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ÚVOD

Vývoj koncepce odv tvové politiky a ekonomický vývoj 
v posledních letech ovliv ují nár st vým ry neobhospoda ované 
zem d lské p dy v celé st ední Evrop  (European Communities 
2003). Na pozemcích ponechaných bez obhospoda ování dochází 
asto k postupné sukcesi lesa. Postup sukcese, druhovou skladbu 

a stav nov  vytvá ených porost  ovliv uje komplex nejr zn jších 
faktor  (stanovištní podmínky, zp sob p edchozího obhospoda-
ování, zdroje osiva a další). Nej ast ji se zmlazují d eviny s pio-

nýrskou strategií r stu. Zna ný potenciál produkce biomasy poros-
t  vysv tluje zvýšený zájem o tyto porosty v posledních letech. 
Krom  produkce biomasy pro energetické ú ely mohou tyto poros-
ty sloužit i jako p ípravné porosty pro vnášení cílových d evin 
(ROCK et al. 2004, LEDER 2005). 

Cílem p ísp vk  je charakterizovat produk ní potenciál porost
s dominantním zastoupením olše lepkavé vzniklých sukcesí na býva-
lých zem d lských p dách neobhospoda ovaných po dobu cca 10 let.

POPIS STANOVIŠT  A METODIKA

Pro sledování procesu sukcese lesa na obhospoda ovaných 
pozemcích byly vybrány porosty olše lepkavé (Alnus glutinosa)
v po áte ním stadiu r stu (v k porost  do 10 let). Lokalita u obce 
Chábory (nadmo ská výška 300 m, blíže k toku trvalý travní porost, 
dále orná p da) byla v lét  1998 zaplavena p i lokální povodni 
Zlatého potoka. Povode  zp sobila p ekrytí stávajícího p dního 

povrchu r zn  silnou vrstvou náplav . Opad semen z okolních olší 
i jiných d evin na volnou p du zajistil jednorázový plošný výskyt 
hustého náletu. Lokalita íkov leží v nadmo ské výšce cca 260 m 
v t sné blízkosti eky Metuje. Také zde bylo hospoda ení na orné 
p d  omezeno po lokálních záplavách v roce 1998. 

V lét  2008 byla na lokalit  Chábory, v roce 2009 na lokalit
íkov provedena statistická inventarizace v síti kruhových ploch 

o vým e 10 m2 (polom r 1,78 m) v pravidelném rozestupu s ohle-
dem na velikost lokality. Na lokalit  Chábory bylo založeno 71 kru-
hových ploch v rozestupu 20 m, na lokalit íkov 35 ploch v roze-
stupu 10 m. Na jednotlivých ploškách byla m ena tlouš ka všech 
jedinc  (v etn  souší) ve výšce 1,3 m podle d evin. Výšky strom
a délky korun pro vytvo ení výškových grafi kon  byly m eny 
na reprezentativních vzornících podle tlouš ky. Horní porostní 
výška byla brána jako 100 nejvyšších jedinc  na hektar. Sv telný 
režim slune ného dne ve vý etní výšce ve st edech monitora ních 
plošek zjiš ovaný luxmetrem na lokalit  Chábory byl porovnáván 
se sv telnými pom ry na volné ploše.

VÝSLEDKY

Souhrnná vým ra smíšeného porostu s dominantním zastou-
pením olše na lokalit  Chábory je 1,75 ha, intenzita vzorkování 
p i 71 ploškách s vým rou 10 m2 inila 4,1 %. Druhová sklad-
ba, po ty jedinc  i další porostní charakteristiky na jednotlivých 
ploškách kolísaly. St ední po et jedinc  p esahoval v roce 2008 
31,4 tisíce jedinc  strom  na hektar (živých 24,4 tisíc, tj. 78 %), 
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ABSTRACT

Monitoring of successive stages of alder stands (Alnus glutinosa) from natural regeneration on abandoned agricultural lands was realized 
in 2008 and 2009. Analysed alder stands arose on silt deposition after local fl ooding in 1998. Stand analysis were realized on the circular 
plots (10 m2 each) in regular networks. Alder dominated in both stands. Basic stand characteristics differed due to different stand density,
dimensions of the mean stems were similar. Density of living trees varied from 11.6 to 24.4 thousand pcs per ha, stand basal areas were 
20 a 43 m2/ha. Thin trees dominated in both stands, high production potential indicates the thickest trees (over 10 cm). High number 
of trees positively infl uenced tree quality. Measurement did not confi rm the relationship between light and stand density on circular plots. 
Vital weed occurred on both stands.
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etnosti kolísaly v rozp tí od 5 do 66 kus  na plošce (v etn  sou-
ší). Rozd lení etnosti strom  na ploškách bylo levostranné s dv ma 
vrcholy. Plošky s po tem jedinc  15 – 25 ks (tj. 15 – 25 tisíc jedin-
c  na hektar) byly nejpo etn jší (28 %), druhý vrchol byl u plošek 
s etností jedinc  40 – 45 ks (10 %). V d evinné skladb  výrazn
dominovala olše, z dalších d evin vyšší zastoupení dosahovala 
ješt  b íza a jasan. Na ploše bylo zaznamenáno celkem 18 taxon
d evin. Druhy s nejnižší etností byly pro další hodnocení spojeny 

(položka List v tabulce 1 zahrnuje akát, bez, lísku, jablo  a st em-
chu). Olše spolu s b ízou a stromovými vrbami tvo í horní patro, 
další d eviny se vyskytují zejména v podúrovni. Dominantní zastou-
pení si olše udržuje i na kruhové základn , z dalších d evin má vyšší 
zastoupení b íza a vrby. Vý etní kruhová základna porostu dosaho-
vala 45,5 m2/ha, jednotlivé plošky vykazovaly zna né kolísání G 
v závislosti na stavu porostu (1,6 – 85,0 m2/ha). Suché stromy 
se na celkové kruhové základn  porostu podílely 5,3 %. 

Tab. 1.
Základní charakteristiky sledovaných porost
Basic characteristics of monitored forest stands

Plocha/
Plot

D evina/
Tree species

Zastoupení N/
Share of N %

Zastoupení G/
Species share of BA %

d1,3 cm 
(± Sx) dg cm Max d1,3 cm Výška/Height m 

(± Sx)
Chábory olše/alder 79,4 89,1 4,0 (2,2) 4,6 12,2 6,8 (2,5)

b íza/birch 6,2 4,5 3,0 (2,1) 3,6 8,9 5,5 (2,7)
jasan/ash 4,6 0,4 1,1 (0,8) 1,3 4,6 2,8 (1,3)
javory/maples 3,6 0,8 1,6 (1,2) 2,0 7,4 3,7 (1,9)
vrby/willows 2,0 2,8 4,0 (2,9) 5,1 12,5 6,5 (2,9)
jilm/elm 1,8 0,3 1,5 (0,9) 1,7 3,4 3,5 (1,5)
osika/aspen 0,5 0,8 4,6 (3,0) 5,5 8,8 7,1 (3,2)
lípa/lime 0,1 0,1 2,9 (1,7) 3,3 4,5 5,5 (2,5)
list/other broad-
leaves

1,8 1,2 2,5 (2,6) 3,6 10,2 4,5 (2,9)

, ø 100,0 100,0 3,6 (2,3) 4,3 12,5 6,3 (2,7)
íkov olše/alder 100,0 100,0 3,1 (2,0) 3,6 10,0 7,9 (1,9)
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Obr. 1.
etnosti strom  podle tloušt k, výšková k ivka a k ivka nasazení koruny na ploše Chábory

Tree distribution according to diameter, mean height and height of crown base on plot Chábory
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Levostranné rozd lení etností strom  ovlivnilo rozdíly mezi 
tlouš kou st edního kmene (dg) a pr m rnou tlouš kou jednotli-
vých d evin (tab. 1). St ední porostní tlouš ka dosahovala ve v ku 
9 let 3,6 cm (4,1 cm u živých strom ), st ední kmen (dg) m l tlouš -
ku 4,3 cm. Hodnoty maximálních tloušt k (p es 12 cm u úrov ových 
strom ) ukazují výrazný r stový potenciál d evin na tomto stano-
višti. Levostranné rozd lení etnosti strom  ovlivnilo i st ední 
porostní výšku (6,9 m), horní porostní výška p esahovala 12 m 
(obr. 1). S rostoucí výškou strom  se postupn  zvyšovala i st ední 
délka korun, u potla ených jedinc  v podúrovni délka koruny 
nep esahovala 0,5 m. Délka kmene bez v tví u úrov ových strom
dosahovala až 7 m, vzhledem k vysoké po áte ní hustot  porostu 
a postupu p irozeného vyv tvování m la v tšina kmen  vysoký 
potenciál kvality. 

Vysoká porostní hustota vede k postupnému odumírání zastí-
n ných jedinc . Podíl stojících odum elých strom  na ploše dosa-
huje 22 %, tyto však tvo í pouze 5 % zjišt né vý etní kruhové 
základny porostu. Výrazn  vyšší mortalitu má krom  nejpo et-
n jší olše (26 %) i jasan (21 %). S postupným pro e ováním po-
rostu lze p edpokládat výrazné zm ny jednotlivých porostních 
charakteristik.

Hodnocení sv telných pom r  luxmetrem na lokalit  Chábo-
ry neprokázalo výrazn jší vztah mezi sledovanými porostními 
parametry jednotlivých plošek a nam enou hodnotou sv telného 
zá ení. Hodnota intenzity osv tlení v porostu inila v ase m ení 
pr m rn  3,0 % hodnoty volné plochy, s minimem 0,3 % a maximem 
23,4 %. P í inou nízké závislosti mezi sv telnými pom ry a porost-
ními parametry byla zna ná heterogenita korunového patra. Vyso-

ká úrodnost lokality vlivem náplavy p dy i variabilita sv telných 
podmínek umož ují výskyt vitálního bylinného patra s dominancí 
zejména nitrofi lních druh  (kop iva, star ek, zlatobýl). P imíšené 
d eviny v podúrovni zatím zdárn  odr stají.

Na lokalit íkov v porostu dominuje olše, b íza a st emcha 
v jednotlivé p ím si nebyly na kruhových plochách zachyce-
ny. Porost má vým ru 0,47 ha, p i 35 ploškách tak byla intenzita 
vzorkování 7,4 %. Po ty všech jedinc  na ploškách kolísaly v roz-
p tí 3 - 48 tisíc na ha se st ední hodnotou 19,4 tisíc jedinc
na hektar. Plošky s po tem strom  20 - 30 ks dominovaly 
(27 % všech plošek). Stojící souše však tvo ily 45 % z celkové-
ho po tu jedinc , st ední po et živých strom  na hektar tak dosa-
hoval 10,6 tisíc jedinc  na ha. Tlouš ky strom  kolísaly v roz-
p tí 0 - 10 cm, etnost strom  s tlouš kou nad 8 cm však 
byla nízká (obr. 2). Porost vykazoval levostranné rozd lení tlouš-
t k s nej etn jším intervalem 1 - 3 cm (celkem 51 %), zna ný 
podíl strom  v tomto intervalu tvo ily suché stromy. St ední tlouš -
ka olše na ploše byla 3,1 cm (tab. 1), tlouš ka živých strom
4,3 cm (Sx 1,9). St ední porostní výška inila 7,9 m, horní 
výška p esahovala 11 m. Vý etní základna porostu dosahovala 
22,1 m2/ha (Sx 8,9), suché stromy se na celkové vý etní základ-
n  podílely 10 %. Rozp tí v ku analyzovaných vzorník
bylo 6 – 9 let. Vysoký potenciál kvality porostu mírn  snižuje 
výskyt deformací kmen  vlivem žíru krytonosce olšového 
(Cryptorhynschus lapathi), výskyt poškozených jedinc  však nep e-
sáhl 5 %.

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tlouš ka/Diameter (cm)

Po
et

 (t
is

. k
s/

ha
)/N

um
be

r o
f s

te
m

s 
(ts

nd
 p

cs
/h

a)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Vý
šk

a/
 H

ei
gh

t (
m

)
Po et / Number of stems

Výška / Tree height

Obr. 2.
etnosti strom  podle tloušt k a výšková k ivka na ploše íkov

Tree distribution according to diameter and mean height on plot íkov
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DISKUSE

Zájem o sledování sukcese lesa na bývalých zem d lsky 
obhospoda ovaných lokalitách se v posledních letech logicky 
zvyšuje. Nov  vznikající porosty v odpovídající hustot  s vyso-
kým potenciálem produkce biomasy mohou p ízniv  ovliv ovat 
fyzikální i chemické vlastností svrchních vrstev p dy. Lesní poros-
ty vzniklé sukcesí na bývalých zem d lských p dách jsou nej as-
t ji tvo eny d evinami s pionýrskou strategii r stu. Zna ná pro-
m nlivost procesu sukcese ovliv uje r st i porostní charakteristiky. 
JOHANSSON (2000) zjistil v srovnateln  starých porostech olše lepka-
vé zna nou variabilitu porostních charakteristik práv  vlivem pro-
m nlivé hustoty. Vý etní základna jím sledovaných porost  kolísala 
v rozmezí 13 – 19 m2/ha. Z celkové produkce biomasy 
(35 – 54 tun/ha) tvo ila hmota kmene více jak 70 %, od vý et-
ní tlouš ky 10 cm je více jak 80 % celkové biomasy kumulováno 
v kmenech strom . Krom  porost  vzniklých sukcesí je studo-
vána zejména produkce porost  vzniklých um lou obnovou 
(nap . URI et al. 2002, 2003).

Jednorázový vznik porost  po lokálních záplavách, vhodné 
stanovištní podmínky i vysoká porostní hustota p ízniv  ovliv u-
je porostní charakteristiky. V následném procesu autoredukce lze 
p edpokládat výrazný pokles po tu strom  a zm ny rozm r  st ed-
ního kmene. Zna ný r stový potenciál olšových porost  zmi ují 
r zní auto i. SVOBODA (1957) udává srovnatelný výnos olšové 
pa eziny s výnosy buku a borovice na stejných bonitách. Tabulky 
pro olšové porosty ve v ku 10 let udávají zásobu 11 – 67 m3/ha 
v závislosti na bonit , na sledovaných lokalitách odpovídá po-
rostní výška absolutní bonit  24 se zásobou 34 m3 hroubí 
(Kolektiv 1992). Dosavadní výsledky produkce olšových porost
zahrnují v tšinou starší porosty vzniklé um lou obnovou. 

ZÁV R

Olše lepkavá pat í k d evinám s pionýrským charakterem 
r stu. Vysoká objemová produkce, zna ná variabilita nárok
na stanovištní podmínky, rychlý r st v mládí i široká použitelnost 
d eva adí olši mezi d eviny s vysokým potenciálem. Sledované 
porosty vznikly sukcesí na opušt ných zem d lských p dách, 
v k analyzovaných porost  nep esáhl 10 let. Vznik porost
sukcesí vysv tluje vyšší variabilitu porostních charakteristik 
v rámci jednotlivých plošek. Sledované porosty dosahovaly vyso-
ké pr m rné hustoty živých strom  24,4 tisíc a 11,6 tisíc jedinc
na ha. Zna ná hustota živých strom  na lokalit  Chábory se promítla 
i do hodnoty G, na lokalit íkov byla kruhová základna polovi -
ní. Rozm ry st edních strom  byly na obou lokalitách srovnatelné. 
I p esto, že v porostech dominují slabé stromy, nejsiln jší stromy 
s tlouš kou p esahující 10 cm nazna ují vysoký produk ní poten-
ciál porost . Vysoký po et strom  ovlivnil porostní charakteristiky 
i kvalitu analyzovaných porost . M ení sv tlených podmínek 
v porostech nepotvrdilo vztah mezi porostními charakteristikami 
a množstvím pronikajícího sv tla. P es vysoký korunový zápoj 
se na obou sledovaných lokalitách vyskytuje vitální bylinná vegeta-
ce tvo ená zejména nitrofi lními druhy.

Pod kování:
P ísp vek byl vypracován v rámci ešení výzkumného zám ru 

MZe . 0002070203 „Stabilizace funkcí lesa v antropogenn  naru-
šených a m nících se podmínkách prost edí“.
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STAND CHARACTERISTICS OF YOUNG ALDER STANDS ESTABLISHED BY SUCCESSION 
ON ABANDONED AGRICULTURAL LANDS

SUMMARY

Area of abandoned agricultural lands has increased in central Europe during the last years. Succession of pioneer tree species often 
occurs on these localities. High production capacities and potential to modify soil conditions explain increasing interest in these stands 
at present time. Two young alder (Alnus glutinosa) stands originated by succession on abandoned agricultural lands after local fl ooding 
in 1998 were studied on circular network plots in 2008 (Chábory plot) and 2009 ( íkov plot). Stands originated by natural succession 
had high variability of stand characteristics. Alder absolutely dominated on the íkov plot, share of other deciduous trees besides alder 
at the Chábory plot was 21% (11% in stand basal area - BA). Forest stand at Chábory plot had density 31,400 trees per ha and BA 45.5 m2/
ha, density and BA at íkov plot were lower (19,400 trees per ha and 22.1 m2/ha). Suppressed dead trees formed 22% of all standing trees 
at Chábory plot (5% of BA); share of dead trees at íkov plot was higher (45% in N, 10% in BA). Thin trees dominated in both stands, 
mean stems had similar dimensions. Most of biomass was in smallwood, however maximal dimensions (over 10 cm) showed high 
production potential of these stands. Evaluation of light conditions at the Chábory plot did not confi rm the relationship between light 
and stand characteristics of partial plots. Vital nitrophilous weed was present on both localities. Despite the damage of some trees 
by osier weevil (Cryptorhynchus lapathi) at íkov plot, (below 5%) naturally pruned straight trunks offer high quality potential 
for the future.
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