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Nemyslete si, že v pralese stojí stromy hustě jeden vedle druhého. Naopak vysoké
staré smrky rostou v přiměřené vzdálenosti od sebe a jen padlé obrovité kmeny, bující
houští a mlází vytvářejí neproniknutelné bariéry.
Klostermann, Karel: Črty ze Šumavy.
Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 50.
Jest ostatně věcí přirozenou, že všude tam, kde zájmy lidské střetnou se s přírodními, krása hyne; les ustupuje polím, příbytky opeřenců domovům tvorů na pevných
nohách a skály v štěrk mění svou tvářnost; co však nejnerozumnějším činem lidským
zůstává, je zasahování do vlastní činnosti přírodní tam, kde živelná dění, málo posud
a částečně jen člověkem ovládaná, samy prospěšný nakonec stav zemi vytvářejí, třeba
spočátku působení jich zhoubným býti se zdálo.
Váchal, Josef: Šumava umírající a romantická.
Ladislav Horáček — Paseka, Praha a Litomyšl 2008, s. 34.

m ot t o

 Motto

10

 Úvodem

úvode m

Vážení čtenáři,
máte v ruce knihu, která vznikla za spolupráce mnoha vědců, kteří provádějí
svůj výzkum na Šumavě již po několik
desetiletí. Uvědomili jsme si, že nastal
čas podělit se o naše znalosti, výsledky
a zkušenosti s širší veřejností.
Snažili jsme se shrnout a interpretovat své znalosti objektivně na základě
dnešních poznatků. Současně si uvědomujeme, že předkládaná fakta nejsou
dogmata. S postupujícím poznáním
a ve světle nových skutečností se zákonitě vyvíjí chápání přírody i názory
na řešení problémů. Nic není neměnné
a stálé. Celý autorský kolektiv se vší
pokorou uznává, že poslední a rozhodující slovo bude mít vždy příroda. Člověk
může její vývoj ovlivnit, ale ne řídit.
V předkládané knize se snažíme přispět
k pochopení jedinečnosti rozsáhlých
šumavských smrčin a významu Divokého
srdce Evropy v podmínkách hustě zalidněného kontinentu. Nabízíme svůj ekologický pohled na některé „šumavské
mýty“. A také bychom rádi zdůraznili
společensko-ekologickou
neudržitelnost nostalgického volání po „starých
šumavských časech“ a nabídli čtenářům alternativní vizi moderního, k přírodě citlivého života na Šumavě třetího
tisíciletí.

V našem povídání bychom si přáli, abychom si vzájemně dobře rozuměli. To se
neobejde bez základních odborných pojmů a přesného vyjadřování a bez základní
znalosti těchto pojmů. Víme, že většina
pojmů, s kterými budeme pracovat, je široce používána a jejich podstata intuitivně chápána, ale považujeme za důležité
některé z nich vysvětlit, abychom si byli
jistí, že pod určitým výrazem chápou autoři i čtenář jednu a tutéž věc. Prosíme
laskavého čtenáře, aby vydržel prvních
pár stránek, přečetl si naše vysvětlení a ujistil se, že pojmy, s nimiž se bude
v textu setkávat, používáme a chápeme
stejně. K tomu nás vedou dvě zkušenosti:
jednak ta, že některé pojmy jsou nadužívány, a to často ve zkresleném významu, a pak ta, že nedostatečné pochopení
nebo odlišné chápání některých pojmů
může vést k hlubokým nedorozuměním.
Dovolte příklad na dokreslení. Slovo ekologie je jedno z nejmodernějších, nejvíce
používaných a současně nejvíce zkreslovaných slov v dnešních médiích. V Praze
jezdí autobusy „za zelenou ekologii“, musíme udržet „zdravou ekologii naší planety“ nebo třídíme odpad, abychom udrželi
„ekologii naší obce“. Při tomto nadužívání slova ekologie zapomínáme, že ekologie je ve skutečnosti vědní obor, který
studuje vzájemné vztahy mezi organismy
a jejich vztahy s prostředím, ve kterém
žijí. Ekolog je odborník a vědec v oboru
ekologie. Studuje, jaké místo organismus

v ekosystému má a jakou úlohu v něm hraje. Můžeme říci, že ekolog zkoumá, jakou
má organismus nebo skupina organismů,
které jsou předmětem jeho zájmu, „adresu“ a „zaměstnání“. Ekolog rozhodně
není člověk, který třídí plast. Ten, kdo třídí plast, se chová šetrně k životnímu prostředí, ale není ekolog. Ekolog je člověk,
který například studuje, v jakém prostředí roste smrk, jaké má nároky na vodu,
živiny, teplotu, jak dokáže konkurovat,
nebo naopak společně existovat s ostatními rostlinami, jací živočichové či mikroorganismy mu pomáhají, nebo naopak
škodí či jsou mu lhostejní. O takto úzce
zaměřeném vědci pak říkáme, že studuje ekologii smrku. Pokud jsou předmětem
jeho zájmu kromě smrku i všechny ostatní
organismy žijící v lese a jejich vzájemné
interakce, jedná se o ekologii smrkového
lesa nebo také ekosystému smrčin. Eko-

logie rozhodně není totéž co životní prostředí a nemůže tedy dojít ke „zlepšení
ani zhoršení ekologie“, neboť ekologie
představuje cestu či prostředek k pochopení procesů probíhajících v životním prostředí, nikoli jeho stav. Ekologii nesmíme
zaměňovat ani s praxí ochrany přírody
a životního prostředí! Ochrana přírody
a životního prostředí je soubor zákonných
i praktických opatření, kterými si stát,
obce, ba každý z nás snaží chránit své životní prostředí, čistý vzduch, vodu v řece,
alej starých stromů podél silnice, Boubínský prales či orchidejovou louku za chalupou po babičce. Ani zde tedy není možno
položit mezi ekologií a ochranou přírody
rovnítko. Bez kvalitních ekologických znalostí není možné nastavit vhodnou legislativu, která by chránila cennou lokalitu
a zároveň nesmyslně neomezovala další
využívání okolní kulturní krajiny.

Pohled od Polomu na nejvyšší vrchol Šumavy, Velký Javor (1456 m n. m.) (L. Havel)

úvode m

11

12

krátký návod, jak knihu čí st

 Krátký návod, jak knihu číst

Knihu tvoří souvislý text doplněný odbornými rámečky. Text je samonosný a kdo nechce, odborné rámečky číst nemusí. Knihu stačíte pročíst za sedm dní své šumavské
dovolené, ale není třeba číst od počátku do konce. Klidně začněte kapitolou, která vás
nejvíce zaujme.
Pro první den je připravena kapitola úvodní, zahřívací, s trochou nostalgie. Na začátku druhé kapitoly jsou vysvětleny termíny. Pokud je znáte, klidně tuto část přeskočte
a začněte až u podkapitoly „Přirozený versus hospodářský les“. Pokud vás nezajímá
historie vývoje klimatu a vegetace, můžete třetí den začít číst až od „Postupně přicházel člověk…“. Čtvrtý den se dozvíte důležité informace o obnově lesa. Chcete-li stručné shrnutí toho, co už dnes o šumavských smrčinách víme, nalistujte pátou kapitolu
se smrčinovým desaterem. Pro šestý den je připraveno zamyšlení, jak v šumavských
lesích dobře hospodařit. Sedmý den je výletní.
Pro zvídavé čtenáře jsou připraveny odbornější rámečky se spoustou zajímavých informací z našeho výzkumu. Knížka je doplněna výkladovým slovníčkem nejdůležitějších
pojmů a seznamem odborné literatury a doplňkové četby.
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Den 1.
Proč právě Šumava
a šumavské smrčiny
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 Den 1. Proč právě Šumava a šumavské smrčiny

Podzim na Šumavě (Z. Křenová)

Mezi všemi českými pohořími zaujímala
a stále zaujímá Šumava zvláštní postavení. Pro mnohé z nás je synonymem letních
prázdnin, houbařských výprav v podzimní
mlze, kterou rozeznívá jelení troubení,
či radostného klouzání v bílé stopě. Není
snadné odhalit, proč vlastně Šumava v našem nitru vyvolává to trochu tajemné,
trochu radostné a možná i trochu sentimentální vzrušení. Možná je to rozlehlostí
zdejší „divoké přírody“, kterou už jsme
ve zbytku země proměnili v „krajinu kulturní“ převázanou pentlemi dálnic a železničních koridorů. Nebo je to kouzlo za-

kázaného, kam se po dlouhá léta nemohlo
— a co ono to tam vlastně je…? Kus šumavské romantiky jsme si jistě vysnili nad
romány Karla Klostermanna a Adalberta
Stiftera, ti mladší z nás možná u filmů
Za trnkovým keřem a večerníčků Václava
Chaloupky. Šumava okouzluje všechny věkové kategorie.
Není jistě náhodou, že Ottova vlastivědná edice Čechy začínala knihou Šumava,
ve které se tehdejší hvězdy kulturní scény vyznali ze svých citů k tomuto pohoří.
Také o více než sto let později nakladatel-

ství Baset otevřelo výpravnou ediční řadu
o českých pohořích dílem Šumava. Je leckdy s podivem, že v dnešních časech, kdy
vlastenectví bývá buď terčem posměchu
nebo je znásilňováno do nacionalistických
výkřiků, jsou šumavské prameny národní
řeky Vltavy poutním místem, které musí,
obdobně jako kamenné hrnce na Vydře
nebo hájenku Březník, vidět snad každý
Čech.
Šumava nás prostě bere za srdce
i ve 21. století. Vydavatelé knih i kalendářů, filmoví producenti, restauratéři

i hoteliéři si mohou mnout ruce, protože
Šumava zabírá. Je to takový pěkný byznys, který dělá radost všem.
Přiznáme-li, že nám Šumava není lhostejná, pak přichází čas zamyslet se nad
tím, jak ji vlastně vnímáme. Tak jako se
v lidských vztazích první okouzlení, vášnivá láska i hádky pro malichernosti proměňují v toleranci a nesobecké přátelství
až moudrostí a zkušeností, tak i Šumavu
můžeme buď sobecky klasifikovat a manipulovat k obrazu svému, nebo otevřít
srdce a svůj vztah nechat vyrůst. Zname-

Rokytecká slať a Poledník (Z. Křenová)
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ná-li pro nás respekt a tolerance více než
nekritická láska a citová manipulace, pak
máme naději, že dokážeme přijmout Šumavu takovou, jaká je, a snad i zůstane,
aby okouzlila příští generace.
Přijmutí či odmítnutí se odehrává v rovině citové, ale protože jsme lidé moderní,
mohou nám v rozhodování pomoci fakta
a informace. Tato kniha se snaží čtivou
a populární formou nabídnout aktuální
vědecké informace o šumavských lesích,
především horských smrčinách, a tím přispět čtenáři při vytváření jeho vlastních
názorů.
Území Šumavy bývalo odnepaměti spojováno s hlubokými lesy, jejichž přítomnost
byla natolik charakteristická, že se slovo
hvozd/les odpradávna objevuje v názvu
pohoří. K prvnímu doloženému keltskému
názvu — Gabreta — pro nápadné pohoří
s hlubokými horskými hvozdy, táhnoucími se do dáli za Dunajem zhruba v úseku od Řezna po Linec (tj. pro celý horský
hřeben Českého lesa, Šumavy a Novohradských hor), připojovali již antičtí
autoři (např. Ptolemaios či Strabo) slovo
hule (řecky les) nebo silva (latinsky hustý
porost stromů nebo vysokého křoví). Dávnou přítomnost keltských Bójů v České
kotlině tušíme i v původním germánském
pojmenování pohoří — Böhmerwald (v původním významu asi „Bójský les“), stejně
jako ve středověkém latinském označení

Silva Bohemica (Kosmova kronika aj.).
Až od 17. století nacházíme česky psané
zmínky o Šumavě, jež má základ v praslovanském slově šuma, rovněž označujícím
hvozd nebo hustý les, které se dodnes používá například v chorvatštině. Na přelomu letopočtů byla Silva Gabreta součástí
většího celku Hercynského lesa. Tento les,
podle Gaia Julia Caesara dlouhý 60 a široký 9 denních pochodů, se měl prostírat
od Rýna přes Dunaj snad až k Labi. Byl
opředen mnoha pověstmi a pověrami —
žil zde třeba hercynský kanec, kterého
Římané, ač ho nikdy neviděli, považovali
za nebezpečnější zvíře než lva. Hlavním
rysem Hercynského lesa však byla jeho
letitost, podle Plinia (Naturalis Historiae)
byl tento les „starý jako svět sám, svým
nesmrtelným osudem stojící nad všemi
zázraky.“
Počátky kolonizace rozsáhlého pralesa na česko-bavorském pomezí je možné najít v 8.—9. století, kdy benediktini z kláštera v Nieder Altaich (založen
r. 741) dostali do správy tzv. „Severní
les“. Po několik století byli benediktini
hlavními organizátory kolonizace i z české strany. Významnou roli hrál klášter
Břevnov založený mnichy z Nieder Altaich
v r. 993. Čeští panovníci si brzy uvědomili,
že rozsáhlé a těžko prostupné pohraniční
lesy jsou přirozenou obranou království,
a ze strategických důvodů tak nechávali
významnou část Šumavy v majetku Koruny

(dodnes se část Šumavy jmenuje Královský hvozd). Kolonizaci přímo regulovali
(usidlováním branného lidu v oblastech
zemských bran a později zakládáním tzv.
Králováckých rycht) a nebo umožňovali
rozvoj svým věrným vazalům.
Lidské potřeby i technické možnosti rostly a století po století se kraj nedotčených
šumavských lesů zmenšoval. Byly to nakonec opět strategické, spíše však mocenské důvody, které kus šumavské přírody
zachránily. Železná opona, která v druhé polovině 20. století na dlouhé desítky let rozdělila Evropu, byla pohromou
pro tisíce lidských osudů, avšak šumavská
příroda z ní profitovala. Vysídlení původních obyvatel, striktně regulovaný přístup
a velmi omezené hospodaření v krajině
hraničního pásma vytvořily výborné podmínky pro přírodní vývoj tohoto území.
V nerušeném lesním království přirozeně
zaznívalo troubení jelenů, tokání tetřevů
a svým bývalým královstvím se opět začal neslyšně procházet rys. Neregulované
horské říčky volně přemisťovaly dávno
prorýžovaný zlatonosný štěrk a les se přirozenou sukcesí vracel na místa, ze kterých byl kdysi vyklučen. Nebylo to poprvé,
kdy lidé odešli a samovolně vznikal nový
les. Na různá místa Šumavy lidé přicházeli
a zase odcházeli, protože žít tu trvale nebylo snadné. Již Karel Klostermann psal,
že na Šumavě jsou místa, kde byl les sedmkrát vykácen a sedmkrát se vrátil zpět.

Pro starověké Římany byl Hercynský les,
a tedy i Šumava, koncem světa, rozhraním
mezi kulturním světem a divočinou. To je
však pouze jeden úhel pohledu, po dlouhé
věky Šumava pomezím nebyla. Podobnosti
archeologických nálezů na obou stranách
Šumavy naznačují, že od pravěku do středověku Šumava lidi spíše spojovala než
rozdělovala. I později v dějinách, bez
ohledu na aktuální politické dění a státní
politiku, byla Šumava krajinou srdce nejenom pro Čechy, ale také pro jejich německé sousedy. I na německé a rakouské
straně žilo mnoho obdivovatelů Šumavy,
vzpomeňme například Alfreda Kubina.
Jemu blízký Josef Váchal i mnozí další
vnímali Šumavu jako jeden celek a někteří „čeští“ spisovatelé, například Adalbert
Stifter (zčásti také Karel Klostermann),
psali o Šumavě německy.
Byli to právě Šumaváci z bavorské strany
hranice, kteří jako první pochopili novodobý strategický význam Šumavy a v roce
1970 vyhlásili Národní park Bavorský les.
Trauma ze života na pomezí tehdejších
světů dokázali svojí láskou a respektem
k Šumavě přetavit v moderní sžívání člověka a přírody. Naplnili přání stará více
než tři lidské generace a svým přístupem
dali novou šanci šumavské přírodě i lidem.
Leckdy nebylo snadné přijmout současnou
situaci jako výzvu a ne jako hendikep.
V srpnu roku 1983 vyvrátila letní bouřka,
trvající pouze několik minut, 175 hektarů
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lesa v oblasti pod Roklanem. Rozhodnutí
tento polom nevyklidit a ponechat les bez
přímé lidské intervence bylo průlomovým
okamžikem. Díky prozíravosti a odvaze
prvního ředitele NP Bavorský les Hanse
Bibelriethera a bavorského státního ministra Hanse Eisenmanna se zrodil nový
koncept ochrany přírody v Evropě, který
byl postaven na myšlence umožnit vznik
„pralesa pro naše děti a vnuky“.
Když před dvaceti lety padla železná opona, také na české straně Šumavy vznikl

v roce 1991 národní park. Na euforické vlně sametové revoluce nebylo těžké
v české společnosti najít dostatek zastánců ochrany unikátního přírodního dědictví
pro příští generace. Pojmenování „národní park“ v těch časech, kdy duše byly ještě
ovlivněné „anežským zázrakem“, zaznívalo stejně jako ve své době „národní divadlo“ nebo „národní muzeum“. Tehdy jsme
jasně cítili, že se jedná o klenoty národního bohatství, na kterých se nedá okamžitě nijak zbohatnout, ale jejichž zánik
by znamenal nenávratnou ztrátu možnos-

Přirozená dynamika šumavských horských smrčin (K. Matějka)

ti vrátit Evropě přírodní lesní ekosystém.
Dvě desetiletí „tržního hospodářství“ jako
by ale vymazala povědomí, že tak jako
cenu „Zlaté kapličky“ nedělá cena stavebního materiálu či pozemku, na němž
stojí, ani cenu „národního parku“ nelze
odvodit od ceny kubíku dřeva, stavebních
pozemků či lyžařských permanentek.
Ploty z ostnatého drátu jsme před dvaceti
lety slavnostně odstranili a šumavská příroda se s neuvěřitelnou živelností snaží
zakrýt jizvy, které na krajině zanechaly
desítky kilometrů dlouhé průseky. Jizvy,
které 20. století zanechalo na lidských
duších se hojí pomaleji. Je těžké vymazat z mysli TO NAŠE versus TAM U NICH
a začít říkat TADY U NÁS. Více než jedno
desetiletí žily vedle sebe dva národní parky — Bavorský les a Šumava — jako dva
nevlastní bratři a zvláště ten mladší trpěl
obavou, aby si nezadal. Všude tak hlásal:
„Já jsem úplně jinej!“
Někdy to tak bývá, že ke skutečnému
pochopení přispěje společný prožitek.
V lednu 2007 postihl šumavské lesy orkán
Kyrill. Škody na české i bavorské Šumavě byly nemalé a mimořádná situace vyžadovala mimořádné řešení. Kyrill jasně
ukázal, že příroda nerespektuje hranice,
a ve snaze napravit dřívější omyly péče
o šumavské lesy bylo potřeba postupovat v celém území koordinovaně. Byl to
tedy Kyrill, který definitivně smetl barié-

ry, a každodenní přeshraniční spolupráce
obou národních parků i dalších výzkumných institucí na společných projektech,
zaměřených na hlubší poznání a pochopení zákonitostí horské přírody, se stala
skutečností.
Vstup Česka do Evropské unie a do Schengenského prostoru byl výzvou, na niž správy obou NP reagovaly vyhlášením společného Divokého srdce Evropy v přírodně
nejcennějších partiích Šumavy podél bývalé železné opony. Dochází k symbolickému přerodu opuštěné, rozpolcené centrální Šumavy v unikátní chráněné území
celoevropského významu, s nemalým potenciálem, který na zhodnocení teprve
čeká. Tak jako dnes hovoříme o strategických rozhodnutích českých králů, kteří
si přáli zachovat divoké hvozdy Šumavy,
budou možná příští generace považovat
za strategické rozhodnutí, že v centru
Evropy zůstal zachovaný poslední střípek
Hercynského lesa.
Přiznat city není slabost, a tak si můžeme
(alespoň sami sobě) přiznat, že Šumava
nás bere za srdce. Není to vždy snadné
a bezbolestné, protože se učíme nejenom přijímat Šumavu takovou jaká je,
ale zároveň se učíme sdílet zodpovědnost
za území NAŠÍ ŠUMAVY ve společné Evropě. Ale stojí to za to, protože Šumava je
společné přírodní i kulturní dědictví a zároveň odkaz pro příští generace.

den 1.
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Jarní bučina (Z. Křenová)
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 Den 2. Ekosystémy šumavských smrčin

den 2.

Trocha teorie nikoho nezabije…
Než se vydáme do lesa, připomeňme si
nezbytné ekologické termíny. Začněme
pojmem ekosystém, který se objevil již
v názvu této kapitoly a budeme se s ním
setkávat v celé knize. Pod pojmem ekosystém si představme určitý přirozeně
ohraničený prostor, na kterém žijí a vzájemně se ovlivňují společenstva organismů — rostlin, živočichů a mikroorganismů. Společenstva jsou ovlivňována
vlastnostmi prostředí, ve kterém žijí (horniny, atmosféra, půda, voda, klimatické
podmínky), a současně svou aktivitou toto
prostředí zpětně ovlivňují (rámeček 1).
Ekosystémem je například les, louka,
pole, ale i malá lesní tůň. Ekosystémy
jsou proměnlivé v prostoru i čase. A to je
věc, na kterou nesmíme nikdy zapomenout. O proměnlivosti ekosystémů v čase
je celá třetí kapitola.
Abychom dokázali odhadnout, jaké organismy v určitém prostředí mohou žít, jak
se budou navzájem ovlivňovat a jak budou ovlivňovat své prostředí, musíme znát
podmínky daného prostředí. Současně
musíme znát, kterými organismy je ekosystém tvořen, jaké mají nároky na prostředí a jestli mohou společně existovat.
Pokud hodnotíme podmínky prostředí,
musíme si najít informace o všech jeho
složkách — o horninovém podloží, atmo-

sféře, půdě, dostupnosti vody, klimatu
a jejich dosavadním vývoji. Horninové
podloží ovlivňuje dostupnost živin a vody
v půdě a je nejstabilnější složkou ekosystému. V časovém rozmezí, ve kterém se
budeme pohybovat, tedy v rozmezí let,
desetiletí a století, je můžeme považovat
za téměř neměnné.
Atmosféra je zdrojem nezbytného kyslíku, oxidu uhličitého a vody pro život ekosystému, zásobárnou plynného dusíku,
ale přenáší i znečištění ve formě sloučenin dusíku, síry a dalších stopových látek.
Ovlivňuje ekosystémy svým složením, které bylo v posledních tisících let relativně
stabilní. Složení atmosféry se začalo rychle měnit vlivem činnosti člověka, zejména
v období průmyslové revoluce a intenzifikace zemědělské výroby, tedy od konce
19. století. Hlavní vliv mají látky, které
znečišťují ovzduší, tedy emise z průmyslu, dopravy a chovu skotu, ale o tom více,
až si budeme povídat o vývoji Šumavy.
Půda je velice důležitou a proměnlivou
složkou prostředí (rámeček 2). Její vlastnosti závisí na délce jejího vývoje, horninovém podloží, terénu, podnebí a organismech. V ní jsou rostliny ukotveny,
z ní čerpají vodu a živiny, které potřebují
ke svému růstu. Kromě toho je půda prostředím, kde se recykluje mrtvá organická
hmota za pomoci široké škály bezobratlých živočichů (jako jsou např. roztoči,
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Atmosféra

Biosféra

(kyslík, oxid uhličitý,
dusík, déšť, emise)

(rostliny, živočichové,
mikroorganismy)

Pedosféra
Směs organické
hmoty, minerálních
částic, vody, vzduchu
osídlená kořeny rostlin
a organismy

Litosféra

Hydrosféra

(horniny, minerály)

(voda podzemní,
povrchová)

Neživé prostředí ovlivňuje biosféru a naopak biosféra ovlivňuje neživé prostředí. Biogenní prvky jsou z prostředí
přijímány autotrofy (zelenými rostlinami) a přeměňovány na komplexní organické molekuly. Ty jsou v potravních
řetězcích postupně přeměňovány konzumenty (viz rámeček 4) a částečně uvolňovány zpět ve formě prvků nebo anorganických sloučenin, které jsou tak opět k dispozici autotrofům. Tím se koloběh každého prvku uzavírá. Interakce
mezi organismy a jejich neživým prostředím se nejčastěji studuje na úrovni ekosystému.
Jako ekosystém můžeme chápat např. louku nebo les, ale i půdu nebo padlý strom — záleží na tom, jak dobře jsme
schopni systém vymezit, respektive postihnout v něm látkové a energetické toky, jejich vnitřní koloběh, vstupy
a výstupy. Za vstupy do ekosystému považujeme především sluneční energii, srážky a plyny z atmosféry, minerální látky z horninového podloží a vodu z podzemních a povrchových zdrojů. Výstupy jsou zejména rozpuštěné či
suspendované látky (např. odnášené tokem vody mimo ekosystém), plyny unikající zpět do atmosféry, případně
sklizeň (v lese například vytěžené dřevo, lesní hrabanka na stelivo, nasbírané lesní plody apod.). V suchozemských
ekosystémech se mnoho z těchto procesů odehrává v půdě. Obtížněji postižitelné bývají vstupy a výstupy způsobené
pohybem živočichů (migrace velkých zvířat, přelety ptáků, ale i mnoha druhů hmyzu) přes námi vymezené hranice
ekosystému.

rámeček 1

 Hlavní složky ekosystému
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chvostoskoci, larvy hmyzu, žížaly a roupice) a mikroorganismů. Pravdu měl náš
pan učitel, když říkal: „Půda není mrtvým
substrátem. Půda je živá!“ O tom se sami
přesvědčíte při našem putování. Dostupnost vody je dána vlastnostmi půdy, horninového podloží a podnebím.
Ovlivňující faktory

Podnebí je určováno dlouhodobým průběhem počasí — teplot a srážek (rámeček 3).
V časovém horizontu, o kterém budeme
mluvit, je podnebí proměnlivé. Tyto změny hodnotíme podle celkového množství
a rozložení srážek v průběhu roku, celkového ročního úhrnu teplot, jejich ročního

Půdní horizonty

člověk

opad

půda

rostliny,
mikroorganismy,
živočichové

zvětrávání

půdotvorný
proces

A horizont

B horizont
půdotvorný
substrát

zvětrávání

rámeček 2

 Půda

klima

matečná
hornina

C horizont

horninové podloží

Opad na povrchu nerozložený, směrem
do hloubky rozdrobený; A horizont tmavá
vrstva amorfní organické (humusové) hmoty;
B horizont světlejší, s převahou minerálních
částic, ovlivněn vyplavováním z A horizontu; C horizont rozdrobená mateční hornina,
málo ovlivněná vývojem půdy; horninové
podloží (na Šumavě kyselé krystalické břidlice, pararuly, žuly, granodiority)

Vlivem
fyzikálních
(teplota,
voda, vítr), chemických (rozpouštění, oxidace, hydrolýza
a hydratace) a biologických (růst
kořenů, vylučování kořenových
výměšků a meziproduktů metabolismu, dýchání) faktorů dochází k postupnému rozrušování horniny. Ta se drobí a rozpouští se
na anorganické sloučeniny, které
mohou sloužit jako zdroj živin
pro první, kolonizující, rostliny.
Ty po svém odumření zůstávají
na povrchu půdy a slouží spolu
s látkami uvolněnými z hornin
jako zdroj živin pro další organismy — rostliny, mikroorganismy a živočichy. Živočichové
migrují půdním profilem, kořeny
prorůstají do mezer rozdrobené
horniny, a tím dochází k dalšímu
rozrušování a míšení organických zbytků s minerálními částicemi. Rozkladem organických
zbytků se uvolňují živiny pro
rostliny a organické kyseliny,
které dále prohlubují zvětrávání. Kromě toho kořeny „přenášejí“ živiny z hloubky do nadzemních částí, které po odumření
a rozkladu obohacují povrchové
horizonty. Souboru těchto procesů říkáme půdotvorný proces
a jeho vlivem se postupně tvoří
půda. Je k tomu potřeba stovek
až tisíců let.
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průměrná teplota 4,5 °C
roční srážkový úhrn 1101 mm
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Období, kdy průměrná měsíční teplota je nižší než 0 °C
Měsíc

i meziročního kolísání a podle intenzity
slunečního záření. Zjednodušeně lze říci,
že to, jestli někde vznikne přirozený les,
step nebo poušť, je dáno hlavně podnebím. A byla to právě prudká klimatická
změna před přibližně 10 000 lety, na počátku současné geologické epochy, mladších čtvrtohor (holocén), která způsobila
ústup ledovců a zahájila vývoj šumavských porostů.
Pokud se podmínky prostředí změní, ať už
z přirozených příčin, nebo činností člově-

Dlouhodobé průměrné měsíční teploty
a srážky (průměr z let 1961—2008) zaznamenané meteorologickou stanicí Churáňov. Údaje jsou vyneseny v tzv. klimadiagramu, který udává souhrnnou informaci
o průměrných měsíčních srážkách a teplotě od ledna do prosince. Vedle názvu
stanice se uvádí nadmořská výška (v závorce), průměrná roční teplota a roční
srážkový úhrn (1 mm odpovídá 1 litru
srážkové vody na čtvereční metr). Červená křivka znázorňuje průměrné měsíční
teploty, modrá průměrné měsíční srážkové úhrny. Modře podbarvená perioda
označuje vegetační období. Křivka srážek
neprotíná a neklesá pod křivku teplot.
To znamená, že na Šumavě je celoročně
vlhké podnebí — srážky převyšují výpar.
Rostliny netrpí dlouhodobým suchem, kdy
je výpar vyšší než srážky. Tento klimadiagram ukazuje pouze průměrné měsíční
údaje, a proto v něm nejsou viditelná
krátkodobá období sucha, jejichž výskyt
je na Šumavě stále častější, především
v jarním období a v časném podzimu (viz
rámeček 36).
Data Českého hydrometeorologického ústavu
(ČHMÚ).

ka, změní se postupně i ekosystém. Les
se například může změnit ve step, pokud
převládnou podmínky vhodnější pro růst
travin než stromů, například změnou podnebí na chladné a suché. Takové změny se
pravidelně opakovaly během celých čtvrtohor v níže položených a nezaledněných
oblastech Čech během všech dosavadních
dob ledových. Ke změně lesa na jiný typ
travních ekosystémů, zamokřené louky,
může vést i změna odtokových podmínek
a přemokření stanoviště, které způsobí,
že stromy mají nedostatek vzduchu pro

rámeček 3

Teplota (°C)

Churáňov (1118 m)
(1961–2008)

Srážkový úhrn (mm)

 Podnebí na Šumavě

den 2.
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kořeny a hynou. V extrémních případech
pak může ústup lesní vegetace způsobit
takové vyčerpání živin z půdy, že jejich
zbytky jsou již pro růst stromů nedostačující. Pokud však nejsou změny prostředí
příliš drastické, změny v ekosystému také
nejsou dramatické a namísto změny lesa
v louku se odehraje pouze přeměna původního porostu v nový. Nastane-li dostatečně dlouhé oteplení, přemění se například smrčina ve smíšený les nebo bučinu.
Ještě musíme zdůraznit jednu důležitou
věc: všechny změny ekosystémů, o nichž
jsme až dosud mluvili, probíhají v řádu let
a desetiletí, a tudíž i související změny
podmínek prostředí jsou dlouhodobé.
Organismy dělíme podle jejich rolí v ekosystému. Podle toho, čím se živí a komu
slouží jako zdroj potravy, je rozdělujeme do různých potravních úrovní, které
se propojují do potravních řetězců a sítí.
V nich má každý článek (druh organismu)
svou nezastupitelnou úlohu. Na počátku
každého potravního řetězce jsou producenti, tj. zelené rostliny, řasy či sinice,
které, s využitím energie slunečního záření, budují svá těla z oxidu uhličitého, vody
a živin transportovaných vodou z půdy
nebo ovzduší. Pak následují býložraví
konzumenti, bezobratlí živočichové a obratlovci, kteří se rostlinami živí. Na ně
navazují živočichové hmyzožraví, a masožraví, popř. všežraví, kteří potřebují
potravu živočišného původu (rámeček 4).

Zvláštní, ale velmi důležitou skupinu tvoří rozkladači. Žijí v tlejícím dřevě, kůře,
opadaných listech a hlavně v půdě. Živí se
mrtvou biomasou organismů. Výjimečnost
rozkladačů spočívá v tom, že jsou posledním článkem potravních řetězců a vrací
do koloběhu živiny.
Rozkladači jsou mikroorganismy a bezobratlí živočichové. Půdní mikroorganismy,
mikroskopické houby a bakterie jsou pro
rozklad organické hmoty na jednoduché
minerální látky nejdůležitější. Sice je
pouhým okem nevidíme, ale v jednom
centimetru krychlovém půdy jich jsou milióny až miliardy. Hrají nezastupitelnou
roli při uvolňování živin, některé fixují
vzdušný dusík a tím ho zpřístupňují rostlinám, jiné žijí v úzkém soužití (symbióze)
s kořeny rostlin. Mikroorganismy usnadňují příjem živin a od rostliny získávají
v půdě vzácné cukry, které jsou pro ně významným zdrojem energie. V neposlední
řadě mikroorganismy slouží jako potrava
malým živočichům.
Půdní živočichové (půdní fauna) sice nejsou tak početní jako mikroorganismy, ale
také zastávají mnoho funkcí. Především
mechanicky rozmělňují a částečně také
při trávení rozkládají mrtvé organické
zbytky (např. listový a jehličnatý opad,
odumřelou dřevní hmotu a mrtvá těla organismů) a zpřístupňují je mikroorganismům, které rozklad dokončí. Svou činnos-
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 Hlavní potravní vztahy v lesním ekosystému

CO2
C
primární
á í
producenti
býložravci
býlo
ci

masožravci

kůrovec

půda

rozkladači

Každý organismus potřebuje k životu potravu, která je pro něj zdrojem živin pro stavbu vlastního těla i zdrojem
energie, kterou neustále vydává, aby přežil, pohyboval se, rostl a případně se rozmnožoval. Prvním a nejdůležitějším článkem potravních řetězců jsou zelené rostliny. Ty jako jediné dokáží vytvořit organické látky z jednoduchých
anorganických molekul — oxidu uhličitého, vody a minerálních živin — v procesu fotosyntézy s využitím energie ze
slunečního záření. Proto rostliny nazýváme primárními producenty nebo také autotrofy, neboť jsou prvotními dodavateli organických látek a zdrojem potravy pro všechny ostatní organismy — konzumenty — v potravním řetězci.
Tito konzumenti dokáží organické látky „pouze“ přeměňovat, nikoliv nově tvořit — dokáží získávat energii spalováním těchto organických látek, ale nedokáží využít energii slunečního záření. Býložravci (herbivorní konzumenti)
se dokáží živit přímo rostlinnou biomasou (s jejím trávením jim ovšem často pomáhají symbiotičtí nálevníci, houby
či bakterie), zatímco ostatní (hmyzožraví, masožraví i všežraví) živočichové potřebují nutričně bohatší potravu,
která je živočišného původu a obsahuje mnohem více bílkovin a tuků, a naopak neobsahuje lignin a celulózu, které
jsou hlavními strukturními látkami rostlinných těl. Odumřelou biomasu pak dále zpracovávají rozkladači (xylofágní
a půdní bezobratlí, prvoci, houby a bakterie). Všechny organismy, které jsou závislé na přísunu organických látek
v potravě, běžně označujeme souhrnným názvem heterotrofové.

rámeček 4

atmosféra

den 2.
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tí spoluvytvářejí půdní mikrostrukturu,
hloubí v půdě svislé, šikmé i vodorovné
chodby a přispívají tak k lepšímu pronikání vody do větších hloubek a umožňují výměnu půdního vzduchu nezbytného
pro dýchání kořenů a půdních organismů.
Na organických zbytcích, kterými se půdní živočichové živí, jsou všudypřítomné
houby a bakterie. Živočichové je spolu
s opadem požírají a tím regulují jejich
množství i aktivitu. Řada druhů je vybíravá a upřednostňuje jen určité mikroorganismy. Příkladem jsou půdní chvostoskoci, kteří tím, že požírají jen určité druhy
hub, ovlivňují jejich zastoupení v půdě.
Bez chvostoskoků by růstově zdatnější
druh zatlačil ostatní, pomaleji rostoucí,
ale přesto důležité druhy. Funkční rozmanitost půdních živočichů je spojena s obrovskou druhovou bohatostí, rozmanitostí
ve velikosti těl i v nárocích na potravu
a prostor (rámeček 5).
Přestože o vzájemných vztazích půdních
živočichů a mikroorganismů máme zatím
jen omezené znalosti, již víme, že vyhynutí třeba jen jednoho druhu živočicha
může zásadním způsobem ovlivnit fungování celého společenstva půdních mikro-

organismů nebo půdní fauny. Vedle svého
přirozeného významu je pro nás přítomnost, nebo nepřítomnost konkrétních zástupců půdní fauny důkazem změn v půdním prostředí (říkáme, že jsou dobrými
bioindikátory těchto změn).
Propojením organismů do potravních
řetězců a sítí je zajištěno opakované
využití neboli koloběh živin v ekosystému a tím i celé jeho fungování. Pokud
je kterýkoliv z článků v tomto řetězci
oslaben, může jiný článek enormně zvýšit svou aktivitu nebo počty a ovlivnit
tak následně i ostatní organismy. Ty buď
ztrácejí zdroj potravy, anebo naopak
jsou sežrány rychleji, než se stačí namnožit. V krajním případě může dojít
k porušení potravního řetězce a nakonec
i koloběhu živin. Pokud je toto narušení
silné, opakované nebo dlouhodobé, ekosystém se nakonec začne měnit. Změny
v potravních řetězcích ale nevzniknou
samy od sebe. Prvotní příčinou porušení
jednotlivých článků potravního řetězce
jsou změněné podmínky prostředí nebo
jednorázový silný zásah (například vichřice), které podpoří rozvoj jedné skupiny organismů na úkor jiné.
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Půdní organismy jsou velikostně i funkčně velice různorodé. Tato různorodost určuje i různorodost v nárocích na
podmínky prostředí a prostor, který obývají. Zatímco bakterie, prvoci a ostatní zástupci mikrofauny a mikroflóry
jsou vázáni na vodní film na povrchu půdních částic a prostor, v němž žijí, je velký řádově tisíciny milimetru, zástupci mezofauny se pohybují v půdních pórech na vzdálenost až několika centimetrů. Žížaly se pohybují celým půdním
profilem na vzdálenost mnoha desítek i stovek centimetrů, prokousávají si chodbičky a tím půdu nejen provzdušňují, ale i promíchávají.
V kyselých půdách smrčin je žížal, které nesnášejí nízké pH, málo a hlavní roli v přeměně organické hmoty zde tak
hraje mezofauna. V mikrofloře zase převažují houby, jež lépe tolerují kyselost půd, nad bakteriemi. To způsobuje,
že půdy pod smrčinami mají ostře oddělené horizonty, jež nejsou promíchávány činností žížal, a organický horizont
je mazlavý (typ humusu mor), často prorostlý viditelnými provazci bílých vláken hub. To je velký rozdíl od organického horizontu listnatého lesa, který je sypký a je tvořen hlavně exkrementy půdní fauny (typ humusu moder).
Více než 90 % půdních organismů žije v povrchových organických vrstvách půdního profilu, kde mají dostatek potravy a vzduchu. Jsou přizpůsobeny poměrně nízkým teplotám a choulostivé k teplotním výkyvům, protože v půdě pod
vegetací je obvykle chladněji než na půdním povrchu a teplota zde méně kolísá. Pokud dojde k porušení povrchových vrstev a jejich následnému přehřívání, část půdních organismů vyhyne. Jejich návrat je pomalý, protože pohyb
půdou je omezený.
Foto Jan Frouz, Jiří Jirout, Václav Krištůfek, Václav Pižl, Josef Rusek, Jiří Schlaghamerský, Josef Starý, Karel Tajovský.

rámeček 5

biomasa (g m-2)

 Půdní organismy

den 2.
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Když procházíme vrcholovými partiemi Šumavy, vidíme v některých částech lesy
učesané téměř na pěšinku. Stromy rostou disciplinovaně v řadách jeden jako
druhý a vše je, z našeho lidského pohledu, pěkně uklizené. Jinde vidíme lesy
rozcuchané a zdánlivě neupravené. Rostou tam stromy různého stáří, na zemi se
povalují tlející kmeny a některé jsou dokonce porostlé mladými stromky — jedním slovem chaos a nepořádek.

Přirozený versus hospodářský les
Ty neupravené, chaotické lesy jsou člověkem méně ovlivněné a mají blízko přirozeným ekosystémům. Vládne tam příroda.
Jejich vzhled a funkci ovlivňují podmínky
prostředí, přítomné organismy a jejich
vzájemné vztahy (rámeček 6). Naopak ty
učesané, z pohledu některých krásné lesy
jsou obhospodařované ekosystémy. Hospodaří tam člověk a lesy jsou na jeho činnosti do jisté míry závislé. Jsou pěstovány
především proto, aby poskytly co nejlepší výnos dřeva. Jsou na první pohled výrazně zjednodušeny a změněny — často
ve prospěch jediné dřeviny (rámeček 7).
Zjednodušení znamená, že v nich žije
méně druhů různých organismů. Tyto ekosystémy jsou udržovány lidskými zásahy
za cenu velkých dodatkových nákladů. Pokud se člověk o hospodářský les přestane
starat, postupně se přemění na les, který
se bude blížit ekosystému přirozenému.
Když se přestane hospodařit ve smrkovém
lese v oblasti, kde normálně rostly smrčiny, můžeme čekat, že se přemění v onu
„neučesanou“ smrčinu. Pokud skončí
hospodaření ve smrkovém lese v oblasti,

kam přirozeně patří smíšené lesy, smrčina se přemění ve smíšený les. Ovšem až
po dlouhé době.
Přibližme si toto dění na jednom z extrémních příkladů. Takovým je intenzivně
obhospodařované kukuřičné pole, které
člověk nechal ležet ladem. Dříve je oral
a používal chemické přípravky (pesticidy), aby potlačil ostatní rostlinné druhy —
plevele, které kukuřici konkurovaly. Vyhubil živočichy, kteří mohli kukuřici napadat
a snižovat tak výnosy. Musel také dodávat
hnojiva, aby nahradil velké množství živin
odvezených se sklizní. Všechny tyto zásahy snížily biologickou rozmanitost rostlin
a živočichů. Také ubyli půdní rozkladači a tím se zpomalil rozklad organických
zbytků a uvolňování živin. Neobhospodařované kukuřičné pole začne postupně zarůstat různými rostlinami a zvýší se druhová rozmanitost. Postupně se objeví keře
a v našich podmínkách i stromy. Druhová
rozmanitost se dále zvyšuje, v návaznosti na rozvoj rostlin se vracejí živočichové
a rozvíjejí se potlačené půdní organismy.
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Přirozené zmlazení v rozpadlé horské smrčině (K. Matějka)
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rámeček 6

 Přirozený les

„Na protějším břehu divný vypínal se
les: všecka země pokryta práchnivějícími, zpuchřelými kmeny, zeleným
mechem, vřesem i drobnými stromky;
v dosti značných mezerách tu jeden
smrk velikán, tam druhý, onde třetí;
úžasný byl objem, mechem pokryt…“
(Klostermann, Karel: Ze světa lesních
samot. NLN, Praha 2001, s. 28.)

Původní horské lesy na Šumavě vypadaly ještě před několika staletími naprosto jinak než dnes. Kdo byl na Boubíně,
tak na vlastní oči viděl ten rozdíl mezi pralesem v jádru rezervace a okolními, převážně hospodářskými smrkovými
porosty. V původních horských lesích na Šumavě v nižších polohách převládala směs buku, jedle a smrku. Se zvyšující se nadmořskou výškou v horách ubývalo buku a přibývalo smrku, až smrk někde v nadmořské výšce kolem
1000—1200 m v závislosti na podmínkách stanoviště převládl. Smrk také snáší podmáčené a rašelinné půdy, a proto
se přirozeně vyskytoval a vytvářel čisté smrčiny i v nižších polohách.
Původní horské lesy se vyznačují:
• Neprostupností, která je způsobena přítomností velkého množství vyvrácených a polámaných stromů, které se
rozkládají (tlejí) na povrchu půdy.
• Zastoupením stromů 200—300 let starých. Takto staří „mohykáni“ dosahují úctyhodné velikosti s průměrem
v prsní výšce přes 1 m. Po odumření zůstávají jejich suché stojící nebo ležící kmeny důležitou součástí ekosystému. Jsou na ně vázány různé druhy organismů nebo na nich vyrůstá nová generace lesa.
• Tím, že hlavní hybnou silou jejich vývoje jsou přírodní síly — vichřice nebo lýkožrout smrkový. Vítr a lýkožrout
spolu s různými druhy hub a dřevokazného hmyzu způsobují odumírání stromů. Na uvolněné místo pak nastupuje nová generace stromů.
• Tím, že jsou v závislosti na intenzitě a frekvenci působení přírodních sil mozaikou lesa zeleného a lesa suchého.
Zrno mozaiky závisí na tom, na jak velké ploše stromy odumřely. V případě horských smrčin může les odumřít
na rozsáhlých plochách. V nižších polohách, kde jsou smíšené lesy, je naopak zrno mozaiky menší.
Původní horský les se nedá jednoduše popsat slovy. Je nutno ho vidět a zažít. A to umožňují národní parky.
Kresba J. Štemberk
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„…žádná souš, žádný zlom,
v řadě roste správný strom.
Že to není žádný les?
No tak honem, kdo to řek?“
(zlidovělá říkanka)

V hospodářských lesích je člověk hlavní hybnou silou, která ovlivňuje charakter lesa. Produkce dřeva, a s tím spojený ekonomický zisk, je jedním z hlavních důvodů, proč člověk v lese hospodaří. Těžba dospělých stromů v hospodářských lesích nahrazuje proces přirozeného stárnutí a odumírání stromů v lesích původních. Hospodářské lesy
(plantáže na dřevo) poznáte podle následujících znaků:
• Chybí v nich staré stromy, stromy odumírající a stromy suché a popadané, tlející dřevo.
• Jsou často na první pohled výrazně zjednodušeny a změněny — obvykle ve prospěch jediné cílové dřeviny,
v častém případě smrku. Proto se jim říká monokultury. Cílová dřevina nemusí být na daném stanovišti původní.
• Pěstují se v homogenních blocích. Stromy v každém bloku mají relativně stejný věk a těží se ve stejnou dobu.
Každý rok se těží určitý počet stromů v určitém bloku.
• Díky unifikaci podmínek prostředí a absenci mrtvého dřeva zde nachází domov omezené množství druhů živočichů a rostlin.
• Přírodní vlivy jako vichřice, lýkožrout a další narušují zavedený systém hospodaření, především ve smrkových
monokulturách. Proto se tyto vlivy maximálně eliminují.
• Porosty jsou pouze výjimečně starší než 120 let.
V poslední době se při obhospodařování lesů na části našeho území používají takzvané přírodě blízké postupy lesního
hospodářství. V praxi to znamená, že se v lese pěstují druhy stromů, které jsou na daném stanovišti původní. Také
způsob pěstování lesa (především těžba a obnova) více odpovídá přirozené dynamice lesa. V rámci přírodě blízkého
hospodaření v lesích se v maximální míře využívá tzv. přirozené obnovy, při které se využívá přirozené schopnosti
dřevin samovolně se obnovovat ze semen. Finální těžba zralých stromů neprobíhá najednou, během krátké doby
na velké ploše (tzv. holosečným způsobem), ale z lesa se během delšího časového období postupně těží stromy a tím
se simuluje jejich přirozené postupné odumírání.
Kresba J. Štemberk

rámeček 7

 Hospodářský les

den 2.
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Do půdy se dostává více mrtvé organické hmoty (biomasy), která se již neodváží se sklizní. Na ní se opět rozvíjejí
půdní organismy, které uvolňují živiny
zpět do koloběhu. Za několik desítek až
stovek let se pole s kukuřicí postupně
přemění v les. Skladbou druhů i strukturou porostu bude tento les odpovídat
místním půdním i klimatickým podmínkám a bude nejspíše podobný původnímu lesu, který byl kdysi vyklučen a přeměněn na pole.

Obdobou polí jsou běžné hospodářské
smrkové lesy vyskytující se na většině našeho území. Tyto „plantáže na pěstování
dřeva“ zůstanou hospodářským smrkovým lesem, se stromy vysázenými v pravidelných rozestupech, jen dokud se o ně
bude lesník pečlivě starat. Po skončení
hospodaření by na většině našeho území
postupně převládly původní druhy dřevin
a dnešní hospodářské lesy by se postupně změnily na lesy odpovídající aktuálním
podmínkám prostředí.

Je na místě otázka, jestli u nás může existovat člověkem neovlivněný les. Závisí
na úhlu pohledu. Odhlédneme-li od globálního znečištění atmosféry, můžeme
říci, že i v našich končinách najdeme malé kousky původních, člověkem přímo
neovlivněných pralesních porostů. Směrem na východ a sever Evropy těchto původních pralesů přibývá.

Drsný život šumavských smrčin
Kde rostou smrčiny
Smrk se na našem území přirozeně vyskytuje téměř ve všech nadmořských
výškách, leckde ovšem jen v zanedbatelném množství; například v hlubokých
studených roklích. Přirozeně převládající
dřevinou je pouze v horách, v zóně pod
horní hranicí lesa, kde vytváří porosty,
kterým říkáme horské smrčiny. Dominuje
v nich smrk ztepilý doprovázený dalšími
dřevinami jako je jeřáb ptačí a javor klen
ve vyšších polohách nebo buk lesní v po-

lohách nižších. Ale sami si jistě všimnete,
že ne všechny smrčiny jsou stejné. Liší se
tím, jaké rostliny převládají mezi stromy v podrostu. Rozeznáváme papratkové
smrčiny, kde je hojně zastoupeno kapradí
(rámeček 8), třtinové smrčiny s převahou
trav (rámeček 9), rašelinné a podmáčené
smrčiny s rašeliníkem a hustým mechovým porostem (rámeček 10).
V nižších nadmořských výškách navazují na pásmo horských smrčin smíšené lesy s převládajícím bukem lesním,
jedlí bělokorou a smrkem ztepilým
(rámeček 11). Na Šumavě najdeme
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Červené body na mapě znázorňují
výskyt papratkových smrčin
(Chytrý a kol. 2001, Neuhäuselová 2001).

Zapojené smrčiny, kde se vedle
převládajícího smrku uplatňují jeřáb obecný (Sorbus
aucuparia) a v nejnižších polohách
i javor klen (Acer
pseudoplatanus),
a buk lesní
(Fagus sylvatica). Bylinné
patro (podrost) je
zastíněné a ve srovnání s jinými druhy smrčin
i druhově bohaté. Dominuje v něm papratka horská (Athyrium distentifolium)
a vysoké subalpínské byliny, společně s druhy společnými s třtinovými smrčinami (viz rámeček 9). Mechové patro je tvořeno hlavně dvouhrotcem chvostnatým
(Dicranum scoparium), rokytem cypřišovitým (Hypnum cupressiforme) a ploníkem ztenčeným (Polytrichum formosum). Jsou typické pro Trojmezenskou
vrchovinu.

Foto Z. Křenová

rámeček 8

 Papratkové smrčiny
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rámeček 9

 Třtinové smrčiny

Červené body na mapě znázorňují
výskyt třtinových smrčin
(Chytrý a kol. 2001, Neuhäuselová 2001).

Různověké smrčiny s několika patry. Ve stromovém a keřovém patře se mohou
vyskytovat i listnáče
javor klen (Acer
pseudoplatanus),
buk lesní (Fagus sylvatica)
a jeřáb obecný
(Sorbus aucuparia). Dominantními
druhy jsou trávy metlička křivolaká (Avenella
flexuosa) a třtina chloupkatá
(Calamagrostis villosa), kapraď rozložená (Dryopteris
dilatata) a borůvka (Vaccinium myrtillus). Mechové
patro je dobře vyvinuto a může pokrývat až 90 % povrchu. Vyskytují se v nejvyšších polohách a v inverzních
polohách kolem rašelinišť.

Foto Z. Křenová
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Červené body na mapě znázorňují
výskyt rašelinných a podmáčených
smrčin (Chytrý a kol. 2001, Neuhäuselová 2001).

Rašelinné smrčiny vznikají na silně zamokřených půdách,
kde dochází k rašelinění.
Mají řídké stromové
patro, v němž se
kromě smrku vyskytují i břízy
(Betula pendula a B. pubescens). Podmáčené smrčiny jsou
zapojenější a ve stromovém patře je kromě
smrku i jedle bělokorá (Abies
alba). V bylinném patře roste suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), vlochyně (Vaccinium uliginosum),
klikva (Oxycoccus palustris) a přeslička (Equisetum
sylvaticum — v podmáčených smrčinách). Jsou typické
velmi hustým, často druhově bohatým mechovým patrem, které dosahuje pokryvnosti až 70 %. Nejčastější
jsou rašeliníky (Sphagnum spp.), játrovka (Bazzania
trilobata) a ploník obecný (Polytrichum commune).
Najdeme je na Šumavských pláních.

Foto Z. Křenová

rámeček 10

 Podmáčené a rašelinné smrčiny
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nadmořská výška

rámeček 11

 Vegetační stupně na Šumavě
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Ve středoevropských středohorách, tedy i na Šumavě, s rostoucí nadmořskou výškou vzrůstá množství srážek a průměrná teplota klesá zhruba o 0,6 °C na 100 m nadmořské výšky. V důsledku toho se zkracuje vegetační doba (průměrný počet dní v roce s teplotou vyšší než 10 °C) a v závislosti na ní se mění i druhová skladba lesních porostů.
Ve vrcholových partiích Šumavy se rozvinuly horské smrčiny, zatímco směrem do nižších nadmořských výšek je
nahradily horské smíšené lesy. V nižších nadmořských výškách se smrčiny vyskytují na podmáčených stanovištích
a rašeliništích. Typy půd se mění v závislosti na podnebí, typu porostu a stupni zamokření. V nejvyšších partiích
a na prudkých svazích najdeme nevyvinuté kamenité půdy (leptosoly), v horských smrčinách podzoly, které se směrem do nižších nadmořských výšek mění v kryptopodzoly a kambizemě. Na dlouhodobě zamokřených místech jsou
gleje a směrem k rašeliništím organozemě.

smrčiny ve vrcholových polohách nejvyšších hřbetů v nadmořských výškách
nad 1150—1250 m. Zároveň je najdeme
v nižších polohách, v drsných klimatických podmínkách šumavských plání
a v údolích, kde jsou vlhké a podmáčené půdy. Ostatní dřeviny nemohou smrku
na těchto půdách konkurovat, protože
nesnáší nedostatek kyslíku v zamokře-

ných půdách. Ale pozor! Hranice nadmořské výšky odráží současné klimatické podmínky ve střední Evropě a není
dlouhodobě neměnná. V době tzv. malé
doby ledové (15.—19. stol.), kdy byly
teploty nižší než dnes, byla tato hranice níže. V současnosti se postupně
otepluje a lze tedy předpokládat posun
hranice horských smrčin výše.
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 Obratlovci smrčin

Jmenujme alespoň drobného králíčka obecného (Regulus regulus), asi nejhojnějšího ptáka všech našich
smrkových lesů, a křivku obecnou (Loxia curvirostra),
mezi ptáky ojedinělého potravního specialistu (živí
se výlučně smrkovými semeny). Není náhodou, že
oba druhy obývají koruny smrků, které jim poskytují
potravu i úkryt. V posledních desetiletích se do hospodářských smrčin šíří i další ptáci dříve známí jen
z horských oblastí. Pozornost si mezi nimi zaslouží dvě
drobné sovy — kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a sýc rousný (Aegolius funereus). Přesto nalezneme v naší fauně obratlovce vázané výlučně na horské smrčiny. Z ptáků jsou to především všichni „lesní
kurové“ — jeřábek (Bonasa bonasia), tetřívek (Tetrao tetrix) a tetřev (Tetrao urogallus). Méně známý
je nejhojnější šplhavec tajgy, drobný datlík tříprstý
(Picoides tridactylus), kterého lze u nás potkat pravidelně jen na Šumavě a v Beskydech. Výlučně na horské smrčiny je na Šumavě vázán blízký příbuzný kosa
černého, kos horský (Turdus torquatus). V posledních
desetiletích probíhá na bavorské, a v posledních letech i na české straně Šumavy reintrodukce naší druhé největší sovy (po výrovi), puštíka bělavého (Strix
uralensis).

rámeček 12

Fauna obratlovců horských smrčin se svým složením
nejvíce podobá fauně severského jehličnatého lesa
— tajgy, byť zde řada jejích obyvatel chybí (za rosomákem, sobolem či sojkou zlověstnou musíme na sever). Některé tajgové druhy jsou naopak dobře známy
i těm, kteří Šumavu ani jiné pohraniční hory nenavštěvují, neboť osídlily také hospodářské smrčiny.

Datlík tříprstý

Výčet savců je podstatně kratší. Zapomenutým návštěvníkem z chladnějších období čtvrtohor je na Šumavě (ale
i v Jeseníkách a Beskydech) jen drobný a nenápadný hlodavec, myšivka horská (Sicista betulina). Jak napovídá název, podobá se myším a myšicím, příbuzná je však s exotickými obyvateli asijských a severoafrických pouští, tarbíky.
Další host z tajgy je naopak největším savcem naší fauny. Los evropský (Alces alces) se ale na naše území znovu
rozšířil až v sedmdesátých letech 20. století. Asi nejznámějšího šumavského savce, v osmdesátých letech 20. století
úspěšně reintrodukovaného rysa ostrovida (Lynx lynx), nemůžeme označit za výlučného obyvatele tajgy, přestože se
dnes vyskytuje převážně v severských jehličnatých lesích. Nebýt přímého (lov) a nepřímého (kácení) vlivu člověka,
obýval by všechny typy lesů Eurasie i Severní Ameriky. Není ostatně sám — severské jehličnaté lesy (včetně horských
smrčin) a listnaté lesy střední Evropy sdílejí řadu běžných ptáků — např. drozda zpěvného (Turdus philomelos),
budníčka menšího (Phylloscopus collybita) nebo káně lesní (Buteo buteo) a kalouse ušatého (Asio otus) — i savců —
např. jelena (Cervus elaphus), lišku (Vulpes vulpes) či kunu lesní (Martes martes).
Foto J. Červený

40

rámeček 13

 Domov vzácných i běžných druhů

Rys

Tetřev

Co vlastně obyvatelé horských smrčin po svém prostředí požadují? Můžeme začít provokativním konstatováním, že
smrky to většinou nejsou. Naprostá většina obratlovců (uvedených v rámečku 12) neobývá zapojený smrkový les,
což je nepochybně i jednou z příčin, proč se ve stejnověkých hospodářských smrčinách nižších poloh nevyskytují.
Takovéto obecné konstatování ale dosti zjednodušuje; nároky jednotlivých druhů se významně liší.
Rysovi rozsáhlé lesní celky vyhovují. Měly by však poskytovat úkryty (skály, vývraty, podrost) a současně umožňovat
pohyb při pátrání po kořisti i při jejím lovu. Monotónním zapojeným lesům se vyhýbá i jeho hlavní kořist — u nás
srnec obecný (Capreolus capreolus). Myšivka horská je pravým opakem rysa. Obývá sice u nás téměř výlučně horské
smrčiny, vyhledává v nich však nelesní stanoviště, především nejrůznější mokřady (rašeliniště, potoční nivy, ale i paseky a holiny). Důležitý je pro ni především bohatý podrost poskytující úkryt i potravu (semena, plody). Mokřadní
stanoviště vyhledává i los, jemuž jde hlavně o potravu. Živí se převážně okusem měkkých listnatých dřevin (vrby,
olše, břízy, osika).
Z ptáků se svými nároky blíží rysovi tetřev. Vyhovují mu i čisté smrčiny (jako jediný z tetřevovitých ptáků se v zimě
může živit jehličím), musí však mít bohatý podrost. V případě tetřeva v něm nesmějí chybět bobulonosné rostliny
(borůvka, brusinka, klikva, malina aj.). Podrost mu poskytuje i živočišnou potravu, která je nezbytná především
pro mláďata, a samozřejmě i úkryt. Tetřívek se potravními nároky podobá tetřevovi, preferuje však nesouvislé
lesy s rozsáhlejšími světlinami (například rašeliništi, ale i člověkem vytvořenými loukami a pastvinami). Může to
mít souvislost s jeho větší závislostí na listnáčích, jejichž pupeny dominují v jeho zimní potravě. Jeřábka spojuje
s tetřevem preference souvislejších lesních celků. Stejně jako tetřívek však vyžaduje listnáče (lísku, břízu, olši, ale
i buk), jejichž semena mu slouží jako potrava. Kos horský je asi ze všech výše jmenovaných druhů nejúžeji vázán
na horské smrčiny v přísném (botanickém) pojetí. Zároveň však vyžaduje rozsáhlejší plochy bezlesí, na kterých sbírá
svoji potravu (stejně jako většina jeho příbuzných). Na Šumavě jsou to mokřady (rašeliniště), ale i louky, pastviny
a holiny. Ač se areál puštíka bělavého do značné míry kryje s rozšířením tajgy, u nás dává přednost listnatým a smíšeným lesům (jedlobučiny), lze se ale jen dohadovat, co mu v našich horských smrčinách chybí.
Od všech předchozích obratlovců se zásadně odlišuje datlík tříprstý. Je totiž jediným druhem, který je svoji potravou i hnízděním bezprostředně vázán na smrky. Co mu tedy brání osídlit smrčiny v nižších polohách? Datlík tříprstý
je drobný šplhavec a svoji potravu hledá téměř výlučně v mrtvých či odumírajících stromech, které jsou z hospodářských lesů odstraňovány. Významnou složkou jeho potravy jsou larvy lýkožrouta smrkového (Ips typographus).
Foto Z. Křenová

Na první pohled se přirozené smrčiny
zdánlivě „podobají“ smrkové monokultuře hospodářských lesů, ale veškerá
podobnost končí u faktu, že smrk je
dominantou obou ekosystémů. Rozdíly v druhové rozmanitosti, struktuře
a fungování obou typů ekosystémů jsou
naprosto zásadní (rámečky 6 a 7).
Chceme-li porozumět vývoji ekosystému smrčin, nemůžeme se zaměřit jen
na samotné stromy. Musíme také věnovat pozornost tomu, co a jak roste
v podrostu a jaké jsou půdní a klimatické podmínky. Dále bychom se měli zajímat o to, jak bylo a je námi sledované
území ovlivněné znečištěným ovzduším. Les kromě stromů vytvářejí stovky až tisíce druhů organismů — například savci, plazi, ptáci, hmyz, rostliny
a houby, pro něž je smrčina domovem.
Některé z nich jinde než ve smrčině žít
nemohou a s jejím zánikem sami vymírají.
V našich smrčinách nežije příliš mnoho
druhů obratlovců (rámeček 12). Převážná většina z nich vyžaduje různorodost, menší i větší světliny (vývraty,
podmáčená stanoviště, polomy apod.),
které umožňují rozvoj bylinného a keřového patra, ale i tzv. náletových dřevin, např. břízy a jeřábu (rámeček 13).
Typickými živočišnými druhy smrčin
jsou rys ostrovid, tetřev hlušec nebo

datlík tříprstý, ale také drobný brouk,
nazývaný kůrovec, jehož pravé jméno
je lýkožrout smrkový (rámeček 14).
Krušný život stromů v horách — proč
smrk přežije a ostatní dřeviny ne?
Chladné a vlhké podnebí spolu s extrémními půdními podmínkami (mělké nebo
podmáčené půdy) jsou hlavní faktory,
které podmiňují výskyt smrčin ve střední Evropě. Tyto podmínky nejsou ale pro
smrk a jeho růst nijak výhodné. Je to spíš
opačně. Podmínky prostředí jsou totiž
pro ostatní dřeviny natolik nepříznivé, že
nedovolují jejich růst. Smrk je tak jediný původní druh, který je ještě schopný
obsadit „prázdný prostor“ stromového
patra — přesně v duchu českého pořekadla „jednooký mezi slepými králem“.
Zejména v nejvyšších polohách Šumavy
rozhodně nepanují podmínky, v nichž by
se smrky vyvíjely optimálně — jejich vývoj je mnohem pomalejší než v nižších
polohách. Mnoho smrků (např. v takzvaném Židovském lese, v nejvyšších polohách Trojmezné aj.) je i o víc než sto let
starších, než by odpovídalo jejich vzrůstu
v porovnání se smrky v nižších polohách.
Rozmnožování je obvykle kritickou fází vývoje jedince, která rozhoduje o úspěšnosti, či neúspěšnosti druhu přežívat v daných
podmínkách. Choulostivější druhy dřevin,
jako je například buk lesní, mohou být

den 2.

41

42

rámeček 14

 Životní cyklus kůrovce — lýkožrout smrkový (Ips typographus)

skutečná velikost
4. Mladí dospělci lýkožrouta smrkového nemají ještě ztmavlou a ztuhlou kutikulu, což
umožňuje jejich snadnou identifikaci. Bezprostředně po svlékání začínají brouci přijímat
potravu. Toto období trvající 10—14 dní je
označováno jako úživný žír. Během něj dochází
především k prudkému rozvoji létacích svalů
a dozrání pohlavních orgánů. Vše je spojeno
s postupným tmavnutím kutikuly. Mladí brouci
po úživném žíru vyletují a zakládají další dceřinou generaci. V nižších polohách můžeme
pozorovat až dvě úplné generace lýkožrouta
smrkového za sezónu, v horských polohách je
vývoj druhé generace (zpravidla bývá alespoň
částečně založena) dokončen až v říjnu či listopadu. Vývoj lýkožrouta smrkového je silně
ovlivněn délkou dne. Zkrácení délky dne v polovině srpna vede u většiny populace lýkožrouta k zastavení rojení, reprodukce a k přípravám na nastávající zimní období.

1. Na jaře začínají lýkožrouti opouštět zimoviště a nalétat na stromy vhodné pro založení nové (1. dceřiné) generace. Na počátku rojení
převažují samci, jejichž pohlavní orgány jsou (na rozdíl
od samic) již plně vyvinuté. Pod kůrou napadeného stromu vykusují tzv. snubní komůrku a produkují agregační
feromon, kterým jsou přitahovány nejen samice, se kterými se páří, ale i další samci. Oplozené samice vyhlodávají vertikální matečné chodby, po jejichž stranách
kladou vajíčka. Rychlost kladení zpravidla nepřesáhne
1—2 vajíčka za den, četnost snůšky závisí na stáří (počtu
prodělaných ovariálních cyklů) a fyziologickém stavu samice — zpravidla se pohybuje mezi 30—60 vajíčky.

V následující tabulce je uvedena rychlost vývoje lýkožrouta smrkového za konstantních teplot od čerstvě
nakladených vajíček po mladé dospělce, jak ji v laboratorním experimentu pozorovali Wermelinger a Seifert
(1998). Než začne být vývoj ovlivňován délkou dne, lze
podobnou závislost pozorovat i v přírodě.

TEPLOTA
(°C)
15
20
25
30
33

DÉLKA VÝVOJE
(dny ± SD)
48,9 ± 5,56
29,1 ± 2,59
20,1 ± 2,66
17,3 ± 1,78
13,2 ± 1,71

2. Z vajíček se začínají líhnout larvy tzv.
prvního instaru. Ty vykusují v lýku horizontální chodby. Na rozdíl od dospělců je jejich
aktivita méně limitována teplotou, což je
do jisté míry dáno rozdíly v teplotě vzduchu
a lýka (v důsledku dopadajícího slunečního
záření bývá teplota lýka výrazně vyšší než
vzduchu), dokážou však přijímat potravu i při
teplotách kolem 5 °C. Po dosažení kritické
velikosti dochází ke svlékání. U lýkožrouta
smrkového jsou celkem tři larvální instary.
Pokud je napadení velmi husté, dochází často ke křížení larválních chodeb a kanibalismu. Procento lýkožroutů, kteří v takovýchto
podmínkách úspěšně dokončí vývoj bývá
velmi nízké.

3. Na konci larvální chodby vykusuje larva třetího instaru tzv. kukelní komůrku. V ní dochází k metamorfóze.
Larvy a kukly lýkožrouta jsou velmi zranitelné, takže
v požercích můžeme často nalézt nejrůznější predátory
a parazitoidy. Přirozených nepřátel lýkožrouta smrkového je popsána celá řada. Zřejmě nejznámější je brouk
pestrokrovečník mravenčí, ale hojně jsou zastoupeny
i další hmyzí řády jako blanokřídlí, dvoukřídlí
a dlouhošíjky.
Připravil Petr Doležal, foto Oldřich Vojtěch.

rámeček 14
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v extrémně chladném jaru postiženy mrazem už ve fázi rašení. Časté pozdní mrazíky ničí nejen rašící listy, ale také květy, ze
kterých se pak nevyvíjejí semena. Další
kritická fáze přichází po vyklíčení semen,
pokud vyklíčí v místech nevhodných pro
růst semenáčků. Mnoho semenáčků odumře kvůli nepříznivým podmínkám, jako
je nedostatek světla v dospělém lese,
nedostatek vláhy, dlouhotrvající sněhová
pokrývka nebo plísňové choroby. Velkou
výhodou smrku pro přežívání v drsných
podmínkách je schopnost jeho semenáčků
přežívat nepříznivé podmínky prostředí.
Smrk je, v porovnání například s bukem,
dále zvýhodněn relativně rychlým růstem
v mládí. Nespornou výhodou smrku je pak
jeho obrovský reprodukční potenciál. Semenáčky smrku mají schopnost masově
vyklíčit na všech příhodných podkladech
v podrostu (holé půdě, tlejícím dřevu,
starém pařezu či polštářích mechu). Bezprostředně po úspěšném semenném roce
se v podrostu horských smrčin často vyskytují desetitisíce smrkových semenáčků
na hektar. Velká většina jich v několika
málo následujících letech přirozeně odumírá, takže starších semenáčků v porostu
zůstává „pouze“ několik tisíc na hektar.
Malé smrčky mohou přežívat v zástinu
dospělého lesa mnoho let až desetiletí, a to téměř bez přírůstů. Tím vytváří
tzv. skrytou rezervu. Teprve po rozvolnění stromového patra, kdy do lesa pronik-

ne světlo, pokračují v růstu. Smrk může
obnovit svůj růst ještě po desítkách let.
Mnohé stromy mají v důsledku pomalého
počátečního růstu v zástinu velmi husté
letokruhy. Semenáčky smrku klíčí a nejúspěšněji přežívají na tlejících padlých
kmenech a kolem pat odumřelých stromů,
kde nejrychleji odtává sněhová pokrývka.
V předjaří se dřevo rychleji prohřívá, lépe
drží vlhkost a stromky zde nepodléhají
konkurenci trav, které by je dokázaly zcela udusit. V neposlední řadě tlející dřevo
a kůra postupně uvolňují potřebné živiny.
Častým svědectvím této přirozené obnovy

Foto P. Hubený

horských smrčin ve vrcholových partiích
Šumavy jsou dospělé smrky rostoucí v kruhovém shluku nebo v jedné přímce, někdy
s chůdovitými kořeny jako pozůstatkem
po postupně zetlelém kmeni.
Architektura kořenového systému smrku
bývala jeho další výhodou. V horách přirozeně převládají především mělké a často velmi kamenité půdy. Mělký kořenový
systému smrku, který se rozrůstá především do stran a ne do hloubky, býval pro

Foto Z. Křenová

tento typ půdy vhodným přizpůsobením.
Když ale přijde silný vítr, je tento mělký
kořenový systém spíše nevýhodou. Smrk
je náchylný k vývratům a navíc kvůli povrchovému kořenovému systému trpí často
nedostatkem vláhy.
V ekosystémech smrčin má nezastupitelnou funkci tlející dřevo. V horských polohách jsou půdy chudé; význam tlejících
kmenů tedy narůstá s nadmořskou výškou,
protože rostliny jsou více závislé na živinách, které z odumřelých stromů uvolní
houby a bakterie. Zbytek rostlinné biomasy přeměňují půdní organismy na humus,
z něhož se pomalým rozkladem postupně

Foto M. Černý, V. Zatloukal
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uvolňují další živiny. Tlející dřevo je také
významným zdrojem vláhy a poskytuje
semenáčkům, v porovnání s povrchem
půdy, kde je často hustá vegetace znemožňující odrůstání malých stromků, výhodu.
Biomasa rostlin z podrostu nemůže nahradit tlející dřevo, neboť tvoří jen několik procent biomasy v ekosystému.
Odstraňování kmenů obecně způsobuje
jeho ochuzování o živiny, zejména o vápník a hořčík, bez kterých rostliny nemohou žít (rámeček 15). Je to úplně stejný
princip jako na poli. S úrodou se odvezou živiny a pokud by se nedoplňovaly,
po několika sklizních se půda vyčerpá
a úroda klesne. V případě lesa je tento
proces jen pomalejší. Sklizeň není každoroční, ale jednou za sto let. Půda se
proto nevyčerpá po několika letech, ale
po několika staletích. Zkušený sedlák
ví, že do půdy, aby zůstala úrodná, musí
dodávat organickou hmotu a vozí tudíž
na pole hnůj a seje meziplodiny na zelené hnojení. Zkušený lesník dnes už ví,
že les potřebuje tlející dřevo. Postupné
uvolňování živin při rozkladu nelze nahradit hnojením.
Tlející dřevo a organická hmota v půdě
jsou nejen zdrojem živin, ale plní
i ochrannou funkci. Chrání půdu před
vysycháním a přehříváním. Po dešti „nasají“ vodu a uchovávají ji pro kořeny

a půdní organismy. Tlející dřevo je, ať
již ve formě ležících kmenů nebo ve formě suchých stromů, také důležitým domovem pro různé druhy ptáků, hmyzu
nebo dřevokazných hub. Podle různých
studií je přibližně 30 % všech organismů
žijících v evropských lesích nějakým způsobem vázáno právě na přítomnost ležících kmenů nebo stojících souší. Tlející
dřevo může sloužit jako zdroj potravy,
jako dočasný úkryt nebo jako místo pro
výstavbu hnízda.
Některé kmeny jsou zastíněné, některé
naopak osluněné. To způsobuje, že se
rozkládají různou rychlostí, a mají tak
různé vlastnosti. Tato různorodost přispívá, jak už jsme řekli, k druhové rozmanitosti těch, kteří mrtvé kmeny osídlují.
Různé druhy hmyzu potřebují pro svoji
existenci tlející dřevo různých vlastností. Někteří brouci se vyvíjejí ve zlámaných osluněných souších, zatímco jiní
potřebují zastíněný vlhký ležící kmen
prorostlý houbovými vlákny. Podobně to
může být například u ptáků. Někteří ptáci vytvářejí dutiny v stojících souších,
zatímco jiní hnízdí ve změti vyvrácených
kmenů. Z tohoto důvodu v hospodářských
lesích, kde je zcela pozměněn přirozený
chod a režim narušení lesního ekosystému, většinu původních druhů rostlin a živočichů nenajdeme (rámeček 16). Hospodářský les, kde stojí jen zelené stromy
budící zdání zdravého ekosystému, dáv-
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celkové množství vápníku (Ca)
a hořčíku (Mg) v porostu a půdě
údaje jsou v kilogramech na hektar

jehličí a větve 60 + 12

porost 198 + 31

kmeny s kůrou 107 + 14
podrost 31 + 7
organické vrstvy půdy
326 + 112
kořeny 44 + 8

půda
1170 + 1190

minerální vrstvy půdy
800 + 1070
množství dostupného Ca + Mg
půda: 211 + 33 kg/ha
porost: 243 + 40 kg/ha

Vápník a hořčík patří mezi základní
živiny, které rostliny i živočichové
potřebují pro svůj růst a vývoj. Primárním zdrojem obou prvků v suchozemském ekosystému jsou horniny,
z nichž se tyto živiny zvětráváním
postupně uvolňují do půdy. Tento
proces je ale velice pomalý a rostliny
by živiny brzy vyčerpaly, pokud by se
neuvolňovaly zpět do prostředí také
rozkladem organické hmoty.
Jenom malá část živin v půdě je pro
rostliny přístupná. Většina je nedostupná, vázaná v minerálních částicích. Živiny vázané v mrtvé rostlinné
biomase se při jejím rozkladu postupně uvolňují a mohou být v relativně
krátké době znovu využity. Proto živiny v rostlinné biomase považujeme
za dostupné.
Na obrázku je bilance vápníku (Ca,
červené hodnoty) a hořčíku (Mg, modré hodnoty) vypočítaná pro povodí
Plešného jezera (všechny údaje jsou
v kilogramech na hektar). Srovnání
celkového obsahu živin ukazuje, že
jejich naprostá většina je v půdě, zatímco v porostu jsou jich vázána pouze 2 %. Naprosto jiný poměr ale dostaneme, pokud srovnáme množství
dostupných živin v půdě a v porostu.
V porostu, tedy v rostlinné biomase,
je srovnatelné množství dostupných
živin jako v půdě. V rámci rostlinné
biomasy je nejvíce živin obsaženo ve
kmenech. Proto je jejich ponechání
a rozklad na stanovišti důležitý pro
nově rostoucí vegetaci.
Velmi podobně je tomu i v případě
jiné důležité živiny — fosforu.

rámeček 15

 Živiny v lese
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rámeček 16

 Ekosystém šumavské smrčiny

mrtvé dřevo
jelen

datlík
tříprstý
tetřev

lýkožrout
rys
mravenci

smrky

borůvky
mykorhizní houby

Kresba J. Štemberk

no přestal být domovem pro mnohé původní druhy (rámeček 17).
Pro výživu smrku v mělkých, kyselých
a živinami chudých půdách má velký význam úzké soužití kořenů smrku s houbami (tzv. mykorhiza). Mykorhizní houby
smrku zpřístupňují nedostatkové živiny,
především půdní fosfor výměnou za cukry, které rostliny tvoří při fotosyntéze
a posílají do kořenového systému (rámeček 18). V našich končinách by lesy bez
mykorhizních hub neměly šanci úspěšně
růst. Mykorhiza, která je zásadním fakto-

rem pro úspěšný vývoj semenáčků, potřebuje pro svůj rozvoj kromě živých kořenů
i neporušenou půdu. Zachování přirozeného vrstvení půdy s převahou organické
hmoty v nejsvrchnější části je důležité
i pro drobné půdní bezobratlé živočichy,
kteří se vlákny hub živí a na svých tělech
je roznášejí.
Je polom či kůrovec kalamitou, nebo
součástí přirozené dynamiky lesa?
Dostáváme se k otázce, o kterou se do
dneška lesníci a ekologové přou: „Je na-
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Chvostoskoci a roztoči (viz rámeček 5) mají v půdě významnou indikační hodnotu. Jsou to půdní živočichové menší
než 2 mm. Žijí a pohybují se buď na povrchu půdy (epigeické druhy) nebo v půdě, a to převážně v povrchových organických vrstvách. Pokud porost odumře, sníží se jejich celkové počty i počty druhů. Dojde i ke změnám druhového
složení. Mizí lesní druhy a ve společenstvu se objevují druhy, jež jsou charakteristické pro nezalesněné travnaté plochy. Většina lesních druhů v půdě na holosečných pasekách vymře. Tyto změny ale nejsou tak drastické, nedojde-li
k asanaci a nevytvoří se holiny.
Kromě chvostoskoků a roztočů pancířníků jsme se v našich projektech zabývali i méně početně zastoupenými skupinami drobnušek a hmyzenek. Zástupci obou těchto skupin půdní mezofauny jsou specifičtí tím, že se živí mykorhizními symbiotickými houbami (viz rámeček 18). Při tom přenášejí mykorhizní houby na semenáčky a malé stromečky.
Na pasekách zástupci obou těchto funkčně důležitých skupin zcela vyhynuli, takže přenos hub na mladé sazenice
byl omezen. To může vysvětlovat potíže s umělým zalesňováním těchto pasek a opakovaným uschnutím vysázených
stromků.
Z půdní makrofauny jsou důležitou součásti lesních půd mnohonožky (rámeček 5), které významně přispívají k rozkladu odumřelé organické hmoty, především rostlinného opadu v lesních, ale i v lučních ekosystémech. Společenstvo
mnohonožek smrkových porostů je více vázáno na plochy ponechané s odumírajícími stromy v různém stupni rozkladu, než na plochy vykácené a přeměněné v otevřené paseky.
Na obou grafech můžeme dokumentovat, že k nejdrastičtějším změnám došlo na holosečných pasekách, kde vyhynuly celé důležité skupiny půdní fauny, které špatně snášejí vysoké letní teploty, přehřívání a sucho na těchto
pasekách (srovnej rámeček 42).

rušení stromového patra vichřicí nebo
kůrovcem kalamitou, anebo je to přirozená etapa vývoje horského lesa?“
Tradiční lesnická teorie tvrdí, že v pod-

mínkách střední Evropy je to kalamita.
Tedy něco nesprávného, neočekávaného, vlastně katastrofa. Toto nové poznatky vyvracejí.

rámeček 17
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počet druhů na m2

tisíce jedinců na m2

 Půdní živočichové a změny prostředí
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rámeček 18

 Mykorhiza

Mykorhizní houby jsou houby, které žijí v úzkém soužití (symbióze) s rostlinami. Jejich vlákna přežívají v půdě. Pokud najdou vhodné podmínky prostředí a kořeny hostitelské rostliny, začnou intenzivně růst a kolonizují povrchové
části kořenů. Podle způsobu kolonizace rozeznáváme několik typů mykorhizních symbióz, ve smrkovém lese převládá tzv. ektomykorhiza. Je to symbióza mezi dřevinami a převážně stopkovýtrusými houbami, mezi něž patří většina
obecně známých hub jako jsou hřiby, kozáky, muchomůrky, holubinky, lišky, pavučince a další.
Rostliny mykorhizním houbám poskytují zdroj energie ve formě uhlíkatých sloučenin a prostředí s malou konkurencí.
Houbová vlákna pomáhají rostlině tím, že usnadňují příjem živin z půdy a zvyšují jejich suchovzdornost. Příjem
živin a vody se zvýší tím, že houbová vlákna zvětší plochu kořenového systému. Houby dále (na rozdíl od rostlin)
mohou uvolňovat živiny z organických látek, přijímat je i v nízkých koncentracích a přijímat vodu při nižší půdní
vlhkosti. Kolonizace kořenů také může zvyšovat jejich odolnost vůči těžkým kovům a rezistenci k patogenům.

1

2
Foto a jejich popis Martin Vohník.

(1) Svrchní vrstvy půdy smrkového lesa jsou hojně
prorostlé kořeny stromových dominant. Některé kořeny mají vyvinuté kořenové vlášení, některým chybí,
u některých je nahrazeno hyfami symbiotických hub.
Na obrázku vidíme laterální kořeny semenáče smrku
ztepilého, ze kterých vyrůstají kořenové špičky. Většina z nich má u báze nebo v prostředku zbytky kořenových vlásků, terminální části však vlásky ztrácejí
a jsou obaleny hustým plstnatým materiálem (červené
šipky) — jedná se o mycelium ektomykorhizní houby
čechratky podvinuté (Paxillus involutus). Mycelium
z kořenů často vybíhá ve formě hyfových provazců,
tzv. rhizomorfů (zelené šipky), které mohou být i mnoho desítek centimetrů dlouhé a mohou jednotlivé
rostliny propojovat do vzájemně komunikujícího celku
(tzv. wood wide web — analogie internetové sítě mezi
stromy). Na obrázku vidíme i nepohlavní rozmnožovací/klidovou částici čechratky podvinuté, tzv. sklerocium (modrá šipka).
(2) Při podrobnějším zkoumání zjistíme, že téměř
všechny kořenové špičky smrkového semenáčku postrádají kořenové vlášení a jsou obaleny myceliem
ektomykorhizní čechratky podvinuté. Fyziologickým
působením mycelia dochází k morfologické přeměně kořenových špiček, které se postupně přetvářejí
v duální orgány tvořené pletivem rostliny a myceliem
symbiotické houby, tzv. ektomykorhizy (červené šipky). Mycelium houby přejímá funkci kořenových vlásků
a zprostředkovává čerpání živin z půdního substrátu.
Myceliální obal kořeny také mechanicky, chemicky
a fyziologicky chrání před nepříznivými faktory prostředí.
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4

(4) Příčný řez ektomykorhizou smrku ztepilého. Ta je
obalena hyfovým pláštěm symbiotické houby (červené
oboustranné šipky), jejíž hyfy pronikají mezi buňky
kořenové kůry a tvoří tzv. Hartigovu síť (modré šipky).
Hartigova síť je místem vzájemné výměny produktů
mezi rostlinou a houbou.

(3) Detail ektomykorhizy tvořené smrkem ztepilým
a čechratkou podvinutou. Povšimněte si kořenového
vlášení na laterálním kořeni (červená šipka) a jeho
absence na vlastní ektomykorhize, které je obalena
opaleskujícím hyfovým pláštěm čechratky. Některé
kořenové špičky čechratkou kolonizovány nebyly a dál
se příliš nevyvíjejí (zelené šipky), protože smrk upřednostňuje rozvoj kořenů s ektomykorhizami.
(5) Příčný řez ektomykorhizou smrku ztepilého nasnímaný pomocí skenovacího elektronového mikroskopu.
Hyfový plášť je vyznačen červeně, modré šipky míří
na Hartigovu síť, u níž je v řadě případů zřejmá její
buněčná struktura (kruhové až oválné průřezy hyfami
ektomykorhizní houby). Hartigova síť je přítomna pouze v kořenové kůře, tedy mezi pláštěm a zelenou linií
ohraničující centrální válec s vodivými pletivy. Na povrchu pláště vyrůstají jednotlivé houbové hyfy (žluté
šipky).

5

rámeček 18

3

den 2.

52

Působení vichřice a kůrovců jsou přirozenou součástí dynamiky smrkových lesů
(rámeček 19). Silnou vichřici, která v lese
vyvrátí nebo poláme dospělé stromy, považujeme za jeden typ přírodního narušení, v jehož důsledku se náhle změní stav
lesa. Dospělé stromy odumřou a jejich
místo zaujmou mladé stromky, které čekaly v podrostu. Vichřicí zlámané stojící
stromy, souše, vývraty nebo ležící kmeny
vytvoří různorodé prostředí vhodné pro
nový rozvoj dalších druhů. Prolámání porostu umožní zvýšený přísun světla, které ovlivní život všech, co vichřici přežili,
i nově příchozích.
Důsledky narušení lesa bývají často vnímány jako cosi negativního a pro ekosystém nebezpečného. Například po rozsáhlém požáru vypadá les jako zkáza sama.
Přesto ve světě najdeme lesní ekosystémy, které se bez požáru nemohou obnovovat. Kdyby nepřišel oheň, semena mnohých rostlin by nevyklíčila, protože jsou
kvůli přežití uzavřena v pevných plodech,
jež musí být narušeny právě požárem. Co
vypadá jako zkáza z pohledu jednotlivých
stromů či stromového porostu, jeví se
z pohledu celého ekosystému jinak. Obdobně přírodní narušení způsobená vichřicí nebo kůrovcem pomáhají udržet biologickou rozmanitost. Různé druhy rostlin
a živočichů obývají konkrétní ekosystém
právě proto, že jsou na přirozeném narušování závislé.

Takže si to stručně shrňme: Přirozeně se
vyvíjející lesní ekosystémy jsou formovány a udržovány přírodními narušeními,
která ovlivňují druhovou skladbu a stáří
stromů, množství tlejícího dřeva i druhovou rozmanitost organismů. V různých
typech lesních ekosystémů se různě často vyskytují různé typy narušení. Mnohé
působí opakovaně, s určitou pravidelností. Zatímco ve smíšených a listnatých
lesích střední Evropy je hlavním typem
narušení vichřice, v lesích Severní Ameriky nebo Austrálie jsou to lesní požáry.
Ekosystémy jsou na jejich působení přizpůsobené a narušení je nedílnou součástí jejich vývoje.
Přirozené narušení smrčin ve střední
Evropě
Vichřice a kůrovec jsou faktory, které
po tisíce let formovaly přirozený vývoj
smrčin střední Evropy. Téměř každé století se nad naším územím přehnaly vichřice, po kterých zůstaly rozsáhlé polomy.
Přestože z minulosti neexistují přesné
záznamy o síle větru, z různých historických materiálů můžeme odvodit, jaký vliv
vichřice měly na naše lesy v několika posledních stoletích. Staré kroniky dokládají
obrovské vichřice z let 1612, 1740 nebo
1833 (rámeček 20). Vichřice z roku 1740,
která narušila až třetinu lesů na našem
území, mohla být vichřicí tisíciletí. Další
silné vichřice přišly v letech 1868 a 1870.

V 18. a 19. století vichřice na Šumavě zřejmě narušily nejen člověkem již ovlivněné
lesy, ale také pralesy, které se ve větším
rozsahu nacházely např. v oblasti Boubína, Trojmezné a Luzného (současná stará
část Národního parku Bavorský les).
Od padesátých let minulého století, kdy
se začala měřit rychlost větru, máme
přesné údaje o maximálních rychlostech
a frekvencích vichřic. Z těchto záznamů a počítačových modelů vyplývá, že
na našem území se mohou vyskytnout
vichřice o rychlosti 130—160 kilometrů v hodině s pravděpodobností jednou
za 50 až 100 let. Vichřice s takovou
rychlostí dokáže za příhodných podmínek narušit jakýkoli typ lesa. Žádný les,
tedy ani prales, který vzdoruje vichřicím
lépe než hospodářský les, není schopný
odolat, přesáhne-li rychlost větru určitou hranici a na stromech například
leží těžký sníh nebo je silně podmáčená
půda. S předpokládanou změnou klimatu se četnost výskytu vichřic pravděpodobně ještě zvýší.
Působení vichřic je ovlivněno faktem, že
Šumava je horským předělem táhnoucím
se od severozápadu k jihovýchodu napříč
převažujícímu směru větrů vanoucích
z oblasti horního Dunaje. Opakovaně se
zde vyskytují vichřice s ničivou silou,
které narušují lesy nejen ve vrcholových
partiích Šumavy, ale i na svazích smě-

řujících do České kotliny. Vždyť za posledních 30 let se vichřice přes Šumavu
přehnaly více než 20krát! Orkán Kyrill
rozhodně nebyl rychlostí větru nijak výjimečný (rámeček 21).
Po vichřici zůstává v lese mnoho čerstvě
odumřelých stromů, což obvykle spustí rychlé namnožení kůrovce. Usychající
poškozené stromy se napadení kůrovcem
nemohou účinně bránit a poskytují mu tak
obrovské množství snadno dostupné potravy. A přirozenou vlastností kůrovce je
schopnost rychle růst a rozmnožovat se,
a tím v krátké době mnohonásobně zvýšit i svoje počty. Kůrovec je ekologicky
zcela vázán na výskyt smrku (rámeček 19)
a doprovází jej v celém areálu výskytu.
Za normálních okolností napadá jednotlivé, převážně oslabené a přestárlé smrky.
Zdravé stromy dokáží napadení kůrovcem
odolat (rámeček 22). Pokud je však brouků mnoho, překonají obranu i zdravých
stromů. V napadených stromech se vyvíjí
nová generace a v relativně krátké době
tak může kůrovec způsobit rozsáhlé narušení lesa na ploše větší, než byla plocha
původně poškozená větrem. Rychlost šíření kůrovce může být umocněna oslabením
smrkového porostu, například předchozím
suchem nebo vlivem kyselých dešťů.
A jak krajina s přirozeně se vyvíjejícími
lesy vypadá? Je mozaikou lesa se stromovým patrem narušeným a nenarušeným
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Jednoduché schéma vývoje horského smrkového lesa
po narušení (disturbanci), například lýkožroutem smrkovým nebo vichřicí, které způsobilo rozpad stromového patra.
Po kompletním rozpadu stromového patra les přechází do fáze obnovy porostu (1), kdy se obnovuje smrk,
ale také dřeviny s vyššími nároky na světlo, například
jeřáb. Během dalšího vývoje (asi 100 až 150 let) smrk
vytváří jako důsledek obnovy po intenzivním narušení nové patro dospělých stromů, které má relativně
homogenní strukturu. Vlivem konkurence mezi jedinci

Obnova porostu

Disturbance (narušení)

rámeček 19

 Dynamika vývoje horského smrkového lesa

se počet stromů ve fázi prořeďování porostu redukuje (2). V této fázi je les velmi náchylný k narušení.
V případě, že přijde další vichřice nebo atak lýkožrouta smrkového, les se opět vrací do fáze kompletního
narušení stromového patra (3) a následně obnovy
porostu (1). V případě, že narušení nepřijde, během
dalších cca 100 let samovolného vývoje les přejde do
fáze druhé obnovy porostu (4). Vlivem přirozeného
stárnutí a působení lokálních narušení dochází k prolomení zápoje. Vznikají porostní mezery, v nichž se smrk
přirozeně obnovuje. S tím, jak v těchto mezerách odrůstají nové stromy a zároveň stále částečně přežívají

jedinci, kteří se obnovili po posledním intenzivním narušení, vzniká komplexní struktura stromového patra,
která zahrnuje jedince různého stáří a různé výšky (5).
Tím se po 300—400 letech vývoje od posledního intenzivního narušení dostáváme do tzv. pralesovité fáze
porostu, tedy pralesa, jak si ho většinou všichni představujeme. Les může v této pralesovité fázi zůstat
několik staletí. Stromy se rodí, rostou, pak postupně
stárnou a slábnou, až vlivem působení silnějšího větru
nebo v důsledku napadení různými patogeny (houby
nebo různé druhy hmyzu) postupně jednotlivě odumírají a jejich místo nahrazují noví jedinci. Takto to
může fungovat do té doby, než přijde další intenzivní
narušení, jehož následkem odumře většina dospělých
a odrostlejších stromů a vývoj se opět vrátí na samý
počátek, do fáze kompletního narušení stromového
patra (6). Pokud vichřice naruší pouze část dospělých
stromů a způsobí pouze částečné narušení stromového
patra (7), les může přejít přímo do fáze druhé obnovy
porostu (8).
Vývoj horských smrčin je tedy složitý proces, jehož
dynamika je výsledkem působení různých faktorů. Ke
kompletnímu narušení stromového patra může dojít
v kterékoliv fázi cyklu vývoje lesa. Z hlediska přirozené dynamiky smrčin je zásadní tzv. režim narušení
— tedy četnost narušení i jejich rozsah (počet poškozených stromů). (Více podrobností v kapitole Přirozené narušení smrčin ve střední Evropě.)

vichřicí a kůrovcem. To je v naprostém
rozporu s tím, jak dnes široká veřejnost
lesy vnímá. Ideálem pro běžného člověka
je zelený les, zatímco suchý les je něco
nepřirozeného a odpudivého. V zažité
představě světa je to obraz zmaru, který
musí být odstraněn a zapomenut. Rozpadlý les je však přirozeným stádiem ekosystémů smrčin. Dospělé stromy musí odumřít, aby uvolnily místo stromům novým.
Les s rozpadajícím se stromovým patrem,
se soušemi a vývraty, je velmi důležitý
pro mnoho organismů (rámeček 17).

V hospodářských lesích, které jsou určeny
k produkci dřeva a mají svým vlastníkům
vydělávat, je přirozené narušení nežádoucí, protože způsobuje škody na ekonomické funkci lesa. Přirozená narušení jsou
nahrazena řízenou těžbou stromového
patra a nová generace lesa vzniká umělým vysazováním žádoucích dřevin nebo
řízenou obnovou přirozenou. Hospodářský
les je třeba pěstovat a před narušeními
chránit, stejně jako doma chráníme své
zahrádky a ovocné stromy.
To se ovšem netýká vrcholových partií
národního parku, kde je jedním z hlavních cílů právě ochrana přírody a druhové
rozmanitosti. Chceme-li chránit přírodu,
omezíme své zásahy a budeme pozorně
a pokorně sledovat vývoj lesa v měnících
se podmínkách prostředí. Předat žezlo přírodě můžeme v podstatě kdekoliv,
i tam, kde dříve býval hospodářský les.
A zániku lesa se nemusíme obávat.
Přirozená obnova horských smrkových
lesů
Na mnoha místech Šumavy je možné vidět smrčiny obnovující se po narušení.
Někde se obnovuje smrčina po vichřici
a následném napadení kůrovcem, jinde
byla smrčina napadená pouze kůrovcem.
Při prvním zběžném pohledu si všimneme rozdílu v obnově. Po vichřici zůstala spousta vyvrácených a popadaných
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 Větrné kalamity v českých lesích od 17. století
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Různobarevné smrčky na mapě znázorňují místa, kde podle historických pramenů došlo v posledních 400 letech
k poškození lesních porostů následkem silného větru.
Zpracováno podle Brázdila a kol. (2005).

stromů. Ve vývratech je obnažená půda,
nad kterou ční kořeny, které s sebou vzaly povrchové vrstvy půdy i s porostem.
Část vegetace v podrostu byla zničena.
Na obnažené půdě se otevírá volný prostor pro organismy, které neumějí dostatečně konkurovat druhům vzrostlého
lesa. Otvírá se prostor pro dřeviny jako
je bříza, jejíž lehká a větrem snadno
přenosná semena cestují na dlouhé vzdálenosti a dobře klíčí na minerální půdě.

Na obnažené minerální půdě se daří i semenům smrku.
Po kůrovci takovou „spoušť“ nenajdeme.
Panují zde vhodné podmínky pro vývoj
přirozené obnovy smrku a jeřábu, případně dalších dřevin. Prosvětlení porostu je
postupné. V prvním roce opadává pouze
jehličí a stromy ještě poskytují částečný
stín, v následujících letech se postupně
ulamují tenké větvičky, pak silné větve,

vrcholky stromů a kůra. Půda ani vegetace
v podrostu se mechanicky neporuší. Naopak podmínky pro zmlazení se vlivem většího přísunu světla, vláhy a živin z opadu
zlepšují. Semenáčky smrku, které se v porostu uchytily před narušením stromového patra, začínají odrůstat. Zajímavá je
strategie jeřábu, jehož plody jsou oblíbenou ptačí potravou. Semena procházejí
neporušena trávicím traktem a ptáci tak
mimoděk zajišťují jejich šíření. Ptáci při
svých přeletech často sedají na stromy,
třeba i souše a odumřelé pahýly. Proto
v porostech, kde zůstaly stát odumřelé
stromy, vidíme vetší zmlazení jeřábu než
v porostech s popadanými stromy. Jinou
strategii mají smrk a bříza, jejichž semena jsou šířena především větrem. Zejména semena smrku bývají hnána větrem
po povrchu jarního sněhu na velké vzdálenosti a zapadají do odtátých „kráterů“
kolem stojících uschlých stromů, kde jsou
příznivé podmínky. Semena se tak mohou
dostat i do míst, kde žádný živý smrk nezůstal.
Při podrobnějším pohledu si můžeme
všimnout podobnosti obou míst. Přírodní
narušení sice různým způsobem poškodilo živé stromy, ale celá řada organismů
v lese zůstala a nyní se rozvíjí „na troskách původního lesa“. Je zde bohatý
opad, mnoho stojících souší, polámaných
nebo vyvrácených stromů, které se postupně začínají rozkládat. Takové prostře-

dí je rájem pro dřevokazné houby, hmyz,
půdní faunu a mikroorganismy včetně
mykorhizních hub. Kromě toho je semennou bankou bylin, trav a dřevin. Souhrnně
to nazýváme „biologické dědictví“. Část
tohoto biologického dědictví jsme téměř
ztratili, protože v naší krajině v posledních dvou stoletích chybí přirozeně se
rozpadající a obnovující se lesy. Někteří
proto označují kůrovce za klíčový druh,
který zásadně přetváří les a vytváří příznivé podmínky pro existenci určitých druhů.
Součástí biologického dědictví jsou přežívající mladé stromky i dospělé stromy.
Mladým smrčkům, které po léta přežívaly
v zástinu mateřského porostu, odumření
stromového patra zajistilo příliv světla
a živin a ony nastartovaly svůj růst. Dospělé stromy neztratily plodnost a, i když
jich přežilo jenom pár, jsou zdrojem semen pro rozvoj nových semenáčků. Směs
nově narostlých semenáčků a starších
stromků, které přežily v podrostu, zaručuje rozvoj nové smrčiny s věkovým rozrůzněním 30 až 150 let v závislosti na struktuře porostu před narušením kůrovcem
nebo vichřicí. Neporušená bylinná vegetace a půda, rostliny přežívající ve formě
semen a podzemních částí a živočichové
jsou další složkou biologického dědictví.
Všechny tyto složky jsou nesmírně důležitým základem pro následující obnovu dospělého lesa.
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 Větrné kalamity na Šumavě za posledních 25 let

rok
V noci z 18. na 19. ledna 2007 postihl šumavské lesy orkán Kyrill, s jehož následky se potýkáme doposud. Ještě ani
neutichly poslední poryvy větru, a už se ozývaly první hlasy vyhlašující, že Šumavu postihla stoletá kalamita srovnatelná s tou „klostermannovskou“. Ke zklamání těch, kteří mají rádi senzace jako jsou stoleté povodně, musíme
zdůraznit, že vítr, který se nad Šumavou přehnal (maximální nárazy téměř 137 km · h–1), nebyl nijak mimořádný.
Za posledních třicet let foukal na Šumavě orkán (> 118 km · h–1) více než dvacetkrát a nejméně pětkrát přesáhl
vítr rychlosti 126 km · h–1 (viz graf, 1 m · s–1 = 3,6 km km · h–1; všechna maxima nárazu větru podle záznamů stanice
ČHMÚ Churáňov). Přesto právě následky orkánu Kyrill byly opravdu výjimečně rozsáhlé.
Velkoplošné polomy vznikly při Kyrillu především v lokalitách, které byly v minulosti významně ovlivněny nahodilou
těžbou. Tedy tam, kde se opakovaně zpracovávaly polomy a kácely kůrovcem napadené stromy. Horské smrčiny
v Národním parku Šumava byly v posledním desetiletí rozparcelovány do menších ostrůvků a porosty byly v mnoha
místech silně proředěné. V roce 1995 došlo ke změně zonace, fragmentaci porostů a poklesla jejich stabilita (žlutě, viz rámeček 47). Stromy, jež původně vyrůstaly v zapojeném lese, se v důsledku těžby ocitly v tzv. porostních
stěnách. Tyto smrky s nezavětvenými kmeny a korunou pouze v horní části nejsou schopné odolávat větru, který na
otevřených pasekách zrychluje. I v nižších polohách vznikly vývraty především na okrajích pasek. V hřebenových
partiích byly škody větší nejen proto, že tam měl vítr větší razanci, ale i proto, že stabilita lesa byla snížena jak
významným proředěním porostů z důvodu kůrovcové těžby, tak mělkými půdami, jež navíc v době orkánu nebyly
zpevněné sněhem.
Přestože od ledna 1995 do ledna 2007 na Šumavě vítr silou orkánu (32,7 m · s–1) nefoukal, můžeme v grafu pozorovat
významná poškození lesů větrem.
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Proč?

Vyhodnocení katastrofálních následků orkánu Kyrill, především
v hřebenových partiích Šumavy,
v zóně horských smrčin, jasně
ukázalo, že jejich hlavní příčinou
bylo neuvážené hospodaření. Rozsáhlé plošné polomy v I. zóně na
Plesné, na Ždánidlech či v okolí
Kalamitní svážnice pod Trojmeznou (viz rámeček 48), při kterých
byly vyvráceny i velmi geneticky
cenné porosty původních šumavských smrků starších 140 let, by
pravděpodobně nemusely být tak
rozsáhlé, kdyby stabilita lesů nebyla ovlivněna předchozí těžbou.

rámeček 21

Důvodem byl fakt, že průběžně
prováděné kůrovcové asanace
postupně fragmentovaly porosty,
které stále hůře odolávaly i větru
o menších rychlostech. Rozsáhlé
těžby v horských smrčinách, především na Modravsku, byly umožněny po roce 1995, kdy došlo
k významnému zmenšení I. zóny
NP. Od roku 1998 nebyla dodržována ani původně přislíbená bezzásahovost v nových malých I. zónách a byly udělovány rozsáhlé
výjimky k asanaci zlomů, vývratů
a kůrovcem napadených stromů.

Plošné polomy po orkánu Kyrill v I. zóně Plesná, 1336 m n. m. Stabilita těchto porostů byla oslabena předchozí těžbou. V letech 1997—2006 bylo v této
I. zóně 2 621 m3 kůrovcem napadených stromů a 15 731 m3 polomů či vývratů.

Foto Z. Křenová, 22. ledna 2007.

Rozsáhlé polomy po orkánu Kyrill v I. zóně Prameny Vltavy navazují na rozsáhlé paseky vzniklé v předchozích letech.
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Přece už ze školy víme, že voda z kořenů proudí dřevem uvnitř kmene a doplňuje tu vypařenou z listů (jehlic), aby
strom neuschl. Lýkožrout smrkový (kůrovec) je ale věrný svému jménu a poškozuje lýko, tedy pletivo pod kůrou,
ne dřevo. Tak proč stromy napadené kůrovcem usychají? Vždyť vody by měly mít dost, tu jim kůrovec nebere, ani
nepoškozuje cévy, kterými teče. Nebo voda také teče do listů lýkem?
Transpirační proud vody jde skutečně dřevem. Kůrovcem masově napadený smrk je ale v podobném život ohrožujícím stavu jako strom po záplavách. I když se to zdá paradoxní, běžný druh stromu, který se z nějakého důvodu
ocitne v bažině, po čase uschne. Listům se nedostane vody, i když je jí v půdě až moc.
V obou případech, u kůrovcového i zaplaveného stromu, přestane totiž správně fungovat příjem vody kořeny. V obou
případech totiž kořeny nemohou dýchat. Jen příčina je jiná. Kořeny zaplaveného stromu ztratily přístup ke kyslíku, který k nim normálně proudí vzdušnými póry v půdě. Podobně jako my a ostatní živočichové, i kořeny rostlin
potřebují k dýchání kyslík. K dýchání ale není nutný jen kyslík. Je třeba mít co prodýchávat – energeticky bohatý
organický substrát, např. cukry. A to je to, co chybí kůrovcem napadenému smrku. Ne, že by kůrovci spotřebovali
všechny cukry, které jehlice vytvářejí a posílají lýkem do kořenů. Oni svým žírem lýka přeruší dráhy (tzv. sítkové
buňky, sítkovice), jimiž cukry procházejí. Kořeny tak přestanou být vyživovány korunou stromu.

Pro zvídavé doplníme:
1. Smrk je na útok kůrovce evolučně připraven mimo jiné tím, že kapacita sítkovic a lýka je mnohonásobně větší, než je za standardních podmínek pro strom potřeba. Graf ukazuje, že i když se přerušilo
lýko na 90 % obvodu kmene, zbývajícím lýkem stále proteče asi polovina cukrů či jiných asimilačních
produktů, které tekly neporušeným kmenem.

množství transportovaných
asimilátů (mg/den)
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 Proč smrky napadené kůrovcem usychají
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2. Proč kořeny potřebují dýchat k tomu, aby mohly přijímat vodu? Voda, jak známo, teče z půdy až do
listů a atmosféry „pasivně“, tj. jen na účet své volné energie. Nepotřebuje bílkovinné přenašeče, pracující jen dodá-li se jim energie chemické vazby. Pokud se ale má přijmout velké množství vody, které
strom potřebuje během slunečného dne, musí se využít cesty tzv. usnadněné difuse, tj. kanály přes buněčné membrány, tzv. aquaporiny, jež jsou tvořeny bílkovinami. Samotný průchod vody kanálem energii
nepotřebuje, ale udržování a znovuvytváření aquaporinů už se bez energie neobejde. Pokud kořeny
nebudou dýchat, nebudou funkční aquaporiny, strom nebude transportovat dostatek vody a uschne.
Připravil Jiří Šantrůček.

Kdybyste měli čas a možnost podrobně
si prohlédnout podrost narušených ploch
a neporušeného smrkového lesa a udělat
si malou inventuru zastoupení jednotlivých rostlinných druhů v podrostu, zjistili
byste, možná s překvapením, že rozdíly
nejsou velké. Odumřela jen jedna část
lesního ekosystému — dospělé stromy.
Mladé stromky a semenáčky zajišťují rozvoj nového stromového patra a podrost
se téměř nezměnil. Smrkový ekosystém
zůstal funkční a stále plný života, který
je mnohem rozmanitější než ve stejnověkém hospodářském „živém lese“. Je zřejmé, že obnova lesa nebude trvat stovky
let. Vždyť stromové patro narušených porostů odumřelo před nějakými 15 lety.

Všude se narušené porosty tak dobře
neobnovují, protože především listnaté
stromky trpí okusem jelení a srnčí zvěří. V dobách, kdy na Šumavě byl vyšší podíl listnatých dřevin a šelmy (vlk,
rys, medvěd) regulovaly stavy zvěře,
nepředstavoval okus zásadní problém.
Dnes na Šumavě převažuje smrk a stavy spárkaté zvěře jsou mnohem vyšší.
Hladová zvěř je schopna najít mnohý
mladý buk nebo jeřáb a výrazně je poškodit. Ochrana mladých buků, jeřábů a jedlí je finančně velmi náročná.
Náročná je také umělá výsadba těchto
dřevin do lesa. Člověk porušil rovnováhu přírody tím, že vyhubil dravce,
a teď draze platí za obnovu lesa.
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Blatný vrch, věčný koloběh horské smrčiny (Z. Křenová)
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Den 3.
Šumavou od poslední doby ledové
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den 3.

 Den 3. Šumavou od poslední doby ledové

Po včerejšku jsme moudřejší. Víme,
že se ekosystémy neustále proměňují.
Víme, že rozvoj organismů je ovlivněn
podmínkami prostředí. A naopak, organismy ovlivňují své prostředí. Víme také,
že nesmíme opomíjet lidské zásahy, které ekosystémy významně pozměňují. Přirozeně vás jistě napadly otázky: Jak se
šumavské ekosystémy vyvíjely v dávné
minulosti? Co se s nimi stalo v posledních
staletích?
K zodpovězení těchto otázek využijeme „stroj času“ a vrátíme se do různých časových úseků od pozdní doby ledové (pozdního glaciálu) až do nedávné
minulosti. Podíváme se, jak se měnilo
podnebí, a v závislosti na něm i vegetace na Šumavě. O horninách mluvit nebudeme, protože se budeme pohybovat
v geologicky krátkém časovém úseku,
kdy můžeme změny složení horninového
podloží bez obav zanedbat. Šumava patří
mezi geologicky nejstarší pohoří střední
Evropy a je tvořena různými horninami
vyvřelými a přeměněnými (hlavně žulami a rulami). Jedno ale mají tyto horniny
společné — obsahují málo hořčíku a vápníku. Na rozdíl třeba od vápenců a dolomitů, které jsou díky vápníku a hořčíku
zásadité, mají šumavské horniny kyse-

lý charakter. Proto jsou půdy, které se
na nich vytvářejí, kyselé a chudé na živiny.
K získání představy o charakteru vegetace využijeme „kroniku přírody“. Jsou jí
historické stopy, které organismy v přírodě dlouhodobě zanechávají, přestože
jejich vlastní život je relativně krátký.
Takovou kronikou jsou pro nás na Šumavě
jezerní a rašeliništní usazeniny — sedimenty. Sediment v podstatě představuje obrovskou lednici, kde jsou v temnu,
bez přístupu kyslíku a při stabilní teplotě
uchovávána pylová zrna, spóry kapradin
a další rostlinné i živočišné zbytky tak,
jak se po staletí postupně ukládaly. V rašeliništích napadaný pyl postupně přerůstá rašeliníkem a další mokřadní vegetací. Protože se sedimenty významně
nepromíchávají, jsou vyšší vrstvy mladší
než ty pod nimi, a my jejich stáří můžeme určit pomocí koncentrací některých
chemických prvků nebo zastoupení jejich
specifických forem (izotopů). Ze získaných dat odborníci mohou vytvořit tzv.
pylový diagram. Podle skladby celého
souboru pylových zrn v jednotlivých vrstvách sedimentu — takzvaného pylového
spektra — můžeme zrekonstruovat složení vegetace v okolí (rámeček 23).

Nejdříve vycestujeme do doby před 10 000 až 15 000 lety, kdy na Šumavě vyústila poslední doba ledová v pozdní glaciál, a podíváme se na vývoj vegetace
z dlouhodobějšího hlediska, z perspektivy tisíciletí. Je to hodně, hodně dávno — z hlediska lidského věku nejméně 400 generací. Ale považte! Smrky se
mohou dožívat až 500 let. Zatímco pro člověka je 10 000 let nepředstavitelná
doba, pro smrk to může teoreticky znamenat jenom 20 generací. To je relativně krátký časový úsek, na který se podíváme podrobněji. Zpočátku budeme
hovořit hlavně o vlivu podnebí. Potom svou pouť značně zpomalíme a podíváme se na to, jak historii šumavských lesů ovlivňoval člověk, který do Pošumaví
přišel před víc než 5 000 lety.

Když roztál ledovec...
Na našem území panovalo drsné, relativně suché a studené podnebí. Průměrné
roční teploty byly o více než 10 °C nižší
než dnes (rámeček 24). Severně od české kotliny byl kontinentální ledovec,
který v době svého největšího rozmachu
pokrýval celou severní Evropu, Balt a německo-polské nížiny téměř až po Vysoké
Sudety a Karpaty. A z jihu se přibližoval
ledovec alpský. Místní klima bylo natolik
chladné, že se na nejvyšších vrcholech
Šumavy vytvořilo celkem 11 malých svahových ledovců: na Velkém Javoru, Jezerní hoře a Poledníku bychom našli vždy dva
ledovce, po jednom na Plesné (Debrníku)
a Plechém a tři na Roklanu. Tyto ledovce
výrazně modelovaly reliéf. Po svém ústupu zanechaly nahrnuté balvanité „hráze“
(morény), ve svazích vyhloubily ledovcové kotle (kary) a prolákliny, které se zaplnily vodou. Mělčí prolákliny se rychle
zazemnily díky rozvoji mokřadní vegetace
a postupnému vzniku rašelinišť, nebo se

naplnily kameny a hlínou, které do prohlubní klouzaly po strmých svazích s dosud chybějící vegetací. V osmi z jedenácti ledovcových karů, v těch nejhlubších
a největších, se ale zachovala ledovcová
jezera, která jsou dodnes nejen výrazným
krajinným a turistickým fenoménem Šumavy, ale také útočištěm glaciálních reliktů — organismů, které zde od té doby
přežívají a které dnes už jinde v Česku
nenajdeme (např. vodní kapradiny šídlatky v Plešném a Černém jezeře). Pylový
diagram a historické datování sedimentu
z Plešného jezera (rámeček 23) vypověděly, že po ústupu ledovce až do doby před
přibližně 10 000 lety (počátek holocénu)
pokrývala šumavskou krajinu od středních
poloh až do vrcholových partií bezlesá
krajina kamenité tundry (vegetace dnes
typická pro končiny za severním polárním
kruhem). Relativně mocná vrstva minerálních usazenin, která se v té době v jezeře
navrstvila, dokumentuje velký smyv půdy,
tedy erozi v povodí, kde byly jen málo vyvinuté půdy a nesouvislý vegetační kryt.
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Pro potřeby rekonstrukce vegetace a klimatu se používají především analýzy pylových zrn ve vzorcích
rašeliny nebo sedimentu, které provádějí botaničtí
specialisté — palynologové. Tzv. sedimentové jádro
(neporušený sediment odebraný do trubky o průměru
několika centimetrů) se rovnoměrně rozdělí na vrstvičky (po několika centimetrech) a v těchto vzorcích
se potom provádějí palynologické i jiné analýzy. Vrstvy
odebraného jádra je především potřeba takzvaně nadatovat — tj. určit jejich absolutní stáří (k tomu se
využívají zejména radioaktivní izotopy s dlouhou dobou rozpadu, např. uhlík 14 C), protože rašelina i sedimenty se s hloubkou (stářím) různě stlačují. Pylová zrna dřevin a bylin (ev. spory výtrusných rostlin či
řasy) mají většinou rodově či druhově charakteristický
tvar a velikost (viz mikrofotografie), takže je lze dobře určit a vyjádřit jejich relativní četnost (procentuální zastoupení v každé vrstvě) — vynesením četností
jednotlivých druhů v procentech získáme tzv. pylový
diagram. Při jeho interpretaci ovšem musíme mít na
zřeteli, že pyl některých rostlin je těžší a méně pohyblivý, zatímco pyl jiných rostlin (např. právě smrku
a dalších větrosnubných dřevin) bývá unášen na velké
vzdálenosti.
Nejdelší sedimentové jádro se na Šumavě podařilo odebrat ze dna v nejhlubší části Plešného jezera
— měřilo téměř 5,5 m a po jeho nadatování se ukázalo, že pokrývá skoro 15 000 let (tj. nejspodnější vrstva
sedimentu pocházela z doby téměř 13 000 př. n. l.).
Pylové analýzy můžeme poměrně spolehlivě vztáhnout
na celou oblast Šumavy, neboť shodný vývoj šumavské vegetace v holocénu (za posledních 10 000 let)
potvrdily pylové rozbory z mnoha šumavských rašelinišť (např. Mrtvý luh — viz rámeček 27) i dalších jezer
(Velkého Javorského, Prášilského, Černého a Čertova).
Pylový diagram ze sedimentu ledovcového Plešného
jezera — vrt (543 cm) pokrývá 14 300 let vývoje vegetace na Šumavě po roztátí ledovce.
Zjednodušený pylový diagram ukazuje v dolní části
vzájemné proporce pylu dřevin a bylin v průběhu čtvrtohor, dále odzdola podíl hlavních keřů, dominantních
lesních dřevin a hlavních zástupců bylin (obrácená
stupnice). Na první pohled je patrná náhlá proměna
vegetace před asi 10 000 lety (v preboreálu), která
dělí čtvrtohory na starší (pleistocén) a mladší (holo-
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rámeček 23

cén). Vlivem výrazných klimatických změn se tehdy
otevřená tundrová krajina začala poměrně rychle zalesňovat — podrobnější popis vývoje vegetace na Šumavě naleznete v textu. Zastoupení pylu antropogenních indikátorů (tj. rostlin souvisejících s působením
člověka — např. šťovíku, jitrocele, obilnin) ve svrchních vrstvách představovalo v souhrnu do 10 %.
Upraveno podle Jankovské (2006). Foto Vlasta Jankovská
(všechna pylová zrna jsou ve stejném měřítku).

smrk
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Po odeznění pozdní doby ledové se začalo
pozvolna oteplovat. Do nadmořských výšek nad 1000 m n. m. se šířila bříza za-

krslá, keřovité vrby, jalovce, vzácně olše
zelená a možná i borovice limba, která se
v té době šířila i v nedalekých Alpách.

Přiblížili jsme se současnosti téměř o 5 000 let a jsme v sice teplejším, ale stále
ještě docela chladném a suchém období.

V období zvaném preboreál (před 10 000
až 9 000 lety), kdy byly teploty o 5 °C
nižší než dnes, se dále šířil jalovec a další
keře (rámečky 23 a 24). Do nejvyšších poloh Šumavy se rozšířila tundra a ve středních polohách začaly růst borovice lesní
a bříza pýřitá, které vytvářely otevřené
lesotundrové ekosystémy. V nižších polohách už porosty těchto druhů měly charakter tajgy, jakou najdeme v současném
Finsku nebo severním Rusku. Z Alp do nižších poloh Šumavy postupně začal expandovat smrk ztepilý. Během preboreálu
se teplota dále postupně zvyšovala a následujících dlouhých 6 000 let se mohlo
všechno živé na Šumavě těšit z podnebí
teplejšího, než je dnes.
V boreálu (před 9 000 až 8 000 lety) panovalo od počátku teplé podnebí. Na oteplení zareagovala vegetace — v podhůří
Šumavy začaly ustupovat porosty borovic
a bříz a na jejich místo pronikla nejpr-

ve líska, později se začaly formovat lesy
s převahou dubu (smíšené doubravy). Ty
se pak rozšířily až do středních poloh, zatímco na vlhčí stanoviště a do vyšších poloh Šumavy postupně pronikal smrk. Neustále se oteplovalo a oteplení přetrvalo
i přes následující období atlantiku.
Období atlantiku (před 8 000 až 5 000 lety)
bývá nazýváno obdobím „klimatického
optima“. Teploty byly o 3 °C vyšší a srážky o 60—70 % vydatnější než dnes. V důsledku stále příznivějších klimatických
podmínek se v tomto období bohatě rozvíjela vegetace, která po odumření tvořila
bohatý opad. Ten se v příznivých vlhkých
a teplých podmínkách rychle rozkládal. Zintenzivnily se půdotvorné procesy
a půdy se tak poměrně rychle vyvíjely. Pro
toto období je v pylových záznamech charakteristický nápadný úbytek bylin a travin, který jasně dokumentuje postupující
souvislé zalesnění Šumavy. V této době se
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vývoj podnebí ve střední evropě
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Schéma znázorňuje vývoj podnebí ve čtvrtohorách (levá část — křivka teploty ukazuje odchylku od současné průměrné teploty vzduchu a křivka srážek relativní odchylku od průměrných srážek na našem území, Ložek a Cílek
1995) a odpovídající změny v zastoupení dřevin a bylin na Šumavě (pravá část, Jankovská 2006). Vývoj podnebí
a vegetace (viz též rámeček 23) je dán do souvislosti s osídlováním Šumavy (Beneš 1995).

také objevil buk lesní, pak i jedle bělokorá. Buk se postupně rozšiřoval od severozápadu k jihovýchodu a zhruba před
6 000 lety obsadil všechna vhodná stanoviště. Jedle se významněji prosadila až se
zpožděním 500—1 000 let. Přibližně před
7 000 lety se smrk ztepilý stal dominant-

ní dřevinou již jen v nejvyšších polohách
a ustálila se současná vegetační stupňovitost (rámeček 11). Horní hranice lesa byla
tehdy výše, protože podnebí bylo stále
ještě teplejší, než je dnes. Smrk obsadil
i další stanoviště v nižších nadmořských
výškách. Byla to zamokřená stanoviště,

rámeček 24

 Dlouhodobý vývoj podnebí a populace
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která vznikala během tohoto vlhkého období v rovinných partiích a pro svou vyso-

kou vlhkost nevyhovovala listnatým dřevinám. Smrk vysoké zamokření půd snáší.

Letíme rychle a nyní jsme výrazně blíže k současnosti, do níž zbývá „jen“ posledních 5 000 let. Proto začneme náš „stroj času“ zpomalovat, abychom se
mohli lépe podívat i na působení člověka, který přibližně v této době do Pošumaví přišel.

Jsme v období subboreálu (před 5 000—
2 500 lety), kdy nastalo mírné ochlazení,
roční průměrné teploty klesly o 1—2 °C
a postupně ubývalo srážek. Na počátku tohoto období bylo sice v některých
územích již relativně sucho, ale v podhorských a horských oblastech Šumavy
byla pro lesní porosty vlhkost stále značná. Počasí začalo být ale rozkolísanější,
ochlazovalo se a skončila období s vyššími průměrnými teplotami než dnes.
Definitivně se ochladilo před více než
2 500 lety (v subatlantiku) a chladnější období přetrvávalo až do 19. století.
Horní hranice lesa se na Šumavě ustálila
právě v úrovni nejvyšších vrcholů (Velký
Javor 1456 m n. m.), takže zde nevzniklo pásmo přirozeného bezlesí alpínských
luk ani pásmo kosodřeviny. Plochý povrch
šumavských plání v nadmořských výškách
nad 1000 m a vysoké srážkové úhrny však
umožnily vznik rozsáhlých vrchovišť — typických šumavských slatí, s velmi drsnými mikroklimatickými podmínkami, kde
našlo útočiště mnoho pozůstatků z dob

ledových (např. bříza zakrslá, borovice
kleč, šicha černá, vlochyně, ale i zástupci hmyzu). Slatě představují specifický
a unikátní typ přirozeného bezlesí nejvyšších poloh Šumavy. Definitivní ochlazení
klimatu vedlo k tomu, že smrk, buk i jedle začaly vytlačovat doubravy a sestoupily
o 200 — 300 výškových metrů níže. Rozšíření hlavně buko-jedlových a jedlo-bukových porostů i horských smrčin na Šumavě
tak zřejmě dosáhlo kolem přelomu letopočtu historického maxima.
Postupně přicházel člověk…
Když jsme studovali pravděpodobný přirozený vývoj šumavské přírody během
posledních 10 000 let, opakovaně jsme
naráželi na nepochybné signály lidského
působení. A to již dávno před historicky
doloženou středověkou kolonizací Šumavy. Jaký byl tedy vliv člověka na horské
smrčiny a od kdy se datuje? Jsme přesvědčeni, že smrčiny ve vrcholových partiích
byly člověkem významně ovlivněny až
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Stopy pravěkého člověka v Pošumaví lze najít již před 12 000 lety. Nejstarší zemědělské osídlení se v Pošumaví rozvíjelo před zhruba 7 000 lety
(rámeček 25), českou stranu Šumavy
a Pošumaví však nezasáhlo. Jeho jihozápadní hranice končily v nižších polohách předhůří Šumavy — v okolí Netolic
a Vodňan. Trvalejší osídlení a s tím související pastevectví a kácení lesů pro
pastviny se začalo v českém Pošumaví
rozvíjet až o tisíc let později (rámeček 25). I keltské rýžování zlata v povodí Otavy v období 300—50 př. n. l. se
jistě neobešlo bez nutného kácení okolních lesů. Ani jedna z těchto aktivit se
ale významně nedotkla vrcholových oblastí vlastní Šumavy, kde se horské smrčiny prostírají.
Plošné osídlení se směrem k vyšším partiím — do oblasti střední Šumavy — posunulo až v době vrcholného středověku, tedy od 13. století. Tehdy se začala
rozvíjet těžba zlata a železných rud
(rámeček 26). V tomto období už můžeme předpokládat ohniska odlesňování
i ve vyšších oblastech, například kolem
Volar, jakož i další ovlivňování porostů
pálením dřevěného uhlí nebo pastvou.

Zatím ještě nebyl ovlivněn krajinný ráz
vrcholových partií Šumavy.
Kromě plošného osídlení Šumavu již
od pravěku ovlivňovaly historické komunikace — zemské stezky a podél nich
vznikající osídlení (rámeček 25). Stezky
vedly údolími řek přes šumavské průsmyky a po úbočí kopců. Podél nich vznikaly
osady — „zájezdní hostince“ s nezbytným
hospodářským zázemím. Můžeme si tedy
představit, že v oblasti těchto osad, které
vznikaly při zemských stezkách i ve vyšších partiích Šumavy, docházelo k určitému odlesňování již ve vrcholném středověku. Příkladem sídelní osady, která
tvořila zázemí zemské stezky, je Kvilda,
která vznikla kolem Horní zlaté stezky
v 15. století.
Významnější ovlivnění vrcholových částí Šumavy však s sebou přinesl až novověk. Od 16. století se datuje rozmach
sklářství, hutnictví a dřevařství (rámeček 26). Právě rozvoj sklářské výroby podnítil osídlení obtížně přístupných území, nehodících se tehdy pro
jiné hospodářské využití. Vždyť zásoba
dřeva se před staletími, kdy neexistovala možnost jeho transportu, nedala
jinak zužitkovat ani zpeněžit. Od 16.
století přispěly sklářské hutě ke stále rozsáhlejšímu odlesňování (od Královského hvozdu přes Šumavské pláně
až po Novohradské hory), protože při

den 3.

v novověku. To si ale musíme více vysvětlit. Zpomalíme náš „stroj času“ na minimum, protože teď už si musíme všímat
vývoje ne v rozmezí tisíciletí, ale staletí.
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 Osidlování Šumavy

rámeček 25

.G\Qĕ

Klatovy

Nýrsko

+RUDçĐRYLFH
Sušice

Strakonice

Kašperské hory

9RO\Qĕ
9RGğDQ\
Vimperk

Netolice
Prachatice

Historické trasy

Volary

3UDYĕNpDUDQĕVWĥHGRYĕNpRVtGOHQt
9UFKROQĕVWĥHGRYĕNpRVtGOHQt
2EODVWQRYRYĕNpWYRUE\EH]OHVt

Mapka české části Šumavy s označením historických zemských stezek, od pravěku využívaných k tranzitu šumavskými hvozdy, a oblastí sídelně historického osídlení. Upraveno podle Beneše (1995).

výrobě skla byla spotřeba palivového
dříví značná. Sklářská výroba na Šumavě silně zdecimovala především bukové porosty. Bukový popel se používal
na výrobu potaše (uhličitanu draselného), která je nezbytná pro výrobu skla,
bukové dříví bylo vhodné i pro výrobu
dřevěného uhlí. Potaš a dřevěné uhlí
se přitom mohly získávat i na relativně odlehlých a pro transport dřeva ob-

tížně dostupných místech. Pozůstatky
lokálního ohniště z pálení dřeva byly
nalezeny i v karu Plešného jezera (asi
v 1250 m n. m.).
Rozvoj osídlení na Šumavě zachytil i pylový diagram sedimentu Plešného jezera, kam byla větrem přinesena i pylová
zrna z nižších poloh. V diagramu je patrný od vrcholného středověku postupný
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Exodus obyvatel po Mnichovské dohodě, vysídlení po
2. světové válce, tvorba železné opony, nárůst plochy lesů
20. stol

Zaostávání a úpadek ekonomiky,
odliv obyvatelstva
19. stol

Rozvoj turistiky

18. stol

Zlaté šumavské časy, rozkvět skláren, dobytkářství,
budování kanálů, vrchol mýcení lesů a zakládání
smrkových monokultur
Maximální osídlení (přelom 18. a 19. stol.)

17. stol

raný středověk

pozdní středověk

novověk

Krize sklářství, útlum těžby kovů
Malá doba ledová 1550–1850
16. stol

Počátek těžby a zpracování železné rudy
15. stol

Rozvoj sklářství
14. stol

Počátek těžby drahých kovů
13. stol

Zemědělství ve vyšších polohách
Šumavy bylo limitujícím zdrojem
obživy — u každé sklářské, dřevařské či hornické chalupy bývalo
malé políčko, které sotva postačovalo k samozásobení. Šumaváci
museli žít v těsném sepětí s drsnou
přírodou, respektovat místní půdní
a klimatické podmínky. Vždyť sníh
na šumavských pláních ležívá až
půl roku, léto je krátké a v deštivých letech býval problém vůbec
usušit seno na zimu! I když byly
zemědělské práce doplňkovým
zdrojem obživy, zůstávaly hlavním
a určujícím faktorem každodenního života. V nižších polohách bylo
běžné pěstování lnu, které bylo
základem domácího tkalcovství —
vedle výroby dřeváků to byla doplňková obživa pro čas dlouhých
zim. Významné místo v šumavské
ekonomice mívalo pastevectví. Na
konci 18. století byla Šumava nejvýznamnější dobytkářskou oblastí
Čech v produkci masa, ale dobytek
byl využíván také jako tažná síla,
především při lesních pracích.

12. stol
11. stol
10. stol
9. stol
8. stol
7. stol
6. stol

Pronikání lidi do nitra šumavských hvozdů podél obchodních cest. Vznik lidských sídel především
podél toků a na okraji hlubokých hvozdů. Klučení okolního lesa, diktované pouze hospodářskými potřebami prvních obyvatel, probíhalo pozvolna v průběhu mnoha staletí. Rozsah odlesnění
určovala velikost políček, nutných k obživě stálých obyvatel, případně pocestných. Dřevo bylo
určeno k místní spotřebě, tj. na stavby, k otopu, k výrobě domácího zařízení, nářadí apod.
Toulavá těžba i pastva dobytka v lesích ovlivňovaly původní skladbu dřevin, a hlavně přirozenou
obnovu lesa.

5. stol

úbytek jedle a buku (rámeček 23). Byl
to zřejmý důsledek lesní pastvy dobytka,
která potlačovala zmlazování obou dřevin, náhodné výběrové těžby dřeva a postupné kolonizace Šumavy. Pylové diagramy dále v tomto období ukazují zvýšené
množství pylových zrn bylin a travin.

...více bral než dával
Největší těžba původních horských smíšených lesů nastala až po třicetileté válce, zejména v 18. století. V té době byly
horské smrčiny nejvyšších poloh ovlivněny
hlavně toulavou těžbou a lesní pastvou

rámeček 26

 Přehled vlivu člověka na šumavské lesy

den 3.
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dobytka. Tereziánský lesní řád z roku 1754
zavedl povinnost obnovy lesa. Do té doby
byly odlesněné plochy buď využívány pro
zemědělskou činnost, nebo ponechány samovolnému zalesnění. S nástupem lesnického hospodaření v průběhu 19. století nastalo cílené zalesňování části vytěžených
ploch prakticky výhradně smrkem. Pro
pěstování smrku byly tehdy, a prakticky
až do počátku 20. století, díky chladnějšímu a vlhčímu podnebí příznivější podmínky (rámeček 24). To asi také přispělo
k hospodářsky úspěšné, leč jednostranné orientaci našeho lesnictví na smrkové
plantáže, které se v oblastech původních
horských smíšených lesů i v podhůří Šumavy rychle rozšiřovaly. Smrkem byly uměle
zalesňovány i plochy poškozené vichřicemi, eventuelně následně napadené kůrovcem. Leckde umělé zalesňování doplňovalo přirozené zmlazování smrku, který
má opravdu obrovský potenciál k obnově.
Protože původní majitelé byli zkušení pozorovatelé a dobří hospodáři, využívali
přirozenou obnovu všude tam, kde to bylo
možné.
Skutečné intenzivní využívání lesů ve vrcholových partiích Šumavy začalo na počátku 19. století s výstavbou plavebních
kanálů, které umožnily transport vytěženého dřeva z horských smíšených lesů
a částečně i smrčin do nižších poloh,
a tím i jeho prodej. Hospodářské využívání dále pozměnilo přirozenou strukturu

horských lesů na Šumavě a urychlilo rozvoj smrkových plantáží, především v nižších polohách na místě původních smíšených listnatých lesů. Aby se urychlil růst
smrku v zamokřených oblastech, budovaly se sítě odvodňovacích kanálů. Vysoké
zastoupení smrku ve svrchních vrstvách
pylových diagramů odráží nástup lesnického hospodaření a velkoplošné produkce
smrkového dřeva v přilehlém středoevropském regionu během posledních staletí. Není pochyb, že rychle rostoucí smrk,
který navíc lépe než jiné dřeviny snáší
chladnější a vlhčí podmínky, byl ve středoevropských podmínkách vhodným kandidátem pro lesnické hospodaření, které
shodou okolností vznikalo v 18. století,
kdy vrcholila tzv. malá doba ledová (rámečky 24 a 26) a kdy teploty byly oproti dnešku asi o 2 °C nižší. Nesmíte si ale
představovat, že člověk vykácel všechny
lesy, co na Šumavě rostly. Ještě v polovině 19. století bylo přibližně 25 % lesů
v současném Národním parku Šumava klasifikováno jako pralesy.
Nahrazení horských smíšených lesů hospodářskými smrkovými lesy však způsobilo
jejich nižší odolnost vůči narušení vichřicemi a kůrovcem. Oběma faktory, jak
jsme již uvedli výše, byly tradičně ovlivňovány i smrčiny původní. Velmi dobře to
ilustrují události z druhé poloviny 19. století, kdy na Šumavě došlo vlivem známých
vichřic v letech 1868 a 1870 a následného

namnožení kůrovce k narušení několika
tisíc hektarů nejen hospodářských smrkových lesů, ale také valné části zbývajících
pralesů. Jako už několikrát za posledních
tisíc let, část pralesů nebyla schopna
odolat silné vichřici (rámeček 27). Po působení této vichřice byly plochy osázeny
smrky. V nejvyšších polohách se velká část
smrčin obnovila přirozeným způsobem.
Proto v současné době nacházíme na Šumavě přirozené smrkové lesy různého
původu a různého stáří. Mnohé současné

horské smrčiny nejvyšších poloh (např.
v oblasti Trojmezné či Boubínského pralesa) vznikly přirozenou obnovou.
Opakované narušení lesních porostů
a proměny jejich druhového složení v novověku jsou dobře patrné na pylových diagramech z rašeliniště Mrtvý luh. Ukazují,
že zastoupení smrku se v tomto období
periodicky zmenšovalo až o polovinu. Zastoupení buku a jedle se od středověku
rychle snižovalo (rámeček 27).

A jsme těsně před přistáním našeho „stroje času“. Blížíme se do 20. století.

...ovládl přírodu
Konec 19. a celé 20. století byly poznamenány hlavně rozvojem lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu. Neméně významné
bylo vysídlení obyvatelstva z české strany
Šumavy po druhé světové válce. Pojďme
se podívat, jaké stopy na šumavských lesích tyto změny zanechaly.
Rozvoj lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu se promítal do osudu šumavských
lesů především poté, kdy byla Šumava
s vnitrozemím propojena železnicemi.
Meziválečné období bylo ve znamení pronikání i do doposud opomíjených zákoutí

šumavských hvozdů. Mizely zbytky pralesů a provádělo se plošné odvodnění. Období po druhé světové válce znamenalo
útlum hospodaření v lesích hraničního
pásma. Nedostatek pracovních sil byl postupně stále více kompenzován technickým pokrokem, který vedl k rychlému
a širokému uplatňování těžké mechanizace se všemi negativními důsledky pro
lesní ekosystémy. Těžké stroje poškozují
stromy, rozrušují půdu a ničí prostředí,
ve kterém čekají na vyklíčení semena
a žijí půdní organismy. Současně vzrůstá
eroze, při které se odplaví hlavně lehké

den 3.
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 Dlouhodobý vývoj šumavských lesů

rámeček 27
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Pylový diagram z rašeliniště Mrtvý luh
— pětimetrový vrt pokrývá posledních
6 000 let vývoje lesa na Šumavě.
Pylová zrna dřevin (AP) tvoří 95—100 %
pylu po většinu období, kromě posledního tisíciletí, kdy podíl pylu bylin (NAP)
dosahuje i přes 10 % a dokumentuje tak
středověkou kolonizaci Vltavické brázdy
a rozvoj skláren na Volarsku. Zjednodušený diagram ilustruje zastoupení tří hlavních, dominantních dřevin šumavských
lesů.
Spodní (nejstarší) část diagramu ukazuje
období úspěšného rozšíření smrku ztepilého (Picea abies), který v té době reprezentoval až přes 50 % dřevin (v nejstarší části záznamu postupně ubývají pyly
borovic, bříz, olší a lísky, dřevin, které
tvořily okolní smíšené lesy už v atlantiku,
viz rámeček 23), a postupný nástup buku
lesního (Fagus silvatica) a jedle bělokoré
(Abies alba). Zbývající podíl dřevin tvoří
břízy a olše (do 10 % pylu) a zejména proměnlivý podíl borovic, jež rostou přímo
na rašeliništi (v současnosti až 50 % pylu).
V horní části diagramu je vidět nápadný
úbytek jedle a buku v posledních 3—4 staletích v souvislosti s rozvojem sklářství
i následným zalesňováním smrkovými monokulturami.

Nápadné je výrazné kolísání podílu smrkového pylu — náhlé poklesy až na polovinu jeho přecházejícího množství se
6 000
opakují se zhruba dvěstěletou frekvencí,
%
20
20
20
40
60
80
100
která jasně dokumentuje časté velkoplošné rozpady smrčin po celou dobu výskytu smrku na Šumavě. Zdaleka největší, a také častější, kolísání je patrné
v počátečním období, kdy měl smrk v lesích vysoké zastoupení. Zcela zřetelně vidíme záznamy velkoplošných narušení
(disturbancí) — účinků vichřic, a nejspíš i následných přemnožení kůrovce (více v rámečku 19). Přesto k žádnému drastickému odlesnění Šumavy nikdy nedošlo.
5500

Obdobný vývoj lesů na Šumavě dokumentují pylové analýzy z 20 šumavských rašelinišť, z nichž nejdelší rašelinné
jádro (6,5 m) bylo odebráno ze Stráženské slati a pokrývá posledních 10 000 let, tedy celý holocén. Jedinečnost palynogramu z Mrtvého luhu je v podrobné analýze rašelinného jádra po dvoucentimetrových vrstvičkách, což umožnilo
zdokumentovat oscilace v zastoupení pylů velmi detailně.
Zjednodušený palynogram připravila Helena Svitavská-Svobodová (další podrobnosti Svobodová a kol. 2001).

organické a jemné jílové částice, které
jsou hlavní zásobárnou živin pro rostliny
(rámeček 28).
V důsledku hospodářského zaostávání regionu se počet obyvatel od konce 19. století nezvyšoval. V nejdrsnějších koutech
Šumavy zanikly mnohé osady a usedlosti.
Kdysi vyklučené louky, políčka a pastviny začaly zarůstat lesem. V letech 1938
a 1945—1946 došlo k vysídlení většiny obyvatel. Následovalo uzavření pohraničního
pásma a vytvoření uzavřených vojenských
prostorů na české straně Šumavy (rámeček 26). Kraj se vylidnil. Přímým dopadem
těchto drastických změn v osídlení byl
opět zánik mnoha obcí, omezení a změna zemědělského hospodaření. Na místa
bývalých obcí, usedlostí, polí a pastvin
se začal, ať už přirozeně, nebo s pomocí
člověka, vracet les (rámeček 29). Změny ve využívání šumavské krajiny během
20. století byly zásadní především na české straně, ale nevyhnuly se v menší míře
ani bavorské a rakouské straně, kde se
způsob zemědělského hospodaření také
změnil. Přestože vysídlení obyvatelstva
Šumavu citelně poznamenalo, života smrčin, které jsou v centru našeho zájmu, se
dotklo jen nepřímo.
...rozvíjel průmysl
Ve 20. století se daleko od Šumavy odehrály i další změny globálního charakteru,

které šumavské lesy těžce poznamenaly.
Celosvětový růst populace a prudká industrializace založená na spalování fosilních
paliv způsobily kyselé deště a změny klimatu.
Kyselé deště
O kyselých deštích se často mluví, ale málokdo ví, proč jsou vlastně kyselé a proč
to ekosystémům vadí. Vliv kyselých srážek je trochu komplikovaný a tak navrhujeme na chvíli se zastavit a vše si postupně vysvětlit. Obrovský nárůst spalování
uhlí a ropných produktů po druhé světové
válce způsobil masivní a nekontrolované
emise oxidů síry a dusíku do atmosféry
a jejich dálkový přenos ve směru převládajících větrů a tzv. kyselé deště, které
poškodily i šumavské horské ekosystémy
(rámeček 30). Také prudký nárůst živočišné výroby, zejména skotu, a hnojení polí
minerálními hnojivy ovlivnilo složení atmosféry. Zemědělství v průběhu 20. století výrazně zvýšilo produkci i další důležité
dusíkaté sloučeniny, amoniaku (zásaditý
štiplavý plyn).
Při spalování fosilních paliv se do atmosféry uvolňují kouřové plyny, oxidy síry
a dusíku, které v atmosféře reagují s vodou a vzniká tak naředěná kyselina sírová a dusičná. Jejich směs padá s deštěm
či sněhem na zem, poškozuje vegetaci
a zhoršuje kvalitu půdy. Působení obou
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rámeček 28

 Nebezpečí eroze

Eroze je postupné rozrušování půdy a přenos jejích
částic na jiná místa. Erozi způsobuje voda nebo vítr.
V lese pozorujeme hlavně vliv vodní eroze. Půdní částice mohou být proplavovány do spodních vrstev a propadat mezi kameny (intraskeletová eroze) nebo být
splachovány po povrchu (povrchová eroze). Intraskeletová eroze hrozí hlavně na suťových svazích, povrchová všude v horách.
Po odumření lesa se odkryje půdní povrch a srážky,
které nejsou zadržovány korunami stromů, na něj dopadají přímo. Tím se riziko eroze může zvýšit. Pokud
ale půdní povrch není porušen — je zakryt kompaktním
a polorozloženým opadem, neporušeným drnem, mechovým a bylinným podrostem — negativní vliv srážek
se minimalizuje.
V horských polohách Šumavy nejsou známy žádné
rozsáhlejší plochy suti s bezlesím, které by vznikly po
velkoplošném odumírání. Naopak sutě jsou pozvolna pohlcovány lesem, což je dáno hlavně vlhkostí,
a tím i vysokou produkcí mechu a přežíváním borůvky
a vřesu.

Příklad postupného přirozeného zazemňování silně balvanitých a skeletovitých půd.

Pokud se začnou odumřelé porosty kácet a znovu
osazovat, nelze se vyhnout různému stupni narušení
půdního povrchu. Kácení samo o sobě způsobuje pouze limitovanou erozi, jejíž vysoká míra je omezena
na první, někdy druhý a třetí rok po vykácení. Hlavní
nebezpečí eroze je však spojeno s pojížděním těžké
mechanizace při kácení a stahování kmenů. Nejhorší
škody jsou způsobeny pojezdy traktorů a těžkých strojů a vytvořením cest. Na cestách se porušuje půdní
povrch, utužuje půda a kromě toho jsou cesty příhodnou svodnicí pro odtok vody, která s sebou nese i půdní
částice.

Foto Z. Křenová
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Snižování počtu obyvatel na Šumavě od poloviny 19. století můžeme dokumentovat na příkladu
změn v osídlení oblasti Královského hvozdu nebo Šumavských plání (Hubený 2003). Graf ukazuje,
že na vrcholu osídlení v polovině 19. století žilo v oblasti Prášil, Srní, Modravy a Filipovy Huti
okolo šesti tisíc obyvatel, zatímco v 90. letech 20. století pouze několik set. Podstatný rozdíl
krajinného rázu Plání v době vrcholného osídlení a v současnosti
ilustrují změny v mapách katastru
nejvýše položené šumavské osady
— Filipovy Huti. Tam, kde v polovině 19. století byla pole, pastviny a louky (les zcela chyběl), jsou
dnes louky a pomalu se rozšiřuje
les. Je zajímavé, že přes výrazný
úbytek obyvatel (v roce 1930 zde
žilo trvale ještě 500 obyvatel) se
celkový počet budov v obci prakticky nezměnil, změnila se ale
jejich funkce, která je dnes převážně rekreační.
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Mapy vytvořeny podle mapy stabilního katastru (1840) a podle leteckého
snímku (2008).
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 Vysidlování šumavských osad
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 Vliv průmyslového znečištění ovzduší
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Odhad trendů atmosférické depozice okyselujících sloučenin síry a dusíku pro Šumavu a dlouhodobé trendy jejich
koncentrací ve vodě Černého jezera. Na levé ose je odhad depozice síry (S) a celkového anorganického dusíku
(N = součet amoniaku a oxidů dusíku) do povodí; na pravé ose jsou vyneseny koncentrace síranu (SO4) a dusičnanu
(NO3) v jezerní vodě.
Trendem atmosférické depozice okyselujících sloučenin
síry a dusíku pro Šumavu (křivky v grafu) jsou dobře ilustrovány dlouhodobé důsledky spalování fosilních paliv.
Vliv kyselých dešťů na povrchové vody ukazují dlouhodobá data z Černého jezera (body v grafu). Atmosférické depozice do jezerního povodí byly spočítány na základě analýz srážek měřených na Jezerní hoře od 1992,
pro předchozí období byly k výpočtu použity regionální
údaje pro Česko od roku 1850 (Kopáček a kol. 2001).
Depoziční trendy byly od počátku průmyslové revoluce
relativně stabilní, takže chemismus jezerní vody zůstával zřejmě neovlivněný až do poloviny 20. století. Koncentrace dusičnanů v jezerní vodě byly ještě v polovině
30. let nestanovitelné, což ukazuje, že z půd se nevyplavoval žádný dusík a lesní ekosystémy v povodí byly
limitovány dusíkem. Chemismus jezerní vody citlivě reagoval na prudký nárůst imisí po druhé světové válce,
jak je podrobně popsáno dále. Během 90. let klesly depozice u síry trvale na úroveň z počátku minulého století a u dusíku přechodně na úroveň z 50. let 20. století,
záhy se ovšem opět zvýšily. Tyto příznivé změny zcela
zřetelně odráží — s určitou časovou prodlevou — pokles
koncentrací síranů a dusičnanů v Černém jezeře.

K rekonstrukci minulého vývoje i k prognóze zotavování
jezerního chemismu se také používají modely simulující dlouhodobý průběh acidifikace (grafy A—D). Protože
hlavní složkou ekosystému, která určuje odolnost vůči
antropogennímu okyselování, jsou půdy a jejich schopnost neutralizovat kyselý déšť, tyto modely zahrnují
zejména půdní procesy vedoucí k acidifikaci půd a vod.
Současné vlastnosti půd ve zkoumaném povodí byly použity jako vstupní parametry pro model, údaje o časových proměnách atmosférické depozice jsou hlavní řídící proměnou celého modelu a koncentrace sloučenin
změřené v jezerní vodě byly využity pro nakalibrování
modelu MAGIC7 (Modelling the Acidification of Groundwater in Catchments, Cosby et al. 2001).
V polovině 19. století bylo pH jezerní vody zhruba
6,6 (A), koncentrace síranů byly blízko přirozenému
pozadí (B), pH deště bylo okolo hodnoty 5,0 a déšť
neobsahoval téměř žádné sírany, protože jejich hlavní evropský zdroj, spalování hnědého uhlí, byl ještě
zanedbatelný. Během 19. a 20. století, ale hlavně po
druhé světové válce, se výrazně zvýšila těžba hnědého uhlí, a tím i emise síry a depozice kyseliny sírové.
To se v jezeře projevilo značným vzrůstem koncentra-

A

SO42- (μmol · l-1)

Proč se pH nevrátilo alespoň na tehdejší úroveň? Důvodem tohoto zdánlivého paradoxu je, že půdy již dnes
nemají takovou neutralizační schopnost, jakou měly
v počátcích acidifikace (viz rámeček 31). Zčásti jsou
nevratně vyčerpané dlouhodobým vymýváním kyselým
deštěm, a proto jsou poměrně pesimistické i scénáře
vývoje do roku 2050 (A—D). I snížené depozice síry a dusíku budou totiž dostačující k tomu, aby se jezero zotavovalo jen velmi pomalu. Pozvolná regenerace Černého
i ostatních šumavských jezer bude trvat ještě několik
desetiletí, a v tuto chvíli je tedy těžko zodpověditelnou otázkou, zda jezera vůbec někdy dospějí do stavu,
v němž se nacházela do první poloviny 20. století. Modelové výpočty ukazují, že pH Černého jezera by mohlo
vzrůst na zhruba 5,3 v roce 2050, ačkoliv pH vody před
acidifikací bylo řádově vyšší. Za těchto podmínek by
koncentrace hliníku byly stále příliš vysoké pro návrat
ryb, i když už dnes jsme svědky částečného biologického zotavování (viz rámeček 33).

pH

ce síranů (B). Také se v jezeře začaly objevovat dusičnany (D) jako důsledek emisí oxidů dusíku do atmosféry
(z dopravy a moderního průmyslu). pH jezerní vody začalo strmě klesat v důsledku přitékající kyselé povrchové
vody a vody, jež protekla půdním profilem. Kyselá voda
v povodí začala výrazně rozpouštět hliník v půdách (viz
rámeček 31) a odnášela ho do jezera (C). Nejvyšší hodnoty depozice síry byly v Evropě na přelomu 70. a 80.
let minulého století. V osmdesátých letech začala kyselá
depozice v Evropě klesat. Příčinou byla úspěšná snaha
o snížení emisí SO2 v západní Evropě. Při převládajícím
západním proudění se tak nad Šumavu dostávalo méně
škodlivin, a proto koncentrace síranů začaly klesat již
v 80. letech 20. století (B). Proto také začalo růst pH
(A) a klesat koncentrace hliníku (C). Strmý pokles síranů,
vzrůst pH a pokles hliníku nastal zejména v 90. letech 20.
století, kdy byly i ve střední Evropě odsířeny všechny velké zdroje emisí. Pouze částečně ale klesly koncentrace
dusičnanů (D), protože zdroje dusíku byly eliminovány
jen zčásti (např. jednou z říčin jeho snížení v šumavském
regionu byl výrazný pokles
7.0
stavů skotu, který je zdrojem amoniaku). Všimněme
si zajímavé věci — z grafu B
6.0
vyplývá, že koncentrace síranů v jezeře poklesly dnes
na stejné hodnoty, jaké byly
5.0
modelem MAGIC odhadnuty
zhruba pro počátek 60. let
20. století. Hodnota pH se
ovšem změnila poměrně
4.0
málo. Jinými slovy pokles
1850
1900
1950
síranů nebyl doprovázen
odpovídajícím vzrůstem pH.
30
Stejné koncentraci síranů,
jakou měříme dnes, odpovídalo v období nástupu acidi20
fikace pH zhruba 6,0, tedy
asi desetkrát vyšší než dnes
(A). Protože pH je záporný
10
dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů
(H+), znamená změna o jed0
notku pH desetinásobnou
1850
1900
1950
změnu jejich koncentrace.
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Rekonstrukce vývoje acidifikace Černého jezera pomocí modelu MAGIC7 (plné čáry) a skutečné hodnoty naměřené
v jezerní vodě (červené body): A — kyselost (pH), B — sírany (SO4), C — hliník (Al), D — dusičnany (NO3). Upraveno
podle Majera a kol. (2003).
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kyselin na horské smrčiny je znásobeno
tím, že jehličí stromů „vyčesává“ kapičky
kyselin z mlhy a mraků. Tyto tzv. horizontální srážky významně přispívají k atmosférické depozici síry a dusíku v horských
smrčinách. Amoniak se do atmosféry
a srážek dostává, vedle zemědělské výroby, také z průmyslu a spalování biomasy.
Sám o sobě sice kyselý není, ale při jeho
přeměnách v půdách a vodách se okyseluje prostředí (rámeček 31). Kyselé deště
byly v době největší produkce kouřových
plynů v 70. a 80. letech 20. století zhruba
stonásobným zdrojem kyselin oproti přirozenému stavu (rámečky 32 a 33). Někdo
může namítnout, že emise síry z elektráren byly už před deseti lety zastaveny
odsířením, takže v tom dnes už problém
není. Elektrárny sice odsířeny byly, ale
ne stoprocentně, takže z nich stále nějaký oxid siřičitý létá. Je ho sice asi jen
10 % v porovnání s 80. lety 20. století, ale
stále je to podstatně více než například
ve Skandinávii. Navíc čím dál více jezdíme auty a létáme letadly, která produkují oxidy dusíku, jež okyselují déšť i půdu
také. Ani sebelepší katalyzátor úplně nepomůže.
Kyselé deště poškozují stromy buď přímo
působením na listy a jehlice, nebo nepřímo poškozením půd. Dopadající kapky kyselého deště ulpívají na listech a jehlicích
a narušují jejich povrch. Ty pak snáze vysychají a někdy zežloutnou a uschnou už

během vegetační sezóny. Listnaté stromy
listy každoročně obnovují. Jehlice na jehličnanech obvykle přetrvávají několik let
a poškození se tak „sčítá“. U zasažených
smrků jehlice opadávají dříve. Smrky pak
mají méně ročníků jehlic a významně
zmenšenou plochu (až o 20—40 %), kterou
mohou přijímat oxid uhličitý. Takto radikálně bývaly však smrky poškozovány pouze ve vrcholném období kyselých dešťů.
Nepřímý vliv kyselých srážek prostřednictvím změn vlastností půdy je mnohem nebezpečnější a stále trvá. Je dlouhodobý
a může přetrvávat ještě desítky, možná
i stovky let poté, co deště přestanou být
kyselé. Sírany a dusičnany (které mohou
v půdě vznikat také přeměnou amoniaku)
jsou kyselé samy o sobě. Kyseliny uvolňují vápník, hořčík a další minerální látky,
které jsou normálně v půdě téměř nepohyblivé, protože jsou vázané na půdní
částice. Vznikají tak rozpustné sloučeniny, které jsou odplavovány do povrchových nebo podzemních vod. Půda je ochuzována a dále okyselována až do té míry,
že v ní nastane nedostatek zásaditých
živin nezbytných pro rostliny. A protože
už víme, že šumavské půdy jsou přirozeně kyselé a chudé na živiny, nepřekvapí
nás, že důsledek kyselých dešťů byl v této
oblasti mnohem horší než třeba v Polabí,
kde jsou půdy na živiny přirozeně bohaté.
Šumavské půdy ztratily významnou část
i z toho mála živin, které původně měly.
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 Okyselení půdy

dusičnany (NO3-)

Atmosféra

amoniak (NH4+)

nitrifikace
2+

vápník (Ca )
Ca2+
Mg2+

rozpustné
sírany

hliník (Al3+)

půdní částice
Al3+
Ca2+
Mg2+

Půda

NO3-

Al3+

Mg2+

hořčík (Mg2+)
rozpustné
dusičnany

pohyblivost a toxicita
hliníku v půdě
snižování pH
(acidifikace)

vyplavování živin a hliníku

vyplavování živin a hliníku
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V půdě jsou koloidní částice (jílové minerály, hydroxyoxidy a organická hmota), které mají na svém povrchu negativní náboj. Na základě elektrostatických sil tak přitahují kladně nabité ionty (kationty) a udržují je v těsné blízkosti
částice. Tyto takzvané výměnné vazby jsou méně pevné než vazby chemické. Kořeny tak mohou kationty vápníku
(Ca2+), hořčíku (Mg2+), draslíku (K+), amoniaku (NH4+) i jiné živiny z půdy snadno získávat, přičemž kationty nejsou
z půdy vyplavovány. Stejný mechanismus v půdě zadržuje trojmocné kationty hliníku (Al3+, viz rámeček 32). Kationty
vázané na půdních částicích mohou být také vyměněny za vodíkové ionty (H+) v půdním roztoku. Tím se snižuje
kyselost vody vytékající z půdy a mluvíme o neutralizační kapacitě půd.
Záporně nabité sírany a dusičnany k povrchu záporně nabitých koloidů přitahovány nejsou. V přirozených, člověkem
nezatížených půdách jich bývá málo a jsou spotřebovávány rostlinami a mikroorganismy, takže se nevyplavují. Jinak
je tomu v ekosystémech, které jsou zatíženy kyselými srážkami.
S kyselými srážkami do půdy v nadbytku přicházejí kyselina sírová a dusičná a amoniak. Rostliny a mikroorganismy
je nestačí spotřebovat a kyseliny reagují s přítomnými kationty a samozřejmě také vápníkem, hořčíkem a hliníkem
za vzniku rozpustných solí, které se s vodou volně pohybují a mohou být z půdy vyplavovány. Při vzniku solí se z kyselin uvolňují vodíkové ionty, které nahrazují živiny na výměnných pozicích. Půda se tak postupně ochuzuje o živiny
a okyseluje. Amoniak sám o sobě půdu neokyseluje, je ale v půdě přeměňován bakteriemi na dusičnany. Při tom se
uvolňují další vodíkové ionty, které půdu dále okyselují. Takto vzniklé dusičnany pak v půdě působí stejně negativně
jako ty z kyselých srážek. Ochuzení půd o živiny je z hlediska horizontu desetiletí či staletí nevratné.

rámeček 31

sírany (SO42-)

den 3.
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Po vyčerpání vápníku a hořčíku pokračuje
okyselování půd ještě rychleji. Způsobuje to změnu chování dalšího významného
prvku, hliníku. Ten není živinou a v rozpustném stavu je pro organismy jedovatý. V půdě je ho hodně, je totiž třetím
nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře,
ale nachází se obvykle v neškodných nerozpustných formách (rámeček 32). Pokud
se půda okyselí, vznikají rozpustné sloučeniny hliníku v koncentracích, které jsou
nebezpečné pro rostliny a půdní organismy, stejně jako pro ryby a bezobratlé
živočichy v povrchových vodách (rámečky 32 a 33).
S negativním vlivem síry ve formě síranů
je to jednoduché a jasné, ale obtížnější
je vysvětlit negativní vliv dusičnanů. Dusík
je prvek nezbytný pro rostliny a dusičnany jsou jeho zdrojem v lese i na kukuřičném poli. Pole by bez hnojení dusíkatými
hnojivy dalo mnohem menší úrodu; platí: čím více dusíku, tím větší úroda. Proč
tedy v lese příliš dusičnanů vadí?
Většina využitelného dusíku je v lesním
ekosystému uskladněna v půdě, přesněji
v půdní organické hmotě. Jen malá část
pochází z atmosféry, a to i přesto, že atmosféra je ze 78 % tvořena plynným dusíkem. Atmosférický plynný dusík je pro
naprostou většinu organismů zcela nevyužitelný. V půdě, ale i ve vodách, žijí specifické druhy mikroorganismů — bakterií

nebo sinic, takzvaných fixátorů dusíku,
které dokáží plynný dusík z atmosféry zachytit, sami využít, a následně zpřístupnit pro rostliny. Většinu nezbytného minimálního množství dusíku pro celý horský
les obstarávají půdní mikroorganismy
jakousi recyklací sloučenin dusíku, které už jsou zabudovány v půdní organické
hmotě a mrtvé biomase. Mikroorganismy
přeměňují organickou hmotu na jednoduché sloučeniny (dusičnany, amonné ionty
a aminokyseliny), které jsou opět využívány rostlinami a půdními organismy. S využitím těchto zdrojů dusíku příroda počítá.
Jenže lidská činnost produkuje další sloučeniny dusíku: například známé oxidy dusíku jsou produktem spalování v motorech
aut a letadel. Také chovy domácích zvířat
jsou zdrojem velkého množství amoniaku,
který uniká do ovzduší. Nadbytečný dusík posléze skončí v půdě, a to zejména
ve svrchní humusové vrstvě ve formě organických sloučenin. Zpočátku měla zvýšená
atmosférická depozice dusíku pro lesní
ekosystém hnojivý účinek a podporovala
růst vegetace, který je obvykle omezen
právě nedostatkem dusíku. Začalo se měnit druhové složení lesního ekosystému.
Mizely druhy, které nadbytek dusíku nesnáší (např. některé druhy lišejníků). Jakmile bylo dusíku takové množství, že ho
stromy a mikroorganismy nedokázaly bezprostředně spotřebovat, ani uložit, začal
nadbytečný dusík ve formě dusičnanů
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relativní zastoupení

Hliník je třetí nejrozšíře1.0
nější prvek zemské kůry.
Al3+
Většina hliníku je v horninách (v hlinitokřemičitanech
Al(OH)3
— např. živce, slídy apod.).
Při jejich zvětrávání v půdě
se špatně rozpouští, navíc
Al(OH)2+
se snadno váže na organické
látky, takže se z půdy vyplavuje málo a jeho koncentrace v povrchových vodách
0.5
jsou většinou nízké. Působením kyselých dešťů se však
půdní hliník výrazně mobilizuje a vyplavuje se do povrchových vod a jezer, které
jsou, podobně jako půdy,
okyselené — jejich pH je
nižší než 4,5 (žlutá oblast).
Al(OH)2+
Biologické procesy (fotosyntéza, dýchání a mikrobiální
0.0
rozklad) v jezerech mírně
3
4
5
6
zvyšují pH (zelená oblast),
pH
dochází k přeměně hliníku
a vypadávání koloidních hydroxyoxidů hliníku, které se usazují v sedimentech jezer (kde z nich při dalším zvýšení pH postupně vzniká nerozpustný hydroxid hlinitý Al(OH)3 = hnědá oblast). Protože na tyto hydroxyoxidy se váží fosforečnany, způsobují zvýšené
koncentrace hliníku druhotně i oligotrofizaci jezer (úbytek živin = fosforu). Podobné přeměny forem hliníku pozorujeme i v acidifikovaných potocích s nárůstem pH podél toku.
Stejný mechanismus se spolupodílel na vyhynutí ryb a bentosu v šumavských jezerech. Hliník hubí ryby, larvy jepic
a jiného vodního hmyzu především tím, že se na žábrách, kde je v porovnání s okolní kyselou vodou fyziologicky vyšší
pH, sráží z rozpuštěné formy na nerozpustný hydroxid hlinitý. Živočichové se zjednodušeně řečeno udusí kvůli povlaku
nerozpustného hydroxidu hlinitého Al(OH)3, který jim zalepí žábry. Hliník jako buněčný jed také hubí jikry nakladené na
dně jezer a potoků.
V grafu je znázorněn vliv pH na rozpustnost hliníku ve vodném roztoku. Pokud klesne hodnota pH pod 4,7, v roztoku exponenciálně naroste zastoupení toxického kationtu hliníku (Al3+). V rozmezí pH 6,0 až 7,5 je rozpustnost hliníku nízká, koncentrace Al3+ v roztoku jsou zanedbatelné a hliník je především ve formě nerozpustného hydroxidu hlinitého — Al(OH)3.
Na počátku 20. století se pH půd na Šumavě pohybovalo okolo hodnoty 4,8 a v současnosti se dostalo na hodnoty
4,4 a méně. Tím se v půdním roztoku prudce zvýšila koncentrace toxického Al3+, která v tomto rozmezí pH (zelená a žlutá
oblast) exponenciálně stoupá.
Toxický Al3+ omezuje růst rozkladačů, snadno se dostává ke kořenům smrku, omezuje jejich růst a transport živin do
nadzemních částí. Brzdí také růst a rozvoj mykorhizních hub. Smrk se brání toxicitě hliníku tím, že koření v povrchových organických vrstvách půdy, kde je hliník vázán na organické látky (viz rámeček 37).Tím se stává náchylnější
k působení sucha.

rámeček 32

 Toxicita hliníku v půdě

den 3.

86

z lesa odtékat (rámeček 30). Tento stav
vrcholil v 70. a 80. letech 20. století, kdy
v kyselých srážkách padalo příliš mnoho
sloučenin dusíku, a to i v zimě, kdy rostliny živiny nepřijímají. Proto dusičnany
odtékaly a dosud odtékají z půd do vod.
Ničím už lesu neprospívají, pouze celým
ekosystémem „protečou“. Došlo k tzv. saturaci dusíkem.
Dusičnany odtékající z půd nepředstavují
významné znečištění vod. I ve vrcholném
období kyselých dešťů odtékalo do šumavských jezer kolem 1 až 2 mg · l-1, což
je asi desetina normy pro kojeneckou
vodu (15 mg · l-1). Je to ale nebezpečné
z hlediska kvality půd.
Účinek kyselých dešťů je dlouhodobě zdokumentovaný pro šumavská ledovcová jezera, ve kterých se kyselé deště projevily
nepříznivě na kvalitě vody i jejich oživení
(vyhynutí ryb i řady bezobratlých živočichů;
rámeček 33). Pokusme se obecně platný
mechanismus vlivu kyselých dešťů, odborně
nazývaný acidifikace, popsat právě na příkladu Černého jezera. K tomuto účelu jsou
vědci na základě dlouholetých měření a pozorování schopni sestavit modely, které jim
pomáhají pochopit a předvídat, co se bude
v ekosystému lesa odehrávat v dlouhodobém výhledu. Modely obsahují poměrně
podrobný popis důležitých půdních procesů,
bez něhož by se na jejich výsledky nedalo
spolehnout (rámeček 30).

Rekonstrukce vývoje acidifikace Černého
jezera jasně ukázala drastické důsledky
dlouhodobého působení kyselých dešťů
na šumavské horské ekosystémy. Ještě
ve 30. letech minulého století měl smrkový les v povodí jezera přirozeně málo dusíku a v jezerní vodě nebyly koncentrace
dusičnanů vůbec měřitelné. Již o 20 let
později bylo celé povodí dusíkem nasyceno a do vody se začaly vyplavovat dusičnany. O tom svědčily měřitelné koncentrace
dusičnanů v jezerní vodě, pozorované
poprvé na počátku 60. let. Prudký nárůst
atmosférické depozice síry a dusíku trval
na Šumavě zhruba do poloviny 80. let, kdy
nastal postupný obrat. Přestože po roce
1990 prudce klesly depozice síry i dusíku,
z lesních půd se stále, i když v podstatně menší míře, vyplavují sírany, které se
v ní během předchozích desetiletí hromadily, ale i dusičnany a spolu s nimi i toxický hliník. Negativní vliv kyselých srážek na šumavské půdy přetrvává dodnes
a ani do budoucna to bohužel moc dobře
nevypadá. Návrat chemismu půd do stavu z počátku 20. století nelze očekávat
po dobu minimálně dalších 50—100 let
(rámeček 30). A pokud se výrazně nezmění složení porostů nebo atmosférické
depozice v důsledku klimatických změn,
mohou být tyto půdy postiženy kyselou
epizodou podstatně déle.
Doposud jsme vysvětlili nepříznivý vliv kyselých srážek na půdu a celý ekosystém.

Ukázali jsme, že se půda na Šumavě okyselovala, živiny vyplavovaly, toxicita hliníku
zvyšovala. Jak tyto změny ovlivnily zdravotní stav stromů, je zaznamenáno v letokruzích, které jsou další přírodní kronikou
(rámeček 34). Vlastnosti jednotlivých letokruhů odpovídají podmínkám prostředí,
ve kterých letokruh narostl. Tento záznam
se nemění, uchovává se po staletí a stává se svědectvím doby. Člověk to ví už
od pradávna. Nejdříve měřil pouze šířku
letokruhů, a podle velikosti přírůstku usuzoval na rychlost růstu, která odpovídala
tomu, v jakých podmínkách strom rostl.
Dnes dokážeme podle chemického zastoupení prvků, jako jsou hořčík, vápník a hliník, ve dřevě stromů poznat, zda a kdy
měl strom při svém růstu dostatek živin
v půdě a kdy strádal jejich nedostatkem.
V dobách dostatku živin se do letokruhu
ukládá relativně více vápníku a hořčíku.
Naopak letokruh s relativně vyšším obsahem hliníku vypovídá, že strom v době
jeho růstu musel bojovat s nedostatkem
živin a vysokým obsahem rozpuštěného
hliníku v kyselé půdě.
Dalším záznamem, který dnes umíme
„přečíst“, je zastoupení dvou různých
stabilních (neradioaktivních) izotopů uhlíku (rámeček 34). Kombinace analýz
chemického složení letokruhů a poměru
stabilních izotopů uhlíku v letokruzích
smrků, které vyrůstaly přibližně od roku
1850 v oblasti Plešného jezera, Trojmezí

a Čertova jezera, zcela jasně vypověděly, že od poloviny 19. století smrkům postupně ubývalo živin a zvyšovala se toxicita hliníku. Od 60. let minulého století
se začal projevovat vliv stresu. Smrky
měly sníženou schopnost vytvářet organické látky z oxidu uhličitého (asimilovat). V dalším textu budeme pro jednoduchost hovořit o tom, že smrky byly
oslabené. Údaje z nejmladších letokruhů
ukazují, že šumavské smrky stále ještě
oslabené jsou (rámeček 34). Také výzkum
přírůstku smrků v letech 1994—1999
a pak znovu v letech 2002—2004 potvrdil,
že mnohé stromy s menšími přírůstky,
tedy oslabené, nepřežily kůrovcovou kalamitu po roce 2004.
Změny klimatu
Nějakou dobu trvalo, než jsme si uvědomili, že změna klimatu je dalším faktorem,
který se na oslabení smrků může podílet.
Stále rostoucí průměrná roční teplota,
snižující se dostupnost vody a častější jarní sucha mohou ovlivnit vitalitu smrku (rámečky 35 a 36). Smrk, který preferuje nižší teploty (a proto je mu dobře především
na horách) a má mělké kořeny (takže je
citlivý na sucho), může reagovat na změny klimatu zhoršením svého zdravotního
stavu. Vše ještě umocňuje přítomnost jedovatého hliníku, jehož toxicitě se smrk
snaží uniknout tím, že přesunuje kořeny
více k povrchu, kde je hliníku méně. Tím
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rámeček 33

 Okyselení šumavských jezer

O Černém jezeře máme k dispozici nejpodrobnější údaje o oživení (od 1871)
a chemismu (od 1935), které dobře ilustrují charakteristické změny proběhnuvší na Šumavě během 20. století (Vrba a kol. 2003). Hlavní příčinou
většiny pozorovaných trendů byly změny v rychlosti atmosférické depozice
okyselujících sloučenin síry a dusíku — jejich průběh ukazuje spodní graf
(podrobně vysvětlený v rámečku 30). Nárůst koncentrací síranů a dusičnanů
způsobil nejen prudký pokles pH jezerní vody, ale také extrémní koncentraci
toxického hliníku (měřen až od 1984), který se při tehdejším pH vyskytoval
převážně v dobře pohyblivé a vysoce toxické iontové formě Al3+ (viz rámeček 32).
Úbytek dvou druhů zooplanktonu na počátku 20. století (horní graf) byl zřejmě způsoben úspěšným vysazením
amerického sivena. Po druhé světové válce se v oživení již začaly projevovat přímé důsledky acidifikace — nápadně
poklesla biologická rozmanitost jezerního ekosystému. Nejprve vyhynul původní pstruh, po něm i odolnější siven,
postupně zcela vymizeli korýši z volné vody a z mělkého příbřežního dna většina larev jepic a pošvatek, v jezeře
přežívaly pouze jepice podvečerní, 3—4 nejodolnější druhy pošvatek a odolných příbřežních korýšů. V důsledku
nízkého pH spojeného s vyplavováním hliníku z povodí došlo k několikanásobnému zvýšení průhlednosti jezerní vody,
protože hliník vysrážel jednak hnědé huminové látky, jednak fosfor, jehož nedostatek způsobil oligotrofizaci (viz rámeček 32) — ubylo řas způsobujících zelený vegetační zákal. Výsledkem tak byla tehdejší průzračně modrá voda
(viz graf). Teprve po zhruba 10 letech zlepšování chemismu jezerní vody a snížení koncentrace celkového hliníku
na polovinu (pokles toxické formy Al3+ byl mnohem výraznější díky současnému zvýšení pH) jsme zaznamenali první
známky biologického zotavování. Od roku 1997 se do planktonu opět vrátila drobná perloočka břichatka jezerní
(naposledy chycena v r. 1979) a postupně se navrátily i některé bentické larvy hmyzu.
Nahoře je břichatka jezerní (Ceriodaphnia quadrangula) — první korýš, který se do jezer vrátil (foto Jan Fott).

Larva jepice podvečerní (Leptophlebia
vespertina) — druh
odolný proti okyselení, který v jezerech dokázal přežít.

Perokresby Kateřina Bláhová.

Dospělé larvy dvou
druhů jepic citlivých
k okyselení — nalevo jepice jezerní
(Siphlonurus lacustris), napravo jepice jezerní (Ameletus
inopinatus)
— oba druhy vymizely ve druhé polovině
20. století z většiny šumavských jezer, ale dnes se do
nich opět navracejí (srov. počet druhů bentosu ve vedlejším grafu).
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 Co vypověděl historický záznam letokruhů šumavských smrků

rámeček 34

Teorie:
Atmosférický vzduch obsahuje 98,9 % molekul CO2
s lehkým izotopem uhlíku 12C a pouze 1,1 % molekul
CO2 s těžkým izotopem uhlíku 13C (na 100 molekul CO2
tedy připadá 1,1 molekuly 13CO2). Zastoupení těžších
molekul 13CO2 v celkovém počtu molekul CO2 se vyjadřuje jako izotopový signál δ13C v ‰ (výpočet δ je složitý a proto ho zde neuvádíme). Izotopový signál δ13C
atmosféry je přibližně -8 ‰.
Při fotosyntéze rostlina preferuje lehčí molekuly 12CO2
před těžšími molekulami 13CO2 (diskriminuje molekuly s těžkým izotopem). V porovnání s atmosférou jsou
proto rostlinné tkáně (jehličí, dřevo) ochuzeny o těžký izotop 13C. V průměru je toto ochuzení (Δ, tj. rozdíl mezi izotopovým signálem atmosféry a rostliny)
17 až 18 ‰.
Míra ochuzení rostlin o 13C je řízena otevřeností průduchů a rychlostí fotosyntézy. Pokud rostlina roste
ve stresových podmínkách a má uzavřené průduchy a nižší rychlost fotosyntézy, pak se diskriminace 13C snižuje a rostlina přijímá větší
podíl těžkého izotopu 13C než nestresovaná
rostlina. Stres způsobuje příliš vysoká nebo
nízká teplota, nedostatek vláhy, nedostatek živin
apod. Rostlinné tkáně stresovaných rostlin
jsou o těžký izotop ochuzeny méně než
tkáně rostlin, které rostou v optimálních
podmínkách. Mají vyšší hodnotu δ a rozdíl mezi izotopovým signálem atmosféry
a rostliny (Δ) je menší než 17 —18 ‰. Izotopový signál dřeva se nemění, pokud
nedojde k jeho rozkladu.
Díky izotopové diskriminaci a periodickým přírůstkům se tak v rostlinné
tkáni uchovává historický záznam
o tom, v jakých podmínkách prostředí
rostlina v minulosti rostla.
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xického hliníku (Al) v půdách (viz dolní graf). Půdy
se okyselovaly a ve zvýšené míře se z nich vymývaly
živiny. Smrky byly negativně ovlivněny přímo atmosférickou depozicí, která se v současnosti snížila, a degradací půd, která do současnosti přetrvává. Proto se
izotopový signál v současnosti zvyšuje, je ale pořád
ještě pod průměrnými hodnotami. V posledních deseti
letech se k negativnímu vlivu atmosférických depozic
a degradace půdy zřejmě přidává i vliv změny klimatu.
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Změna v izotopovém signálu letokruhů smrku (červená
křivka a prázdné symboly)
a v půdním pH (modrá křivka). Křivka změny izotopového
signálu kopíruje křivku změn
půdního pH, což dokumentuje,
jak smrky oslabuje snižující se
půdní pH.

rozdíl izotopových signál Δ13C

půdní kyselost (pH)

Na Šumavě v oblasti Plešného a Čertova jezera jsme
odebrali letokruhy smrků starších než sto let a analyzovali jsme jejich izotopový signál δ13C. Porovnání
s izotopovým signálem atmosféry nám ukázalo, že se
od 60. let minulého století snížil rozdíl mezi izotopovým signálem atmosféry a dřeva (Δ) pod průměrnou
hodnotu (viz horní graf). To ukazuje, že smrky byly
stresovány. Stres se datoval od doby, kdy se začaly
zvyšovat atmosférické depozice a koncentrace to-
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i toxicita hliníku byly nejvyšší v době největší změny
izotopového signálu, tedy
v době, kdy byly smrky nejvíce oslabeny.
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se jeho kořeny ovšem dostávají do vrstev
půdy, které snáze a na delší dobu prosychají (rámeček 37).
Změna klimatu navíc může zvýhodňovat
kůrovce. Sušší a teplejší léta umožňují
kůrovci během vegetační sezóny i v horách zvládnout dvě generace, čímž se zvyšuje počet dospělých brouků, kteří mohou
napadat živé stromy (rámeček 38).
A nejen klimatická změna zvýhodňuje kůrovce. Také člověk svojí aktivitou
postupně vytvořil podmínky, které kůrovci vyhovují. Pomohl mu tím, že vysázel smrkové monokultury v nižších
polohách, kde je tepleji a kde by přirozeně rostl buk. Většinu těchto monokultur vysázel v posledních 200 letech
a ve snaze získat hodně dřeva sázel
na husto. V současnosti je i na Šumavě
příliš mnoho hustých zapojených lesů
starších než 100 let, které jsou náchylné
k jakémukoliv narušení. K tomu se přidaly změny klimatu od konce 80. let 20.
století, které jsou provázeny zvýšenou
frekvencí vichřic, celoročním zvýšením
teploty, sníženým množstvím srážek
v jarním období a jarním prosycháním
půdy. A to vše, umocněné ještě okyselováním půd, nahrává kůrovci, který si
na rozdíl od smrku v teplejším klimatu
libuje. Je jen otázkou času, kdy a jak
rychle mu dnešní šumavské smrčiny padnou za oběť (rámeček 35).

...a nakonec zpanikařil
Na Šumavě se dnes znovu, zhruba
po 140 letech, opakuje „éra zlatého
broučka“ a jsme svědky dějů, které někteří označují za „dramatické odlesnění“
Šumavy. Vidíme odumírat zelené lesy se
ztepilými smrky, které jsou symbolem
zdraví a věčnosti. Není to spíše tak, že
jsou to starci na konci života, kteří se
zrodili v naprosto odlišných podmínkách
koncem malé doby ledové, nepřipraveni
na kyselé deště?
Mnozí jsme konzervativní povahy a náhlé
změny toho, co jsme považovali za neměnné, v nás vyvolávají údiv, obavy, odmítavé reakce a silné emoce. Náš starý
svět se mění a máme pocit, že musíme
něco udělat, protože bez nás nic fungovat
nebude. A musíme jednat rychle. Vždyť
lidský život je ve srovnání se životem lesa
tak krátký. A kdo by chtěl čekat? Přestože se pyšníme schopností myslet, máme
tendenci reagovat iracionálně. Voláme
do zbraně a přitom přehlížíme znalosti,
které jsme o šumavských ekosystémech
posbírali v posledních desetiletích. Zaštiťujeme se „staletou moudrostí našich
předků“, zatímco pyšně ignorujeme tisíciletími prokázané přirozené schopnosti
přírody. Odcizili jsme se přírodě a poztráceli, zapomněli či úmyslně ze svých
hlav i srdcí vytěsnili dávné zkušenosti
a zároveň se zdráháme přijmout moderní
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 Klimatické podmínky pro pěstování smrku ztepilého v Česku
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Mapy ukazují, kde se nacházely oblasti vhodné pro pěstování smrku v roce 1900 a kde se budou nacházet v roce 2030
(Buček a Vlčková 2009). Ze srovnání obou map vyplývá, že vlivem klimatických změn se u nás významně zmenšuje
rozloha oblastí s podmínkami vhodnými pro růst a vývoj smrků. Šumava je jedním z mála území, které si, i přes
postupné oteplování, uchová pro smrk vhodné podmínky. Scénář posunu vhodnosti jednotlivých oblastí vlivem klimatických změn byl vypracován pomocí modelu založeného na prognostické metodě prostorových analogií (Kopecká
a Buček 1999).
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Postupné oteplování na Šumavě dokumentuje graf znázorňující vývoj teplot od 18. století. Rekonstrukce teploty
zpět do roku 1781 byla provedena na základě dat měřených v Německu, na stanici Hohenpeissenberg. Pro rekonstrukci byla vybrána právě tato stanice a ne stanice v pražském Klementinu, protože měřené teploty nebyly ovlivněné zvyšující se urbanizací. Predikční hodnota modelu byla ověřována pomocí dat měřených na Churáňově od roku
1961 a Čertově jezeře od roku 1998 (Kettle a kol. 2003). V grafu jsou na svislé ose uvedeny průměrné roční teploty.
Červená přímka reprezentuje jejich dlouhodobý průměr (3,4 °C) a propojené modré body kolísání pětiletých průměrů. Zelená křivka je spojnicí trendu vývoje průměrných teplot za posledních 200 let.

rámeček 35

rok 2030
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Churáňov (1118 m)

Průměrné měsíční teploty jsou v současnosti vyšší
během celého roku a největší odchylka, až o 2 °C,
byla naměřena v jarních měsících, od dubna do
června (červená část klimadiagramu). Průměrné
roční srážky jsou sice vyšší, ale významně se změnilo jejich rozložení během roku. Srážek ubylo hlavně
jarním období (duben—červen), což může zpomalovat, i přes zvýšené teploty, odtávání sněhu.
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A jaký vliv může tato změna podnebí mít na sezónní
vývoj smrku? V časném jaru může nastat paradoxní
situace, že strom nemá dostatek vody, přestože je
jí půda nasycená. Zatímco slunce ohřívá větve stromů a jehlice začínají transpirovat (odpařovat vodu),
kořeny vodu nemohou z příliš prochladlé půdy přijímat, jehlice trpí suchem a uzavřou průduchy, kterými přijímají CO2 (srov. též rámeček 34). Proto se
zpožďuje obnova fotosyntézy, snižuje se asimilace
CO2. Rostlina tak zabudovává méně uhlíku do organických látek, které potřebuje k růstu a vývoji. Nedostatek vláhy v pozdním jaru, který se v posledních
letech vyskytuje stále častěji, může ještě negativní
vliv pozdního ohřívání půdy umocnit.

Srážkový úhrn (mm)

Změny podnebí na Šumavě můžeme dokreslit porovnáním vývoje počasí v posledních deseti letech (1998—2008) s třicetiletým obdobím v letech
1961—1990. Meteorologická data stanice ČHMÚ
Churáňov pro obě období jsou vynesena do klimadiagramu (viz rámeček 3).

Teplota (°C)

rámeček 36

 Krátkodobé změny podnebí na Šumavě
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Měsíc
Podzimní zvýšení teploty sice vede k prodloužení vegetační sezóny, ale nevede ke zvýšení celkové asimilace
CO2. Je to tím, že zvýšení podzimní teploty sice zvyšuje
asimilaci CO2, ale současně zvyšuje ztráty CO2 respirací.
To vede ke spotřebování organických látek a narušení jarní regenerace fyziologických pochodů (Strnad a kol. 2002,
Busch a kol. 2008).
Průměrná roční teplota
Roční srážkový úhrn

1961—1990
4,2 °C
1089 mm

1998—2008
5,3 °C
1153 mm

Klimadiagram (rámeček 3) zachycující změnu průměrné měsíční teploty a srážek za posledních 10 let. Červená
křivka znázorňuje teploty a modrá srážky. Prázdné symboly označují průměrné teploty a srážky za posledních 10 let,
plné symboly za období 1961—1990.

vědecké poznatky. Jako by to připomínalo naše dětství, kdy se na všechna onemocnění ordinoval tetracyklin, často bez
ohledu na příčinu onemocnění a vedlejší
účinky léku.
Pokusme se tedy propojit moudrost a zkušenosti svých předků s novými poznatky.

Rozsáhlé plochy suchých lesů v mnohých
vyvolávají obavy z odnosu půdy, vyplavování dusičnanů, vysychání ploch v důsledku kolísání teplot, zvýšeného odtoku
srážkových vod a následných povodní.
Proberme si tyto mýty jeden po druhém
a podívejme se, co říkají výsledky dlouhodobých měření.
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rámeček 37

 Důsledky okyselení prostředí pro růst smrku

zvýšená toxicita
hliníku
vápník (Ca), horčík (Mg) a jiné
živiny potřebné k růstu
dostatek vody

dusík, fosfor — za pomoci
mikroorganismů (červeně
jsou mykorhizní houby
a bakterie)

nedostatek vápníku, hořčíku
a ostatních živin

snížená aktivita hlavně
mikroorganismů
na kořenech rostlin

častější nedostatek vody — stromy se brání toxicitě hliníku tím,
že přemísťují kořeny do svrchních organických vrstev půdy

Smrk je přizpůsoben životu na kyselých půdách. Jeho růst a vývoj není negativně ovlivněn, pokud se půda neokyselí
příliš, to znamená, pokud hodnoty pH neklesnou zhruba pod 4,6. V těchto podmínkách je v půdě pohyblivost toxického hliníku stále ještě relativně nízká (viz rámeček 32) a smrk může kořenit i v hlubších minerálních vrstvách půdy.
Tím může získávat více živin a vody, než když koření pouze v povrchových organických vrstvách půdy. Kromě toho je
stabilnější a lépe odolává větru. V těchto podmínkách se ještě dobře rozvíjejí mykorhizní houby a ostatní rozkladači
(ve schématech znázorněni červeně), kteří uvolňují další živiny potřebné pro růst smrku.
Jehlice, které ze smrku opadávají, se postupně rozkládají, do půdy se uvolňují organické kyseliny a postupně půdu
okyselují. Toto okyselování je ale velice pomalé. Od 19. století, kdy na Šumavě vznikaly smrkové monokultury, až do
50. let 20. století kleslo pH o pouhou jednu desetinu, ze 4,8 na 4,7.
Pokud se zvýší kyselost půdy natolik, že pH klesne pod hodnoty 4,5, zvýší se toxicita hliníku a postupně se vyplaví
kationty vápníku a hořčíku (viz rámeček 31). Aktivita mykorhizních hub i ostatních půdních rozkladačů se sníží (viz
rámečky 16 a 18). Smrk se brání toxicitě hliníku tím, že koření převážně v povrchových organických vrstvách půdy.
Tím se stává citlivější k nedostatku vláhy a hůře odolává silnému větru.
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 Vliv oteplování na počet generací kůrovce

rámeček 38

1961—1990

1 generace

2021—2050

Prostorový odhad změn v počtu generací lýkožrouta smrkového vlivem změny
klimatu (Turčáni a kol. 2009) ukazuje, že se počet jeho generací (srov. vliv teploty v rámečku 14) v blízké budoucnosti zvýší.

2 generace

3 generace

Odhad byl proveden na základě scénáře změny klimatu vytvořeném za pomoci regionálního klimatického modelu Aladin-Climate/CZ, emisní scénář A1B (ČHMÚ),
který předpokládá v období 2021—2050 průměrný nárůst roční průměrné teploty
vzduchu v Česku o 1,38—1,76 °C, a fenologického modelu lýkožrouta smrkového
PHENIPS (Baier a kol. 2007, Hlasný a kol. 2009). (Fenologie se zabývá načasováním sezónního vývoje organismů a jeho meziročním srovnáním.)

Odnos půdy
Je pravda, že po odumření stromového
patra nejsou srážky zadržovány korunami stromů. Kapky deště dopadají přímo
na odkrytý povrch půdy a zvýší se tak
riziko jejího odnosu (eroze). Pokud však
nedojde k narušení půdního povrchu, mechů, borůvčí a dalších rostlin, které tam
rostou a půdu chrání a svými kořeny zpevňují, devastující eroze nehrozí.
Představte si svah, na jehož jedné polovině byl porušen povrch půdy i podrost

a na druhé polovině ne. Po prudkém dešti se půda splaví hlavně z té půlky, která
byla narušena. Obecně lze říci, že neporušený povrch půdy je důležitý pro minimalizaci splachování půdy a odnosu.
Neporušená vrstva nerozloženého a polorozloženého opadu na půdním povrchu
spolu s podrostem omezuje splach půdy.
Můžeme dokázat na mnoha příkladech,
že kácení způsobuje erozi na ploše, kde
byl strom pokácen. Avšak při dobrém a šetrném hospodaření se vegetační pokryv
porušený při kácení rychle obnoví a větší
eroze je omezena pouze na první, někdy

druhý a třetí rok po vykácení. Nejhorší
škody způsobují traktory a těžké stroje,
které porušují půdní povrch a zhutňují
půdy. Nezbytnou podmínkou využití těžké mechanizace je navíc budování sítě
cest, z nichž každá se stává korytem pro
vodu odnášející půdu (rámeček 28).
Všichni se shodneme, že na Šumavě, kde
nejsou extrémně strmé svahy, se nebezpečí eroze minimalizuje co nejmenším
narušením půdního povrchu a rychlým
rozvojem druhově bohaté vegetace.
Vyplavování dusičnanů
Opakovaně se objevují zprávy, že
po odumření stromového patra dojde
k tak dramatickému vyplavování dusičnanů z půd a takovému nárůstu jejich koncentrace ve vodách, že vodu
už nebude možné pít. Patří tyto zprávy mezi poplašné nebo mají racionální
jádro?
Je pravda, že usychající stromy přestanou z půdy odebírat dusík a ten bude
najednou v přebytku. Kromě toho se
zrychlí rozklad organické hmoty v půdě,
který ještě umocní nadbytek a vyplavování dusičnanů. K analogickému, ale
mnohem rychlejšímu, intenzivnějšímu
a déletrvajícímu vyplavování dusičnanů dochází na vykácených pasekách
(rámečky 39 a 40).

Po odumření stromového patra dochází
k přechodnému navýšení dusičnanů ve vodách. Nicméně, vzhledem k tomu, že průměrné koncentrace dusičnanů ve vodách
Národního parku Šumava jsou dnes jen
okolo 1 mg · l—1 (kvalitní kojenecká voda je
do obsahu dusičnanů 15 mg · l—1), neznamená dočasné navýšení na 5—10 mg · l—1
žádné významné zhoršení kvality vod.
Tyto koncentrace jsou v porovnání s ostatním území České republiky, ovlivněným
zemědělskou činností a vypouštěním komunálních odpadních vod, velmi nízké
(rámečky 40 a 41). V několika málo letech
se odtok dusičnanů z narušených lesů
opět značně sníží. To je dokumentováno
z mnoha míst na celém světě, mimo jiné
i z bavorské části Šumavy, kde kůrovcový žír proběhl dříve než v české části
Šumavy.
Vysychání ploch s odumřelým lesem
Pokud stromové patro odumře, zvýší se
kolísání teplot, voda bude ve zvýšené
míře odtékat a ekosystém se vysuší. Je
pravda, že stromové patro udržuje specifické mikroklima, zvyšuje vlhkost a tlumí
kolísání teplot povrchu půdy díky bohatému stínění korunami stromů a odparem
vody z nich.
Opravdu se situace po odumření lesa
mění tak dramaticky? Pojďme se zase, tak
jak jsme to udělali již tolikrát, podívat

den 3.
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rámeček 39

 Vliv odlesnění na vyplavování dusičnanů

org
N
18

49
9
NH4+

14

3,6

90
90

21
21
71
7,1

25
25

14
NO3-

NH4+

org
N

64

5,7
5,7
7

3,2
3
2
nízký
obsah
NO3-

vysoký
obsah
NO3-

NO3-

84

20

Na obrázku je znázorněno, jak se změnila bilance dusíku po odumření stromového patra v povodí Plešného jezera.
V půdě jsou tři hlavní zásobníky dusíku: organické látky (org N), amonné (NH4+) a dusičnanové (NO3–) ionty. Organické látky, v nichž je vázáno více než 99 % z celkového obsahu dusíku, jsou vázány v humusu, rostlinných zbytcích
a půdních organismech. Amonné a dusičnanové ionty jsou produktem mikrobiálních přeměn (na obrázku nejsou znázorněny atmosférické depozice obou iontů, které jsou o řád nižší než mikrobiální přeměny). Amonné a dusičnanové
ionty jsou rychle spotřebovány vegetací a půdními mikroorganismy nebo přeměněny mikroorganismy v procesech
amonifikace a nitrifikace. Zatímco přebytečné amonné ionty jsou v půdě vázány iontovými vazbami, přebytečné
dusičnanové ionty se z ní vyplavují do povrchových vod (viz rámeček 34).
Stromy odebírají dusík z půdy hlavně ve formě amoniaku a dusičnanů. Pokud jsou stromy vykáceny nebo odumřou,
přestanou z půdy odčerpávat dusík a ten je náhle v přebytku. Kromě toho se urychlí jeho mikrobiální přeměny a zvýší se množství dusičnanů, které se vyplavuje do povrchových vod.
Šipky označují příjem (asimilaci) dusíku rostlinami (zeleně) a mikroorganismy (bíle) nebo mikrobiální procesy přeměn dusíku z jedné formy na druhou. Organické formy dusíku jsou přeměňovány na amonné ionty v procesech amonifikace (červeně); amonné na dusičnanové ionty v procesech nitrifikace (modře). Denitrifikace je ve studovaných
půdách nízká, a proto není uvedena. Údaje u šipek jsou v mg N na m2 za rok a ukazují, kolik dusíku se za rok přemění
s jedné formy na druhou nebo je spotřebováno stromy a mikroorganismy.
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 Koncentrace dusičnanů v povrchových vodách

rámeček 40

koncentrace NO3

relativní změna
03/04 × 84/90

1984—1990

2003—2004

Porovnání koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v NP Šumava v letech 1984—1990 a 2003—2004. Barevná
škála od světle zelené po hnědou barvu označuje koncentraci dusičnanů v miligramech na litr od nejnižších hodnot
až po nejvyšší. Mapka vlevo dole označuje relativní změnu mezi oběma sledovanými obdobími. Zelené odstíny značí
úbytek a červené nárůst dusičnanů v povrchových vodách. Přestože koncentrace dusičnanů ve vodách v oblastech,
kde odumřelo stromové patro vlivem kůrovcové kalamity (např. zakroužkovaná oblast Březníku v povodí Modravského potoka) stouply, nepřesáhly povolený limit pro kojeneckou vodu. V oblastech, kde les zůstává nenarušen,
a těch je většina, se koncentrace dusičnanů buď nemění, nebo dokonce snižují. V souhrnu se průměrná koncentrace
dusičnanů v povrchových vodách celé oblasti Šumavy nezměnila.

na výsledky měření ze Šumavy. Nejdříve
si ukážeme, jak je to se zahříváním porostu a krajiny, a využijeme k tomu snímků z družice. S jejich pomocí se můžeme
podívat, jak vypadá situace na větších
plochách, než kdybychom terén prohlíželi sami. Studie si dala za cíl ve vrcholové

části Šumavy porovnat teplotní projevy
na dvou územích s různými způsoby obhospodařování lesa. Prvním způsobem byly
holoseče, lidově holiny, vytvářené vytěžením stromů napadených kůrovcem nebo
narušených vichřicí. Druhý způsob zahrnoval bezzásahový režim lesních porostů
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 Nebezpečí vyplavování dusičnanů nehrozí

koncentrace NO3- (mg . l-1)

rámeček 41

Plešné jezero
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Koncentrace dusičnanů ve vodě je jedním z ukazatelů jejího znečištění. Graf znázorňuje průměrné roční koncentrace dusičnanů dlouhodobě měřených ve vodní nádrži Slapy na Vltavě (modrá křivka) a v Plešném jezeře na Šumavě
(červená křivka a body). Povolené koncentrace dusičnanů v kojenecké vodě jsou vyznačeny zelenou přímkou. Koncentrace dusičnanů ve Vltavě kolísala kolem povoleného limitu dusičnanů pro kojeneckou vodu od 70. do 90. let
20. století a pak začala zejména v důsledku poklesu hnojení zemědělské půdy dusíkatými hnojivy klesat. Koncentrace dusičnanů ve vodě Plešného jezera začala stoupat po odumření stromového patra v lesích v povodí jezera po roce
2004, ale jejich koncentrace nikdy nedosáhla povoleného limitu v kojenecké vodě a nyní již neroste.

napadených kůrovcem. V obou případech
se předpokládalo, že oba dva typy změn
se projeví vzrůstem teplot. To se do jisté míry potvrdilo. Nabízela se však ještě jedna otázka: bude v obou případech
nárůst teplot stejný? Zpracováním družicových dat a následným matematickým
modelováním se zjistilo, že holiny se přehřívají daleko více než rozpadlé smrkové
porosty, kde se denní průběh teplot — trochu překvapivě — nijak významně nelišil

od zdravých porostů smrčin. Na holinách
byly v létě rozdíly mezi denními a nočními teplotami na povrchu půdy až 30 °C,
kdežto ve zdravých i rozpadlých porostech pouze v rozmezí 10 °C (rámeček 42).
Toto zjištění je velkým argumentem pro
ponechávání lesů v chráněných oblastech v nejvyšších nadmořských výškách,
kde holosečný způsob hospodaření může
jen znásobovat problémy s obnovou lesa,
přirozenému vývoji. Podobné zkušenosti
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rámeček 42

teplota povrchu půdy °C

 Vliv rozpadu lesa a holoseče na teplotu půdy
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V okolí Březníku jsme měřili, jak se v srpnu mění teplota na povrchu půdy v průběhu dne a noci. Srovnávali jsme
vykácenou holinu, smrčinu s rozpadlým stromovým patrem a nenarušenou smrčinu. V nenarušené i rozpadlé smrčině
teplota během dne a noci kolísala pouze v rozmezí pěti až deseti stupňů Celsia. I když kolísání teplot v rozpadlé
smrčině bylo vyšší, rozdíly oproti nenarušenému porostu byly malé. Na vykácené holině ale teplota kolísala daleko
výrazněji, v rozmezí 30 °C i více. Přes den stoupala až ke 40 °C a v noci klesala k 0 °C (Hais a Kučera 2008).

holina (L. Havel)

rozpadlá smrčina (K. Matějka)

živý les (Z. Křenová)

den 3.
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mají například v Krkonoších nebo Krušných horách, kde umělá výsadba po holosečích byla málo úspěšná a často trvalo
několik let, něž se opakovaně (a s velkou
pracností i náklady) vysazované semenáčky uchytily a daly vznik novému lesu.
Družicová data nám jasně dokumentují
nezastupitelnou a nenahraditelnou úlohu
lesa pro „klimatizaci“ krajiny. Zároveň
by nás výsledky této studie měly důrazně
varovat, že vytváření velkoplošných holin
v důsledku intenzivní těžby je pro šumavský les mnohem rizikovější variantou než
tolik obávaný „mrtvý les“ v bezzásahových zónách. Nikdo dnes nemůže s určitostí říci, jak naše lesy budou reagovat
na postupné oteplování, které předpovídají klimatické scénáře. Například jen
za poslední dvě desetiletí se dvanáctkrát
vyskytla jarní sucha, na něž jsou smrky
obzvlášť citlivé. Určitě nám nehrozí, že
se do Česka rozšíří Sahara, ale větší či
menší posun k teplejšímu a srážkově rozkolísanějšímu klimatu předpovídá většina
scénářů (rámeček 43).
Zvýšený odtok srážkových vod
Hlavně v posledních letech, kdy nás stále
častěji sužují povodně, se objevují tvrzení, že suchý les zvyšuje jejich riziko
a intenzitu. Tato tvrzení jsou spíš hypotetická a nejsou podložena žádnými údaji.
Naopak data z povodí Modravského poto-

ka, kde vysoký podíl suchého lesa je, to
vyvracejí.
Kde se tedy bere strach z výrazné změny odtokových podmínek po rozpadu lesa?
Jako v případě půdní eroze má i tato obava reálný základ, ale chybnou interpretaci. Trvalá přeměna lesního ekosystému
na pastviny či ornou půdu nebo zásah
člověka pomocí odvodňovacích struh či
meliorací do přirozené schopnosti ekosystémů akumulovat vodu, napřimování
vodotečí a vysoušení mokřadů skutečně
vede ke zrychlení odtokových poměrů
a zhoršuje povodňové stavy (například
bleskové povodně z léta roku 2009). Odstranění veškeré vegetace výrazně sníží
odpar vody rostlinami, o který se zvýší
odtok vody z krajiny. Avšak relativně krátkodobé změny stromového patra spojené
s přirozeným zmlazováním porostů po kalamitách vodní režim příliš neovlivní.
V povodí Modravského potoka, které
je součástí standardní pozorovací sítě
Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), se měří odtok vody už
od roku 1931. Máme tedy dostatečně
dlouhou řadu měření k tomu, abychom
mohli posoudit, zda se odtoky zvyšují, či
snižují. Do povodí spadají oblasti okolo
Březníku, kde v letech 1996—2002 odumřel dospělý les a v povodí je 14 % plochy
tvořeno buď odumřelým lesem, nebo holinami. Po odlesnění a uschnutí lesa sice
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Graf ukazuje kolísání průměrných ročních teplot vzduchu na Šumavě v 1000 m n. m. od konce 18. století. Modrá
přímka představuje dlouhodobý průměr teplot, zelená a červená předpověď teplotních změn do roku 2040 na základě optimistického a pesimistického scénáře růstu koncentrace CO2 v atmosféře. Předpověď naznačuje, že by
teplota do konce 21. století mohla vzrůst o 7,6 až 9,5 °C. Naměřený trend teplot od roku 1970 se zatím pohybuje
mezi oběma předpověďmi.
Se změnou teploty se bude měnit i výška sněhové pokrývky, vlhkost půdy, odpar a odtok vody. Modré křivky označují
stav z konce 20. století, červené a zelené předpověď pro konec 21. století na základě pesimistického a optimistického scénáře emisí CO2 do ovzduší.
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Přestože by srážek v zimním období mělo být více než nyní, budou více ve formě deště a výška sněhové pokrývky
se tak na Šumavě výrazně sníží. Současně se jako důsledek vyšších teplot zvýší odpar vody z povodí. To povede ke
snížení vlhkosti půdy a odtoku vody z povodí ve vegetační sezóně (období s teplotami vyššími než 10 °C). V zimě
naopak bude odtékat vody více, což povede ke snížení její zásoby.
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došlo ke zvýšení odtoku vody koncem
zimy a na jaře, ale nikoliv v letních měsících. Tu jarní změnu vysvětlují právě
dlouhodobá meteorologická data. V posledních letech se v březnu a dubnu
prokazatelně zvyšují srážky a zároveň
narůstají teploty, což vede k dřívějšímu
tání sněhu a dalšímu navýšení jarních
průtoků. Je ovšem poctivé zdůraznit,
že v místech se vzrostlým lesem odtává sníh později. Rozhodně však odlesnění nezpůsobilo zvýšení odtoku vody
a změny ve vodním režimu v letních
měsících. Odtoky se neměnily a z toho
můžeme usuzovat, že přítomnost přízemní vegetace spolu s neporušenou
lesní půdou působí obdobným tlumivým

efektem jako les (rámeček 44). Pokud
ani v povodí Modravského potoka, kde
se vyskytuje jedna z největších ploch
odumřelého dospělého lesa na Šumavě,
nebyl žádný vliv pozorován, je pravděpodobné, že ponechání části lesů Národního parku Šumava přirozenému vývoji
k ohrožení hydrologické stability a povodním nepovede. K podobnému závěru vedou i hydrologické studie z povodí
Plešného jezera. V letech 2004 až 2009
zde postupně odumřela většina porostů,
tedy ještě podstatně vyšší podíl původní lesní vegetace než v povodí Modravského potoka. Přitom jsme nepozorovali
významnější změny odtoku v porovnání
s předchozím obdobím 2000—2004.

Prášilské jezero, kde se les rozpadl už před 15 lety, a nic dramatického se nestalo (J. Vrba)
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 Odtok vody z povodí Modravského potoka
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Graf znázorňuje roční
odtoky z povodí Modravského potoka
již od 50. let m
minulého století. Na první pohled se zdá,
že od 80. let odt
odtoky narůstají. Tento trend ale není zcela
průkazný a vzhledem k tomu, že nastává už před
odumř
odumřením
lesa, nelze z něj vyvozovat negativvli odlesnění povodí.
ní vliv

Odtok vody z povodí a jeho změny je nutno
Odt
posu
posuzovat
v závislosti na srážkách. Odtok je
obecně úměrný srážkám: se zvyšujícími se srážobecn
kami se zvyšuje i odtok vody.
Na grafu jsou
j
proti sobě vyneseny kumulativní hodnoty srážkových
srážk
úhrnů a odtokových výšek. Neměnný sklon čáry znamená, že odtok vody z povodí je
úměrný srážkám a potokem proteče vždy stejné
procento srážek. Pokud by se odtok vody z povodí
změnil, pak by se to projevilo jako zlom ve sklonu
čáry. K tomu nedošlo,
ne
což dokazuje, že odlesnění v povodí Modravského potoka ke zvýšení odtoku vody nevedlo.
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Povodí Modravského potoka má plochu
93,4 km2. V letech 1992—2000 zde v důsledku
kůrovcového žíru odumřel les — na 9,3 km2
jsou rozpadlé smrčiny a na 3,4 km2 holiny
(celkem 13,5 % plochy povodí). V tomto povodí je dlouhodobě měřen odtok vody a srážky,
takže je možné určit,
zda se v důsledku odumření lesa odtok
vody změnil.
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Luzenské údolí (M. Hais)
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 Den 4. Obnova smrčin po narušení

V předchozích třech dnech jsme se dozvěděli mnohé o životě šumavských lesů. Už
víme, že lesní ekosystémy se po tisíciletí vyvíjely samovolně, prakticky bez vlivu člověka. Víme, že les se přizpůsoboval
proměnlivým podmínkám prostředí i měnícímu se klimatu. Víme také, že původní
druhy obývající lesní ekosystém jsou výsledkem dlouhodobého přirozeného vývoje. A také víme, že smrk má obrovskou
schopnost se množit a že organismy, které
narušení přežily nebo porost po narušení
nově osídlily, hrají důležitou roli. Nazvali
jsme to „biologickým dědictvím“, které

se stává přirozeným základem nového porostu. A také víme, jak člověk šumavské
lesy proměňoval, i jak je ovlivňoval nepřímo.
Dnes vám ukážeme, jak na krátkodobé
narušení celistvosti reagují lesy na české i bavorské straně Šumavy. Pokusme se
na základě dlouhodobých sledování lesních ekosystémů pochopit, jak šumavská
příroda doopravdy funguje, a tím rozsoudit vleklý spor, zda „zasahovat, nebo
nezasahovat“. Zatímco údajů o pěstování
hospodářských lesů je mnoho, o přirozené

Polom na Polomu — následky orkánu Kyrill (září 2009) (L. Havel)

obnově smrčin jich je poskrovnu. Je
to tím, že i přirozených horských
smrčin je ve střední Evropě
velmi málo a ještě méně je
smrčin, které byly ponechány
samovolnému vývoji a bylo
možné se z nich poučit.
Je to i proto, že člověk
po staletí věnoval více
peněz a úsilí hospodářskému pohledu na les
než tomu ekologickému.
Už jsme zmínili, že podstatou přirozené obnovy a přirozeného vývoje lesa
je odumírání dospělých stromů horního stromového patra a jejich nahrazení
novou generací lesa. Živé stromy musí
uschnout, aby se uvolnilo místo stromům novým. Zatímco v horských smíšených lesích, které se přirozeně vyskytují
v nižších polohách (např. v Boubínském
a Žofínském pralese), odumírají stromy
spíše na menších plochách, pro smrčiny
může být přirozený rozpad velkoplošný.
Na rozsáhlých plochách stovek hektarů
může přirozeně dojít vlivem působení
vichřice a kůrovce k odumření horního
stromového patra během jedné nebo
dvou sezón. Jak už jsme zdůraznili několikrát, les se tímto rozpadem nestává
mrtvým. Odumřely pouze dospělé stromy a zbytek smrkového ekosystému je
stále funkční a plný života.

Kresba J. Štemberk

Obnova po vichřici
První poznatky o přirozené obnově porostů
po vichřici přinesly dlouhodobé výzkumy
bavorských lesníků na plochách v Národním parku Bavorský les, které byly narušeny vichřicí v roce 1983. Lesníci sledovali
v pětiletých intervalech rozvoj vegetace
po vichřici na dvou typech ploch. Jedny
byly po vichřici ponechány samovolnému
vývoji a druhé byly ošetřeny standardním
lesnickým postupem. To znamená, že byla
zpracována a odvezena většina zlámaných nebo vyvrácených stromů za použití
těžké mechanizace — byla provedena takzvaná asanace. Mezi ponechanými a asanovanými plochami byl zásadní rozdíl především v rozsahu narušení půdy. Zatímco
ponechaný polom představoval mozaiku
stanovišť, kde většina povrchu (s výjimkou vývratů) zůstala nezasažena a pokry-
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ta původní lesní vegetací, vyklizení vedlo
k rozsáhlému obnažení a poškození půdního povrchu. Mnohé smrčky byly poškozeny. Na asanovaných plochách byl porušený povrch půdy osídlen tzv. pionýrskými
druhy, charakteristickými pro holiny hospodářského lesa. Některé druhy, jako maliník, vyklíčily ze zásoby semen v půdě,
jiné se snadno rozšířily větrem (břízy,
topol osika, vrbovka úzkolistá). Do pěti
let po polomu byly asanované plochy zarostlé především maliníkem a během 15
let na nich vyrostl březový les, jehož druhové složení se významně lišilo od okolních (původních) smrčin. Naproti tomu
na plochách ponechaných samovolnému
vývoji se významně uplatnilo biologické
dědictví. Vyvíjel se nový porost, v němž
převažoval smrk. Jeho semenáčky či mladé stromky byly na stanovištích
přítomné již v době narušení
nebo se začaly rozvíjet z náletu semen, která byla produkována plodícími smrky
v okolí narušených ploch.
Uchytily se nejen v opadu na povrchu půdy,
ale také na povrchu
ležícího
tlejícího
dřeva, jehož význam jsme již
mnohokrát
zmiňovali.
Druho-

vé složení porostu se na plochách ponechaných samovolnému vývoji prakticky
nelišilo od původních smrčin. Maliník,
břízy a další druhy charakteristické pro
počáteční stádia vývoje porostu se uchytily pouze místy, na obnažené půdě vývratů. Ještě čtvrtstoletí po polomu je rozdíl
ve složení lesního porostu na ponechaných
a vyklizených plochách velmi dobře patrný. Použití matematického modelu, který předpovídá další vývoj lesního porostu
na obou plochách v příštích desetiletích
ukázalo, že na vyklizených plochách postupně poroste zastoupení smrku. Na konci 21. století se plochy, co se druhového
složení dřevin týče, nebudou pravděpodobně lišit. Život v půdě, složení bylin či
množství druhů brouků a ptáků zůstane
pestřejší v lese ponechaném samovolnému vývoji. Na asanovaných plochách
lidský zásah ale pozdržel návrat k původnímu porostu o několik desetiletí.
V současnosti prováděná
měření dávají modelu
za pravdu.
Výsledky této studie
podporují bezzásahový
přístup. Jedna studie
je ale málo. Využili
jsme proto příležitosti,
Kresba J. Št

emberk
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Typická šumavská louka (K. Matějka)

kterou nám poskytl nedávný orkán Kyrill,
který způsobil v lednu 2007 na Šumavě
rozsáhlé polomy. Na svazích Černé hory
u Pramenů Vltavy jsme založili tři typy
výzkumných ploch: (1) bezzásahové plochy v té části polomu, kde se nezasahovalo, (2) asanované plochy tam, kde se
prováděla těžba, a (3) plochy v sousedním
neporušeném lese. Na asanovaných plochách byly kmeny stromů odkorněny, aby
se nestaly zdrojem šíření kůrovce, větve a vrcholky stromů byly štěpkovačem
rozdrceny na malé kousky a rozsypány
na povrch půdy. Plochy ponechané samo-

volnému vývoji se od asanovaných příliš
nelišily v množství dřeva ponechaného
k zetlení, ale v jeho kvalitě. Odkorněné
kmeny se rozkládají pomaleji, protože
více prosychají a na jejich hladkém povrchu se špatně uchytávají mechy. Dalším,
ještě zásadnějším zaznamenaným rozdílem byl rozsah narušení půdy; podobně
jako u předchozí bavorské studie. Na asanovaných plochách byla půda rozježděna,
a tím byly narušeny její povrchové vrstvy,
které jsou nejdůležitějším místem rozkladných procesů. Jsou také místem, kde
se nejvíce rozvíjejí mykorhizy a žijí půd-
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ní živočichové (rámečky 5 a 18). Kromě
poškození půdy mechanizací způsobila
asanace i další škody. Mnoho semenáčků
a dalších rostlin v podrostu bylo rozježděno, poškozeno při manipulaci se dřevem
nebo zasypáno štěpkou.
Výzkum hned po vzniku polomů, i opakovaná šetření v následujících letech ukázaly, že počet mladých smrčků byl na bezzásahových plochách řádově vyšší než
na plochách asanovaných. V roce 2007
jsme na 1 hektar asanovaných ploch napočítali průměrně 750 smrčků vyšších než
10 cm a na 1 hektar bezzásahových ploch
4 200 smrčků. Můžeme předpokládat, že
asanace zahubila téměř 3 500 smrčků
na hektar. Asanace také zhoršila přežívání

smrčků. Do roku 2008 přežilo na asanovaných plochách pouze 300 smrčků vyšších
než 10 cm, to je zhruba 40 %. Na bezzásahových plochách přežilo 83 % smrčků
a na nenarušených plochách dokonce 96 %
— všechny vyšší než 10 cm. Zjistili jsme,
že na většině míst polomu s nenarušeným
povrchem se zmlazení vyvíjelo podobně
jako na kontrolních plochách v nenarušeném lese. Většina smrčků čekala na svou
příležitost v porostu už před polomem.
To jasně ukazuje na obrovský význam
biologického dědictví pro přirozenou obnovu narušených ploch. Vyvrácené stromy i po odumření poskytují semenáčkům
i mladým smrčkům v polomu částečný
zástin a zabraňují nadměrnému vysychání stanovišť. Přitom však umožňují větší

Černá hora, kombinace zásahového i bezzásahového režimu po orkánu Kyrill (L. Havel)

Kresba J. Štemberk

přísun světla a tepla než v zapojeném porostu. Chrání přirozenou obnovu před extrémními klimatickými vlivy a také před
okusem zvěří. Stromky, stejně jako další
organismy, mají příhodnější podmínky pro
svůj růst (rámečky 16 a 17).Tyto výsledky
potvrdily to, co zjistili lesníci i v Bavorsku
— asanace zpomaluje vývoj lesa poškozením celého ekosystému.
Obnova po kůrovci
Přesto, že vichřice obvykle způsobí polomy obrovského rozsahu a poláme mnoho
stromů, je v současnosti bezprostřední
příčinou rozpadu jen menší části smrčin
na Šumavě. Narušení způsobená žírem
kůrovce bývají rozsáhlejší. V posledních
dvou desetiletích zažíváme přemnožení
kůrovce obdobná těm, jakých byli naši
předkové svědky v minulosti. Od roku
1993 se žírem kůrovce postupně rozpadaly dospělé smrčiny ve staré části Národního parku Bavorský les (hraniční hřeben
mezi Roklanem a Luzným, resp. až po Siebensteinkopf). Následně se výskyt kůrovce začal stupňovat i v Národním parku Šumava, kde jeho šíření „přiživily“ polomy
po orkánu Kyrill. I když z dálky či z letadla

vypadají rozsáhlé šedivé porosty uschlého
lesa jistě nepřívětivě až hrozivě, přirozená obnova těchto ploch probíhá nečekaně
dobře.
Výzkum přirozené obnovy smrčin v obou
národních parcích potvrdil, že i po narušení kůrovcem tyto ekosystémy velmi
dobře fungují bez pomoci člověka. Důkladnou lesnickou studii provádí bavorští
lesníci ve vrcholových partiích Šumavy
mezi Siebensteinkopfem, Luzným a Roklanem již od roku 1991. V této části Bavorského lesa byl nastaven bezzásahový
režim. Díky tomu je možné studovat přirozené procesy a přeměnu horských smrčin na 2 300 ha lesa v nadmořské výšce
nad 1050 m n. m. Výzkum je opravdu rozsáhlý. Na 572 výzkumných plochách v síti
200 × 200 m bylo během 15 let provedeno celkem 6 opakovaných šetření. Během
této doby došlo k přirozenému rozpadu
dospělého smrkového lesa. Invaze kůrovce zde začala v létě 1993, vrcholila v roce
1995 a postupně se rozšiřovala na celé
sledované území. Je zdokumentováno, že
před rokem 2000 už bylo stromové patro
na většině bavorských ploch suché. V roce
2005 lesníci na těchto plochách napočítali
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až 4 500 smrčků a ostatních dřevin vyšších
než 10 cm na 1 hektar. Tyto stromky začaly
růst v neporušeném lese ještě před nástupem kůrovce. Už v roce 1991 bylo v dosud
neporušeném lese napočítáno průměrně
978 smrčků na hektar a ty začaly po rozpadu lesa rychle růst. Zároveň dorůstaly
smrčky, které byly při rozpadu lesa menší
než 10 cm, a objevovaly se nové semenáčky. Les totiž nikdy neodumře úplně.
Vždy v něm přežije pár smrků, které mají
šišky. Studie dobře ilustruje obrovský regenerační potenciál smrčin a vyvrací názor o mrtvém lese. Studie také ukázala
jednu překvapivou věc. Rozvoj kůrovce
a zvýšená plodivost smrku byly klimaticky
synchronizovány. Teplé roky podporovaly
jak invazi kůrovce, tak kvetení a uvolňování semen ze šišek. Kůrovec tak vlastně „klestil cestu ke světlu“ semenáčkům,
které by v zapojeném lese nepřežily.
A teď se podívejme, jak to vypadalo
na Modravsku, kde lesy uschly po napadení kůrovcem, který se rozšířil z bavorského národního parku v polovině 90. let.
I zde po napadení kůrovcem smrky masivně plodily (v roce 1995). V následujícím
roce jsme v porostech našli desetitisíce
semenáčků na hektar. Současně v roce
1996 začala odumírat velká část dospělých porostů. Tím došlo k prosvětlení lesa
a tudíž přežil větší podíl semenáčků než
v nenarušeném lese. V bezzásahových
porostech, kde bylo původně zanedba-

telné množství ležícího mrtvého dřeva
se postupným lámáním suchých stromů
vytvořil členitý terén s mnoha různými
mikrostanovišti, jak je to běžné v přírodních lesích. V roce 1997 bylo 99 % semenáčků vysokých do 50 cm a zdálo se,
že jsou všechny stejně staré. O deset let
později, v roce 2007, bylo již okolo 12 %
stromků vyšších než 2 m. To znamená, že
tyto smrčky byly pravděpodobně starší
než ostatní, ale v zapojeném lese nemohly díky zastínění růst. Nový les, který se
začal vytvářet, zahrnoval smrčky všech
věkových kategorií od několikaletých až
po více než třicetileté stromky. Vedle
smrku se v porostech po kůrovci významněji objevovala jen jediná dřevina — jeřáb ptačí. Jeho proměnlivé zastoupení
v obnově je zřejmě dost závislé na aktivitě ptáků, kteří šíří semena, ale také
na přístupnosti ploch pro zvěř. Ta naopak
mladé jeřáby okusuje a ničí. Na asanovaných holinách těžká mechanizace zničila téměř všechny stromky, které se vyvíjely v podrostu zdravého lesa už dříve,
před napadením kůrovcem. Podobně jako
v asanovaných polomech u Pramenů Vltavy zde došlo k výrazné ztrátě biologického
dědictví.
Všechny uvedené studie potvrdily, že působení kůrovce může ve smrčinách nastartovat jejich přirozenou obnovu. Ani jedna
studie z bavorské nebo české strany Šumavy nepotvrdila vznik porostu složeného

hlavně z pionýrských dřevin — tedy břízy,
osiky a jeřábu. Je to proto, že pionýrské
dřeviny potřebují ke svému vyklíčení narušený půdní povrch s obnaženou minerální půdou, který vzniká v lese narušeném
vichřící (vývraty) nebo po těžebních činnostech, ale ne působením kůrovce.
Opakovaně slýcháme tvrzení, že se
na Šumavě s lesy provádí nezodpovědný experiment. Snad vás předchozí
text přesvědčil, že když se šumavské
lesy nechají „na pospas“ přírodě, nejde o žádný experiment. Již víme, že
les a smrčiny jsou na Šumavě nejméně 8 000 let a zastoupení smrku vždy
kolísalo. Lesníci zde začali hospodařit
teprve před necelými 300 lety. Z této
perspektivy je ponechání lesů samovol-

nému vývoji spíše návratem k osvědčené strategii, která fungovala tisíce let,
než experimentem.
Náš příběh šumavských smrčin se blíží
ke konci a my bychom ho měli uzavřít.
Nikoliv však úderným provoláním a příkazem, že celou Šumavu musíme zavřít, ponechat přírodě a zamezit všem
lidským zásahům, abychom měli člověkem nedotčenou divočinu. To je přece naprostý nesmysl, po kterém nikdo
nevolá. Bylo by to stejně hloupé, jako
bychom řekli, že šumavské lesy dlouhodobě ovlivňované člověkem zapomněly,
jak růst, a již to bez zásahu hospodáře
neumí. Pokusme se v „desateru“ shrnout, co jsme se z „vyprávění“ šumavských horských smrčin dozvěděli.
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den 5.

Desatero šumavských smrčin
1. Smrk se na Šumavě vyskytuje už více
než 8 000 let, ale jeho současné rozšíření bylo značně podpořeno umělou
výsadbou. Nemůžeme rozhodně tvrdit, že by bez pomoci člověka nerostl a neobnovoval se. K rozmnožování
a dobrému růstu potřebuje zdroj semen, dostatek vody a vhodné půdy.
Upřednostňuje vlhké a chladné klima.
Bude na Šumavě růst do té doby, dokud mu to dovolí klimatické a půdní
podmínky. Stromky, které se samy
uchytily z náletu, úspěšně rostou.
2. Vichřice na Šumavě nejsou nic ojedinělého. Za posledních 500 let se
každé století objevila vichřice, která
s největší pravděpodobností narušila velké plochy lesa. Silný vítr, který
dosahuje síly vichřice, byl na Šumavě
za posledních 30 let zaznamenán dvacetkrát a nejméně šestkrát byl provázen rozsáhlými polomy. Po orkánu Kyrill došlo k největšímu narušení lesa
tam, kde byly v minulosti prováděny
asanační těžby, které porosty rozvolnily a uvolnily cestu větru.
3. Kůrovec na Šumavě je od té doby, co
se tam objevil smrk. Velká kůrovcová
přemnožení se vrací zhruba po 200 letech. V dobách, kdy dospějí dostatečně velké plochy lesů, se pravdě-

podobnost velkoplošných polomů,
způsobených silnou vichřicí, zvyšuje.
Polomy přichystají kůrovci nadbytek
potravy, čímž umožní jeho plošné rozšíření. Současné problémy s kůrovcem
jsou umocněny labilitou dospělých
smrkových monokultur, které byly vysázeny i v nižších oblastech Šumavy.
4. Kůrovce nemůžeme vymýtit, protože je přirozenou součástí smrkových
lesů. Na jeho působení je vázán výskyt mnoha druhů organismů, které
ve smrčinách žijí. V nižších polohách
Šumavy můžeme problémům s kůrovcem předcházet tím, že budeme
podporovat rozvoj smíšených porostů
a současně zde používat přírodě blízké způsoby ochrany.
5. Ve střední Evropě i na Šumavě se nyní
projevují změny klimatu. Oteplování
oslabuje smrky a zároveň podporuje
rozvoj kůrovce. Současně se zvyšuje
četnost výskytu vichřic.
6. Narušené smrčiny se po působení
kůrovce nebo vichřice samovolně
obnovují. Počty mladých smrčků
a ostatních dřevin v obnovujících se
lesích přesahují 1 000 ks na hektar
a jsou dostatečné pro zajištění nové
generace lesa. Nová generace lesa
vznikající po odumření stromového
patra je v porovnání s lesem, kte-

rý vzniká na asanovaných holinách,
strukturně a druhově bohatší.
7. Velký význam má tlející dřevo. Na rozpadajících se kmenech klíčí a rostou
semenáčky, které by jinak neodolaly
dravé konkurenci trav. Dřevo a větve
ponechané v porostu, ale i uschlé stojící kmeny, stíní a chrání rozvíjející se
vegetaci. Mrtvé dřevo je také zásobárnou živin pro rostliny a umožňuje
život mnoha druhům organismů. Tlející dřevo spolu s rostlinným opadem
jsou hlavním zdrojem organické hmoty v půdě.
8. V lesích ponechaných samovolnému vývoji
se výrazně nezvyšuje půdní
eroze, která
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hrozí na plochách, kde se při asanační těžbě použije těžká mechanizace.
Holiny navíc trpí vysušováním půdního povrchu, přehříváním a velkým
kolísáním teploty. Při obnově musíme
postupovat tak, abychom maximálně
chránili půdu, především povrchovou
vrstvu. Ta je tou nejvýkonnější továrnou na živiny, kterou umělými hnojivy
nelze nahradit.
9. Půdy šumavských smrčin jsou silně
okyselené. Je v nich nedostatek některých živin, především vápníku
a hořčíku, naopak mají vysoký obsah
rozpuštěného toxického hliníku.
10. Zhoršené půdní podmínky
oslabují smrky již od šedesátých let 20. století. K tomu se
v posledním desetiletí přidal
vliv oteplování a stále častější výskyt sucha na jaře
a v létě. Je pravděpodobné, že v budoucnosti se
rozloha přirozených smrčin
na Šumavě zmenší a na jejich
místě se bude lépe dařit smíšeným lesům.
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 Divoké srdce Evropy pro příští generace

Pokusme se hledat budoucnost Šumavy
s vědomím toho, že člověk zde žil, žije
a bude žít. Chceme ve svém návrhu respektovat zájmy člověka, který je už
od pravěku nedílnou součástí Šumavy
a po staletí ji ovlivňoval. Zároveň chceme
respektovat unikátnost šumavské přírody, protože podobně velký přírodní ostrov
v přelidněné střední Evropě nenajdeme.
Vycházíme z faktu, že lesy v národním
parku nejsou určeny k produkci dřeva.
Zdá se, že v současné
době existuje jediné
rozumné řešení ochrany přirozeně se vyvíjejících horských lesů Šumavy (rámeček 45). Vytvořit
na části území parku tzv.
„jádrová“ území kompaktních celků lesa s rozlohou v řádu tisíců hektarů,
která budou ponechána
samovolnému vývoji. Tak
se to děje ve všech celosvětově
respektovaných
národních parcích. Ukázali
a vysvětlili jsme, že v polomech a na kůrovcem
poškozených plochách je
přirozená obnova šetrnou a účinnou cestou
ke vzniku druhově
i věkově rozrůzněné horské smrčiny.

Od začátku je nám jasné, že tyto bezzásahové plochy představují riziko rozšíření
kůrovce do okolních hospodářských lesů.
Na obvodu současných bezzásahových
ploch se proto využívá aktivních protikůrovcových opatření. Kromě toho se aplikuje postřik houbou Bauveria bassiana,
která je přirozeným nepřítelem kůrovce.
Tuhle houbu, napadající a hubící všechna
vývojová stadia kůrovce přímo v jejich
chodbičkách pod kůrou (rámeček 46),
získávají
vědci přímo na kůrovcových
plochách, dokáží ji rychle
namnožit v poloprovozních
podmínkách v laboratoři
a připravit z ní postřik. Zároveň musí lesníci zapojit
všechny síly a prostředky
na likvidaci ohnisek kůrovce v porostech mimo
ŠUMAVA
bezzásahová území.

+

BAYERISCHER WALD

Na jádrová bezzásahová
území by měla navazoWILD HEART
vat jakási ochranná pásma
OF EUROPE
v nižších nadmořských výškách. Zde nacházíme kulturní smrkové lesy, které
nahradily původní horský
smíšený les. Lesy je třeba aktivní lesnickou
péčí přeměnit. V této
obranné zóně by se
Kre
sba
měla provádět podJ. Š
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sadba cílovými dřek
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Archa (Z. Křenová)

vinami jako je buk, případně jedle, aby
byla umožněna postupná přeměna stromového patra ve prospěch původních smíšených lesů. Šířka této obranné zóny by se
měla pohybovat podle praktických zkušeností a konkrétních podmínek v řádu několika stovek metrů. Tato obranná linie nezabrání šíření kůrovce mimo jádrové zóny
stoprocentně, výrazně ale zmenšuje jeho
riziko. Včasná a pečlivě provedená protikůrovcová opatření zabrání masivnímu šíření kůrovce mimo jádrové zóny. Zároveň

bude zajištěna ochrana samovolného vývoje v nejcennějších jádrových územích
parku. Protikůrovcová ochrana v nižších
polohách bude mnohem účinnější a méně
nákladná než ve vrcholových partiích už
jenom proto, že zde hrozí menší riziko
velkoplošného poškození porostů větrem,
jsou zde lepší stanovištní podmínky a větší úspěšnost při zalesňování případných
holin. Zároveň by takové řešení urychlilo
přeměnu smrkových hospodářských lesů
na cílový přírodě blízký smíšený les.
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rámeček 45

 Samovolný vývoj, nebo asanační zásahy?

V opakovaných případech bylo prokázáno, že tzv. asanační těžba, tj. těžba kůrovcem nebo větrem poškozených
stromů, má negativní důsledky na stav celého lesního ekosystému (např. Lindemayer a kol. 2008). Proto by měla
být tato opatření velmi pečlivě zvažována, a to hlavně v případech, kdy se jedná o lesy, v nichž je prioritou ochrana
přírody.
Ne vždy lze jasně stanovit jediné správné řešení. V zásadě existují dvě mezní cesty, jak po narušení smrkového
lesa větrem nebo lýkožroutem smrkovým postupovat: buď ponechat narušené lokality samovolnému vývoji, anebo
veškeré poškozené stromy zpracovat a dřevní hmotu odvézt (srov. rámeček 48). Při rozhodování o způsobu zásahu
je třeba zvažovat všechny skutečnosti.
V tabulce uvádíme souhrnný rozbor dopadů obou typů hospodaření na stav ekosystémů horských smrčin a širší okolí.
Pozitivní dopady jsou označeny zeleně, negativní červeně. Z uvedeného rozboru vyplývá výrazně negativní dopad
asanačních zásahů na stav i další vývoj takto ošetřených porostů. Pozitivní dopad asanace je spojen pouze s dočasným omezením nárůstu populace kůrovce a profitem z prodeje asanovaného dřeva.

Podmínkou úspěšnosti tohoto postupu je,
aby jádrové území nebylo rozdrobené
a mělo co nejkratší hranice. Toto území
si představujeme jako „velké brambory“
(podle oválného tvaru), které by zabíraly zhruba 30 % území národního parku.
K tomu je ale třeba scelit současné první
zóny (rámeček 47), které jsou roztříštěny
do více než stovky malých ploch. Nešťastná rozdrobenost prvních zón, zejména
v nejcennějších porostech horských smrčin, je tak dodnes hlavní příčinou většiny
problémů. Místo jasného a co nejkratšího
rozhraní mezi bezzásahovými územími
a zásahovými plochami, se oba typy porostů vzájemně prolínají, takže je prakticky
nemožné efektivně „držet pozice“ proti kůrovci vyletujícímu z bezzásahových
území. Na tento zbytečný a předem prohraný boj se přitom mrhá úsilím zaměstnanců parku i cennými prostředky, které
by se daly využít na efektivnější kontrolu
jasně stanovené „demarkační linie“, brá-
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 Srovnání hospodaření v narušených horských smrčinách

Dopad
ponechání
samovolnému
vývoji

aktivní asanace

Zdůvodnění dopadu

Přirozené zmlazení
dřevin

pozitivní

negativní

V narušených porostech obvykle bývá dostatečné zmlazení smrku
a jeřábu, které zajistí obnovu lesa. Asanace spojená s vytěžením
a vyklizením polomů a kůrovcem napadených stromů velkou část
zmlazení zničí.

Přízemní vegetace

pozitivní

negativní

Po asanační těžbě dochází k zásadní změně druhového složení vegetace. Mohutně se rozrůstají např. třtina chloupkatá, vrbina úzkolistá,
maliník a další druhy, které následně blokují růst mladých stromků.

Stav půdy a humusu

pozitivní

negativní

Asanační zásahy způsobí narušení půdního povrchu. Na extrémních
(strmých či velmi kamenitých) stanovištích mohou vést k výrazné
erozi. Ani použití relativně šetrných technologií, jako je lanovka,
nezajistí při vyklízení dřeva kompletní ochranu půdy.

Tlející dřevo

pozitivní

negativní

Při odvozu dřevní hmoty se odvezou i živiny. Zničí se přirozená stanoviště pro rozvoj semenáčků a dalších organismů charakteristických
pro smrčiny.

Rozmanitost organismů

pozitivní

negativní

Mnoho druhů typických pro horské smrčiny (bylin, hmyzu, půdní
fauny, hub i ostatní mikroflóry) v důsledku asanačních zásahů z ekosystému zmizí.

negativní

Při asanaci dochází k narušení půdního povrchu, vytvoření transportních cest a erozních rýh v důsledku stahování dřeva a použití těžké
mechanizace. To vše může výrazně změnit odtokové poměry na stanovišti. Naopak ponechané vývraty či ležící zlomené kmeny odtok
vody z území zpomalují.

Hydrologické
poměry

pozitivní

Rozvoj populace lýkožrouta smrkového

spíše negativní

spíše pozitivní

Dosud panuje předpoklad, že asanační zásahy zastaví rozvoj populace
lýkožrouta smrkového, a tím omezí odumírání dalších porostů. Tento
argument je pravděpodobně platný pouze v horizontu několika let.
Asanace nikdy nepotlačí lýkožrouta smrkového zcela. Rozpad lesa
může být sice o několik let zpomalen, ale pouze za cenu vytvoření
rozsáhlých holin.

Stav okolních porostů (z pohledu zachování vzrostlých
stromů v okolí)

dlouhodobě
pozitivní,
krátkodobě
negativní

krátkodobě
pozitivní,
dlouhodobě
negativní

Vytvoření nových porostních stěn v důsledku asanačních těžeb usnadní „vstup“ větru do porostů, které se pak dále rozpadají. Rozsah
takto poškozených lesů bývá srovnatelný s odumřením stromového
patra působením lýkožrouta smrkového.

spíše pozitivní

Profit z prodeje získané dřevní hmoty je nesporný, ale do celkové
kalkulace je třeba započítat také náklady na obnovení lesa (sazenice,
jejich výsadbu, ochranu atd.). Tyto náklady v případě přirozené
obnovy odpadají.

Profit

spíše negativní

rámeček 45

Jednotlivé
složky, funkce
či procesy
v ekosystému
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rámeček 46

 Využití entomopatogenních hub v boji s kůrovcem

Entomopatogenní houby způsobují primární onemocnění
hmyzu, tzv. mykózy. Jedním z nejznámějších zástupců
této skupiny přirozených nepřátel hmyzu je houba Beauveria bassiana. Tato mikroskopická houba patří mezi
nejrozšířenější druhy entomopatogenních hub vyvolávajících onemocnění mnoha druhů zejména herbivorního
hmyzu. V přírodě přežívá v povrchových vrstvách půdy,
v kůře stromů, přímo na usmrceném hostiteli nebo na
organických zbytcích ve formě hyf (houbových vláken)
nebo konidií (nepohlavních spor). Houba B. bassiana
je kosmopolitně rozšířená a představuje zcela běžnou
složku půdní mikroflóry. Patogen se v prostředí šíří sporami, které se přichycují na povrchu kutikuly hostitele,
kde vyklíčí a pomocí hyfového vlákna prorůstají do tělní
dutiny, ve které následně tvoří husté mycelium. V této
fázi houba napadený hmyz usmrcuje. Vývoj patogena
končí opětovným prorůstáním mycelia houby na povrch
usmrceného hmyzu a tvorbou nové generace konidií (viz
schémata).

Dospělec lýkožrouta smrkového usmrcený entomopatogenní houbou B. bassiana.

Vpravo nahoře je schéma postupného porůstání povrchu těla dospělce lýkožrouta smrkového entomopatogenní houbou Beauveria bassiana. Dolní schéma ukazuje odpovídající stádia jejího životního cyklu (klíčení spory, růst hyfových vláken, tvorba mycelia a konidií) na snímcích z rastrovacího elektronového mikroskopu.
Biopreparáty na bázi houby B. bassiana jsou využívány v řadě zemí světa, včetně zemí EU a nejčastěji jsou používány k ochraně rychlené zeleniny proti různým druhům škůdců. V ochraně smrkových porostů proti lýkožroutu
smrkovému jsou experimentálně ověřovány možnosti záměrně vyvolat nákazu v populacích tohoto škůdce pomocí
aplikace vodních suspenzí spor na povrch napadených stromů nebo stromových lapáků. Houba B. bassiana může být
aplikována i ve formě sporového prášku do sběrné části feromonového lapače upraveného tak, aby infikovaný jedinec mohl vylétnout a šířit nákazu až do doby, než uhyne.
Pro potřeby Národního parku Šumava (NPŠ) je prováděn
výzkum zaměřený na cílené využívání entomopatogenních hub. Cílem výzkumu je (a) vytvoření co nejširší sbírky kultur entomopatogenních hub přirozeně se vyskytujících v lokalitách I. zón NPŠ a (b) pro regulaci četnosti
populací lýkožrouta využívat biopreparáty konstruované na bázi jednotlivých lokálních kmenů, aby do určité lokality mohl být reintrodukován pouze kmen, který
z dané lokality pochází, a zabránilo se tak nežádoucímu
vnášení „exotických kmenů“. Využívání biopreparátů na
bázi lokálních kmenů entomopatogenních hub představuje ochranou strategii, která plně respektuje režim,
jemuž podléhají I. zóny NPŠ, tj. respekt k původu druhů.

Připraveno podle Landy a kol. (2008), foto Zdeněk Landa.
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 Optimální vymezení jádrových území

V jádrových zónách by měly být zařazeny nejcennější lesy v daném území z hlediska ochrany přírody. Na Šumavě se
jedná především o horské smrčiny, smrčiny na rašeliništích nebo podmáčených půdách, zbytky smíšených horských
lesů nebo například lesy v luhu Vltavy. V lesích jádrových zón je uplatněna strategie tzv. samovolného vývoje. Do
lesů se žádným způsobem nezasahuje a ponechávají se působení přirozených procesů. Důvod pro ponechání lesů
samovolnému vývoji je jednoduchý. Vědecké studie z posledních let ukazují, že v horských oblastech je ponechání
lesů samovolnému vývoji z hlediska ochrany přírody a druhové rozmanitosti organismů nejefektivnější cesta. Je to
také cesta pro národní park a celou společnost nejlevnější.
Jak jsme již vysvětlili v kapitolách o přirozeném vývoji lesa (kapitoly 2 až 4), nedílnou součástí života smrčin jsou
narušení větrem a následně kůrovcem (např. rámečky 19, 20 a 27). A zde se dostáváme k jádru jednoho z hlavních
problému na Šumavě. Kůrovec samozřejmě nezná hranice. Pokud v jádrové zóně ve smrčině dojde vlivem narušení
k namnožení kůrovce, je jeho přirozenou vlastností, že se šíří i mimo jádrové území. V minulosti v nižších polohách
na smrčiny navazovaly zóny horského smíšeného lesa (viz rámeček 11). Tyto smíšené lesy tvořily pro kůrovce přirozenou bariéru a ten tak zůstával pouze ve smrčinách. Lesníci ale v minulých dvou století většinu těchto lesů změnili
na hospodářské smrkové lesy. Tyto lesy jsou pro kůrovce velmi vhodné a může se v nich velmi rychle množit (srovnej
rámečky 14 a 38). Z tohoto důvodu má ve fungujících národních parcích každá jádrová zóna tzv. ochrannou pufrační
zónu, která brání kůrovci v šíření, a chrání tak okolní lesy. Pufrační zóna by měla být přibližně 500 m široká a mělo
by se v ní proti kůrovci zasahovat aktivně. Zároveň by se zde měly provádět lesnické zásahy na podporu vzniku horského smíšeného lesa, který by tak v budoucnu tvořil bariéru proti šíření kůrovce.

1

2

Jádrové území (zeleně) by mělo mít co nejjednodušší a nejkompaktnější tvar. Zároveň by mělo být co možná největší z hlediska poměru plochy jádrového území a okolní pufrační zóny (červeně). Na obrázku 1 je uveden příklad
modře ohraničené oblasti s vhodnou zonací z hlediska tvaru a velikosti jádrového území a pufrační zóny. Jádrové
území je dostatečně rozlehlé a dojde-li k šíření kůrovce a nutnosti zásahů v pufrační zóně, bude vytváření holin vyvážené velikostí jádrového území. V obrázku 2 jsou příklady zonace zcela nevhodné. V celé oblasti se vyskytují malé
roztroušené jádrové zóny, anebo nepravidelné jádrové území s příliš dlouhými okraji, jehož pufrační zóna je mnohem větší než vlastní jádrové území. V případě šíření kůrovce vzniknou relativně velké holiny v poměru k velikosti
jádrových území. Tato varianta je z hlediska efektivity ochrany lesa proti kůrovci nevhodná. V případě šíření kůrovce je velmi obtížné provádět efektivní lesnické zásahy a logickým důsledkem pak bude vytváření rozsáhlých holin.

rámeček 47

Jádrové (bezzásahové) zóny jsou nedílnou součástí každého národního parku. V těchto jádrových zónách se neprovádí žádné lesnické hospodaření. Bez existence významného podílu jádrových zón v daném území nelze mluvit
o národním parku.
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nící síření kůrovce do porostů ve druhých
zónách národního parku a hlavně do hospodářských lesů mimo park (rámeček 48).

byly ale skromné, protože sami Šumaváci nepovažovali zájem lidí odjinud ze
něco, čemu by měli vycházet vstříc. Nevěřili, že by se na turismu dalo vydělat.

A co člověk?
Lidé po staletí Šumavu postupně osídlovali. Učinili z ní na úkor lesa a za cenu
obrovského úsilí svůj domov. Jejich živobytí bylo založeno na využívání přírodního bohatství tak, jak to v té které
době uměli. Poskytovali ubytování, stravu a další služby obchodníkům a poutníkům na obchodních stezkách. Obdělávali
půdu, pásli dobytek, získávali a zpracovávali nerostné suroviny a obchodovali.
Zemědělci i lesní dělníci si přivydělávali
především domácím tkalcovstvím, výrobou dřeváků, řezbářstvím a podmalbou na skle. Těžily se drahé kovy a železo, vyráběly a prodávaly se sklářské
výrobky a nakonec se obchodovalo i se
dřevem. Rostla hospodářská prosperita a s ní i hustota osídlení, rozvíjela se
města i vesnice. Osmnácté a devatenácté století bylo obdobím zlatých šumavských časů (rámeček 25). Nejdříve díky
rozmachu sklářství a později díky těžbě a prodeji dřeva. Rozmach dřevařství
byl podpořen vybudováním plavebních
kanálů a později i železnice. Budování
nových dopravních cest, které umožnily
transport dřeva ze Šumavy, dalo mnoha
lidem obživu. V té době začali Šumavu
objevovat také turisté. Počátky turistiky

Časy se ale mění. Drahé kovy byly z valné části vytěženy, sklárny zanikly, stromy byly vykáceny, cesty vybudovány.
Odliv obyvatelstva na počátku 20. století, útěk českých obyvatel do vnitrozemí po Mnichovské dohodě, vysídlení
německých obyvatel po druhé světové
válce a vytvoření železné opony vedlo na české straně k úplnému zániku
mnoha šumavských obcí. Člověk odešel
a šumavská příroda nezahálela. Během
posledního půlstoletí postupně dobývala zpět opuštěná pole i zaniklé osady
(srov. rámeček 29). V relativním klidu
„zakázaného pásma“ a Chráněné krajinné oblasti Šumava (největší CHKO v tehdejším Československu byla vyhlášena
už v roce 1963) přežívaly populace některých vzácných rostlin a plachých živočichů. To inspirovalo skupinku lesníků
a přírodovědců, kteří se na počátku 90.
let minulého století zasadili o vyhlášení
Národního parku Šumava.
Lidé, kteří se ze Šumavy na dobu 40 let téměř vytratili, se v posledních desetiletích
vracejí. Je ale naivní si představovat, že
dnešní lidé navážou na způsob života před
sto lety. Je nereálné, aby se živili pouze
zemědělstvím a dřevorubectvím, o výrobě

dřeváků či zpracování lnu nemluvě. Na Šumavu se vrací moderní člověk se zcela
odlišnými nároky na život, jiným životním
standardem a představami. Může navázat
na vybudované základy turistiky, kterou
Šumaváci před sto lety přehlíželi. Může se
na Šumavě, která je většinou na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti uživit turismem? Tady jsme s výhodou
využili zkušenosti z německé strany národního parku.
Bavorská vláda včas podchytila tradiční
turistický potenciál Šumavy i její přírodní
hodnoty a již v roce 1970 zde vyhlásila —
jako první v Německu — Národní park Bavorský les, který je po čtyřicetileté úspěšné
existenci dobrou „obchodní značkou“ a nezanedbatelným zdrojem příjmů místních
lidí. Především však zabezpečuje velkoplošnou ochranu lesních ekosystémů Šumavy
a umožňuje sledovat a pochopit přirozený
vývoj horských smrčin, které se jinde v Evropě v takovém rozsahu nevyskytují.
Vnímání Národního parku Bavorský les
místními lidmi pochopitelně prodělalo určitý vývoj — překonání odmítavého postoje a konečnému příznivému přijetí samozřejmě napomáhaly vhodné finanční i jiné
kompenzace a jasná podpora regionálního rozvoje i národního parku ze strany
bavorské vlády. Jak dokládají regionální
socio-ekonomické studie (v „parkových“
okresech Freyung-Grafenau a Regen), jed-

noznačná podpora orientace na cestovní
ruch a ochranu přírody se dlouhodobě vyplácí. Prakticky polovina návštěvníků bavorské Šumavy přijíždí (i opakovaně) kvůli
Národnímu parku Bavorský les a důvodem
velké části návštěvníků je právě možnost
na vlastní oči pozorovat samovolný vývoj
lesa. Většině z nich nevadí ani uschlý les…
Také místní obyvatelé nyní (2007) přijímají národní park mnohem příznivěji než
před dvaceti lety (1987) — jejich vnímání
prošlo zřetelným vývojem a odráží evidentní ekonomický přínos udržitelného
turismu. Tento rozdíl je vidět i z nedávného (2007) srovnání názorů podnikatelů
v cestovním ruchu v okresech FreyungGrafenau (původní, tzv. stará část parku)
a Regen (nová část parku, rozšířeného
v r. 1997) — šetření prokázalo příznivější
vnímání „suchého lesa“ ve „starém“ než
v „novém“ okrese, kde zatím převažují
spíše obavy nad optimismem.
My už dnes máme také první české průzkumy a můžeme přispět „svou troškou
do mlýna“. Navzdory dlouhodobému mediálnímu úsilí některých politiků národní
park diskreditovat je jeho vnímání veřejností spíše pozitivní. Reprezentativní šetření STEM (2008) ukázalo, že převážná
většina obyvatel Jihočeského kraje (85 %)
hodnotí Národní park Šumava spíše pozitivně. Významná většina (77 %) Jihočechů
se přiklání také k názoru, že Národní park
Šumava je pro místní obce ekonomickým
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přínosem kvůli přílivu turistů, jen zhruba
čtvrtina lidí (23 %) vidí v národním parku spíše zátěž bránící volnému podnikání. Celkově 71 % Jihočechů je na straně
národního parku a souhrnně jej hodnotí
pozitivně. Pouze 10 % obyvatel kraje má
zcela opačné názory, národní park hodnotí negativně a vidí v něm pro obce zátěž. Skoro tři čtvrtiny Jihočechů dávají
přednost ochraně přírody (i když to může
omezit rozvoj) před prosazováním dalších
rozvojových projektů „tvrdé“ turistiky
(lanovky, silnice, široká výstavba) na úkor
relativně neporušené přírody. Otázka, jak
postupovat v lesích na území národního
parku, které jsou zasaženy kůrovcem,
štěpí jihočeskou populaci na dvě takřka
vyrovnané skupiny, mírnou převahu mají
„ochránci“ (54 % : 46 %).
Do poloviny devadesátých let minulého
století vykazovala česká Šumava a její
podhůří téměř všechny charakteristiky
marginálního území — historické „vnější
periferie“ (odliv obyvatel, nízká „ekonomická výkonnost“, státem limitované
investice do hospodářského rozvoje a pokles zemědělské výroby). To ale neplatí
pro přírodní prostředí. Jeho kvalita a zachovalost dnes představuje potenciál pro
další rozvoj cestovního ruchu, ale také
pro rozvoj bydlení. Nejnovější demografická šetření naznačují, že lidé se na Šumavu začínají vracet. Obyvatel přibývá.
Zatím ale spíše v obcích v chráněné kra-

jinné oblasti než na území národního parku. Tam počet nově vznikajících sezónních ubytovacích kapacit několikanásobně
převyšuje počty nově vznikajících jednotek k trvalému bydlení. Příliv stálých
a především mladých obyvatel na území
národního parku omezují vysoké ceny pozemků a malé možnosti kvalifikovaného
zaměstnání.
Lidé na Šumavě nehledají, ani neočekávají sídliště apartmánových domů, golfová
hřiště, aquaparky apod. Pokud se naplní
klimatické scénáře, nejspíš časem osiří i dnešní lyžařské areály na Kramolíně,
Zadově a Špičáku. Teplé a deštivé zimy
možná „neustojí“ ani skiareály Hochficht
nebo Velký Javor… Podnikatelé v cestovním ruchu na Šumavě by se proto měli spíše zaměřit na tzv. měkký turismus, než se
pokoušet o kopie alpských zimních středisek či zábavních parků. Svoji nabídku by
měli postavit na unikátních krásách Šumavy, na putování přírodou obou národních
parků, kterou návštěvníci jinde ve střední
Evropě neuvidí. Vstup Česka do Evropské
unie a do tzv. Schengenského prostoru
byl výzvou, na niž správy obou národních
parků reagovaly vyhlášením projektu společného Divokého srdce Evropy v přírodně nejcennějších partiích Šumavy podél
bývalé železné opony. Po stoletém rozdělení tak dochází k symbolickému přerodu
opuštěné, rozpolcené centrální Šumavy
v unikátní chráněné území celoevropské-

ho významu s nemalými možnostmi pro
rozvoj turistiky, které na své zhodnocení
teprve čekají.
Kromě vzdálených severských oblastí
přežívá člověkem neovlivněná příroda
na méně než 1 % rozlohy Evropy, a tak je
mnoho racionálních důvodů pro ochranu
ostrůvku přírody fungujícího podle vlastních zákonitostí uprostřed kulturní krajiny střední Evropy. V období měnících se
klimatických podmínek je přírodní krajina lepší obranou před povodněmi než
draze budované přehrady. Pozorováním
přírodních dějů v takovém území se můžeme mnohé užitečné naučit pro správné
obhospodařování středoevropské horské
krajiny. Divočina je domovem mnoha druhů organismů, které jinde žít nemohou
a zánikem posledních přírodních ostrovů
z naší planety zmizí. Evropští tetřevi, rysi
a vlci jsou ohroženi ztrátou svých stanovišť stejně jako mediálně známější horské gorily a bílí nosorožci. Fenomén divoké přírody je důležitý také pro lidské
tělo i duši. Jsme-li unavení, chodíme si
odpočinout do přírody a velký odpočinek
(dovolenou) rádi trávíme v místech se
zachovalou přírodou. Ochrana přírodního
dědictví má i širší společenské funkce.
Jak chceme například vychovávat další
generace k úctě i k jiným hodnotám, než

je okamžitý zisk, když sami podlehneme
pokušení co nevíce zbohatnout na prodeji
dřeva a pozemků za cenu nevratné ztráty
přírodního bohatství? Z podobného důvodu by pak nemělo cenu chránit ani Staroměstské náměstí či dávno téměř opuštěný
Vyšehrad, když na jejich místě postavené
mrakodrapy by někomu krátkodobě určitě
vydělaly více.
Co říci závěrem? Snad jen v duchu populárního večerníčku zdůraznit, že společné
jádrové území Národních parků Šumava a Bavorský les, Divoké srdce Evropy,
by mělo zůstat „Krakonošovo“, na rozdíl
od „Trautenberkových“ hospodářských
lesů.
Oba způsoby zacházení mají na území národního parku své místo. Ekologové ani
ochranáři nikdy nebyli takoví fundamentalisté, aby předpokládali, že celý park
bude bezzásahovým územím. Zrovna tak
ale nelze národní park vnímat jako „vzorný lesní závod“, kde se divočina bude
pěstovat. Protože pěstovat divočinu nelze
— to je protimluv. Část parku je třeba ponechat bezzásahovou a na části pěstovat
přírodě blízký les podle nejlepších současných lesnických znalostí. Opadnou tak
dnes velmi zjitřené vášně a Šumava může
být opravdovou perlou střední Evropy.
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 Den 7. Den výletní

Budete-li chtít při svých šumavských
výletech pozorovat proměny šumavských horských lesů na vlastní oči, můžete k tomu využít několik naučných či
zážitkových stezek, které proměny hor-

ského lesa objasňují na informačních
tabulích, nebo se vydat do míst, kde
si můžete detaily komorního dramatu
horských smrčin prohlížet samostatně
a nerušeně.

Sedmý den je určen k odpočinku, a tak po šesti dnech naplněných vážnými rozpravami přichází čas na odpočinek
a příjemnou procházku šumavskými lesy.

Kudy kam?
Zážitková stezka „Proměna horské smrčiny“ odbočuje z modře značené turistické cesty Modrava—Březník, kousek
nad křižovatkou „Na Ztraceném“. Stezka
prochází zónou podmáčených i horských
smrčin na úbočí Malé Mokrůvky a formou
piktogramů, o jejichž významu si návštěvníci přečtou v tištěném průvodci,
seznamuje s hlavními fenomény.
V blízkosti trojmezí tří států — Česka,
Rakouska a Německa — se nachází zážitková stezka „Duch pralesa“, která
přivádí návštěvníka do Trojmezenského pralesa. Zážitkový chodníček začíná
u morénové hráze Plešného jezera a končí asi po 40 minutách prudkého stoupání
u památníku Adalberta Stiftera na Jezerní stěně. Stezka je obousměrná a informace zde návštěvníkům sděluje v češtině, němčině a angličtině datlík tříprstý.

Když od Stifterova památníku vystoupáte po žluté značce až na nejvyšší vrchol české Šumavy, Plechý, můžete se
rozhlédnout a sami posoudit, zda a jak
lze na Šumavě vést účinný boj s kůrovcem (rámeček 48)?
Na vrcholu Poledníku se nachází zážitková stezka „Polomem horských
smrčin“ ukazující proměny polomových ploch vytvořených orkánem Kyrill
v lednu 2007. Povalový chodník, vysuté lávky a rozhledová plošina nabízí při
opakovaných návštěvách možnost pozorovat postupné sesedání vývratů, rašení
nových semenáčků a tlení vyvrácených
kmenů, které se postupně stávají základnou nové generace horského lesa.
V bavorském národním parku je možné
navštívit naučnou stezku „Seelensteig“

(česky „Stezka duše“) pod Roklanem
(Rachel), nedaleko Spiegelau, na které návštěvníky provázejí citáty německých velikánů místy, kde se příroda obnovuje na plochách poškozených vichřicí
v roce 1983.
V návštěvnickém centru Národního parku Bavorský les u Neushönau byla v září
2009 otevřena unikátní naučná stezka
s vyhlídkovou věží „Baumwipfelpfad“
(česky „Stezka do korun stromů“), která, díky výtahu a bezbariérovému řešení, zpřístupňuje poznání přírodních
procesů a jinou dimenzi šumavského
lesa i vozíčkářům, důchodcům a rodičům s kočárky. Lávka korunami stromů
umožňuje sledovat zblízka obyvatele
smíšeného lesa a jeho sezónní proměny
během celého roku.
Zajímavých míst, která nejsou zviditelněná žádnými stezkami a informačními tabulemi, je na Šumavě jistě hodně a leckdo si ta „svá místa“ chrání coby rodinné
bohatství. Většina zajímavých šumavských míst, nabízejících poznání skutečné
divoké přírody, neleží v žádné rezervaci
ani v první zóně národního parku. Vstup
do nich je zcela neomezený. Regulovaný
vstup je pouze na cca 2 % území chráněné krajinné oblasti a v národním parku je
omezený vstup jen na cca 15 % území.

Divočinu horských smrčin je možné zažít
například také na úbočích Polomu, horského hřbetu východně od Železné Rudy.
Hřebenovou lesní cestou začínající v sedle
mezi Plesnou a Polomem je možné projít
rozsáhlým polomovištěm, které ze smrkojedlových porostů vytvořil orkán Kyrill.
Přímo z cesty i při krátkých odbočkách
do bludiště vyvrácených stromů můžeme
pozorovat obnovu lesa v místech, která
jsou vichřicemi poškozována opakovaně, což dokazuje název místa, historické
mapy, dobové fotografie i stáří některých
skupin stromů. Svahy se proměňovaly
v polomové plochy, dočasně se stávaly
pastvinami a les se sem opět vracel.
Volně se můžete procházet lesy vzniklými
přirozenou sukcesí na bývalých loukách
a pastvinách, například na Černých Ladech i v okolí řady současných i bývalých
šumavských sídel. Dokladem o zdejší činnosti člověka jsou stále dobře patrné kamenné snosy, které ohraničují bývalé louky a pole. V těchto místech mohutné, až
k zemi zavětvené smrky, jasně signalizují,
že vyrostly v nezapojeném porostu. Střídají se s mladšími a tenkými stromky, které doplnily volné mezery později. Mnohde
je dobře vidět, že nové stromky vyrůstají
na starých pařezech či tlejících kmenech,
které z ekonomicky nezajímavých porostů
nebyly vytěženy.
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 Letecký snímek z oblasti Trojmezí z 28. 7. 2008

Kalamitní svážnice
Třístoličník

Plešné jezero

Stifterův památník
Trojmezí

Plechý

Německo

Rakousko

Česko

Snímek © Geodis Brno, spol. s r. o., 2008
Na snímku je zachycena hraniční oblast mezi Rakouskem, Německem a Českem (hranice vyznačeny červeně). Je
zde dobře patrná cestní síť, zelené porosty s živými stromy, šedé porosty s odumřelým stromovým patrem a světle
zelené až hnědé holiny.
V území širšího okolí Plešného jezera a I. zóny na Trojmezné můžeme dobře srovnat rozdíl mezi bezzásahovým režimem nyní uplatňovaným v Národním parku Šumava a klasickým lesnickým hospodařením, zaměřeným na produkci
dřeva a důslednou ochranu lesa, kterou ve svých lesích provádí rakouský klášter Schlägl.
Ve smrkových lesích této oblasti, včetně klimaxových smrčin v blízkosti hraničního hřebene, byl pozorovatelný
výskyt lýkožrouta smrkového zaznamenán již na konci 80. let minulého století. Nedocházelo ale k jeho gradaci.
Na začátku 90. let zasahoval vzrostlý les až ke „Kalamitní svážnici“, cestě vybudované na konci 80. let minulého
století, při jejíž stavbě se otevřela porostní stěna. V 90. letech začala však v celém území zpočátku nenápadná gradace kůrovce. První stromy začaly odumírat právě kolem této cesty a brzy odumřely smrkové porosty na poměrně
velké ploše v okolí. Správa NP Šumava zpočátku aktivně zasahovala proti kůrovci a kolem „Kalamitní svážnice“ se
vytvořily rozsáhlé asanované holiny, jež jsou na snímku pořád ještě patrné. Těžbě v Trojmezenském pralese (první
zóna podél hraničního hřebene) zabránila v roce 1999 blokáda příznivci tzv. „ekologických hnutí“. Výrazné urychlení
rozpadu smrkových porostů v oblasti následovalo po klimaticky extrémně suchém a teplém roce 2003. Toto narušení
stromového patra znásobilo devastující účinek orkánu Kyrill v roce 2007, který způsobil velkoplošné polomy v hřebenové oblasti. V porostech tak bylo akumulováno obrovské množství dřeva odumírajících, polámaných či částečně
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Čeho by si měl návštěvník v této oblasti všimnout? Asanační těžba na rakouské straně hranice proběhla pečlivě,
ale přesto na řadě míst narušila povrchovou vrstvu půdy a vegetační kryt. Celá plocha je skutečnou holinou, kde je
potřeba uměle vysázet všechny stromky. Na narušených místech je možno nalézt řadu druhů pro smrkový les netypických — těmi mohou být vrbka úzkolistá či smetánka lékařská, které se dokáží šířit větrem na velké vzdálenosti,
ale najdou se zde dokonce i druhy typicky plevelné, náhodně sem zavlečené. Naopak dříve bohaté porosty borůvky
byly téměř zničeny. Stanoviště je silně vysýchavé (srov. rámeček 42) a je pravděpodobné, že v důsledku sucha velký
podíl nasázených stromků odumře. Obnova lesního porostu zde bude náročná, protože se musí počítat i se škodami
způsobenými okusem spárkatou zvěří.
Přestože suchý stojící les na české straně hranice může být pro někoho odpudivý, vyskytuje se pod suchým stromovým patrem bohaté keřové patro, které je převážně tvořeno odrůstajícími stromky nastupující nové generace lesa.
Bylinné patro obsahuje stále všechny druhy typické pro smrkový les. Samovolná obnova je na této ploše vlastně již
zabezpečena. Navíc tento „mrtvý les“ – na rozdíl od holin – skýtá ideální stanoviště a úkryt pro většinu chráněných
šumavských druhů (např. rysa, tetřeva, datlíka tříprstého) a padlé stromy zamezují přístup spárkaté zvěři.
Po celé století tedy zde na česko-rakouské hranici poběží zajímavý experiment, který teprve ukáže, jakému lesu
patří budoucnost na vrcholcích Šumavy (sledujte http://www.mapy.cz).

O životní síle šumavské přírody, konkrétně dravosti šumavských smrků, se může
přesvědčit každý, kdo si při procházkách či cyklovýletech po Šumavě všimne bujného smrkového zmlazení, které
porůstá místa na bývalých „drátech“.
Dvacet let po odstranění železné opony
se na řadě míst vyskytují neprostupné
smrkové mlaziny. Nejrůznější zemníky,
okraje cest a bývalé skládky dřeva pokrývají husté smrčkové koberce. Rodí

se nový les, který nikdo nesázel. Roste
přírodní „divoký“ les, který nepotřebuje
lidskou péči.
Jen kousek za česko-bavorskou hranicí
při túře z Bučiny přes Siebensteinkopf
na Prameny Vltavy lze pozorovat obnovu horského lesa, jehož stromové patro
sežral kůrovec před 20 lety. Napadne-li
někoho, že má před sebou obraz Šumavy
za 10 až 15 let, není daleko od pravdy.

Při hledání „svých“ soukromých míst šumavské divoké přírody, prosím, pamatujte, že
„divoká příroda“ může být i nebezpečná. Zlomit si nohu v polomech, nabodnout se
na zlomenou větev či zabloudit v mlžném údolí je vcelku snadné.
A také si pamatujte, že jste hosty v území, které je domovem mnoha plachých bytostí. Navíc, budete-li se chovat tiše a ohleduplně, zvýšíte šanci na nějaký skvělý zážitek.

rámeček 48

vyvrácených stromů, čímž nastaly podmínky, v nichž se kůrovec dokáže extrémně rychle množit a jeho gradace se
již stává nekontrolovatelnou. Hospodářskými zásahy se pak vytvoří velkoplošné holiny, jak je to vidět na rakouské
straně hranice.
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(více podrobností najdete v použité a doporučené literatuře nebo na internetových stránkách Wikipedie aj.)

acidifikace — proces okyselování daný vzrůstem koncentrace vodíkových kationtů (snížením pH) v půdním
či vodním prostředí, především na krystalickém podloží (horniny s malou pufrační schopností), v důsledku
působení kyselých srážek (atmosférická neboli antropogenní acidifikace — viz rámečky 30 a 33) nebo vegetace a půdních organismů (přirozená acidifikace, hlavně v lesních oblastech)
asanace — především asanační těžba nebo jiný lesnický zásah do poškozených porostů, jehož cílem je
odstranit následky polomů, vývratů a zlomů či stromů napadených kůrovcem
asimilace — přijímání a přeměna látek živým organismem pro výstavbu jeho těla
atlantik — relativně teplé a vlhké období (přibližně 6 000—3 000 let př. n. l.) mladších čtvrtohor (holocénu), označované jako klimatické optimum (podrobnosti v kap. Když roztál ledovec…, viz rámeček 24)
autotrof — autotrofní organismus, nezávislý na vnějších zdrojích organických látek, schopný sám si vytvářet organické látky z oxidu uhličitého (CO2) jako jediného zdroje uhlíku — např. primární producent
(sinice, řasa či zelená rostlina) vytváří organické látky s využitím světelného záření při fotosyntéze
bentos — společenstvo zahrnující všechny živočišné (zoobentos) a rostlinné (fytobentos) organismy obývající dno tekoucích či stojatých vod; též souborné označení pro tyto bentické organismy
biomasa — souhrn látek tvořících těla organismů — bakterií, sinic, řas, rostlin, hub a živočichů
biogenní prvek — prvek nezbytný pro stavbu a funkci živých organismů: uhlík (C), kyslík (O), vodík (H),
dusík (N), fosfor (P), síra (S), draslík (K), hořčík (Mg), vápník (Ca) a další prvky v malém množství nezbytné
pro život (stopové prvky)
biosféra — oživená sféra Země (tj. s vhodnými podmínkami pro život); zahrnuje i část ostatních sfér: litosféry a pedosféry (povrch a podpovrchové části Země), hydrosféry (světový oceán a vody pevnin), atmosféry (její spodní vrstva) a kryosféry (část litosféry a hydrosféry dlouhodobě s teplotou pod bodem mrazu)
boreál — první významné klimatické období (přibližně 7 000—6 000 let př. n. l.) mladších čtvrtohor (holocénu) vyvíjející se z raně holocenního preboreálu (podrobnosti v kapitole Když roztál ledovec…, viz
rámeček 24)
čtvrtohory — geologické období zahrnující zhruba poslední 3 miliony let; dělí se na starší čtvrtohory
(pleistocén; historicky starší doba kamenná — zhruba do 8 000 let př. n. l.) a mladší čtvrtohory (holocén)
depozice — atmosférická depozice, přenos látek z atmosféry k zemskému povrchu, vyjádřený jako hmotnost sledované látky na jednotku plochy za časovou jednotku (např. v kg · ha-2 nebo mmol · m-2 za rok);
rozlišuje se depozice mokrá (srážky) a suchá (kromě srážek)
ekosystém — obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry), která ovšem není uzavřená a komunikuje s ostatními částmi přírody (viz obecnou definici v rámečku 1, základní vztahy v rámečku 4 a příklad
ekosystému horských smrčin v rámečku 17)

145

eroze — přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály
apod.) v důsledku mechanického působení pohybujících se okolních látek (především větru, proudící nebo
vlnící se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazenin); na mnoha místech ji zvyšuje
činnost člověka (viz rámeček 28)
experiment — metoda studia příčinné souvislosti, testování hypotézy; při experimentu uměle měníme
podmínky a pozorujeme, co se stane; necháváme-li věcem samovolný průběh, neexperimentujeme, ale
jen pozorujeme
feromon — látka vylučovaná jedním a přijímaná druhým jedincem stejného druhu, u něhož vyvolává
podnět k určité reakci; látka vytvářená organismem a šířená za účelem vnitrodruhové komunikace (např.
pohlavní či agregační feromony)
fotosyntéza — fotosyntetická asimilace, biochemický proces probíhající výhradně v buňkách zelených
rostlin (autotrofů), při němž se mění přijatá energie světelného záření (např. slunečního) na energii
chemických vazeb; využívá světelného záření a tepla k tvorbě (syntéze) energeticky bohatých organických sloučenin (cukrů) z jednoduchých anorganických látek — oxidu uhličitého (CO2) a vody; má zásadní
význam pro život na Zemi, neboť je primárním zdrojem veškeré biomasy (tj. živin i energie) pro všechny
heterotrofy
hercynská pohoří — geomorfologický subsystém Hercynský les (Hercynia silva) na našem území zahrnuje
všechna pohoří až po Moravské úvaly; součást Hercynského systému pohoří a nížin vymodelovaného hercynským vrásněním (podle dnešního německého pohoří Harz) zhruba před 350 až 250 miliony let (v období
prvohor a druhohor) při srážce tehdejších kontinentů Eurameriky a Gondwany
heterotrof — heterotrofní organismus využívající organickou hmotu jako zdroj uhlíku (a většinou i energie), protože si nedokáže organické látky syntetizovat z CO2 (na rozdíl od fotosyntézy u autotrofů) — mezi
heterotrofy náleží živočichové, houby, nezelené rostliny a řada mikroorganismů: konzumenti se živí organickou potravou, rozkladači využívají mrtvou organickou hmotu
holocén — období mladších čtvrtohor; zahrnuje posledních 10 000 let (historicky střední a mladší dobu
kamennou a veškerá období od doby bronzové až po dnešek); s výraznými klimatickými výkyvy a rostoucím
vlivem člověka (viz rámeček 24)
holoseč — těžební zásah do porostu, při němž jsou na určité ploše (v Česku se jedná podle lesního zákona
o 1 případně 2 ha) odstraněny všechny stromy porostu (periodicky obnovovaného hospodářského lesa)
najednou
hospodářský les — les především určený k produkci dřeva při zachování ostatních funkcí, jako jsou například ochrana půdy nebo využívání lesů lidmi pro rekreaci (viz rámeček 7)
humus — soubor odumřelých organických látek rostlinného i živočišného původu v různém stupni přeměny
(procesu humifikace); součást svrchních půdních horizontů

slovníče k

emise — vypouštěné látky znečišťující životní prostředí (zejména ovzduší); jejich koncentrace je maximální u zdroje (komín, výfuk aj.) a postupně se snižuje (např. mísením se vzduchem, depozicí, dálkovým
přenosem)
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hyfa — vlákno houby s přehrádkami, či bez přehrádek; základní stavební prvek těla houby — podhoubí
(mycelium), shluk vzájemně propletených vláken, která mohou prorůstat hmotou, v níž houba roste, i desítky metrů; vzhledem k často mikroskopickému průměru jsou hyfy obtížně pozorovatelné, tudíž vymezit
„tělo jedince“ (např. hřibu smrkového v lese) je prakticky nemožné
imise — znečišťující látky (emise), které se dostaly do styku s životním prostředím, kde se mohou kumulovat (např. v půdě, vodě či v organismech) nebo poškozovat jeho složky; v praxi například okyselující sloučeniny síry a dusíku, které způsobují acidifikaci, těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají
v životním prostředí (např. podél silnic nebo v potravním řetězci)
instar — vývojové stadium členovců (např. hmyzu) mezi jednotlivými svlékáními kutikuly (vnější kostra po
ztvrdnutí znemožňuje růst jedince), před dosažením dospělosti; svlékáním je na začátku každého instaru
umožňován skokový růst, a tím postupný vývoj larvy či nymfy v dospělce (viz rámeček 14)
izotop — jádra atomů jednoho chemického prvku mají stejný počet protonů, ale mohou se lišit v počtu
neutronů — izotopy prvku mají tedy stejné atomové číslo, ale rozdílné hmotové číslo a atomovou hmotnost; izotopy téhož prvku mají prakticky totožné chemické vlastnosti, zatímco jejich fyzikální vlastnosti
jsou mírně odlišné — kromě jejich hmotnosti, a tedy hustoty jejich sloučenin, bývá nejčastější odlišností
mezi izotopy jejich stálost; některé izotopy prvku jsou stabilní, jiné podléhají radioaktivnímu rozpadu
klima — podnebí, dlouhodobý stav počasí charakteristický pro danou geografickou oblast (viz klimadiagram — rámeček 3) podmíněný energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu
a dnes i člověkem
konidie — houbová spora (výtrus) vzniklá nepohlavním způsobem; tvoří se na konci nebo po straně hyfy
nebo na samostatných buňkách, jež mohou být na rozmanitě uspořádaném nosiči
kutikula — ochranná vrstva pokrývající mnohé živočichy i rostliny; analogické struktury, s podobnou funkcí (např. téměř nepropustné pro vodu a plyny), ale nezávisle vzniklé, s různým složením a členěním (např.
chitinová vnější kostra u členovců)
lapač — feromonový lapač (past) využívá specifický agregační feromon ke kontrole, případně hubení populace daného druhu kůrovce (zejména lýkožrouta smrkového)
lapák — evidovaný, skácený, zdravý a odvětvený strom nebo jeho část, atraktivní pro daný druh kůrovce,
určený k jeho kontrole, případně hubení; vábicí schopnost lapáků a jejich využití k agregaci kůrovců jsou
známy od 30. let 19. století
metamorfóza — proměna v životním cyklu hmyzu s nepřímým vývojem; rozlišuje se proměna nedokonalá
(larvy, tzv. nymfy podobné dospělcům, se nekuklí — např. jepice a pošvatky) a dokonalá (z larvy přes kuklu
— např. brouci a motýli); individuální vývoj nymfy i larvy prochází několika instary
monokultura — porost tvořený pouze jedním druhem rostliny nebo druhem, který je výrazně dominantní
(nemusí tvořit 100 % pokryvnosti — např. pšeničné pole je monokulturou, i když je v něm řídce zastoupen
i plevel, smrkový či borový les je monokulturou, i když je v něm podrost); monokultury jsou převážně
uměle vytvořené člověkem (podrobnosti v kap. Přirozený versus hospodářský les, viz rámeček 7), v přírodě poměrně vzácné (např. rákosiny či některé druhy ostřicových porostů)
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mycelium — podhoubí, shluk vzájemně propletených houbových vláken (viz hyfa)

opad — mrtvý rostlinný materiál (listy, větvičky, kůra), který spadne na povrch půdy, v němž žijí malí
živočichové, houby a bakterie, kterými je rozkládán; při tom se uvolňují živiny a z části opadu se
vytváří humus (viz rámečky 3 a 5)
orkán — nejvyšší (dvanáctý) stupeň Beaufortovy stupnice síly větru; vítr o rychlosti 32,7 m · s-1
(118 km · h-1) a více
oživení — fauna a flóra, resp. všechny živé organismy v daném ekosystému (např. jezeře); termín
oživení v ekologii nahrazuje anglicismus biota
parazitoid — organismus vyvíjející se v těle nebo buňkách jiného organismu (hostitele) a na konci
svého vývoje svého hostitele usmrcuje (tím se liší od parazita, který má z hostitele většinou dlouhodobý užitek, takže je pro něj hostitele zahubit nevýhodné)
patogen — choroboplodný zárodek nebo původce nemoci, biologický faktor (organismus či virus),
který může zapříčinit onemocnění hostitele; pojem se často používá ve zúženém významu zahrnujícím organismy, které mohou narušit normální fyziologické procesy mnohobuněčných organismů
pionýrské dřeviny — tzv. přípravné dřeviny, jež se vyznačují rychlým růstem v mládí (např. bříza,
vrba, jeřáb, osika), ale i kratším fyzickým věkem
plankton — společenstvo zahrnující všechny živočišné (zooplankton) a rostlinné (fytoplankton) organismy pasivně se vznášející ve volné vodě; též souborné označení pro tyto planktonní organismy
preboreál — nejstarší fáze mladších čtvrtohor (holocénu), přibližně 8 000—7 000 let př. n. l. (podrobnosti v kap. Když roztál ledovec…, viz rámeček 24)
prales — přirozeně volně a nerušeně rostoucí les, který není žádným způsobem přímo (těžbou dřeva
nebo jiným průmyslovým využitím) ani nepřímo (znečištěním nebo jinou ekologickou zátěží) ovlivňován člověkem; podle této definice na Zemi už de facto žádný prales neexistuje, neboť člověk
svou činností ovlivňuje celou planetu; termín se v praxi často používá volněji pro les dlouhodobě neovlivněný přímým způsobem (např. pro přirozený les — srov. Boubínský či Žofínský prales,
viz www.pralesy.cz)
přirozený les — přírodě blízký les (často nepřesně označován jako prales), jehož druhová i věková
struktura je blízká původnímu lesnímu porostu na stanovišti (viz rámeček 6)
rozkladač — heterotrofní organismus, který získává organické látky z jiných mrtvých částí těl organismů zbylých po zkonzumování predátory, z uhynulých organismů (rostlin i živočichů) a z výkalů;
funkční složka ekosystému (článek potravního řetězce) — účastní se procesu dekompozice; především bakterie a houby, živočichové (mrchožrouti apod.)
spora — struktura sloužící k přežívání (bakterií) či rozmnožování (hub a výtrusných rostlin), adaptovaná k rozšiřování a dlouhodobému přežití v nepříznivých podmínkách
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mykorhiza — mykorhizní houba žijící v symbióze s rostlinou (resp. jejími kořeny — viz rámeček 18)
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step — travnaté ekosystémy v oblastech mírného pásu, jejichž klima se vyznačuje horkými léty, chladnými
zimami a celoročním nedostatkem srážek pro růst dřevin
subatlantik — nejmladší klimatické období (posledních asi 2 500 let) holocénu; již výrazné ovlivnění krajiny člověkem (podrobnosti v kap. Když roztál ledovec…, viz rámeček 24)
subboreál — klimaticky nestálé období (přibližně 3 000—500 let př. n. l.) postupného ochlazování; rostoucí vliv člověka (u nás historicky zahrnovalo celou dobu bronzovou; podrobnosti v kap. Když roztál
ledovec…, viz rámeček 24)
sukcese — ekologický termín označující vývoj a změny ve složení společenstev v ekosystému i představy
o nich; primární sukcese probíhá na novém území (čili popisuje vznik společenstev — např. na nově vzniklém sopečném ostrově); tzv. sekundární sukcese studuje vývoj v již existujících společenstvech (např.
zarůstání uměle vzniklých a následně neudržovaných luk)
symbióza — symbiotický vztah; jakékoli úzké soužití dvou a více organismů (tzv. symbiontů); termín se
často používá pouze ve smyslu oboustranně výhodného soužití, ačkoliv ve skutečnosti zahrnuje veškeré
modely soužití; symbiotické vztahy mohou být obligátní (symbionti nemohou žít odděleně) nebo fakultativní
transpirace — výdej vody povrchem rostlin, resp. průduchy listů či jehlic; ukončení tzv. transpiračního
proudu, který vede vodu z kořenů cévními svazky do listů
tajga — jehličnatý les rozkládající se na většině území Severní Ameriky a Eurasie, ohraničený tundrou na
severu a stepí na jihu
tundra — bezlesé ekosystémy subpolárních a polárních oblastí mezi tajgou a trvale zaledněnými polárními končinami, tj. v nejsevernějších oblastech Eurasie a Ameriky, Grónsku a dalších přilehlých ostrovech
(arktická tundra), na jižní polokouli v pobřežních oblastech Antarktidy a přilehlých ostrovech (antarktická
tundra); za tundru se považuje i podobně vypadající území vysoko v horách (alpínská tundra)
vegetační doba — počet dní v roce s teplotou vyšší než 10 °C (viz rámečky 3 a 11)
vrchoviště — vrchovištní rašeliniště sycená převážně srážkovou vodou; formovala se během holocénu
v mělkých prohlubních s nepropustným žulovým podložím, především ve vyšších nadmořských výškách
s vlhkým podnebím; na Šumavě často označována jako slatě
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Působí na Katedře biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde přednáší
ekologii půdy a biogeochemické cykly. Studuje přeměny organické hmoty a dusíku v půdách lučních a lesních ekosystémů
se zvláštním zřetelem na mikrobiální procesy. Při svém výzkumu vychází z širokých zkušeností, které získala při studiu lučních a lesních ekosystémů na severojižním transektu během
více než dvouletého pobytu v Austrálii a při studiu ekosystémů
stepi, tajgy a tundry na severojižním transektu Sibiře. Kromě
toho se v posledních letech podílela na výzkumu vlivu eutrofizace na přeměny živin v jihočeských mokřadech a tropických
mokřadech střední Ameriky (Belize). Na Šumavě studuje přeměnu živin v půdách horských lesů více než 10 let, před tím
se podílela na výzkumu transformace živin v půdách sekundárního bezlesí. Je předsedkyní České společnosti pro ekologii
a členkou vědecké sekce Rady NP Šumava.

Doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
Působí na Katedře biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde přednáší
obecnou a speciální limnologii. Současně se v Hydrobiologickém ústavu Biologického centra AV ČR věnuje studiu acidifikovaných ekosystémů horských jezer a studiu údolních nádrží.
Na výzkumu šumavských ledovcových jezer se podílí od roku
1979. V posledních letech se zabývá především biologickým
zotavováním acidifikovaných horských ekosystémů Šumavy.
Od roku 1998 je hlavním redaktorem mezinárodního časopisu Silva Gabreta (sborník vědeckých prací ze Šumavy, http://
silvagabreta.npsumava.cz). Je předsedou České limnologické
společnosti, členem vědecké sekce Rady NP Šumava, předsedou Českého národního komitétu pro dlouhodobý ekologický
výzkum a místopředsedou Českého národního komitétu pro
program Člověk a biosféra UNESCO.
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Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
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RNDr. Zdeňka Křenová, PhD.
Působí na Správě NP a CHKO Šumava v sekci výzkumu a ochrany přírody a současně učí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích populační biologii rostlin a ochranu přírody. Je expertkou na posuzování stavu lokalit soustavy Natura 2000.
V rámci spolupráce s NP Bavorský les připravovala podklady pro vznik
Divokého srdce Evropy.

Doc. Ing. Miroslav Svoboda, PhD.
Působí na Katedře pěstování lesa Fakulty lesnické a dřevařské České
zemědělské univerzity v Praze, kde přednáší ekologii lesa a pěstování lesa. Na Šumavě se věnuje posledních 10 let výzkumu souvisejícímu s dynamikou a managementem horských lesů. Vývoj přírodě
blízkých lesů studuje také na Balkáně a v Karpatech. Zároveň se věnuje také praktickým a provozním aspektům péče o horské lesy v NP.
Podílí se také na projektu biomonitoringu lesa v jádrových zónách
NP. Je členem vědecké sekce Rady NP Šumava.

Mgr. Anna Benčoková
Pracuje v České geologické službě v Praze. Vyhodnocuje dopady
předpokládané klimatické změny na odtokové poměry vybraných
pramenných povodí na území Šumavy.
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Pracuje v Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR. Dlouhodobě
se zabývá vlivem přírodních disturbancí — větrných polomů a přemnožení kůrovce — na vegetaci a přirozenou obnovu horských smrčin
na území Šumavy.

RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Působí na Katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde přednáší zoologii a ekologii obratlovců. Ve své výzkumné práci se věnuje studiu etologie ptáků. Vedle
toho se zajímá i o vliv krajinných změn na složení ptačích společenstev. Na Šumavě studoval vliv lesnického hospodaření na datlíka
tříprstého. Je členem vědecké sekce Rady NP Šumava.

RNDr. Martin Hais, PhD.
Působí na Katedře biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde přednáší geografické informační systémy (GIS) a metody dálkového průzkumu země
(DPZ). V současné době se zaměřuje na hodnocení průběhu a dynamiky disturbance lesních ekosystémů v centrální části Šumavy pomocí družicových dat.
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RNDr. Magda Edwards, PhD.
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RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Pracuje v České geologické službě v Praze a současně učí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze biogeochemii lesních
a vodních ekosystémů. Zabývá se vlivem kyselých dešťů na lesy, půdy
a vody. Na Šumavě dlouhodobě hodnotí odtok vody a živin z vybraných
povodí. Kromě toho studuje změny v kvalitě humusu v půdě. Podílí se
na vytváření podkladových materiálů o nutriční degradaci lesních půd
v ČR. Je předsedou vědecké sekce Rady NP Šumava.

Prof. Ing. Jiří Kopáček, PhD.
V Hydrobiologickém ústavu Biologického centra AV ČR se věnuje výzkumu obnovy horských ekosystémů, které byly v minulosti dlouhodobě vystaveny kyselým depozicím. Základem jeho výzkumu jsou dlouhodobá sledování toku živin v povodí šumavských ledovcových jezer.
Současně působí na Katedře biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde přednáší chemii a analytiku vody a základní limnologické metody.

Ing. Karel Matějka, CSc.
Založil firmu IDS, která je zaměřena především na zpracování dat
v ekologii a biologii. Studuje vegetační ekologii, vztah mezi vegetací a půdou a vývoj lesních ekosystémů. Na Šumavě sleduje rozvoj
rostlinných společenstev lučních a lesních ekosystémů a jejich vztah
k ostatním složkám ekosystému.
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Pracuje v Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR a současně
učí zoologii půdních živočichů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích. Předmětem jeho dlouhodobého
výzkumu Šumavy je studium půdních živočichů v lesních i nelesních
ekosystémech a jejich změny v průběhu let. Zvláštní pozornost věnuje vlivu způsobů obhospodařování lesa.

Nejdůležitější projekty zabývající se výzkumem šumavských horských lesů:
Grantová agentura Akademie věd ČR: AV0Z60170517, AV0Z60660521, AV0Z60870520,
KJB600870701
Grantová agentura ČR: 206/97/0072, 206/00/0063, 206/03/1583, 206/07/1200, 526/09/0567
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR: MSM 6007665801, 2B06012
Ministerstvo životního prostředí ČR: SP/2d2/58/07, SP/2d2/111/08
Norský finanční mechanismus: EEA NFM CZ0051
Rakouské spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum: GZ 54.168/1-27b(91)
Rámcové programy Evropské komise: EVK1-CT-1999-00018, GOCE-CT-2003-505540
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Prof. RNDr. Josef Rusek, DrSc.

Silva Gabreta
Sborník vědeckých prací ze Šumavy
Scientific studies from the Bohemian Forest
Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Böhmerwald
Silva Gabreta je recenzovaný mezinárodní časopis, publikující odborné články, zprávy
a krátká sdělení z oblasti přírodních věd a ochrany přírody týkající se zejména oblasti Šumavy. Od roku 1996 vyšlo již 15 ročníků (od roku 2005 vycházejí 3 čísla ročně)
a dvě speciální čísla, věnovaná vegetaci Vltavského luhu a rekonstrukci potenciální
přirozené vegetace NP Šumava. Celkem bylo dosud publikováno téměř 350 článků ze
všech oborů, především od českých, německých a rakouských odborníků, zabývajících
se výzkumem Šumavy (včetně Pošumaví, Českého lesa a Novohradských hor). Přibližně
70 % příspěvků je v angličtině, ale časopis je trojjazyčný a publikuje články také česky
a německy. Časopis vydává Správa NP a CHKO Šumava, jeho odbornou úroveň garantuje dvacetičlenná redakční rada (složená z českých i zahraničních vědců) a přísné
recenzní řízení každého rukopisu.
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