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Abstrakt
Tato práce se zabývá energetickou bilancí stromů, která velmi úzce souvisí s fenoménem transpirace
rostlin. Živé systémy mají ojedinělou schopnost vyrovnávat gradienty v přírodě. Ukládání energie
příchozí sluneční radiace do latentního tepla výparu vody je příkladem funkce stromů, která disipuje
energii za současné recyklace živin a vody v daném ekosystému.
V této práci jsou ukázány různé způsoby, kterými se energetická bilance zjišťuje. Termokamera a
bezkontaktní teploměr mohou posloužit jako metody nepřímé indikace probíhající transpirace –
transpirující rostliny mají nižší teplotu listů. Termokamera snímá teplotu jednotlivých listů či celých
porostů. Alternativní metodou k určení míry transpirace je přímé měření transpiračního proudu na
listech nebo ve kmeni stromu. Zmíněné jednotlivé metody se při extrapolacích na celé porosty
potýkají s potížemi, jejich propojení pak nabízí celistvější obraz o hospodaření s vodou v daném
ekosystému.
První část této práce je věnována přehledu fyzikálních veličin zapojených do energetické bilance
povrchů těles. Následuje přehled energetické bilance listů. Dále se literární rešerše zabývá způsoby,
jak rostliny hospodaří s vodou. Poté je představena teorie biotické pumpy, která vysvětluje význam
transpirace lesů pro klima v globálním měřítku.
Praktická část začíná pokusy na jednotlivých listech, přičemž je zaznamenávána jejich povrchová
teplota a úbytek váhy. Je zde především testována použitelnost metod v dalších pokusech.
Diskutována je však také energetická bilance listů. Další pokusy jsou již prováděny na celých živých
stromech. Je sledován vztah mezi transpiračním proudem ve kmeni a transpirací listů a jejich závislost
na aktuálních podmínkách (sluneční radiace, teplota a vlhkost vzduchu). Důraz je kladen na
dlouhodobý vývoj počasí na dané lokalitě. Z naměřených hodnot transpirace jsou spočítány
energetické výdaje stromů a jsou srovnány s celkovou příchozí energií. Při extrapolaci na celý strom
poskytují metody měření transpirace jednotlivých listů, počítání transpirace z povrchové teploty listů a
měření sap flow ve kmeni řádově rozdílné hodnoty. Ukazuje se, že zřejmě nebude možné zcela
propojit jednotlivé přístupy a úrovně měření, tak, aby se 100% překrývaly a vše o sobě zástupně
vypovídaly. Každý z pohledů poskytuje jiný druh informací o stavu stromů. Přesto je dobré o každé
úrovni zjistit co možná nejvíce a z jednotlivých obrazů lépe nahlédnout celý fenomén.

Klíčová slova: energetická bilance stromů, latentní teplo, povrchová teplota, sap flow
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Summary
The thesis deals with the tree energetic balance closely related to the phenomenon of plant
transpiration. Living systems have a unique ability to equilibrate gradients in the nature. Storing
energy of the incoming solar radiation into a latent heat of water evaporation is an example of such
tree feature. It dissipates energy and simultaneously recycles nutrients and water in the ecosystem.
There are few possible ways of energy balance detection shown in this work. Both thermal imagining
and non-contact thermometer can be used as a method for an indirect indication of transpiration transpiring plants have lower leaf surface temperature. This method enables detection of individual
leaves or entire stands temperature. An alternative method for determining the rate of transpiration is a
direct measurement of transpiration on leaves or transpiration flow in a tree trunk. However,
extrapolation of the above mentioned methods to entire stands can encounter some difficulties.
Linking them together provides better picture of the overall water management in the ecosystem.
The first part of the thesis presents a description of a physical background of energetic processes.
Next, the literature review deals with the ways in which plants operate with water. Then the biotic
pump theory is being discussed. The theory explains the importance of forest transpiration for global
climate.
The practical part begins with experiments on single leaves; their surface temperature and weight loss
is recorded. These experiments are carried out to test the usability of the methods for the following
experiments. They are also used for the discussion of the leaves energy balance. Additional
experiments are performed on the entire living trees. They are focused on the relationship of the
transpiration flow in the stem and leaf transpiration, as well as on their dependence on ambient
conditions (solar radiation, air temperature and humidity). The long-term climate conditions on the site
are also considered. The energetic costs are calculated from the measured transpiration values and
consequently are compared with the incoming solar energy. When extrapolated to the whole tree the
methods (leaves transpiration vs. sap flow measurements vs. transpiration calculated from the leaves
temperature) give different values. It is assumed that full connection of the different approaches and
levels of measurement will probably never be possible. Still, it is good to find out as much as possible
about each level, hoping that it will provide better insight into the whole phenomenon.

Keywords: energy balance of trees, latent heat, surface temperature, sap flow
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1. Hypotéza
Energetická bilance stromů je úzce spjata s jejich transpirací. Procesy, které probíhají ve stromech při
transpiraci, lze sledovat na více úrovních (listy, kmen, kořeny, mikroklimatické prostředí v okolí
stromů). Tyto úrovně spolu souvisejí. Je tedy možné sledovat jejich provázanost.

2. Cíle
Popsat toky energie a vody na měřených stromech v kontextu celkové sluneční radiace a okolních
podmínek. Zhodnotit, nakolik mění stromy energetickou bilanci ekosystémů.
Poskytnout pohled na strom a proudění vody v něm jako na komplexní systém (nikoli pouze na jeho
jednotlivé části vytržené z živého organismu), který disipuje vodu a energii v prostředí.
Zjistit, co která metoda dokáže o procesech ve stromech říci. Pokusit se nalézt souvislosti mezi
měřeními na různých úrovních a styčné body jednotlivých metod.
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3. Literární přehled
3. 1. Úvod – transpirace rostlin v širších souvislostech
Fenomén transpirace rostlin patří mezi ty komplexní biologické procesy, na něž lze – přes
jednoznačnou celistvost daného děje – nahlížet z více rovin.
Molekulární přístup popisuje funkce a interakce genů při hospodaření rostlin s vodou. Jakkoli mohou
být jeho výstupy prakticky využitelné, zkoumané látky a procesy jsou lidským okem nepozorovatelné.
Fyziologický pohled nabízí detailní popis struktury a funkce listů (rozlišená pletiva, mezibuněčné
prostory, průduchy, kutikula, trichomy, hraniční vrstva), kmene (vodivá pletiva, transport vody, živin,
fytohormonů a asimilátů) a kořenů (rhizosféra, kořenové vlásky, bariéry pro vstup do rostliny).
Ekologický a krajinářský přístup upírá již svou pozornost na strom jako na celek, nebo spíše na celý
vegetační pokryv určitého území. V této rovině nahlížení nejsou již tolik akcentovány otázky týkající
se vnitřního prostředí rostlin – jako podstatné se zde jeví interakce s okolím – půdou, klimatem,
dalšími živými organismy. Na rozdíl od výše zmíněných úrovní pohledu zde již začíná hrát velkou roli
světonázor lidí, kteří o transpiraci rostlin přemýšlejí: jedná se o otázky změn klimatu, výživy lidstva a
v neposlední řadě o estetické názory na krajinu. V této práci bude zmíněna teorie biotické pumpy
(Makarieva et Gorshkov 2007), která vrhá nové světlo na vliv lesů na vodní režim pevnin.
Neoddělitelnou součástí rozsáhlejších terénních studií je jejich neexaktnost, neopakovatelnost,
existence vlivu nepopsatelných proměnných. Z hlediska karteziánského chápání smyslu poznání je to
nevýhodou, z pohledu fenomenologického jsou takové studie naopak jediný správný přístup
k zjišťování pravdy.
Pohled fyzikální je stále ještě vědecký, přestože uchopuje otázku transpirace rostlin způsobem, který
je nezřídka přehlížen pro svou těžkou uchopitelnost (Taiz et Zeiger 2010), není-li přímo považován za
zbytečný pro pochopení podstaty tohoto fenoménu. Přesto však může uvažování o energetické a
povaze biologických dějů přinést zajímavé výsledky. Jde o pochopení, jak živé systémy interagují se
základními fyzikálními termodynamickými procesy, popsanými zákony – například jak lze tepelnou
výměnu mezi dvěma tělesy ovlivnit přítomností a odparem vody. Podle teorie disipativních struktur
(Prigogine et Glansdorff 1971 in Capra 1996, Markoš et Hajnal 2007, Schneider et Sagan 2005)
přispívají živé systémy k vyrovnávání gradientů v přírodě – ba právě existence gradientů (např. rozdíl
mezi radiačním příkonem Slunce a Země) je příčinou vzniku takovýchto struktur, jakož i neustálou
kontrolou jejich maximálně přesných funkcí. Dříve se zdálo paradoxní, že biologické systémy mají
podivuhodnou schopnost samoorganizace, zatímco podle druhého termodynamického zákona má
v každém uzavřeném systému vzrůstat entropie a chaos. Při širším pohledu je však zřejmé, že živé
organismy a ekosystémy nejsou uzavřené. Ukazuje se, že otevřené systémy nemusí bojovat s entropií a
nehrozí jim zánik finálním dosažením termodynamické rovnováhy, dokud jsou umístěny v gradientu
9

energie. V klasické termodynamice je disipace energie na teplo (např. třením) vždy spojena s odpadem
a degradací systému. V otevřených systémech a zejména v živých systémech se disipace stává
zdrojem pořádku, procesem narůstající organizace (Schrödinger 1944). Komplexní a vysoce
organizované živé systémy (disipativní struktury) obecně vyrovnávají gradienty (Schneider et Sagan
2005, Capra 1996). Na stromy lze tedy také pohlížet jako na velmi funkční propojení podzemní vody a
atmosféry, mezi nimiž díky tomuto spojení může docházek k efektivnější a intenzivnější výměně, než
se děje v případě holé půdy (Bresinsky et al. 2013). Navíc všude tam, kde se vyskytují krátké vodní
cykly (tj. evapotranspirace a kondenzace v rámci jedné lokality), nedochází ke ztrátám materiálu erozí
(Pielke 2001). Energie protéká ekosystémem a tím vodu a další látky neustále recykluje na jednom
místě (Ripl 2003).
Snad nejvyšší možnou úrovní pohledu na fenomén transpirace rostlin je úroveň metafyzická,
v dřívějších dobách ceněná za to, že ostatní úrovně završuje a pomáhá v jejich propojování, v současné
vědě však přinejmenším zanedbávaná, ne-li výslovně zavrhovaná. Přitom je zřejmé, že jednotící a
smírčí přístup je nutný všude tam, kde se lidé baví o téže věci (je dobré mít na paměti, že přes výše
zmíněné spektrum přístupů zůstává transpirace stále jediným a ve všech svých aspektech pravdivým
procesem), byť různými jazyky. Mezi jednotlivými rovinami jsou totiž neostré hranice a často do sebe
přecházejí. Pro některé úrovně je potřeba studovaný objekt usmrtit či proces zastavit, co nejvíce
rozebrat a pak studovat. Je však možné, že tímto přístupem zmizí ze zřetele podstatné části (život). Je
známým faktem, že celek není nikdy pouze sumou svých částí a že sebelepší popis funkcí jednotlivých
částí nestačí k určení chování celku (Bresinsky et al. 2013, Capra 1996).
Různé úrovně přemýšlení a popisu s sebou také nesou různé metody a názvosloví. Přechod mezi
těmito úrovněmi nebo pokus o jejich propojení pak mohou způsobit nedorozumění, která vyplývají
především z jiných myšlenkových východisek a paradigmat každé z úrovní a z neschopnosti
dostatečného (metafyzického) nadhledu. Descartův (1637) netriviální názor, že každou zkoumanou
věc je nutno rozdělit na co nejvíce částí a skrze jejich výčet a parciální poznání ji dokonale poznat
v její celistvosti, je dnes hluboce zakořeněn v podvědomí lidí. To má však za následek, že při
zkoumání komplexních fenoménů naráží člověk na problémy. Jan Sokol o tom píše (Čas a rytmus,
2004): „Je zde zdrcující dojem naprosté disparátnosti dílčích úsilí, která se – i kdyby chtěla – prostě
nemohou setkat. Takové setkání totiž nutně předpokládá něco, co by dílčí oblasti přesahovalo. A právě
to novověká věda v zájmu závazné přesnosti svých výpovědí programově vyloučila.“
Ačkoli filosofování nad transpirací není hlavním vědeckým cílem této práce, bude stále na zřeteli, že
věda – svým jazykem, způsobem a možnostmi – může uchopit pouze technickou část daného
fenoménu. A pravdou zůstává, že „myšlení se neděje jen mezi filosofy – a naopak nejenom vědec, ale
dokonce ani tvůrčí řemeslník se neobejde bez filosofického ohledání té skutečnosti, s níž zachází“
(Sokol 2004).
V první části této práce jsou rekapitulovány některé obecně známé poznatky. Fyzikální základy jsou
čerpány především z knih The climate near the ground (Geiger et al. 2003), Boundary layer climates
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(Oke 1987), Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics (Callen 1985), The Feynman
Lectures on Physics (Feynman et al. 1964). Přehledové informace o fyziologii rostlin poskytly
monografie Plant physiology (Taiz et Zeiger 2010) a Strasburger’s plant science (Bresinsky et al.
2013).

3. 2. Fyzikální podklady pro zkoumání energetické bilance
Podle prvního termodynamického zákona nemůže v uzavřené soustavě energie zanikat ani vznikat,
dochází však k jejím přeměnám (Taiz et Zeiger 2010). Mezi dvěma tělesy o různých teplotách dochází
k výměně energie těmito procesy: konvekcí (prouděním), kondukcí (vedením) a radiací (zářením)
(Feynman et al. 1964, Callen 1985, Oke 1987). Kondukce se uplatňuje především v pevných látkách,
konvekce je významná v tekutinách (tedy v kapalinách a plynech).

3. 2. 1. Šíření energie prostorem – radiace
Stefan-Boltzmannův zákon z roku 1879 ukazuje, že celková intenzita záření absolutně černého tělesa
roste se čtvrtou mocninou jeho termodynamické teploty (Feynman et al. 1964):
I = ε σ T4
I – celková intenzita záření (W m-2), ε – emisivita (u absolutně černého tělesa = 1), σ – StefanBoltzmannova konstanta (5,6704 . 10-8 W m-2 K-4), T – termodynamická teplota (K)
Amplituda intenzit záření v určitých frekvencích, a tedy výsledný tvar intenzity záření v tomto pásmu,
charakterizuje termodynamickou teplotu na povrchu měřeného tělesa. Závislost intenzity tohoto záření
na termodynamické teplotě popisuje Planckův vyzařovací zákon (Planck 1901). Podle tohoto zákona
lze také zjistit množství energie daného množství fotonů, za předpokladu, že známe vlnovou délku
radiace.

3. 2. 2. Rozdíl mezi absolutně černým tělesem a tělesy reálnými
Každé těleso s teplotou vyšší absolutní nuly, vyzařuje do svého okolí záření.

Jeho intenzita a

spektrální složení jsou dány jeho teplotou a také tím, nakolik se liší od modelu – absolutně černého
tělesa (Callen 1985).
Definice abstraktního pojmu absolutně černého tělesa praví, že zcela pohlcuje veškeré
elektromagnetické záření, které na něj dopadá (Feynman et al. 1964). Zároveň je také ideálním
zářičem, množství energie a rozložení intenzity záření ve vyzařovaném spektru závisí pouze na jeho
teplotě.
Reálná tělesa se od ideálního absolutně černého tělesa samozřejmě více či méně odlišují, a to ve třech
charakteristikách. Jsou to: spektrální pohltivost

– poměr energie pohlcené a celkovým tokem,
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spektrální odrazivost

– poměr energie odražené a celkovým tokem a spektrální propustnost

–

poměr energie prošlé a celkovým tokem. Sečtené jsou tyto faktory rovny jedné. Absolutně černé těleso
má jednotkovou spektrální pohltivost, nulovou spektrální odrazivost a nulovou spektrální propustnost,
neboť dopadající záření nepropouští ani neodráží, ale zcela pohlcuje.

3. 2. 3. Emisivita
Emisivita (ε) je bezrozměrná veličina, charakterizující schopnost tělesa emitovat záření. Je definována
jako poměr intenzity vyzařování reálného tělesa k intenzitě vyzařování absolutně černého tělesa o
stejné teplotě (Callen 1985), tedy podíl záření na základě teploty tělesa a záření odraženého. Emisivita
absolutně černého tělesa se rovná jedné. Emisivita reálných těles je vždy menší. Pro lesklé objekty
(například kovové) se blíží nule. Emisivita není pro jednotlivá tělesa konstantní – závisí na barvě a
struktuře povrchu, na materiálu, na teplotě objektu, úhlu odklonu od normály povrchu a vlnové délce.
Pro účely této práce je emisivita důležitá kvůli měření povrchové teploty těles pomocí termokamery.
Pro správné určení teploty je nutné do přístroje zadat emisivitu měřených objektů, aby nedošlo
k záměně emitovaného a odraženého záření. Voda a listy vegetace (jejichž je voda podstatnou
součástí) mají emisivitu 0,90 – 0,97 (tabulky emisivity manuálu ThermaCam S65 HS). Odražené
záření z okolí může mít různé hodnoty. Infračervené záření, které vychází z jasné oblohy, je hovorově
označováno jako studené vyzařování oblohy a může se odrážet z lesklých povrchů. Má teplotu o 10 –
30 °C nižší, než je teplota vzduchu u země Spencer (2014). Čím víc se bude sledovaný objekt blížit
zrcadlu (tedy, čím nižší bude mít emisivitu a vyšší odrazivost), tím větší podíl jím vyzařovaného
záření bude mít tuto teplotu. To však neznamená, že by teplota objektu byla skutečně 20 °C pod
bodem mrazu. Nicméně tělesem vyzařované (nikoli odražené) záření představuje pouze malý podíl
z celkového záření z jeho povrchu vycházejícího. Na grafu průběhu intenzity záření podle vlnových
délek pro takové zrcadlo bude velký pík v oblasti odpovídající mrazivým -20° a pak ještě mnohem
méně intenzivní vrchol odpovídající reálné teplotě tělesa (manuál ThermaCam S65 HS).

3. 2. 4. Sluneční záření
Slunce nemá vlastnosti ideálního černého tělesa. Jeho teplota je 5900 K. Sluneční záření dopadající na
zemský povrch je tvořeno spojitým spektrem elektromagnetického vlnění, které lze rozdělit do tří
základních oblastí: UV (do vlnové délky 380 nm), VIS (380 –740 nm) a IR (nad 740 nm). Mezi
vlnovými délkami 150 – 4000 nm je vysíláno 99% sluneční energie (Oke 1987). Naproti tomu radiace
emitovaná Zemí, s průměrnou teplotou povrchu 15 °C (NASA, 2014), má vlnové délky mezi 3000 a
100000 nm. Emisní spektra Země a Slunce se tedy téměř nepřekrývají. Z toho důvodu je možné o nich
hovořit odděleně jako o krátkovlnné vysokoenergetické (sluneční) radiaci, a o dlouhovlnné (tepelné)
radiaci ze Země (Geiger et al. 2003).
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Viditelná část spektra leží v oblasti 380 – 740 nm. Jako fotosynteticky aktivní radiace je pak udáváno
záření v rozmezí 400 – 700 nm, energeticky to odpovídá 45 % z celkové radiace slunce (Jones 1992).
Zde má tok fotonů největší hustotu z celého slunečního spektra. Proto je v této oblasti také přinášeno
nejvíce energie (ačkoli UV záření o kratších vlnových délkách přenese v jednom kvantu energie více).
Této oblasti se přizpůsobily oči živočichů i fotosystémy rostlin, které maximální energetický tok
použily pro syntézu uhlíkatých látek (Taiz et Zeiger 2010).
Zatímco spektrum se při průchodu vakuem nemění, hustota zářivého toku se snižuje se vzdáleností od
Slunce. Příkon energie dopadající kolmo na povrch atmosféry při průměrné vzdálenosti Země a Slunce
je tzv. solární konstanta o hodnotách 1361 – 1367 W m-2 (Geiger et al., 2003). Při průchodu
atmosférou je odražena nebo absorbována podstatná část vlnění v oblasti UV a IR, čímž získá
viditelné spektrum u zemského povrchu větší proporční zastoupení (Oke 1987). Záření dopadající na
povrch je vyjádřitelné v jednotkách energie (W m-2) nebo množstvím fotonů (kvantum m-2 s-1 či μmol
m-2 s-1) (Taiz et Zeiger 2010). U zemského povrchu je příkon průměrně 1000 W m-2, mění se podle
denní doby, zeměpisné šířky a aktuálních atmosférických podmínek. Příjem energie na našem území
je průměrně 1100 kWh m-2 za rok (tedy průměrný denní příjem energie okolo 3 kWh m-2 (Pokorný et
al. 2010b) v tropech až 3000 (NASA 2014).

Obr. 1: Spektrum sluneční radiace dopadající na povrch atmosféry (vyšší z plných čar), spektrum
absolutně černého tělesa o teplotě Slunce (čárkovaně) a spektrum dopadající na zemský povrch (nižší
z plných čar) – to je ochuzeno o části absorbované atmosférickými plyny. Na ose x je vlnová délka
v μm, na ose y pak intenzita záření ve W m-2 Å-1. (Přejato z Howarda et al. 1960.)
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Sluneční záření na povrchu atmosféry se liší od záření na povrchu země, protože určité jeho části jsou
absorbovány atmosférou (Taiz et Zeiger 2010, Kiang et al., 2007, Howard et al. 1960), viz obr. 1.
Atmosféra je propustná pro viditelnou část spektra, zatímco UV záření pohlcuje. Tzv. skleníkové
plyny (mezi nimiž je vodní pára zdaleka nejvíce, avšak nekonstantně co se místa i času týče,
zastoupena) absorbují podstatnou část IR záření, což vede ke zvýšení teploty atmosféry.

3. 2. 5. Vlastnosti vody důležité pro energetickou bilanci
Voda je známa svými ojedinělými vlastnostmi, díky kterým se stala základní podmínkou pro život na
zemi. Z tvaru a parciálních nábojů jejích molekul vyplývají koheze, adheze, povrchové napětí, ale také
nejvyšší hodnoty skupenského tepla výparu a měrné tepelné kapacity ze známých kapalin (Taiz et
Zeiger 2010). Tyto veličiny jsou podstatné při uvažování o vztahu mezi vodou a energií. Skupenské
teplo výparu vody je 2243,7 kJ kg-1 pro 25 °C, veličina je totiž teplotně závislá. Měrná tepelná kapacita
je také mírně teplotně závislá, při 25 °C je 41,8 kJ kg-1 K-1. Vysoká hodnota měrné tepelné kapacity
znamená, že voda je relativně odolná ke změnám teploty a že tedy stabilizuje tepelné podmínky svého
okolí (Olejnik et al. 2002).
Podle saturace ekosystémů vodou se příchozí energie může měnit v latentní teplo vodní páry (Olejník
et al. 2002). Při dodání 2243,7 kJ tepla se buď odpaří 1 kg vody, anebo se 54.68 kg ohřeje o 1K.
Záleží na specifických podmínkách a vlastnostech prostředí (včetně biologických procesů), nakolik se
uplatní ten který děj. Při rychlosti transpirace 1 mg s-1 je příkon do latentního tepla 2, 2437 W.

3. 2. 6. Vodní potenciál a hydraulická konduktivita
Vodní potenciál je veličina popisující tendenci vody k pohybu do jiného místa. Skládá se ze čtyř
hlavních složek: osmotické, tlakové, gravitační a matriční. Osmotický potenciál závisí na obsahu
rozpuštěných látek. To využívají rostlinné buňky a díky hromadění iontů v plasmě nasávají vodu
z okolí. Gravitační potenciál roste se vzdáleností od země. Matriční potenciál je významný především
v kapilárách a buněčných stěnách. V hydratovaných pletivech se ale pro svou malou hodnotu většinou
zanedbává (Bresinsky et al. 2013, Kramer et Boyer 1995)
Voda se pohybuje z místa s vyšším potenciálem do místa s potenciálem nižším. Není to však jenom
otázkou rozdílu potenciálů, jakou rychlostí a zda vůbec se bude voda ve výsledku pohybovat. Roli zde
hrají vlastnosti prostředí, tzv. hydraulická konduktivita. Ta je závislá jak na vodivém odporu prostředí,
tak i na obsahu vody. I malý úbytek objemu vody v prostředí vede k velkému poklesu hydraulické
konduktivity (Rawls et al. 1982).
Je-li rozdíl vodních potenciálů mezi půdou a atmosférou kladný, rostliny mohou zprostředkovat tok
vody do atmosféry (skrze kořeny, kmen a listy). Z pouhých hodnot vodního potenciálu v listech však
ještě není možné usuzovat na fyziologický stav listů. Nízký vodní potenciál v listech může mít totiž
dvě zcela opačné příčiny. Zaprvé tento stav může nastat v listech s vysokou rychlostí transpirace (když
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je rostlina dobře zásobena vodou). Intenzivním odpařováním je vytvářen nízký potenciál a podtlak,
který je hlavní hnací silou transpiračního proudu v xylému. Na druhou stranu nízký vodní potenciál se
vyskytuje také v listech s průduchy zavřenými v důsledku suché atmosféry při současném nedostatku
vody v půdě – i přes zavřené průduchy dochází k úniku vody skrze průduchové štěrbiny a kutikulu a
vodní potenciál je nízký (Bresinsky et al. 2013).

3. 3. Energetická bilance listu
Listy rostlin interagují s okolním prostředím v procesech výměny uhlíku, vody a energie. Díky
průduchům mohou regulovat příjem a výdej plynů, a zachovávat tak rovnováhu, která je optimální pro
jejich růst a život.
Teplota je základní charakteristikou prostředí a do velké míry rozhoduje o tom, kde mohou rostliny
přežít. Nicméně teplota v blízkém okolí rostlin či přímo na jejich povrchu se často liší od teploty
stanoviště měřené standardními meteorologickými metodami. Teplotní režim rostlin se odvozuje od
jejich hospodaření s energií a vodou.
V literatuře se často vyskytuje tvrzení, že rostliny musí volit mezi příjmem CO2 pro fotosyntézu a
ztrátou vody. Z tohoto pojetí vychází transpirace jako negativní proces, kterému se zkrátka nelze
vyhnout – hovoří se o ztrátě vody (Zoebl 2006, Kramer et Boyer 1995). Je pravda, že při srovnávání
celkového povrchového odtoku z lesů a z nezalesněných území pod lesními porosty vody méně, což
svádí k tvrzení, že transpirovaná voda je pro ekosystém nenávratně ztracena (Calder 2007, van Dijk et
Keenan 2007). Proti tomuto závěru však jasně hovoří zjištění, že odlesnění ve velkém měřítku vede
k prokazatelnému snížení srážek (Diamond 2005). Voda na takových územích není ztracena
transpirací, protože tam ani nebyla. Lesy naproti tomu vodu pozdržují a recyklují v daném
ekosystému, či ji pomáhají transportovat dále do vnitrozemí (Makarieva et Gorshkov 2007). Tato
práce se soustředí na jiný aspekt transpirace než je výměna vody za CO2, který rozhodně není
marginální, a přesto stále uniká širší pozornosti – stabilizování klimatu.

3. 3. 1. Příjem a výdej energie
Při jasném slunečním osvitu je slunce pro list hlavním zdrojem energie (Bresinsky et al. 2013). List
dokáže velmi efektivně absorbovat sluneční krátkovlnné záření (SRnet) – jen malá část je odražena
nebo propuštěna skrz, a kdyby neexistoval způsob, jak energii dále disipovat, jeho teplota by prudce
vzrůstala daleko za fyziologicky únosné hranice.
List pohlcuje také dlouhovlnné záření, přicházející k němu z okolních těles a oblohy, tato radiace tvoří
podstatnou složku z celkové přijaté energie (Gates 1980). Celková dlouhovlnná bilance (LRnet) může
být buď pozitivní, převažuje-li absorpce, nebo negativní, převažuje-li emise. Právě vyzařování
dlouhovlnného záření podle Stefan-Boltzmannova zákona lze zaznamenat termokamerou jako
povrchovou teplotu objektů (viz kap. 3. 2. 1.).
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Jaký podíl příchozího záření list pohltí, záleží na jeho orientaci vůči slunci, odrazivosti a propustnosti
pro sluneční světlo, tloušťce, funkci stomat, tvaru buněk, epikutikulárních voscích, rozvrstvení pletiv
(parenchym a mezibuněčné prostory) a biochemickém složení (Ustin et al. 2001, Kiang et al. 2007).
K další výměně tepla dochází na rozhraní listu a vzduchu, ve velké míře zvláště tehdy, mají-li výrazně
rozdílné teploty. Tento proces je nazýván konvekce (C). Fouká-li vítr je teplo předané vzduchu dále
odváděno kondukcí. To umožní ještě neohřátému vzduchu dostat se do kontaktu s listem a přijmout od
něj další energii. (Taiz et Zeiger 2010)
Velké množství energie je vydáno z listu transpirací (E) v podobě latentního tepla, tedy tepla
investovaného do skupenské přeměny vody v páru.
Také metabolické procesy (M), jako je respirace a fotosyntéza, se podílí na energetických tocích,
ovšem pouze velmi malou částí v řádech maximálně procent, a obvykle bývají v energetických
úvahách zanedbány (Bresinsky et al. 2013).
Když list dosáhne rovnovážného stavu, v němž se jeho teplota nemění, všecky složky energie se
v součtu musí rovnat nule. Následující jednoduchá rovnice shrnuje výše řečené:
SRnet + LRnet + C + E + M = 0
Zkratky pro různé druhy energie v listu: SRnet = krátkovlnné záření ze Slunce, LRnet = dlouhovlnné
záření, C = konvekce, E = evapotranspirace, M = metabolické procesy.
Žádný ekosystém není uzavřeným systémem ve fyzikálním smyslu – přichází do něj kromě přímo
dopadající radiace také tepelná energie se vzduchem z okolí. Tak se může stát, že energie uložená
listem do latentního tepla vodní páry je větší, než energie listu dodaná radiací – má-li list dost vody, na
transpiraci používá více než 100 % radiace. Známý je příklad z vodních zdrojů obklopených písčitou
krajinou a suchou atmosférou, kde je poměr zjevného a pocitového tepla (tzv. Bowenův poměr,
Bowen 1926), záporný, což znamená, že k odparu vody je použito nejen energie daného místa, ale také
tepla z okolního vzduchu přivedeného advekcí (Brutsaert et Stricker 1979).

3. 3. 2. Krátkovlnné záření
Během slunného dne představuje absorpce krátkovlnného záření nejdůležitější část příjmu energie
listem. Již bylo zmíněno, že Slunce vysílá většinu své energie v rozmezí 150 – 4000 nm (Oke 1987).
Záření o nejvyšší energii, UV (do vlnové délky okolo 400 nm), může list poškodit, zejména rozbitím
nukleových kyselin a indukcí vzniku kyslíkových radikálů (Jansen et al. 1998). Tomu se rostliny brání
zaprvé preventivně – silnějšími listy, epidermis s obsahem fenolů absorbujících UV, a za druhé
dodatečně, opravou poničené DNA či RNA a zvýšením hladiny antioxidantů (Buchard et al. 2000,
Demmig-Adams et Adams 1992).

16

Zhruba polovina veškeré energie vyzářené sluncem je obsažena v záření o vlnových délkách mezi 400
a 700 nm (Jones 1992). Zde leží viditelné spektrum i fotosynteticky aktivní radiace a listy absorbují 85
% záření, které k nim přichází v tomto rozmezí (Kiang et al. 2007). I v těchto vlnových délkách však
může být záření pro rostliny nebezpečné, je-li ho příliš. Energie, která nemůže být předána do
fotochemických reakcí poté, co ji přijme světlosběrný komplex, se uvolňuje buď fluorescencí
(Maxwell et Johnson 2000) anebo v podobě tepla skrze reakce xantofylového cyklu (Latowski et al.
2011, Demmig-Adams et Adams 1992). Při přílišném ozáření však i zde může dojít k fotopoškození
(Müller et al. 2001).

3. 3. 3. Dlouhovlnné záření
Infračervené záření s nižší energií než má záření krátkovlnné a s vlnovou délkou mezi větší než 700
nm není již listem využíváno k fotochemickým reakcím. Mezi 1200 a 3000 nm však leží oblast, v níž
(mimo další vlnové délky) absorbuje energii voda v listech obsažená (Jacquemond et Ustin 2003).
Podle své teploty list také v této části spektra vyzařuje. Vyzařování dlouhovlnné (tepelné) radiace
není marginální složkou energie vydávané listem. V závislosti na okolních podmínkách může být
dokonce hlavním způsobem výdeje energie z listů – větším nežli konvekce a latentní teplo (Gates
1980). V laboratorním pokusu bylo dokázáno, že dlouhovlnná radiace ze stropu a podlahy dodala listu
57 % přijeté energie, zatímco světelný zdroj o výkonu 600 W m-2 pouze 41 % (Mellor et al. 1964).
Také výdej energie z listu se pak odehrával především v dlouhovlnné části spektra – 63%, zatímco na
transpiraci bylo využito 32 % a na konvekci 5% z energie listu (Mellor et al. 1964).
Dlouhovlnné záření vycházející z povrchu listu záleží podle Stefan-Boltzmannova zákona pouze na
jeho teplotě. Jeho absolutní hodnota se proto nesníží, ani tehdy, bude-li list více transpirovat (pokud
tato transpirace nepovede ke změně jeho teploty). Sníží se však jeho relativní zastoupení v celkovém
energetickém výdeji listu.
Obloha vyzařuje dlouhovlnnou radiaci, která má obvykle menší energii než radiace ze Země. Při jasné
obloze je zaznamenatelné tzv. radiační ochlazování povrchů. Tento efekt je během slunečního osvitu
přehlušen nesrovnatelně větším množstvím energie krátkovlnné sluneční radiace. K jeho potlačení
však dochází i v noci, když není jasno, neboť teplota oblak je vyšší, než teplota jasné oblohy (Martin
et Berdahl 1984). Ani při jasné noční obloze nemusí ovšem vždy k radiačnímu ochlazení povrchů dojít
– stačí, aby bylo přiváděno teplo z okolí mírným větrem. Jones (1992) uvádí, že teplota oblohy je
nejméně o 20 °C nižší než meteorologická teplota vzduchu, ovšem některé zdroje uvádí teploty ještě
mnohem nižší (Eriksson et Granquist 1982). Spencer (2014) provedl pokus, v němž ukázal, že
efektivní teplota oblohy je zhruba o 10 °C nižší než teplota vzduchu u země, je-li oblačno a vlhko, a
zhruba o 30 °C nižší, je-li jasno a sucho. Nejcitelnější je radiační teplota oblohy při nízké vlhkosti
vzduchu a za bezvětří (z tohoto důvodu jsou u ovocných sadů – zejména v suchých oblastech –
instalovány větráky, které za a jasných nocí víří vzduch a brání tak omrzání květů a plodů). Je-li
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v ovzduší v noci vyšší vlhkost (dodaná např. transpirací přes den), může kondenzace dodat povrchu
dostatek tepla k vyrovnání radiačního ochlazení.

3. 4. Fyziologické nástroje listu v hospodaření s vodou
Nakládání s vodou je pro rostliny nejdůležitějším způsobem, jak mohou ovlivnit svou energetickou
bilanci. Voda se hromadným tokem pomocí kapilárních sil v xylému a soudržnosti vodíkových vazeb
dostane z kořenů až do buněčných stěn listových kapilár. Zde, na rozhraní vzduchu a vody, vzniká
podtlak, který je hnací silou celého transpiračního proudu v rostlinách. Povrchové napětí vody
způsobí, že na místo vody odpařené je přitahována voda z xylému (Taiz et Zeiger 2010).
Celková evapotranspirace z listů je složena ze tří částí: transpirace stomatální, kutikulární a evaporace
z povrchu. Rostliny ovlivňují množství odpařené vody aktivitou průduchů, kutikulární transpiraci a
odparu z povrchu zabránit nemohou (Bresinsky et al. 2013).
Míra transpirace je dána koncentrací vodních par vně a uvnitř listu (Brodribb et Holbrook 2003,
Kramer et Boyer 1995). Při určování koncentrace páry v mezibuněčných prostorech listu se vychází
z předpokladu, že je zde vzduch při dané teplotě nasycený vodní párou (Kramer et Boyer 1995). Jestli
se voda změněná v páru v mezibuněčných prostorech listu dostane do atmosféry či ne, záleží kromě
otevřenosti průduchů také na odporu hraniční vzduchové vrstvy (Kramer et Boyer 1995).
I malé snížení vodního potenciálu vede k zásadnímu poklesu hydraulické konduktivity, ztrátě turgoru
a zavření průduchů (Brodribb et Holbrook 2003). Stoupne-li deficit vodní páry v atmosféře
obklopující list, průduchy se uzavírají, neboť ztráty vody by byly vůči fotosyntetickému zisku příliš
vysoké (Verbeeck et al. 2007) a mohlo by dojít k přerušení vodních sloupců – ke kavitacím (Bresinsky
et al. 2013). Zavření průduchů v podmínkách suchého vzduchu navíc podstatně zpomalí vysychání
půdy (Bresinsky et al. 2013). Naopak při vysoké vlhkosti okolního vzduchu rostliny otevírají
průduchy – a to i tehdy, pokud není do listů transpiračním proudem dodávána další voda (Schulze et
al. 1972). Mladé stromy s mělčími kořeny jsou citlivější na tlak vodní páry v ovzduší – s jeho
poklesem zavírají stomata dříve než stromy starší (Dawson 1996).
Vodivost průduchů a transpirace jsou během dne ovlivňovány různými faktory (Bresinsky et al. 2013).
Lze rozlišit tři hlavní fáze, viz obr. 2. V první fázi v důsledku nárůstu sluneční radiace vodivost
stoupá. Druhá fáze se projevuje poklesem vodivosti po dosažení kritické hodnoty deficitu vodní páry
(8-10 hPa). Třetí fáze je pokračování poklesu v důsledku hromadění produktů fotosyntézy v listech,
zvýšení koncentrace ABA (signál z kořenů o deficitu vody) a kavitací v xylému. Kombinace vlhkosti
půdy a vzduchu rozhoduje o průběhu těchto tří fází vodivosti průduchů během dne (viz obr. 2).
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Obr. 2: Schéma denní variace vodivosti průduchů. Křivka č. 1: vysoká vlhkost půdy i vzduchu, křivka
č. 2: vlhká půda, ale suchý vzduch, křivka č. 3: suchá půda i vzduch, šipka ve směru zvyšování
intenzity sucha (Bresinsky et al. 2013).
Rozmístění, morfologie a množství průduchů jsou proměnlivé napříč rostlinnou říší. Kukuřice má 60 –
80 průduchů na mm2, u jabloně je to již 300 a u dubu až 1000 průduchů na mm2. Čím větší množství
průduchů, tím menší je jejich velikost – jsou- li otevřeny, je obsah průduchových štěrbin k povrchu
listu asi 1%. (Kramer et Boyer 1995)
Se ztenčováním hraniční vrstvy vzduchu u povrchu listu (v turbulentní atmosféře) roste vliv
otevřenosti průduchů na rychlost transpirace (Buckley et al. 1999, Kramer et Boyer 1995).
Reakce listu na vodní stres se skládá ze 6 základních mechanismů. Zaprvé dochází k zavření průduchů
v důsledku suché atmosféry (prevence vzniku kavitací). Dalším mechanismem je zavírání průduchů
jako odpověď na signál o nedostatku vody z kořenů (kyselina abscisová) – zde je ovšem patrné
zpoždění odpovídající vzdálenosti listů a kořenů, jedná se o tzv. hydroaktivní zavírání průduchů.
Zavření průduchů je dále způsobováno mechanicky (tzv. hydropasivní odpověď), prostou ztrátou
turgoru vysychajících listů. Tato pasivní reakce se dostavuje v řádu minut po začátku stresu, např.
zvýšené teplotě vzduchu (Taiz et Zeiger 2010). V případě přetrvávajícího sucha je stimulován růst
kořenů a omezen vývoj nových listů. Pokud zmíněné mechanismy nepomohou vyrovnat ztráty vody,
dochází k opadu listů. Dlouhodobým následkem sucha je pak změna druhů přítomných v ekosystému.
(Bresinsky et al. 2013)

3. 5. Vedení vody stromem
Vedení vody rostlinami je čistě fyzikálním procesem, který je založen na vlastnostech vody (koheze,
adheze) a kapilár vodivých pletiv. Směr pohybu vody je pak dán rozdílem vodních potenciálů. Voda
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proudí xylémem i za nefyziologických podmínek, například v teplotě 1°C (Milburn 1966), nebo při
odříznutí části rostliny a jejím ponoření do vody vzhůru nohama (Hales 1727).
Rozdíl vodního potenciálu je ovlivňován jak dostupností vody v půdě, tak evapotranspirací v koruně.
Na změnu těchto faktorů však reaguje transpirační proud se zpožděním, které vyplývá z rychlosti
transportu vody různými částmi stromu a z jejich schopnosti odolávat podtlaku.
I v případě dostatečného zásobování kořenů vodou může dojít k zavírání průduchů v důsledku
vysychání. Řapíky listů jsou totiž nejcitlivější částí celého vodivého systému a při vysychání klesá
jejich hydraulická konduktivita 4x rychleji než ve kmeni, proto v nich také dochází dříve ke kavitacím
(Tyrré et al. 1993). Fungují tak jako jistá pojistka proti kavitacím ve kmeni, které jsou nebezpečnější a
hůře opravitelné (Bresinsky et al. 2013). Je tedy zřejmé, že dynamika odpovědi na vodní stres se
zásadně liší mezi jednotlivými listy a kmenem.
Ne veškerá voda tekoucí kmenem musí být ihned využita v transpiraci. Určité množství je použito pro
metabolismus, tlak a jako zásobní voda. Podíl zásobní vody v denní transpiraci bývá 20 až 30 %
(Čermák 2007). Proudění vody v xylému může mít také opačný směr, v rámci hydraulické redistribuce
(Nadezhdina et al. 2006). Jde o proces, kdy voda proudí pasivně do místa s nižším vodním
potenciálem – třeba i z kmene do kořenů, nebo z kořenů do půdy (Da Rocha et al. 2004). Hydraulická
redistribuce má vliv na celkový výpar z krajiny a je tak jedním z klimatotvorných faktorů vytvářených
stromy (Prieto et al. 2012)
Z výše uvedeného vyplývá, že z aktuálního transpiračního proudu není možné přesně určit, kolik vody
je v daném čase přeměňováno na vodní páru v samotném procesu transpirace v listech. Přesto však sap
flow vykazuje změny v závislosti na denní době, teplotě a ozářenosti.

3. 6. Vliv stromů a porostů na klima
Podle zákona o zahřívání těles na základě barvy povrchu jsou stromy se svým relativně nízkým
albedem (mírou odrazivosti) spíše příjemci energie, což by podle některých studií mělo vést k nárůstu
teploty také v jejich okolí (Bonan 2008, IPCC 2014). Skutečně, srovná-li se roční průběh teplot
v boreálu s teplotním průběhem modelu – holé země či tundry, teploty jdou zde vyšší v zimě i v létě
(Bonan et al. 1992). Při takovém čistě fyzikálním pojetí se například lesní porosty mohou z hlediska
zabránění globálnímu oteplování jevit jako nevhodný pokryv zemského povrchu (Bala et al. 2007).
Nicméně mnohé výzkumy, zvláště reálná měření, ukázaly, že barva povrchu není jediným faktorem
určujícím teplotu a že lesní pokryv má prokazatelně ochlazující vliv na krajinu (Hesslerová et al.
2013, Hesslerová et Pokorný 2011). Uvažujeme-li o stromech jako klimatických činitelích, musíme
vzít kromě fyziky v úvahu i biologické procesy. Transpirací se rostlinám, oproti teoretickým
předpokladům, daří své okolí spíše ochlazovat, nebo ještě lépe vyrovnávat teplotní i vlhkostní rozdíly
mezi dnem a nocí i zimou a létem. V případě, že mají stromy dostatek vody, mohou do latentního
tepla ukládat příchozí energii tak efektivně, že je teplota jejich listů až o 2 °C nižší než teplota
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okolního vzduchu (Bresinsky et al. 2013). Zhruba 70 % evapotranspirace kontinentů je tvořeno vodou,
která prošla rostlinami z půdy do atmosféry (Bresinsky et al. 2013). Je tedy zřejmé, že lesy
podstatným způsobem ovlivňují globální cykly energie a vody (Pokorný et al. 2010b).
Výše řečené potvrzují také výsledky srovnání teplot mezi živým lesem, mrtvým lesem a rašeliništěm
na Šumavě. Během dvou let měření měl živý les v létě nejnižší teplotu a také nejmenší amplitudy
teplotních výkyvů. Je to způsobeno jednak evapotranspirací a následnou kondenzací, jednak tím, že
stromy v noci brání radiačnímu úniku tepla z půdy, na jejímž povrchu jsou rozdíly teplot vždy nejvíce
patrné, do chladné oblohy. (Hojdová et al., 2005)
Mezi klimatickými modely existují takové, které se zaměřují na fyzický vliv stromů (nízké albedo,
evapotranspirace), a ty, které naopak akcentují biogeochemický efekt (jako sinky pro oxid uhličitý
odlehčí atmosféře o podstatné množství tohoto skleníkového plynu a tím zpomalí globální oteplování
(Pan et al. 2011). Tyto modely si mnohdy odporují. Autoři modelů také sami připouštějí, že není jasné,
zda klima ovlivňuje vegetaci či naopak (Bonan et al. 1992). Je obecnou vlastností velkých a
komplexních modelů, že podle hodnot přiřazených jednotlivým proměnným, ba dokonce výběrem
proměnných zapojených do výpočtu, lze získat výsledky z úplně opačných konců názorového spektra.
Teorie biotické pumpy, o níž bude řeč níže, klade velký důraz na změny tlaku v atmosféře způsobené
transpirující vegetací.
Sluneční záření, které nebylo ani odraženo, ani použito na fotochemické procesy, je přijato povrchem,
na nějž dopadá, a mění se zde na různé formy tepla – teplo přijaté půdou, teplo zjevné a latentní (Taiz
et Zeiger 2010). Množství energie využité pro fotosyntézu se pohybuje v řádu jednotek procent
z celkového příchozího záření (Pokorný et al. 2010b). Množství tepla přijatého půdou se odvíjí od
jejího albeda a obsahu vody. Poměr latentního a zjevného tepla závisí na tom, zda a v jakém množství
je právě voda v daném prostředí přítomna.
Zjevné teplo okamžitě pocítíme jako zvýšení teploty povrchu a následně i vzduchu. Latentní teplo
však teplotu nezvýší, nýbrž svou energii vloží do změny skupenství vody. Měrné skupenské teplo
vody je stejně jako její tepelná kapacita relativně vysoké (při 25°C je skupenské teplo 2243,7 kJ kg-1) a
tudíž lze touto cestou odvést velké množství energie.
Rostliny mají díky anatomickým a fyziologickým charakteristikám svých kořenům, vodivých pletiv a
listů ojedinělé vlastnosti, které jim umožňují s vodou velmi dobře pracovat a ovlivňovat kolik vody se
dostane do atmosféry v plynném skupenství, takže podstatně ovlivňují poměr zmíněných tepelných
forem, na které se energie přemění (Hutjes et al. 1998). V krajině s dostatkem vody se 80 % energie
využije v latentním teple, zatímco ve vysušené krajině (zastavěná plocha, odvodněné pole) je tato
energie patrná jako zjevné teplo (Pokorný et al. 2010a). Srovnání množství zjevného tepla
z odvodněných ploch s množstvím tepla, dodaným do atmosféry působením skleníkových plynů
ukazuje, o jak velké sumy energie se v globálním měřítku rovná. Oxid uhličitý a další skleníkové
plyny způsobují radiační zesílení (navýšení příchozího tepelného záření) v řádu desetin W m-2, ve
zjevném teple to mohou být až stovky W m-2 (Hesslerová et Pokorný 2011).
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Pro lepší představu následuje teoretický příklad toho, jak mohou stromy nakládat se sluneční energií.
Během vegetační sezóny jsou velké a vodou dobře zásobené duby schopny transpirovat až 400 litrů
vody denně (Wullschleger et al. 1998). Energie potřebná na přeměnu takového množství vody ve
vodní páru je 898 MJ, zhruba 250 kWh. Zeměpisná šířka střední Evropy přijímá denně průměrné
záření o energii 3 kWh m-2 (NASA 2014) – v letních měsících až 8 kWh m-2. Má-li strom průmět
koruny 300 m2, přichází na jeho povrch denně 900 kWh. Téměř 28 % příchozí energie se v tomto
případě spotřebuje na změnu skupenství vody.
Je důležité si uvědomit, že klimatizační efekt stromů je vlastně dvojí: evapotranspirace brání zvýšení
teploty při výparu, ale také zvyšuje teplotu při zpětné kondenzaci na chladnějším místě nebo v noci
(Eiseltová et al. 2012).
Význam vegetace pro lokální klima je nejlépe vidět na příkladu tepelných ostrovů velkoměst. Ta jsou
z velké části pokryta nepropustnými materiály s minimem vegetace. Střechy a asfalt mají poměrně
nízké albedo, srážková voda je navíc co nejrychleji odváděna pryč kanalizací. Příchozí energie se tak
přeměňuje z většiny na zjevné teplo. Ve městech je pak teplota o 3 stupně vyšší než v jejich okolí.
Nicméně tam, kde jsou parky a jiné plochy s vegetací, se daří držet teplotu na nižších hodnotách (Taha
1997). Na základě teploty a vlhkosti lze stanovit index nepohodlí, který odpovídá pocitům člověka ve
městech. V parcích má prokazatelně nižší hodnotu (Georgi et Zafiriadis 2006).
Ve venkovské krajině mohou tepelné ostrovy vznikat například nad velkými lány odvodněných polí.
Nad takovými plochami se tvoří vzestupné proudění teplého vzduchu, které nedovolí kondenzaci a
odnáší vodní páru z dané lokality. Následky odvodnění krajiny pak lze sledovat jako záplavy, sucho či
ničivé vichřice (Kravčík et al. 2008). Tyto jevy jsou navíc provázené pozitivní zpětnou vazbou – čím
míň vody se v krajině nachází, tím menší je její schopnost si vodu udržovat. Ačkoli většina interakcí
mezi atmosférou a zemským povrchem má důsledky pouze v takzvané hraniční vrstvě atmosféry (do 1
až 2 km), stává se, že – především změny v tlaku – ovlivní i stálejší proudění vzduchu v troposféře
(Oke 1987).

3. 6. 1. Biotická pumpa
Klima v určité oblasti je určováno mnoha vzájemně se ovlivňujícími faktory. Zcela jistě to je
zeměpisná poloha a nadmořská výška. Podstatný, ale již méně jednoznačný vliv má převládající
atmosférické proudění – rozdíly v tlaku vzduchu a směr větru jsou dány zaprvé čistě fyzikálně,
otáčením země, zadruhé však také biologickými procesy na pevninách.
Klimatotvorná funkce lesů v globálním měřítku není pouhou sumou mikroklimatických efektů
jednotlivých stromů, jak byly vylíčeny výše. Také není ani pouhým důsledkem změny albeda. Role
lesů při utváření klimatu je patrná především ve vytváření horizontálních tlakových gradientů
v atmosféře, které vyplývají z poměrů mezi latentním a pocitovým teplem. Tuto skutečnost ukazuje
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teorie biotické pumpy, vytvořená ruskými fyziky a ve své finální podobě publikovaná v roce 2007 (F
et Gorshkov).
Teorie vychází z fyzikálního popisu velkého vodního cyklu, výměny vod mezi zemí a mořem. Voda
z pevnin odtéká do oceánů. Tyto ztráty musí být kompenzovány adekvátním přísunem vody ve formě
srážek.

Není-li na povrchu kontinentu přítomna vegetace, vodní pára odpařená nad oceány se

vzdušným prouděním dostane pouze pár stovek kilometrů od pobřeží, a srážky exponenciálně klesají
se vzdáleností od oceánu. Amazonie, střední Asie a rovníková Afrika však nedostatkem srážek netrpí,
byť jsou od pobřeží vzdáleny tisíce kilometrů. Zmíněná území jsou totiž pokryta rozsáhlými lesy,
které pomáhají nasávat a transportovat vzdušnou vlhkost do vnitrozemí (Makarieva et Gorshkov
2007, Sheil et Murdiyarso 2009), viz obr. 3. Přispění lesů ke srážkám je také způsobeno uvolňováním
množství organických molekul (např. terpenů) do atmosféry, kde mohou fungovat jako kondenzační
jádra (Kavouras et al. 1998).

Obr. 3: Schéma biotické pumpy. Vzduch nasycený vodní párou je nasáván do míst, kde vznikl podtlak
po kondenzaci vodní páry. Ke srážkám tak dochází častěji v místech, kde je vyšší evapotranspirace (a,
b, c, d). Pouze kontinuální zalesnění vede k přesunu vody z oceánů až do středu kontinentů (e).
(Makarieva et Gorshkov, 2014)
Voda na Zemi cirkuluje mezi oceány a pevninami v takzvaném velkém vodním cyklu. Tímto cyklem
jsou přemisťovány velké masy vody na velké vzdálenosti a je neoddělitelně spjat s přesouváním a
přeměnami energie mezi 4 formami: radiační, termální, kinetickou a potenciální. Obsah vodní páry
v atmosféře není konstantní v čase ani místě. Existují sice sezónní změny, ale kromě nich také
nepředvídatelné výkyvy. To je jedním z důvodů, proč je tak problematické počítat s vodní párou jako
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se skleníkovým plynem – ačkoli molekuly vody velmi dobře absorbují dlouhovlnné záření, těžko se dá
říci, že je jejich přítomnost v atmosféře nežádoucí, nebo jaká je jejich normální a „správná“
koncentrace.
Aby se pevniny nevysušovaly, mělo by být stejné množství vody dodáváno srážkami, jako jí odtéká
řekami nazpět do moří.
Kromě účasti na velkém vodním cyklu je nicméně voda na souši někdy pozdržována také oběhem
v malých vodních cyklech. Ty jsou příznačné pro rovnovážné mozaikovité ekosystémy, v nichž se na
relativně malých vzdálenostech pravidelně střídají místa evapotranspirace a kondenzace (Gates 1993).
Velkoplošná odlesňování, urbanizace, narovnávání řek a meliorace mají za následek rychlejší
odvádění vody z pevnin a jejich následné vysychání (Kravčík et al. 2008).
Teorie biotické pumpy mimo jiné ukazuje, že malé vodní cykly mohou mít jeden převládající směr
transportu vody, a to směrem do středu kontinentů. Vzduch proudí z míst s nižší evapotranspirací do
míst s evapotranspirací vyšší. Místa na povrchu planety se dají rozdělit do dvou skupin, podle toho,
zda z nich voda odchází, anebo je jimi přijímána. Po nástupu života na souš se díky biotické pumpě
stal z pralesů akceptor vodních srážek a z oceánů donor. Lesní LAI (leaf area index, pokryvnost
listoví) je větší než 1 a proto se z povrchu listů může vypařovat víc vody než z povrchu moří. Díky
transpiraci se vzduch nad povrchem lesů dostane z hydrostatické rovnováhy. Vodou nasycený a teplý
vzduch stoupá, teplota vzduchu nad lesem však s výškou klesá. Voda díky adiabatickému stoupání
vlhkého vzduchu kondenzuje a vypadává v podobě srážek. Vzduch je tím ochuzen o plynnou fázi
H2O, čímž ve spodní vrstvě atmosféry vzniká podtlak, který začne horizontálně nasávat vzduch
z okolí. Pokud je přítomno souvislé zalesnění, voda z oceánů je takto cyklicky přemísťována až do
nitra kontinentů. Stabilní přísun vody na pevninu je tedy funkcí transpirace lesů na regionální úrovni.
Je zde zřejmá nutnost udržování lesních porostů nikoli na lokální, ale regionální až globální úrovni.
Přísun srážek nad Evropu je totiž poháněn především „nasáváním“ v Rusku, a proto by nás mělo
eminentně zajímat, jak a kolik dřeva se těží na Sibiři (Makarieva et Gorshkov 2007).
Zavádění nepůvodních dřevin nemůže mít dlouhodobě dobrý vliv na cirkulaci vody. Klimatické a
geologické podmínky daného místa jsou totiž naprosto jedinečné a komplexně propojené s přítomnou
vegetací. Jenom po tisíce let se vyvíjející les s mnoha druhy (nejen rostlin), které se ve svých
vlastnostech a funkcích vzájemně doplňují, má schopnost vytvořit stabilně fungující biotickou pumpu.
Je tedy nezbytné poznat principy fungování přirozeného lesa a napodobit je v kulturní krajině (Ripl
2003)
Soudobá meteorologie podle autorů teorie přehlíží jeden z podstatných klimatických činitelů a má
proto problémy s vysvětlováním takových jevů, jakými jsou stále častější a závažnější sucha i povodně
na celém světě. Stejně tak nedokáže uspokojivě prokázat závislost vzestupů a pádů starověkých
civilizací na počasí. Úspěšné zemědělství (tedy kultura a civilizace) je však bezpodmínečně závislé na
dostatečném množství srážek nad hospodářskou krajinou, a to platí nejen pro minulé národy, nýbrž
velmi palčivě dnes i pro nás.
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3. 7. Metody zjišťování energetické bilance stromů
Zjištění fyziologického stavu jednotlivých stromů i celých porostů je podstatné pro posouzení jejich
hospodářské využitelnosti – ať již jde o bezpečnost, kvalitu dřeva, atraktivitu pro škůdce či vodní a
energetickou bilanci celé okolní krajiny.
Celá řada metod je založena na sledování vodního provozu stromů. Jsou mezi nimi metody založené
na sledování pohybu izotopů vodíku, určování transpirace přímo na listech nebo energetické
rovnováhy ve kmeni (Dawson 1996, Smith et Allen 1996).
Jak již bylo řečeno, rostlinné toky energie a vody představují velký podíl ze svých celkových obratů v
ekosystémech, nejedná se tedy o zanedbatelné epifenomény života stromů (Bresinsky et al. 2013).
Vodní provoz bývá vybírán jako ukazatel jejich zdraví, protože voda je nezbytná pro všechny další
fyziologické procesy a také proto, že vodivá pletiva představují největší objem jejich těl. Ačkoli jsou
kořenový systém a větvoví komplikovanými strukturami, vodní tok je integrován ve kmeni.
Zkoumání sap flow v malých rostlinkách vyžaduje neinvazivní metody, jako je např. magnetická
rezonance, která je velmi přesná (Köckenberger et al. 1997), zároveň však velmi drahá a funkční jen
na malých průměrech, např. na semenáčcích či na řapíku listu.
Termodynamické metody je možné použít na velké kmeny, i na celé porosty (Smith et Allen 1996).
Patří mezi ně tepelný pulz – HPV, rozptyl tepla – HD, tepelná bilance kmene – THB (Čermák et al.
2004), deformace tepelného pole – HFD (Nadezhdina et al. 1998).
Míra evapotranspirace se projeví také teplotou transpirujících listů. Teplotu povrchů korun je možné
zjistit fotografováním v IR spektru. Tato metoda má výhodu, že ji lze použít na konkrétní strom i na
celé lesy při símkování z letadla. Zatímco povrch vegetace v souvislém porostu lze brát jako plochu, u
solitérních stromů se musí vzít v úvahu tvar koruny, chceme-li zjistit, jaké množství záření na strom
dopadá (Čermák et Kučera 1990).
V hospodaření s vodou hraje velkou roli rozdíl mezi jednotlivými druhy stromů. Druhy počátečních
sukcesních stadií se musejí vyrovnat s náročnějšími podmínkami – horší půdou a vodou ve větších
hloubkách, proto mají větší podíl hlubších kořenů (Gale et Grigal 1987). Také stáří stromů je důležité
– starší stromy mohou spoléhat na podzemní vodu, zatímco mladým a mělčeji kořenícím stromům je
k dispozici pouze voda půdní (Dawson 1996).
Transpirace souvisí také s distribucí a množstvím listoví či jehličí a kořenů. Index listové plochy je
určován různými optickými čidly (např. rybím okem, které snímá podíl osvětlení podrostu), která jsou
kalibrována tak, že na výstupu ukazují LAI v m2m-2. Obvykle se LAI pohybuje rozmezí 2 – 8. Pro
listnaté stromy lesů mírného pásma je průměrně 5,5, pro borovice 3 – 4, v tropickém pralese může mít
hodnotu až 8 (Bresinsky et al. 2013).
Zjistit stav kořenového systému, který úzce souvisí s vodním provozem, je už těžší. Kořeny je buď
možné odkrýt, například pomocí supersonického proudu vzduchu, anebo použít georadar. Při znalosti
25

distribuce hlavních větví kořenového systému, lze například určit, odkud strom bere nejvíce vody, kde
by jej případný výkop nenapravitelně poškodil nebo jakou má mechanickou stabilitu.

Efektivní

2

absorpční plocha kořenů – RAI je plocha, kterou strom přijímá vodu. Udává se v m absorpčního
povrchu na m2 povrchu země, a je tedy srovnatelná s LAI. Zjišťuje se metodou modifikované
elektrické impedance půdy (Aubrecht et al. 2006). Poměr mezi listovou plochou a plochou kořenů je
ukazatelem bilance mezi příjmem a výdejem vody.
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4. Lokality a stromy
4. 1. Třeboň
49°0'19.070"N, 14°46'27.293"E
Sídlo společnosti ENKI, o.p.s. se nachází v Třeboni v ulici Dukelská 145. Měřené stromy se nacházely
v parku naproti budovy. Pro první pokusy se změnou teploty listů po zamezení transpirace nebo po
utržení byly použity listy mladé ničím nestíněné lípy velkolisté (Tilia platyphyllos). V pokusu
s průduchy zatřenými vazelínou byly dále použity dub zimní (Quercus petraea), a bříza bělokorá
(Betula alba).

4. 2. Soběšice
49°14'46.994"N, 16°36'46.846"E
Výzkumný pozemek Mendelovy univerzity se nachází na severním okraji Brna. V celé lokalitě je řada
stromů, na nichž probíhá dlouhodobé měření transpiračního proudu metodou THB (Čermák et al.
1982), včetně dubu a břízy, které rostou v těsné blízkosti 30 m vysoké měřící věže, viz obr. 4. Větve
dubu a břízy, které jsou nejblíže měřící věže, nejsou na samém vrcholu koruny. To znamená, že přes
ně i během slunného dne přecházejí stíny vyšších větví i věže samotné.
Dub zimní (Quercus petraea), na němž probíhala měření, se nacházel v souvislém porostu. Měl
nepravidelnou štíhlou korunu, jejíž výška nepřesahovala okolní stromy – 22 m.

Bříza bělokorá

(Betula alba) využitá na měření byla více stíněná okolními stromy a věží nežli dub. Výšku měla 20 m.
Další údaje o měřených stromech jsou v tab. 1.
Tab. 1: Biometrické údaje dubu a břízy.
výška
dub zimní
bříza bělokorá

22 m
20 m

obvod kmene

průměr kmene

v 1,5 m nad zemí

v 1,5 m nad zemí

96,5 cm
76,0 cm
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půdorys a tvar koruny

LAI

30,7 cm

43,0 m2, nepravidelná

3

24,2 cm

2

2

19,9 m , kulatá

Obr. 4: Měřící věž v Soběšicích (vlevo) a měření zde probíhající na dubu (vpravo).

4. 3. Hrazany
49°43'52.204"N, 14°23'33.008"E
Malá obec Hrazany poblíž známého keltského oppida se nachází u Slapské přehrady. Jabloň domácí
(Malus domestica), na níž byla měřena transpirace, se nalézá na otevřeném palouku, takže na ní po
většinu dne dopadá nestíněná sluneční radiace. Její výška je 2 m.

5. Sběr dat
V této práci bylo využito různých postupů při sběru dat. Veličiny byly měřeny někdy i vícekrát
pomocí různých přístrojů. Každý postup má své přednosti, ale jelikož se vždy jedná o redukování
reality, některé aspekty sledovaných jevů se ztrácejí. Specifika jednotlivých metod se však mohou
doplňovat a přispět tak k co nejpřesnějšímu popsání skutečné podstaty daných fenoménů. V této
kapitole jsou k měřeným proměnným uvedeny metody jejich záznamu a také vlastnosti jednotlivých
přístupů.

5. 1. Měření transpirace jednotlivých listů
Přístroj TPS-1 (PP Systems, USA), laskavě zapůjčený pro tuto práci katedrou experimentální biologie
rostlin, PřF UK, slouží primárně k měření fotosyntézy a transpirace jednotlivých listů. List rostliny je
uzavřen do listové komory a po ustálení podmínek přístroj pomocí infračervené analýzy plynů
zaznamenává rozdíl v koncentraci CO2 a H2O mezi vstupem do komory a výstupem z ní. Koncentrace
CO2 je zaznamenávána v ppm, rychlost transpirace je po zadání obsahu listové plochy (obvykle 6 – 10
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cm2) v listové komoře udávána v mmol H2O m-2 s-1. Měření vyžaduje pečlivé natáčení světelného čidla
kolmo na příchozí radiaci, viz obr. 5. Transpirace byla převáděna z mmol m-2 s-1 na mg m-2 s-1
vynásobením 18ti.
Výhodou měření pomocí přístroje TPS-1 je jeho konkrétnost a přesnost. Zaznamená fotosyntézu,
transpiraci, teplotu vzduchu v listové komoře a příchozí záření u jednoho listu, bez ohledu na to,
v jakém stavu se nachází zbytek rostliny a její okolí. V rámci hodnocení transpirace celého stromu
však mají záznamy z TPS-1 pouze omezenou výpovědní hodnotu – výstupní data není možné
jednoduše extrapolovat na celý strom.

Obr. 5: Měření přístrojem TPS-1 na bříze v Soběšicích (vlevo) a na jabloni v Hrazanech (vpravo).

5. 2. Měření transpiračního proudu (sap flow) ve kmeni
Příjem vody kořeny a její následný transport do větví a listů lze souhrnně sledovat ve kmeni stromů.
Metodou tepelné bilance kmene (THB) je možno měřit denní i sezónní dynamiku transpiračního
proudu (Čermák et al. 1982). Proudění vody je zaznamenáváno v l h-1. V této práci jsou s laskavým
svolením použita data z měření THB, které prováděl pan prof. Čermák na bříze a dubu v Soběšicích v
srpnu 2013, kdy jsme zde prováděli některá další měření.
Výhodou měření transpiračního proudu ve kmeni oproti měření transpirace přímo na listech je
možnost dlouhodobých měření, možnost extrapolace na větší území a z toho vyplývající poznání
vodní a energetické bilance celého ekosystému (Smith et Allen 1988, Hesslerová et Pokorný 2013).

5. 3. Měření slunečního záření
Přístroj TPS-1 (PP Systems, USA) obsahuje v listové komoře silikonové světelné čidlo. (Při měření je
nutné dbát na to, aby stěny listové komory ani přítomný list čidlo nestínily.) Měřena je pouze
fotosynteticky aktivní radiace (PAR) v rozmezí vlnových délek 400 – 700 nm. Hodnoty jsou
zaznamenávány v μmol m-2 s-1. Pro výzkum fotosyntézy jsou tyto informace jednoznačně užitečnější,
nežli znalost o obsahu energie. Pro získání hodnoty energie přicházejícího slunečního záření z hodnoty
PAR, je třeba vzít v úvahu celé spektrum slunečního záření.
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Dalším přístrojem použitým na měření příchozí radiace je pyranometr CM3 (Kipp & Zonen,
Nizozemí). Měří ve spektrálním rozsahu 310 – 2800 nm. Tato část spektra je označována jako
krátkovlnné záření, spadá do ní část UV záření (UV-A), viditelná radiace, fotosynteticky aktivní
radiace i část radiace infračervené. Pyranometr neměří hustotu toku fotonů (narozdíl od TPS-1), nýbrž
jejich celkovou energii (výkon) napříč zaznamenávaným spektrem v jednotkách W m-2.
Převod mezi množstvím fotonů a energií je možný podle Planckova zákona (viz kap. 3. 2. 1.). Touto
rovnicí lze zjistit množství energie za předpokladu, že známe přesnou vlnovou délku radiace. Sluneční
záření ovšem není monochromatické. Maximální hustota toku slunečních fotonů leží v oblasti kolem
620 nm. Největší množství energie je pak vyzařováno v oblasti kolem 500 nm. Pro převod z PAR na
energii se obvykle používá charakteristická vlnová délka 550 nm (Smith et Morel 1974).

Po

vynásobení výsledku rovnice Avogadrovou konstantou vyjde, že příkon energie 1 μmolu kvant fotonů
m-2 s-1 je roven 0,217394 J m-2 s-1, tedy 0,217394 W m-2. Tato rovnice však převede do jednotek
energie pouze záření ve fotosynteticky aktivním spektru, nepřipočítá k němu energii ostatních
vlnových délek, které jsou ve sluneční radiaci také obsaženy a připívají k celkové energetické bilanci
na povrchu země. Pro účely této práce byl vztah mezi měřenými zářeními určen empiricky, totiž
měření oběma přístroji (TPS-1 a pyranometr CM3) zároveň. Při plné sluneční radiaci má PAR
hodnoty kolem 2000 μmol m-2 s-1 , zatímco globální krátkovlnná radiace 950 W m-2. S vědomím
velkého zjednodušení je možné pro získání údajů o celkovém slunečním příkonu ve W m-2 vydělit
hodnotu PAR koeficientem 2,1.

5. 4. Měření povrchové teploty listů
Transpirace je nevyhnutelným důsledkem otevření průduchů pro vstup CO2 do listů (Taiz et Zeiger
2010). Ztráty vody mohou být pro rostlinu fatální, nejsou-li nahrazeny. Nicméně v optimálních
podmínkách není transpirace negativním doprovodným jevem fotosyntézy, nýbrž účinným nástrojem
v energetické bilanci listu. Listy, které mohou transpirovat, mají nižší teplotu, než ty, které nemají
možnost spotřebovat příchozí energii na přeměnu skupenství vody. Pro popis a hodnocení ochlazování
listů transpirací bylo nutné zvolit si vhodné referenční povrchy, jejichž teploty odpovídají jak teplotě
listů při maximální možné transpiraci, tak teplotě při znemožnění transpirace. V této práci byla měřena
teplota 3 skupin listů. Byly to listy bez zásahu, dále listy, jimž byly průduchy zatřeny vazelínou (a tím
znemožněna transpirace), a nakonec listy, jejichž povrch byl pravidelně zvlhčován (takže se z jejich
povrchu odpařovalo maximální možné množství vody pro dané podmínky).
Povrchová (též radiační) teplota těles závisí v první řadě na jejich termodynamické teplotě, ale může
být navíc ovlivněna jejich emisivitou, vzdáleností měřeného objektu a atmosférou. Pro zjištění
povrchové teploty listů bylo použito bezkontaktní měření teploty, založené na snímání infračerveného
záření z povrchu těles (viz kapitola 3. 2. 1). Závislost intenzity tohoto záření na termodynamické
teplotě je popsána Planckovým vyzařovacím zákonem. Kamera ThermaCAM™ S65 HS (Flir systems,
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Švédsko) a bezkontaktní teploměr TPT (Flir systems, Švédsko) byly laskavě zapůjčené o.p.s. ENKI
(Třeboň).
Jednodušším z obou přístrojů je bezkontaktní teploměr TPT, v němž je použit jednobodový detektor a
výstupem je jedna hodnota – průměrná teplota snímaného kruhu (jeho velikost závisí na vzdálenosti
mezi měřeným objektem a přístrojem). Používá se pouze na krátké vzdálenosti (v této práci do
jednotek cm), viz obr. 6
Kamera ThermaCAM™ S65 HS (viz obr. 6) je naproti tomu schopna měření jak na malé, tak na velké
vzdálenosti, neboť s rozlišením 320 x 240 pixelů zaznamená na jedné fotografii teplotu více než 76000
bodů. Po zadání emisivity měřeného tělesa, odražené teploty okolí, vzdálenosti od objektu při focení,
teploty a vlhkosti vzduchu je kamera schopna dopočítat teplotu snímaného povrchu s přesností na
desetiny stupně.
Emisivita listů vegetace je velmi blízká 1. Podle ICESS (2014) se pro dub pohybuje v rozmezí 0,95 –
0, 98 a pro další stromy, jehličnaté i listnaté, neklesá pod 0,9. Do termokamery byla tedy zadána
emisivita měřeného povrchu 0,98. To je zároveň hodnota emisivity vody, která představuje podstatnou
část rostlinných pletiv.
Výstupem měření zde není pouze jedna hodnota, ale obraz. Tak lze zobrazit teplotní rozložení nebo
zdroje tepla. V případě kontinuálního záznamu je navíc možné sledovat průběh šíření tepla na daném
objektu.

Obr. 6: Měření povrchové (radiační) teploty listů bezkontaktním teploměrem TPT (vlevo) a
termokamerou ThermaCAM™ S65 HS (vpravo).

5. 5. Měření teploty vzduchu, vlhkosti, rychlosti větru, srážek
V období snímkování teploty listů dubu a břízy termokamerou a v Soběšicích (23. – 24. 7. 2013 a 15.
– 18. 8. 2013) byly umístěny 4 záznamníky (loggery) relativní vlhkosti a teploty EL-USB-2-LCD
(Lascar Electronics, Velká Británie) na měřící věž. Nejnižší byl u paty stromu (viz obr. 7), další ve 2

31

m nad zemí, poté v úrovni focení (17 m) a nejvyšší v korunách stromů (20 m). Záznamy probíhaly
v intervalu 1 min.
Pro dlouhodobé údaje o teplotě vzduchu, relativní vlhkosti, směru větru a množství srážek byla se
svolením použita data od pana prof. Čermáka z blízké meteorologické stanice v Brně v Lesné, viz obr.
7. Touto stanicí byla zaznamenávána příchozí radiace (W m-2), teplota vzduchu (°C), rychlost větru (m
s-1) a srážky (mm) po 15 minutách v období 5. 4. 2013 – 24. 8. 2013.
Tlak vodní páry v mbar byl také zaznamenáván přístrojem TPS-1, kdykoli byl používán k měření
transpirace listů.

Obr. 7: Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu u paty dubu v Soběšicích (vlevo) a meteostanice v Brně,
Lesné (vpravo).

5. 6. Měření průchodu světla korunou
Dub a bříza v Soběšicích rostou v lese, a proto nejsou stíněny jen svými větveni, ale také korunami
ostatních stromů a měřící věží. Během dne se navíc zastínění mění podle pohybu slunce. Celkové
množství slunečního záření dopadajícího na listy se však projevuje jejich tloušťkou. Pro získání
představy o podílu sluneční radiace přicházející do různých pater koruny byly odebrány listy z obou
stromů v různých výškách. V každé výšce bylo odebráno vždy 12 listů. Následně byla mikrometrem
změřena tloušťka každého listu u špičky a u báze, viz obr. 8. Dále byly listy očíslovány, oskenovány
na milimetrovém papíře (pro pozdější obrazovou analýzu jejich obsahu) a vysušeny.
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Obr. 8: Měření tloušťky listů dubu a břízy v různých výškách.

5. 7. Měření efektivní teploty oblohy
Přístrojem Boltwood cloud sensor (Boltwood Systems Corporation, Kanada) byla od 23:20 h 28. 7.
2013 do 21:10 h 30. 7. 2014 měřena efektivní teplota oblohy, tedy dlouhovlnná radiace vycházející
z oblohy nad Štefánikovou hvězdárnou v Praze. Účelem tohoto měření bylo potvrdit, že se hodnoty
radiace z oblohy v našich podmínkách pohybují alespoň přibližně v hodnotách udávaných nepříliš
přesvědčivě různými zdroji (Spencer 2014, Jones 1992, Eriksson et Granquist 1982).

6. Zpracování dat
6. 1. Výpočty energie spotřebované k odpaření a ohřevu vody
Při počítání spotřeby energie bylo užito hodnot měrného tepla výparného vody – 2243,7 kJ kg-1 a
měrné tepelné kapacity vody – 4180 J kg-1 K-1.
Jednotky energie byly převáděny z J na Wh (1 Wh = 3600 J). Příkon radiace byl pak uváděn jako
množství energie dopadající na jednotku plochy za jednotku času (1 J s-1 m-2 = W m-2).

6. 2. Výpočet crop water stress indexu (CWSI)
Teplota listů je přímo ovlivněna jejich transpirací (Leinonen et Jones, 2004). CWSI (crop water stress
index) je relativní veličina, která ukazuje, v jakém stavu z hlediska zásobení vodou se za daných
podmínek list nachází (Jackson et al. 1981, Jones 1999, Maes et Steppe 2012). Jako vztažné hodnoty
jsou použity teploty listů, které nemohou transpirovat (průduchy zatřeny vazelínou) a listů
s neomezeným přísunem vody (pravidelně vlhčené). Změřením teploty intaktních listů a jejím
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dosazením do jednoduchého vzorce pak vyjde index na škále mezi 1 a 0. Čím blíže je k 1, tím je
rostlina, respektive daný list, více ve stresu. Je-li blízký nule, má list k dispozici dostatek vláhy na
transpiraci. Rovnice pro CWSI dle Jonese (1999):
CWSI= (Tcanopy – Twet) / (Tdry – Twet)
Twet – teplota rozprašovačem vlhčených listů
Tdry – teplota listů s vazelínou zalepenými stomaty
Tcanopy – teplota intaktních listů
CWSI byl vyvinut pro určení vodního stavu polních plodin. V této práci jsou pomocí CWSI
charakterizovány listy stromů, a tak doslovný překlad crop water stress index – index vodního stresu
plodin v tomto případě nepopisuje aktuální stav celého stromu, ale právě jenom konkrétních měřených
listů (se všemi jejich specifiky jako je aktuální ozářenost sluncem, pohyb okolního vzduchu, teplota a
relativní vlhkost v koruně). Rozsah kořenového systému dovoluje stromům hospodařit s vodou
z hlubších vrstev a nejsou proto tak závislé na aktuálním počasí. Čím větší rostlina, tím lze očekávat
také větší zpoždění podobě transpiračního proudu ve větvích, kmeni a kořenech za transpirací
v listech. Zatímco nedostatek vody v půdě se na poli projeví ve snížené transpiraci téměř okamžitě,
stromy reagují pomaleji a pozvolněji.

6. 3. Hodnocení snímků z termokamery
Program ThermaCam Researcher (Flir systems, Švédsko) slouží k vyhodnocování dat získaných
termovizním snímkováním. Lze v něm dodatečně upravit teplotu a vlhkost vzduchu, také vzdálenost a
emisivitu focených objektů. Zobrazí změnu teploty nepohybujícího se objektu v čase, nebo teplotní
gradient na libovolné linii na obrázku. V případě ručního ohraničení objektu na prvním snímku ze
série, vypočítá jeho průměrnou teplotu, jak se měnila v čase. To se nicméně vztahuje pouze na
objekty, které se v průběhu záznamu nepohybují. Listy fotografovaných stromů nemají na
termosnímcích v sekvenci vždy stejnou polohu a tvar (poloha listů se mění mírným větrem i tepelným
prouděním vzduchu), což ztěžuje vyhodnocování jejich teploty. Velký počet teplotních bodů má
v případě zájmu o průměrnou teplotu paradoxně negativní vliv na přesnost a správné zpracovávání dat.

6. 4. Statistika
Získaná

data

byla

vyhodnocena

pomocí

programu

Statgraphics

XV.

Centurion

(http://statgraphics.com). K tvorbě tabulek a grafů byl použit Microsoft Office Excel, ThermaCam
Researcher a nebo Statgraphics XV. Centurion.
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7. Výsledky
7. 1. Energetická bilance jednotlivých listů
První měření proběhla v Třeboni na listech lípy velkolisté. Byla testována schopnost kamery
zaznamenat malé změny teploty listu. Pokusy probíhaly ve 2 základních kontrastních situacích: zaprvé
v laboratoři (vždy utržené listy, někdy při osvitu lampou, vážené na laboratorních vahách, snímané
termokamerou na stativu) a zadruhé ve venkovním prostředí (sluneční radiace či oblačnost, turbulentní
atmosféra, v průběhu některých pokusů byly listy utrženy, jindy byly ponechány na stromě).
V pokusech, kde byly listy váženy, byl úbytek hmotnosti přepočítán na množství energie potřebné
k odpaření daného množství vody.

7. 1. 1. Termovizní snímkování a vážení listů v laboratoři
V prvním pokusu byl testován vliv osvitu lampou s příkonem 400 W na rychlost vysychání listů.
Sedm listů lípy velkolisté bylo ihned po utržení ve vlhké krabičce dopraveno do laboratoře k vážení.
Původní hmotnost listů byla v rozmezí 1,1 a 1,4 g. Čtyři listy byly postupně váženy za současného
osvitu lampou. Tyto listy za 10 minut ztratily průměrně 0,07 g, tedy 10 % své původní hmotnosti.
Další tři listy byly také váženy 10 minut, ale bez osvitu lampou. Během pokusu ztratily průměrně 0,03
g, což jsou 3 % původní hmotnosti. Je patrný trend rychlejšího vysychání listů osvícených lampou a
také větší variabilita ve snižování jejich hmotnosti, viz obr. 9.

% původní váhy

100
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94
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88
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hmotnost bez osvitu
hmotnost listů osvícených lampou

čas

Obr. 9: Relativní snižování hmotnosti listů po utržení (průměr ± směrodatná odchylka).
V 10 minutách svícení byla z lampy vydána energie 240 kJ (výkon lampy násoben časem svícení).
Hodnota výparného tepla vody je 2243,7 kJ kg-1. Na výpar 0,07g vody je třeba 157 J, tedy pouze

35

0,07% z 240 J. Zbytek energie byl pak využit na ohřev listů a osvětleného okolí lampy. Na výpar 0,03
g vody z neosvícených listů pak bylo třeba dodat z okolí energii 67 J.
V druhém pokusu byl opět sledován úbytek hmotnosti čerstvě utrženého listu, tentokrát za
současného snímání termokamerou. List byl utržen a ve vlhké krabičce přenesen do laboratoře, kde
pod lampou a na laboratorních vahách ihned podstoupil focení a vážení. Celkem bylo pořízeno 7
snímků a 8 záznamů hmotnosti, viz obr. 10. Prvních 6 snímků bylo pořízeno při zapnuté lampě v
intervalu 30 s, poslední snímek 2 minuty po vypnutí lampy. Průměrná teplota listu byla vyhodnocena
programem ThermaCam Researcher, viz obr. 11 a 12.
Na průběhu teplot je patrný pomalý nárůst po celou dobu svícení, po 30 s svícení lampou byla
průměrná teplota listu 27,4 °C, ve třetí minutě 29,7 °C. Po vypnutí lampy teplota klesla za 2 minuty na
23 °C. Před pořízením prvního snímku lze vidět velký pokles hmotnosti. Nicméně v dalších minutách
hmotnost listu zcela nečekaně stoupá.
V průběhu svícení lampy bylo vyzářeno 72 kJ energie. Měrná tepelná kapacita vody je 4180 J kg-1 K-1.
Kdyby byla celá hmotnost listu (0,765 g) tvořena vodou, na její ohřátí o 6,5 °C (což je rozpětí teplot
listu během pokusu) by bylo třeba pouhých 21 J.
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Obr. 10: Hmotnost a teplota lipového listu v průběhu druhého pokusu.
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Obr. 11: Průměrná teplota listu v druhém pokusu byla zjištěna jako průměrná teplota tohoto obrazce.
Jelikož byly snímaný list i termokamera během pokusu ve stejné pozici, bylo možné použít tento
obrazec pro všechny snímky.

Obr. 12: První (10 s po zapnutí lampy) a poslední (2 min po vypnutí lampy) snímek série druhého
pokusu – teplotní rozdíl činí 4,3 °C.
Další snímaný lipový list nebyl v průběhu třetího pokusu vážen, a byl osvěcován lampou pouze
v první půlce pokusu. List byl focený 18x v intervalu 10 s. Na každém snímku zvlášť byla vybrána
úsečka v nejširším místě listové čepele (LI01 – obsahuje 230 teplotních bodů), na ní pak byla
spočítána průměrná teplota, viz obr. 13.
Graf vývoje teploty listu (obr. 14) lze rozdělit do dvou částí. Během prvních 9 měření (tedy minutu a
půl) teplota listu mírně vzroste, z 33,7 na 36,7 °C. Po vypnutí lampy následuje zlom, od kterého
teplota po zbylou dobu (další minutu a půl) klesá.
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Obr. 13: Snímaný lipový list ve třetím pokusu a úsečka LI0 pro výpočet průměrné teploty.
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Obr. 14: Průběh teploty listu lípy.
Čtvrtý laboratorní pokus probíhal v dopoledních hodinách za jasného počasí. List z lípy velkolisté byl
utržen a ve vlhké krabičce dopraven do laboratoře. Před začátkem měření měl hmotnost 1,87 g a
teplotu 24,4 °C. Focení probíhalo automaticky po 10 sekundách. Celkem bylo pořízeno 61 snímků,
pokus tedy trval 10 minut a 10 vteřin. Byla použita lampa jako zdroj záření. Po pořízení 47. snímku
však byly vypnuty lampa i váha z důvodu přehřívání váhy.
Teplotní změny v čase na listu byly měřeny jako průměrné teploty na dvou úsečkách, viz obr. 15 a 16.
V první půlminutě se list ohřál o 4 °C, další 4 minuty se ohříval mnohem pozvolněji, od 4. do 8.
minuty opět o trochu rychleji, ale i přesto mírněji než v prvotním nárůstu teploty. Maxima bylo
dosaženo při 48. měření, kdy byla průměrná teplota na úsečkách LI01 a LI02 34,1, resp. 35 °C, tedy o
10 stupňů víc než při prvním měření. Poté, co byla vypnuta lampa, nastává zlom a teplota během jedné
minuty klesne pod 28 °C.
Na průběhu hmotnosti je vidět lineární úbytek od začátku do konce měření, viz obr. 17. Za 7 minut a
20 sekund se hmotnost snížila z 1,87 g na 1,76 g, zhruba o 6%. Na odpar 0,11 g vody bylo využito 247
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J, což je 0,14 % energie vyprodukované lampou za 7 minut a 20 sekund (176 kJ). Na ohřátí listu o
hmotnosti 1,8 g o 10 °C bylo využito 75 J, což je 0,04 % energie vydané lampou.

Obr. 15: Úsečky LI01 a LI02, na nichž byla počítána průměrná teplota listu ve čtvrtém pokusu.

vypnutí lampy

číslo měření
Obr. 16: Graf průběhu teploty listu lípy ve čtvrtém pokusu na úsečkách LI01 (červeně) a LI02
(modře). Číslo měření v intervalu 10 s.
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Obr. 17: Hmotnost listu lípy v průběhu čtvrtého pokusu.

7. 1. 2. Měření povrchové teploty listů ve venkovním prostředí
V tomto pokuse byl zjišťován vliv tří různých ošetření na teplotu listu, měřenou bezkontaktním
teploměrem TPT. Od každého stromu (dub a bříza) bylo utrženo 15 listů. Pět jich bylo ponecháno na
suchu. Dalších 10 mělo řapíky ponořené v lahvi s vodou a 5 z nich mělo navíc zatřené spodní strany
vazelínou.
Pokus probíhal venku na přímém slunečním záření mezi 10:00 a 12:15. Teplota vzduchu během
měření vzrostla z 24 °C na 27 °C. Od 11:45 začal vát vítr a přiblížila se oblačnost, která zcela zakryla
slunce ve 12:15, kdy byl pokus ukončen.
Obecně lze říci, že s tím, jak se zvyšovala teplota vzduchu i příkon sluneční radiace, teplota všech listů
stoupala, viz obr. 18 a 19. Jak u dubu, tak u břízy se po většinu času signifikantně lišily teploty všech
tří skupin listů, přičemž nejvyšší byla teplota listů utržených a ponechaných na suchu. Teploty listů ve
vodě, ošetřených ze spodní strany vazelínou a listů ve vodě bez jakéhokoli zásahu byly nižší a v
případě břízy se od sebe v první hodině pokusu signifikantně nelišily.
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Obr. 18: Povrchová teplota tří skupin listů dubu (průměr z pěti listů ± směrodatná odchylka).
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Obr. 19: Povrchová teplota tří skupin listů dubu (průměr z pěti listů ± směrodatná odchylka).

Další pokus ve venkovním prostředí byl opět zaměřen na zjišťování změn povrchové teploty listů po
odtržení na slunci, tentokrát pomocí termokamery. Snímkování probíhalo 18. 6. 2012, dopoledne za
jasného slunného dne, kdy teplota vzduchu byla 20°C.
Nejprve byl osluněný list lípy vyfotografován ještě na stromě (obr. 20). Následně byl utržen, položen
na slunce a 7x vyfocen v intervalu 15 s. Poslední, devátý snímek byl pořízen 8 minut po utržení. Na
obr. 21 je zachycena celá posloupnost fotek, tab. 2 pak doplňuje průběh teplot na úsečce LI01
(obsahující 100 teplotních bodů), umístěné v nejširším místě čepele.
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Při srovnání průměrných teplot je patrné oteplování utrženého listu, které ovšem není konstantní. Po
20 s od utržení se list ohřál o 1,1°. Následnou zhruba minutu a půl se však teplota výrazně
nezvyšovala. Velké zvýšení teploty bylo však patrné 8 minut po utržení, kdy byla teplota listu o 6,3 °C
vyšší nežli na stromě.

31,7 °C

LI01

30

28

26
25,1 °C

Obr. 20. Osluněný list lípy na stromě a průběh teploty na úsečce LI01 (min. 28,0, max. 30,7 a
průměrně 29,5 °C).
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Obr. 21. Pozvolné zvyšování teploty listu lípy bez přístupu k vodě. Rozpětí teplot na snímcích: 34,8
°C (žlutá až bílá) – 30,6 °C (fialová až modrá barva).
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Tab. 2: Minimální, maximální a průměrná teplota v nejširším místě čepele listu lípy, ve °C.
minimální teplota

maximální teplota

průměrná teplota

list ještě na stromě

28,0

30,7

29,5

15 s od utržení

30,9

32,8

31,6

30 s od utržení

30,5

32,7

31,5

45 s od utržení

30,3

33,5

31,7

1 min od utržení

30,7

33,7

31,8

1 min 15 s od utržení

30,5

34,0

32,1

1 min 30 s od utržení

30,7

34,6

32,6

1 min 45 s od utržení

30,5

33,8

32,4

8 min od utržení

32,3

37,0

35,2

Třetí pokus ve venkovním prostředí proběhl před polednem 20. 5. 2013, bylo větrno, zataženo, teplota
vzduchu 15 °C.
Větev lípy nejprve vyfocena, pak byly průduchy koncového listu zatřeny vazelínou. Následovala tři
focení vždy po pěti minutách. Fotky jsou rozmazané, neboť v důsledku větru nebylo možné zaostřit.
Přesto je však patrný vzrůst teploty listu, který nemohl transpirovat. Pět minut po znemožnění
transpirace vzrostla teplota netranspirujícího listu na 14,3 °C a za dalších pět na 15,3 °C, viz obr. 22.
Patnáct minut po zatření průduchů byla teplota o několik desetin stupně nižší – 14,9 °C.
Také výsledky ze stejného dne z focení jeřábu ukazují rozdíl v teplotě mezi transpirujícími a
netranspirujícími listy 1,5 až 2 °C.

Obr. 22: Netranspirující list v čase 0 a 10 minut, kdy byl největší rozdíl v teplotách, 20. 5. 2013.
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7. 2. Energetické bilance stromů na základě vstupních dat různé úrovně
7. 2. 1. Dlouhodobé meteorologické záznamy z lokality v Soběšicích
Aktuální stav stromu a jeho schopnost reagovat na různé klimatické podmínky vždy vyplývá z
dlouhodobého vývoje podmínek na daném území. Z toho důvodu bylo sledováno a popsáno počasí
v Soběšicích ve měsících předcházejících měřením. Po suchém a teplém měsíci lze očekávat sníženou
míru transpiračního proudu. (Srovnání s dlouhodobým průměrem pak nabízí ještě širší perspektivu,
proměna klimatu v průběhu let či desetiletí může vést k hůře pozorovatelným, avšak trvalejším
změnám, než je usychání listů – například k postupné změně rostlinných společenstev (Bresinsky et al.
2013).
Teploty v dubnu, květnu, červnu, červenci i v srpnu 2013 byly v Jihomoravském kraji vyšší, než je
dlouhodobý normál. Nejvíce byl tento rozdíl patrný v červenci – teploty byly o 2,8 °C vyšší (ČHMÚ
2014), viz tab. 3.
Ve sledovaném období spadlo v Soběšicích celkem 92,9 mm srážek. To je méně než 1/3
dlouhodobého srážkového normálu pro Jihomoravský kraj (ČHMÚ 2014). Celkově však JM kraj
nebyl postižen takovým suchem jako Soběšice, nadprůměrné srážky se vyskytly v květnu i v červnu.
Nicméně následoval extrémně suchý červenec, kdy oproti normálovým 64 mm spadlo
v Jihomoravském kraji pouze 9 a v Soběšicích jen 1 mm srážek, viz tab. 3.
Průměrná teplota i srážky v jednotlivých měsících byly v Soběšicích nižší, než je pro dané období
průměr v Jihomoravském kraji. Roli zde může hrát městský tepelný ostrov (Taha 1997) Brna, s nímž
Soběšice sousedí.
Tab. 3: Teploty a srážky v Soběšicích a v Jihomoravském kraji ve sledovaných měsících roku 2013 a
dlouhodobé měsíční průměry (1961 – 1990) daných veličin pro Jihomoravský kraj.

5. 4. – 30. 4.
1. 5. – 31. 5.
1. 6. – 30. 6.
1. 7. – 31. 7.
1. 8. – 24. 8.

průměrná
teplota
vzduchu
v Soběšicích,
2013 (°C)
13
14,5
19
23,8
23,3

průměrná
teplota
vzduchu
v JM kraji,
2013 (°C)
9,7
13,6
17,2
20,9
19,5

dlouhodobý
teplotní
normál v JM
kraji (1961 –
1990) (°C)
8,6
13,5
16,6
18,1
17,6

celkové
srážky v
Soběšicích,
2013 (mm)

celkové
srážky
v JM kraji,
2013 (mm)

16,3
32,4
32,6
1
10,6

19
102
121
9
72

dlouhodobý
srážkový
normál v JM
kraji (1961 –
1990) (mm)
38
65
75
64
61

Průměrná měsíční relativní vlhkost vzduchu, měřená v Brně, Tuřanech (asi 12 km na jih od Soběšic),
byla v dubnu 2013 65, v květnu 72, v červnu 70, v červenci 53 % a v srpnu 59 % (ČHMÚ 2014),
v červenci je to o 12 % méně než je dlouhodobý průměr (1961 – 1990).

44

Příchozí radiace za dané období (duben – srpen 2013) měla průměrný příkon 239 W m-2. Kolem
poledne dosahovaly hodnoty více než 1000 W m-2, v noci pak samozřejmě klesaly k nule. Od 5. 4. do
24. 8. (141 dní) tak bylo na m-2 dodáno přes 800 kWh energie.

7. 2. 2. Energetická bilance na základě měření transpiračního proudu ve kmeni
Transpirační proud v podobě vody protékající kmenem (sap flow) byl měřen na dubu v období 2. – 20.
8. 2013 a na bříze v období 13. – 20. 8. Hodnoty sap flow jsou vždy průměrem ze dvou měřišť na
protilehlých stranách kmene (S a J, resp. V a Z), a jsou uvedeny v litrech za hodinu na celý strom.
Transpirační proud dubu dosahoval maximálních denních hodnot vždy mezi 14. a 17. h, kdy se jeho
hodnoty pohybovaly v rozmezí 6 – 9 l h-1, viz obr. 23. Zvýšení transpirace dubu v 10. dni měření je
reakcí na srážky předchozího dne, viz obr. 26. Poslední den měření, opět po dešti, však ke zvýšení
transpirace nedochází. V tomto případě je totiž navíc ještě snížena radiace, viz obr. 24. Teplota
vzduchu se v odpoledních hodinách pohybovala mezi 28 a 38 °C, v noci klesala ke 12 – 22 °C, a
stejně jako transpirace ve svém průběhu odrážela srážky. S vysušováním krajiny (s dobou uběhlou po
posledním dešti) pokaždé postupně narůstala, viz obr 25. Míra transpirace (sap flow) dubu průkazně
korelovala s příchozí radiací (p < 0,001, korelační koeficient = 0,81).
Od 2. do 20. 8. 2013 bylo kmenem dubu provedeno transpiračním proudem celkem 1186 l, průměrně
66 l denně. Na přeměnu takového množství vody ve vodní páru bylo využito za 18 dní 739 kWh,
denně průměrně 41 kWh. (Při hodnotě LAI 3 a půdorysu koruny 43 m2 to znamená, že průměrná
transpirace na m2 listové plochy byla 0,5 l a průměrná denní spotřeba energie, využitá na tuto
transpiraci byla 318 Wh.)
Nejvíce vody bylo transpiračním proudem odvedeno 16. 8. (celých 24 h) – celkem 82 l. To odpovídá
energetické spotřebě na výpar 51 kWh. Tento den byl průměrný příkon sluneční radiace 312 W m-2.
Za 24 hodin s tímto příkonem bylo dodáno 7,5 kWh energie na každý m2. Půdorys dubu je 43 m2 – na
takovou plochu tedy dopadlo 323 kWh. Energie spotřebovaná na výpar je tedy 16 % z celkové
příchozí energie.
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Obr. 23: Transpirace dubu v Soběšicích v období 2. – 20. 8. 2013, měřená jako transpirační proud (sap

flow) ve kmeni.
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Obr. 24: Celková sluneční radiace v Brně, Lesné, 2 km od Soběšic v období 2. – 20. 8. 2013.
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Obr. 25: Teplota vzduchu změřená v Brně, Lesné, 2 km od Soběšic v období 2. – 20. 8. 2013.
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Obr. 26: Srážky v Brně, Lesné, 2 km od Soběšic v období 2. – 20. 8. 2013.
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Obr. 27: Sluneční radiace a transpirace dubu v období 2. – 20. 8. 2013.
Zpoždění průběhu křivky transpirace za radiací je patrné v případu dubu (viz obr. 27) i břízy (níže). Po
ranním zvýšení příchozí radiace v 5 hodin začne kmenem dubu proudit voda rychleji než během noci –
zrychlení z 0,2 l h-1 na 4 l h-1. Zatímco radiace kontinuálně narůstá (je-li jasno) až do 13 hodin, nárůst
transpiračního proudu se po prvním zrychlení zpomaluje a nepříliš ostrého píku s hodnou mezi 6 a 9 l
h-1 dosahuje až v 16 hodin. Mezi 16. a 20. hodinou následuje poměrně prudký pokles na 1 l h-1. Od této
chvíle pak zvolna zpomaluje až do následujícího rána.
U břízy byl transpirační proud měřen kratší dobu nežli u dubu, 13. – 20. 8. Období měření odpovídá
posledním sedmi dnům z měření dubu. U břízy existuje korelace mezi radiací a transpirací (sap flow)
(p < 0,001, korelační koeficient = 0,56).
Denní průběh radiace se v období měření transpirace u břízy neměnil – v poledních hodinách
dosahoval vždy k 900 W m-2. Průměrná denní teplota však mírně narůstala – z 20 °C první den na 25
°C poslední den (což může souviset s postupným vysycháním krajiny), viz obr. 28. Transpirace břízy
se během sledovaného období snižovala – z počátečních maximálních 2,2 l h-1 na méně než 0,5 l h-1,
až poslední den opět vzrostla, viz obr. 29. Transpirace znovu stoupla den následující po večerním dešti
(celkem 3 mm srážek) – jediném dešti za celé sledované období.
Od 13. do 20. 8. 2013 bylo kmenem břízy provedeno transpiračním proudem celkem 79 l, průměrně
11,3 l denně. Na přeměnu takového množství vody ve vodní páru bylo využito za 7 dní 49 kWh, denně
průměrně 7 kWh.
Nejvíce vody bylo transpiračním proudem odvedeno během 14. 8. – celkem 20 l. To odpovídá
energetické spotřebě na výpar 12 kWh. Tento den byl průměrný příkon sluneční radiace 293 W m-2.
Za 24 hodin s tímto příkonem bylo dodáno 7 kWh energie na každý m2. Půdorys břízy je 19,9 m2 – na
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takovou plochu tedy dopadlo 140 kWh. Energie spotřebovaná na výpar je tedy 8,6 % z celkové
příchozí energie.
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Obr. 28: Postupný nárůst teploty vzduchu v období měření transpirace břízy. Pokles v posledním dni
měření odpovídá večernímu dešti.
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Obr. 29: Transpirace břízy, měřená jako sap flow ve kmeni, a příchozí sluneční radiace 13. – 20. 8.
2013.
Obrázek 29 s dvěma vedlejšími osami ukazuje příchozí radiaci i transpiraci břízy ve sledovaném
období. Příchozí záření velmi kolísá při oblačnosti, jak je vidět v prvních a v posledních dvou dnech
měření. Prostřední tři dny měly jasné počasí a křivka radiace je hladká. Křivka míry sap flow není
nikdy zcela hladká, vykazuje však jak denní trend nárůstu a poklesu, tak i vývoj, pokles, během
sledovaného období. Jediný nárůst je patrný poslední den měření.
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Při sledování závislosti transpirace (resp. sap flow ve kmeni) na příchozí radiaci je patrné zpoždění,
viz obr. 29. Po východu slunce v 5 h ráno prudce stoupá radiace, až do relativně ostrého píku
v poledne, poté opět klesá a v 7 h večer má již hodnoty okolo nuly.
Ranní nárůst proudění vody ve kmeni je posunut o 2 hodiny, začíná se výrazně zvyšovat až v 7 h ráno.
Svého maxima naopak dosáhne dříve, v 10 h, a drží se na něm déle, do 16 h. Následuje zlom, po němž
míra sap flow klesá, ale více zvolna a na své nejnižší hodnoty se dostává až v 5 h ráno. Je-li dostatek
vody, nikdy neklesne na nulovou hodnotu.

7. 2. 3. Energetická bilance na základě měření transpirace jednotlivých listů
V tomto pokuse, který probíhal 23. a 24. 7. 2013, byly zaznamenávány následující proměnné:
povrchová teplota listů, transpirace listů, teplota a relativní vlhkost vzduchu.
Tři skupiny listů dubu (viz obr. 30 ) byly snímkovány termokamerou v intervalech 5 minut.
Snímkování probíhalo 23. 7. v časových rozmezích 11:42 – 14:30 a 17:50 – 18:40. Následující ráno,
24. 7., bylo snímkováno mezi 8:45 a 9:45. Během snímkování byla snaha udržet všechny tři skupiny
listu stejně ozářené sluncem, ovšem přecházení stínů některých vyšších větví se nepodařilo zabránit.

29,4 °C
28
26
24
22
20
18
17,1 °C
Zavlažované listy (T wet), intaktní (T canopy), zatřené vazelínou (T dry).
Obr. 30: Tři skupiny snímokovaných listů dubu 23. a 24. 7. 2013, ns nichž byla určována povrchová
teplota.
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Vyhodnocování snímků se neobešlo bez potíží. Nebylo bohužel možné zvolit sadu bodů či obrazce,
které by byly na všech snímcích stejné, protože větve se mírně kývaly a kameru bylo čas od času
nutno znovu zaosřit. Přesto jsem se snažila umisťovat body na stejné listy, aby bylo možné sledovat
kontinuální vývoj teplot. Pro každou ze tří oblastí byly vybrány vždy tři body, jejichž průměr se dále
používal pro zobrazení a výpočty, viz obr. 31.
38,8°C
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Obr. 31: Body pro hodnocení teplotních změn na listech dubu 23. a 24. 7. 2013.
Na obr. 32 je zobrazen průběh teplot na třech skupinách listů. Teplota listů s průduchy zatřenými
vazelínou dosahovala ve 14 h hodnot 35 °C, ve stejné chvíli měly intaktní listy teplotu 28,7 °C a listy
zavlažované 22 °C. Teplotní průměry těchto tří skupin listů byly použity pro výpočet vodního stresu
porostu (crop water stress index), viz obr. 33. Čím je tento index menší, tím menší je nedostatek vody
v listech, viz kap. 6. 2.
I přes lokální kolísání v důsledku různého osvícení je patrný mírný nárůst CWSI od dopoledne do
podvečera. Kolem poledne má hodnoty 0,5, ve 13:30 již 0,7 a v podvečer přes 0,8. Ranní hodnoty jsou
velmi ovlivněny výraznými výkyvy teplot u vazelínou zatřených listů, hodnoty CWSI se pohybují
mezi 0,3 a 1. Přesto je však CWSI po ránu průměrně (0,6) nižší nežli v odpoledních hodinách (0,8)
předchozího dne.
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Obr. 32: Povrchové teploty tří skupin snímkovaných listů dubu (zavlažovaných, intaktních a
netranspirujících kvůli průduchům zatřeným vazelínou) z 23. a 24. 7 2013 (průměr ze tří minutu po
sobě naměřených hodnot ± směrodatná odchylka).
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Obr. 33: Průběh CWSI (crop water stres indexu) u listů dubu 23. a 24. 7. 2013.
Pomocí přístroje TPS byla také 23. a 24. 7. 2013 v intervalu půl hodiny měřena transpirace intaktních
listů, teplota vzduchu a záření. Transpirace listů dubu mezi 12 a 14 h 23. 7. narostla z 10 na 25 mmol
H2O m-2 s-1. V podvečerních hodinách pak měla hodnoty kolem 8 mmol H2O m-2 s-1. Následující ráno
24. 7. Kolísala kolem 18 mmol H2O m-2 s-1. Světelné čidlo bylo zastíněno a proto bohužel nejsou
k dispozici záznamy radiace přicházející na listy. Jako signifikantní byla však vyhodnocena korelace
mezi teplotou vzduchu a transpirací (p < 0, 01, korelační koeficient = 0,85).
Průměrná transpirace během měření 23. a 24. 7. byla 15 mmol H2O m-2 s-1. Přepočítáno to odpovídá
0,972 kg m-2 h-1 a energetické spotřebě 612 W m-2.
Čtyři záznamníky teploty a vlhkosti byly umístěny ve výšce 0, 2, 17 (kde probíhalo měření listů) a 23
m nad zemí podél dubu. Na obr. 34 je vidět průběh teplot v těchto výškách. Teplota v koruně má
největší rozpětí, ve dne je nejvyšší – přes 40 °C a v noci nejnižší – méně než 15 °C. Obr. 35 ukazuje
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ve stejných výškách měřené relativní vlhkosti. Po celý čas měření byla nejvyšší relativní vlhkost u
země, přes den 40 % v noci mezi 60 a 70 %.
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Obr. 34: Teploty vzduchu ve 4 různých výškách podél měřených stromů od 11 h 23. 7. do 15 h 24. 7.
2013.
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Obr. 35: Relativní vlhkosti vzduchu ve 4 různých výškách podél měřených stromů od 11 h 23. 7. do
15 h 24. 7. 2013.
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7. 2. 4. Tloušťka listů v různých výškách
Tloušťka listů dubu i břízy se signifikantně měnila s výškou v koruně, viz obr. 36. U dubu byl rozdíl
v tloušťce listů na nejnižší a nejvyšší měřené větvi 67 μm, což je 26 % tloušťky nejvyšších listů. U
břízy je tento rozdíl 30 μm, 13 % z tloušťky nejvyšších měřených listů. V 17 m nad zemí, kde
probíhala ostatní měření, je tloušťka listů dubu 216 μm a břízy 205 μm, u obou stromů je to výrazně
méně než ½ maximálních hodnot na nejvyšších větvích.
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Obr. 36: Tloušťka listů dubu a břízy v různých výškách (průměr z 12 listů ± směrodatná odchylka).

7. 2. 5. Termovizní snímkování koruny z vrcholu měřící věže
Koruna dubu byla snímána termokamerou z vrchní plošiny měřící věže (25 m nad zemí), ničím
nestíněna, v plné sluneční radiaci, mezi 8:40 a 21:20 24. 7. 2013. (Takto snímané větve nebyly
dosažitelné z nižších pater měřící věže, proto nebyly použity pro měření přístrojem TPS-1.) Na
snímcích byla vyhodnocena průměrná teplota vrcholových listů (průměrná teplota na úsečce LI01,
která obsahuje 180 teplotních bodů), viz obr. 37. Jejich teplota během dne vzrůstala, z 20 °C v 8:45 na
29 °C mezi 14:00 a 17:00, následně kontinuálně klesá na 21 °C ve 21:15 hodin. Mezi 13:00 a 21:30 se
na snímcích objevuje signifikantně nižší teplota apikálních listů nejvyšších větví v porovnání
s teplotou lisů rostoucích dále od koncových částí větví. Nejvýraznější byl rozdíl těchto teplot mezi 13
a 19 h, viz obr. 38.
Obdobné snímkování koruny břízy z vrcholu měřící věže 15. a 16. 8. žádné snížení teploty koncových
listů neukázalo.
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Obr. 37: Povrchová teplota listů na vrcholu koruny dubu 24. 7. 2013 v 18:15 (foto Ing. Jan Klepárník).
Teplota listů na koncích větví (teplotní body SP01 – SP06) je průměrně 25,5 °C, zatímco ostatní
vrcholové listy koruny (úsečka LI01) mají teplotu průměrně 28 °C.
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Obr. 38: Průměrná teplota všech vrcholových listů koruny dubu (určená jako průměr na úsečce LI01) a
teplota apikálních listů (průměr ze šesti bodů SP01 – SP06 ± směrodatná odchylka).
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7. 2. 6. Srovnání transpirace listů a transpiračního proudu ve kmeni
V tomto pokusu, který proběhl 15. a 16. 8. 2013, byla měřena povrchová teplota listů dubu i břízy
pomocí bezkontaktního teploměru TPT. Dále byla zaznamenávána transpirace a další proměnné
přístrojem TPS-1. Také probíhal kontinuální záznam sap flow. Měření probíhala dva dny po sobě:
první den odpoledne mezi 12:40 a 15:40, druhý den dopoledne od 7:30 do 11:30. Zaznamenaná
(fotosynteticky aktivní) radiace v místě měření pomocí přístroje TPS-1 byla velmi nízká, i po
převedení na W m-2 řádově nižší oproti hodnotám (celkové) radiace na vrcholu koruny, a navíc měla
v důsledku přechodu stínů velké výkyvy. Fotosynteticky aktivní radiace (PAR) dopadající na listy
dubu (viz obr. 39) a břízy (viz obr. 41) se od sebe lišily, byť byla místa měření vzdálena od sebe
necelý 1 m. V obou případech kolísala mezi řády jednotek a tisíců.
Transpirační proud ve kmeni dubu byl v odpoledních hodinách průměrně 6,5 l h-1, dopoledne mezi
7:30 a 11:30 vzrůstal ze 2 na 6 l h-1 (viz obr. 40). Ve kmeni břízy byla rychlost transpiračního proudu
nižší – odpoledne 1,3 l h-1, ráno také narůstala, z 0,4 na 0,9 l h-1 (viz obr. 42).
Transpirace listů dubu (viz obr. 40) a břízy (viz obr. 42) je vždy průměrnou hodnotou ze tří, minutu po
sobě zaznamenaných, hodnot. Transpirace listů dubu je v porovnání s měřením 23. 7. nižší (před
měsícem měla ve 14 h maximální hodnotu 25 mmol m-2 s-1, 15. 8. ve 13:43 pouze 6 mmol m-2 s-1).
Přesto je transpirace dubu 15. a 16. 8. vyšší než transpirace břízy – ta dosahuje maximálních hodnot
4,7 mmol m-2 s-1.U dubu i břízy je podobný dopolední průběh transpirace, v obou případech je patrný
pokles okolo 8:30 a následný nárůst od 9. hodiny. Transpirace byla u obou stromů nižší dopoledne než
odpoledne předešlého dne. Patrný je také nárůst transpirace u obou stromů po 13:15 a maximum ve
13:43, resp. ve 13:49. Teplota vzduchu v okolí měřených listů výrazněji stoupala (a relativní vlhkost
klesala) dříve, než byl zaznamenán nárůst radiace na zastíněných větvích a to se projevilo zvýšením
transpirace.
Analýzy nepotvrdily u dubu ani u břízy průkaznou souvislost (p > 0,05) mezi příchozí fotosynteticky
aktivní radiací a transpirací. Byla však potvrzena korelace mezi transpirací a teplotou listů (p < 0, 001,
korelační koeficient = 0,45 pro dub a 0,67 pro břízu).
Srovnání transpirace na listech a transpiračního proudu (sap flow) ve kmeni z 15. a 16. 8. 2013 je vidět
na obr. 40 pro dub a obr. 42 pro břízu. Podle očekávání spolu tyto proměnné příliš nesouvisejí.
Zatímco transpirace se mění podle aktuálního stavu listů, proud ve kmeni reaguje se zpožděním a
s menšími výkyvy.
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Obr. 39: Příchozí fotosynteticky aktivní radiace (PAR) měřená na listech dubu 15. a 16. 8. 2013 (vždy
průměr ze tří, minutu po sobě naměřených, záření).
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Obr. 40: Průběh transpirace listů dubu a sap flow ve kmeni dubu 15. a 16. 8. 2013.
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Obr. 41: Příchozí fotosynteticky aktivní radiace (PAR) měřená na listech břízy 15. a 16. 8. 2013 (vždy
průměr ze tří, minutu po sobě naměřených, záření).

57

sapflow l h-1

transpirace listů mmol m-2 s-1

8

1,6
transpirace listů břízy

4

sap flow ve kmeni

sapflow l h-1

transpirace listů mmol m-2 s-1

sapflow a transpirace břízy
5

1,2

3

0,8
2

0,4

1
0

0
12:4813:2113:4914:1814:4615:0915:45

07:3908:0708:3609:0709:3610:0610:3511:0711:36
čas

Obr. 42: Průběh transpirace listů břízy a sap flow v jejím kmeni 15. a 16. 8. 2013.

7.3. Energetická bilance plně osluněných listů
Poblíž obce Hrazany byla 29. a 30. 8. 2013 a také 3. 7. 2014 měřena transpirace, příchozí
fotosynteticky aktivní radiace a tlak vodní páry přístrojem TPS-1. Měřené listy se nacházely na
vrcholu koruny nízké jabloně, a tak na ně dopadalo přímé sluneční záření téměř po celý den. Hodnoty
fotosynteticky aktivní radiace proto již kolísaly méně a nebylo nutné je v grafu vynášet
v logaritmickém měřítku, jako v případě Soběšic.
Bezkontaktním teploměrem TPT byla dále měřena teplota 3 skupin listů: listy netknuté, listy, které
nemohou transpirovat (průduchy zatřeny vazelínou) a listy pravidelně vlhčené (z fyzikálního hlediska
pasivně ochlazované). Z těchto teplot pak byl vypočítán CWSI (crop water stress index), viz kap. 6.2.
Přístrojem TPS-1 bylo 29. 8. 2013 měřeno v intervalu 5 minut, teplota tří skupin listů pak byla
zaznamenávána každých 15 minut. Radiace byla nejvyšší v poledne, kdy dosáhla 1260 μmol m-2 s-1,
viz obr. 43. Poté klesala až na hodnoty 200 μmol m-2 s-1v 17 h. Přecházející oblačnost způsobila
poklesy okolo 13, 14:30 a 16 h.
Použitím odvozeného koeficientu 2,1 (viz kap. 5. 3.) pro převod PAR na celkové množství energie lze
ukázat, že maximální příkon byl 600 W m-2. Tato hodnota ukazuje, že se v atmosféře vyskytovala
mírná oblačnost (zřejmě jemně rozptýlená ve vyšších vrstvách, neboť nebyla viditelná), protože
energetický příkon zcela jasné oblohy bývá přes 1000 W m-2 (viz výsledky měření v Soběšicích, kap.
7. 2. 1.).
Tlak vodní páry v okolí měřených listů byl na počátku záznamů (v 11:23) 16,4 mbar, poté kontinuálně
klesal až do 15:38, kdy měl hodnotu 11,4 mbar. Následně opět pomalu narůstal, v 16:48 byl tlak vodní
páry 13,1 mbar.
Transpirace na rozdíl od radiace dospěla ke svému méně ostrému maximu později – ve 14 h byla
téměř 3,5 mmol m-2 s-1, viz obr. 44. Také na jejím průběhu byla patrná přecházející oblačnost,
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především ve 14:30 a v 16 h. Byla prokázána statisticky významná korelace transpirace a ozáření (p <
0,05, korelační koeficient = 0,54).
Maximální transpirace ve 14 h byla 3,5 mmol H2O m-2 s-1. Nároky na energii při takové míře odparu
jsou 142 W m-2.
Teplota tří skupin listů (viz obr. 45) byla měřena kratší dobu nežli radiace a transpirace. Hodnoty byly
použity pro výpočet CWSI (viz obr. 46). Při srovnání průběhu teplot tří skupin listů je patrná větší
podobnost křivek pro listy intaktní a netranspirující. Ačkoli v absolutních hodnotách vzdálenější, mají
podobné trendy, zatímco teplota listů vlhčených se často odvíjí úplně opačně. Teplota
netranspirujících listů se během dne pohybovala většinou mezi 30 a 40 °C. Teplota intaktních listů pak
mezi 25 a 30 °C. Listy vlhčené měly většinou – ne vždy – teplotu nižší než listy intaktní, mezi 20 a 28
°C. Časy, kdy měly vlhčené listy teplotu vyšší nežli intaktní, odpovídají přechodu mraků přes slunce –
13:25 a 14:3 (v těchto momentech má též CWSI zápornou hodnotu a transpirace byla snížena).
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Obr. 43: Příchozí fotosynteticky aktivní radiace (RAR) měřená na listech jabloně 29. 8. 2013.
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Obr. 44: Transpirace měřená na listech jabloně 29. 8. 2013.
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Obr. 45: Povrchová teplota tří skupin listů jabloně – netranspirujících, vlhčených a intaktních (vždy
průměr ze dvou listů dané skupiny) 29. 8. 2013.
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Obr. 46: CWSI (crop water stres index) spočítaný pro měřené listy jabloně 29. 8. 2013.
Měření 30. 8. 2013 probíhala se stejnými intervaly jako předešlého dne. Kolem 9:50 se objevila
vysoká oblačnost a od 13:05 bylo zcela zataženo. Tlak vodní páry v okolí měřených listů byl na
počátku záznamů (v 8:54) 13,6 mbar, do 10:54 vzrostl na 14,8 mbar. Mezi 10:54 a koncem měření
kolísal tlak vodní pár v rozmezí 14,8 a 11,6 mbar. Ve 13:44 měl opět vyšší hodnotu – 14,4 mbar.
Sluneční záření mělo 30. 8. netypický průběh – svého maxima, přes 1600 μmol m-2 s-1 (760 W m-2),
dosáhlo mezi 10. a 11. h a dále klesalo v důsledku rostoucí oblačnosti, viz obr 47. Transpirace
nicméně mezi 9. a 11. h stoupala a následující 2 h se pohybovala okolo 1,5 mmol m-2 s-1, viz obr. 48.
Nároky na energii při takové míře odparu jsou 61 W m-2. Na rozdíl od předešlého dne bylo maximální
naměřené sluneční záření vyšší a maximální transpirace byla naopak nižší. Statisticky významný vztah
transpirace a příchozí radiace se pro tento den nepotvrdil. Křivka transpirace má svým tvarem
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mnohem blíže k teplotnímu vývoji během dne, viz obr. 49. Transpirace také negativně koreluje
s tlakem vodní páry v okolí listů (p < 0,01, korelační koeficient = - 0,38).
Teplota intaktních listů stoupala postupně z 15 na 30 °C, od 12 h pak klesala ke 20 °C.
Index CWSI má netypický průběh (hodnoty vyšší než 1) mezi 9:20 a 10:20, kdy byla teplota
intaktních listů vyšší než teplota listů netranspirujících. Ve 13:20 byla naopak teplota listů intaktních
nižší než teplota vlhčených (hodnoty CWSI nižší než 0), viz obr. 50.
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Obr. 47: Příchozí fotosynteticky aktivní radiace (PAR) měřená na listech jabloně 30. 8. 2013.
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Obr. 48: Transpirace měřená na listech jabloně 30. 8. 2013.
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Obr. 49: Povrchová teplota tří skupin listů jabloně – netranspirujících, vlhčených a intaktních (vždy
průměr ze dvou listů dané skupiny) 30. 8. 2013.
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Obr. 50: CWSI (crop water stres index) spočítaný pro měřené listy jabloně 30. 8. 2013.
Poslední měření 3. 7. 2014 trvalo 12 hodin – od 6 h ráno do 18 h odpoledne. Přístrojem TPS-1 bylo
měřeno v intervalu 15 minut, teplota tří skupin listů byla zaznamenávána v intervalu 30 minut. Mezi 6
a 9:30 byla na listech rosa, proto se ráno příliš neliší teploty vlhčených listů a listů intaktních a CWSI
má hodnotu 0, viz obr. 53 a 54. Okolo poledne se vyskytlo několik mraků. Od 16 h bylo světelné čidlo
občas zastíněno vedlejšími listy. Hodnoty fotosynteticky aktivní radiace mezi 10:30 a 14 h byly blízké
2000 μmol m-2 s-1 (tedy přes 950 W m-2), viz obr. 51. Transpirační maximum mezi 13 a 16 h bylo 2,5
mmol m-2 s-1, viz obr. 52. Nároky na energii při takové míře odparu jsou 101 W m-2. Tlak vodní páry
v blízkosti měřených listů v 6:00 byl 10,2 mbar, poté narůstal do 8:30 na hodnotu 13 mbar. Následně
se snižoval, v 15:00 byl 8,2 mbar. Mezi 15:00 a 18:00 kolísal, ale mírně stoupal až na hodnotu 9,6
mbar na konci měření. Mezi tlakem vodní páry a transpirací existuje silná negativní korelace (p <
0,001, korelační koeficient = - 0,55).
Pro den 3. 7. 2014 byla prokázána statisticky významná souvislost (p < 0,001, korelační koeficient =
0,70) mezi příchozí fotosynteticky aktivní radiací a transpirací, stejně jako mezi teplotou intaktních
listů a transpirací (p < 0,001, korelační koeficient = 0,93).
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Obr. 51: Příchozí fotosynteticky aktivní radiace (PAR) měřená na listech jabloně 3. 7. 2014.
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Obr. 52: Transpirace měřená na listech jabloně 3. 7. 2014.
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Obr. 53: Povrchová teplota tří skupin listů jabloně – netranspirujících, vlhčených a intaktních (vždy
průměr ze tří listů dané skupiny) 3. 7. 2014.
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Obr. 54: CWSI (crop water stres index) spočítaný pro měřené listy jabloně 3. 7. 2014.

7. 4. Efektivní teplota oblohy
Pro účely počítání energetické bilance listů bylo třeba určit alespoň přibližně teplotu dlouhovlnného
záření, které vychází z oblohy. Literatura udává hodnoty o 10 – 30 °C nižší, než je aktuální teplota
vzduchu u země na daném místě, přičemž velkou roli hraje oblačnost a vlhkost vzduchu. V období
měření přístroje byly nejvyšší denní teploty v Praze 32 °C a nejnižší noční 19 °C. Efektivní teplota
oblohy se pohybovala mezi 0 a -30 °C a byla tak o 20 – 40 °C nižší nežli teplota vzduchu, viz obr. 55.
Velmi se na ní odrážela přecházející oblačnost a ranní mlhy. Vliv také měl rozdíl mezi dnem a nocí,
v noci bylo vyzařování z oblohy průměrně o 8 °C chladnější než přes den – spíše než nižší teplotou
vzduchu to však bylo způsobeno jeho nižší vlhkostí a celkově jasnější oblohou během nocí.
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Obr. 55: Teplota vzduchu a efektivní teplota oblohy měřené na Petříně 28. – 30. 7. 2014.
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8. Diskuze
8.1. Měření jednotlivých listů
Pozornost v první sérii pokusů byla soustředěna na jednotlivé listy a jejich energetickou bilanci.
Transpirace utržených listů se projevuje snižováním jejich hmotnosti a zároveň jakýmsi pozdržením
ve zvyšování jejich teploty. Příchozí energie se buď spotřebovává na ohřev anebo na odpar. Poznáním
a pospáním rychlosti a dynamiky odpařování vody by bylo možné oddělit dva propojené efekty – efekt
odvedení energie pomocí latentního tepla a efekt ohřívání, teplo pocitové.
V první sérii pokusů v Třeboni byla především testována použitelnost termokamery ThermaCAM™
S65 HS pro určení povrchové teploty listů. Ukázalo se, že termokamera je schopna zaznamenat
teplotu s přesností na desetiny stupně. Je možné ji umístit natolik blízko, že list vyplňuje většinu
snímku o rozměrech 320 x 240 teplotních bodů. Následné vyhodnocení programem ThermaCam
Researcher poskytnulo údaje o změnách teploty v čase.

8. 1. 1. Laboratorní pokusy
Výsledky prvního pokusu, kdy byl testován vliv osvitu na vysychání listů, ukázaly, že lampa
zdvojnásobí množství odpařené vody za čas, i přes to, že na výpar bylo použito méně než 1 % energie
lampou vydané.
Sledování úbytku hmotnosti listu po utržení na laboratorních vahách za současného osvitu lampou se
však neukázalo vždy jako vhodný přístup k určení ztrát vody výparem. Při váze okolo 1 g a současně
zprohýbaném tvaru listu není možné zajistit dobrý kontakt váhy a listu a navíc nelze vyloučit
ovlivnění váhy teplem lampy. Zdánlivě nesmyslené (např. v druhém pokusu vzrůstající) kolísání
hodnot v rámci pouhých 3 % hmotnosti listu nelze tedy považovat za směrodatné.
Sledování změn teploty listu přineslo uspokojivější výsledky. V druhém pokuse bylo rozpětí teplot
během 5 minut přes 6,5 °C, velký vliv zde mělo osvětlení lampou. Z rychlosti a strmosti poklesu
teploty po jejím vypnutí lze soudit, že osvit měl zásadní vliv a že se list výrazně ohřál v prvních 30
vteřinách svícení. Také ve třetím a ve čtvrtém laboratorním pokuse, kdy bylo zpočátku použito lampy,
je patrný její velký vliv na teplotu listu (po jejím vypnutí pokles teploty listů o 6 °C resp. o 7 °C
během 1 minuty).
Čtvrtý laboratorní pokus byl ze všech nejdelší. Po předchozích nevalných zkušenostech s lampou byla
tato umístěna do větší vzdálenosti a po 8 minutách pokusu byla vypnuta a vážení ustalo. List byl tedy
vážen pouze během osvitu, snímkován byl navíc ještě další 2 minuty. Jeho hmotnost byla na počátku
pokusu oproti prvnímu listu dvojnásobná a tentokrát lze pozorovat její kontinuální úbytek.
Úsečky LI0 a LI1 zvolené pro výpočet průměrné teploty listu se v průběhu měření liší o 1 °C, úsečka
proložená napříč listem má nižší teplotu než úsečka podél střední žilky. Pro určení průměrné teploty
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celého listu proto není průměr z 1 takovéto úsečky dostatečný. Nicméně obě úsečky mají stejný
průběh, takže pro sledování změn a průběhu teploty listu se proložení úsečky jeví jako vhodný přístup.
Zajímavá je zde otázka provázanosti teploty listu s dynamikou odparu. Na první pohled se zdá, že
hmotnostní úbytek a teplotní profil si nijak vzájemně neodpovídají. Přesto však nějakým způsobem
musejí interagovat, protože hmotnost ubývá v důsledku odpařování vody, na nějž se spotřebovává část
energie přicházejícího záření. Ta tedy nemůže být zároveň využita na ohřátí listu. Na ohřátí listu a
odpar vody byla dohromady spotřebována méně než 2 % výkonu lampy – dá se tedy říci, že
probíhající procesy nebyly ovlivňovány nedostatkem energie. Zatímco pokles hmotnosti (odpar) je
během osvitu lampou kontinuální, ohřívání má několik fází. Je z nich zřejmé, že v průběhu měření
docházelo k různě efektivnímu využití přijímané energie.
Ohřev v první půlminutě osvitu byl způsoben náhlou změnou dopadající radiace na svrchní stranu
listu, která byla zároveň snímána termokamerou. Následuje pozvolnější fáze zvyšování teploty, která
může být způsobena odparem vody přítomné v mezibuněčných prostorech listu a také šířením tepla
z povrchu listu do jeho nitra a ven na druhé straně. Další prudší ohřívání může znamenat, že v horní
části listu již není dostatek snadno přístupné vody (na důležitosti zde nabývá matriční potenciál
buněčných stěn) a proto se zde energie nespotřebovává na změnu skupenství, ale na zvyšování teploty.

8. 1. 2. Venkovní pokusy
Vystoupením z laboratoře bylo učiněno dvojí – omezení možnosti popsání všech působících vlivů,
zároveň však přiblížení se realitě živých stromů. Podstatné zde bylo sluneční záření namísto lampy.
Při vyhodnocování tepelných snímků je nutné zadat vzdálenost foceného objektu od termokamery –
v laboratoři je to možné s přesností na centimetry, v terénu to však pohyb větví znemožňuje. Odchylky
v řádu max. desítek centimetrů mají za následek nemožnost zaostření, ale teplotní rozdíly v měření tím
způsobené jsou zanedbatelné.
První pokus probíhal na listech dubu a břízy, které byly měřeny vždy ve třech skupinách – utržené a
položené na trávě, utržené ve vodě a utržené ve vodě, ovšem s průduchy zatřenými vazelínou.
Srovnáme-li průběh teploty listů na suchu u dubu a u břízy, ukáže se, že teplota listů dubu se
zvyšovala pomaleji (celkově tužší a větší listy dubu mají větší obsah vody a lépe se brání jejím ztrátám
než listy břízy) – rozdíl oproti bříze však není většinou signifikantní.
U průběhu teplot listů ošetřených vazelínou je situace odlišná. Ačkoli ani zde není rozdíl signifikantní,
nárůst teploty měl pomalejší trend u listů břízy než u listů dubu. Rozdíl může být způsoben chlazením
listů břízy kutikulární transpirací, jejichž povrch není chráněn tak silnou kutikulou jakou mají listy
dubu. Epikutikulární vosky, které hrají zásadní roli v ochraně proti vysychání, se liší mezi
jednotlivými druhy rostlin, ale také v rámci jednoho druhu v závislosti na stáří rostliny, lokalitě a
ročním období (Eglinton et Hamilton 1967).
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Nakonec, stoupání teplot u listů ve vodě vykazovalo po většinu času signifikantní rozdíl mezi dubem a
břízou. Teplota listů břízy stoupala v první hodině měření, pak se její nárůst zpomalil. Listy dubu si
naproti tomu první hodinu udržovaly nižší teplotu a prudší zvýšení probíhalo až druhou hodinu. Tyto
výsledky souhlasí s výše řečeným – bříza má velmi rychlou reakci na změnu okolních podmínek v
důsledky menších a jemnějších listů, dub reaguje na tyto podmínky s větším zpožděním, kvůli většímu
obsahu vody v listech a jejich robustnější stavbě. Tyto projevy na úrovni jednotlivých listů se pak
odrážejí také na životní strategii daných druhů – bříza je pionýrský strom se schopností překonat
akutní stres (Daley et Phillips 2006), dub je naopak lépe přizpůsoben na překonání dlouhodobého
stresu.
Zjištění, že listy s průduchy zatřenými vazelínou mají vyšší teplotu než listy na suchu, je nevýhodné
s ohledem na výpočty CWSI, při kterých má teplota netranspirujících listů simulovat situaci, kdy list
neobsahuje žádnou vodu k výparu.
V následujícím venkovním pokuse byla teplota listu zaznamenávána pomocí termokamery. Ačkoli
byla teplota vzduchu v dalším pokuse 20°C, sluneční záření ohřálo povrch listů o téměř 10 °C více

(list lípy v prvním pokuse měl na stromě teplotu 29,5 °C). I přes vyšší teplotu list na stromě zřejmě
transpiroval, protože po utržení jeho teplota ještě dále vzrůstala – až na 37 °C 8 minut po utržení.
Výrazné oteplení ihned po utržení je pravděpodobně způsobeno přesunutím listu do teplejšího
prostředí. Následné zpoždění ohřívání lze zase vysvětlit odváděním energie v podobě latentního tepla
– vysušováním listu i přes fyziologické zábrany.
Tento pokus ukázal, že termokamera detailně zaznamenává teplotu listu, aniž by s ní interferovala
odražená teplota okolí (dlouhovlnné záření). Pro měření teploty listů ve venkovním prostředí se
ukázaly mít podstatný vliv podmínky panující v jejich blízkém okolí.
Poslední pokus v Třeboni byl jediný, při němž nebyly snímané listy utrženy. Bylo testováno, zda bude
vůbec možné na listech stromů provádět měření k výpočtu CWSI, což je postup vyvinutý primárně pro
polní plodiny. Teplota listů, jimž byla znemožněna transpirace, skutečně vzrostla za 10 minut o 1,6 °C.
Následné mírné snížení teploty mohlo být způsobeno zesílením větru (zeslabením hraniční vrstvy
vzduchu) a tedy usnadněným odvodem tepla z listu konvekcí. Ačkoli nesvítilo přímé slunce a vzdušná
vlhkost byla kvůli nedávnému dešti velmi vysoká, je evidentní, že ostatní listy transpirovaly a
udržovaly si tak stálou teplotu, zhruba 13,7 °C.
Jelikož nesvítilo slunce, byla teplota netranspirujích listů určena především teplotou vzduchu (15 °C).
Rozdíl od teploty listů transpirujících není proto tak výrazný, jako za slunného dne. Listy nepotřebují
zamezovat svému přehřátí zvýšeným odparem. V důsledku vysoké vzdušné i půdní vlhkosti mohly být
průduchy otevřené (Bresinsky et al. 2013). Množství vody z nich odcházející však může být zvýšeno
tenkou hraniční vrstvou v turbulentní atmosféře (Buckley et al. 1999, Kramer et Boyer 1995) – proto
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se odpařuje další voda a teplota listu se snižuje i pod hodnoty teploty okolního vzduchu (Bresinsky et
al. 2013).

8. 2. Dub a bříza v Soběšicích
8. 2. 1. Transpirační proud dubu a břízy v kontextu klimatu
Jihomoravský kraj se již řadu let potýká s nedostatkem srážek a s teplejšími letními měsíci než je
dlouhodobý průměr (ČHMÚ 2014). Ačkoli v roce 2013 bylo srážek v květnu a v červnu v JM kraji
nadprůměrně, na lokalitě v Soběšicích jich bylo 2x méně než je normál. Červenec a srpen pak byly
extrémně suché, s 1, resp. 11 mm srážek a teplotami o 5 °C vyššími než je teplotní normál. Stromy zde
rostoucí tedy v těchto dvou měsících trpěly jak nedostatkem vody v půdě, tak nízkou vlhkostí
vzduchu. Při přetrvávajícím suchu navíc klesá i hladina podzemní vody, takže ani hlouběji kořenící
rostliny na ni již nedosáhnou. Předchozí rok 2012 byl na Moravě navíc klasifikován jako „stoleté
sucho“ (Soukalová et Stolářová 2014).
Od 5. 4. do 24. 8. (141 dní) bylo na m-2 v Soběšicích dodáno přes 800 kWh energie. Takové množství
energie by přeměnilo na vodní páru 1284 l vody. Srážek však za dané období nespadlo 1284 mm, ale
pouze 93 mm. Zbylá sluneční energie, kromě zanedbatelné části pro fotosyntézu (Bresinsky et al.
2013, Schneider et Sagan 2005), byla využita na zvýšení teploty povrchů osvícených – ty dále teplo
předaly hlouběji do země či do vzduchu (zjevné teplo) a malou část vyzářily dlouhovlnným zářením.
Měření transpiračního proudu dubu o období 2. – 20. 8. je nutné interpretovat s vědomím výše
zmíněných klimatických podmínek. Duby nelimitované nedostatkem vody transpirují denně 400 l
vody a maximum transpiračního proudu je u nich v poledne (Čermák et al. 1982). Dub v Soběšicích
měl průměrnou denní transpiraci 66 l a maxima bylo dosahováno až po 14. hodině. Je tedy
pravděpodobné, že měl v důsledku suché půdy i vzduchu zavřené průduchy (Bresinski et al. 2013) a
jeho fotosyntetický zisk tím byl omezen (Verbeeck et al. 2007). Nicméně dub zřejmě ještě nebyl
v kritické situaci, protože i během prodlužujícího se období sucha byl schopen zvýšit transpiraci – 16.
8, když nebylo oblačno a radiace dodala velké množství energie. Přesto dub na srážky 4., 9. a 10. 8.
reagoval zvýšením sap flow, a to s jedno- až dvoudenním zpožděním, což naznačuje větší zastoupení
hlubších kořenů.
Zcela jiná je situace u břízy. Hodnoty transpiračního proudu jsou u ní nižší jak v absolutních tak
v relativních hodnotách (vztažené na plochu listů). Bříza přeměňuje na latentní teplo jen 8 % energie
dopadající na její povrch, zatímco u dubu je to dvojnásobná hodnota. Přitom Hornbeck et al. (1997) ve
své studii poukazují na nízký odpor průduchů břízy a na její vyšší transpiraci ve srovnání s ostatními
stromy. To ovšem platí za podmínek dostatečných zásob půdní vody. Zdá se, že tato bříza trpí
přetrvávajícím suchem více než dub. Bříza reaguje na sucho čtyřnásobným poklesem sap flow během
8 dnů. Přeháňka poslední večer má za následek výrazně zvýšenou míru sap flow jak během noci –
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doplňování zásob vody do kmene (Čermák et al. 2007, Verbeeck et al. 2007, Phillips et al. 2003,
Daley et Phillips 2006), tak i následující den, a to i přes jeho zvýšenou oblačnost. V případě dubu tato
srážka transpirační proud následující den výrazně nezvýšila. Zdá se tedy, že kořeny břízy jsou mělčí a
mohou na srážky reagovat rychleji.
Bříza je druhem počátečních sukcesních stádií, a umí se dobře vyrovnávat s krátkodobými
nepříznivými podmínkami, mezi něž sucho jistě patří (Gale et Grigal 1987). Z mnoha zkušeností
vplývá, že bříza nekoření tak hluboko jako dub a při dlouhodobém suchu hyne dříve (Pokorný,
Čermák, ústní sdělení).
Je možné, že pokles transpiračního proudu u břízy je zčásti zapříčiněn také ponecháním otevřených
stomat během noci. Daley et Phillips (2006) dokumentují u listů břízy noční transpiraci (zatímco
průduchy dubu a javoru jsou ve stejných podmínkách zavřené). Menší citlivost průduchů břízy na
suchý vzduch pro ni může mít evoluční výhodu v rychlejším růstu (jako pionýrský druh netoleruje
stín). Ovšem na druhou stranu nezavřené průduchy vedou k rychlejšímu usychání, pokud sucho trvá
déle.
Při stejných klimatických podmínkách je tedy u dvou druhů stromů patrné zcela jiné chování. Bříza se
zdá být flexibilnější v rozpětí míry transpirace – aktuální fotosyntetický zisk je pro ni důležitější než
dlouhodobé hospodaření s vodou. Dub naproti tomu zachovává denní průběhy transpiračního proudu
na stejných hodnotách a změny jsou patrné až ve snížené transpiraci listů.
U dubu i břízy je průkazná závislost transpiračního proudu na radiaci – i když transpirační proud má
za radiací zpoždění a má pomalejší nástup ráno, delší trvání odpoledne a pozvolnější pokles v noci.
Přetrvávající sucho a teplo jsou příčinou, proč dub a bříza odvádějí latentním teplem pouze 16, resp. 9
% z celkové příchozí energie. Při dostatku vody by to mohlo pro dub být až 80 % (Wullschleger et al.
1998).

8. 2. 2. Teplota jednotlivých listů a CWSI dubu
Podle předpokladů byla po většinu času měření 23. a 24. 7. nejvyšší teplota na těch listech dubu, které
nemohly transpirovat kvůli zatřeným průduchům, viz obr. 32. A naopak listy, které na své ochlazování
nemusely využívat vodu dodávanou ze kmene, nýbrž jim byla neustále rosením na povrch dodávána,
měly teplotu ze všech nejnižší. V průběhu měření se honily mraky a stíny, což vysvětluje lokální
kolísání povrchové teploty. Jak výrazně se měnily podmínky měření zastíněním je patrné z pokusů
proběhlých 15. a 16. 8. Ve vzdálenosti 1 m kolísaly rozdíly v osvícení sluncem mezi řády jednotek a
tisíců.
CWSI (viz obr. 33) na rozdíl od pouhých průběhů teplot dává všechny tři různé teploty do souvislosti
a vypovídá o stavu listu z hlediska vodního stresu, nejen pouze o jeho teplotě. Nárůst CWSI během
dne proto znamená zvyšování nedostatku vody v listu. Transpirace dubu 23. a 24. 7. vykazovala
zvyšování do 14. h, kdy byla hodnota CWSI 0,5. V odpoledních hodinách byla transpirace 3x nižší,

70

hodnoty CWSI naopak vyšší – 0,8. Tedy ve chvíli, kdy je transpirační proud ve kmeni na svém
denním maximu, listy se potýkají s nedostatkem vody. Následující ráno však byla transpirace opět
vyšší, během noci (byť transpirační proud ve kmeni zpomaloval) došlo k doplnění zásob ve vyšších
patrech dubu a listy mohly na příchozí radiaci reagovat otevřením průduchů a transpirací.
Hodnoty radiace, která přicházela na měřené listy 23. a 24. 7. nebyly správně zaznamenány a nejsou
proto k dispozici. Záření měřené ve stejné době v koruně stromu však nelze použít k vysvětlení lokální
transpirace porůznu stíněných listů. Z grafů průběhů teplot a vlhkostí vzduchu (obr. 34 a 35) je totiž
zřejmé, že na vrcholku koruny panuje zcela jiné mikroklima než uvnitř koruny a při zemi.
Teplota na vrcholu koruny má největší rozpětí, ve dne je nejvyšší a v noci nejnižší. Naopak relativní
vlhkost je zde většinou nejnižší. Právě menší přítomnost vody způsobuje, že se příjem i výdej energie
projeví spíše změnou teploty než výparem či kondenzací vodní páry. Voda je z vrcholu koruny
samozřejmě vypařována, nicméně v důsledku pohybu vzduchu je odtud konvekcí nejsnáze odváděna
(Taiz et Zeiger 2010, Oke 1987).
Teplota i relativní vlhkost u paty stromu a ve 2 m nad zemí mají poměrně hladký průběh – kvůli vyšší
vzdušné vlhkosti a téměř celodennímu stínu nedochází k prudkým změnám. Obě proměnné nejvíce
kolísají v 17 m nad zemí, kde se k nižší relativní vlhkosti přidává měnící se zastínění větvemi
z vyšších pater stromu. Nestíněná radiace má za následek odpařní vody a její odnesení z daného místa,
kde dále dochází ke zvyšování teploty. Vzdušná vlhkost pufruje prudké změny v příchozí radiaci a
zabraňuje vzrůstu teploty, který by měl za následek výrazné stoupání a definitivní odnos vody i
energie z daného malého cyklu (Kravčík et al. 2008, Ripl 2003).

8. 2. 3. Termovizní snímkování koruny dubu z vrcholu měřící věže
Na obr. 37 je patrná zvýšená transpirace koncových listů nejvyšších větví. Tato skutečnost ukazuje na
první pohled paradoxní snížení teploty nejvyšších listů transpirujících stromů. Podle Ing. Jana
Klepárníka z Mendelovy univerzity v Brně se takto dub choval po většinu letních dní. Jsou to listy
nejexponovanější slunečnímu záření i větru a je zde proto největší rozdíl vodních potenciálů mezi
rostlinou a atmosférou a tedy i nejvyšší sací tlak. Transpirace je zde tak intenzivní, že snižuje teplotu
listů více než v nižších patrech stromu. Tento fakt je třeba brát v úvahu při plošném snímkování lesů
z výšky (ze vzducholodi, vrtulníku) – teplota nejsvrchnějších listů nemusí nutně být nejvyšší z celého
stromu.
Z výše uvedených výsledků celkové transpirace dubu vyplývá, že zdaleka neprobíhala v takové míře,
v jaké by mohla probíhat za optimálního přísunu vody. Je pak otázkou, zda by se i v takovém případě
projevila zvýšená transpirace apikálních listů. Není totiž jasné, do jaké míry jde v tomto procesu o
regulaci transpirace otevřením průduchů a do jaké míry je to pouze záležitost radiace a tenké hraniční
vrstvy vzduchu.
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8. 2. 4. Transpirace listů dubu a břízy
Transpirace listů dubu byla měřena dvakrát, zaprvé 23. a 24. 7., zadruhé 15. a 16. 8., tedy asi měsíc po
sobě. V prvním i ve druhém případě dosahovala transpirace maxima ve 14 hodin, hodnoty se však
lišily. V červenci 25 mmol m-2 s-1, v srpnu pouze 6 mmol m-2 s-1. Tyto rozdíly mohou být způsobeny
změněnými podmínkami v koruně i individuálními rozdíly v měřených listech. Byly sice měřeny ty
samé listy, ale o měsíc vegetační sezony starší, přičemž stáří listů má na míru transpirace a další
fyziologické pochody zásadní vliv (Constable et Rawson 1980). Vliv ale má také dlouhodobé
přetrvávající sucho, které způsobuje zavírání stomat po poledni (Dawson 1996). Ačkoli se transpirace
listů snížila téměř 4x, na transpiračním proudu ve kmeni nelze signifikantní pokles pozorovat. Je tedy
nutné připustit, že tyto dvě proměnné spolu primárně nesuovisejí nejen co se týče denních průběhů, ale
ani co se týká absolutních hodnot.
Transpirace listů břízy byla měřena 15. a 16. 8., v době, kdy transpirační proud v jejím kmeni již
několik dní výrazně klesal v důsledku suché půdy. Maximálních hodnot dosahovala také okolo 14.
hodiny: 4,7 mmol m-2 s-1.
Pro průběh transpirace listů v nižších patrech koruny dubu i břízy se ukázala teplota býti hlavním
působícím faktorem. Transpirace narůstala úměrně nárůstu teploty okolního vzduchu. Protože tato
teplota byla v 17 m stejná pro dub i břízu, jsou trendy v křivkách transpirace 15. a 16. 8. pro oba
stromy podobné. Teplota v 17 m nad zemí kolísala méně nežli fotosynteticky aktivní radiace.

8. 2. 5. Srovnání dvou přístupů k energetické bilanci a možnosti extrapolace
Při pohledu na grafy transpirace listů a transpiračního proudu (sap flow) ve kmeni se ukazuje, že tyto
proměnné spolu primárně nijak nesouvisejí. Zatímco transpirace záleží na aktuálním stavu listů (v
tomto případě především na teplotě, jak bylo ukázáno výše), proud ve kmeni reaguje na okolní
podmínky (příchozí sluneční radiaci a s ní související zvýšenou teplotu a sníženou vzdušnou vlhkost)
se zpožděním a s menšími výkyvy. Zpoždění v sap flow za transpirací lisů dopoledne, stejně jako
prudší pokles sap flow v podvečer jsou běžně zaznamenávány. Děje v nejvyšších větvích bývají
odraženy ve kmeni za 0,1 – 5 hodin (Goldstein et al., 1998).
Je nutné mít na paměti, že vybrané měřené listy neodrážejí nutně stav většiny listů stromu. Listy se
v rámci koruny chovají individuálně, není však možné měřit aktuální stav každého z nich. Na pokusu
o propojení úrovně listu a stromu se nejvíce projevuje problém odlišných měřítek a propasti mezi
příliš úzce zaměřenými metodami měření. Chybí jednotící – obě metody přesahující – přístup. Na poli
exaktní vědy je navíc a priori nemožné takového přístupu dosáhnout, neboť by musel ponechat stranou
požadavky přesnosti a opakovatelnosti a namísto dokonalého popisu pohybu konkrétních molekul
vody z půdy do konkrétních listů by se o toku vody kmenem musel vyprávět příběh (Sokol 2004).
Je nicméně možné pokusit se o extrapolaci z transpirace jednotlivých listů na celkovou transpiraci
stromu. Za předpokladu, že průměrná rychlost transpirace všech listů na stromě odpovídala rychlosti
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transpirace měřených listů a při znalosti obsahu půdorysu koruny a LAI je možné spočítat, kolik vody
dub a bříza teoreticky transpirovaly (Dawson 1996).
Maximální transpirace listů dubu byla naměřena v 13:43, s hodnotou 6 mmol m-2 s-1. Po přepočtu to
odpovídá 0,392 kg m-2 h-1. Půdorys koruny dubu je 43 m2 a LAI je 3. Tedy vynásobeno celkovou
plochou transpirujících listů, transpirační maximum dubu toho dne bylo 50,5 kg h-1. Z měření sap flow
vycházejí maximální hodnoty pro 15. 8. necelých 8 l h-1, tedy 6x nižší. (Strom navíc trpí již několik
měsíců suchem. Změny v sap flow v posledním měsíci však nebyly zaznamenány, ale snížení
v transpiraci listů je patrné. Při extrapolaci je tedy nutné brát v potaz dlouhodobý stav stromu.)
Maximální transpirace břízy byla naměřena v 13:49, s hodnotou 4,6 mmol m-2 s-1. Po přepočtu to
odpovídá 0,299 kg m-2 h-1. Půdorys koruny břízy je 19,9 m2 a LAI má hodnotu 2. Transpirace listů
vynásobena celkovou plochou listů břízy je tedy 11,89 kg h-1. Transpirační proud měřený ve kmeni
dosahuje tohoto dne maximálních hodnot 1,3 l h-1, což je 9x nižší hodnota než ta vzniklá z extrapolace
listů. I u břízy je tedy rozdíl ve výsledcích různých metod v rámci dvou řádů. U břízy je však na rozdíl
od dubu ve sledovaném období den za dnem patrný pokles ve transpiračním proudu, v důsledku
přetrvávajícího sucha a vysokých teplot. Zřejmě to souvisí se jejími mělčími kořeny, v jejichž okolí se
nedostatek vody (stejně jako zvýšení jejího obsahu po dešti) projeví více, než v hlubší rhizosféře dubu.
Z obr. 36 je patrné, že v 17 m nad zemí (výška, kde probíhala měření) mají listy dubu i břízy v rámci
svých korun podprůměrnou tloušťku. Je tedy možné říci, že do této části koruny přichází méně radiace
ve srovnání s vrcholovými listy, ale více ve srovnání s listy nejnižšími. Protože rozdíl v míře
transpirace zjišťované ze sap flow ve kmeni a z transpirace listů je šestinásobný, respektive
devítinásobný, zdá se, že listy v této výšce nejsou zcela vhodnými zástupci pro odhad průměrné
transpirace všech listů obou stromů. V našem případě je v dolní části koruny nižší radiace a vyšší
relativní vlhkost a navíc pomalé proudění vzduchu ve srovnání s listovou komůrkou. Právě rychlost
proudění vzduchu v komůrce může zásadně zrychlit transpiraci.
Při podobném převádění transpirace listů na celé stromy a porosty, ovšem za vlhčího klimatu, byla
celková transpirace listů o 15 – 50 % podceněna ve srovnání s měřením sap flow (Dawson 1996).
V případě suchého a teplého počasí v Soběšicích byla naopak transpirace vybraných listů dubu i břízy
vyšší, než odpovídalo hodnotám sap flow.
Výsledky extrapolace obou přístupů na celý strom se liší. Měření sap flow podává informace o
absolutním průtoku vody stromem, ale v případě dubu nereflektuje pokračující vysychání půdy během
srpna. Měřením transpirace jednotlivých listů je naopak možné ukázat aktuální vodní režim daného
listu, ale převedení na stav celého stromu je pochybné (zvláště v podmínkách stíněné části koruny).
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8. 3. Energetická bilance plně osluněných listů
8. 3. 1. Závislost transpirace na ozářenosti
Na mladé jabloni v této sérii pokusů nebyl měřen transpirační proud ve kmeni, na rozdíl od stromů v
Soběšicích. Její listy však měly oproti lisům v korunách dubu a břízy nespornou výhodu ve vysokých
hodnotách nestíněného slunečního záření. Hodnoty naměřené fotosynteticky aktivní radiace kolísaly
pouze v závislosti na oblačnosti a nebylo nutné je v grafu vynášet v logaritmickém měřítku, jako
v případě Soběšic. Na výsledcích lze tedy demonstrovat převedení přijaté energie na různé druhy
tepla.
Listy se zatřenými průduchy měly teplotu o maximálně 10 °C vyšší než listy intaktní, většinou ale jen
o 5°C. Podobné pokusy s kukuřicí ukázaly rozdíl v polední teplotě zavlažovaných rostlina rostlin
trpících vodním stresem 7 °C (Gardner et al. 1981).
Teploty tří skupin listů a z nich vypočítaný CWSI 29. 8. 2013 vykazují určité zvláštnosti. Svým
průběhem jsou si více podobné křivky pro listy intaktní a netranspirující. Jsou si sice vzdálenější
v absolutních hodnotách (než teploty listů intaktních a vlhčených), mají však podobné trendy, zatímco
teplota listů vlhčených se často odvíjí úplně opačně. Souvisí to zřejmě s pomalejší reakcí vody na
změnu okolních podmínek. S přechodem mraků přes slunce je spjat rychlejší pokles teploty intaktních
listů, než listů vlhčených a tedy zdánlivě paradoxní záporné hodnoty CWSI. Listy vlhčené mají
dostatek vody nejen na zpomalení ohřívání pomocí odparu, ale také na zabránění rychlému snížení
teploty, a to kvůli vysoké tepelné kapacitě vody (Taiz et Zeiger 2010). Proto je jejich ochlazování
pomalejší než u listů se zatřenými průduchy a u listů intaktních. Tyto výsledky tedy dokládají známé
vyrovnávání a pufrování extrémů teplot pomocí vody (Pielke 2001).
Transpirace listů jabloně se pohybovala mezi 1 a 3,5 mmol H2O m-2 s-1 Z výsledků mnoha studií
vyplývá, že maximální transpirace (tedy při dostatku vody a otevřených stomatech) listnatých stromů
mírného pásma se pohybuje v rozmezí 0,6 – 4, 0 mmol H2O m-2 s-1 (Larcher 2003), je tedy zřejmé, že
jabloň byla zdravá a netrpěla přílišným suchem.
Transpirace jabloně ve slunných dnech (29. 8. 2013 a 3. 7. 2014) dosahovala kolem 14. hodiny hodnot
přes 3 mmol m-2 s-1. Když se vyskytla oblačnost (30. 8. 2013), bylo denní maximum 1,8 mmol m-2 s-1.
Pro slunné dny existuje korelace mezi ozářeností a transpirací – byť má nárůst transpirace za
ozářeností mírné zpoždění. Reakce průduchů na samotnou ozářenost má obvykle zpoždění 15 – 20
minut (Woods et Turner 1971). Toto zpoždění neplatí pro rychlý přechod nízké oblačnosti, kdy má
zastínění listů okamžitou odezvu ve snížení teploty a následném snížení transpirace.
Pro oba slunečné dny se povedlo nalézt nejlépe souhlasící modely, které ukazují, že evapotranspirace
stoupá v závislosti na ozářenosti nelineárně – zprvu prudce a pak čím dál pomaleji, viz obr. 56 a 57.
Tyto křivky jsou podobné, jako u závislosti fotosyntézy na ozářenosti u C3 rostlin – produkce stoupá
zprvu prudce, kolem 500 μmol m-2 s-1 se zvolňuje a nad hodnotami 1500 μmol m-2 s-1 již nepřibývá a
hrozí fotoinhibice (Osmond1994). Transpirace je tedy s fotosyntézou provázána příchozí radiací. To
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potvrzují i výzkumy, které prokázaly těsné propojení odpovědi transpirace na PAR a identifikovaly
právě ozáření jako hlavní faktor ovlivňující otevírání průduchů (Srivastava et Zeiger 1995).
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Obr. 56: Model pro 29. 8. 2013, rovnice: transpirace = 1/(0,297276 + 45,0344/PAR)
(transpirace v mmol H2O m2 s-1, PAR v μmol m-2 s-1).
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Obr. 57: Model pro 3. 7. 2014, rovnice: transpirace = 0,409471 + 0,0500446 * √
(transpirace v mmol H2O m2 s-1, PAR v μmol m-2 s-1).

Pro den 30. 8. 2013, kdy postupně přišla oblačnost, se korelace mezi transpirací a sluneční radiací
nepotvrdila, ale bylo možné sledovat závislost transpirace na teplotě a tlaku vodní páry – teplota
vzrůstala a tlak vodní páry klesal i po zatažení oblohy. Ačkoli teplota listů v průběhu tohoto dne
neustále zvolna zvyšovala, CWSI narůstal pouze do 10:20 (přítomnost prvních mraků), poté klesl a až
do konce měření zůstal nižší než 0,5. Listy tedy sice stále transpirovaly, ale netrpěly nedostatkem
vody.
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8. 3. 2. Výpočet energetické bilance na listech jabloně
Protože následující úvahy se zabývají spíše rozdílem v teplotách různě ošetřených listů (vlhčené,
intaktní, netranspirující) než absolutními hodnotami rozdílu teplot daných listů a oblohy, je možné pro
výpočty použít odhadnutou hodnotu teploty radiace oblohy. Podstatné přitom je, že záření o této
teplotě přichází na všechny tři skupiny listů stejně. Dne 3. 7. 2014 ve 13:00 byla jasná obloha, teplota
vzduchu 29 °C a tlak vodní páry 9,8 mbar. Podobné podmínky na Petříně (kde probíhalo měření
dlouhovlnného záření z oblohy) s sebou nesly záření z oblohy o teplotě -10 °C, viz obr. 55. Pro
následující úvahy je proto teplota oblohy pokládána za -10 °C, tedy 263,15 K. Podle StefanBoltzmannova zákona (viz kap. 3. 2. 1.) je energetický příkon z oblohy o této teplotě následující:
I = 5,6704 x 10-8 x (263,15)4 = 272 W m-2
Listy vystavené jak plné sluneční krátkovlnné radiaci, tak i dlouhovlnnému záření z oblohy za jasného
dne 3. 7. 2014 na jabloni v Hrazanech mohou být zkoumány z hlediska výměny dlouhovlnného záření
s oblohou. Tři skupiny listů (vlhčené, intaktní a netranspirující v důsledku průduchů zatřených
vazelínou) měly rozdílné teploty povrchů. Ve 13:00 to bylo:
Tv = 24,6 °C = 297,75 K
Ti = 30,9 °C = 304,05 K
Tn = 34,5 °C = 307,65 K
Tv – teplota vlhčených listů, Ti – teplota listů intaktních a Tn – teplota netranspirujících listů
Předpokládá se, že v infračervené části spektra se list kvůli vysokému obsahu vody chová téměř jako
absolutně černé těleso (tabulky emisivity manuálu ThermaCam S65 HS), a že má tedy emisivitu 1.
Lze pak spočítat, kolik energie vyzařuje podle Stefan-Boltzmannova zákona.
Iv = 5,6704 x 10-8 x (297,75)4 = 446 W m-2
Ii = 5,6704 x 10-8 x (304,05)4 = 485 W m-2
In = 5,6704 x 10-8 x (307,65)4 = 508 W m-2
I – celková intenzita záření

v

– vlhčených, i – intaktních a n – netranspirujících listů

Pro netranspirující listy by měl být rozdíl v energii dlouhovlnným zářením přijaté a vydané způsoben
pouze sluneční radiací, konvekcí a kondukcí. Hodnota latentního tepla by tedy měla být 0 W m-2.
Z pokusů v s různě ošetřenými listy (viz kap. 7. 2. 1.) je nicméně zřejmé, že povrchová teplota listů se
zatřenými průduchy je ovlivněna kutikulární transpirací a neodpovídá proto zcela požadavku na
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referenční, žádnou vodu neodpařující povrch. Pro zjednodušení následujících úvah však pokládejme
množství energie odvedené latentním teplem z netranspirujícího listu za zanedbatelné.
List intaktní naproti tomu transpiroval natolik, že byla jeho teplota nižší o 3,6 °C nižší než listu
netranspirujícího a dlouhovlnným zářením vydával o 23 W m-2 méně. Tato energie byla tedy využita
na latentní teplo výparu.
Listy vlhčené odváděly latentním teplem o 62 W m-2 více než netranspirující, tedy takové množství
energie nebylo listy emitováno ve formě dlouhovlnného záření ale bylo využito na výpar vody.
Fotosynteticky aktivní radiace dopadající na listy jabloně 3. 7. ve 13:00 měla hodnotu 1891 μmol m2

s-1. Po převedení na celkovou sluneční radiaci to odpovídá 900 W m-2.

Ačkoli množství energie přivedené vzduchem konvekcí a kondukcí není známo, je zřejmé, že jsou –
spolu s příchozí radiací – pro všechny listy stejné. Listy se tak liší pouze množstvím odpařené vody,
viz tab. 4.
Tab. 4: Energetická rovnováha listů jabloně, měřených 3. 7. 2014 ve 13:00 za plné sluneční radiace,
teploty vzduchu 29 °C a relativní vlhkosti 25 %.
energie (W m-2)
energie přijatá
energie vydaná
rozdíl příjmu a
výdeje energie

vlhčený list

intaktní list

krátkovlnnou sluneční radiací

900

dlouhovlnným zářením z oblohy

272

netranspirující list

dlouhovlnným tepelným zářením

446

485

508

latentním teplem

62

23

0

konvekce a kondukce

664

8. 3. 3. Srovnání dvou přístupů k určení energetické bilance jabloně
Transpirace listů jabloně byla 3. 7. 2014 ve 13:00 2,5 mmol m-2 s-1, což je méně, než maximální
hodnoty na těchto listech naměřené (29. 8. 2013 byla téměř 3,5 mmol m-2 s-1 ). Transpirace proto
nestačila list ochlazovat na teplotu listů vlhčených. To ukazuje také CWSI, který byl ve 13:00
relativně vysoký, přesahoval hodnotu 0,8. V důsledku nízkého tlaku vodní páry v ovzduší – 9,8 mbar
(to za teploty 29 °C odpovídá 25% vlhkosti) nebyly zřejmě průduchy zcela otevřené a transpirace tak
byla omezená. Listy sice transpirovaly, ale jejich teplota se také zvyšovala. Strom zřejmě volil střední
cestu zachování otevřených průduchů pro vstup CO2, ovšem v takové míře, aby se ztráta vody
nedostala za neúnosnou hranici (Verbeeck et al. 2007).
Hodnota latentního tepla z intaktního listu v úvahách výše, 23 W m-2, byla vypočítaná z rozdílu
povrchové teploty a teploty listu netranspirujícího. Avšak hodnota přímo měřené transpirace listu
odpovídá energii čtyřikrát větší, 101 W m-2. Tato hodnota byla získaná výpočtem z měrného tepla
výparu vody a z rychlosti transpirace, v daný moment 2,5 mmol m-2 s-1. Tento údaj naznačuje, že
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latentním teplem bylo odváděno 4 x více energie, než se je vyvozeno z povrchových teplot intaktních
a netranspirujících listů. Možným vysvětlením je opět (jako u dubu a břízy) zvýšené proudění vzduchu
v listové komůrce.
Chyba se navíc ještě zvětší, když uvážíme LAI jabloně. Při LAI 4, což je pro osluněný solitérní
listnatý strom velmi reálná hodnota (Bresinsky et al. 2013), by transpirace (přepočítaná z transpirace
listů) z m2 půdorysu jabloně byla 10 mmol m-2 s-1, spotřeba latentního tepla odpovídá 1818 W m-2. Při
počítání s latentním teplem určeným rozdílem teplot intaktních a netranspirujících listů je to pouhých
414 W m-2.
Zatímco se transpirace z listů na m2 sčítá, sluneční příkon na m2 zůstává stále 900 W. Tím se podíl
energie spotřebované na latentní teplo celým stromem (všemi listy) zvyšuje.
Pokud by byla za reálnou hodnotu energie v latentním teple výparu považována energie spočítaná
z rozdílu teplot intaktních a netranspirujících listů, bylo by zřejmé, že všechny listy jabloně větší
množství energie přijímají, než vydávají v podobě latentního tepla (viz tab. 4) – tedy své okolí
ohřívají, ať již tepelným zářením (tím se ohřejí pevné objekty v přímé viditelnosti), čí konvekcí a
kondukcí (těmito způsoby se ohřívá vzduch v blízkosti listů). Tak tedy nejen netranspirující, ale v
menší míře také intaktní a vlhčené listy by teplotu svého okolí zvyšovaly. Chladící efet jabloně by
v tomto případě nespočíval v reálném snižování teploty, jako spíš v jejím menším zyvšování
v porovnání se suchými povrchy.
Pokud však budeme považovat za reálnou hodnotu energie vloženou do latentního tepla výparu energii
získanou výpočtem z transpirace listů, ukáže se, že na výpar listy spotřebují 1818 W m-2, což je 2x
více energie, než jim bylo dodáno sluneční radiací (900 W m-2). I po odečtení dlouhovlnné radiace
z oblohy (272 W m-2) je energetická bilance jabloně záporná – vydává více energie, než přijímá.
V takovém případě je skutečně teplo odebíráno vzduchu a pocitová teplota se vlivem fyziologických
funkcí stromu snižuje.
Podíl energie předávaný do latentního tepla je však velmi variabilní (Gates 1980). Například průměrná
transpirace listů dubu 23. a 24. 7. byla zhruba 5x vyšší, než je transirace jabloně. Pokusný dub
v Soběšicích navíc netranspiroval tak, jak transpirují duby v podmínkách optimálního zásobení vodou,
kdy je jejich transpirace až šestinásobná (Čermák et al. 1982), a kdy tedy do latentního tepla převádějí
přes 600 W m-2.
U obou použitých metod (měření teplot, měření transpirace) se snažíme extrapolovat hodnoty měřené
na jednotlivých listech na celý strom, z čehož plynou nepřesnosti. Čtyřnásobný rozdíl při dvojím
určování transpirace znamená, že jedno nebo obě měření jsou zatížena chybou. V případě měření
transpirace je možné, že přes veškerou snahu je prostředí v listové komoře odlišné od prostředí,
v jakém se nacházejí ostatní listy stromu. Co se týká měření teplot listů intaktních a netranspirujících,
chyba se netýká měření samotného, nýbrž vyvráceného předpokladu, že vazelínou ošetřený list vůbec
netranspiruje (viz kap. 7. 2. 1.). Zatření průduchů vazelínou neučiní z daného listu vhodný referenční
povrch s nulovým odparem. Jeho teplota proto není vhodným ukazatelem k popsání energetické
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bilance stromu či dokonce porostu. Případným řešením by mohlo být použití jiného referenčního
povrchu, či měření transpirace i u těchto vazelínou ošetřených listů, aby se u nich oddělil podíl energie
převedené do latentního tepla.
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9. Závěr
V literárním přehledu této práce jsou popsány příklady, jak transpirující stromy ovlivňují klima ve
svém okolí tím, že ukládají podíl z energie sluneční radiace do latentního tepla výparu. Procesem
transpirace lze dokonce zužitkovat více než 100 % slunečního záření – na odpar vody je v takovém
případě využito teplo z okolního vzduchu. Energetická bilance a recyklace vody nejen v rámci
jednotlivých stromů, ale v celých ekosystémech jsou proto spjaty s přítomností vegetace a s jejími
fyziologickými procesy.
Tato tvrzení byla podpořena také experimenty, které jsou popsány v praktické části této práce. Pohyb a
využití vody ve stromech byly sledovány na různých úrovních. Byly zaznamenány také okolní
podmínky. Průběh sap flow (transpiračního proudu ve kmeni) velmi dobře koresponduje s příkonem
sluneční energie a umožňuje rámcový výpočet spotřeby energie na výpar. Tato spotřeba byla během
suchého léta 2013 pro dub při odpaření 82 l vody za 24 h 51 kWh, což odpovídalo 16 % energie
sluneční radiace. Bříza transpirovala méně, maximálně 20 l za 24 h, tomu odpovídá energetická
spotřeba 12 kWh, necelých 9 % solární radiace dopadlé na půdorys koruny stromu. Transpirace listů
se ukázala být úzce provázána s příchozí sluneční radiací, stejně jako s teplotou a vlhkostí vzduchu.
Na jednotlivých listech lze sice sledovat rychlou reakci na změnu okolních podmínek, z naměřených
hodnot jejich transpirace se nicméně nelze přiblížit hodnotě měřeného toku sap flow. Přestože jsou
tedy zcela jistě součástí jednoho děje, nepodařilo se exaktně popsat vztah mezi pohybem vody
měřeným jako sap flow ve kmeni a měřeným jako transpirace jednotlivých listů.
Použití metody termovizního snímkování k určení absolutních hodnot transpirace se potýkalo
s několika problémy. Ukázalo se například, že povrchová teplota apikálních listů vrcholových větví
dubu je během slunného dne nižší, než teplota ostatních listů na vrcholových větvích. Vyhodnocování
takových snímků může působit potíže při snímkování z větší vzdálenosti. Dalším problémem bylo
nevhodné zvolení referenčního netranspirujícího povrchu – v listech, které byly zatřeny ze spodní
strany vazelínou, probíhala kutikulární transpirace a jejich teplota tak byla nižší, než by byla bez
přítomnosti vody. Ze stejného důvodu má také index vodního stresu (CWSI) u měřených stromů
omezenou výpovědní hodnotu.
Závěr práce se týká demonstrace postupu a úvah při výpočtu energetické bilance plně osluněného listu
jabloně. Byla kvantifikována přijatá krátkovlnná radiace ze slunce i dlouhovlnné záření z oblohy,
stejně jako dlouhovlnná radiace vydávaná listem a množství energie použité na výpar vody. Na
základě různých vstupních dat byl vypočítán chladící efekt celé jabloně. Ten spočíval v použití 45 %
sluneční radiace na latentní teplo, pokud se počítala míra transpirace z rozdílů teplot jednotlivých listů,
a 200 % sluneční radiace, pokud se výpočty prováděly s transpirací měřenou přímo na listech (v
druhém případě to znamená reálné snížení teploty okolního vzduchu).
Na každé z úrovní (kmen, jednotlivé listy, teoretické uvažování o energetických tocích) byly ukázány
její specifické zvláštnosti, dílčí výsledky i metodické potíže. Uvedené výsledky potvrdily předpoklad,
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že transpirace je příliš komplexním fenoménem na to, aby se z jejího sledování na jedné úrovni dalo
vypovídat o stavu celého stromu. Pro nahlédnutí a uchopení transpirace jako celku zůstává nutné
spokojit se s neostrými vztahy a souvislostmi.
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