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ÚVOD

K zales ování zem d lských p d docházelo v celé škále ekologic-
kých podmínek v rámci eských zemí. Krom  marginálních horských 
a podhorských pozemk  došlo k zalesn ní i v polohách st edních
a nižších (KLASNA 1976). K pokusným výsadbám i provozním akcím 
bylo p istupováno po celém území státu i v sousedních zemích 
(SARVAŠ, LALKOVI  2006, ŠPULÁK 2006, HATLAPATKOVÁ et al. 2006). 
Cílem bylo a je rozší ení plochy les  v krajin , asto i se specifi cký-
mi ú inky - nap íklad jako v trolamy nebo biokoridory (TICHÁ 2006), 
jindy p evažuje zájem produk ní i krajinn -stabiliza ní. Prací, 
zabývajících se r stem a pop ípad  dalšími aspekty vlivu d evin
na bývalých zem d lských p dách, je relativn  více, dosud však 
chybí rozsáhlejší kvantifi kace vlivu na obnovu p dního prost edí
zalesn ných ploch, s výjimkami z poslední doby (HAGEN-THORN 2004, 
KACÁLEK et al. 2006, 2007, 2009, NOVÁK, SLODI ÁK 2006, 
NOVÁK et al. 2007).

Cílem p edkládaného p ísp vku je proto rozší it spektrum 
znalostí o vlivu zalesn ní na stav zem d lských p d ve st edních 
a nižších polohách, na území ŠLP Kostelec nad ernými lesy a srov-
nat získaná data s výsledky získanými v jiných podmínkách: dopo-
sud byl autorovým pracovišt m kvantifi kován vliv r zných d evin 
na obnovu nelesních p d v nižších podmínkách v oblasti eského 
Rudolce (PODRÁZSKÝ, ŠT PÁNÍK 2002), ve vyšších polohách Kruš-
ných hor (PODRÁZSKÝ et al. 2006), pop ípad  v kombinaci s výcho-
vou porost  (PODRÁZSKÝ 2006). P edložený lánek pak dokládá 

vliv r zných d evin (smrku ztepilého, borovice lesní, b ízy brada-
vi naté a douglasky tisolisté) na stav zalesn ných p d a srovnává 
jej se sousední zem d lskou p dou a s porostem rostoucím 
na trvale lesní p d  (podle doklad  hospodá ské evidence).

Ze sledovaných d evin práv  douglaska pat í k druh m s vel-
kým potenciálem pro lesní hospodá ství eských zemí, který ovšem 
není tém  v bec využíván (PODRÁZSKÝ 2009). Více než praktic-
ká sféra se jí v nuje lesnický výzkum jak z hlediska jejích ekolo-
gických nárok , tak i produk ních možností a možností šlecht ní 
(BUŠINA 2007, CAFOUREK 2006, HOFMAN 1964, VAN URA 1990). 
Zna ná pozornost je v nována problematice r stu douglasky a její-
mu p stování na obou lesnických fakultách (KANTOR 2008, KANTOR,
KOTLAN 2006, KANTOR, KNOTT, MARTINÍK 2001, KANTOR, MARTINÍK,
SEDLÁ EK 2002, PODRÁZSKÝ et al. 2009). Až na výjimky (nap . POD-

RÁZSKÝ, REMEŠ, LIAO 2001, PODRÁZSKÝ, REMEŠ, MAXA 2001, PODRÁZ-

SKÝ, REMEŠ 2005, 2008, PODRÁZSKÝ et al. 2009) však dosud nebyl 
hodnocen vliv významných introdukovaných d evin na stanovišt ,
z dalších pracoviš  existují jen ídké informace (MENŠÍK et al. 2009). 

Studované lokality tak umož ují hodnocení jak vývoje p d
na nov  zalesn ných zem d lských p dách, tak diferencovat vliv 
jednotlivých sledovaných d evin. Vzhledem k výše zmín nému
mimo ádnému funk nímu potenciálu douglasky tisolisté je pak 
hlavní z etel zam en na porovnání jejích pedochemických ú ink
a d evoproduk ní funkce s ostatními sledovanými d evinami, 
u p dních ú ink  i na porovnání s polní kulturou na zem d lském
pozemku.
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ABSTRACT

Afforestation of agricultural lands took place in different sites and ecological conditions, including lower and medium-elevated localities. 
The presented study documents the rapidity of surface humus layers accumulation and their characteristics, as well as the production in stands 
of Scots pine (Pinus sylvestris), Norway spruce (Picea abies), birch (Betula verrucosa) and Douglas fi r (Pseudotsuga menziesii) on the territory 
of the School Training Forest Kostelec nad ernými lesy, at the altitude 430 m a. s. l., on the locality of forest site type 4Q1 (nutrient-poor Oak-Fir 
bilberry). The plots were compared with the neighbouring continuously-forested site with pine-spruce old stand and with the arable fi eld. During 
the fi rst roughly 40 years, considerable changes were documented on the afforested plots. The surface humus layers in the coniferous stands 
were formed, the humus forms being more favourable comparing with the old-forest-site. Acidifi cation and loss of nutrients run in the upper 
mineral horizons. These processes were also responsible for the less favourable character of the forest soil in the old stand. Birch showed lesser 
shifts comparing to the conifers in the mineral horizon, the surface humus accumulation has not been registered there yet. The lowest degrada-
tion among conifers showed the Douglas fi r, being able to uptake defi cient nutrients intensively. Douglas fi r is the most productive tree species 
with favourable soil forming effects from the studied spectrum.
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METODIKA

Experimentální plochy byly založeny na území ŠLP nedaleko 
vesnice Krymlov, polesí Kostelec, v porostech 706A 4a, 4b, 4c. 
Všechny byly založeny výsadbou na bývalou zem d lskou p du 
v roce 1967. Nadmo ská výška lokality je kolem 430 m n. m., 
pr m rné srážky kolem 600 mm ro n  a teplota kolem 7,5 ºC. 
Jako stanovišti odpovídající lesní typ byl rekonstruován LT 4Q1. 
Šet ení probíhala v porostech ty  d evin, v sousedním starém 
lesním porostu a na sousedním poli, kde byly odebrány vzorky 
holorganických i minerálních p dních horizont .
- První plocha byla založena v porostu borovice lesní (Pinus 

silvestris), v rozloze 50 x 50 m. Celková plocha porostu 
je 2,38 ha.

- Druhá plocha je založena v porostu smrku ztepilého (Picea abies),
v t sném sousedství. P vodní smrkový porost m l plochu 3,98, 
využitelná je plocha 0,191 ha.

- T etí plocha je založena v b ezovém porostu, o p vodní roz-
loze 0,79 ha, využitelná je plocha 0,134 ha.

- tvrtá plocha je založena v porostu douglasky (Pseudotsuga 
menziesii), p es sv j malý rozm r byla za len na do šet ení, 
plocha je 0,125 ha se zahrnutím n kolika jedinc  jiných d evin 
(SM, MD, BO).
Pro srovnání byl využit sousední porost smrku a borovice, 

rostoucí na trvale zalesn né p d . Ve stejných stanovištních 
podmínkách pak byly vzorky odebrány i na sousedním poli 
s poskliz ovými zbytky epky.

Plochy na bývalé zem d lské p d  byly ohrani eny a byla kvan-
tifi kována jejich plocha. Stromy byly vyv tveny (mrtvé v tve) 
do bezpe né výše, umož ující bezproblémové m ení vý etní 
tlouš ky, o íslovány a registrovány. Pr m ry byly m eny pr m r-
kou s p esností na 1 mm, dv  na sebe kolmá m ení u každého 
stromu, stromy byly za azeny do tlouš kových t íd po 4 cm. 
Z každé tlouš kové t ídy byly vybrány dva pr m rné stromy 
pro m ení výšky. Výšková a tlouš ková m ení byla využita 
pro odhad objemu pomocí tabulek JHK, ÚHÚL 1952. U 7 smrk
a 7 borovic byly odebrány vývrty pro p esn jší sledování p ír stu, 
dva z jednoho stromu. Vývrty byly fi xovány, povrchov  uprave-
ny a skenovány. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí programu 
Letokruhy verze 2.2, autor Daniel Zahradník, katedra HÚL FLD 

ZU v Praze.
P dní vzorky byly odebrány na po átku íjna roku 2006 podle 

již standardních metod. V jehli natých porostech na zem d lské p d
a ve starém lesním porostu byly vzorky holorganických horizon-
t  kvantitativn  odebrány s pomocí železného ráme ku 25 x 25 cm, 
ve ty ech opakováních, horizont Ah nebyl odebírán kvantitativn .
Byly provedeny individuální analýzy vzork . Na zem d lské p d
a v porostu b ízy, kde dosud nebyly p íslušné hori-zonty diferencová-
ny, byly vzorky zeminy odebrány z hloubky 0 - 10 a 10 - 20 cm.

Bylo stanoveno:
- množství sušiny holorganických vrstev vážením po vysušení 

do kon-stantní hmotnosti p i 105 oC a výpo et zásoby na plo-
še 1 ha,

- obsah celkového uhlíku (humusu) metodou Springel-Klee, 
obsah celkového dusíku Kjeldahlovou metodou,

- p dní reakce, jako pH v H2O a 1 N KCl, potenciometricky,
- charakteristiky sorp ního komplexu metodou Kappena: S – obsah 

bází, T-S (H) - hydrolytická acidita, T – kationtová vým nná
acidita a V - nasycení sorp ního komplexu bázemi,

- p ístupné živiny byly stanoveny ve výluhu inidlem Mehlich III 
- výsledky jsou uvedeny jako obsah živin v isté form . Obsah 
fosforu byl stanoven spektrometricky, draslíku plamennou foto-
metrií, ostatní prvky pomocí AAS, 

- charakteristiky vým nné acidity stanovené ve výluhu KCl,
- obsahy celkových živin v holorganických horizontech byly sta-

noveny po mineralizaci sm sí kyseliny sírové a selenu. Analýzy 
provedla laborato  Tomáš se sídlem ve VÚLHM VS Opo no.
V p edkládaném p ísp vku jsou pro ilustraci doloženy vybrané 

dendrometrické a pedochemické charakteristiky a jejich hodnoty 
v jednotlivých horizontech v porostech sledovaných d evin.

Statistické hodnocení bylo provedeno programem S-PLUS, 
analýzou rozptylu na hladin  významnosti 0,95. V jednotlivých 
porostech byly odb ry vzork  nadložního humusu determinovány 
reálnými možnostmi, proto byly srovnávány horizonty ekologicky 
si odpovídající v rámci skupin: L + F1, F2, F2 + H spolu s H, Ah 
spolu s hloubkou 0 – 10, 10 – 20. 

VÝSLEDKY ŠET ENÍ A DISKUSE

a) zásoba porost
Tabulka 1 uvádí v p ehledné form  výsledky dendrometrických 

m ení. Plochy byly sice bez opakování, pro orienta ní srovnání 
r stu jednotlivých d evin na sledované ploše a pro jejich relativní 
a relevantní srovnání však naprosto dosta ují. Porost borovice 
dosud vykazoval nejv tší hustotu, porost b ízy naopak nejnižší. 
Jako nejp ir stav jší byla doložena douglaska, což potvrzuje 
její postavení jako d eviny s nejvyšším r stovým potenciálem 
na v tšin  lokalit s vhodnými p dními a obecn  stanovištními 
podmínkami (KANTOR 2008, KANTOR et al. 2001, 2002, REMEŠ,
HART 2004, REMEŠ et al. 2006). Lze tak o ekávat i maximální 
p íjem živin a tím i nep ímý vliv na p dní prost edí.

Tab. 1.
Srovnání produk ního potenciálu jednotlivých d evin v porostech 
založených na zem d lských p dách
Comparison of production potential of particular tree species in stands 
established on the former agricultural land

Plocha/
Plot (ha)

BO/Pine SM/Spruce BR/Birch DG/Fir
0,250 0,191 0,134 0,125

V k/Age 39 39 39 39
N (ks) 352 221 59 116
V (m3) 88,015 66,7 21,1 54,6
V (m3/ha) 352,1 349,4 157,1 438,6
ks/ha 1408 1157 440 928

b) stav p d
Jednotlivé porosty vykazovaly výrazný vliv na stav a vývoj stu-

dovaných p d. P edb žné výsledky p dních šet ení jsou uvedeny 
v tabulkách 2 a 3. P dní reakce aktivní vykazovala statisticky 
pr kazné zm ny v rámci celého profi lu humusových forem (tab. 2). 
Ve vrstv  opadu statisticky pr kazné rozdíly nebyly registrovány, 
nicmén  je patrná nejvyšší hodnota v porostu douglasky a vyrovna-
né hodnoty v p ípad  ostatních jehli nan . V porostu b ízy byl p dní
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povrch dosud bez odebíratelné vrstvy nadložního humusu. Ve vrstv
drti a m li byly statisticky významn  nejvyšší hodnoty op t v p í-
pad  douglasky, pr kazn  nižší v porostech BO a SM na zem d l-
ské p d  a nejnižší na staré lesní ploše. V minerálních horizontech 
vykazovala zem d lská p da významn  nejvyšší hodnoty kolem 
pH 7,0, v p ípad  b ízy byly nižší a ješt  nižší a p itom vyrovnané 
v porostech jehli nan , nepr kazn  nižší u porost  se smr-
kem. Podobnou dynamiku vykazovala i p dní reakce stanovená 
ve výluhu 1 N KCl. Je dosud patrná nízká kyselost orné p dy a mno-
hem výrazn jší pokles pH ve starém porostu BO a SM. Podobn
dopadlo srovnání DG a SM v p ípad  jiné série porost  na území 
ŠLP (PODRÁZSKÝ, REMEŠ 2005).

Obsah vým nných bází byl ve svrchních holorganických hori-
zontech (L + F) pon kud vyšší v porostu smrku na zem d lské p d
a potom douglasky, nižší v porostu borovice a p edevším ve sta-
rém jehli natém porostu. V minerální zemin  byly nejvyšší hodno-
ty obsahu bází v p d  pole, následn  b ízy, v porostech jehli nan

byla tato charakteristika vyrovnaná – s tendencí nejnižších hodnot 
v porostu na p vodní lesní p d . Zde se vyplavování i jiné ztráty 
bází uplat ovaly nejdéle. Zajímavý je relativn  vysoký obsah bází 
v opadu smrku na zem d lské p d , indikuje to pravd podobn
relativn  vysoký obsah bází v p d  a na druhé stran  dosud slabý 
rozklad ve vrstvách L, pop ípad  F1.

Vým nná kationtová kapacita byla nejvyšší v obou porostech 
se zastoupením smrku a nižší v holorganických vrstvách porost
zbývajících jehli nan  – to nazna uje vysoký podíl organických 
kyselých látek (vysokou hydrolytickou aciditu) ve smrkovém opa-
du a následn  vytvo ených humusových formách. V minerálních 
p dních horizontech byl tento jev dosud patrný, nejvyšší hodnoty T 
byly doloženy v Ah horizontech z obou smrkových porost .
Na ostatních plochách byl stav této charakteristiky velice podobný. 
Nižší kapacita T v porostu douglasky bude pravd podobn  vázána 
na nižší obsah humusu ve sledovaných vrstvách (viz komentá  níže) 
a spojena s intenzivn jší mineralizací a p íjmem živin.  

Tab. 2.
Základní pedochemické charakteristiky svrchních p dních horizont  v jednotlivých porostech
Basic pedo-chemical characteristics of the upper soil horizons in particular stands

Plocha/
Plot

Horizont/
Horizon

Hmotnost/
Weight 

pH aktivní/
pH active

pH potenc./
pH potent.

S T V Celk. humus/
Total humus

Celk. N/
Total N

C/N

D evina/
Tree species

t/ha mval/100 g % % %

BO/Pine L + F1 9,44 4,3 3,8 21,0 ab 57,7 ab 36,4 65,8 1,6 24
F2 + H 22,58 a 3,9 b 3,2 b 33,2 ab 76,8 43,1 b 57,3 ab 1,5 22

Ah 4,5 c 3,7 b 5,4 b 12,5 43,3 cd 4,1 b 0,20 b 12
32,02

SM/Spruce L + F1 11,57 4,4 4,1 43,4 b 74,2 a 58,1 58,3 1,5 22
F2 8,74 4,1 3,8 38,1 80,7 47,1 59,6 1,6 27
H 17,49 a 3,7 b 3,2 b 23,8 b 66,0 36,3 b 49,4 b 1,3 22
Ah 4,3 c 3,7 b 5,8 b 13,2 43,7 cd 3,8 ab 0,17 ab 13

37,80
BR/Birch 0 – 10 5,7 b 4,7 a 9,1 a 12,0 74,9 b 3,5 ab 0,20 b 10

10 – 20 5,8 4,7 7,4 9,3 78,7 1,9 0,1 11

DG/Douglas fi r L + F1 13,40 4,8 4,5 30,3 ab 50,7 bc 59,4 57,8 1,5 22
F2 + H 20,51 a 4,4 a 3,9 a 47,6 a 75,1 63,0 a 48,8 b 1,4 20

Ah 4,5 c 3,8 b 5,6 b 11,8 47,9 c 2,7 ab 0,15 ab 10
33,91

Starý porost
BO+SM/
Old stand pine + 
spruce

L + F1 9,71 4,4 4,0 15,2 a 34,3 c 36,4 54,7 1,3 24
F2 16,46 3,8 3,3 31,6 73,7 41,7 70,6 1,6 26
H 112,12 b 3,4 c 2,5 c 25,7 b 88,8 28,5 b 64,6 a 1,4 27
Ah 4,0 c 3,3 b 4,4 b 13,6 32,6 d 3,8 ab 0,12 a 18

138,29
Pole po epce/
Field after rape

0 – 10 6,7 a 5,1 a 10,3 a 11,2 92,5 a 1,8 a 0,15 ab 7
10 – 20 7,0 5,4 11,0 11,5 95,3 1,8 0,1 10

Pozn.: r zné indexy indikují statisticky významné rozdíly v rámci srovnání odpovídajících si horizont /Note: different indexes indicate statistically signifi cant 
differences within comparison of corresponding horizons
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Komplexním ukazatelem kvality p dního sorp ního komplexu 
je nasycení sorp ního komplexu bázemi (hodnota V). V tomto 
p ípad  byl nejp ízniv jší stav u nadložního humusu pozorován v po-
rostu douglasky a nejmén  p íznivý ve starém jehli natém porostu, 
kde je možno p edpokládat dlouho p sobící acidifi ka ní procesy. 
V minerálních p dních horizontech je plné nasycení možno pozo-
rovat v zem d lské p d  a mírn  nižší v porostu b ízy, u jehli nan
na zem d lské p d  je vyrovnaný stav a pr kazn  nižší hodnota je do-
kumentována v porostu na staré lesní lokalit .

Obsah celkového humusu vykazoval rovn ž velmi vysokou 
variabilitu, nejvyšších hodnot dosahovala tato charakteristika 
v dob e vyvinutých holorganických horizontech na lesní p d .
Vyšší obsahy byly doloženy i v porostu borovice a nižší u smrku 
na zem d lské p d  a u douglasky. V minerálních horizontech 
byly vysoce pr kazn  nižší hodnoty v orné p d , nízké koncentra-
ce byly i v porostu douglasky a b ízy. Opad t chto d evin se velice 
dob e rozkládá a mineralizace tak p evládá nad humifi kací – alespo
ve vztahu k ostatním sledovaných d evinám. V porostu b ízy dosud 
nedošlo k výrazné akumulaci nadložního humusu. Je to pravd po-
dobn  d sledek relativn  dobrého stavu stanovišt  a skute nosti, 
že porost je nezapojený a ídký. Na mén  p íznivém stanovišti 
a p i plném zápoji porostu je možno o ekávat tvorbu nadložního 
humusu (PODRÁZSKÝ, ŠT PÁNÍK 2002), v horských polohách i velice 
výraznou (PODRÁZSKÝ et al. 2006).

Na kvalitu humusové formy ukazuje i obsah celkového dusí-
ku. Nízké hodnoty byly pozorovány v holorganických vrstvách 
ve starším porostu na lesní p d , v minerální zemin  pak zde 
byl obsah celkového dusíku významn  nejnižší. V humusových for-
mách ostatních jehli nan  na zem d lské p d  pak byla koncentra-
ce této živiny dosti vyrovnaná. V organominerálním Ah horizontu 
byl nejvyšší obsah Nt v porostu b ízy a borovice, op t pravd po-
dobn  díky p ízemní vegetaci, bohatší na tuto živinu. Na p íznivý 
pr b h mineralizace a humifikace a na kvalitu humusové formy 
ukazuje u douglasky také nízký (nejnižší) pom r C/N. 

Obsah p ístupných živin stanovených ve výluhu inidlem
Mehlich III dokumentuje tabulka 3. Obsah p ístupného fosforu 
vykazoval zna nou variabilitu, tendence nižšího obsahu v holor-
ganických vrstvách porostu na lesní p d  není proto pr kazná. 
V minerálních horizontech byly významn  nejvyšší hodnoty 
prokázány v zem d lské p d , nižší pak v porostu b ízy. Naopak 
statisticky významn  nižší obsahy byly dokumentovány v porostu 
douglasky a zejména ve starém porostu na lesní p d  – zde byla v t-
šina fosforu poutána biomasou, tedy již z p dy vy erpána. 

Tab. 3.
Obsah p ístupných živin ve výluhu Mehlich III v jednotlivých horizontech v porostech r zných d evin
Plant available nutrient contents by the Mehlich III method in particular horizons in different stands 

Plocha/Plot Horizont/
Horizon

P K Ca Mg
D evina/Tree species mg/kg
BO/Pine L + F1 57,0 983,5 a 2923,5 a 455.0 a

F2 + H 29,6 418,0 a 2784.0 b 328.8 a
Ah 15,3 b 87,8 c 264.0 c 29.5 b

SM/Spruce L + F1 44,0 471,5 b 3588.5 a 299.5 a, b
F2 54,0 402,5 4223.5 a 307,0
H 50,5 320,0 ab 3107.0 a, b 230.5 a

Ah 9,8 b 72,3 c 341.0 c 35.0 b
BR/Birch 0 – 10 20,3 b 146,0 b 791.5 b 94.0a

10 – 20 11,5   95,8 659,8 77,3
DG/Douglas fi r L + F1 51,0 519,5 b 2946.5 a 248.0 a, b

F2 + H 43,5 345,0 a 3568.0 a 259.0 a
Ah 4,3 c 79,8 c 383.5 c 51.5 b

Starý porostBO+SM/Old stand pine + spruce L + F1 42,0 505,5 b 1456.5 b   194.0 b
F2 34,0 473,0 2039.5 b 252,0
H 22,0 201,5 b 893.0 c 134.0 b

Ah   1,0 c   46,5 c   205.0 c 37.0 b
Pole po epce/Field after rape 0 – 10 36,5 a 188,8 a 1364.0 a 80.5 a

10 – 20 40,8 189,8 1439,3 82,8

Pozn.: r zné indexy indikují statisticky významné rozdíly v rámci srovnání odpovídajících si horizont /Note: different indexes indicate statistically signifi cant 
differences within comparison of corresponding horizons
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Obsah p ístupného draslíku byl naopak v holorganických vrst-
vách nejvyšší v porostu borovice, zde se podobn  jako v porostu 
b ízy zcela jist  uplat oval vliv p ízemní vegetace, zejména travin, 
recyklujících velice ú inn  tuto živinu. V minerálních horizon-
tech byl nejvyšší obsah dokumentován na zem d lské p d , vliv 
na draslík bohatého opadu se projevoval jak v porostu b ízy, 
tak ješt  i v porostu borovice, u ostatních d evin byl velice vyrov-
naný, a to v etn  holorganických i minerálních horizont  v poros-
tu douglasky. Zhruba polovi ní hodnota pak byla doložena v p d
porostu na lesní p d  - op t je možno p edpokládat zna né ztráty 
a fi xaci dané živiny v nadložním humusu a v biomase porostu. 

Obsah p ístupného vápníku vykazoval jednozna n  pr -
kaznou tendenci nejvyššího obsahu v holorganických vrstvách 
porostu smrku na zem d lské p d , nízký stupe  rozložení opadu 
se tak projevuje slabším vyplavováním do spodin. V holorga-
nických horizontech v porostu douglasky jsou obsahy Ca pon kud 
nižší, zvlášt  nízké obsahy jsou pak doloženy u borovice a v po-
rostu na lesní p d . Jednozna n  vyšší obsah Ca je doložen 
v minerální p d  v porostu b ízy a samoz ejm  pat i n  vyšší 
obsah v orné p d . V porostu douglasky jsou nejvyšší obsa-
hy vým nného vápníku v rámci skupiny jehli nan , to indikuje 
p íznivý rozklad a posun Ca do organominerálního horizontu.

V obou porostech s ú astí smrku byl naopak v nadložním 
humusu doložen snížený obsah p ístupného ho íku. Pr kazn
vyšší koncentrace byly stanoveny v porostu douglasky a p ede-
vším borovice. Projevují se tak z ejm  i mezidruhov  specifi cké 
nároky jednotlivých d evin na výživu makroelementy. Podobné 
trendy byly pozorovány v minerálním horizontu s tím, že obsahy 
byly vysoké v b íze a v orné p d  a nízké ve smrku, ale i v borovi-
ci.

Dané výsledky je obtížné srovnávat s jinými údaji, v literatu e, 
zejména domácí, tyto materiály naprosto chybí. Zahrani ní prameny 
se s našimi výsledky v podstat  shodují (HAGEN-THORN et al. 2004), 
t ebaže je nutno respektovat odlišnosti v charakteru sledovaných 
stanoviš . V našich podmínkách byly podobné druhov  specifi cké 
rozdíly doloženy rovn ž (PODRÁZSKÝ, REMEŠ 2005), patrné bylo zej-
ména selektivní poutání nap íklad fosforu a dusíku listná i ve srovnání 
s jehli nany a vliv p ízemní vegetace na opad v ne dokonale 
zapojených porostech (PODRÁZSKÝ et al. 2006).

ZÁV R

Výsledky, i když dosud p edb žné, doložily jasn  diferen-
covaný vliv jednotlivých d evin na stav a vývoj zalesn ných 
zem d lských p d. Projevily se jasné rozdíly v p sobení jehli -
nan , b ízy, stejn  tak i minulý typ využívání ploch. Projevily 
se i jasné pozitivní vlivy douglasky tisolisté na stav humusových 
forem a nejsvrchn jší vrstvy minerální p dy.

P dy na zem d lských lokalitách vykazovaly ve srovnání 
s lesními p dami v první ad  vyšší obsahy živin, v etn  bází. 
Jejich dodávání hnojením bylo jednozna n  pr kazné a odrazilo 
se i v plném nasycení sorp ního komplexu bázemi, vysokém obsahu 
bází a hodnotách p dní reakce. Na druhé stran  v d sledku naprosto 
odlišné dynamiky organické hmoty zde byly nejnižší obsahy humu-
su a návazn  i dusíku ve srovnání s organominerálními horizonty 
zalesn ných ploch.

V porostu  b ízy dosud nedošlo k tvorb  nadložního humusu 
díky nedostate né hustot  a zápoji porostu. Pedochemické charakte-
ristiky byly sice mén  p íznivé ve srovnání se zem d lskou p dou, 
byly však p ízniv jší ve srovnání s organominerálními horizonty 
v porostech sledovaných jehli nan .

Zapojené porosty konifer se projevily tvorbou vrstvy nadložního 
humusu, s výrazn  p íznivým chemismem - p ízniv jším ve srov-
nání s trvale zalesn nou lesní p dou. Vliv zem d lského využívá-
ní, hnojení a dodávání živin se dosud projevuje. V trvale zalesn né 
p d  je patrný vliv dlouho probíhajících acidifi ka ních proces  - p e-
devším odb r živin a jejich vyplavování.

Rovn ž mezi jednotlivými jehli nany se projevila diferen-
ciace ú ink , patrná zejména v p ípad  douglasky. Ta tvo í sice 
dob e rozložitelný a transformovatelný opad, ale zárove  odebírá 
velká množství živin z p dního prost edí. B hem prvních zhruba 
40 let došlo v p dním prost edí zalesn ných zem d lských ploch 
ke zna ným zm nám, jejichž další dynamiku je t eba sledovat 
a kvantifi kovat.

Douglaska tisolistá se projevila jako d evina s nejvyšším pro-
duk ním potenciálem a p itom s relativn  p íznivým p sobením 
na p du ve srovnání s ostatními studovanými jehli nany (SM, BO) 
na daném stanovišti. Opad se pom rn  rychle a dob e rozkládá, 
patrná je však tendence fi xovat velké množství živin v biomase 
porostu. Za úvahu stojí i její uplatn ní na lokalitách, kde domácí 
d eviny mohou vykazovat zvýšenou citlivost k biotickým i abiotic-
kým škodlivým faktor m kv li zhoršené vodní bilanci stanovišt .

Poznámka:
P ísp vek vznikl v rámci ešení projektu NAZV QG50105 

„Obnova lesního prost edí p i zalesn ní nelesních a devastovaných 
stanoviš “ a NAZV 1G58031 „Význam p írod  blízkých zp so-
b  p stování les  pro jejich stabilitu, produk ní a mimoproduk ní 
funkce“.
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DOUGLAS FIR AND ITS FUNCTION EFFECTS ON AFFORESTED AGRICULTURAL LANDS

SUMMARY

Douglas fi r is one of the most important introduced forest tree species in the European forestry. Its production is studied broadly, 
but in the Czech conditions there are missing more relevant data concerning its environmental effects. The article was focused 
on the production and soil forming role of the Douglas fi r on afforested agricultural lands. Afforestation of agricultural lands has taken 
place in different site and ecological conditions, including lower and medium elevated localities. The presented study documents the rapi-
dity of surface humus layers accumulation and their characteristics, as well as the production in stands of Scots pine (Pinus sylvestris), 
Norway spruce (Picea abies), birch (Betula verrucosa) and Douglas fi r (Pseudotsuga menziesii) on the territory of the School Training 
Forest Kostelec nad ernými lesy, in the altitude 430 m a. s. l., on the locality of forest site type 4Q1 (nutrient-poor Oak-Fir bilberry). 
The plots were compared with the neighbouring continuously forested site with pine-spruce old stand and with the arable fi eld. Table 1 
documents the production of compared younger stands: during roughly 40 years, the amount of standing volume reached 352.1 m3/ha 
in the pine stand, 349.4 m3/ha in the spruce stand, 157.1 m3/ha in the birch stand and 438.6 m3/ha in the Douglas fi r one respectively. 
In the same period, considerable changes in the holorganic horizons development were documented on the afforested plots (Tables 2 
and 3). The surface humus layers in the coniferous stands were formed, the humus forms being more favourable comparing with 
the old-forest-site. Acidifi cation and loss of nutrients run in the upper mineral horizons. These processes were also responsible 
for the less favourable character of the forest soil in the old stand. Birch showed lesser shifts comparing to the conifers in the mineral 
horizon, the surface humus accumulation has not been registered there yet. The lowest degradation among conifers showed the Douglas 
fi r, being able of intense uptake of defi cient nutrients. Douglas fi r is the most productive tree species with favourable soil forming 
effects within the studied spectrum. It can be considered as site improving species in the comparison with main commercial coniferous 
tree species.
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