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• 3 poddruhy (P. c. subsp. contorta, P. c. subsp. latifolia, P. c. subsp.
murrayana)

• Morfologická diferenciace variačně statistického charakteru –
determinace obtížná

• Velmi podobná je b. Banksova P. banksiana, s níž se i kříží

• Taxonomie dosud ne zcela vyřešena (DNA – jv. Alberta, z. OR, MT)

• 14 kultivarů

Proměnlivost



• Kanada, USA, Mexiko

• 64–31° s. š., 0–3900 m n. m.

• min. t = 7 °C (J), –57 °C (S)

• max. t = 27 °C (J), 38 °C (S)

• srážky 250 mm (dolní část

vnitrozemí) až 2500 mm

(mlžné s. pobřeží)

• Evropa, AUS, NZL, ARG, CHL

• ČR 126,5 ha (2018)

Rozšíření



• Směsi s řadou dřevin (např. DG, Th. plicata, 
Ts. heterophylla, Sq. sempervirens, Ch. 
lawsoniana, P. glauca, některé listnáče)

Ekologické nároky

DG

• Suché písky až zamokřené horské louky, rašeliniště, skály, sutě

• Nároky podle ekotypů – na vláhu nižší nároky P. c. subsp. murrayana

• Optimum vlhčí a bohatší půdy

• Sucho – hlavně semenáčky (1. rok)



• Ke stínu netolerantní –> přímé oslunění (výrazná PO – po
požáru, holoseči)

• Středně až zcela odolná mrazu (záleží na původu)

• Tolerance k SO2 (evoluční vývoj ve vulkanických oblastech, KH)



• Vysoká životaschopnost semen

• Mělké prokořenění –> náchylná k větru

• V přehoustlých porostech i těžký sníh –> zlomy (v porovnání s
BO méně, jinak však kvalita nižší)

• Husté porosty náchylné ke škodám hmyzem

• GB –> sosnokaz borový, hřebenule ryšavá, tmavoskvrnáč
borový, lýkohub sosnový

• Rzi, sypavky, václavka, kořenovník vrstevnatý, ohňovec
borový



• Dimenze závislé na poddruhu (původu): P. c. subsp. contorta 10 m, P.
c. subsp. latifolia 40(–50) m, P. c. subsp. murrayana > 50 m, d1,3 až
200 cm (vliv hustota porostu, env. faktory)

• Kmen plnodřevný, malá sbíhavost, špatné čištění (ale větve tenké a
krátké), někdy křivolakost i vícekmennost

• Věk obecně < 300 let

• Na Z SA významná až hlavní hospodářská dřevina

Produkce a využití



• Výškový růst zpočátku rychlý, ochabuje v 80–120 letech

• Dřevo – měkké, lehčí, úzká běl (podobné BO, větší podíl
jádra)

• Stavebnictví, truhlářství, celulóza, kompozitní materiály

• Mimoprodukční – protierozní, vysušování bažin, rekultivace,
imisní holiny, městská zeleň – sadovnicky málo ceněna
(někde invazní!)



• 1984–1985 založeny 3 výzkumné plochy,

35 proveniencí 3 poddruhů (K. Kaňák)

Provenienční výzkum



• Evropa –> v porovnání s BO má nižší produkci, ale větší odolnost
mrazu a suchu

Výsledky

• ČR (34 let):

• Srovnatelné s výsledky z Německa

- acidofilní DB –> (c) rychlý růst hl. z pobřeží WA, OR, CA

- extrémní suchý a chudý BO –> nejlepší pobřeží OR (c), Kaskády OR (l)

- kyselá SM –> hl. (l) ze středních poloh



Publikace výsledků

2017–2018

(odkazy v seznamu literatury v LP 7/2019)



• Na chudých stanovištích při vyšší hustotě zásah již v 10 letech

• Probírka přehoustlých porostů může obnovit růst. potenciál

• Výchova za dobu 25 let zvýšila podíl obchodovatelného dříví o
460 % (Johnstone 1981)

• Monokultury i smíšení (SM–BOP–JD), obmýtí 90 let

• Bývá E1 –> komplikace PO

• Nejlepší obnova holá seč, v urč. příp. i skupinovitě výběrná

• Optimum – násek s přípravou půdy, příp. včas rozvolnit zápoj

Pěstební aspekty



• Vhodná pro písčitá, suchá až čerstvá, sterilní, slunná
stanoviště, zejména LVS DB až BK i v podhůří; mrazuvzdorná,
nedostatek vzdušné vlhkosti

• Monokultury sázet v hustším zápoji

• Intenzivní rozklad humusu, vyplavování K, Mg, Ca

• Na chudá stanoviště P. c. subsp. contorta (pěstován ojediněle)

• Vhodná do imisních oblastí

• Významné škody zvěří

Lesnické využití v ČR:



• kvalita ne výjimečná, některé provenience v produkci > BO

• dřevo velké jádro, dekorativní, dobrá využitelnost

• široká ekovalence

• meliorační účinky –> acidifikace

• některé provenience odolné k suchu

• stabilizační význam, odolná k mrazu, někdy prolámání korun

• biotičtí škůdci obdobní jako u BO

• s BO křížení nedoloženo

• vynikající směsi s HB, vhodný i DB, vyžaduje vyšší spon

• přirozená obnova se dostavuje

Souhrn
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