliť výsledky experimentu.    

 Pre bližší popis a porovnanie som si vybral metódu tepelných impulzov (heat-pulse 

method) a izotopovú deutériovú metódu, keďže sú veľmi frekventovane využívané. Tak ako aj 

pri metóde tepelných impulzov, tak aj pri deutériovej metóde je potrebné do rastliny priamo 

zasiahnuť vyvŕtaním dier do stonky rastliny, čo znamená zásah do prirodzeného chodu 

procesov v rastline (Meinzer et al. 2006; Ferreira et al. 2018).    

 Je otázne ako veľmi zásah do rastliny v podobe vyvŕtania niekoľkých dier ovplyvňuje 

výsledky experimentu. Podľa práce autorov Kalma, Thorburn, a Dunn (1998) je tok vody 

rastlinou ovplyvnený po vyvŕtaní dier približne hodinu a po prvej hodine sa znížený tok vody 

upraví do normálu čo je znázornené na obrázku 3. 
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Obrázok 3: Vplyv zásahu vo forme vŕtania dier pre injekciu deutéria na prúd vody v xyléme 
troch skúmaných rastlín. Os Y znázorňuje rýchlosť prúdenia vody xylémom v litroch za hodinu 
(flux) a os X znázorňuje čas v minútach odvíjajúci sa od momentu vyvŕtania diery (time after 
drilling) do troch rastlín druhu Eucalyptus grandis W. Hill ex Maid. (Tree 1, Tree 3 a Tree 7). 
Prevzaté z (Kalma, Thorburn, a Dunn 1998). 

Metóda tepelných impulzov spočíva vo vysielaní krátkych vĺn tepla do rastliny 

v jednom bode a zmeraní času, za ktorý je teplo odvedené pomocou toku vody rastlinou do 

iného bodu rastliny (Kalma, Thorburn, a Dunn 1998). Metóda tepelných impulzov je vhodná 

pre merania na drevnatých rastlinách so šírkou kmeňa väčšou ako 30 milimetrov, avšak kmeň 

nemôže byť príliš hrubý pre efektívne meranie (Smith a Allen 1996). Sada pre metódu 

tepelných impulzov sa skladá z jednej sondy, ktorá periodicky vysiela tepelné signály a z dvoch 

sond, ktoré signál prijímajú. Sondy prijímajúce signál sa skladajú z dvoch termistorov a musia 

byť umiestnené 10 milimetrov nad a 5 milimetrov pod sondou vysielajúcou teplo (Smith a 

Allen 1996). Pre jednu rastlinu je možné a výhodné použiť viac ako jednu sadu pre metódu 

tepelných impulzov, čo umožňuje dosiahnutie vyššej presnosti merania alebo vytvorenie si 

lepšej predstavy o pohybe vody v rastline (Prieto, Armas, a Pugnaire 2012). Meranie metódou 

tepelných impulzov na rozdiel od deutériovej metódy trvá v rádoch niekoľkých desiatok minút 

a sondy sú vzdialené v milimetrových vzdialenostiach, pričom deutériová metóda potrebuje 
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pre svoj chod niekoľko dní a sondy sa umiestňujú vo vzdialenostiach v metroch (Meinzer et al. 

2006). Menšia časová a technická náročnosť metódy tepelných impulzov môže byť oproti 

deutériovej metóde výhodou, avšak výsledkom môžu byť menej presné merania (Meinzer et 

al. 2006).          

 Deutériová metóda spočíva v injekcii určitého konkrétneho množstva vody s obsahom 

deutéria do rastliny a následnom sledovaní jeho pohybu (Marc a Robinson 2004). Táto metóda 

poskytuje možnosť nielen merať rýchlosť či existenciu toku vody v rastline, ale tak isto 

umožňuje sledovať osud vody, ktorú deutériom označíme, čo je pri experimentoch 

zameraných na hydraulickú redistribúciu veľmi žiadúca vlastnosť (Prieto, Armas, a Pugnaire 

2012). Deutériová metóda taktiež umožňuje merať pomer transpiračného prúdu oproti 

meranému redistribučnému prúdu (Prieto, Armas, a Pugnaire 2012). Pre zachytávanie vody, 

ktorá uniká z rastliny transpiráciou cez prieduchy sa využívajú plastové vrecká upevnené na 

listy rastliny, ktoré zabránia jej úniku a umožnia nám ju odchytiť a následne zmerať obsah 

deutéria (Kalma, Thorburn, a Dunn 1998). Merania sa vykonávajú v pravidelných intervaloch, 

ktoré si vykonávateľ merania sám určí (napríklad každý deň) a výsledky sa následne 

z interpretujú z grafu priebehu merania (Marc a Robinson 2004). Tak ako metóda tepelných 

impulzov, tak aj deutériová metóda sa dajú využiť v širokej škále možností na konkrétnych 

pokusoch. Použitie kombinácie metód v rámci jedného experimentu môže zvýšiť presnosť 

alebo odhaliť chyby, ktoré pri vykonávaní pokusu nastali (Kalma, Thorburn, a Dunn 1998).    

 Pri experimentoch zameraných na meranie hydraulickej redistribúcie sa často využíva 

oddeľovanie koreňov, celých častí pôdy alebo dokonca oddeľovanie častí koreňového systému 

do kvetináčov s rôznymi pôdnymi podmienkami. Oddelenie jednotlivých rastlinných častí 

bariérami zapríčiňuje umelé vytvorenie gradientu vodného potenciálu, ktorý by mal za 

následok redistribuovanie vody pokusnou rastlinou (Prieto, Armas, a Pugnaire 2012). Pohyb 

vody pri pokusoch s pôdnymi bariérami môže byť meraný metódou tepelných impulzov 

(Ferreira et al. 2018; Scott, Cable, a Hultine 2008; Hultine et al. 2003) a aj deutériovou 

metódou (Hafner et al. 2017; Priyadarshini et al. 2016). Pre konkrétne merania toho ako 

hydraulická redistribúcia ovplyvňuje vzťahy medzi jednotlivými rastlinnými druhmi je možné 

využiť jednoduchý model dvoch systémov. V prvom systéme rastline s hlbokými koreňmi 

umožníme vodu redistribuovať naprieč pôdnymi vrstvami a v druhom prípade jej v tom 

zabránime (Hafner et al. 2017). Porovnanie výsledkov z týchto dvoch systémov môže poukázať 

na prítomnosť hydraulickej redistribúcie v systéme. Označenie vody deutériom alebo iným 
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markerom  umožňuje vystopovať smer pohybu vody nielen v rámci konkrétnej jednej rastliny 

či jej okolitej pôdy, ale aj jej susedných rastlín, čo umožňuje bližšie vidieť do toho, či a ako 

rastliny navzájom interagujú (Hafner et al. 2017; Marc a Robinson 2004; Kalma, Thorburn, a 

Dunn 1998).  

 

4. RASTLINSTVO SAVÁN AKO PREDMET VÝSKUMU VPLYVU HYDRAULICKEJ 

REDISTRIBÚCIE NA VZŤAHY MEDZI RASTLINAMI 
Najvýraznejší vplyv na vzťahy medzi rastlinami má hydraulická redistribúcia v oblastiach 

aridného či semiaridného typu (savany, púšte či polopúšte). V aridných a semiaridných 

oblastiach sa často počas roka mení množstvo, či dostupnosť vody, ktorú môžu rastliny 

využívať. Zmeny v dostupnosti vody pre rastlinstvo môžu byť v oblastiach aridného 

a semiaridného typu pravidelné (monzúnové oblasti) alebo nepravidelné (púšte, polopúšte), 

keď je prísun zrážok nepredvídateľný (Hultine et al. 2003). Pre túto bakalársku prácu bol ako 

najvhodnejši bióm zvolený bióm saván vďaka veľkému množstvu štúdií skúmajúcich práve 

hydraulickú redistribúciu v savanách. Mnoho štúdií, ktoré sa zaoberali štúdiom hydraulickej 

redistribúcie u rastlín v oblasti saván (Ludwig et al. 2004; Quijano et al. 2012; Prieto, Armas, a 

Pugnaire 2012), potvrdili jej vplyv na medzidruhové vzťahy. Savany tvoria takmer 20 % zemskej 

súše a nachádzajú sa v Afrike, Austrálii, Severnej a Južnej Amerike a Európe (Scholes a Walker 

2004), čo z nich okrem iného robí jeden z najdôležitejších biómov na Zemi, čo je názorne 

zobrazené na obrázku 4. 
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Obrázok 4: Rozloženie saván na Zemi. Podľa farebnej škály v spodnej časti obrázku je 
zobrazené percentuálne zastúpenie saván medzi všetkými biómami daných oblastí Zeme. 
Prevzaté z (Woodward, Lomas, a Kelly 2004). 

Klíma saván je charakteristická striedaním obdobia sucha a obdobia dažďov, čo 

výrazne vplýva na rastlinstvo a živočíšstvo saván. Rastlinstvo saván by sa dalo rozdeliť do 

dvoch hlavných skupín, a to: roztrúsený porast stromov a krov a na opačnej strane trávy, ktoré 

tvoria ich podrast (Sankaran et al. 2005). Práve vzťah medzi stromami a trávami saván 

v klimatických podmienkach striedajúcich sa období sucha a období dažďov môže slúžiť ako 

veľmi dobrý model pre pozorovanie redistribúcie vody rastlinami a toho ako tento jav 

ovplyvňuje ich spolunažívanie.       

 Základným rozdielom drevín a tráv, ktoré sú pre túto prácu dôležité, a ktorý ovplyvňuje 

priebeh hydraulickej redistribúcie a možnosti čerpania vody z pôdy je práve ich stavba 

koreňovej sústavy. Alorízna koreňová sústava drevín je schopná narásť do väčších hĺbok ako 

homorízna sústava tráv, čo spôsobuje rozdielne možnosti čerpania vody z pôdy u oboch 

rastlinných typov (Larcher 2003). Štúdie použité v tejto práci používajú ako model viacero 

rastlinných druhov rastúcich hlavne v savanách Severnej (Lee et al. 2018; Barron-Gafford et 

al. 2017) a Južnej Ameriky (Moreira et al. 2003) a taktiež Afriky (Yu a D’Odorico 2015; 2017). 

Z drevín sú najčastejšími modelovými rastlinami saván: naditec (Prosopis velutina Woot.) (Lee 

et al. 2018; Scott, Cable, a Hultine 2008; Barron-Gafford et al. 2017) následne borovica ťažká 
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(Pinus ponderosa P. & C. Lawson) (Warren et al. 2008; Quijano et al. 2012), naditec (Prosopis 

glandulosa Torrey) (Zou et al. 2005),  akácia skrútená (Acacia tortilis Hayne) (Ludwig et al. 

2004), Blepharocalyx salicifolius Berg. (Moreira et al. 2003). Skúmaný podrast je často zmesou 

viacerých druhov tráv alebo nízkych kríkov, ktoré v prácach často konkrétne definované nie 

sú. V tejto práci bude pre nich používaný hlavne spoločný názov – trávnatý podrast.  

 Pre príklad rozdielnosti koreňových sústav drevín a tráv je na obrázku 5 zobrazené 

rôzne rozloženie koreňových sústav drevín a tráv v pôdnom profile výskumnej lokality 

nachádzajúcej sa v savanách Južnej Arizony. Z tohto obrázku je jednoznačná vyššia hustota 

koreňov trávnatého podrastu v menšej hĺbke (približne do 0,5 m) a naopak dominancia 

výskytu koreňov drevín v hĺbke väčšej ako 0,5 m (Lee et al. 2018). 

 

 

Obrázok 5: Rozloženie koreňového systému drevín rodu naditec (Prosopis - mesquite) 
a trávnatého podrastu (understory) v savanách. Ľavá časť obrázku (a) znázorňuje 
percentuálne rozloženie koreňovej sústavy (os X) v závislosti na hĺbke pôdy (os Y). Prerušovaná 
krivka znázorňuje korene trávnatého podrastu a celistvá krivka znázorňuje korene drevín. 
Pravá časť obrázku (b) znázorňuje pomerné zastúpenie hustoty koreňových sústav v 
percentách (os X) drevín (modrá farba) a trávnatého podrastu (žltá farba) v závislosti na hĺbke 
pôdy (os Y).  Prevzaté z (Lee et al. 2018). 
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5.  HYDRAULICKÁ REDISTRIBÚCIA V SAVANÁCH 
Hydraulická vodivosť koreňového systému je oproti vodivosti samotnej pôdy signifikantne 

väčšia, čo dáva predpoklad tomu, že by mohla voda prenesená hydraulickou redistribúciou 

zohrávať veľkú rolu pri vzájomnom spolužití drevín a tráv saván (Lee et al. 2018). Pre túto 

prácu je najdôležitejším faktorom, ktorým vplýva hydraulická redistribúcia na vzťahy medzi 

drevinami a trávami, práve smer ktorým je voda premiestňovaná. Vzťahy medzi rastlinami 

však podľa štúdie autorov Barron-Gafford et al. (2017) ovplyvňujú najviac dva smery, ktorými 

môže byť voda vedená koreňovým systémom rastlín, a to: 

1. smerom nahor z hlbších pôdnych vrstiev do plytkejších pôdnych vrstiev nazývaný aj 

hydraulický výťah (Moreira et al. 2003); 

2. a opačným smerom nadol, nazývaný tiež hydraulický pokles (Burgess et al. 1998). 

Vo vzťahu dreviny-trávy saván hrajú obaja partneri odlišnú rolu. Koreňový systém drevín 

siaha do väčších hĺbok, tým pádom sú práve dreviny tým partnerom, ktorým vodu pasívne 

premiestňuje po gradiente vodného potenciálu. Tento gradient často vzniká medzi hlbšími a 

plytšími pôdnymi vrstvami a trávy, ktoré disponujú len koreňmi v plytkej pôde sú partnerom, 

ktorý má prístup len k povrchovej vode, čo z nich robí partnera, ktorý bude pravdepodobne 

drevinami redistribuovanú vodu využívať. Rozdielna morfológia koreňového systému, a tým 

daný prístup k vode, sa odráža aj na niektorých parametroch nadzemnej časti rastlín.                

Autori Lee et al. (2018) vo svojej práci použili index listovej plochy (LAI – leaf area index) pre 

vyjadrenie fotosyntetickej aktivity drevín a trávnatého porastu v savane. Index listovej plochy 

a fotosyntetická aktivita by mali byť navzájom priamo úmerné, avšak samotný index plochy 

listov, môže zahŕňať aj fotosynteticky neaktívne listy, čo môže spôsobovať nepresnosť. Vývoj 

indexu plochy listov drevín a tráv počas roka je  dobre zobrazený na obrázku 6, ktorý ukazuje, 

že dreviny si udržujú počas roka pomerne stabilnú fotosyntetickú aktivitu s výnimkou 

najchladnejších zimných dní a trávy na rozdiel od nich viac svojou fotosyntetickou aktivitou 

kopírujú výskyt zrážok v ekosystéme (Lee et al. 2018). 
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Obrázok 6: Vplyv zrážok na fotosyntetickú aktivitu (vyjadrenú ako LAI) drevín a tráv saván 
počas roka. Vrchná časť grafu (b) zobrazuje meteorologicky namerané hodnoty zrážok 
v milimetroch – ppt (mm) počas celého roka – day of year. Spodná časť grafu (c) vyobrazuje 
vývin LAI u drevín rodu naditec (Prosopis) (tmavozelená krivka) a trávnatého podrastu 
(svetlozelená krivka) počas roka. LAI je  v tomto prípade požitý ako jeden z faktorov 
odzrkadľujúcich biologickú aktivitu rastlín. Prevzaté z (Lee et al. 2018). 

To akým spôsobom bude voda v ekosystéme podliehať hydraulickej redistribúcii 

koreňovým systémom drevín je z veľkej miery ovplyvnené stavom vonkajšieho prostredia, 

presnejšie dostupnosťou pôdnej vlhkosti a jej rozložením v pôdnom profile, čo sa odvíja od 

prítomnosti resp. neprítomnosti zrážok v ekosystéme (Quijano et al. 2012). Na základe 

množstva a rozloženia pôdnej vlhkosti v pôdnom profile, by sme mohli hypoteticky očakávať 

dve základné situácie, v ktorých by mohol či už hydraulický výťah alebo hydraulický pokles 

výrazne ovplyvňovať spolužitie drevín a tráv saván, a to:  

1. Situácia s dominanciou hydraulického poklesu, kedy plytké pôdne vrstvy obsahujú 

dostatok pôdnej vlhkosti, ktorú vie rastlinstvo saván využiť (jedinečná zrážková 

činnosť alebo obdobie vlhka). V tejto situácii by mal hypoteticky na základe 

gradientu vodného potenciálu dominovať u drevín hydraulický pokles (Barron-

Gafford et al. 2017). 
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2. Situácia s dominanciou hydraulického výťahu, kedy plytká pôdna vrstva 

obsahuje malé, či takmer žiadne využiteľné množstvo pôdnej vlhkosti (obdobie 

sucha). V tejto situácii by mal hypoteticky na základe gradientu vodného potenciálu 

dominovať hydraulický výťah (Barron-Gafford et al. 2017).    

Na to, ako dreviny a ich podrast spoločne čerpajú pôdnu vodu sa dá pozrieť dvoma 

pohľadmi. Podľa Walterovej hypotézy dvoch vrstiev (Walter a Mueller-Dombois 1971) 

v oblasti plytkých pôdnych vrstiev kompetične dominujú trávy. V oblastiach, kde koreňová 

sústava tráv nesiaha dominujú dreviny, pričom si navzájom vodu signifikantne neuberajú. Na 

základe tejto hypotézy je ich spolužitie stabilné, čo však podľa prác z posledných rokov značne 

narúša prítomnosť a vplyv hydraulickej redistribúcie. Na druhej strane by hypoteticky podľa 

autorov Dohn et al. (2013) mal byť vzťah medzi drevinami a trávami saván dynamický, 

ovplyvnený veľkosťou stresu spôsobeného nedostupnosťou pôdnej vlhkosti. Podľa tohto 

modelu by mal byť vzťah drevín a tráv saván v situácii s dostatkom pôdnej vlhkosti obsiahnutej 

v plytkej pôdnej vrstve (pri nízkom strese) vysoko kompetičný a v situácii s nízkym obsahom 

pôdnej vlhkosti v plytkej pôde (pri vysokom strese) by si mali byť tieto dve skupiny rastlín 

nápomocné, ako je ukázané na obrázku 7. 

 

Obrázok 7: Vývoj vzťahu drevín a tráv v závislosti na pôdnej vlhkosti. Os X znázorňuje prechod 
od podmienok s vysokým obsahom pôdnej vlhkosti k podmienkam suchším v plytkých 
pôdnych vrstvách. Os Y vyjadruje odpoveď hydraulickej redistribúcie drevín na množstvo 
pôdnej vlhkosti. V červenej škále je vzťah drevín a tráv kompetičný (period of water 
competition) a v zelenej je vzťah výhodný pre obe strany (period of facilitation). Os X vyjadruje 
hydraulickú odpoveď stromov (Tree-scale hydraulic response) odrážajúcu sa v smere 
redistribúcie, a to nadol (descent) a nahor (lift). Prevzaté z (Barron-Gafford et al. 2017). 
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V nasledujúcich podkapitolách budú na základe prítomnosti vertikálnej hydraulickej 

redistribúcie rozobrané situácie a obdobia s rôznou dostupnosťou vody na rôznych 

stanovištiach a v rôznych častiach roka. Na konkrétnych výskumoch bude ukázané, ako sa 

v týchto podmienkach chovali dreviny či trávy, a to ako sa vyvíjal ich vzťah.  

 

5.1 OBDOBIA S DOMINANCIOU HYDRAULICKÉHO POKLESU 
Hydraulický pokles je proces, keď je voda obsiahnutá v pôde redistribuovaná koreňovým 

systémom rastlín po gradiente vodného potenciálu z plytkých pôdnych vrstiev do hlbších 

(Nadezhdina et al. 2010). Tento gradient sa vytvára podľa autorov Barron-Gafford et al. (2017) 

v savanách vo všeobecnosti v dvoch základných prípadoch, a to: 

1. pravidelne počas letného obdobia dažďov; 

2. nevyspytateľne mimo obdobia dažďov (Scott, Cable, a Hultine 2008). 

Dreviny saván sú schopné redistribuovať vodu koreňovým systémom počas obdobia 

dažďov, kedy u rastlinstva saván vrcholí vegetačné obdobie, ale taktiež aj mimo neho (Hultine 

et al. 2004). Dôležité je taktiež to, že hydraulický pokles v koreňovom systéme drevín prebieha 

dokonca aj v období, keď sú dreviny saván v dormantnom štádiu (Hultine et al. 2004). Ako už 

bolo spomínané v kapitole 1 o mechanizme hydraulickej redistribúcie, tak hydraulická 

redistribúcia koreňovým systémom súperí s transpiráciou, ktorá ju často potláča v dôsledku 

silnejšieho gradientu vodného potenciálu v smere do atmosféry (Nadezhdina et al. 2010). 

Avšak v období kedy sú dreviny saván v štádiu dormancie, je vplyv transpirácie na priebeh 

hydraulickej redistribúcie potlačený (Hultine et al. 2004). To spôsobuje, že počas relatívne 

vlhkých zimných období, kedy len zriedka teplota klesá pod bod mrazu, môže koreňový systém 

drevín distribuovať signifikantné množstvo vody z plytkých pôdnych vrstiev do hĺbok, kde táto 

voda nie je prístupná pre trávy, ktoré by s nimi inak o pôdnu vlhkosť súperili (Hultine et al. 

2004). Tento presun pôdnej vlhkosti koreňovým systémom mimo prístup trávnatých 

kompetítorov by sa dal podľa autorov Scott, Cable, a Hultine (2008) nazvať skladovanie 

(banking). Voda uskladnená drevinami v hlbokých pôdnych vrstvách počas zimného 

dormantného obdobia saván podľa viacerých prác (Scott, Cable, a Hultine 2008; Barron-

Gafford et al. 2017; D’Odorico et al. 2007; Yu a D’Odorico 2015) môže slúžiť ako signifikantný 

nástroj kompetície medzi drevinami a trávami v savanách.      
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 Počas letného obdobia dažďov v savanách je situácia pre hydraulický pokles 

koreňovým systémom drevín o niečo zložitejšia. Gradient vodného potenciálu naprieč 

pôdnymi vrstvami sa v prítomnosti zrážok vytvára rovnako ako v zime, avšak na rozdiel od 

obdobia dormancie je veľkosť tohto gradientu potláčaná nasledujúcimi faktormi:  

1. Prítomnosť transpirácie počas dňa znemožňujúci chod hydraulickej redistribúcie. 

V niektorých prípadoch môže byť gradient vodného potenciálu naprieč pôdnymi 

vrstvami natoľko veľký, že umožní chod hydraulickej redistribúcie aj napriek 

prítomnosti transpirácie (Hultine et al. 2003). Vo väčšine prípadov prebieha 

hydraulický pokles hlavne celodenne počas obdobia dormancie a počas noci vo 

vegetačnom období (Lee et al. 2018). Na obrázku 8 je zobrazený priebeh hydraulického 

poklesu vody koreňovým systémom drevín saván, ktorý svojím priebehom odpovedá 

na výskyt zrážok počas letného obdobia dažďov. 

2. Kompetícia trávnatého podrastu, ktorý je v letnom období dažďov vo vrchole svojho 

vegetačného obdobia (Obrázok 6), o pôdnu vlhkosť plytkých pôdnych vrstiev 

spôsobuje jej rýchlejšie spotrebovanie (Lee et al. 2018). Práve v dôsledku veľmi silnej 

kompetície o vodu v plytkej pôdnej vrstve počas obdobia dažďov musí hydraulický 

pokles odpovedať na prítomnosť zrážok čo najrýchlejšie, a preto nastupuje takmer 

ihneď po výskyte zrážok (Lee et al. 2018). 

3. Vysoká teplota, ktorá zapríčiňuje rýchle odparovanie a vysušovanie plytkých pôdnych 

vrstiev. 

Tak ako aj denná transpirácia počas vegetačného obdobia, tak aj prítomnosť kompetítora 

v podobe trávnatého podrastu spôsobujú to, že hydraulický pokles vody koreňovým 

systémom drevín saván má trochu odlišný priebeh pri výskyte zrážok mimo obdobia dažďov, 

kedy vrcholí vegetačné obdobie týchto rastlín a počas neho (Scott 2008), čo je názorne vidieť 

na obrázku 9 (Scott, Cable, a Hultine 2008). 
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Obrázok 8: Hydraulický pokles počas obdobia zrážok. V časti (a) je vyobrazený výskyt zrážok 
(ppt - precipitation) počas celého roka. Časť (b) zobrazuje konkrétny výsek desiatich dní roka, 
a to práve počas obdobia dažďov. Časť (c) názorne zobrazuje priebeh hydraulickej 
redistribúcie pomocou farebnej škály, ktorá zobrazuje množstvo vody uvoľňované z koreňov 
(water released by roots) v mm za 1 deň alebo je koreňmi prijímané (water uptake by roots) 
v mm za 1 deň v závislosti na hĺbke pôdy (m) na osi Y. Oranžové šípky naznačujú hlavný smer 
prúdenia redistribuovanej vody. Obrázok taktiež v pravej spodnej časti obsahuje graf 
rozloženia koreňového systému drevín rodu naditec (Prosopis - mesquite) a trávnatého 
podrastu (understory). Os X znázorňuje dni v roku (Day of Year). Prevzaté z (Lee et al. 2018). 
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Obrázok 9: Priemerná rýchlosť prúdu vody cievnymi zväzkami drevín v savane v rokoch 2004 
a 2005 v závislosti na zrážkach. Vrchná časť grafu zobrazuje rýchlosť prúdu vody cievnymi 
zväzkami (sap flow velocity) v cm za 1 deň v laterálnych koreňoch (lateral root) a hlbokých 
hlavných koreňoch (tap root) v jednotlivých dňoch rokov 2004 a 2005, pozitívny prúd znamená 
prúdenie vody smerom k bázi koreňa a negatívny smerom od báze. Spodná časť grafu 
zobrazuje denný výskyt zrážok (precipitation) počas rokov 2004 a 2005 a taktiež rozdiel (∆Ɵ) v 
priemernom obsahu pôdnej vlhkosti medzi hlbokými (Ɵ deep) a plytkými (Ɵ shallow) pôdnymi 
vrstvami. Obrázok znázorňuje rozdiel v priebehu hydraulického poklesu pri jarných zrážkach 
(medzi dňami 50 – 100) a pri zrážkach počas letného obdobia dažďov (približne v dňoch 200-
250). Os X znázorňuje dni v roku (Day of Year). Prevzaté z (Scott, Cable, a Hultine 2008). 
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Napriek odlišnému priebehu hydraulického poklesu vody koreňovým systémom drevín 

saván počas letného obdobia dažďov a mimo neho je nesporné, že vďaka hydraulickému 

poklesu majú dreviny prístup k zásobám pôdnej vlhkosti, ktorá sa nachádza mimo dosahu 

koreňov trávnatého podrastu, čo  drevinám poskytuje v oboch prípadoch kompetičnú výhodu 

(Scott, Cable, a Hultine 2008; Lee et al. 2018).  V práci autorov Scott, Cable, a Hultine (2008) 

bolo namerané, že 74 % až 100 % zrážkovej vody, ktorá prenikla v pôde do hĺbky väčšej ako 

0,3 metra bola využitá drevinami, ktoré ju pomocou hydraulického poklesu transportovali do 

väčších hĺbok. Mimo poskytnutia kompetičnej výhody drevinám saván voči trávnatému 

podrastu môže hydraulický pokles pozitívne vplývať aj na celkové ekosystémové hospodárenie 

s vodou (Quijano et al. 2012). Hydraulická redistribúcia prispieva k znižovaniu strát vody 

v ekosystéme vyparovaním z plytkých pôdnych vrstiev tým, že ju presúva do hĺbky mimo 

pôsobenia vysokých teplôt ovzdušia (Quijano et al. 2012).     

    

5.2 OBDOBIA S DOMINANCIOU HYDRAULICKÉHO VÝŤAHU 
Hydraulický výťah je proces, pri ktorom je voda transportovaná koreňovým systémom 

z hlbších pôdnych vrstiev smerom nahor do plytších pôdnych vrstiev v prípadoch, kedy majú 

plytké pôdne vrstvy nižší obsah vody ako tie hlboké (Prieto, Armas, a Pugnaire 2012). Situácia, 

keď nie je plytká pôda dostatočne nasýtená pôdnou vlhkosťou je v savanách veľmi bežný jav. 

Veľkú časť roka tvorí v savanách obdobie sucha, kedy sú zrážky skôr výnimočnosťou 

a rozhodne nie každodenným javom. Podľa obrázku 6 je zreteľné, že hlavná časť zrážok na 

študovanej lokalite, ktorá v tomto prípade slúži ako názorný príklad savany, je rozdelená medzi 

dňami (DOY – day of the year – deň v roku) 150-300, čo predstavuje v tomto prípade obdobie 

dažďov. Mimo neho sú zrážky rozložené nerovnomerne a medzi nimi sa vyskytujú kratšie či 

dlhšie periódy sucha. Ako už bolo spomínané v predošlej podkapitole, dreviny saván si vďaka 

schopnosti transportovať vodu do väčších hĺbok vytvárajú zásoby podzemnej vlhkosti (Scott, 

Cable, a Hultine 2008). Uložená voda zohráva signifikantnú úlohu práve v obdobiach sucha 

(Moreira et al. 2003), kedy sú schopné dreviny saván čerpať svoje zásoby vody z hlbokých 

pôdnych vrstiev pomocou koreňového systému nahor (Moreira et al. 2003).  Čerpanie 

uloženej vody pomocou hydraulického výťahu podporuje transpiráciu a celkovú vitalitu drevín 

aj počas obdobia, kedy rastlinstvo, ktoré nedisponuje hlbokým koreňovým systémom nie je 

schopné fyziologickej aktivity v dôsledku nedostatku vlahy (Lee et al. 2018). Ako je vidieť na 
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obrázku 6, dreviny saván si počas roka udržujú relatívne stálu biologickú aktivitu, ktorá sa 

odzrkadľuje na ich LAI a je zabezpečená práve vďaka hydraulickej redistribúcii (Lee et al. 2018). 

Na obrázku 10 je názorne zobrazený priebeh nočného hydraulického výťahu vody drevinami 

saván počas dní obdobia sucha a následný prechod ku hydraulickému poklesu po krátkom 

výskyte zrážok. Hydraulická redistribúcia môže prebiehať počas obdobia dažďov hlavne v noci, 

keďže cez deň je zatienená transpiráciou, ktorá potláča možnosť jej prejavu, čo je vidieť na 

obrázku 8 (Lee et al. 2018). 

 

 

 

Obrázok 10: Hydraulický výťah počas obdobia sucha. V časti (a) je vyobrazený výskyt zrážok 
(ppt - precipitation) počas celého roka. Časť (b) zobrazuje konkrétny výsek desiatich dní roka 
počas obdobia sucha. Časť (c) názorne zobrazuje priebeh hydraulickej redistribúcie pomocou 
farebnej škály, ktorá zobrazuje množstvo vody uvoľňované z koreňov (water released by 
roots)v mm za 1 deň alebo je koreňmi prijímané (water uptake by roots) v mm za 1 deň 
v závislosti na hĺbke pôdy (m) na osi Y. Šípky naznačujú hlavný smer prúdenia redistribuovanej 
vody. Obrázok taktiež v pravej spodnej časti obsahuje graf rozloženia koreňového systému 
drevín rodu naditec  (Prosopis - mesquite) a trávnatého podrastu (understory). Os X 
znázorňuje dni v roku (Day of Year).  Prevzaté z (Lee et al. 2018). 
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Hydraulický výťah taktiež chráni plytké korene drevín pred vysychaním, či podliehaním 

embólií v cievnych zväzkoch počas dlhých suchých periód (I. Prieto a Ryel 2014b), čo 

predstavuje taktiež jednu z výhod oproti trávnatému podrastu. Avšak v situácii, kedy vodný 

potenciál plytkých pôdnych vrstiev klesne po veľmi dlhých suchách a vysokých teplotách na 

príliš nízku hodnotu, majú rastliny tendenciu transportovať po hydraulickom výťahu oveľa viac 

vody ako je potrebné z rezervoáru v hlbokých pôdnych vrstvách (Quijano et al. 2012). Tomuto 

nežiadúcemu priebehu, kedy by rastliny zbytočne plytvali vodou uloženou v hĺbkach, sa  snažia 

podľa štúdie autorov Quijano et al. (2012) rastliny fyziologicky brániť, a to usmrcovaním časti 

plytkých koreňov. Zmenšenie styčnej plochy s vodou nenasýtenou plytkou pôdou spomaľuje 

tok vody a zabraňuje prílišným stratám z ich zásob. Celý vyššie popísaný systém vodného 

rezervoára, ktorý si v hlbokých pôdnych vrstvách dreviny saván vytvárajú a pomocou 

hydraulického poklesu dopĺňajú čí pomocou hydraulického výťahu z neho čerpajú má za 

následok podľa autorov Scott, Cable, a Hultine (2008) a Hultine et al. (2004) zníženú citlivosť 

ich fyziologickej aktivity na množstvo zrážok či kolísanie teploty ovzdušia v savanách, čo z nich 

prakticky vytvára systém, ktorý sa až tak úplne neriadi vonkajšími limitujúcimi faktormi. 

 Rezervoár vody uloženej v hlbokých pôdnych vrstvách nesporne pomáha drevinám 

prežívať v stresujúcich podmienkach mimo obdobia dažďov. Môže drevinám poskytovať aj 

dôležité výhody v období, keď sa väčšina rastlinstva saván dostáva na vrchol svojho 

vegetačného obdobia, čo vyvoláva značnú kompetíciu či už o vodu alebo o iné zdroje. Medzi 

hlavné výhody drevín v savanách počas obdobia dažďov sprostredkované hydraulickým 

výťahom vody z hlbokých pôdnych vrstiev patria nasledujúce dve: 

1. Rýchlejší a plynulejší nástup do vegetačného obdobia. Keďže začiatky vegetačného 

obdobia sú v savanách často veľmi suché a horúce a o zrážkovú vodu začína byť 

v tomto období čím ďalej tým vyššia kompetícia. Dreviny sú si schopné svoju spotrebu 

vody pokryť nielen zo zrážok ale môžu si ju doplniť aj o vodu vytiahnutú z hĺbkového 

rezervoára pomocou hydraulického výťahu (Scott, Cable, a Hultine 2008; D’Odorico et 

al. 2007), čo ich posúva oproti trávnatému podrastu o krok napred v zahájení 

vegetačného obdobia. 
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2. Predĺženie vegetačného obdobia na jeho konci. Ako už bolo spomínané v podkapitole 

o hydraulickom poklese, počas obdobia dažďov si dreviny vďaka hydraulickému 

poklesu vytvárajú zásoby vody v hlbokých pôdnych vrstvách (Scott, Cable, a Hultine 

2008; Lee et al. 2018). Táto voda je následne využívaná na konci obdobia dažďov, kedy 

sa množstvo a frekvencia zrážok znižuje, vďaka čomu sa môže vegetačné obdobie 

drevín v savanách signifikantne predĺžiť. Dlhšie vegetačné obdobie znamená pre veľkú 

výhodu oproti trávnatému podrastu, ktorý s ubúdajúcimi zrážkami podlieha väčšiemu 

stresu, čo sa výraznejšie a rýchlejšie odráža na útlme jeho aktivity zobrazenej ako LAI 

a znázornenej na obrázku 6. Na obrázku 9 je podľa výsledkov práce autorov Scott, 

Cable, a Hultine (2008) vidieť práve prechod z hydraulického poklesu na hydraulický 

výťah v prítomnosti zrážok na jar (9a) a v letnom období dažďov (9b), vďaka ktorému 

dochádza k predlžovaniu vegetačného obdobia (9b), či jednoducho znižovaniu výkyvov 

v dostupnosti vody na jar (9a). Podľa autorov Scott, Cable, a Hultine (2008) až 30  % 

všetkej vody obsiahnutej vo vrchných dvoch metroch pôdy podliehalo hydraulickej 

redistribúcii a vďaka tejto vode bolo vegetačné obdobie drevín predĺžené o dva až 

takmer tri týždne, čo môže signifikantne ovplyvniť úspešnosť drevín v savanách. 

Avšak je dôležité si uvedomiť, že systém vertikálnej hydraulickej redistribúcie je veľmi 

dynamický a smer či sila, ktorou je voda redistribuovaná sa môže meniť v rádoch hodín či dní 

veľmi rýchlo a často aj počas období, ktoré boli v predchádzajúcich dvoch podkapitolách 5.1 

a 5.2  načrtnuté. Avšak dominancia hydraulického poklesu za prítomnosti zrážok a dominancia 

hydraulického výťahu v čase, kedy nie sú plytké pôdne vrstvy zásobené zrážkovou vodou je 

nesporná. Prechod medzi periódami, kedy prevažuje hydraulický výťah alebo  hydraulický 

pokles je veľmi názorne zobrazený na obrázku 11 a obrázku 12,  kde je jasne dokázané, ako sa 

odpoveď koreňového systému na zmeny vonkajšieho prostredia a zmeny v gradiente vodného 

potenciálu mení v čase. Koreňový systém svojou aktivitou veľmi dobre odpovedá na vonkajšiu 

situáciu, kedy je po výskyte zrážok jasná prítomnosť hydraulického poklesu a s postupnosťou 

času, kedy plytká pôda vysychá v neprítomnosti zrážok hydraulická redistribúcia prepína na 

hydraulický výťah. 
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Obrázok 11: Vplyv zrážok na prúd vody cievnymi zväzkami drevín počas jari (a) a leta (b). 
Obdobie rašenia listov je znázornené šípkou (canopy leaf flush). Obrázok zobrazuje smer 
a rýchlosť prúdu vody cievnymi zväzkami drevín (sap flow) v litroch za 1 deň v laterálnych 
koreňoch (lateral root) a hlbokých hlavných koreňoch (taproot) na jar (a) a v lete (b), pozitívny 
prúd znamená prúdenie vody smerom k báze koreňa a negatívny smerom k jeho apexu. 
Obrázok zobrazuje vznik hydraulického poklesu ihneď po výskyte zrážok a postupnom 
prechode ku hydraulickému výťahu. Os X znázorňuje dni v roku (Day of Year). Prevzaté z (Scott, 
Cable, a Hultine 2008). 
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Obrázok 12: Priebeh hydraulickej redistribúcie pred a po výskyte zrážok. V časti (a) je 
vyobrazený výskyt zrážok (ppt - precipitation) počas celého roka. Časť (b) zobrazuje konkrétny 
výsek desiatich dní roka. Časť (c) názorne zobrazuje priebeh hydraulickej redistribúcie 
pomocou farebnej škály, ktorá zobrazuje množstvo vody, ktorá je či už uvoľňovaná z koreňov 
(water released by roots) v mm za 1 deň alebo je koreňmi prijímaná (water uptake by roots) 
v mm za 1 deň v závislosti na hĺbke pôdy na osi Y. Šípky naznačujú hlavný smer prúdenia 
redistribuovanej vody. Pred dňom 236 dominoval v rastline hydraulický výťah, keďže sa 
nachádzala rastlina v kratšej perióde bez výskytu zrážok, počas dňa 236 nastal prísun zrážok, 
čo vyústilo v prepnutie na hydraulický pokles. Obrázok taktiež v pravej spodnej časti obsahuje 
graf rozloženia koreňového systému drevín rodu naditec (Prosopis - mesquite) a trávnatého 
podrastu (understory). Os X znázorňuje dni v roku (Day of Year). Prevzaté z (Lee et al. 2018). 

  

 

 

 

 

 

 



 25 

5.3  HYDRAULICKÁ REDISTRIBÚCIA AKO PODMIENKA KOEXISTENCIE TRÁV 

A DREVÍN V SAVANE 
Viacero aspektov, ktoré boli v predošlých kapitolách rozoberané poukazuje na to, že 

hydraulická redistribúcia v celoročnej mierke poskytuje drevinám voči ich trávnatému 

podrastu značnú kompetičnú výhodu (Lee et al. 2018; Barron-Gafford et al. 2017; Scott, Cable, 

a Hultine 2008). Pri pohľade na hydraulický pokles ako samotný jav, je jednoznačné, že je na 

úrovni výskytu jednej zrážkovej činnosti hydraulická redistribúcia nástroj,  pomocou ktorého 

dreviny v savanách súperia s trávnatým podrastom o zrážkovú vodu tým, že ju premiestňujú 

mimo dosah koreňového systému tráv, na čom sa zhoduje viacero súčasných prác (Lee et al. 

2018; Barron-Gafford et al. 2017; Scott, Cable, a Hultine 2008). Podľa práce autorov Lee et al. 

(2018) bolo počas letného obdobia dažďov v savane transportovaných až 13 % všetkých zrážok 

koreňmi drevín do hlbokých pôdnych vrstiev (v tomto prípade > 1,5 m) ako je vidieť aj na 

obrázku 13.          

 Otázne je však to, ako voda uskladnená a následne transportovaná hydraulickým 

výťahom drevinami nahor v periódach pomedzi výskyt zrážkovej činnosti ovplyvňuje trávnatý 

podrast v savanách. V týchto periódach plytká pôda vysychá či už kvôli výparu alebo kvôli jej 

spotrebovaniu rastlinstvom. Trávnatý podrast saván má jednoznačne prístup k vode 

hydraulicky transportovanej drevinami nahor, čo potvrdilo niekoľko štúdií využívajúcich najmä 

deutériovú metódu (Dawson 1993; Zou et al. 2005; Scott, Cable, a Hultine 2008), avšak otázne 

je nakoľko a akú veľkú rolu táto voda zohráva v zmiernení ich vodného stresu. Podľa autorov 

Lee et al. (2018) je 9  % vody uloženej v hĺbkovom rezervoári transportovaných späť nahor, 

avšak táto voda je využívaná hlavne samotnými drevinami. Z tohto faktu pramení, že 

transpirácia drevín saván je zo 47 % podporovaná vodou redistribuovanou koreňmi (obrázok 

11) a z 53 % je podporovaná vodou z pôdnej vlhkosti. Oproti tomu transpirácia trávnatého 

podrastu je podporovaná vodou redistribuovanou drevinami len z 9 %, čo je oproti drevinám 

veľmi malý podiel podpory transpirácie  (obrázok 13).  Podľa autorov Barron-Gafford et al. 

(2017) nie je hydraulický výťah natoľko signifikantný vo vzťahu drevín a tráv, aby mohol byť 

označený za podmienku ich spolužitia. Podľa autorov Barron-Gafford et al. (2017) v savanách 

napomáhajú dreviny trávam skôr tienením - tlmením stresu spôsobeného nadmerným 

množstvom slnečného žiarenia, či vysokou teplotou ako pomocou hydraulickej redistribúcie. 

Hydraulickú redistribúciu považujú autori skôr za nástroj, z ktorého skôr profitujú len dreviny 

a nie celé spoločenstvo drevín a tráv v savanách. Dôvodom nie príliš veľkého využívania 
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hydraulicky transportovanej vody trávnatým podrastom by mohol byť fakt, že voda 

transportovaná hydraulickým výťahom nahor často zostáva len v častiach pôdy blízkych 

samotným koreňom, ktoré vodu transportovali.  Tento fakt  zamedzuje tomu, aby bola využitá 

trávami vo väčšom množstve (Brooks et al. 2006). Naproti tomu práce autorov Egerton-

Warburton, Querejeta, a Allen (2007) a Warren et al. (2008) dokazujú, že by trávy mohli mať 

k vode transportovanej hydraulickým výťahom drevín väčší prístup a to skrz endo- 

a ektomykorhízne siete.  

 

Obrázok 13: Ilustrácia naznačujúca osud zrážok počas roka 2015 na mieste experimentu 
v savane Santa Rita v Južnej Arizone. Obrázok zobrazuje spotrebu zrážkovej vody drevinami 
rodu naditec (Prosopis - mesquite) a trávami (bunchgrass) a poukazuje na percentuálne 
využitie vody transportovanej hydraulickou redistribúciou (from HR – hydraulic redistribution) 
oproti využitiu vody z pôdnej vlhkosti (from soil moisture) oboma týmito rastlinnými typmi. 
Soil evaporation – pôdny výpar, soil moisture – pôdna vlhkosť, vegetation transpiration – 
rastlinná transpirácia, vegetation evaporation – výpar rastlinstvom. Prevzaté z (Lee et al. 
2018). 
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Podľa prác autorov Lee et al. 2018 a Barron-Gafford et al. (2017) je hydraulická 

redistribúcia hlavne kompetičným nástrojom drevín voči trávnatému podrastu. Avšak podľa 

autorov Yu a D’Odorico (2015; 2017) dokáže voda redistribuovaná hydraulickým výťahom 

pomocou drevín saván nahor napomáhať k znižovaniu vodného stresu aj u trávnatého 

podrastu saván natoľko, že je označená ako jeden z dôvodov drevinato-trávnatej štruktúry 

rastlinstva na suchších stanovištiach s nízkou frekvenciou zrážok. Podľa autorov Yu a 

D’Odorico (2015) hydraulický výťah podporuje v suchých savanách trávnatý podrast natoľko, 

že bráni tomu aby sa savana transformovala na drevinatý ekosystém. Výsledky práce autorov 

Yu a D’Odorico (2015) podporuje taktiež štúdia autorov Priyadarshini et al. (2016) skúmajúca 

vzťahy drevín a tráv v savane južnej Afriky pomocou deutériovej metódy. Štúdia autorov 

Priyadarshini et al. (2016) dokazuje signifikantné využívanie vody redistribuovanej drevinami 

trávnatým podrastom, ktoré je ale obmedzené len na dlhšie trvajúce obdobia sucha.  

Rozdielnosť vo výsledkoch prác autorov Yu a D’Odorico (2015), Priyadarshini et al. (2016) 

a prác autorov Lee et al. (2018), Barron-Gafford et al. (2017) môže vyplývať z rozdielneho 

rozloženia koreňových systémov jednotlivých študovaných ekosystémov. Dreviny na mieste 

výskumu práce autorov Yu a D’Odorico (2015) v savane na okraji púšte Kalahari v Afrike boli 

vybavené koreňmi rastúcimi do hĺbky väčšej ako 50 metrov, a až 20 % ich koreňovej biomasy 

bolo umiestnených v hĺbke väčšej ako jeden meter. Naopak dreviny skúmané v prácach 

autorov Lee et al. (2018) a Barron-Gafford et al. (2017) nedisponovali až tak hlbokými koreňmi. 

Koreňový systém drevín v práci autorov Yu a D’Odorico (2015) by teda mohol viac odpovedať 

Walterovej hypotéze dvoch vrstiev (Walter a Mueller-Dombois 1971), ktorá predpokladá 

rozdelenie pôdnych vrstiev pri čerpaní vody trávami a drevinami. Tento fakt by znamenal 

menšiu kompetíciu drevín a tráv o povrchovú vodu, a taktiež stálejší hĺbkový rezervoár drevín. 

Výsledky mohla taktiež ovplyvniť prítomnosť mykorhíznej siete u drevín v práci autorov Yu a 

D’Odorico (2015), či naopak absencia vyvinutej mykorhíznej siete u rodu naditec - Prosopis 

v prácach autorov Lee et al. (2018) a Barron-Gafford et al. (2017). 
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6. ZÁVER 
 

Je nesporné, že hydraulická redistribúcia ovplyvňuje vzťahy medzi rastlinami. V tejto 

práci bol tento fenomén popísaný hlavne medzi drevinami a ich podrastom v savanách. 

Hydraulický pokles je nástrojom, vďaka ktorému sú dreviny schopné transportovať časť vody 

mimo dosah koreňového systému ich trávnatého podrastu. Táto skutočnosť poskytuje 

drevinám viacero výhod a je z krátkodobého hľadiska jednoznačným nástrojom kompetície 

drevín voči trávnatému podrastu. Voda transportovaná drevinami nadol pri dostatku pôdnej 

vlhkosti v plytkej pôde vytvára hĺbkový zásobný rezervoár, z ktorého môžu dreviny čerpať 

vodu pri nedostatočnej pôdnej vlhkosti v plytkých pôdnych vrstvách. Táto voda je nesporne 

z veľkej časti využívaná samotnými drevinami, čo im poskytuje výhodu a zabezpečuje im 

menšiu citlivosť na kolísajúcu dostupnosť vody v ekosystéme saván. Odpoveď na otázku, či 

voda transportovaná nahor hydraulickým výťahom drevín signifikantne napomáha 

trávnatému podrastu znižovať vodný stres, je menej jasná. Podľa viacerých prác je množstvo 

drevinami redistribuovanej vody, ktorú je trávnatý podrast schopný využiť príliš malé na to, 

aby bola práve hydraulická redistribúcia dôvodom ich spolužitia. Naproti tomu, niektoré práce 

tvrdia, že je drevinami redistribuovaná voda využívaná trávnatým podrastom natoľko, že je 

hlavným dôvodom spolužitia tráv a drevín v savanách, ako bolo diskutované v predošlej 

kapitole 5. Tieto rozdiely by mohli byť spôsobené odlišnosťami jednotlivých skúmaných 

rastlinných druhov v rozložení koreňového systému, či schopnosti vytvárať mykorhízne siete 

alebo v odlišnosti jednotlivých stanovíšť. Na základe týchto zistení v ekosystéme saván je 

zrejmé, že hydraulická redistribúcia je veľmi dynamický proces, ktorý dokáže rýchlo odpovedať 

svojim chodom na zmeny vo vodnej bilancii konkrétneho stanovišťa. Výskum v oblasti 

hydraulickej redistribúcie v prirodzených ekosystémoch sa prevažne zaoberá tým, ako 

prebieha tento proces v aridných a semiaridných oblastiach, oblasti mierneho pásma sú 

z môjho hľadiska menej preskúmané. Môže však byť zaujímavé to, ako sa bude vyvíjať 

hydraulická redistribúcia a s ňou aj celé ekosystémy mierneho pásma pod tlakom klimatických 

zmien.            

 Zaujímavé by mohlo byť aj využitie hydraulickej redistribúcie v poľnohospodárstve. 

Vysadzovanie drevín s hlbokými koreňmi okolo poľnohospodársky obrábaných polí by podľa 

článku autora Burgess (2011) mohlo napomáhať pestovaným plodinám. Tieto dreviny by mohli 
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pestovaným plodinám sprostredkovávať hydraulicky transportovanú vodu z hĺbky, a spolu 

s ňou aj živiny uložené v hlbokej pôde (Burgess 2011). Otázne však je, či by spoločná existencia 

pestovaných plodín a drevín neviedla k väčšej kompetícii o vodu a živiny v plytkej pôde. 
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