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Úvod 
 

V rozvinutých zemích tvoří lesy vzniklé na bývalé zemědělské 
půdě (postagrární lesy, novodobé lesy, sekundární lesy) stále 
významnější součást krajiny a proto přitahují pozornost ekologů. 
Z praktického i teoretického hlediska je zajímavá otázka možnosti 
obnovy lesních společenstev na bývalé zemědělské půdě a na 
současné a historické změny krajiny můžeme pohlížet jako na 
přírodní experiment, který může pomoci porozumět některým 
základním ekologickým otázkám. 

 Mnoho ekologických studií využívá podrobných prostorově 
explicitních informací z historických záznamů. Nejčastěji jsou 
používány staré mapy pro odlišení lesů, které vznikly na 
zemědělské půdě (novodobé lesy, postagrární lesy) od lesů které 
existují kontinuálně po dobu několika století (starobylé lesy). Na 
základě těchto informací bylo doloženo, že kolonizační schopnosti 
druhů jsou zvláště významné v dlouhodobém vývoji lesní vegetace. 
Osidlování nově vzniklých lesů může probíhat velmi pomalu a 
populace pomalu migrujících druhů mohou být omezeny na porosty 
starobylých lesů nebo na drobné „starobylé“ biotopy jako jsou meze 
s dřevinami. 

Omezená schopnost lesních druhů kolonizovat sekundární 
lesy může mít za důsledek homogenizaci společenstev lesních 
druhů mezi stanovišti. Lesní druhy však tvoří specifickou 
ekologickou skupinu a o celkové diverzitě společenstev 
sekundárních lesů máme pouze málo informací. Přitom ekologické 
chování druhů, které nejsou striktně vázány na lesní společenstva, 
může přispívat k diverzifikaci postagrárních lesů. Zajímavá může 
být v tomto ohledu zejména reakce druhů na variabilitu 
ekologických podmínek podmíněných činností člověka v minulosti. 
V několika publikacích bylo skutečně dokumentováno, že historické 
land use ovlivňuje podmínky prostředí, zejména půdu. Z toho 
důvodu je zajímavé studovat efekt variability prostředí spojené 
s dřívějšími lidskými aktivitami na vegetaci. 

Tato disertační práce obsahuje tři původní studie zabývající 
se diverzitou vegetace, půdami a rozšířením druhů v sekundárních 
lesích vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách (Česká 
republika). V této oblasti vznikly na velké ploše přirozené 
sekundární lesy jako důsledek opuštění krajiny v polovině 19. 
století. Proto je tato oblast zvláště vhodná pro studium komplexity 
sukcesní vegetace. Postagrární lesy zde byly studovány na místech 
s různorodou historií, jako jsou zaniklé vesnice (Studie I), pole, 
louky a pastviny (Studie II a Studie III). Krajina Doupovských hor je 
zároveň vhodná pro studium procesů na krajinné škále, jako je 
migrace lesních druhů do nově vzniklých biotopů. Bylo zde 
studováno rozšíření lesních druhů v krajině s důrazem na dřívější 
pastevní lesy (Studie III). 
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Presentace článků 
 
Hlavní část disertační práce tvoří tři původní práce, které 

studují variabilitu vegetace, půdy a rozšíření druhů v opuštěné 
krajině Doupovských hor. 

 

STUDIE I - Relative importance of historical and 
natural factors influencing the vegetation of secondary 
forests in abandoned villages 

 
Vojta J (2007): Relative importance of historical and 

natural factors influencing the vegetation of secondary forests in 
abandoned villages, Preslia 79: 223-244. 

 
Studie sekundárních lesů se obvykle věnují porostům 

vzniklým na opuštěné zemědělské půdě. Naproti tomu lesy rostoucí 
na místech zaniklých sídel byly většinou opomíjeny přesto, že 
zaniklá sídla poskytují dobrý model pro studium rozložení vegetace 
ovlivněného vysokými vstupy živin v důsledku dřívější lidské 
činnosti. 

Byly studovány sekundární lesy na místech zaniklých vesnic 
v Doupovských horách a porovnávány s vegetací starobylých lesů. 
Cílem bylo odlišit historické vlivy od přírodních gradientů. Přírodní 
gradienty byly aproximovány charakteristikami terénu odvozenými 
z digitálního modelu terénu. Dále byl studován vliv historických 
faktorů na chemické půdní podmínky a na variabilitu vegetace 
uvnitř zaniklých vesnic. 

Vysoký obsah živin v půdě se zdá být faktorem diferencujícím 
vegetaci lesů zaniklých vesnic od starobylých lesů. Vegetace 
zaniklých vesnic je ovlivněna gradientem přístupného fosforu, který 
je zároveň determinován intenzitou minulé lidské činnosti. 
K variabilitě vegetace také přispívají různé historické disturbanční 
režimy. Efekt historických faktorů je relativně velký a nemůže být 
vysvětlen výchozími podmínkami. 

 

STUDIE II – Land use legacies in post-agricultural 
forests in the Doupovské Mountains, Czech Republic 

 
Kopecký M, Vojta J (2009): Land use legacies in post-

agricultural forests in the Doupovské Mountains, Czech Republic, 
Applied Vegetation Science 12: 251–260. 

 
Tato práce je rozšířením předchozího výzkumu mimo území 

zaniklých vesnic. Vysoká variabilita podmínek prostředí v opuštěné 
krajině dovolila komplexní zhodnocení vlivu historického land use 
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na vegetaci. Velký plošný rozsah sekundárních lesů umožnil použití 
stratifikovaně náhodného sběru dat.  

Lesní společenstva vzniklá na bývalé zemědělské půdě jsou 
primárně určena přírodními podmínkami, avšak typ dřívějšího 
hospodaření také významně modifikuje složení vegetace. 

 
STUDIE III – Woody vegetation continuity, 

topography, and distance to ancient forests have complex 
effects on the vegetation and species richness of 
abandoned pastures 

 
Drhovská L, Vojta J (submitted): Woody vegetation 

continuity, topography, and distance to ancient forests have 
complex effects on the vegetation and species richness of 
abandoned pastures. 

 
Poslední práce se zabývá významem pastevních lesů (resp. 

pastvin s porostem dřevin) jako refugií pro lesní druhy. Dřívější 
studie kontinuity lesa opomíjely tento typ lesní vegetace, přestože 
pastevní lesy byly historicky v Evropě běžné a přestože tyto lesy 
mohou sloužit jako modely analogické prehistorické krajině. Ta byla 
podle některých hypotéz silně ovlivněna pastvou velkých zvířat. 

Výsledky studie ukázaly, že pastviny s dlouhou kontinuitou 
dřevin mohou být refugii některých lesních druhů. Řídkolesy ovšem 
nemohou hostit všechny druhy lesních společenstev bez imigrace 
z nenarušených lesů. Presence jednotlivých druhů a druhová 
bohatost lesních druhů je obecně ovlivněna řadou interagujících 
faktorů. Velmi zajímavý je výsledek, že efekt vzdálenosti od 
starobylého lesa na počet lesních druhů je modifikován pokryvností 
stromového patra. 

 

Závěry 
 
Studie v opuštěné krajině Doupovských hor přispěly 

k poznání procesů diferenciace lesní vegetace. Trvalé dopady 
historických antropogenních změn prostředí byly potvrzeny 
v různých podmínkách a na místech s různorodou historií (zaniklé 
vesnice, pole, louky, pastviny a pastevní lesy). 

Analýza vegetace sekundárních lesů přinesla několik 
zajímavých výsledků. Bylo zdokumentováno, že variabilita ve 
způsobu dřívějšího hospodaření podporuje variabilitu vegetace nově 
vzniklých lesů. Efekt historického land use je zprostředkován 
změnami půdního prostředí a dlouhodobými dopady antropogenní 
disturbance na vegetaci. Zvláště změny v obsahu přístupného 
fosforu mají dlouhodobý dopad na vegetaci. Tyto výsledky ukazují, 
že sekundární lesy představují diverzifikovaný ekosystém, který 



11 

podporuje různá rostlinná společenstva. To je významný přínos 
předložené práce protože dřívější studie se zaměřovaly zejména na 
rozdíly mezi starobylými a novodobými lesy a zanedbávaly otázku 
variability novodobých lesů. 

Studie opuštěných pastvin a pastevních lesů také přispěla 
k poznání procesů kolonizace nově vzniklých biotopů lesními druhy. 
Bylo ukázáno, že pastviny s dlouhou kontinuitou dřevin mohou 
sloužit jako refugia pro některé lesní druhy, nemohou však 
dlouhodobě podporovat úplná společenstva lesních druhů bez 
možnosti imigrace z nedisturbovaných lesů. Presence lesních druhů 
a jejich diverzita je ovlivněna mnoha interagujícími faktory. 
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