
Středoevropský les – ekologická charakteristika

Ve střední Evropě převažuje biom temperátních opadavých listnatých lesů. Ve 
vyšších polohách (výšková členitost je pro střední Evropu charakteristická) se 
ostrůvkovitě vyskytují horské jehličnaté lesy analogické boreální tajze.  

Jsou to klimaxová společenstva, nejsou tedy vázána na specifické lokální faktory 
prostředí (na rozdíl od mokřadů, luk nebo skalní vegetace).

temperátní opadavý  listnatý les

- vazba na dostatečně vlhké temperátní
klima, s relativně teplým a vlhkým 
létem a mírnou, ale často mrazivou 
zimou;

- ochranu před zimou řeší klidovým 
obdobím –> cyklický vývoj.

boreální a horský jehličnatý les

- vazba na boreálně temperátní klima s 
kratším létem a velmi chladnou zimou;

- krátkost vegetačního období řeší
stálezeleností (kromě modřínu), ochranu 
před zimou (tj. chladem a fyziologickým 
suchem) řadou morfologických a 
fyziologických adaptací (jehlicovité listy, 
mrazuvzdorné tracheidy, uzavíratelné
průduchy.

Základní charakteristika



Klimatické podmínky středoevropských lesních biomů v globálním měřítku

Slavíková 1986



limitujícím faktorem výskytu listnatých, a 
posléze i jehličnatých lesů ve vyšších 
polohách je především nízká průměrná
roční teplota, potažmo krátké vegetační
období…

Neuhäuslová et al. 2001

Klimatické podmínky středoevropských lesních biomů v ČR

…ale roli hrají i další faktory, spjaté se 
specifickým horským klimatem (sníh, 
námraza, vítr, rychlé střídání teplot, 
vyluhované půdy aj.)
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částečně limitujícím faktorem výskytu 
listnatých lesů v nižších polohách je nízký 
roční úhrn srážek, nejvýraznější v 
oblastech srážkového stínu (Libědice na 
Žatecku 410 mm/rok)



Středoevropský les – ekologická charakteristika

Vedle horských poloh, kde jsou zvýhodněny drsnými klimatickými podmínkami, se 
jehličnaté lesy vyskytují i na řadě neklimaxových, azonálních stanovišť, kde je 
oslabena konkurenceschopnost listnatých dřevin.

hadcový bor podmáčená smrčinaacidofilní skalní bor

http://www.sci.muni.cz/botany/galerie

- kyselá a podmáčená stanoviště od nížin do hor (březové bory, rašelinné bory s 
břízou pýřitou nebo smrkem, blatkové bory, podmáčené a rašelinné smrčiny);

- extrémně kyselá nebo kyselá a suchá (často skalnatá) stanoviště nižších a 
středních poloh (acidofilní bory);

- bazická, ale extrémně suchá (často skalnatá) nebo toxická stanoviště nižších a 
středních poloh (bazifilní a hadcové bory).



Neuhäuslová et al. 2001, http://www.ibot.cas.cz

Zastoupení různých typů lesa v potenciální vegetaci ČR
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Současné zastoupení jehličnatých a listnatých dřevin v lesích ČR

%

jehličnaté

listnaté

To vše při celkové lesnatosti 33,5% a vyšší lesnatosti výše položených „tajgových“
poloh.

http://www.agroporadenstvi.cz



Opadavost a stálezelená jehličnatost jako dvě kompetující evoluční strategie: 
trade-off

K opadavosti se u listnatých dřevin fylogeneticky pojí výskyt trachejí v dřevní části 
cévního svazku. Tracheje díky své stavbě vedou vodu vzhůru stromem značnou 
rychlostí (1-60 m/h), což opadavým druhům umožňuje udržovat vysoké tempo 
fotosyntézy a tím konkurenčně potlačit jehličnany. Tato výhoda se však ztrácí v 
suchých oblastech a v oblastech, kde je růst listnáčů limitován dlouhou zimou.

K jehličnatosti se fylogeneticky pojí výskyt tracheid, jež kvůli své stavbě vedou 
vodu mnohem pomaleji – maximálně 0,5 m/h. Fotosyntéza je potom (i z dalších 
důvodů) méně efektivní. Tracheidy ovšem, stejně jako jehlice, dobře odolávají
mrazu, takže fotosyntéza může začít okamžitě po oteplení a rozmrznutí půdní vody 
(za dostatku vody může u některých druhů běžet i v hlubokém mrazu). Jehličnany 
mají navíc větší listový povrch než listnáče.  

Opadavost je považována za primárně subtropickou adaptaci na sezónní sucho: 
opadavé stromy snižují spotřebu vody shazováním listí (evapotranspirace totiž jinak 
běží dost mechanicky a na její regulaci jsou třeba speciální adaptace). 

Jehličnatost je takovou speciální adaptací na efektivnější nakládání s vodou.

Archibold 1995



Speciální adaptace drobnolistých listnáčů na nízké teploty: 
bříza a osika versus buk a dub

Drobnolisté dřeviny stromovitého vzrůstu (bříza, osika) jsou spíše R-S stratégy a 
dlouhověkým jehličnanům v chladných oblastech většinou významně nekonkurují. 
Přesto s nimi koexistují, především v raných sukcesních stadiích boreálního lesa. 
Mrazuvzdornost si zajišťují fyziologickou adaptací, kterou sdílejí s jehličnany –
dehydratací buněk vodivých pletiv spojenou s tvorbou mimobuněčného ledu. 
Širokolisté druhy naproti tomu spoléhají na hluboké podchlazování vody v buňkách 
vodivých pletiv, které však funguje maximálně do teplot kolem -40 °C. 

Archibold 1995

Diferenciální tepelná analýza dvou severoamerických druhů
širokolistých, silný mráz nesnášejících dřevin, a dvou druhů
drobnolistých mrazuvzdorných dřevin. U druhů k mrazu citlivých 
(buk, dub) dochází při teplotách pod -40 °C k letálnímu mrznutí
buněčné vody, provázenému výrazným uvolňování tepla.  

drobnolisté
mrazuvzdorné

širokolisté
citlivé



Středoevropské lesní biomy – zastoupení životních forem

Archibold 1995



Primární produkce (kg sušiny/ha) různých složek středoevropského smíšeného lesa.  

Středoevropské lesní biomy – produkce, biomasa 
BUKHABR DUB

listy

větvičky

větve
dřevo 
kůra

kmeny
dřevo 
kůra

stromy

keře

byliny

opadanka

kořeny stromů

nadzemní podzemní a keřů podzemní části bylin

celková

Archibold 1995



Středoevropské lesní biomy – produkce, biomasa 

- listnaté i jehličnaté stromy – C3 rostliny

- teplotní optimum fotosyntézy mezi 10 a 20 °C

- teplotní rozsah fotosyntézy: listnáče – většinou 5 až 25 °C
jehličnany – dolní teplotní kompenzační bod fotosyntézy 

u většiny druhů mezi -3 až -8 °C (u Abies alba pozorováno až -18 °C) 

- rychlost fotosyntézy (rychlost asimilace CO2) silně závisí i na stáří listů, typu listů v 
rámci stromu (stinné vs. slunné listy) a, jako u ostatních rostlin, na dostupnosti světla  
(důležité je i spektrální složení), vody, živin, na koncentraci CO2 aj.;

- s ohledem na dostupnost výše uvedených zdrojů se tedy mění i produktivita 
stanoviště:

Roční nadzemní produkce dubového lesa se 
měnila od 4 500 kg/ha na živinami chudých 
jílech po 21 000 kg/ha na aluviálních půdách.  

Peet 1981 ex Archibold 1995

Archibold 1995



Středoevropské lesní biomy – produkce, biomasa 

Slavíková 1986



Středoevropské lesní biomy – produkce, biomasa

Slavíková 1986



Středoevropské lesní biomy – produkce, biomasa 

Produkce a biomasa různých typů temperátních opadavých lesů...

…a jehličnatých lesů.
Archibold 1995



Středoevropské lesní biomy – koloběh základních živin

Archibold 1995Koloběh hlavních živin ve středoevropském opadavém lese.

srážky

podkorunové srážky

listový opad

opad bylinného patra

nadzemní
zásoba živin

BUK
HABR

DUB

stok po kmeni

podzemní
zásoba živin

CELKOVÁ RETENCE ŽIVIN STROMY

CELKOVÝ PŘÍJEM ŽIVIN 

NÁVRAT ŽIVIN



Středoevropský les – faktory prostředí

lesní klima vs. klima bezlesí

- stinnější: v lesním interiéru je snížena intenzita záření vlivem zástinu 
korunami stromů, druhy podrostu proto musejí tolerovat stín

Archibold 1995únor říjen

doubrava

bučina

březina



Středoevropský les – faktory prostředí

lesní klima vs. klima bezlesí

- stinnější: v lesním interiéru je snížena intenzita záření vlivem zástinu 
korunami stromů, druhy podrostu proto musejí tolerovat stín; v opadavém 
lese ovšem existuje výrazná sezónnost

Slavíková 1986



Středoevropský les – faktory prostředí

lesní klima vs. klima bezlesí

- vyšší vzdušná vlhkost: stromy snižují výpar z půdy, zpomalené proudění
vzduchu zase snižuje výměnu vzduchu se sušším bezlesím

- ale nižší úhrn srážek vlivem intercepce (zachycení srážek vegetací)

zachyceno korunami

propuštěno - smrčina

- bučina

- stok po kmeni

- stok po kmeni

zachyceno korunami

propuštěno

intenzita srážky Feucht 1936

V Orlických horách činila 
intercepce ve smrkovém 
porostu v ročním průměru 
210 mm (16 % srážek), 
v bukovém porostu jen 85 
mm (7 % srážek).

Kantor & Šach 2002



Středoevropský les – faktory prostředí

lesní klima vs. klima bezlesí

- teplotně stabilnější: maximální teploty nižší a minimální vyšší, zejména ve 
vegetačním období menší denní kolísání; teplota v koruně však může být 
během dne o několik stupňů vyšší než teplota okolního vzduchu.

volné prostranství

smíšený les

hustá kultura
douglasky

teplota povrchu půdy

Ellenberg 1996



Středoevropský les – faktory prostředí

lesní klima vs. klima bezlesí

- vertikální gradient koncentrace CO2, s odlišným průběhem během dne a noci. 
Ve dne dvojitý gradient od půdy a volné atmosféry, s minimem v oblasti 
maximální fotosyntetické produkce (tj. v korunách). V noci jednoduchý gradient 
s maximem nad povrchem půdy (intenzivní dýchání půdních dekompozitorů). 

Slavíková 1986

F – fotosyntéza
R – respirace (dýchání)
PR – půdní resprace
RD– respirace dekompozitorů
RK – respirace kořenů
O – opad
A – tok asimilátů do kořenů



Středoevropský les – faktory prostředí

lesní klima vs. klima bezlesí

- zpomalené proudění vzduchu: jeden z hlavních faktorů, umožňujících vznik 
specifického lesního klimatu. Masa stromů vytváří bariéru, jež výrazně snižuje 
rychlost větru v lesním interiéru a naopak zvyšuje rychlost proudění nad lesem. 
Tento rozdíl je samozřejmě výraznější za olistění.

Ellenberg 1996
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