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Úvod:

Prezentace navazuje na příspěvek „Dílčí výsledky hodnocení introdukovaných druhů rodu 

Abies na třech výzkumných plochách sérií VÚLHM 1976, IUFRO 1980 a IUFRO 1984“, který 

byl prezentován na interním semináři „Intro“ 21. 10. 2016.

Předmětem výzkumu, na který předchozí příspěvek odkazoval, bylo posouzení potenciálu vitality 

různých druhů rodu Abies testovaných na výzkumných plochách založených v různých 

stanovištních podmínkách.

VÚLHM 1976, č. 64 - Písek IUFRO 1980, č. 213 - Zbiroh IUFRO 1984, č. 219 - Dražičky









Dílčí výsledky hodnocení (Frýdl et al, 2018):

 Potomstva proveniencí A. alba - vysoké hodnoty vitality na všech třech lokalitách ve srovnání 

s A. cephalonica – stejně jako v případě hodnocení produkčních charakteristik).;

 Potomstva proveniencí A. cilicica a A. pinsapo jsou spíše homogenní, pokud jde o výsledky 

hodnocení jejich vitality na všech třech lokalitách;

 Vysoký potenciál druhu A. grandis byl potvrzen vynikajícím růstem; nejlépe si vedly 

provenience z pobřežních lokalit ve státě Washington; 

 Růst druhu A. procera je pomalejší, než je tomu u druhu A. grandis, ale stále je rychlejší než 

u proveniencí druhu A. alba.

 Závěrem bylo možno vyslovit předpoklad, že zdravotní rizika, extrémní ekologické 

vzdálenosti v případě přenosu reprodukčního materiálu, trendové posuny tempa růstu a 

změna pořadí s věkem jsou nejistoty, které vyžadují velkou opatrnost při výběru proveniencí 

pro import.

Frýdl, J.; Dostál, J.; Beran, F.; Čáp, J.; Fulín, M.; Frampton, J.; Božič, G.; Mátyás, C. Exotic 

Abies Species in Czech Provenance Trials: Assessment after Four Decades. Acta Silv. Lign. 

Hung. 2018, 14, 1, 9–34



Výzkum citlivosti vybraných druhů rodu Abies k probíhajícím změnám prostředí 

Úvod: Data získaná ověřováním proveniencí různých druhů rodu Abies na provenienčních plochách 

sérií VÚLHM 1976 (č. 64 - Písek), IUFRO 1980 (č. 213 - Zbiroh) a IUFRO 1984 (č. 219 - Dražičky)

byla znovu analyzována pomocí nového přístupu, aby se přímo odhadl růst jejich populací na jejich 

původních místech v individuálně generovaných budoucích klimatických podmínkách. Výsledky 

odhalily vysoký potenciál odolnosti vybraných druhů rodu Abies. 

Souvislosti a cíle: Růst a životaschopnost jedle bělokoré v budoucích klimatických scénářích nejsou 

dosud dostatečně prozkoumány. Předmětem výzkumu byly vybrané charakteristiky minulého klimatu 

určující současné a předpokládané budoucí růstové charakteristiky s cílem analyzovat vyhlídky 

adaptivního pěstování a asistovaný přenos populací jedle bělokoré a zavádění nepůvodních druhů 

rodu Abies.

Metodika: K modelování charakteristik výškového růstu v rámci reakcí dospělých populací byl vybrán 

Hargreavesův klimatický deficit vlhkosti. Vzdálenost klimatického přenosu byla použita k hodnocení 

relativního vlhkostního deficitu u populací na testovacím místě, ve vztahu k minulým podmínkám, 

kterým se populace přizpůsobily. Data získaná využitím aplikací „RCP8.5 ClimateEU“ a „ClimateWNA

pathway“ byly využita k určení individuálních minulých, současných a budoucích podmínek deficitu 

vlhkosti. 



Obr 1. Očekávaná změna teploty (dT) a srážek (dP) v letním čtvrtletí (červen – červenec – srpen) 

v jihozápadním Maďarsku na xerických limitech jedle bělokoré na základě scénářů RCP4.5 a 

RCP8.5. Odkaz: průměr z let 1971 až 2000. Body: soubor znamená (10 simulací) 

předpokládaných změn. Chybové pruhy: 66% rozsah simulací (původní návrh B. Gálos, metoda 

výpočtu popsaná v [6]).
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Obr 2. Střední výšková reakce a jednostranná rovnice přenosu proveniencí jedle bělokoré na 

vzdálenost přenosu klimatu

(aktuální vs. minulost) vyjádřená v jednotkách ročního deficitu vlhkosti (mm srážek, 

dCMDann) na příkladu výzkumné plochy č. 64 - Písek. Regrese je významná při p ≤ 0,05.
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Obr 3. Průměrná výšková reakce všech proveniencí na vzdálenost přenosu klimatu (aktuální vs. minulost) 

vyjádřená v ročním klimatickém deficitu vlhkosti (mm srážek dCMDann) na příkladu výzkumné plochy č. 

64 - Písek. Provenience A. cilicica a A. pinsapo nejsou zobrazeny (úhyn). 
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Obr 4. Aktuální a budoucí vzdálenost přenosu klimatu a střední výšková reakce proveniencí jedle 

bělokoré na výzkumné ploše č. 64 - Písek. Jejich výkon je porovnáván ve dvou přenosových situacích, 

aktuálních výškách na testovacím místě (data naměřená v roce 2015, modré body) a předpokládaných 

výškách (klimatické období 2071–2100, odvozeno z ClimateEU, dráha RCP8,5, červené tečky). 

Přenosová rovnice pro současné a minulé klima byla extrapolována pro budoucí data. Vodorovná osa 

ukazuje vzdálenosti přenosu klimatu (deficit srážek mm). Pro srovnání jsou současné a budoucí výšky 

prezentovány jako hodnota indexu stanoviště pro věk 40 let, tj. v roce 2015.
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Obr 5. Srovnání hodnoty současné výšky bělokoré na výzkumné ploše č. 64 - Písek a odhadované budoucí 

průměrné výškové reakce na klimatické změny populací jedle bělokoré v jejich původním místě provenience. Jejich 

výkon je porovnáván ve dvou klimatických přenosových situacích, aktuálních výškách na testovacím místě (data 

naměřená v roce 2015, modré tečky) a předpokládaných výškách na počátku klimatického období 2071–2100 

(odvozeno z ClimateEU, dráha RCP8,5, červené tečky). Přenosová rovnice pro současné a minulé klima byla 

extrapolována pro budoucí data. Vodorovná osa ukazuje klimatické vzdálenosti v jednotkách dCMD (mm srážkový 

deficit). Pro srovnání jsou současné a budoucí výšky prezentovány jako hodnota indexu stanoviště pro věk 40 let, tj. 

v roce 2015.
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Obr 6. Klimatický diagram na příkladu výzkumné plochy č. 213 – Zbiroh (průměrné roční údaje za 
roky 1961–1990: teplota 7,2 ◦C; srážky: 586 mm). (Srovnání distribuce a sezónního rozložení srážek 

s letním maximem).



Obr 7. Klimatický graf meteorologické stanice Everett, Washington (průměrná roční data za roky 

1961–1990: teplota 10,3 ◦C; srážky: 950 mm). Srovnání distribuce srážek „sub-středomořského 

typu“ s minimem srážek v červenci.
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Výsledky: Profily tolerance vůči suchu získané využitím výše zmíněných aplikací 

charakterizovaly reakce importovaných (introdukovaných) proveniencí a předpovídají jejich 

budoucí výkonnost a schopnosti přežití. Jedle bělokorá vykazovala významnou diferenciaci mezi 

ostatními druhy rodu Abies, pokud jde o reakci na stres ze sucha. Při použití předpokládaného 

limitu tolerance k suchu představujícího 100 mm relativního deficitu vlhkosti se zdá, že většina 

testovaných populací jedle bělokoré může přežít předpokládané klima ve svých původních 

místech výskytu až do konce tohoto století. Vysoká úroveň přežití je pravděpodobná také u 

importovaných druhů balkánských jedlí a populací jedle obrovské, nikoli však u středomořských 

druhů. 

Závěry: Další perspektivy (projekce) vývoje jsou tedy méně dramatické, než by se dalo 

předpokládat z výsledků obvyklých hodnocení stávajících experimentů, a to i s 

ohledem na odolnost populací. Použitá metodika vyplňuje současnou mezeru mezi 

experimentálně určenou adaptivní reakcí a predikcemi potřebnými pro rozhodnutí 

řídícího hospodářského managementu. Rovněž zdůrazňuje jedinečný potenciál 

provenienčního výzkumu.

(Mátyás et al, 2021)
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