
ABSTRAKT 
 
Tato práce je zaměřena na různé aspekty vodního režimu blatkových vrchovišť v Třeboňské 
pánvi (transpirace dominantního druhu, charakteristiky kolísání hladiny podzemní vody, 
chemismus půdní vody, vodní retenční schopnost). Část studie byla založena na 
dlouhodobém, pravidelném monitoringu hladiny podzemní vody (celkem ve 40 pozorovacích 
sondách), odtoku vody, srážek a chemismu půdní vody (v letech 1995-2003, studijní lokality 
NPR Červené blato a NPR Žofinka). Transpirace středoevropského endemického druhu – 
borovice blatky (Pinus rotundata Link) – byla měřena na experimentální ploše v NPR 
Červené blato (330 ha, 465–475 m n.m.) v r. 1999–2000. 

V současnosti představují blatkové bory jedny z mála přírodě blízkých lesních porostů 
v Třeboňské pánvi. Dlouhodobé vegetační změny po přirozených narušeních jako jsou větrné 
polomy, přemnožení podkorního hmyzu a požáry jsou z přirozených lesních porostů střední 
Evropy uváděny jen zřídka. Vyhodnocení vegetačních změn po narušeních, jinak typických 
pro boreální lesy, a jejich dopad na hydrologii rašeliniště je další částí této práce (studijní 
lokalita NPR Žofinka, 130 ha, 470–475 m n.m.). 

Transpirace borovice blatky byla měřena pomocí sledování toku vody v xylému (metoda 
deformace teplotního pole) na jednotlivých stromech (šest vzorníků) a přeškálována na 
porostní úroveň. Vzrostlé blatky snášely bez poškození krátkodobé zaplavení kořenového 
systému během vegetační sezóny i pokles hladiny podzemní vody 60 cm pod povrch půdy. 
Maximální transpirace porostu byla 3,0 mm za den, průměrná transpirace porostu za celou 
vegetační sezónu pak 1,8 mm za den. Denní transpirace porostu byla nelineárně závislá na 
potenciální evapotranspiraci, tzn. rychlost transpirace byla limitována při vysoké výparnosti 
ovzduší i přes dostatečnou zásobu půdní vody. Celková transpirace porostu za vegetační 
sezónu (25.4–20.10. 2000, 180 dní) byla 322 mm, resp. 62% potenciální evapotranspirace za 
toto období. Tato transpirace byla kompenzována 319 mm srážek.  

Původní zachovalé blatkové bory v NPR Žofinka byly ovlivněny přirozenými 
disturbancemi: polomem (1984), následným přemnožením podkorního hmyzu a požáry (1994 
a 2000). Na plochách narušených polomem a žírem podkorního hmyzu a v nenarušeném 
fragmentu blatkového boru se druhové složení lišilo hlavně u keřového a stromového patra. 
Rozpad stromového patra vedl k rozvoji erikoidních keříčků a ke snížení kolísání hladiny 
podzemní vody. Většina druhů původního blatkového porostu se vyskytovala na plochách 
zasažených požárem po 8 letech, ale s jinou četností. Ve srovnání s polomem následovaným 
žírem podkorního hmyzu požár vyvolal rychlé šíření bezkolence (Molinia caerulea). 

Půdní voda v nenarušeném blatkovém boru a na plochách ovlivněných polomem a žírem 
podkorního hmyzu měla podobné složení: velmi nízké pH (3,4 a 3,8, resp.), středně vysoké 
koncentrace P (0,16 a 0,18 mg/l, resp.), nízké koncentrace kationtů (2,70 a 3,98 mg/l Ca2+, 
0,42 a 0,41 mg/l Mg2+a 0,92 a 0,51 mg/l K+, resp.) a anorganického dusíku (0,93 a 0,76 mg/l 
NH4-N, resp.). Během vegetační sezóny se zvyšovalo pH a koncentrace rozpustného 
reaktivního fosforu (SRP), celkového P a NH4-N v závislosti na klesající hladině podzemní 
vody. Na spáleništních plochách byly koncentrace SRP, celkového P a NH4-N v půdní vodě 
až řádově vyšší než v blatkovém boru, koncentrace K+, Mg2+ a Ca2+ byly cca dvakrát vyšší. 

Vodní retenční kapacita subkontinentálního vrchoviště (lokalita Červené blato) se výrazně 
lišila během roku. Retenční kapacita závisí na aktuální hloubce hladiny podzemní vody. Je 
relativně vysoká v období se zakleslou hladinou podzemní vody (až cca 70 mm za týden). 
Naopak v období s vysokou hladinou podzemní vody (po vydatných deštích) byla retenční 
kapacita nízká a téměř všechna srážková voda odtékala z rašeliniště. Podobně, retenční 
kapacita pro dešťové srážky byla minimální mimo vegetační sezónu. 

 
 


