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ÚVOD
Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) předsta-
vuje nejperspektivnější introdukovanou dřevinu v podmínkách nejen 
České republiky (Podrázský et al. 2009), ale v podstatě v tempe-
rátních podmínkách v globálním měřítku. Patří k nejrozšířenějším 
komerčně využívaným dřevinám nejen v oblasti svého původního 
rozšíření, ale i v mnoha zemích na jiných kontinentech. V současné 
době je i z našich podmínek dostatek údajů, které dovolují usuzovat 
na douglasku jako na velmi perspektivní dřevinu se značným pro-
dukčním potenciálem v různých stanovištních podmínkách, která si 
zasluhuje všestrannou pozornost (Kantor 2008; Kantor, Mareš 
2009; Kantor et al. 2001, 2010; Martiník 2003; Martiník, Kan-
tor 2007; Podrázský et al. 2009; Remeš et al. 2010). Navíc může 
představovat více než rovnocennou náhradu za smrk v nižších polo-
hách, díky své větší toleranci k vlhkostním výkyvům a obecně efek-
tivnějšímu využívání půdní vody (Eilmann, Rigling 2010; Urban et 
al. 2010). Je tak v zahraničí často označována za „suchý smrk“ nebo 
„smrk pro sucho“.

Rovněž vliv na stav půd byl předmětem dostatečného zájmu, tak 
aby bylo možno vyloučit jednoznačně negativní působení douglasky 
na tuto složku lesního ekosystému. Bylo přitom prokázáno příznivé 
složení jejího opadu s rychlou transformací a mineralizací (Menšík et 
al. 2009; Podrázský et. al 2002, 2009; Podrázský, Remeš 2008). Jistá 
rizika, například problémy týkající se koloběhu dusíku, musí ozřejmit 

další výzkum (Zeller et al. 2010). Na druhé straně vodohospodářské 
či hydrické roli douglasky z hlediska stavu lesních půd zatím nebyla 
věnována cílená pozornost, a proto je předkládaný příspěvek prvním 
dokladem o vlivu této dřeviny na pedofyzikální vlastnosti, determinu-
jící z podstatné části její environmentální účinky.

METODIKA
Výzkumné práce byly soustředěny do dvou sérií porostů v typických 
stanovištních podmínkách širokých oblastí středočeského regionu. 
Porosty se nacházejí na území Školního lesního podniku ČZU v Praze, 
se sídlem v Kostelci nad Černými lesy. 

První série byla založena v porostech různých dřevin na trvale les-
ních půdách (Podrázský, Remeš 2008). Typologicky se jedná o svěží 
stanoviště třetího, tj. dubo-bukového vegetačního stupně, nadmořská 
výška lokalit je 350 m n. m., půdní typ je určen jako luvizem, průměr-
ná roční teplota kolem 7,5 °C, průměrné roční srážky byly v minulých 
desetiletích kolem 650 mm, v roce 2001 přes 850 mm a v r. 2002 více 
než 900 mm (meteorologická stanička provozovaná naším pracoviš-
těm se nachází několik set metrů od sledované lokality). Charakteris-
tiky porostů jsou uvedeny v tab. 1. Plochy byly založeny v porostech 
smrku ztepilého, douglasky tisolisté, smíšených listnáčů, jedle obrov-
ské a na holině, rok po těžbě jehličnatého porostu. Odběr vzorků, tedy 
Kopeckého válečků, byl proveden v r. 2000.
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Paper compares the status of soil physical characteristics in stands of forest tree species on forest soils as well as on a� orested agricultural 
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Results con� rmed favorable e� ects of the a� orestation of agricultural lands on the soil physical characteristics as well as the unfavorable e� ects 
of harvesting, at least temporary. Douglas � r showed the slightest favorable e� ects among studied forest tree species, probably due to intense 
increment, nutrient uptake and fast litter decomposition, without more intense mixing of the organic and mineral soil compartment.
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Druhá série se nachází na zalesněných zemědělských půdách nedaleko 
vesnice Krymlov, polesí Kostelec, v porostech 706A 4a, 4b, 4c. Všech-
ny byly založeny výsadbou v roce 1967. Nadmořská výška lokality je 
kolem 430 m n. m., průměrné srážky kolem 600 mm ročně a teplota 
kolem 7,5 ºC. Jako stanovišti odpovídající lesní typ byl rekonstruován 
LT 4Q1, půdní typ jako pseudoglej. Šetření probíhala v porostech čtyř 
dřevin (smrk ztepilý, douglaska tisolistá, bříza bělokorá, borovice les-
ní) a na sousedním poli, odběr Kopeckého válečků se uskutečnil na 
podzim r. 2008. Charakteristiky uvádí tab. 2.

Kromě základních pedochemických vlastností a zásoby holorganic-
kých horizontů (Green et al. 1993), jejichž výsledky již byly publiko-
vány (Podrázský, Remeš 2008; Podrázský et al. 2009) byly stanove-
ny základní pedofyzikální vlastnosti pomocí Kopeckého válečků. Ty 
byly z nejsvrchnější vrstvy minerálních půdních horizontů (v podstatě 
z horizontu Ah) odebrány na pěti místech v každém porostu a analy-
zovány v laboratoři Tomáš se sídlem ve VÚLHM VS Opočno. Výsledky 
byly zpracovány pomocí jednofaktorové analýzy variance a následně 
post-hoc Tukeyovým testem na významnost rozdílů středních hodnot 
na hladině významnosti α = 0,05 v programu STATISTICA 9.1.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Výsledky šetření v sérii 1 uvádí tab. 3. Předně byla doložena vyšší 
momentální vlhkost půdy na holině a v porostu listnáčů, statisticky 
průkazně nižší v porostu smrku a dále v porostu douglasky. Nejnižší 
obsah vody byl ve druhém porostu smrku, v sousedství jedle obrovské. 
Douglaska se tak jeví jako dřevina s výraznou desukční funkcí a schop-
ností využívat půdní vodu, což indikují i další výzkumy (Urban et 
al. 2010). To může přispívat k vysušení stanoviště a zvýšení vodního 
de� citu lokality, na druhé straně vysoký potenciál douglasky (DG) 
v příjmu vody znamená stabilizaci lesních porostů i v klimaticky méně 
příznivých podmínkách (Eilmann, Rigling 2010). Ve srovnání se 
sousedním porostem smrku (SM1) a listnáči byla objemová hmotnost 
v porostu douglasky (DG) vyšší a pórovitost nižší. Nejméně příznivé 
podmínky byly doloženy na holině. Douglaska byla při těchto trendech 
statisticky významně potvrzena jako nejméně příznivá po holině. Jedle 
obrovská a smrk představovaly homogenní skupinu. Měrná hmotnost 
se odlišovala pouze v případě listnatého porostu, další výrazné trendy 
doloženy nebyly. Podobné trendy byly zjištěny i v případě maximální 
vodní a minimální vzdušné kapacity půdního svršku. Lze tak konsta-

Tab. 1.
Charakteristika studovaných porostů v sérii 1
Description of examined forest stands in the Series 1

Plocha/
Plot 1 2 3 4 5 6

Porost/
Stand 118B5 118B3 118B5 118B2 118B3 121A

Lesní typ–LT/
Ecosite 3S1 3S1 3S1 3S1 3S1 3S1

Nadm. výška/
Altitude 350 350 350 350 350 350

Druh/
Species DB, HB DG SM SM JDo Holina

Věk (roky)/
Age (years) 55 39 55 24 35 0

Captions: DB – oak, HB – hornbeam, DG – Douglas fi r, SM – Nor-
way spruce, JDo – Grand fi r, Holina – Clearcut; 3S1 – Fresh, nutri-
ent-medium Oak – Beech forest

Tab. 2.
Charakteristika studovaných ploch v sérii 2
Description of examined forest stands in the Series 2

Plocha/
Plot 1 2 3 4 5

Porost/
Stand 706A 4 706A 4 706A 4 706A 4

Lesní typ–LT/
Ecosite 4Q1 4Q1 4Q1 4Q1 4Q1

Nadm. výška/
Altitude 430 430 430 430 430

Druh/
Species BO SM BR DG Pole

Věk (roky)/
Age (years) 39 39 39 39 39

Captions: BO – Scots pine, SM – Norway spruce, BR – white birch, 
DG – Douglas fi r, Pole – Field; 4Q1 – Nutrient-poor Oak – Fir 
forest 

Dřevina/
Species

1
Objemová 
vlhkost
%

2
Objemová 
hmotnost
g/cm3

3

Měrná hmotnost
g/cm3

4

Pórovitost 
%

5
Max vodní kapa-
cita dle Nováka
%

6
Min vzdušná 
kapacita
%

1 Listnáče 31,1     d 0,82    a 2,50  a 67,5    d 45,0    d 22,5  b
2 DG 13,1    ab 1,05    c 2,57  b 59,0    b 38,8   bc 20,2  ab
3 SM1 16,1     c 0,92   ab 2,57  b 64,1   cd 33,7    a 30,4   c
4 SM2 12,3     a 0,97   bc 2,58  b 62,4   bc 42,1   cd 20,3  ab
5 JDo 15,4    bc 0,97   bc 2,58  b 62,3   bc 43,9    d 18,4  ab
6 Holina 29,8     d 1,25    d 2,55 ab 51,0    a 36,4   ab 14,6   a

Tab. 3.
Základní pedofyzikální charakteristiky svrchní vrstvy minerální půdy v porostech různých dřevin v sérii 1
Basic hydrophysical properties of the upper layer of the mineral soil in forest stands with various tree species composition in the Series 1

Note: For forest tree species see Tab.1; 1 – Volume moisture, 2 – Bulk density, 3 – Particle density, 4 – Porosity, 5 – Max. 
water capacity by Novák, 6 – Min. air capacity
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tovat, že na holině dochází k průkaznému zhoršení pedofyzikálních 
charakteristik s dosud neznámými časovými parametry; nejpříznivější 
stav, i když s absolutně poměrně malými a jakkoli průkaznými rozdíly, 
byl dokumentován v porostu listnatých dřevin. Douglaska se ze srov-
návaných konifer jevila jako nejméně příznivě ovlivňující stav pedofy-
zikálních vlastností lesních půd. 

Také ve druhé sérii byla v porostu douglasky doložena nízká vlhkost 
půdy. Objemová vlhkost zde byla nejnižší ze všech sledovaných poros-
tů dřevin, a to významně; nejvyšší byla tato charakteristika naopak 
na poli. Naproti tomu objemová hmotnost se nelišila od ostatních 
sledovaných dřevin, ty se jako komplex odlišovaly od nelesní půdy. 
Měrná hmotnost byla na všech plochách velmi vyrovnaná. Nejnižší, 
sice neprůkazně, ale patrně, byla mezi lesními dřevinami pórovitost 
v porostu douglasky, průkazný rozdíl pak byl doložen mezi lesní 
a zemědělskou půdou (tab. 4). 

Při srovnání lesních a nelesních půd vychází příznivější pedofyzikální 
charakteristiky ve prospěch půd lesních, s výjimkou objemové vlhkosti 
na holině, ale zde je předpoklad revitalizace během odrůstání násled-
ného porostu. Ze sledovaných dřevin vykazovala douglaska poměrně 
nejslabší vliv na stav hydrofyzikálních vlastností lesních půd. Do jaké 
míry to souvisí s jejím intenzivním růstem, rychlým rozkladem opadu 
s poměrně pomalejším míšením organické a minerální půdní složky, 
popřípadě intenzivním odběrem živin (Podrázský, Remeš 2008; 
Podrázský et al. 2002), to je otázka pro další výzkum. V každém 
ohledu mají lesní porosty zásadní význam pro hydrický režim krajiny 
(Kantor, Šach 2002).

ZÁVĚR
Výsledky sledování doložily určité změny ve stavu hydrofyzikálních 
charakteristik lesních půd v závislosti na dřevinné skladbě, těžbě poros-
tu nebo na zalesnění zemědělské půdy. Zalesnění zemědělských půd 
vede podle předběžných výsledků, zřejmě v důsledku aktivity kořeno-
vých systémů, edafonu a míšení organické a minerální půdní hmoty, 
k významnému snížení objemové hmotnosti půdy, měrné hmotnosti 
půdy a naopak k výraznému zvýšení pórovitosti a provzdušněnosti. 
Těžební aktivity působí výrazným opačným trendem. Ze sledovaných 
lesních dřevin vykazovala douglaska tisolistá poměrně nejméně výraz-
né vlivy, což je dáno jejím intenzivním růstem spojeným s nároky na 

vodu a živiny a rychlostí rozkladu jejího opadu. Lesnická opatření na 
druhé straně zřejmě neohrožují výrazným způsobem retenční vlast-
nosti lesních půd, naopak zalesnění vede k lepším retenčním a vodo-
hospodářským poměrům v krajině. Pěstování douglasky ve vhodně 
zvolené příměsi pak vodní režim lesních půd významně neovlivní.
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Základní pedofyzikální charakteristiky svrchní vrstvy minerální půdy v porostech různých dřevin v sérii 2
Basic hydrophysical properties of the upper layer of the mineral soil in forest stands with various tree species composition in the Series 2

Dřevina/
Species

1
Objemová 
vlhkost
%

2
Objemová 
hmotnost
g/cm3

3
Měrná 
hmotnost
g/cm3

4

Pórovitost 
%

5
Max vodní kapacita 
dle Nováka
%

6
Min. vzdušná 
kapacita
%
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air capacity
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EFFECTS OF DOUGLAS FIR (PSEUDOTSUGA MENZIESII /MIRB./ FRANCO) ON BASIC SOIL PHYSICAL CHARAC-
TERISTICS OF FOREST SOILS

SUMMARY

Douglas � r (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) represents one of the most promising exotic tree species in the temperate zone. It was 
introduced in many countries of the other continents from its native range and represents one of the most important commercial timbers. � is 
species has also a considerable production potential in the Czech Republic, however, it is not used enough. Besides production characteristics, 
its environmental e� ects should be also an important topic of forestry research. � erefore, the aim of this study is the documentation of its 
e� ects on the soil physical characteristics. � ey were studied in two series of stands: (i) on long-time forested soil, (ii) on the agricultural soil 
a� orested in the year 1967 (Tab. 1, 2). Its e� ects were compared in two series: (i) with Norway spruce, native hardwoods, Grand � r and clear-
cut, (ii) with birch, Norway spruce, Scots pine and � eld. � e soil sampling was performed using Kopecký΄s columns from the uppermost layer 
of the mineral soil under the surface humus horizons in 5 replications. Actual soil moisture, particle and bulk density, porosity, maximum 
water and minimum air capacity were analyzed. Results con� rmed favorable e� ects of the a� orestation of agricultural lands on the soil physical 
characteristics, and unfavorable e� ects of harvesting, at least temporary. Douglas � r showed the slightest favorable e� ects among studied forest 
tree species, probably due to intense increment, nutrient uptake and fast litter decomposition, without more intense mixing of the organic and 
mineral soil compartment. In the Douglas � r stands, the lowest soil moisture, highest bulk density and porosity among all studied species were 
especially documented. Douglas � r cultivation in proper mixtures should help avoid undesirable soil e� ects of this species on the forest soils.
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