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Abstrakt
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo na základe literárnej rešerše načrtnúť možné princípy, ktoré
riadia výmenu dominantných stromov v korunovom zápoji pionierskych lesov. Úvodná časť práce je
zameraná na charakteristiku týchto lesov z hľadiska zloženia, vzniku, priestorových a funkčných
vlastností. V druhej časti rešerše boli načrtnuté možné princípy výmeny dominánt v týchto lesoch.
Vychádzala som z troch základných princípov sukcesného procesu - disturbancie, dostupnosť druhov na
stanovišti a vlastnosti druhov zúčastňujúcich sa sukcesie. Súčasťou práce je aj výskumná časť, v ktorej
som sa zamerala na význam gap-fázovej dynamiky v pionierskych porastoch sekundárnych lesov
vznikajúcich na opustených plochách v Doupovských horách. Gapy predstavujú jeden zo spôsobov, ktorý
riadi dynamiku lesov mierneho pásma a zúčastňuje sa aj na výmene dominantných druhov. V praktickej
časti boli popísané základné charakteristiky gapov v pionierskych lesoch ako sú veľkosť, frekvencia,
plocha v rámci týchto lesov, najčastejšie druhy podieľajúce sa na tvorbe gapov a príčiny ich vzniku.
Súčasne boli zozbierané údaje o počte a druhoch semenáčikov stromov v gapoch. Boli testované
hypotézy týkajúce sa vplyvu otvorenia korunového zápoja na druhy drevín v podraste. Tieto výsledky
poskytujú len letmý pohľad na gapovú dynamiku pionierskych lesov.
Kľúčové slová: pionierske lesy; sekundárne lesy; sukcesia; disturbancie; gap-fázová regenerácia;
Doupovské hory

Abstract
The objective of this bachelor thesis is to review possible mechanisms and principles of canopy-tree
change in pioneer forests. In the first part of the thesis I characterized this type of forests from the view
of the composition, origin and structural and functional characteristics. In the next part I was trying to
draw up the possible principles of canopy-tree change. This part is built up on three principles of
succession processes - disturbances, species availability and species performance. The practical part is
also a part of this thesis. Here, I focus on the gap-phase regeneration in the pioneer stages of secondary
forests originating on abandoned fields in Doupovské Mountains. The gaps represent one of the
mechanisms which drive the dynamics of temperate forests and canopy-tree changing in these forests.
The practical part describes the main gap characteristics like the size, frequency, their proportion of the
pioneer forests, the most common gap-makers, and common causes of origin. At the same time, the
data about the tree seedlings (quantity and species diversity) in gaps were collected to test the
hypothesis about the effect of gaps on the understory tree species. These results provide only a light
view on gap dynamics in the pioneer forests.
Key words: pioneer forests; secondary forests; disturbance; gap-phase regeneration; Doupovské
Mountains
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1. Úvod
Lesné spoločenstvo predstavuje dynamický systém, ktorý sa kontinuálne mení v priestore a v
čase. Kľúč k pochopeniu vývojových zmien v danom lesnom spoločenstve predstavujú
disturbancie (Attiwill 1994). Tieto viac-menej náhodné udalosti narušujúce aktuálny štruktúrny
a funkčný systém spúšťajú prirodzené procesy sukcesie, ktoré predstavujú sekvenciu vzájomne
podmienených vývojových fáz. Popis týchto etáp vývoja je súčasťou poznávania dynamiky
lesného ekosystému, no základom k jeho lepšiemu pochopeniu a možnému využitiu (napr.
v lesníckej praxi) je hľadanie a spoznávanie obecných princípov a mechanizmov tvarujúcich
charakter spoločenstva (Gratzer et al. 2004).
Pionierske lesy sú súčasťou kontinua sukcesného vývoja na rozsiahlych plochách, na
ktorých v dôsledku významnej prírodnej disturbancie alebo ľudskej aktivity došlo k odlesneniu.
Predstavujú iniciálnu fázu novovznikajúcich prípadne obnovujúcich sa lesov. To aké dreviny, a či
vôbec, postupne nahradia dreviny pionierskeho štádia lesov závisí na mnohých faktoroch (napr.
vlastnostiach a type pôdy, dostatku alebo nedostatku vlhkosti, režime disturbancií a i.)
pôsobiacich na konkrétnej lokalite (Míchal et al. 1999). V tejto bakalárskej práci sa snažím
načrtnúť možné princípy a mechanizmy, ktoré riadia výmenu drevín v pionierskych lesoch
mierneho pásma, ktoré majú svoje špecifiká či už v fyziologických adaptáciách drevín alebo
disturbančnom režime, ktoré ich odlišujú od lesov tropických a boreálnych (Box et al. 2002).
Prirodzená výmena dominánt lesných spoločenstiev je dôležitou otázkou lesnej dynamiky
a lesného manažmentu. Veľa prác zaznamenáva zmeny v zložení vegetácie a príčiny, ktoré to
spôsobujú (napr. Miceli et al. 1977; Dölle 2008). V praktickej časti, ktorá je súčasťou tejto práce,
som sa zamerala predovšetkým na význam gap-fázovej dynamiky v pionierskych porastoch
sekundárnych lesov vznikajúcich na opustených plochách. Niektorí autori predpokladajú, že
predstavuje základný mechanizmus výmeny dominánt v mladých sekundárne vytvorených
lesoch (Wilder et al. 1999; Yamamoto & Nishimura 1999).

2. Pionierske lesy
Ako som už v úvode spomínala pionierske lesy sú súčasťou sukcesného vývoja na plochách,
ktoré boli buď prírodnými silami alebo ľudskou činnosťou odlesnené a pôda stratila svoj lesný
charakter. V lesníckej terminológii sa často používa termín prípravné lesy (v angličtine tzv. nurse
forests), ktorý popisuje ich funkciu v rámci vývojového cyklu lesného spoločenstva (Korpeľ
1989; Podrázský 1999; Podlaski 2004). O pionierskych lesoch môžeme hovoriť v dvoch relatívne
5

odlišných kontextoch. V prvom prípade sú tieto lesy súčasťou veľkého vývojové cyklu, ktorý je
charakteristický pre primárne lesy - pralesy (Korpeľ 1989). V druhom prípade prestavujú
iniciálnu fázu lesov sekundárnych, obnovujúcich sa na pôde, ktorá bola v minulosti človekom
odlesnená a využívaná na iné ako lesné hospodárenie (Peterken 1993). Rozdiely medzi týmito
typmi lesov nemusia byť na prvý pohľad evidentné, no líšia sa napríklad dostupnosťou druhov
na začiatku sukcesie, čo môže mať vplyv na neskoršie zloženie a štruktúru daného spoločenstva
a následne na stabilitu a odolnosť voči disturbanciám. Rozdiel je aj v pôdnych podmienkach
vychádzajúci z rôzneho spôsobu hospodárenia. Výrazne špecifické sú lesy vznikajúce procesmi
primárnej sukcesie, kde zloženie drevín je závislé výhradne na počiatočnej dostupnosti diaspór
z okolia (žiadna semenná banka).

2.1 Pionierske štádium primárnych lesov
Primárne lesy predstavujú fragmenty pôvodných lesov, ktoré sa na danom území vyskytujú
kontinuálne a v minulosti nedošlo k ich zámernému odlesneniu ľudskou činnosťou (Peterken
1993). Podoba týchto lesov bola formovaná od poslednej doby ľadovej na základe globálnych
makroklimatických zmien. Súčasnú podobu týchto lesov môžeme chápať ako určitý stupeň
fylogenetického vývoja lesa. Na druhej strane, za ontogenézu lesa môžeme považovať jeho
lokálnu obnovu po pôsobení menších disturbancií prípadne jeho „autoregeneráciu“ odumieranie „starých generácii“ a postupné zmladzovanie porastov (Korpeľ 1991).
Veľký vývojový cyklus, ktorý je súčasťou ontogenézy lesa, prebieha na rozľahlých
plochách lesnej pôdy, ktorá podľahla masívnemu rozpadu lesa v dôsledku rozsiahlej prírodnej
disturbancie (napr. veternej smršti, požiaru, lavíny, premnoženia herbivóra atď. ). Veľkoplošný
rozpad lesa má zásadný vplyv na podmienky danej lokality. Menia sa mikroklimatické
podmienky a ďalšie fyzikálne vlastnosti prostredia, rastie intenzita a amplitúda slnečnej
radiácie, narastajú teplotné rozdiely, zvyšuje sa mineralizácia pôdy a dočasne sa navýši
dostupnosť živín (Korpeľ 1991; Podrázský 1999). Plocha stráca charakter lesa. V rámci veľkého
vývojového cyklu sa vymedzili tri základné štádia lesa, podľa zastúpenia drevín, ktoré sú
najlepšie prispôsobené konkrétnym podmienkam a dominujú danej etape: prípravné
(pionierske) lesy, prechodné (zmiešané) lesy a záverečné (vrcholné, klimaxové) lesy. (Obr. 1
z Korpeľ 1989)
Po disturbancii, na začiatku sukcesie, kolonizuje odhalené plochy vo väčšine prípadov
bylinná a trávnatá vegetácia. Okrem týchto druhov reagujú na zmeny spôsobené masívnym
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narušením aj dreviny, ktoré využívajú dočasnú absenciu konkurenčne silnejších druhov. Tieto
tzv. pionierske dreviny sú relatívne odolné voči fyzikálnym extrémom prostredia a sú menej
náročné i na pôdne podmienky. Ich primárnou výhodou je rýchla kolonizácia narušených
stanovíšť (Grime 1979; Podrázský 1999). V našich podmienkach sú najlepšími kolonizátormi
takýchto stanovíšť predovšetkým Betula pendula, Sambucus nigra, Salix caprea, Populus
(tremuloides), na vlhších stanovištiach Alnus a na minerálne chudších Pinus (sylvestris) a Larix
decidua (Grime 1979; Míchal et al. 1999). Okrem vysokej odolnosti a nízkej náročnosti sa tieto
dreviny vyznačujú veľkým množstvom dobre šíriteľných semien a rýchlym rastom v mladosti, no
na druhej strane nízkou konkurencieschopnosťou v neskorších fázach sukcesie (pozn. pre
klíčenie a rast vyžadujú dobré svetelné podmienky) a relatívnou krátkovekosťou (Sutherland et
al. 2000). Aj kvôli tomu ich v záverečných štádiách sukcesie vídame zastúpené len málo. V rámci
ich životnej stratégie môžeme rozoznávať prvky R - a S - stratégie (Grime 1979; Brzeziecki 1994).
Napriek extenzívnemu využívaniu priestoru (riedky korunový zápoj i koreňový systém)
dokážu pionierske dreviny regenerovať odlesnené prostredie a navrátiť územiu jeho lesný
charakter (Zakopal 1958; Podrázský 1999). V podraste pionierskych lesov sa postupne začínajú
presadzovať dlhoveké dreviny „klimaxového“ štádia lesa tolerujúce tieň podrastu a konkurenciu
iných jedincov. Pionierske dreviny postupne ustupujú a sú nahradzované kompetične silnejšími
drevinami neskorších sukcesných štádií. Tie v
mladom veku rastú pomaly, no postupne rast
kulminuje a vysokú intenzitu si zachováva aj
v neskoršom veku. Prechodný (zmiešaný) typ lesa
sa

skladá

z mozaiky

a „klimaxových“
záverečnému

drevín

a vytvára
lesu

pionierskych

premostenie

tvorenému

k

prevažne

tieňomilnými „klimaxovými“ drevinami. V rámci
tohto štádia prebieha tzv. malý vývojový cyklus.
Striedajú sa v ňom fázy dorastania, zrelosti
(optima) a rozpadu, ktoré sa zreteľne odlišujú
svojimi štruktúrnymi vlastnosťami (Korpeľ 1989).

Obr. 1 Sled, cyklická nadväznosť vývojových štádií
a vývojových fáz v závislosti od charakteru rozpadu.
(Korpeľ 1989)
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Procesy veľkého vývojového cyklu boli pozorované predovšetkým v pralesoch strednej Európy
(Korpeľ 1989; Korpeľ 1991; Podlaski 2004; Podlaski 2008). Pri štúdii, ktorú robili Fisher et al.
(2002) na ploche Bavorského národného parku po veternom polome v roku 1983 boli však
pozorované dva vývojové trendy rozľahlých odlesnených plôch. V prvom prípade boli z plochy
zasiahnutej víchricou odstránené kmene aj mŕtve drevo, čím sa intenzita disturbancie ešte
zväčšila. Na tejto ploche sa postupne začali presadzovať druhy pionierskej krovinatej vegetácie
(Rubus sp.) a postupne vznikali pionierske lesy tvorené predovšetkým brezou (Betula
pendula/B. pubescens). Druhú výskumnú plochu nechali bez zásahu. Zostali na nej vývraty
a mŕtve drevo po kalamite. V týchto porastoch už po krátkom čase začali regenerovať prevažne
klimaxové dreviny ako je Picea abies (Fisher et al. 2002). Na tomto príklade môžeme vidieť, že
veľký vývojový cyklus nemusí vždy prebiehať podľa klasického scenára, a že postupnosť
a celkový priebeh určujú predovšetkým podmienky prostredia.

2.2 Pionierske štádium sekundárnych lesov
Na celom svete, v oblastiach kde vlastnosti krajiny umožnili človeku usadiť sa, bola ľudská
činnosť a predovšetkým hospodárstvo jednou z dominantných foriem disturbancie, ktorá
tvarovala prírodné spoločenstvá (Foster et al. 1998). Mnoho regiónov, kde dominantu tvorili
lesné spoločenstvá, prešlo postupnými zmenami v charaktere krajiny s fázami odlesnenia,
využívania a opustenia pôdy, až po jej opätovné zarastanie lesmi (Kirby & Watkins 1998).
V poslednom období sme teda svedkami ako sú mnohé plochy využívané k hospodárskym
účelom opúšťané a postupne procesmi sekundárnej sukcesie zarastajú novými lesmi. Sukcesiou
na človekom sekundárne vytvorených a opustených plochách sa zaoberali už viacerí autori a
vedecké skupiny napr. Osbornová et al. 1990; Foster 1999; Harmer et al. 2001; Ujházy 2003;
Flinn et al. 2005; Dölle 2008 a ďalší. Väčšina prác je zameraná na úvodné fázy sukcesie po
štádium, kedy začínajú dominovať pionierske porasty drevín. Na opustených poliach
a pastvinách severnej Ameriky predstavujú tieto druhy Rhus glabra, Ailanthus altissima, Betula
populifolia, Populus tremuloides či Liriodendron tulipifera (Grime 1979). Z oblasti strednej
Európy sú najlepšími kolonizátormi Betula pendula, Salix caprea, Sambucus nigra a Pinus
sylvestris (Prach & Pyšek 2001). Rýchlosť kolonizácie a obdobie, kým sa dominantou na
opustených plochách stanú porasty pionierskych drevín (prípadne aj drevín klimaxových), sa líši
v závislosti na viacerých faktoroch. Či už sa jedná o abiotické (Mercier et al. 2001) a biotické
podmienky (Chauchard et al. 2007), bývalé hospodárenie tzv. land-use (Motzkin et al. 1996) či
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dostupnosť zdroju diaspór (Myster 1993), ich vplyv je závislý na type stanovišťa. Prvých 20
rokov sukcesie predstavuje z hľadiska uchytenia drevín na lokalite najvhodnejšie obdobie, tzv.
sukcesné okno (Prach 1994), no toto rozpätie závisí na podmienkach konkrétneho územia.
Pionierske druhy osídľujúce tieto plochy majú rovnaké vlastnosti ako tie zúčastňujúce sa
regenerácie primárnych lesov, no druhové zloženie a rýchlosť obmeny druhov môžu byť výrazne
odlišné. Tieto rozdiely bývajú spôsobené historickým vývojom predstavujúcim bývalé
hospodárenie, ktoré výrazne ovplyvnilo chemizmus a ďalšie fyzikálne vlastnosti pôdy (Flinn &
Marks 2007). Ďalším rozdielom môžu byť aj aktuálne klimatické podmienky, ktoré sa od doby
pred odlesnením mohli výrazne zmeniť. Niektoré parametre prostredia sa postupne približujú
podmienkam, ktoré sú charakteristické pre primárne prirodzené lesy a zmazávajú sa rozdiely
medzi primárnymi a sekundárnymi lesmi aj čo sa týka druhového zloženia a diverzity (Flinn &
Marks 2007). Podľa niektorých autorov však môžeme na určitých lokalitách pozorovať druhy
(napr. Tilia cordata), ktoré sú striktne viazané na spoločenstvá primárnych kontinuálnych lesov
a v sekundárne vytvorených lesoch sa neobjavujú ani po niekoľkých storočiach (Lawesson
2004).

3. Štúdium lesnej dynamiky
Už stáročia si ľudia uvedomujú, že lesy sú dynamickými ekosystémami, ktoré sa neustále menia
v čase aj priestore. Väčší záujem o štúdium lesnej dynamiky, zmeny v zložení a štruktúre
spoločenstva v čase, prišiel z Clementsovým konceptom lesnej sukcesie (Clements 1916).
Procesy a mechanizmy sukcesie predstavujú dodnes dôležitý koncept lesnej ekológie.

4. Sukcesia
Zjednodušene ju môžeme charakterizovať ako spontánny vývoj spoločenstva, v ktorom sa mení
druhové zloženie a priestorová štruktúra vegetácie konkrétneho stanovišťa v čase (Pickett &
Cadenasso 2005). Pôvodný pohľad ju definuje ako kontinuum vychádzajúce z iniciálnej
pionierskej fázy smerujúcej k záverečnému „dobre vyvinutému“ klimaxovému štádiu, kde
zotrváva v relatívnej dynamickej rovnováhe, až kým tá nie je narušená pôsobením vonkajšieho
disturbančného faktoru (Clements 1928). Tento pohľad bol však značným zjednodušením
vysoko komplexného deja a dodnes prešiel mnohými kritikami a úpravami.
Dôležitým míľnikom v štúdiu časopriestorovej dynamiky lesov je Wattova práca „Pattern
and process in the plant comunity“ (Watt 1947), v ktorej popisuje spoločenstvo ako mozaiku
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plôch v rôznych vývojových fázach usporiadaných do určitej časovej sekvencie. V lesoch
rozoznávame plochy rôznej veľkosti, rôzneho druhového zloženie a vekového štádia, a preto ich
(lesy) môžeme označovať ako priestorové mozaiky štruktúrnych fáz, ktoré sa neustále menia
v čase ako výsledok dynamických procesov (Whitmore 1989). Watt tým poukazuje na
diskutabilnosť Clementsovej predstavy klimaxu - konečného štádia ako stabilného
a samoobnovujúceho sa veľkoplošného štádia lesného ekosystému.
Sukcesia je mnohorozmerný proces riadený mnohými mechanizmami súčasne, ktoré
určujú jedinečnosť každého sukcesného vývoja (Guariguata 2001). Aj malá disturbančná udalosť
môže posunúť smer sukcesie iným smerom (Miles 1987), a preto výslednú podobu sukcesného
procesu môžeme predpokladať, ale nemôžeme si byť istý ako sa nakoniec vyvinie. Často
podmienky prostredia neumožnia vytvorenie očakávaného konečného „stabilného“ bodu klimaxu a prostredie zotrváva v tzv. blokovanom sukcesnom štádiu (Pickett & White 1985).
Zmeny v priebehu vývoja lesa sú výsledkom komplexných interakcií medzi faktormi, ktoré
pôsobia na rôznych časových a priestorových škálach (Pickett et al. 1987).

4.1 Možné sukcesné „scenáre“
Vzhľadom k tomu, že distribúcia vegetácie v krajine je primárne odrazom meniacich
sa klimatických, topografických a pôdnych podmienok, je evidentné, že aj sukcesia bude
prebiehať iným smerom s inými dominantami v závislosti na konkrétnych podmienkach
prostredia. Postupný vývoj (nie len) pionierskych lesov je samozrejme závislý na mnohých
faktoroch prostredia a ich kombináciách (Pickett et al. 1987) a súčasne je ovplyvňovaný
vlastnosťami druhov prítomných na stanovišti. Medzi najdôležitejšie premenné riadiace
sukcesiu patria podľa Tilmana (1988) dostupnosť živín a pôdna vlhkosť. Prach a Pyšek (Prach
2003) pridávajú ešte pH pôdy a štúdie vo väčších geografických mierkach poukazujú na výrazný
vplyv klimatických podmienok (Novák & Prach 2003).
Okrem otázky ako/akým smerom bude sukcesia prebiehať je v pozornosti vedcov aj
problém s odhadovaním doby sukcesie. Podľa záverov štúdie Prach et al. (1993) rýchlosť akou
sa jednotlivé druhy na konkrétnom území vymieňajú rastie s úživnosťou pôdy a súčasne klesá
s časom prebiehajúcej sukcesie, zároveň je výmena ovplyvnená ako schopnosťou druhov
kolonizovať dané územie, tak režimom disturbancií, a dĺžkou života jednotlivých druhov atď..
V lesoch strednej Európy sú pozorované tri základné typy sukcesného vývoja smerujúce
k rôznym typom spoločenstiev rôzneho druhového zloženia. Smer sukcesie je závislý
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predovšetkým na podmienkach prostredia na danej lokalite. Zúčastnené dreviny sa odlišujú
ekologickými vlastnosťami, ktoré im umožňujú dominanciu v daných podmienkach. Rozlišuje sa
teda: 1. sukcesia s trvalou existenciou pionierskych drevín (jelšiny, bory a breziny), 2. sukcesia
lesa s drevinami intermediárneho typu (dúbravy a smrečiny) a 3. sukcesia výrazne klimaxového
typu (bučiny a jedľoviny) (Míchal et al. 1999).

4.1.1 Sukcesia s trvalou existenciou pionierskych drevín (jelšiny, bory a breziny)
V prípade stanovíšť kde podmienky prostredia neumožňujú nástup náročnejších či klimaxových
drevín môže nastať situácia, kedy je sekundárna sukcesia blokovaná a záverečný typ lesa tvoria
pionierske dreviny (Míchal et al. 1999). Počiatočné štádium býva (ako aj v ostatných prípadoch
sukcesie) tvorené bylinnými, trávnatými či kríkovými spoločenstvami, ktoré postupne zarastajú
pionierskymi drevinami (Dölle 2008). Rýchlosť zarastania samozrejme závisí na iniciálnych
podmienkach konkrétneho prostredia. Ak pretrvávajú podmienky (napr. extrémne suché či
mokré plochy), ktoré vylučujú nástup klimaxových drevín, v lesoch tvorených pionierskymi
drevinami sa začína prebiehať cyklus regenerácie, v ktorom sa však opäť presadzujú pionierske
dreviny. Podľa dynamiky trofických a hydrických podmienok môže sukcesia viesť k lesom
s prevahou briez, jelší či borovíc (Míchal et al. 1999). Typické sú lesy pobrežných oblastí.

4.1.2 Sukcesia lesa s drevinami intermediárneho typu (dúbravy a smrečiny)
V druhom prípade sa sukcesia môže odohrávať na rôznych typoch stanovíšť, a preto je zloženie
pionierskych lesoch značne rozdielne. Na minerálne bohatých a vlhkých pôdach sa objavujú
osiky, vŕby a jelše, na suchších stanovištiach sú to najmä vŕba rakytová (Salix caprea) a jarabina
(Sorbus aucuparia) a na minerálne chudobných pôdach borovice, smrekovce a brezy (Míchal et
al. 1999). Pri tomto type sukcesie sú dreviny pionierskych lesov vo fázy starnutia (cca 50 - 80
rokov) nahradzované drevinami stredných (intermediárnych) vlastností. Absencia klimaxových
drevín na stanovišti môže byť spôsobená ekologickými prípadne migračnými bariérami. Medzi
dreviny intermediárneho typu zaradzujeme napr. duby, lipy, jasene, hraby, čiastočne bresty,
javory i smrek, ktoré postupne vytlačujú krátkoveké pionierske dreviny (Míchal et al. 1999).

4.1.3 Sukcesia lesa výrazne klimaxového typu (bučiny a jedľoviny)
Priebeh posledného typu sukcesie je v podstate ekvivalentný predošlému typu s tým rozdielom,
že dominantnými drevinami na stanovišti sa stávajú klimaxové druhy. Iniciálne štádium sukcesie
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môže mať dve podoby. Buď sa môže jednať o dlhodobo odlesnenú pôdu (napr. v dôsledku
hospodárskeho využívania), kde sa vytvorili zapojené bylinné, trávnaté či kríkové spoločenstvá,
na ktorých sa potupne uchytávajú druhy pionierskych drevín, ktoré vytvárajú lesy prípravné
(Dölle 2008), kde sa väčšinou už od počiatočných fáz objavujú dreviny klimaxového lesa.
V druhom prípade, vznikajú v rámci klimaxových lesov presvetlené stanovištia, kde sa často
uchycujú na svetlo náročné trávy a vytvárajú súvislý porast. Tieto plochy predstavujú zozačiatku
náročné podmienky pre uchytenie semenáčikov drevín. Len narušením týchto porastov vzniká
príležitosť pre uchytenie pionierskych drevín. Typickými drevinami pri týchto podmienkach sú
druhy s rýchlo rastúcimi semenáčikmi (javory a jasene), prípadne druhy s ťažkými semenami
s vyšším obsahom zásobných látok, čo im umožňuje lepšie prerastanie zapojeným trávnym
porastom (Míchal et al. 1999). Bezlesie je často prekonávané dlhšiu dobu, no po vzniku
pionierskeho lesa sa začína akumulovať značné množstvo biomasy a vytvára sa špecifická
fytoklíma. Po cca 50 - 80 rokoch začína prípravný pioniersky les starnúť a začínajú sa uplatňovať
dreviny klimaxového štádia. Les prechodný je postupne nahradzovaný lesom konečného štádia
sukcesie (Korpeľ 1989).

4.2 Hierarchizácia sukcesných príčin
Lesná sukcesie je zložitý a vysoko komplexný proces, ktorý vychádza z veľkého množstva
mechanizmov, ktoré ho riadia (Glenn-Lewin et al. 1992). Keďže je množstvo faktorov, ktoré
môžu sukcesiu ovplyvňovať, bol pre prehľadnosť vytvorený hierarchizovaný systém. Procesy
vegetačnej dynamiky - sukcesie sú postavené na troch základných príčinách (Pickett & McDonell
1989). Základným spúšťačom procesov sú disturbancie, ktoré narušujú aktuálnu podobu
spoločenstva a vytvárajú nové podmienky, ktoré vyžadujú následné zmeny či už v štruktúre
alebo zložení vegetácie na danom stanovišti (Pickett & White 1985). Tieto zmeny sú závislé na
schopnostiach druhov prekonať toto narušenie prípadne ich schopnosti kolonizovať plochu po
disturbancii (Stearns & Likens 2002). Druhy môžu disturbanciu „prestáť“ v podobe dospelých
jedincov, semien či semenáčikov, alebo sa na plochu dostať až po narušení. V neposlednom
rade majú na dynamiku vplyv aj vlastnosti a prejav jednotlivých druhov, prítomných na
stanovišti. Druhy k získaniu zdrojov, rastu, prežívaniu a rozmnožovaniu vyvinuli množstvo
rôznych mechanizmov, ktoré im umožňujú prispôsobiť sa podmienkam na stanovišti a ťažiť
z nich vo svoj prospech (Bazzaz 1996).
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4.3 Faktory riadiace lesnú dynamiku
Pri posudzovaní zmien v rámci spoločenstiev sa často rozlišujú zmeny vyvolané vonkajším
faktormi (napr. dlhodobé zmeny vyvolané zmenou podnebia) od zmien, ktorých hnacím
motorom sú vnútorné procesy biocenózy (napr. výmena zúčastnených populácií). Faktory
zodpovedné za zmeny boli rozdelené na endogénne, pôsobiace v rámci spoločenstva a
udržiavané vlastnosťami samotných druhov a exogénne, pôsobiace na spoločenstvo zvonku,
nezávisle na povahe spoločenstva (White 1979). Tradične sú prirodzené disturbancie (vietor,
oheň, hmyz atď.) považované za exogénny faktor. Na druhej strane kolonizácia, uchytenie, rast
a smrť jedincov sú základnými mechanizmami riadiacimi dynamiku spoločenstva zvnútra.
(Pickett & White 1985).

4.4 Disturbancie sprostredkujúce výmenu a dostupnosť druhov na ploche
V dnešnej dobe sú prirodzené disturbancie považované za dôležitý faktor určujúci štruktúru
a zloženie rôznych lesných spoločenstiev (Attiwill 1994). Disturbancie sú súčasťou všetkých
svetových ekosystémov a prebiehajú na rôznych časových a priestorových škálach zasahujúc
rôzne úrovne ekologickej organizácie (White & Pickett 1985). Grime (1979) definuje
disturbanciu ako čiastočnú alebo úplnú deštrukciu rastlinnej biomasy. Forman a Gordon (1986)
opisujú disturbanciu ako udalosť, ktorá spôsobuje výraznú zmenu normálnych podmienok
ekologického systému (je však otázkou čo považovať za normálny stav prostredia). White
a Pickett (1985) hovoria o disturbancii ako o procese, ktorý dočasne zvyšuje dostupnosť zdrojov
pre preživších a nových kolonizátorov. Aj keď sú definície disturbancie formulované rôzne, nič
sa nemení na tom, že predstavujú jednu zo základných príčin spúšťajúcich mechanizmy výmeny
druhov na danom mieste.
Proces disturbancie sa môžeme charakterizovať v troch nie úplne nezávislých
dimenziách. V priestore, čase a intenzite (Glenn-Lewin et al. 1992). Priestorová dimenzia
predstavuje rozsah a lokalizáciu disturbancie na gradiente prostredia. Časová dimenzia zahŕňa
frekvenciu a prediktabilitu. Rovnako dôležitým aspektom je i načasovanie - sezónnosť
disturbancií, a to najmä v prípade požiarov (Bergeron et al. 1998). Poslednú dimenziu
predstavuje intenzita, ktorá je popisovaná buď ako sila pôsobiaca na prostredie alebo (častejšie)
ako závažnosť posudzovaná následkami na vegetácii (Glenn-Lewin et al. 1992). Intenzita závisí
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na pôsobiacej sile, ale aj na charaktere (odolnosti voči disturbanciám) existujúcej vegetácie
(White & Pickett 1985).
Smer akým sa zloženie a štruktúra vegetácie bude po disturbancii meniť je závislý
kombinácii týchto aspektov disturbancie a na schopnostiach druhov prekonať disturbanciu
prípadne ich schopnostiach dostať sa na lokalitu po disturbancii (Stearns & Likens 2002).
V prípade ak je intenzita disturbancie silná a súčasne prebieha na rozsiahlej ploche
(napr. rozsiahly lesný požiar, ale aj ľudské hospodárenie) je množstvo uchytených druhov
závislé na vonkajších zdrojoch diaspór. Pionierske druhy s ľahko šíriteľnými a rýchlo rastúcimi
semenami budú dominovať otvorenému stanovišťu, zatiaľ čo klimaxové druhy sa budú
postupne šíriť z okrajových oblastí prevažne zoochorne (Connell & Slatyer 1977). Obnova
pôvodného lesa za takýchto podmienok je v každom prípade zdĺhavejšia. Víchrice a požiare,
ktoré zasahujú veľké plochy predstavujú hlavný disturbančný faktor v boreálnych lesoch. Tieto
lesy sú však na takýto typ disturbancií adaptované a ich pravidelná obnova je na rozsiahlych
disturbanciách závislá (Bergeron et al. 1998).
Ak je disturbancia menej intenzívna, ale zasiahne väčšiu plochu (napr. veterná smršť,
ktorá odstráni stromy korunového poschodia, ale podrast zostane relatívne zachovaný),
regenerácia lesa môže prebiehať prostredníctvom semennej banky a disperzných udalostí
a súčasne môžu regenerovať druhy, ktoré na stanovišti prežili. Pionierske dreviny, ktorých
semená a semenáčiky sa na otvorených plochách vyznačujú rýchlym klíčením a rastom, môžu
potlačiť preživšie semenáčiky klimaxových drevín z pôvodného lesa a získať nad nimi dočasnú
dominanciu. Akokoľvek, niektorý jednotlivci klimaxových drevín môžu prežiť ako mladé
stromčeky, prípadne ako časti schopné napr. koreňových výmlatov, čo im umožní presadiť sa
medzi pionierskymi kolonizátormi (Webb et al. 1972).
V prípade ak je disturbancia intenzívna, ale prebieha na malej ploche (napr. úder blesku,
ktorý spôsobí smrť niekoľkých jedincov) sú jedinci na ploche doplnení buď prostredníctvom
semenného „dažďa“ z okolia alebo vegetatívnym rastom susedných jedincov. Keďže plocha je
malá, môžu sa tu vyskytovať ako ťažšie šíriteľné semená klimaxových drevín, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti (ak sa nachádzajú) a súčasne sa na ploche môžu uchytiť aj ľahko šíriteľné
semená vzdialenejších pionierskych druhov. V malom gape je množstvo svetla a živín
obmedzené okolo stojacimi jedincami, a preto ranné sukcesné pionierske druhy nemusia rásť
dostatočne rýchlo na to, aby potlačili rast klimaxových druhov (Connell & Slatyer 1977).
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Posledný príklad je kombináciou málo intenzívnej distrubancie, ktorá postihuje len malé
územie (napr. pád starého stromu). Takýto typ disturbancie vytvára v prostredí uzavretého
korunového zápoja nové podmienky, vzniká tzv. gap (svetlina, medzera, otvor) (Runkle 1992).
Klimaxové druhy vyskytujúce sa v podraste v rámci gapu majú možnosť využiť vytvorené
podmienky a expandovať do korunového zápoja pionierskeho lesa. Druhou možnosťou je
zapojenie korún prostredníctvom laterálneho rastu stromov ohraničujúcich gap. Obvykle sú
gapy uzatvárané kombináciou týchto procesov (Runkle & Yetter 1987). Spôsob uzatvorenia
gapu je ovplyvnený viacerými faktormi ako sú veľkosť gapu, jeho orientácia, ako a kedy gap
vznikol, charakteristiky mikrostanovišťa a druhy stromov a rastlín prítomné v gape (Veblen
1992). Spôsob uzavretia má samozrejme vplyv aj na ďalší vývoj konkrétneho spoločenstva.

4.4.1 Gapová dynamika a gap-fázová regenerácia
Dynamika gapov a gap-fázová regenerácia drevín bola študovaná v mnohým typoch lesných
ekosystémov, od tropických cez temperátne po boreálne (napr. Runkel 1981; Brokaw 1985;
Denslow 1987; Yamamoto 1996; Kuuluvainen 1998; Drobyshev 1999 a ďalší). V tropických
lesoch a v lesoch mierneho pásma predstavujú tieto disturbancie základný mechanizmus
riadiaci regeneráciu a výmenu dominánt v zápoji (Brokaw 1982; Runkle 1985). Väčšina štúdií
z týchto oblastí však bola sústredená do primárnych lesov a len niekoľko štúdií bolo zameraných
na sekundárne lesné porasty (Clebsch & Busing 1989; Yamamoto & Nishimura 1999; Hart 2009).
Na základe štúdií z primárnych lesov sa dá usudzovať, že svetelné gapy zohrávajú dôležitú úlohu
pri tvarovaní štruktúry rastlinného spoločenstva, tým že udržiavajú heterogenitu prostredia
v priestore a čase a vytvárajú nové možnosti pre rast druhov z iných gradientov (Wilder 1999).
Predpokladá sa teda, že gapová dynamika v sekundárnych lesoch pôsobí ako proces, ktorý
poháňa sukcesiu prostredníctvom výmeny dominantných druhov v zápoji a zvyšuje druhovú
bohatosť rovnakým spôsobom ako v primárnych lesoch (Wilder 1999). Keďže štúdií gapovej
dynamiky v sekundárnych/pionierskych lesoch nie je veľa, rozhodla som sa zaradiť do práca aj
praktickú časť, ktorá by mi mala pomôcť lepšie ilustrovať problematiku výmeny dominánt
v pionierskych lesoch.

4.4.1.1 Mapovanie gapov
Štúdiu gapov sa venuje veľké množstvo vedcov v rôznych typoch lesných ekosystémov.
Štúdie porovnávajúce gapy v jednotlivých typoch lesných spoločenstiev sú zaujímavé z hľadiska
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všeobecného pochopenia dynamiky týchto procesov a možnosti predpovedať budúci vývoj
konkrétnych spoločenstiev (Runkle 1992). Aby dáta od jednotlivých autorov z rôznych typov
spoločenstiev boli porovnateľné bolo potrebné vytvoriť obecne prijímanú definíciu gapu
a metodiku zaznamenávania jednotlivých vlastností gapu. V 1992 po spoločnej diskusii
viacerých vedcov zaoberajúcich sa gapmi bola vydaná stručná príručka približujúca základné
aspekty popisovania lesných gapov, „Guidelines and Sample Protocol for Sampling Forest Gaps“
(Runkle 1992). Text predstavuje len akúsi základnú kostru pre popis gapov. Použitý spôsob
a rozsah mapovania samozrejme závisí na charaktere študovaného územia a položených
otázkach. Nasledujúcu časť som do práce vložila, pretože pri vyberaní metodiky v praktickej
časti som vychádza práve z tohto textu.
Na vymapovanie gapov v porastoch sa používajú rôzne techniky. Výber najvhodnejšej
metódy samozrejme závisí na konkrétnej otázke, ktorú si daná štúdia kladie a v druhom rade na
charaktere samotného lesa. Romme & Martin (1982) pracovali na ploche 104 - hektárového
lesa, kde počas niekoľkých rokov v mesačných intervaloch mapovali gapy na celom území. Tieto
dáta poskytujú ideálny pohľad na tvorbu gapov, ich veľkostnú distribúciu a opakovanie
disturbančných udalostí. Na druhej strane, ak počas roku vzniká relatívne málo gapov je
potrebná práca z niekoľkých rokov, aby sa získalo dostatočné množstvo použiteľných dát.
Na malých plochách sa používa aj metóda merania aktuálnej výšky zápoja v súradnicovej
sieti. Táto metóda oproti tej predošlej poskytuje pohľad na celkovú variabilitu korunovej
štruktúry a zjednodušuje odhad plochy gapov v rámci lesa - pomer bodov siete v gapoch
a okolitom území (Parker et al. 1985).
Letecké snímky sú ďalšou metódou, ktorá sa dá použiť pri mapovaní svetlín v korunovom
zápoji. Túto techniku použil Brunig (1973) pri mapovaní väčších gapov vytvorených zásahom
blesku. Metóda má však obmedzené použitie, keďže nepostihuje menšie gapy, ktoré môžu byť
maskované korunami okolitých stromov a rovnako je obmedzujúce časové obdobie od
disturbancie (menšie gapy môžu byť rýchlejšie uzavreté).
V prípade, že zámerom štúdie nie je zmapovať všetky gapy daného územia, ale len časť
gapovej „populácie“, používajú sa techniky zaznamenávajúce gapy pozdĺž transektov. Pri týchto
technikách je však potrebné na začiatku zodpovedať pár základných otázok (Runkle 1992).
V prvom rade je potrebné zvážiť či mapovanie prebehne len raz (Runkle 1982) alebo bude
prebiehať opakovane (Brokaw 1985). V prvom prípade sú zaznamenané gapy rôzneho veku
a preto je potrebné zozbierať väčší dátový súbor obsahujúci gapy rôzneho veku. Pri
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periodickom mapovaní sa zaznamenávajú gapy vytvorené od poslednej disturbancie
čo umožňuje lepšie ohodnotiť počiatočnú veľkosť a druhové zloženie v gape a reakciu
prostredia na disturbančný režim. Ďalšou otázkou je aký dlhý a široký by mal byť transekt
a ktoré gapy, vzhľadom k pozícii ku transektu by mali byť zaznamenávané. Najčastejšie sa
používajú dve techniky: líniová (Runkle 1985b; Veblen 1985; White 1985) a pásová (Brokaw
1985). Pri líniovej technike sa zaznamenávajú gapy, ktorými prechádza navrhnutá transektová
čiara. Problém tejto techniky je v pravdepodobnosti zaznamenania gapu. Väčšie gapy majú
väčšiu pravdepodobnosť, že nimi prejde transekt, a preto boli vytvorené rovnice korigujúce
tento šum v dátach (De Vries 1974; Runkle 1985b). Pri technike, keď sa používa transekt ako pás
rôznej šírky (podľa práce), je niekoľko možností ako zaznamenávať gapy. V týchto prípadoch
majú gapy rovnakú pravdepodobnosť byť zaznamenané. Niektorí autori (napr. Brokaw 1985)
zaznamenali gap, ak strom, ktorý ho spôsoboval, bol súčasťou transektu. Nakashizuka (1984)
zaznamenával gapy, ktorých stred spadol do transektu. Aby sa zväčšil počet gapov je možné
zaznamenávať všetky gapy, ktorými prechádza transektový pás.
V rámci gapov sa vzhľadom k povahe štúdia zbierajú gapové charakteristiky. Medzi tie
základné patria (Runkle 1992):
- charakteristika stromov, ktoré gap vytvorili (ich pôvodná výška; d.b.h. - priemer kmeňa vo
výške pŕs; orientácia kmeňa; príčina vzniku a charakter gapu - vývrat, zlomenie),
- veľkosť gapu (často krát je aproximovaná elipsoidom, pričom sa zaznamenáva dĺžka a šírka
gapu; zaznamenáva sa aj tzv. rozšírený gap - polygon vytvorený pospájaním bodov kmeňov stromov ohraničujúcich gap ),
- vek (môže sa určiť na základe dendrochronológie mŕtve kmeňa, podľa charakteru rozkladu
dreva, datovanie veku semenáčikov v gape atď.),
- charakter mikrostanovíšť v rámci gapov (vývraty, mŕtve drevo, koruna atď.),
- okolité stromy, ktorých koruny ohraničujú gap (výška, d.b.h.),
- orientácia gapu, sklon svahu, nadmorská výška, veterná expozícia, typické pôdne podmienky...
- svetelné podmienky (prostredníctvo hemisférických fotiek),
- vegetácia (fytocenologické snímky)

4.5 Životné stratégie druhov - pionierske vz. klimaxové druhy
V práci Dölle et al. (2008), kde kategorizovali skupiny druhov, ktoré sa zúčastňovali prirodzenej
sukcesie na opustených plochách, došli k záveru, že charakteristika ranných a neskorších
17

(pionierskych a klimaxových) sukcesných druhov sa dá (logicky) postaviť na ich životných
stratégiách a fyziologických vlastnostiach (Bazzaz 1996).
V kapitole o pionierskych štádiách lesov primárnych som sa snažila charakterizovať
skupinu pionierskych druhov, ktoré sú adaptované na prostredie tesne po disturbancii. Oproti
pionierskym druhom, stoja druhy klimaxové, ktoré v Grimesovom systéme životných stratégií
môžeme zaradiť medzi silných kompetítorov (C- stratégovia), ktorí sa presadzujú najmä
v neskorších fázach sukcesie (Grime 1979). Toto rozdelenie (na pionierske a klimaxové druhy)
navrhli Swaine & Whitmore (1988) na základe klíčivosti semien a schopnosti semenáčikov
uchytiť sa. Semená pionierskych druhov dokážu klíčiť vo väčšine prípadov len na oslnenej
ploche (na plochách po rozsiahlych disturbanciách, v zápojových gapoch) a ich semenáčiky
nachádzame pod korunovým zápojom len málokedy. Na druhej strane semená klimaxových
druhov dokážu klíčiť aj v tieni korún a ich semenáčiky sa vyskytujú ako pod korunovým zápojom
tak aj na otvorených stanovištiach (Swaine & Whitmore 1988). Toto rozdelenia nebolo ani prvé,
ani jediné (napr. primárne/sekundárne druhy, r-/K- stratégovia atď.), no predstavovalo jasne
definované a vymedzené dve skupiny druhov dominujúcich v rôznych fázach sukcesie.
Na základe životných stratégií rastlinných druhov a spôsobe ako sa presadia druhy
neskorších sukcesných štádií sa Connell & Slatyer (1977) pokúsili o vytvorenie troch
alternatívnych modelov popisujúcich procesy sukcesie prebiehajúce po narušení spoločenstva
disturbanciou. Prvý model predpokladá, že miesto tesne po disturbancii najskôr kolonizujú len
druhy skorých sukcesných štádií, teda druhy pionierske. Tieto dreviny vo veľa prípadoch
regenerujú pôdu po rozsiahlej disturbancii a umožňujú tak uchytenie drevín ďalších štádií
(Zakopal 1958; Korpeľ 1989). Podobnú predstavu o presadzovaní pionierskych druhov v úvodnej
fáze sukcesie mal aj Frank E. Egler (1954) a popísal ju v koncepte relay floristic (rastlinná
výmena/ „štafeta“). Predpokladá, že druhy sa na stanovišti striedajú postupne, vymieňajú
svojich predchodcov a pripravujú podmienky na to, aby boli sami vymenené. Ide tu teda
o formu akejsi pomoci (facilitácie), kedy jeden druh upravuje podmienky prostredia pre iný
druh, ktorý ho potom nahradí prípadne umožňuje jeho koexistenciu. Tento mechanizmus
pozorovali vedci pri sukcesii v lesoch juhozápadnej Číny, kde Alnus nepalensis zlepšoval stav
pôdnych podmienok po disturbancii vďaka hubám s nitrifikačnou funkciou, ktoré žili na jeho
koreňoch a pôda pod týmito lesmi bola výrazne bohatšia na dusík. Lesy s A. nepalensis vďaka
tomu umožňovali rýchlejšiu regeneráciu neskorších sukcesných druhov (Tang et al. 2010). Túto
schopnosť skorých kolonizátorov fixovať a akumulovať dusík v pôde, zvyšovať pôdnu
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stratifikáciu a tým vytvárať podmienky ideálne pre neskorších kolonizátorov potvrdzuje aj práca
Vitousek et al. (1998). Z lesníckej praxe tieto procesy popisuje práca Zakopala (1958), v ktorej
vyzdvihuje dôležitú funkciu brezy ako prípravného pionierskeho druhu na holinách (po
kalamitách). Porasty brezy výrazne zmierňujú mikroklimatické extrémy na holej ploche, tvoria
ochranu pred neskorými mrazmi (sami sú veľmi odolné), a počas leta zase zmenšujú teplotné
rozpätie. Najvýznamnejší vplyv brezových porastov však autor vidí v ich pôsobení na pôdu, kde
breza zabraňuje výplachu najjemnejších pôdnych častíc do spodných vrstiev a pôsobí ako
dokonalý melioračný činiteľ (Zakopal 1958). Connell & Slatyer (1977) navyše predpokladajú, že
tento model bude dominantný pri procesoch primárnej sukcesie na plochách, ktoré nemajú
dostatočne stratifikovanú pôdu a rovnako nemajú (alebo majú minimálnu) pôdnu semennú
banku.
V druhom, „inhibičnom“ modely, druhy skorých sukcesných štádií neumožňujú na
začiatku sukcesie uchytenie a rast druhov klimaxových. Tie sa presadzujú až v neskorších fázach
a keďže majú dlhšiu životnosť postupne nahrádzajú krátkoveké pionierske druhy. Pri tomto
modely Connell & Slatyer (1977) spomínajú experiment, v ktorom skúmali efekt koreňovej
kompetície v mladých sukcesných (pionierskych) lesoch do 50 rokov. Jedna z prác (Korstian &
Cole 1938) poukazuje na to, že aj keď sú svetelné podmienky pionierskych lesov priaznivé (viac
svetla preniká cez koruny než napr. v klimaxových lesoch) semenáčiky neskorších sukcesných
druhov sú potláčané koreňovou kompetíciou.
Tretí model „tolerancie“ predstavuje vzťah „bez interakcií“, kde ranné sukcesné druhy
nezabraňujú ani neumožňujú/nezlepšujú podmienky pre uchytenie nových druhov, a tie môžu
rásť zároveň s druhmi skorými (Connell & Slatyer 1977). Klimaxové druhy sa teda dokážu
presadiť aj bez predchádzajúcej existencie pionierskych drevín. Tu je namieste pripomenúť ešte
jeden Eglerov (1954) koncept tzv. Initial floristic composition (môžeme preložiť ako počiatočné
rastlinné zloženie), kde predpokladá, že druhy neskorších fáz sukcesie sú prítomné už od
začiatku, kedy na ploche dominujú pionierske dreviny. Grime & Jeffrey (1965) poukazujú na to,
že klimaxové druhy sa udržujú v dominantných pionierskych porastoch vďaka nízkemu
metabolickému režimu prípadne obnovujúc náhodné poškodenia. Ich stratégia je počkať si
v podraste pionierskych lesov na vhodný okamih, kedy sa otvorí zápoj a ten využiť
zintenzívnením rastu. Clebsch & Busing vo svojej práci (1989) konštatujú, že množstvo druhov aj
neskorších sukcesných štádií kolonizuje plochu krátko po opustení a (v ich prípade) minimálne
tri z bežných druhov sa objavujú až po viac ako dvadsiatich rokoch. Navyše poukazujú na to, že
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väčšina neskorších sukcesných druhov nevyžaduje pre kolonizáciu danej lokality facilitáciu iných
drevín.
Jedným z výrazných rozdielov medzi týmito modelmi sukcesie je spôsob ako sú
pionierske druhy nahradené klimaxovými. Vo facilitačnom a tolerančnom modely sú skoré
sukcesné druhy vytlačené kompetíciou s neskoršími sukcesnými druhmi. Pri inhibičnom modely
sú s väčšou pravdepodobnosťou druhy skorých sukcesných štádií poškodené alebo zničené
prírodnými disturbanciami (hmyz, patogény, parazity) a následné nahradené druhmi
klimaxovými (Connell & Slatyer 1977).

5. Pozorovanie výmeny drevín
Zachytenie procesov výmeny dominánt na stanovišti je v prvom rade časovo náročné,
a vek jedného pozorovateľa na to nestačí. Štúdie, ktoré zaznamenávali vývoj lesných
spoločenstiev boli založené na troch prístupoch: (1) retrospektívny (historické mapy, archívne
záznamy, letecké snímky, historické fytocenologické snímky, peľové analýzy, dendroekológia),
(2) prospektívny (trvalé plochy) a (3) chronosekvencie (space-for-time substitution). (Gratzer et
al. 2004)
Keďže štúdium dynamiky lesov metódou trvalých plôch nie je len časovo a priestorovo,
ale i finančné náročné, len málo štúdií s touto metódou pracuje. (napr. Miceli 1997; Harmer
2001; Dölle 2008) Napriek tomu môžeme povedať, že ponúkajú najrelevantnejšie poznatky
o sukcesnom vývoji daného prostredia a predstavujú jeden z mála spôsobov, ktoré umožňujú
študovať aj mechanizmy výmeny.
Oveľa zaužívanejší je prístup space-for-time substitution (metóda chronosekvencií), ktorý
je založený na pozorovaní rôznych sukcesných štádií na niekoľkých plochách, ktoré sa odlišujú
vekom a dobou od iniciačnej disturbancie a zároveň sú si podobné v podmienkach stanovišťa a
podmienkach vzniku sukcesie. Prvou nevýhodou tohto prístupu aj problém s hľadaním
vhodných lokalít. Nájsť niekoľko stanovíšť, ktoré by spĺňali rovnaké podmienky, nie je úplne
triviálne (Gratzer et al. 2004). Rovnako problematické je posudzovať priestorovú heterogenitu
sukcesných procesov, keďže musíme počítať s určitou variabilitou medzi lokalitami. Pickett
(1991) popisuje výhody tohto prístupu pri získavaní informácií o trendoch v životných
stratégiách, poradí dominantných druhov, o charaktere jednotlivých fáz sukcesie a regionálnych
rozdieloch. Túto metódu využíva pre svoju prácu množstvo prírodovedcov, ale aj lesníkov a
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ochranárov (napr. Tang et al. (2010), ktorí pozorovali sekundárnu sukcesiu drevín
v subtropickom regióne juhozápadnej Číny).
Alternatívnym prístupom pri získavaní informácií o sukcesných procesoch na dlhej časovej
škále sú analýzy peľových zŕn a makrozvyškov. Hlavný limitujúcim kritériom peľových analýz je
dostupnosť stratifikovaných organických uložením, ktoré by obsahovali dobre zachované
peľové zrná. Peľové analýzy na malých plochách môžu spolu s ďalšími získanými zdrojmi dát
(napr. z fosílnych analýz) slúžiť k rekonštrukcii historického zloženia vegetácie na lokálnej
priestorovej škále (napr. či sa jedná o primárny alebo sekundárny les) prípadne testovať
existujúce modely sukcesie (Mitchell 1998). Táto metóda však ponúka len čiastočný pohľad na
problematiku výmeny drevín a pri štúdiu mechanizmov je jej použitie diskutabilné.
Dendroekológia je ďalšou z možností rekonštrukcie lesnej disturbančnej histórie. Ponúka
obraz o procesoch, ktoré ovplyvnili zloženie a štruktúru vegetácie na stanovišti. Zaoberá sa
vzťahom medzi prírastkom a vlastnosťami prostredia. Využíva stromy ako zdroj informácií
pri rekonštrukcii podmienok daného stanovišťa na základe analýzy presne datovaných ročných
prírastkov (Schweingruber 1996). Dendrochronologické dáta datujúce disturbančné udalosti
(napr. jazvy po požiaroch) v kombinácii s vekovou štruktúrou populácie môže priniesť detailnú
rekonštrukciu disturbančnej histórie a sukcesných zmien na ploche. (Oliver & Stephens 1977)
Ktorý z prístupov je najvhodnejší záleží na študovanom ekosystéme, na otázkach a cieľoch
práce, na dostupných dátach a samozrejme na priestorovej škále, na ktorej skúmame dané
procesy. Zvolenie vhodnej priestorovej škály k štúdiu konkrétnej otázky je zásadným
rozhodnutím, na začiatku akejkoľvek práce (Gratzer et al. 2004). Kombináciou daných metód
môžeme dostať konkrétnejší a komplexnejší pohľad na štruktúru danej vegetácie.
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6. Výskumná časť
6.1 Úvod
Pri štúdiu literatúry zaoberajúcej sa gap-fázovou dynamikou lesných spoločenstiev som vo
väčšine prípadov narazila na práce z oblastí primárnych lesov. V snahe priblížiť sa problematike
gapov a ich dynamiky v rámci sekundárnych - pionierskych

lesoch som sa rozhodla do

bakalárskej práce zaradiť aj pozorovania z terénu. Ak zoberieme do úvahy, že kontinuálne
a pionierske lesy sa odlišujú ako druhovým zložením, tak usporiadaním biomasy a vekovým
zastúpením drevín, je vysoká pravdepodobnosť, že sa budú odlišovať aj v disturbančnej
dynamike a schopnosti reagovať na náhodné udalosti narušujúce aktuálny stav. Keďže
disturbancie môžeme pokladať za základný a iniciačný mechanizmus umožňujúci výmenu drevín
na stanovišti, predpokladám, že štúdium gapovej dynamiky v pionierskych lesoch by mohlo
slúžiť k lepšiemu pochopeniu procesov sukcesie a dynamiky lesných spoločenstiev.
Mojím primárnym cieľom bolo spoznanie charakteru a rozsahu gapov v porastoch
pionierskych lesov a aspoň z časti overiť predpoklad, že predstavujú mechanizmus umožňujúci
výmenu dominánt. Súčasne som sa snažila získať predstavu o ďalšom možnom štúdiu ich
vplyvu na vývoj okolitého porastu.
Dáta o gapoch v pionierskych lesoch som zbierala v oblasti vojenského priestoru
Hradiště na území Doupovských hor. Keďže vstup do priestor VÚ Hradiště nie je možný bez
povolenia, o charaktere porastov som vedela len z dostupnej literatúry a ústneho podania.
Základnou úlohou bolo teda preskúmanie lokality a zmapovanie existujúcich gapov.

Cieľom mojej práce v teréne bolo zozbierať dáta o gapoch, ktoré mi mali pomôcť
zodpovedať niekoľkých základných otázok gapovej dynamiky:
•

Akú časť celkovej rozlohy pionierskych lesov predstavujú gapy? V akých veľkostných
kategóriách sa pochybujú?

•

Aké sú najčastejšie príčiny vzniku gapov v pionierskych porastoch sekundárnych lesov
a ktoré dreviny sa na nich najviac podieľajú (tzv. gap-makers) (absolútne zastúpenie a
relatívne zastúpenie vzhľadom k okolitému porastu)?

•

Má gap vplyv na počet uchytených semenáčikov?

•

Je v gapoch vyššia diverzita semenáčikov než v plochách mimo gap?
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6.2 Charakteristika oblasti
6.2.1 Geologické a pedologické pomery
Územie Doupovských hor sa nachádza v západnej časti Českej republiky medzi Karlovými Vary,
Kadaní a obcou Valeč. (Obr. 2 v prílohe) Masív predstavuje treťohorné sopečné pohorie zložené
z vrstiev pyroklastík s bázickými až ultrabázickými vyvretými horninami čadičového typu.
(Babůrek 1998) Z geologického hľadiska sú Doupovské hory pomerne homogénnym pohorím
(Valtr 1993). Hlavným pôdnym typom v oblasti sú kambizeme s mocným humusovým
horizontom s mierne kyslou reakciou (Jelínek 1981).

6.2.2 Klimatické podmienky
Podnebie Doupovských hor môžeme považovať za mierne kontinentálne. Klimatické podmienky
sa odlišujú najmä medzi východnou a západnou časťou, pričom východnejšia časť je teplejšia
a suchšia. Priemerná ročná teplota je 6,1 °C. Priemerný ročný úhrn zrážok v centrálnej časti je
671 mm. (Vesecký et al. 1958) Väčšina územia však leží v zrážkovom tieni Krušných hor (Komár
1993) a nedostatok zrážok v zime spôsobuje výrazný vplyv mrazu na vegetáciu (Vojta 2002).

6.2.3 Fytogeografické vymedzenie a vegetácia Doupovských hor
Západná časť pohoria spadá fytogeograficky k mezofytiku a východná teplejšia časť
k termofytiku (Skalický 1988). Potenciálnou prirodzenou vegetáciou sú kvetnaté fialkové bučiny
(Violo reichenbachianae-Fagetum) a čermeľové dubovo-hrabové porasty (Melampyro nemorosi
-Carpinetum) (Neühauslová et al. 1998).
Lesy v súčasnosti predstavujú asi tretinu rozlohy vojenského priestoru. Najčastejším
pôvodným typom sú bučiny. Smerom sa severozápad sa objavujú dubovo-hrabové porasty
a v oblasti okolo Klášterca nad Ohří sa už vyskytujú súvislé teplomilné dúbravy (Vojta 2002).
Odlišné typy vegetácie prestavujú sekundárne lesy, ktoré vznikli na opustených plochách. V
stromovom poschodí dominuje jaseň (Fraxinus excelsior), ale vyskytujú sa tu aj druhy ako Acer
pseudoplatanus, Acer platanoides, Acer campestre, Populus tremula či Crataegus sp. div.
(Zajíčková 2009) Typické pre krajinu sú aj zarastajúce úhory, na ktorých v 70. rokoch minulého
storočia študoval sukcesiu Jelínek (1981). Drevinami vyskytujúcimi sa na týchto plochách sú
Crataegus sp., Rosa sp., Prunus spinosa, Coryllus avellana, Acer campestre a Fraxinus excelsior,
ktoré často tvoria mozaiku s travino-bylinnými spoločenstvami (Jelínek 1981). V oblastiach
bývalých dedín a na medziach sú dominantnými druhmi Fraxinus excelsior a Acer campestre,
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a v pôvodných záhradách je možné vidieť druhy rodu Prunus, Pyrus či Malus (Vojta a Kopecký
2006).

6.2.4 História územia
V dôsledku vzniku vojenského výcvikového priestoru Hradiště v roku 1953 boli v Doupovských
horách opustené rozsiahle hospodársky využívané plochy, a na väčšine tohto územia od tej
doby prebieha spontánna, ľudskou činnosťou takmer nerušená, sekundárna sukcesia. Vytvoril
sa tak priestor, ktorý predstavuje unikátny model k štúdiu týchto procesov a ich efektov.
V lokalite prebiehali viaceré štúdie týkajúce sa zloženia vegetácie sekundárnych lesných
porastov v závislosti na historickom využívaní pôdy (Jelínek 1981; Vojta 1999; Kopecký 2006;
Vojta & Kopecký 2006; Drhovská 2007; Vojta 2007) či faktorov ovplyvňujúcich šírenie drevín
v opustenej krajine (Zajíčková 2009).

6.3 Metodika
6.3.1 Zber dát
Z praktických dôvodov sme sa rozhodli, že mapovanie gapov obmedzíme na štvorcovú plochu
500 x 500 m, ktorá bola predtým vygenerovaná pre potreby mapovania stromov v práci Lindy
Zajíčkové (2009). Štvorec (severovýchodný štvorec v práci Zajíčkové 2009) sa nachádza na
západnom okraji Doupovských hor v oblasti bývalej dediny Tocov (Obr. 2 v prílohe). Väčšinu
plochy predstavujú sekundárne lesy, ktoré vznikli na bývalých lúkach, pastvinách, záhradách
a poliach. Pri pôvodnom výbere bola zohľadnená aj relatívna bezzásahovosť. Vybrané územie
leží na okraji vojenského priestoru, kde v súčasnosti ani v minulosti neboli časté vojenské
cvičenia, a nie je tu povolený voľný vstup.
Gap sme definovali ako miesto, kde spadnutý alebo mŕtvy strom vytváral tzv. „okno“,
voľný priestor v korunovom zápoji. Disturbancia v podobe spadnutého stromu samozrejme
nepredstavuje len otvor v korunovom zápoji a zmenu svetelných podmienok, ale je spojená aj
napríklad so zmenou dostupnosti pôdnych zdrojov a mikroklímy (Belsky & Canham 1994), čo
môže mať zásadný význam pri následnom vývoji stanovišťa. Tieto faktory určite nie sú
zanedbateľné, no pre potreby môjho štúdia som ich nepostihovala. Snažili sme sa zamerať
všetky gapy čo sa v danom štvorci nachádzali a zodpovedali dopredu vymedzeným
podmienkam. Tri zo zaznamenaných gapov presahovali hranicu plochy, no svojím okrajom
presahovali hranicu štvorca a údaje získané pri ich mapovaní boli použité pri štatistickom
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testovaní hypotéz. Plocha gapu bola zistená vytvorením polygonu v GPS prístroji (Trimble
ProXH, Trimble Navigation Limited). Za krajné body vymedzujúce gap boli považované body pri
päte stromov ohraničujúcich gap.
Ku každému vymapovanému gapu sme zaznamenali pravdepodobnú príčinu jeho vzniku
(zlomenie, vývrat, prepadnutá koruna), druhy, ktoré sa na vzniku podieľali a percentuálne
zastúpenie mŕtveho dreva v ploche gapu. Ďalším zaznamenávaným parametrom bola výška
okolitého porastu, ktorú sme zisťovali pomocou výškomeru a percentuálne zastúpenie drevín
v okolí cca 50 m od hranice gapu. Tieto dreviny sme rovnako považovali za potenciálny zdroj
diaspór pre plochu gapu.
V rámci gapu sme zozbierali záznamy o semenáčikoch v plochách 2 x 2 m a 5 x 5 m.
Uprostred gapu boli v ploche 2 x 2 m zaznamenávané počty a druhové zloženie uchytených
semenáčikov do 10 cm a súčasne bol percentuálne vyčíslený podiel drevnej hmoty na ploche.
Kontrolná plocha bola umiestnená 20 m od hranice gapu v oblasti uzavretého korunového
zápoja, pričom sklon a orientácia svahu v porovnaní s plochu v gape zostali zachované. Podobne
sme vymedzili uprostred gapu a mimo gap plochu 5 x 5 m, na ktorej sme zaznamenávali počet
a druhové zloženie semenáčikov nad 10 cm a podiel drevnej hmoty v ploche. Tieto údaje by
čiastočne mohli pomôcť predpovedať regeneračnú schopnosť gapu.
Mapovanie gapov prebiehalo v marci 2010.

6.3.2 Spracovanie a analýza dát
Údaje o ploche gapov boli získané spracovaním dát z GPS prístroja prostredníctvom programu
ArcMap 9.3 (ESRI 2008). K štatistickým výpočtom som používala program R 2.8.1 (R
Development Core Team 2008). Nie všetky údaje, ktoré som zaznamenávala boli použité pri
spracovaní (napr. podiel drevnej hmoty v plochách, výška okolitých stromov), no plánujem ich
použiť pri ďalšej práci týkajúcej sa gapových disturbancií v pionierskych lesoch. Keďže jednotlivé
súbory (počty semenáčikov, zastúpenie drevín) nemali normálne rozdelenie, použila som pri
štatistickom testovaní hypotéz neparametrické testy.

Akú časť celkovej rozlohy pionierskych lesov zaberajú gapy? Aké je veľkostné zastúpenie
gapov týchto lesoch?
Plocha pionierskych lesov bola vymedzená porovnaním historických leteckých snímok, ktoré
zachytávajú štruktúru vegetácie danej lokality pred opustením lokality, so súčasnými leteckými
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snímkami. Prostredníctvom programu ArcEditor (ESRI 2008) som určila konkrétnu rozlohu
plochy pionierskych lesov a premietnutím vymapovaných gapov, zaznamenaných GPS
prístrojom, som určila ich podiel v rámci týchto porastov. V programe R 2.8.1 bol vytvorený
histogram zobrazujúci frekvenciu zastúpenia gapov podľa veľkostných kategórií.

Relatívne zastúpenie druhov vytvárajúcich gap vzhľadom k zloženiu okolitého porastu.
Za náhodu môžeme považovať ak padne breza v zmiešanom lese. Ak však s rovnakou
pravdepodobnosťou bude padať tento druh ako v zmiešaných tak v monokultúrnych brezových
porastoch za náhodu to už nepovažujeme. Ak by sme teda chceli prehlásiť druh za typicky
gapový, je potrebné odstrániť vplyv náhody.
Vzhľadom k tomu, že údaje o druhovom zložení lesa v okolí gapu boli vyjadrené
percentuálne, previedla som počty drevín podieľajúcich sa na tvorbe gapu na ich frekvenciu
v rámci gapu. Tento spôsob zaznamenania výskytu drevín nie je ideálny, no z praktického
hľadiska by počítanie druhov v okolí zabralo, vzhľadom k povahe štúdia, neprimerane veľa času.
Na odfiltrovanie náhody som použila neparametrický obojstranný párový Wilcoxonov test.

Líši sa výrazne zloženie (počet) semenáčikov drevín v gape a pod korunovým zápojom?
Údaje o počte semenáčikoch v plochách 2 x 2 m a 5 x 5 m v gapoch a v kontrolách mimo gap
som porovnávala pomocou neparametrického obojstranného Wilcoxonovho testu. Keďže zdroj
diaspór/semenáčikov pre obe plochy (v gape aj mimo) je približne rovnaký, predpokladám vzťah
medzi plochou gapu a plochou mimo gap.

Je v gapoch vyššia diverzita semenáčikov než pod korunovým zápojom?
Údaje o počte druhov semenáčikov v plochách v gapoch a mimo gap boli zhodnotené
neparametrickým obojstranným Wilcoxonovým testom.

6.4 Výsledky
6.4.1 Plocha gapov v rámci sekundárnych lesov
Dohromady sme v porastoch sekundárnych lesov vymapovali 25 gapov. (pozri Obr. 3 v prílohe)
Z celkovej plochy sekundárnych lesov tvorili gapy 0,5 % (4577 m2 z 210 942 m2). Veľkosť gapov
sa pohybovala od 35 m2 do 564 m2 s mediánom 110 m2 a priemernou veľkosťou 183 m2. Na
Obr. 4 je zobrazený histogram rozloženia gapov podľa veľkosti. Ako sme predpokladali a ako
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ukazovali niektoré štúdie (Yamamoto 1999), v mladých lesoch sú častejšie zastúpené menšie
gapy, v našom prípade do 100 m2.

Obr. 4 Histogram veľkostného zastúpenia gapov v pionierskych lesoch

6.4.2 Hlavné príčiny vzniku gapov a dreviny, ktoré sa na nich podieľajú
Hlavnými príčinami, ktoré mali za následok otvorenie korunového zápoja bolo zlomenie kmeňa
(42%), vývrat (33%) a pri niektorých hlohových gapoch rozpad koruny (25%).
Na vzniku gapov sa dohromady podieľalo 142 stromov 13 druhov. Počet stromov
podieľajúcich sa na vytvorení gapu sa pohyboval v rozmedzí od 1 do 17. Len v troch prípadoch
(12%) bol gap tvorený pádom jedného stromu. Určiť hlavný faktor spôsobujúci otvorenie
koruny bolo pri gapoch s väčším zastúpením stromov problematické. Pri týchto gapoch nebolo
možné určiť či išlo o jednu udalosť, pri ktorej padajúci strom spôsobil poškodenie a pád ďalších,
alebo stromy padali postupne, či už v dôsledku otvorenia stanovišťa alebo pôsobením iných
faktorov. Pre určenie veku gapu a jednotlivých udalostí, ktoré sa na tvorbe gapu podieľali by
bolo potrebné uskutočniť dendrochronologické merania, ktoré by pomohli určiť, kedy došlo
k úmrtiu respektíve pádu stromu.
Najčastejšími stromami, ktoré sa podieľali na tvorbe gapu (tzv. gap-makers) boli hlohy
Crataegus sp. (n = 62). Hlohy však tvorili špecifický typ gapu, ktorý vznikol rozpadnutím koruny v
dôsledku tiaže napadnutého snehu (Vojta, ústne podanie). Keďže hlohy tvoria v tejto oblasti
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husté a často ťažko priechodné porasty a ich koruny sú poprepájané, tieto gapy boli vo väčšine
prípadov tvorené väčším počtom stromov (n = 2 - 9). Z celkového počtu 25 gapov bolo čisto
hlohových 6 (n = 32 hlohov). Druhým najčastejším „gapovým“ stromom bola čerešňa Prunus
avium (n = 23). Veľký počet padnutých čerešní však bol výsledkom len niekoľkých udalostí.
Najvýraznejšie sa na zastúpení tohto druhu medzi padnutými stromami zaslúžil pád 12 čerešní
pri bývalej ceste (vymedzené ako jeden gap). V Tab. 1 v prílohe sú uvedené všetky stromy, ktoré
boli súčasťou vzniknutých gapov.
Nie všetky druhy, ktoré tvorili okolité porasty lesov, mali zastúpenie medzi gapovými
stromami (Fagus sylvatica, Prunus prunoides, P. communis). Ostatné druhy sa podieľali na
tvorbe gapov minimálne jedným stromom.
Ďalšou otázkou, ktorú som si kládla bola, či druhy, ktoré sa podieľajú na tvorbe gapu
„padajú“ s rovnakou pravdepodobnosťou v rôznych typoch porastov. Pred samotným
testovaním som vylúčila druhy, ktoré boli v gapoch zastúpené len jedným jedincom alebo boli
súčasťou len jedného gapu. Z druhov, ktoré zostali vyšla rovnaká pravdepodobnosť pádu
v rôznych typoch lesa len u A. campestre a Crataegus sp. (pozri Tab. 2 v prílohe)

6.4.3 Význam gapov pre uchytenie a rast nových jedincov (druhov)
Z celkového počtu 216 semenáčikov do 10 cm zaznamenaných v plochách 2 x 2 m
v gapoch tvoril druh Fraxinus excelsior 73%. V kontrolách bolo zastúpenie jaseňu ešte vyššie
(91%). V plochách 5 x 5 m, kde sa mapovali semenáčiky nad 10 cm bolo zastúpenie jaseňov
o čosi menšie (16% v gapoch a 37% v kontrolách), no šírenie jaseňu v lesoch je evidentné.
Predpoklad, že uchytenie a rast nových jedincov je výraznejší v gapoch sa nepodarilo potvrdiť.
Rozdiel v zastúpení semenáčikov jednotlivých druhov medzi gapmi a kontrolami nebol
signifikantný (P < 0,05) ani v plochách 2 x 2 m, ani v plochách 5 x 5 m. Rozdiel v zastúpení
semenáčikov v gapoch a kontrolách sa podarilo preukázať len v prípade celkového počtu
semenáčikov v plochách 5 x 5 m, kde bol počet semenáčikov v gape signifikantne vyšší než v
kontrole (p = 0,02158; P < 0,05). V plochách 2 x 2 m bol počet semenáčikov v kontrolách
dokonca vyšší ako v gapoch (349 : 216), no nepodarilo sa preukázať signifikantný rozdiel. V Tab.
2 v prílohe je súhrn všetkých semenáčikov zaznamenaných v jednotlivých plochách.
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6.4.4 Druhová bohatosť semenáčikov v gapoch
Keďže vytvorenie gapu má za následok vznik nových podmienok (svetelných,
mikroklimatických...), predpokladali sme, že tieto podmienky vytvoria priestor pre uchytenie
nových jedincov, ktorí by pod zapojeným porastom nedostali šancu presadiť sa. Preto sme
uvažovali, že v plochách v gapoch bude vyšší počet druhov ako v plochách pod zapojenou
korunou. V gapoch sme zaznamenali 51 (2x2) a 45 (5x5) druhov, zatiaľ čo v kontrolách sme
napočítali po 30 (2x2) a 23 (5x5) druhov. Rozdiel v počte druhov vyšiel signifikante pre obe
veľkosti plôch (p= 0,01381 a p= 0,04528).

6.5 Diskusia použitej metodiky a výsledkov
Techniku, ktorú sme použili k mapovaniu gapov môžeme prirovnať k metóde Complete
survey (Runkle 1992), kedy je konkrétna plocha lesa prejdená celá a vymapované sú všetky
gapy. Zaznamenané gapy boli rôzneho veku, ktorý sme však detailne neurčovali. Otázky
rýchlosti zarastania ani zmien vegetácie po páde však neboli predmetom tejto práce a preto
sme tento parameter gapov vynechávali. No je možné ho doplniť v budúcnosti.
Hneď na začiatku mapovania sme narazili na problém pri určení toho čo ešte je a čo už
nie je gap. Keďže krajina je aj vďaka svojej minulosti výrazne heterogénna, sekundárne lesy
netvoria súvislý homogénny porast, ale ide skôr o mozaiku plôch rôznych skupín drevín v rámci
zarastajúcej bezlesnej oblasti. Otázne bolo či vymedzovať ako gapy aj prípady, keď stromy
spadli na okraji týchto menších plôch a prakticky išlo skôr o rozšírenie bezlesia ako o vytvorenie
nových svetelných podmienok v korunovom zápoji. Svetelné podmienky sa zmenili minimálne,
no mŕtve drevo, prípadne disturbancia pôdneho substrátu a okolitého porastu vytvorená
padajúcim stromom, vytvorili nové podmienky, ktoré môžu byť pre niektoré druhy zásadné.
Keďže však prvotný úmysel bol zistiť vplyv zmeny svetelných podmienok vytvorením gapu na
výskyt semenáčikov, tieto gapy sme ďalej nemapovali, aby sme zachovali relatívnu typovú
homogenitu gapov.
Obecne sa predpokladá, že s vekom porastu sa zväčšuje aj plocha vznikajúcich gapov.
(Yamamoto 1999). Napríklad Clebsch & Busing (1989) zaznamenali väčšiu priemernú veľkosť
gapov v starších lesoch než v mladších. Gapy však samy o sebe boli ako tvarovo tak štruktúrne
veľmi rozmanité. Keďže väčšina gapov bola tvorená viacerými druhmi nebolo možné jasne
posúdiť, či sa veľkosť gapov líšila podľa druhu, ktorý ho tvoril. Veľkosť gapu je každopádne
dôležitým faktorom pri jeho kolonizácii (Runkle 1985). Tieňomilné druhy uprednostňujú menšie
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gapy, zatiaľ čo väčšie gapy sú osídľované druhmi svetlomilnejšími. Ďalším dôležitým faktorom
súvisiacim s veľkosťou gapu je rýchlosť a spôsob jeho uzatvorenia. Menšie gapy budú s väčšou
pravdepodobnosťou uzatvorené radiálnym rastom vetví stromov ohraničujúcich gap, a preto je
presadenie nového jedinca v korunovom zápoji málo pravdepodobné (Yamamoto 1999).
Údaje o počte a zložení semenáčikov síce poskytujú určitý obraz o možnej regeneračnej
schopnosti druhov v rámci gapu, no pri týchto typoch gapov je vysoká pravdepodobnosť
uzavretia radiálnym rastom korún stromov ohraničujúcich gap. Semenáčiky, ktoré sa v gapoch
vyskytovali (Fraxinus exc., Acer campestre) zaraďujeme skôr medzi druhy pionierske
(svetlomilné). Rovnako málo bolo druhov klimaxových aj medzi juvenilnými stromami v gapoch.
Aj keď sme predpokladali, že v podraste pionierskych lesov sa už budú vyskytovať druhy
klimaxové, týchto druhov sme zaznamenali len minimum. Osobne si myslím, že dôvodom tohto
zistenia je ešte stále mladý vek lesa. Aj keď k opusteniu krajiny došlo už v päťdesiatych rokoch
minulého storočia, dreviny a teda pionierske lesy sa stali dominantou až medzi rokmi 19711984 (Brůna 2009). Porasty sú dnes ešte stále dosť rozvoľnené a presvetlené, a preto sa stále
lepšie uchytávajú pionierske dreviny.
Čo sa týka diverzity semenáčikov, predpokladám, že ich vyššia diverzita v rámci gapov
môže byť skôr spôsobená mikrostanovištnými podmienkami v gape (vývraty, koruna, mŕtve
drevo) vytvorenými pádom kmeňa/koruny než zmenou svetelných podmienok.
Záznamy o stromoch uzatvárajúcich gap sú užitočné pri predpovediach budúceho
druhového zloženia na ploche a pri analýze vplyvu gapov počas lesnej sukcesie.

6.6 Záver praktickej časti
Dáta, ktoré som zozbierala poskytujú len minimálne priblíženie dynamiky porastov
pionierskych lesov. Čo však táto práca ukazuje je fakt, že tento typ disturbancií je v krajine
bežný a s určitým nadhľadom je možné povedať, že bude mať vplyv na ďalší vývoj týchto lesov.
Plánujem štúdium ďalej rozšíriť jednak o množstvo gapov a tiež o fytocenologické snímky
bylinnej vrstvy v gapoch. Výsledky nie sú v žiadnom prípade „prelomové“, ale mali by ilustrovať
ako tieto procesy môžu ovplyvniť charakter pionierskych lesov. Pre lepšie pochopenie princípov,
ktoré riadia procesy v lesných spoločenstvách je potrebné štúdium na viacerých úrovniach.
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7. Záver
Manažment prírodných zdrojov je úzko prepojený s tým ako poznáme a rozumieme
štruktúre a funkciám ekosystému. Po tejto stránke stojí za povšimnutie, že naše vnímanie
funkčnosti lesných ekosystémov sa za posledných pár desaťročí dramaticky zmenilo. Až po
začiatok sedemdesiatych rokov boli lesy vnímané ako systémy v relatívnej rovnováhe,
charakterizované relatívnou štruktúrnou a kompozičnou nemennosťou a predpovedateľným
sukcesným vývojom, ktorý viedol k stabilnému konečnému štádiu (Clements 1928). Zásadný
zlom a zmena paradigmy o prirodzenej rovnováhe prostredia nastala pred niečo viac než
tridsiatimi rokmi, keď si ekológovia uvedomili prirodzený výskyt a dôležitú ekologickú úlohu
disturbancií v rôznych typoch ekosystémov. Viacúrovňová heterogenita, náhodné udalosti,
nerovnovážna dynamika a komplexnosť sú dnes považované za základné charakteristiky lesných
ekosystémov, v ktorých sú jednotlivé druhy vsadené do prostredia, kde na seba vzájomne
pôsobia spoločenstvá mikroorganizmov, rastlín a živočíchov. (Attiwill 1994; Kuulvainen 2002).
Pochopenie princípov lesnej dynamiky je základnou otázkou ekológov, lesníkov a
ochrancov prírody už radu rokov. Princípy, ktoré som sa nažila tu zhrnúť sú len čiastočným
načrtnutím toho ako tieto procesy prebiehajú. Často sa naše poznatky s rastúcimi skúsenosťami
a zozbieranými dátami menia a opravujú čo treba brať v úvahu a v praxi neľpieť na starých
konzervatívnych postupoch.

8. Citovaná literatúra
(* označenie sekundárnych citácií)

Attiwill P. M. (1994): The disturbance dynamics of forest ecosystems: the ecological basis for
conservative management. Forest Ecology and Management 63: 247-300.
Babůrek J. (1998): Geologie Doupovských hor.In: Augustin (eds.): Historický sborník Karlovarska VI: 5-14
Bazzaz F.A. (1996): Plants in Changing Environments: linking physiological, population, and
community ecology. Cambridge University Press, Cambridge.
Belsky A. J. & Canham C. D. (1994): Forest gaps and isolated savannas trees. BioScience 44: 77-84.
Bergeron Y., Elgelmark O., Harvey B., Morin H. & Sirois L. (eds) (1998): Key issues in disturbance
dynamics in boreal forests: Introduction. Journal of vegetation science 9 (4): 464-468.
Brůna J. (2009): Modelování změn krajinného pokryvu v opuštěné krajině s využitím série leteckých
snímků. Ms. Diplomová práca, depon. in: Knihovna katedry botaniky PřF UK, Praha.
Brzeziecki B., Kienast F. (1994): Classifying the life-history strategies of trees on the basis of the Grimian
model. Forest Ecology and Management 69: 167-187.
31

Box E.O., Nakashizuka T. & Fischer A. (2002): Dynamics of Temperate Forest: An introduction. Folia
Geobotanica 37: 1-3.
Brokaw N.V.L. (1982): The definition of treefall gap and its effect on measures of forest dynamics.
Biotropica 14: 158-160.
Brokaw N.V.L. (1985): Gap-phase regeneration in a tropical forest. Ecology 66(3):682-687.
Brunig E.F. (1973): Some further evidence on the amount of damage attributed to lighting and windthrow in Shorea albida-forest in Sarawak. Commonwealth Forestry Review 52: 260-265.
Chauchard S., Carcaillet C. & Guibal F. (2007): Patterns of land-use abandonment control treerecruitment and forest dynamics in Mediterranean mountains. Ecosystems 10: 936-848.
Clebsch E.E.C., Busing R.T. (1989): Secondary succession, gap dynamics, and community structure in
a southern Appalachian cove forest. Ecology 70: 728-735.
*Clements F.E. (1916): Plant Succession: an analysis of the development of vegetation. Carnegie
Institution of Washington, Washington. In: Pickett S.T.A. & Cadenasso M.L. (2005): Vegetation
dynamics. In: E. van der Maarel (ed.): Vegetation ecology. Blackwell Science.
Clements F.E. (1928): Plant Succession and Plant Indicators: a definitive edition of Plant Succession and
Plant Indicators. New York, H.W. Wilson.
Connell J.H. & Slatyer R.O. (1977): Mechanisms of succession in natural communities and their role in
community stability and organization. American Naturalist 111: 1119-1144.
De Vries P.G. (1974): Multi-stage line intersect sampling. Ecology 37: 451-460.
Denslow J. S. (1987): Tropical rainforest gaps and tree species diversity. Ann. Rev. Ecol. Syst. 18: 431451.
Drhovská L. (2007): Význam historické struktury krajiny pro současnou vegetaci křovin. Ms. Diplomová
práce, depon. in: Knihovna katedry botaniky PřF UK, Praha.
Drobyshev I.V. (1999): Regeneration of Norway spruce in canopy gaps in Sphagnum-Myrtillus oldgrowth forest. Forest Ecology and Management 115: 71-83.
Dölle M., Römermann M.B., Parth A., Schmidt W. (2008): Changes in life history trait composition
during undisturbed old-field succession. Flora 203: 508-522.
Egler F.E. (1954): Vegetation science concepts. I. Initial floristic composition, a factor in old-field
vegetation development. Vegetatio 4: 412-417.
ESRI (2008): ArcGis 9.3. Environmental Systems Research Institute. Redland
Fisher A., Lindner M., Abs C. & Lasch P. (2002): Vegetation dynamics in central European forest
ecosystems (near-natural as well as managed) after storm events. Folia Geobotanica 37: 17-32.
Flinn K.M., Vellend M. and Marks P.L. (2005): Environmental causes and consequences of forest
clearance and agricultural abandonment in central New York, USA. Journal of Biogeography 32:
439-452.

32

Forman R.T.T & Gordon M. (1986): Landscape ecology, Wiley, New York.
Foster B.L. & Gross K. (1999): Temporal and Spatial Patterns of Woody Plant Establishment in Michigan
Old Fields. American Midland Naturalist 142: 229-243.
Foster D.R., Motzkin G. & Slater B. (1998): Land-use history as long-term broad-scale disturbance:
Regional forest dynamics in central New England. Ecosystems 1: 96-119.
Glenn-Lewin D.C., Peet R.K. & Veblen T.T. (eds) (1992): Plant succession. Theory and prediction.
Chapman & Hall, London.
Gratzer G., Canham C., Dieckmann U., Fischer A., Iwasa Y., Law R., Lexer M., Sandmann H., Speies T.A.,
Splechtna B.E., Szwagrzyk J. (2004): Spatio-temporal development of forests-current trends i field
methods and models. Oikos 107: 3-15.
Grime J.R. & Jeffrey D.W. (1965): Seedling establishment in vertical gradients of sunlight. Journal of
Ecology 53: 621-642.
Grime J.R. (1979): Plant Strategies & Vegetation processes. John Wiley & Sons.
Guariguata M.R. & Ostertag R. (2001): Neotropical secondary forest succession: change in structural
and functional characteristics. Forest Ecology and Management 148: 185-206.
Harmer R., Peterken G., Kerr G. & Pouton P. (2001): Vegetation changes during 100 years of
development two secondary woodlands on abandoned arable land. Biological Conservation 101:
291-304.
Hart J.L., Grissino-Mayer H.D. (2009): Gap-scale disturbance processes in secondary hardwood stands
on the Cumberland Plateau, Tennessee, USA. Plant Ecology 201: 131-146.
Jelínek F. (1981): Sukcese a struktura vegetace an úhorech Doupovských hor. Ms. Dizertačná práca,
depon. in: Knihovna katedry botaniky PřF UK, Praha.
Kirby K. J. & Watkins C. (1998): The ecological history of European forests. CAB International, New York.
Komár A. (1993): Vojenský újezd Hradiště. Sborník české geografické společnosti 98/2: 75-87.
Kopecký M. (2006): Historický pohled na vegetaci sekundárních lesů v Doupovských horách. Ms.
Diplomová práce, depon. in: Knihovna katedry botaniky PřF UK, Praha.
Korpeľ Š. (1982): Degree of equilibrium and dynamical changes of the forest: an example of natural
forests of Slovakia. Acta Facultatis Forestalis Zvolen 24: 9-30.
Korpeľ Š. (1989): Pralesy Slovenska. Veda, Bratislava.
*Korstian C.F. & Cole T.S. (1938): Plant competition in forest stands. Duke Univ. School Forest. Bull. 3:1125. cited in: Connell J.H. & Slatyer R.O. (1977): Mechanisms of succession in natural
communities and their role in community stability and organization. American Naturalist 111:
1119-1144.
Kuuluvainen T. (2002): Natural variability of forests as a reference for restoring and managing biological
diversity in boreal Fennoscandia. Silva Fennica 36(1): 97-125.

33

Mercier Ch., Brison J. & Bouchard A. (2001): Demographic analysis of tree colonization in a 20-year-old
right-of-way. Environmental Management 28: 777-787.
Míchal I., Petříček V. et al. (1999): Péče o chráněná území, II. Lesní společenstva, Agentura ochrany
přírody a krajiny České republiky, Praha.
Miceli J.C., Rolfe D.R., Pelz D.R. & Edgington J.M. (1977): Brownfield Woods, Illinois: Woody Vegetation
and Changes Since 1960. American Midland Naturalist 98(2): 469-476.
Miles J. (1987): Vegetation succession: past and present perception. In: A. J. Gray, M. J. Crawley and P.
J. Edwards (eds.): Colonization, Succession and Stability, Blackwell Scientific, Oxford, pp. 1-29.
Mitchell F. J. G. (1998): The Investigation of Long-term Successions in Temperate Woodland Using Fine
Spatial Resolution Pollen Analysis. In: Kirby K.J. & Watkins C. (eds): The Ecological History of
European Forests, Cab International.
Motzkin G., Foster D.R., Allen A., Harrod J. & Boone R. (1996): Controlling site to evaluate history:
vegetation patterns of a New England sand plain. Ecological Monographs 66: 345-365.
Myster R.W. (1993): Tree invasion and establishment in old fields at Hutcheson Memorial Forest.
Botanical Review 59: 251-272.
Neühauslová Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
Novák J. & Prach K. (2003): Vegetation succession in basal quarries: pattern over a landscape scale.
Applied Vegetation Science 6: 111-116.
Oliver C.D. & Stephens E.P. (1977): Reconstruction of a mixed-species forest in central New England.
Ecology 58: 562-572
Osbornová J., Kovářová M., Lepš J. & Prach K. (eds) (1990): Succession in abandoned fields. Studies in
Central Bohemian, Czechoslovakia. Kluwer, Dordrecht.
Parker G.R., Leopold D.J. & Eichenberger J.K. (1985): Tree dynamics in an old-growth, deciduous forest.
Forest Ecology and Management 11: 31-57.
Peterken (1993): Woodland Conservation and Management. Chapman & Hall. London.
Pickett S.T.A. & White P.S. (1985): The ecology of Natural Disturbance and Patch Dynamics. Academic
Press, New York, USA.
Pickett S.T.A., Collins S.L. & Armesto J.J. (1987): Models, mechanisms, and pathways of succession. Bot.
Rev. 53: 335-371.
Pickett S.T.A., McDonell M. J. (1989): Changing perspectives in community dynamics: a theory of
successional forces. Trends in Ecology and Evolution 4: 241-245.
Pickett S.T.A. (1991): Long-term studies: past experiences and recommendations for the future. In:
Risser P.G. (ed.): Long-term ecological research. An international perspective. Scope 47. John
Wiley and Sons.

34

Pickett S.T.A. & Cadenasso M.L. (2005): Vegetation dynamics. In: E. van der Maarel (ed.): Vegetation
ecology. Blackwell Science.
Podlaski R. (2004): A development cycle of the forest with fir (Abies alba Mill.) and beech (Fagus
sylvatica L.) in its species composition in the Świętokrzyski National Park. Journal of Forest Science
50 (2): 55-66.
Podlaski R. (2008): Dynamics in Central European near-natural Abies-Fagus forests: Does the mosaiccycle approach provide an appropriate model? Journal of vegetation science 19: 173-182.
Podrázský V. (1999): Ekologie lesa. Česká zemědělská Univerzita v Praze, Lesnícka fakulta, Katedra
pěstování lesů.
Prach K., Pyšek P. & Šmilauer P. (1993): On the rate of succession. Oikos 66: 2.
Prach K. & Pyšek P. (1994): Spontaneous establishment of woody plants in central European derelict
sites and their potential for reclamation. Restoration Ecology 2: 190-197.
Prach K. & Pyšek P. (2001): Using spontaneous succession for restoration of human-disturbed habitats:
experience from Central Europe. Ecological Engineering 17: 55-62.
Prach K. (2003): Spontaneous succession in Central-European man-made habitats: What information
can be used in restoration practice? Applied Vegetation Science 6: 125-129.
R Development Core Team (2009): http://www.R-project.org R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria.
*Romme W.H. & Martin W.H. (1982): Natural disturbance by treefalls in old-growth mixed mesophytic
forest: Lilley Cornett Woods, Kentucky. cited in: Runkle J.R. (1992): Guidelines and sample
protocol for sampling forest gaps. USDA, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, GTR
283, Portland.
Runkel J.R. (1981): Gap Regeneration in Some Old-growth Forests of the Eastern United States. Ecology
62(4): 1041-1051.
Runkel J.R. (1982): Patterns of disturbance in some old-growth mesic forests of Eastern North America.
Ecology 63: 1533-1546.
Runkle J.R. (1985): Disturbance regimes in temperate forests. In: Pickett S.T.A. & White P.S. (eds): The
ecology of Natural Disturbance and Patch Dynamics. Academic Press, New York, USA.
Runkle J.R. (1985b): Comparison of methods for determing fraction of land area in treefall gaps. Forest
Science 31: 15-19.
Runkle J.R. & Yetter T.C. (1987): Tree falls revisited: gap dynamics in the southern Appalachians.
Ecology 68: 417-424.
Runkle J.R. (1992): Guidelines and sample protocol for sampling forest gaps. USDA, Forest Service,
Pacific Northwest Research Station, GTR 283, Portland.
Schweingruber F.H. (1996): Tree Rings and Environment. Dendroecology. Birmensdorf, WSL,

35

Haupt.
Skalický V. (1988): Regionální fytogeografické členění. In: Hejný S. & Slavík B.: Květena ČSR 1. Academia
Praha.
Stearns F. & Likens G.E. (2002): One hundred years of recovery of a pine forest in northern Wisconsin.
American Midland Naturalist 148: 2-19.
Sutherland E.K., Hale B.J. & Hix D.M. (2000): Defining species guilds in the Central Hardwood forest,
USA. Plant Ecology 147: 1-19.
Swaine M.D. & Whitmore T.C. (1988): On the definition of ecological species groups in tropical rain
forests. Vegetatio 75: 81-86.
Tang C.Q., Zhao M.-H., Li X.-Sh., Ohsawa M. & Ou W.-K. (2010): Secondary succession of plant
communities in a subtropical mountainous region of SW China. Ecological Research 25: 149-161.
*Tilman D. (1988): Dynamics and structure of plant communities. Princeton University Press, Princeton,
NJ, US. cited in: Prach K. (2003): Spontaneous succession in Central-European man-made habitats:
What information can be used in restoration practice? Applied Vegetation Science 6: 125-129.
Ujházy, K. (2003): Sekundárna sukcesia na opustených lúkach a pasienkoch Poľany. Vydavateľstvo TU vo
Zvolene, Zvolen.
Valtr P. (1993): Urbanistická, krajinářská a ekologická problematika Doupovských hor. Sborník České
geografické společnosti 98/2: 102-107.
Veblen T.T. (1985): Forest development in tree-fall gaps in the temperate rain forest of Chile. National
Geographic Research 162-183
Veblen T.T. (1992): Regeneration dynamics. In: Glenn-Lewin D.C., Peet R.K., Veblen T.T. (eds): Plant
succession: Theory and Prediction. Chapmam and Hall, London.
Vesecký et al. (1958): Atlas podnebí Československé republiky. HMÚ, Praha.
Vitousek P.M., Hedin L.O., Matson P.A., Fownes J.A. & Neff J. (1998): Whithin-system element cycles,
input-output budgets, and nutrient limitation. In: Pace M.L. Pace & Groffman P.M. (eds):
Successes, limitations, and frontiers in ecosystem science. Springer, New York.
Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. Ms.
Diplomová práce. depon. in: Knihovna katedry botaniky PřF UK, Praha.
Vojta J. (2002): Doupovské hory - poklad v zakázaném světě. Živa 4: 186-189.
Vojta J. & Kopecký M. (2006): Vegetace sekundárních lesů a křovin Doupovských hor. Zpráva České
Botanické Společnosti, Praha 41, Mater. 21: 209-225.
Vojta J. (2007): Relative importance of historical and natural factors influencing vegetation of secondary
forests in abandoned villages. Preslia 79: 229-244.
Watt A.S. (1947): Pattern and process in plant community. Journal of Ecology 35: 1-22.

36

Webb L.J., Tracey J.G. & Williams W. T. (1972): Regeneration and pattern in the sub- tropical rain
forest. Journal of Ecology 6: 675-695.
Whitmore T.C. (1989): Canopy gaps and the major groups of forest trees. Ecology 70(3): 536-538.
White P.S. (1979): Pattern, process and natural disturbance in vegetation. Botanical Review 45: 229-299
White P.S., MacKenzie M.D. & Busing R.T. (1985): Natural disturbance and gap-phase dynamics in
southern Appalachian spruce-fir forests. Canadian Journal of Forest Research 15: 233-240.
Wilder Ch.M., Holtzclaw F.W. & Clebsch E.E. (1999): Succession, sapling density and growth in canopy
gaps along a topographic gradient in a second growth east Tennessee Forest. American Midland
Naturalist 142:201-212.
Yamamoto S. (1996): Gap regeneration of major tree species in different forest types of Japan.
Vegetatio 127: 203-213.
Yamamoto S. & Nishimura N. (1999): Canopy gap formation and replacement pattern of major tree
species among developmental stage of beech (Fagus creneta) stands, Japan. Plant Ecology 140:
167-176.
Zajíčková L. (2009): Faktory ovlivňující rozšíření dřevin v opuštěné krajině. Ms. Diplomová práca, depon.
in: Knihovna katedry botaniky PřF UK, Praha.
Zakopal V. (1958): Přínos břízy pro zalesnení našich kalamitních holin. Lesnická práce 11: 487-491.

37

9. Prílohy
Obr. 2 Výskumné územie v Doupovských horách (zdroj: ©PLANstudio)

Obr. 3 Mapa plochy 500 x 500 m s vymapovanými gapmi (modré polygony)
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Tab. 1 Zastúpenie (druh a počet) padnutých stromov v jednotlivých gapoch.
číslo
gapu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

druh 1
Betula pendula
Prunus avium
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Picea abies
Crataegus sp.
Crataegus sp.
Crataegus sp.
Acer campestre
Crataegus sp.
Crataegus sp.
Crataegus sp.
Crataegus sp.
Betula pendula
chýbajú údaje o druhoch
Betula pendula
Prunus avium
Prunus avium
Acer platanoides
Betula pendula
Acer campestre
Acer campestre
Populus tremula
Prunus avium
Crataegus sp.

počet
4
12
6
1
1
7
5
4
1
9
3
4
4
1
0
7
3
3
1
1
1
3
2
1
4

druh 2
Acer pseudoplatanus
Picea abies

Ulmus glabra

Prunus avium
Acer campestre

Acer campestre
Crataegus sp.
Prunus avium
Acer pseudoplatanus
Picea abies
Crataegus sp.
Picea abies
Crataegus sp.

Acer campestre

počet
2
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
4
0
3
1
3
2
10
0
2
0
0
1

druh 3
Fraxinus excelsior
Crataegus sp.

Crataegus sp.

Populus tremula
Crataegus sp.
Betula pendula

Corylus avellana

počet
1
4
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0

druh 4
počet
Crataegus sp.
2
0
0
0
0
0
0
0
Picea abies
1
0
0
0
0
0
0
0
Crataegus sp.
5
0
0
0
0
0
0
0
0

Pozn.: V gape č. 17 boli ďalšími druhmi Sorbus aucuparia (n = 2) a jeden neidentifikovaný druh.
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Tab. 2 Tabuľka z analýzy dát o zastúpení druhov v okolí a v gape
Mediány frekvencií
Mediány frekvencií druhov
Druhy
druhov (%) v okolí gapu (%) v gape (gap makers)
P-hodnota
Acer campestre
35
20
0,0003195
Acer pseudoplatanus
15
61
0,1073
Acer platanoides
9
33
x
Betula pendula
10
17
0,3435
Corylus avellana
5
50
x
Crataegus sp.
15
73
0,003649
Fagus sylvatica
10
x
x
Fraxinus excelsior
10
11
x
Picea abies
10
50
0,1346
Populus tremula
30
58
0,75
Prunus avium
5
37
0,8869
Prunus prunoides
1
x
x
Prunus communis
1
x
x
Sorbus aucuparia
2
17
x
Ulmus glabra
1
50
x

Tab 3. Zastúpenie semenáčikov (počet, mediány) na jednotlivých plochách v rámci gapov a
v kontrolách

Druhy
Acer campestre
Acer plataniodes
Corylus avellana
Crataegus sp.
Fagus sylvatica
Fraxinus
excelsior
Picea abies
Populus tremula
Prunus avium
Rosa canina
Rubus idaeus
Sambucus nigra
Sorbus
aucuparia
Ulmus glabra
celkom

Semenáčiky
a juvenilné
dreviny do
10 cm - gap

Semenáčiky
a juvenilné
Medián
dreviny do
semenáčikov
10 cm na plochu -gap kontrola

Medián
semenáčikov
na plochu kontrola

Juvenilné
dreviny
nad 10 cm
- gap

Medián
juvenilné
dreviny gap

Juvenilné
dreviny
nad 10 cm
- kontrola

Medián
juvenilné
dreviny kontrola

22
2
0
3
4

1
2
0
2
2

19
0
0
0
1

2
0
0
0
1

4
1
1
5
7

1
1
1
1
2

1
0
0
5
5

1
0
0
1
1

157
4
1
1
6
9
5

4
4
1
1
2
1
1

318
1
0
0
2
2
6

4
1
0
0
2
2
2

41
0
1
1
0
173
21

2
0
1
1
0
6
3

16
0
0
0
3
1
12

3
0
0
0
1
1
2

0
2
216

0
2

0
0
349

0
0

6
0
261

3
0

0
0
43

0
0
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