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ABSTRACT
Forest ﬂoor and topsoil properties of two 50-year-old stands (larch and spruce, alder and spruce) were compared under conditions
of former agricultural land in the Orlické hory Mts. (East Bohemia). The results showed, that amount of forest ﬂoor did not differ between
larch (75 t.ha-1) and spruce (66 t.ha-1) whereas forest ﬂoor of alder origin showed signiﬁcantly higher weight (121 t.ha-1) compared
to spruce (77 t.ha-1). The upper layer of forest ﬂoor of larch origin was higher in both Ca (2,543 mg.kg-1) and Mg (296 mg.kg-1) than
under spruce (Ca – 1,056 mg.kg-1, Mg – 103 mg.kg-1). Lower larch forest ﬂoor layer (FH) and topsoil showed lower concentrations of K
(155 and 44 mg.kg-1 respectively) whereas topsoil was higher in P (17 mg.kg-1) compared to spruce (7 mg.kg-1). The topsoil under larch
was also signiﬁcantly lower in percent of both total C (3.3%) and N (0.2%) and in C/N ratio (14). Topsoil was higher in Ca (152 mg.kg-1)
under alder. Both K (4,142 mg.kg-1) and P (209 mg.kg-1) were found to be signiﬁcantly higher in the upper forest ﬂoor (LF) compared
to spruce (K – 659 mg.kg-1 and P – 102 mg.kg-1). The trend of higher K was conﬁrmed also in topsoil under alder. The LF horizon
of alder origin consisted mainly of N-enriched leaves having signiﬁcantly lower C/N ratio (15) compared to spruce (27). The topsoil had
lower C/N under alder as well. It can be concluded that both larch and alder are able to form the nutrient-enriched forest ﬂoor layers.
However, we do not recommend use alder to establish large stands. This species had very low C/N ratio of forest ﬂoor; the lower C/N,
the higher risk of nitrate leaching. The C/N ratio was signiﬁcantly lower in alder topsoil (12; p  0.01) though the value under spruce seemed
to be similar (13).
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ÚVOD
ZemČdČlská pĤda byla v horských a podhorských podmínkách
získávána pĜevážnČ kultivací lesní pĤdy. Hory s velkou þástí pĜilehlého podhĤĜí byly na území našeho státu po dlouhou dobu prakticky
neosídlené a kolonizace pĜíznivČjších oblastí byla pomČrnČ Ĝídká
až do konce 12. století. Poþátky zemČdČlské þinnosti v oblasti
Orlických hor byly tČsnČ spojeny s existencí cisterciáckého kláštera Svaté Pole založeného roku 1149 (NOŽIýKA 1957, HORÁK 1963).
BČhem staletí vznikla v zájmové oblasti rozsáhlá zemČdČlsky
využívaná území. NicménČ nČkteré hospodáĜsky hĤĜe využitelné
pozemky byly pozdČji znovu zalesĖovány (PODRÁZSKÝ et al. 2009).
Významným dĤvodem byla aplikace výnosovČ pokroþilejších metod
zemČdČlského hospodaĜení. NejvČtší výmČra pozemkĤ vrácených
k plnČní funkcí lesa je v rámci zájmové oblasti doložena z období
pováleþného zalesĖování (HATLAPATKOVÁ et al. 2006, HATLAPATKOVÁ
2009).
Viditelným rysem obnovy lesního pĤdního prostĜedí je zformování povrchových organických horizontĤ vznikajících opadem
a rozkladem nadzemní rostlinné biomasy (KACÁLEK et al. 2007).
Tyto akumulované organické vrstvy oznaþované jako nadložní
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humus (BRIGGS 2004) jsou významným rysem odlišujícím lesní pĤdy
od zemČdČlských (TORREANO 2004) a navíc vývoj vrstev nadložního humusu pĜedstavuje z ekosystémového hlediska pĜíjem uhlíku
(PINNO, BÉLANGER 2008). V rámci naší studie nás zajímalo,
zda jsou vlastnosti povrchového humusu závislé spíše na druzích
dĜevin tvoĜících lesní porosty, nebo na vlastnostech svrchní minerální pĤdy. Porosty na zalesnČné zemČdČlské pĤdČ byly ke studiu
zvoleny zejména proto, že humus akumulovaný na povrchu pĤdy
je výsledkem existence první generace lesa, a tudíž žádná jeho þást
není dČdictvím po pĜedchozím lesním porostu. Za úþelem srovnání pĤd pod rĤznými dĜevinami v pĜedpokládaných srovnatelných
podmínkách prostĜedí byly vybrány párové lokality (smrk ztepilý
– modĜín evropský a smrk ztepilý – olše lepkavá) v padesátiletých
porostech první generace lesa v blízkosti obce Neratov v Orlických
horách.
Cílem studie bylo zjistit, jaké jsou vlastnosti nadložního humusu a svrchní minerální pĤdy pod rĤznými dĜevinami v porostech
první generace lesa.
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Tab. 1.
Lokality odbČrĤ vzorkĤ nadložního humusu a pĤdy
Description of sampled localities
Lokalita1

DĜeviny (VČk)2

Hornina/PĤda3

SLT4 NadmoĜská výška (m)5

GPS

Neratov I

SM (50), MD (50) glaukonitický pískovec/podzol, kambizem

6S

750

50°13‘16.024“N, 16°32‘7.352“E

Neratov II

SM (50), OL (50)

6O

710

50°13‘10.035“N, 16°32‘48.743“E

svor/kambizem

Zkratky: SM – smrk ztepilý; MD – modĜín opadavý; OL – olše lepkavá, SLT – soubor lesních typĤ
Captions: 1Locality; 2Tree species (Age); 3bedrock/soil (glaukonitický pískovec – glaukonitic sandstone; svor – mica schist; kambizem – cambisol;
podzol – haplic podzol (FAO 1998); spodosol (Soil taxonomy 1999, NċMEýEK et al. 2001); 4site (6S - Piceeto - Fagetum mesotrophicum; 6O - Piceeto - Abietum
variohumidum trophicum, VIEWEGH et al. 2003); 5 – Altitude. Species symbols: SM – Norway spruce; MD – European larch; OL – alder;

Tab. 2.
Biometrické charakteristiky sledovaných porostĤ (vČk 50 let)
Biometric characteristics of the investigated stands (age of 50 years)
Lokalita1

DĜeviny2

N (ks.ha-1)

G (m2.ha-1)

d1,3 (cm)

hdom (m)

ZakmenČní3

Gtab

Neratov I

SM

700

49,4

28,7

27,2

1,04

47,5 (bon. 1 – 34)++

Neratov I

MD

480

34,4

29,6

26,2

1,19

29,0 (bon. 36)+

Neratov II

SM

550

51,4

34,3

29,3

1,04

49,2 (bon. +1 – 36)++

Neratov II

OL

1 040

36,1

20,6

21,1

1,44

25,0 (bon. 28)+

ZakmenČní stanoveno podle pomČru G a Gtab (tabulková hodnota výþetní základny odpovídající bonity urþené podle vČku a horní výšky, +ÚHÚL, VÚLHM 1990,
++ýERNÝ et al. 1996). Captions: 1Locality; 2Tree species; 3Stocking calculated by ratio between G and Gtab (basal area from the tables by the site index which
was determined by age and top height, +ÚHÚL 1990, ++ýERNÝ et al. 1996), N – Number of trees per ha, G – Basal area, d1,3 – diameter at breast height (DBH),
hdom – mean height of dominant trees, SM – Norway spruce; MD – European larch; OL – black alder

METODIKA
ěešení problematiky bylo realizováno v objektech zaþlenČných
do experimentální základny Výzkumného ústavu lesního hospodáĜství a myslivosti, v. v. i., Výzkumné stanice v OpoþnČ situovaných v pĜírodní lesních oblasti Orlické hory. ObČ lokality reprezentovaly ca 50 let zalesnČnou zemČdČlskou pĤdu v sousedících
porostech pod rĤznými dĜevinami. (Neratov I a II; tab. 1). Analyzovány byly vzorky horizontĤ nadložního humusu z porostĤ smrku (Picea abies (L.) KARST.) a sousedních porostĤ modĜínu (Larix
decidua MILL.) na lokalitČ Neratov I a olše (Alnus glutinosa (L.)
GAERTNER) na lokalitČ Neratov II. Dvojice porostĤ smrk – modĜín
je situována na souboru lesních typĤ 6S (svČží smrková buþina)
a dvojice smrk – olše na souboru lesních typĤ 6O (svČží smrková
jedlina, OPRL 2009). ModĜín se smrkem patĜí do cílového hospodáĜského souboru (HS) 55 – HospodáĜství živných stanovišĢ vyšších
poloh. Olše se smrkem se nachází v rámci cílového hospodáĜského souboru 57 – HospodáĜství oglejených stanovišĢ vyšších poloh. ModĜín
pro hospodáĜský soubor 55 a olše pro 57 jsou vyhláškou þ. 83/1996 Sb.
stanoveny jako vhodné pĜimíšené a vtroušené dĜeviny.
Na všech lokalitách byla provedena biometrická šetĜení v porostech. Na zkusných plochách o velikosti 0,1 ha byla zjišĢována
hustota porostĤ (N), stĜední výþetní tloušĢka (d1,3), výþetní základna (G) a horní výška porostu (hdom). Z porovnání s tabulko-

vými hodnotami (UHÚL, VÚLHM 1990, ýERNÝ et al. 1996)
pak bylo stanoveno zakmenČní porostĤ (tab. 2).
Vzorky pokryvného humusu (smČsi horizontĤ L + F a F + H)
byly odebírány pomocí kovového rámeþku 25 x 25 cm za úþelem
kvantiﬁkace množství sušiny na jednotku plochy (tuny na hektar).
Svrchní þást minerální pĤdy (horizont Ah) byla odebírána do hloubky
10 cm. V rámci jedné varianty (dĜeviny) byl paralelnČ proveden odbČr
ve tĜech opakováních za úþelem statistického vyhodnocení dat. PĤdní
typy ve vykopaných sondách byly hodnoceny podle platné klasiﬁkace pĤd (NċMEýEK et al. 2001). Odebrané pĤdní vzorky byly analyzovány v laboratoĜi Výzkumného ústavu lesního hospodáĜství a myslivosti, v. v. i., ve Strnadech tČmito metodami: pĜíprava pĤdního vzorku
pro fyzikální a chemický rozbor; stanovení sušiny sušením pĜi 105 ºC
do konstantní hmotnosti; pĜíprava pĤdního výluhu 1 mol/l chloridem
amonným; pĜíprava pĤdního výluhu slabým roztokem kyselin pro stanovení pĜístupného fosforu; stanovení celkového uhlíku a dusíku
v pĤdním vzorku spalovací metodou, stanovení výmČnných kationtĤ
(Ca, Mg, K) metodou AAS v pĤdních výluzích, stanovení pĜístupného
fosforu spektrometricky v pĤdním výluhu a stanovení hmotnosti suchého vzorku. Analyzované hodnoty koncentrací výmČnných kationtĤ
a pĜístupného fosforu byly hodnoceny podle kritérií doporuþených ICP
Forests (FABIÁNEK et al. 2004). Pro statistické testování byla použita
jednofaktorová analýza rozptylu (mnohonásobná porovnávání, Tukeytest). Výpoþty byly provedeny v statistickém programu UNISTAT®.
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VÝSLEDKY

(7 mg.kg-1) a modĜínu (17 mg.kg-1; p  0,01) vysoce významnČ lišily pouze ve svrchní minerální pĤdČ vyšší hodnotou pod modĜínem.
V nadložním humusu nebyl v tomto srovnání rozdíl nalezen. Koncentrace draslíku byla signiﬁkantnČ nižší pod modĜínem (44 mg.kg-1;
p  0,05) než pod smrkem (58 mg.kg-1) v minerální pĤdČ a v hlubší þásti (FH) nadložního humusu (MD – 155 mg.kg-1, p  0,05;
SM – 276 mg.kg-1). Procento celkového uhlíku a dusíku se mezi smrkem a modĜínem nelišilo. Také hodnota pomČru C/N obou vrstev
nadložního humusu pod modĜínem (LF – 24,3; FH – 20,9) a smrkem
(LF – 23,1; FH – 19,6) byla bez signiﬁkantních rozdílĤ. Ve vrstvČ
svrchní minerální pĤdy byl pomČr C/N oproti smrku (15,8) významnČ nižší pod modĜínem (14,0; p  0,05).

Neratov I (smrk a modĜín)
KvantitativnČ se vrstvy nadložního humusu (suma LFH) pod
modĜínem (prĤmČrnČ 75,4 t.ha-1; Sx 14,6) a pod smrkem (prĤmČrnČ
65,5 t.ha-1; Sx 12,8) od sebe signiﬁkantnČ nelišily. Svrchní vrstva
rostlinného materiálu (smČs L + F) vykazovala statisticky vysoce
významnČ (p  0,01) vyšší koncentraci vápníku (2 543 mg.kg-1)
v modĜínovém porostu ve srovnání s porostem smrku (obr. 1). V pĜípadČ smČsných vzorkĤ drti a mČli (F + H) a svrchní vrstvy minerální
pĤdy (Ah) se koncentrace vápníku pod modĜínem a smrkem nelišily.
Koncentrace rostlinám pĜístupného fosforu se mezi porosty smrku
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Obr. 1.
PrĤmČrné koncentrace rostlinám pĜístupného vápníku a hoĜþíku v nadložním humusu (zvlášĢ LF a FH) a svrchní vrstvČ minerální
pĤdy (Ah). Chybové úseþky pĜedstavují smČrodatné odchylky. VysvČtlivky: MD – modĜín, SM – smrk, OL – olše. Statisticky významné
rozdíly mezi variantami: *p  0,05 a **p  0,01.
Mean concentrations of plant-available calcium and magnesium in forest ﬂoor (LF and FH separately) and topsoil (Ah). Error bars denote
standard deviations. Captions: MD – larch, SM – spruce, OL – alder. Signiﬁcant differences between variants: *p  0.05 and **p  0.01.
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Obr. 2.
PrĤmČrné koncentrace rostlinám pĜístupného fosforu a draslíku v nadložním humusu (LF, FH) a svrchní vrstvČ minerální pĤdy (Ah). Chybové
úseþky pĜedstavují smČrodatné odchylky. VysvČtlivky: MD – modĜín, SM – smrk, OL – olše. Statisticky významné rozdíly mezi variantami:
*
p  0,05 a **p  0,01.
Mean concentrations of plant-available phosphorus and potassium in forest ﬂoor (LF and FH separately) and topsoil (Ah). Error bars denote standard
deviations. Captions: MD – larch, SM – spruce, OL – alder. Signiﬁcant differences between variants: *p  0.05 and **p  0.01.
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Obr. 3.
Celkový uhlík, dusík a pomČr C/N v nadložním humusu (LF, FH) a svrchní vrstvČ minerální pĤdy (Ah). Chybové úseþky pĜedstavují smČrodatné
odchylky. VysvČtlivky: MD – modĜín, SM – smrk, OL – olše. Statisticky významné rozdíly mezi variantami: * p  0,05 a ** p  0,01.
Total carbon, nitrogen and C/N ratio in forest ﬂoor (LF and FH separately) and topsoil (Ah). Error bars denote standard deviations. Captions:
MD – larch, SM – spruce, OL – alder. Signiﬁcant differences between variants: * p  0.05 and ** p  0.01.

Neratov II (smrk a olše)
V rámci lokality byl konstatován signiﬁkantní rozdíl v kvantitČ
nadložního humusu (suma LFH) pod olší (v prĤmČru 121,3 t.ha-1;
Sx 19,3) ve srovnání s bezprostĜednČ sousedícím porostem smrku
(v prĤmČru 77,1 t.ha-1; Sx 14,9). Nebyl nalezen rozdíl v koncentraci vápníku a hoĜþíku v horizontech nadložního humusu olše a sousedícího smrku. Na druhou stranu jsme konstatovali signiﬁkantnČ
vyšší koncentraci vápníku pod olší (152 mg.kg-1; p  0,01) ve svrchní vrstvČ minerální pĤdy než pod smrkem (44 mg.kg-1). Pokud jde
o koncentrace rostlinám pĜístupného fosforu, jeho vysoce významnČ
vyšší koncentrace (209 mg.kg-1; p  0,01) byly prokázány v ménČ
rozloženém opadu s drtí (LF) pod olší. SmČsný vzorek drti a mČli
(FH) pod olší se od smrkového významnČ nelišil a svrchní vrstva
minerální pĤdy pod obČma dĜevinami vykazovala prakticky totožné
koncentrace P (obr. 2). SigniﬁkantnČ vyšší byla koncentrace draslíku
pod olší než pod smrkem ve vrstvČ LF (4 142 mg.kg-1; p  0,01)
i Ah (95 mg.kg-1; p  0,05). VýznamnČ nižší hodnoty pomČru C/N
u olše jsme nalezli nejen v obou skupinách vzorkĤ nadložního
humusu (LF – 15; p  0,01; FH – 13; p  0,05), ale také ve svrchní
minerální pĤdČ (12; p  0,01; obr. 3).

DISKUSE
V našem pĜíspČvku jsme se zamČĜili na hodnocení organického krytu pĤdy vþetnČ svrchní vrstvy minerálního profilu,
protože pĜedpokládané zmČny pĤdního chemismu vlivem nadložního humusu rĤzných dĜevin jsou ve svrchních pĤdních horizontech
nejlépe identiﬁkovatelné, jak to již dĜíve doložili napĜ. BINKLEY
a VALENTINE (1991) nebo HAGEN-THORN et al. (2004). Na základČ porovnání koncentrací vápníku, hoĜþíku a rostlinám pĜístupného fosforu v nadložních organických vrstvách a v minerální pĤdČ
obou lokalit Neratov (I a II) jsme zjistili, že aþkoliv ve svrchní mine-

rální pĤdČ (Ah) pod srovnávanými dĜevinami byly zjištČny prakticky shodné koncentrace vápníku a hoĜþíku, v nadložním humusu
(vrstvy LF a FH) byly koncentrace obou živin u modĜínu a fosforu
u olše významnČ vyšší ve srovnání se dvČma jim blízkými smrkovými skupinami. Na druhou stranu se vyšší koncentrace vápníku
v pĤdČ pod olší a vyšší koncentrace fosforu v pĤdČ pod modĜínem
nijak neprojevily v obou sledovaných vrstvách humusu. Vliv smrku
nemusí mít vždy stejnou roli v procesu vlivu na pĤdní vlastnosti.
To bylo patrné zejména v pĜípadČ opadu (LF) smrku srovnávaného s olší, kde jsme konstatovali vyšší koncentrace vápníku, hoĜþíku a draslíku ve srovnání se smrkem vedle modĜínu. Koncentrace
rostlinám pĜístupných živin v humuso-minerálním Ah horizontu
byly podle kritérií publikovaných FABIÁNKEM et al. (2004) ve vČtšinČ pĜípadĤ na nízké úrovni. StĜední úrovnČ dosáhl pouze draslík
pod olší. Minerální pĤda pod obČma smrkovými porosty se jinak
výraznČji lišila pouze nižší hodnotou C/N pod smrkem vedle olše.
V horizontech FH a Ah se z hlediska koncentrací rostlinám pĜístupných živin obČ smrkové plochy prakticky shodovaly. PODRÁZSKÝ
a ŠTċPÁNÍK (2002) konstatovali srovnatelné množství pokryvného
humusu pod smrkem a modĜínem (ca 45 t.ha-1). Aþkoliv efekt snížení
pH nalezli pod všemi porosty, nejvýraznČjší acidiﬁkaci konstatovali
pod modĜínem. MENŠÍK et al. (2009) nehodnotil zcela þisté porosty; ve smrku i modĜínu byla pĜímČs buku. NicménČ pH všech vrstev nadložního humusu (L, F, H) se mezi tČmito dĜevinami nelišilo.
Naše srovnání modĜínu se smrkem ukázalo vyšší koncentrace vápníku v nadložním humusu modĜínu pĜi prakticky identických hodnotách v minerální pĤdČ pod modĜínem i smrkem.
Na plochách zalesnČné zemČdČlské pĤdy experimentu Neratov I se množství nadložního humusu pod srovnávaným modĜínem a smrkem nelišilo, což koresponduje s výsledky PODRÁZSKÉHO
a ŠTċPÁNÍKA (2002). Naopak MENŠÍK et al. (2009) nalezli významnČ vyšší množství nadložního humusu pod smČsí modĜínu s bukem
ve srovnání smČsi smrku s bukem. Tento rozdíl byl nicménČ zpĤso-
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ben významnČ vyšším množstvím horizontu H, které autoĜi považovali za pozĤstatek humusu po pĜedchozí generaci lesa. PrávČ z tohoto
dĤvodu je výhodné studovat formování nadložního humusu v první
generaci lesa po zalesnČní bývalé zemČdČlské pĤdy.
Pod olší jsme konstatovali signiﬁkantnČ vyšší množství organického materiálu kryjícího pĤdu ve srovnání se sousedním smrkem.
DĤvodem mĤže být nadmČrné zakmenČní (1,44) olšového porostu (tab. 2) nebo skuteþnost, že odbČry byly provedeny standardnČ
na poþátku listopadu v dobČ probíhajícího masivního opadu listí.
Velmi významnými ukazateli pĤdních zmČn je množství uhlíku
a dusíku. Vrstva olšového opadu ukázala významnČ vyšší procento celkového dusíku ve srovnání s opadem smrkovým. V pĜípadČ
obou ploch Neratov byly hodnoty C/N minerální pĤdy významnČ
nižší u modĜínu i olše ve srovnání se smrky (obr. 3). Na druhou stranu hodnoty C/N opadu (LF) a nadložního humusu (FH) byly proti
smrku signiﬁkantnČ nižší pouze u olše. Podle kritérií ICP Forests
(FABIÁNEK et al. 2004) je C/N minerální pĤdy pod smrkem (16)
v sousedství modĜínu tČsnČ nad hranicí nízké hodnoty C/N (15).
Na lokalitČ Neratov II byla nízká hodnota C/N konstatována v minerální pĤdČ pod olší i pod smrkem. Nízká hodnota C/N (LF 15,
FH 13) u olšového opadu a humusu byla dosažena i pĜes vyšší
kvantitu organického materiálu vzhledem k obohacení listĤ dusíkem.
GUNDERSEN et al. (2006) uvádí hodnotu C/N okolo 25 jako prahovou
pro zvýšené vyluhování nitrátĤ. AutoĜi v této studii dále konstatují,
že vyluhování nitrátĤ z olšového nadložního humusu souvisí s ﬁxací dusíku. Ve vČtším mČĜítku se zvýšené vyplavování nitrátĤ mĤže
objevit i ve velmi mladých porostech (do 10 let), kde je olše pouze
pĜímČsí, jak to na pĜíkladu hodnocení povodí s rĤznČ starými porosty
doložili CAIRNS a LAJTHA (2005). DĤvod zvýšeného obsahu dusíku
spoþívá ve známé schopnosti olší hostit v koĜenových hlízkách aktinomycety rodu Frankia sp., které jej jsou schopné získávat pĜímo
z atmosféry (MėLLEROVÁ 2004, GRYNDLER et al. 2004), v dĤsledku
þehož mají olšové listy vysoký obsah této živiny (ORCZEWSKA 2009).
Tato vlastnost byla dokumentována i u jiných druhĤ olší. NapĜíklad
KLOPATEK (2002) konstatoval významnČ vyšší koncentraci a zásobu
dusíku pod 40 let starým porostem douglasky (Pseudotsuga menziesii (MIRBEL) FRANCO) s 33% pĜímČsí olše (Alnus rubra BONG.).
U olše zelené (Alnus viridis (CHAIX) DC.) dokumentují na základČ
podrobného rozboru literatury schopnost ﬁxace N2 symbiotickými
hlízkovými bakteriemi ŠACH a ýERNOHOUS (2009). Vliv desetiletého
porostu olše zelené na zvýšení obsahu dusíku ve svrchních vrstvách
nadložního humusu (L + F) byl napĜ. konstatován i v hĜebenové
poloze Jizerských hor (PODRÁZSKÝ, ULRICHOVÁ 2003, BALCAR 2005).
V nižší humusové vrstvČ (H) nebyl v dobČ šetĜení rozdíl v obsahu N
patrný. PomČr C/N opadu a nadložního humusu u modĜínu a smrku
se nelišil; významnČ nižší hodnota pod modĜínem (obr. 3) byla pouze
ve svrchní vrstvČ minerální pĤdy. MENŠÍK et al. (2009) konstatoval
pro mladší (25 let) smíšené porosty smrk-buk a modĜín-buk stejné
hodnoty C/N pro horizonty nadložního humusu (L, F, H) pod obČma variantami. Na druhou stranu doložil vyšší C/N minerální pĤdy
pod porostem s úþastí modĜínu.
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ZÁVĔRY A DOPORUąENÍ
Na základČ šetĜení provedeného v 50letých porostech smrku, modĜínu a olše na lokalitách Neratov I a II v Orlických horách
lze konstatovat, že porost modĜínu a porost smrku se prĤkaznČ lišily:
• vyšší koncentrací vápníku a hoĜþíku ve svrchní vrstvČ nadložního humusu (LF) pod porostem modĜínu;
• nižší koncentrací draslíku v FH vrstvČ nadložního humusu
a ve svrchní vrstvČ minerální pĤdy pod modĜínem a vyšší koncentrací fosforu v minerální pĤdČ pod modĜínem;
• významnČ nižšími hodnotami procenta celkového uhlíku, dusíku a pomČru C/N pod modĜínem než pod smrkem ve svrchních
10 cm minerální pĤdy.
Porost olše a porost smrku se prĤkaznČ lišily:
• vyšší koncentrací vápníku ve svrchní minerální pĤdČ pod olší;
• vyšší koncentrací fosforu a draslíku ve svršku nadložního humusu (LF) pod olší než pod smrkem. Tento trend byl konstatován
v pĜípadČ draslíku i ve svrchní minerální pĤdČ.
• vyšším procentem celkového dusíku a následnČ nižší hodnotou
C/N svrchní vrstvy nadložního humusu (LF) pod olší. U hlubší vrstvy humusu (FH) bylo pĜíþinou sníženého pomČru C/N
pod olší nižší procento celkového uhlíku. Pod olší byl snížený
pomČr C/N konstatován také v minerální pĤdČ.
Podobný trend vlastností nadložního humusu a minerální pĤdy
byl nalezen pouze v pĜípadČ nižších koncentrací draslíku pod modĜínem než pod smrkem a vyšších koncentrací draslíku pod olší
než pod smrkem. Také hodnota C/N byla jak v humusu, tak v pĤdČ
nižší pod olší než pod smrkem.
Výsledky šetĜení potvrzují, že modĜín a olše nejsou v podmínkách hodnocených porostĤ nejvhodnČjšími melioraþními dĜevinami. Zejména velmi nízké hodnoty C/N u nadložního humusu olše
jsou pro proces obnovy lesního prostĜedí ménČ pĜíznivé. Je tomu
tak proto, že opuštČné kultivované pĤdy mohou mít snížené C/N
již v iniciálním stadiu pĜi zalesnČní, zatímco zvýšení této hodnoty
je v procesu obnovy lesního prostĜedí žádoucí.
PodČkování:
PĜíspČvek byl vypracován v rámci Ĝešení projektu NAZV
QH 910 72 „Role lesních dĜevin a pČstebních opatĜení v procesu
formování pĤdního prostĜedí lesního ekosystému“ a projektu MZe
ýR þ. 0002070203 „Stabilizace funkcí lesa v antropogennČ narušených a mČnících se podmínkách prostĜedí“.
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FOREST-FLOOR HUMUS AND TOPSOIL PROPERTIES UNDER SPRUCE,
LARCH AND ALDER ON FORMER AGRICULTURAL SOILS

SUMMARY
A forest ﬂoor created by forests under conditions of former agricultural land is a result of one-generation trees only, in other words
there is no legacy of humus of previous forest origin. In our study, forest ﬂoor and topsoil chemistry were investigated using a comparative sampling beneath different forest tree species stands at the same age (Tab. 1). Larch (Neratov I) and alder (Neratov II) were compared
to adjacent spruce forest stands. We collected samples of forest ﬂoor (LF, FH) and topsoil (Ah) three times for each variant (species).
The data were processed using one-way ANOVA (multiple comparisons, Tukey-test) using UNISTAT® software. The question formulating
the aim of our study is: Do forest ﬂoor and topsoil differ in properties between the tree species?
On the basis of presented analysis we found that:
Larch stand differs from spruce stand in:
• Higher Ca and Mg concentrations in upper forest ﬂoor (LF) of larch origin compared to spruce;
• FH layer of larch forest ﬂoor is lower in K compared to spruce whereas topsoil is higher in P;
• The topsoil is signiﬁcantly lower in total nitrogen, total carbon and C/N ratio in upper 10 cm layer.
Alder stand differs from spruce stand in:
Topsoil is higher in Ca concentration under alder compared to spruce;
The upper forest ﬂoor (LF) is higher in P and K under alder compared to spruce. Similar trend was found also for K in topsoil;
The upper LF layer is higher in N and lower in C/N under alder. The lower C/N ratio was found in topsoil as well.
Answering the research question, we found signiﬁcant differences in both forest ﬂoor and topsoil samples compared.
It can be concluded that both larch and alder stands are able to form the nutrient-enriched forest ﬂoor layers. However,
we do not recommend use alder to establish large stands since the species seems to keep C/N ratio of topsoil very low and we refer higher
C/N ratio to as one of the crucial humus features in terms of forest soil restoration.
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