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ABSTRACT

oo

Analyses of nutrient content and nutrient pools in trees and forest stand are important for monitoring and evaluation of nutrients cycling and
its changes, for verification of long-term sustainability of forest management methods etc. The analyses are mostly based on samples of tree
compartments (needles, leaves, branch and stem wood etc.) taken from sample trees. Nutrient concentrations in a tree compartment can vary
according to the position where the sample was taken. The article aims to evaluate nutrient concentrations variability and impact of sampling
position on the tree. One-year-old needles (blue spruce) and stem wood and bark (Norway spruce and Scotch pine) were analysed in detail.
There was found a significantly negative correlation of whorl position in spruce crown and Ca and Mg concentrations in needles. The most
representative concentrations to compute total nutrient pools in one-year-old needles of young stands can be expected in samples from the
middle part of the live crown. Stem wood and bark of Norway spruce showed positive correlations of macronutrient concentrations and height
above ground with exception of Ca, which was negative. In pine, the correlations were positive with exception of P in stem wood. Most accurate
estimation of the mean nutrient concentrations of stem wood and bark of conifers should be based on samples originated in the end of the first
third of stem height.
For more information see Summary at the end of the article.
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Živiny akumulované v živé či odumřelé biomase dřevin a rostlin představují významnou část živin v lesním ekosystému (Nilsson et al.
2018). V přírodních lesích jsou součástí jejich přirozeného koloběhu,
díky kterému se později opadem a dekompozicí stávají znovu využitelné pro výživu dalších organismů, většinou nedaleko místa původu
(Prescott 2002; Leon et al. 2011). Naproti tomu v lesích hospodářských dochází k částečné redukci množství těchto živin na stanovišti odvozem dendromasy k průmyslovému zpracování (např. Vanguelova et al. 2010; Garcia-Oliva et al. 2014). Stanovení celkového množství živin, a to jak akumulovaných, tak odňatých při odvozu,
je významné pro sledování a analýzy koloběhu živin a jeho změn. To
představuje zásadní aspekt pro ověřování dlouhodobé udržitelnosti způsobu hospodaření ve vztahu ke stanovišti (Palviainen, Finér
2012). Analýza koloběhu živin je podstatná zejména na chudých stanovištích, ale i např. při hodnocení vztahů lesního hospodářství a kvality podzemních vod (vyplavování živin) atp. S klimatickou změnou

aktuálnost těchto šetření narůstá, neboť výživa je jedním z klíčových
faktorů ovlivňujících odolnost dřevin (e.g. Dušek et al. 2014). Samotné analýzy zastoupení živin v jednotlivých komponentách stromu
pak mohou sloužit k dalším specifickým účelům, jako je posouzení
vyváženosti výživy (např. asimilační aparát; Kuneš et al. 2011), vlivu
odvozu těžebních zbytků pro energetické využití na živinovou bilanci
stanoviště (rozbory nehroubí) apod.
Zásoby živin ve stromu a potažmo v lesním porostu jsou zjišťovány
nejčastěji pomocí analýzy zastoupení jednotlivých klíčových živin ve
vzorcích příslušné komponenty (např. jehličí, listí, kůry, dřeva větví
a kmene) odebrané ze stromových vzorníků vybraných podle předem
určeného klíče (Picard et al. 2012), v kombinaci se stanovením sušiny dané komponenty potřebné pro příslušné přepočty (např. Kadeba
1991; Paré et al. 2013). V závislosti na účelu zjišťování i finančních
možnostech zadavatele bývají analyzovány různě rozsáhlé soubory vzorků pocházejících z jednotlivých stromů či vzorků směsných.
Poloha místa původu (odběru) vzorků na stromech pak závisí na
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mnoha faktorech, mezi něž na jedno z předních míst patří rozměry vzorníku, a zda se jedná o vzorník stojící či pokácený. Zatímco
u některých komponent stromu existují určité více či méně podrobné
standardizované postupy (např. Ferretti, Fischer 2013; Rautio et
al. 2016 pro odběr jehličí a listí), jiné většinou podléhají možnostem
a intuicím výzkumníka. Jak naznačují předchozí výzkumy (Šrámek
et al. 2009; Yang et al. 2016), volba pozice odběrného místa vzorku na
stromě není zcela bez významu, neboť zastoupení živin jednotlivých
stromových komponent se v rámci pozice na stromě liší (Šrámek et
al. 2009). Studie shrnující tyto rozdíly s praktickými doporučeními
pro jednotlivé komponenty však nejsou k dispozici.

MATERIÁL A METODIKA

VÝSLEDKY
Vztah polohy přeslenu a zastoupení živin v prvním ročníku jehličí
SMP
Vztah mezi zastoupením prvku a polohou původu prvního ročníku
jehličí v koruně (přeslenu) se u jednotlivých sledovaných prvků lišil.
Zastoupení N v jehličí, přes konkávní tvar křivky loess v profilu koruny (obr. 1), vykazovalo relativně malý rozptyl dat bez jednoznačného
trendu. Také u P s výraznějším relativním rozptylem dat jednotlivých
vzorků nebyl naznačený mírný pokles hodnot s klesající výškou přeslenu nad zemí průkazný (p = 0,21). Zastoupení K v jehličí terminálního výhonu bylo průkazně vyšší než v jehličí ostatních přeslenů. Přestože byl potvrzen celkový lineární trend poklesu zastoupení tohoto
prvku (0,04), při vynechání hodnot terminálního výhonu byl již sklon
regresní přímky neprůkazný (p = 0,56) a to znamená, že trend vymizel. Zastoupení Ca (p = 0,001) a Mg (p = 0,008) narůstalo s klesající
výškou přeslenu v koruně. U Ca bylo významně vyšší zvlášť ve spodní
části koruny (přeslen 10 až 14) než v jehličí ostatních přeslenů, u Mg
nebyl tento zlom v trendu zastoupení pozorován (obr. 1). Koncentrace
síry neprojevila žádný trend. Nejvyšší průměrnou variabilitu vykazoval Ca, nejnižší pak N (tab. 1).
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Cílem příspěvku je na základě analýz jehličí, dřeva a kůry kmene
zhodnotit variabilitu a vliv pozice odběru v rámci stromu na zastoupení živin v nadzemní biomase vybraných jehličnanů. Na základě diskuze výsledků je aplikačním cílem doporučení nejvíce reprezentativních
odběrových poloh pro analýzy koncentrace živin těchto komponent
a následně pro jejich modelové přepočty.

hodnocena pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Rozdíly byly
považovány za průkazné, jestliže p ≤ 0,05.

Dřevo a kůra smrku ztepilého a výška nad zemí
S výjimkou Ca byl zjištěn narůstající trend zastoupení analyzovaných
prvků s výškou nad zemí ve dřevě i v kůře smrků (p < 0,001) s tím, že
trendy obsahu ve dřevě i v kůře významně korelují (u Ca p = 0,008,
u ostatních prvků p < 0,001; obr. 2, 3). U N a Mg ve dřevě se nárůst týkal prakticky jen horní třetiny kmene (od výšky cca 5 m), u ostatních
prvků byl více patrný v celém výškovém profilu, přičemž přibližně
v horní třetině akceleroval. Koncentrace uvedených prvků v nejvyšší
části kmene byla násobně vyšší než ve spodní části, skokové rozdíly
byly pozorovány mezi předposledním a posledním (nejvyšším) odběrným místem. U Ca byl zjištěný trend zcela opačný – zastoupení tohoto
prvku s narůstající výškou nad zemí klesalo (obr. 3; u dřeva i kůry
p < 0,001). Průměrná variabilita jednotlivých prvků u dřeva a kůry
se výrazně lišila: zatímco u kůry měla Ca variabilitu nejvyšší (33 %),
u dřeva byla v porovnání s ostatními prvky nejnižší a maximálních
hodnot dosahoval P (101 %; tab. 1).
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Vzorníky smrku pichlavého (SMP) byly odebrány v listopadu roku
2007 na výzkumné ploše Plochý v Jizerských horách (50.9N, 15.3E;
880 m n. m., 5% sklon Z svahu, SLT 8K – kyselá smrčina; Lesy ČR)
v porostu o hustotě 2340 jedinců na ha, průměrné výšce 4,3 m a tloušťce (d1,3 ) 9,0 cm (Špulák 2009). Porost nebyl zapojený. Průměrná roční
teplota oblasti se pohybuje okolo 5,4 °C a průměrné roční srážky dosahují až 1400 mm (Slodičák et al. 2009). U sedmi vzorníků smrku
pichlavého (Špulák 2012), mimo analýzy dalších komponent, bylo
podle metodiky Zbíral et al. (2001) stanoveno zastoupení makroprvků (N, P, K, Ca, Mg a S) v prvním ročníku jehličí samostatně pro
terminální výhon a aktivně rostoucí sudé přesleny (počítáno shora,
tj. 2leté, 4leté přesleny atd.).
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Vzorníky smrku ztepilého (duben) a borovice (listopad) byly odebrány v roce 2017 na výzkumném objektu Suchý chobot (50.2N, 16.0E)
na majetku ve správě Městských lesů Hradec Králové, a. s. Smrk tvořil spodní etáž borového porostu o věku 90 let a průměrné hustotě
680 borovic na ha (celý porost měl 990 stromů na ha) na stanovišti
1M (chudá borová doubrava) v nadmořské výšce 255 m. Průměrná roční teplota území je 7,3 °C a průměrné roční srážky 612 mm
(dlouhodobý normál 1981–2010). Bylo odebráno celkem 17 vzorníků smrku o výškovém rozpětí do 7,5 m (Špulák, Kacálek 2020),
kromě dendrometrické analýzy byla stanovena sušina a obsah živin
v základních komponentách nadzemní biomasy (Zbíral et al. 2001).
U tří nejvyšších vzorníků (průměrné d1,3 7,3 cm) byl stanoven obsah
živin (N, P, K, Ca a Mg) kůry a dřeva kmene na nejsilnějším konci
(pata), dále ve výškovém transektu po 1 m dlouhých sekcích a také
ve výčetní výšce (1,3 m nad zemí). Tak bylo odebráno vždy 9 vzorků
na vzorník).
Následně bylo na lokalitě odebráno 5 vzorníků borovice z hlavní etáže s tloušťkou blízkou střednímu kmeni porostu a průměrnou výškou
25 m a tloušťkou (d1,3) 27,5 cm. Podél kmene ve dvoumetrových sekcích byly odebrány kmenové kotouče a samostatně stanoveno zastoupení živin ve dřevě (u všech vzorníků) a v kůře (u 3 vzorníků) dle
metodiky uvedené výše.
Statistická analýza byla zpracována ve statistickém prostředí R
(R Core Team 2020). Na základě grafických metod explorativní analýzy (Q-Q graf, krabicový graf) byly nejprve vyloučeny výrazně odlehlé
hodnoty. U živin v jehličí se jednalo o jednou nízkou koncentraci N
a jednu vysokou koncentraci P. U dřeva smrku byla vypuštěna jedna
vysoká hodnota koncentrace Ca. Závislost zastoupení jednotlivých
živin a polohy odběru vzorků byla statisticky hodnocena pomocí lineární regrese a po vyhlazení metodou loess (Cleveland et al. 1992)
s vyhlazovacím (span) parametrem 0,5 (balíček stats), korelace byla
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Dřevo a kůra borovice lesní a výška nad zemí
U borovice lesní byl patrný trend nárůstu zastoupení všech analyzovaných živin ve dřevě i v kůře s výškou nad zemí (u N p = 0,007, jinak
p < 0,001) s výjimkou P ve dřevě (p = 0,08). Pro nízké koncentrace P
byl ve dřevě rozptyl hodnot relativně vyšší než u kůry (obr. 4). Přes
průkazný, celkově rostoucí trend vykazovalo zastoupení P, K, Ca a částečně i Mg v kůře horní cca třetiny kmene v detailním pohledu spíše
obrat trendu – pokles s výškou (obr. 4 a 5). Absolutní rozdíly zastoupení prvků mezi spodní a horní (střední) částí kmene byly v kůře řádově
vyšší než ve dřevě; podobně jako v ní bylo řádově vyšší samotné zastoupení prvků. Variabilita zastoupení živin ve dřevě byla s výjimkou Ca
nižší, než tomu bylo u smrku. V kůře byl naopak stav obrácený (tab. 1).

DISKUSE
Distribuce živin v rámci stromu je spojena s fyziologickými procesy
danými funkčností jednotlivých stromových orgánů v daných podmínkách. Vzhledem k těmto procesům nemusí hladina určitého biogenního prvku v kterémkoliv orgánu lesní dřeviny nutně charakteri-
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Obr. 1.
Zastoupení makroprvků (%) v prvním ročníku jehličí smrku pichlavého v závislosti na přeslenu, ze kterého vzorek pocházel (0 – terminální
výhon, 2 – 2. přeslen, 4 – 4. přeslen atd., tzn. s narůstající hodnotou výška nad zemí klesá). Plná čára – lineární spojnice trendu, čárkovaná –
vyhlazení metodou loess, čerchované – 95% konfidenční interval vyhlazení.
Fig. 1.
Macronutrient content (%) in one-year-old needles of blue spruce in relation to the whorl of sample origin (0 – terminal shoot; 2 – second whorl;
4 – forth whorl from above etc.; i.e. with increasing whorl number decreases height above ground). Full – linear trendline; dashed – smoothing
by loess method; dot-and-dash – 95% confidence intervals.
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Obr. 2.
Zastoupení (% sušiny) N, P a K ve dřevě (vlevo) a v kůře (vpravo) kmene smrku ztepilého v závislosti na poloze původu vzorků – výšce nad
zemí u cca 7,5 m vysokých vzorníků. Plná čára – lineární spojnice trendu, čárkovaná – vyhlazení metodou loess, čerchované – 95% konfidenční
interval vyhlazení.
Fig. 2.
Relationships of N, P and K concentration (% of dry matter) in stem wood (left) and stem bark (right) and height of sample origin above ground
of ca 7.5 m height Norway spruce trees. Full – linear trendline; dashed – smoothing by loess method; dot-and-dash – 95% confidence intervals.
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né mírou jejich oslunění, tedy jejich slunným/stinným charakterem,
který ovlivňuje jak morfologické, tak fyziologické vlastnosti asimilačního aparátu (Givnish 1988; Bellan et al. 2019). Jak bylo zjištěno, s potenciálem fotosyntetické aktivity dochází k přesunům živin
v rámci koruny (Helmisaari 1992; Turpault et al. 2021). Zastoupení živin v jehličí podle ozářenosti se liší také mezi dřevinami, což
lze odvodit porovnáním s výsledky hodnocení chemismu jednoletého slunného a stinného jehličí u jedle balzámové a smrku červeného (Richardson 2004). Zde byl poměr živin oproti naší studii spíše
obrácený: stinné jehličí mělo více P a K a méně Ca a Mg. Specifické
byly i vztahy zastoupení živin k výšce nad zemí u borovice lesní ve
studii Giertych et al. (1997): stinné jednoleté jehličí mělo méně N,
ale více K, Mg a Ca.

Pozorované trendy zastoupení živin v prvním ročníku jehličí v závislosti na výšce nad zemí (resp. na pozici přeslenu) mohou být způsobe-

Celkově, z hlediska dostupných limitů projektu ICP Forests pro výživu smrku ztepilého publikovaných v práci Šrámek et al. (2009), bylo
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zovat úroveň jeho disponibilních zásob v půdě (Šrámek et al. 2009).
Jak je možné pozorovat z naší studie, liší se také variabilita obsahu
prvků v jednotlivých částech stromu. Yang et al. (2016) na základě
svých analýz šesti severoamerických listnáčů uvádějí, že poloha původu vzorků na stromě byla více důležitá pro zastoupení živin ve větvích
(koeficient variace 23 %) a dřevu (koeficient variace 37 %) než v listí
a kůře (obojí 12 %). Variabilita zastoupení živin u námi sledovaných
jehličnanů však nevykazovala podobně jednoznačné trendy: jehličí
mělo variabilitu relativně nízkou a při relativním porovnání dřeva
a kůry byla u smrku vyšší variabilita zjištěna u dřeva, u borovice naproti tomu u kůry (tab. 1) a hodnoty koeficientu variace byly často
vyšší než hodnoty uváděné v publikaci Yang et al. (2016). Autoři však
analyzovali větší počet vzorníků.

Výška nad zemí/Height above ground (m)

Výška nad zemí/Height above ground (m)

Obr. 3.
Zastoupení (% sušiny) Ca a Mg ve dřevě (vlevo) a v kůře (vpravo) smrku ztepilého v závislosti na poloze odběru vzorků – výšce nad zemí u cca
7,5 m vysokých vzorníků. Plná čára – lineární spojnice trendu, čárkovaná – vyhlazení metodou loess, čerchované – 95% konfidenční interval
vyhlazení.
Fig. 3.
Relationships of Ca and Mg concentration (% of dry matter) in stem wood (left) and stem bark (right) and height of sample origin above ground
of ca 7.5 m height Norway spruce trees. Full – linear trendline; dashed – smoothing by loess method; dot-and-dash – 95% confidence intervals.
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Obr. 4.
Zastoupení (% sušiny) N, P a K ve dřevě (vlevo) a v kůře (vpravo) borovice lesní v závislosti na poloze odběru vzorků – výšce nad zemí u cca
25 m vysokých vzorníků. Plná čára – lineární spojnice trendu, čárkovaná – vyhlazení metodou loess, čerchované – 95% konfidenční interval
vyhlazení.
Fig. 4.
Relationships of N, P and K concentration (% of dry matter) in stem wood (left) and stem bark (right) and height of sample origin above ground
of ca 25 m height Scotch pine trees. Full – linear trendline; dashed – smoothing by loess method; dot-and-dash – 95% confidence intervals.
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Obr. 5.
Závislost zastoupení Ca a K ve dřevě (vlevo) a v kůře (vpravo) borovice lesní v závislosti na poloze odběru vzorků – výšce nad zemí u cca
25 m vysokých vzorníků. Plná čára – lineární spojnice trendu, čárkovaná – vyhlazení metodou loess, čerchované – 95% konfidenční interval
vyhlazení.
Fig. 5.
Relationships of Ca and Mg concentration (% of dry matter) in stem wood (left) and stem bark (right) and height of sample origin above ground
of ca 25 m height Scotch pine trees.

Tab. 1.
Průměrný koeficient variace zastoupení živin (%) v jehličí smrku pichlavého a ve dřevě a kůře kmene smrku ztepilého a borovice lesní.
Average variation coefficient of nutrient content (%) in needles of blue spruce and stem wood and stem bark of Norway spruce and Scotch pine.
Dřevina/Species
smrk pichlavý/blue spruce
smrk ztepilý/Norway spruce
borovice lesní/Scotch pine

N
jehličí/needles

P

K

Ca

Mg

S
15.6

6.5

15.1

21.5

58.0

17.7

dřevo/wood

71.1

101.1

39.3

8.7

42.7

kůra/bark

12.1

14.1

17.0

32.8

15.9

dřevo/wood

23.3

48.1

26.3

11.6

24.9

kůra/bark

33.1

88.2

67.1

33.1

72.2
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rozmezí zastoupení živin v jehličí námi analyzovaných smrků pichlavých až na výjimky (obsah N byl v několika případech nižší než limit
nedostatku 1,2 % a obsah K nižší než limit nedostatku 0,35 %) v intervalu hodnot pro vyrovnanou výživu. Souvislost s rychlým chřadnutím
smrku pichlavého v Jizerských horách v letech následujících po odběru, které je podobně jako v dalších pohořích střední Evropy spojené
zejména s poškozením kloubnatkou smrkovou (Černý et al. 2016;
Šefl et al. 2020), tak nelze z výsledků analýz ještě odvozovat.

fc
op
y

Výšková distribuce jehličí v rámci stromu je dána věkem dřeviny,
růstovým prostředím a věkem větví. Opět zde hraje roli také ozářenost, tedy asimilační potenciál dané polohy. V závislosti na zápoji porostu bývá nejvyšší celková plocha i sušina nového jehličí soustředěna
kolem poloviny výšky živé koruny (např. Xiao, Ceulemans 2004;
Bellan et al. 2019), celková biomasa jehličí však bývá vzhledem k větvení nejvyšší v její spodní části (Błasiak et al. 2021). V našem případě
se jednalo o mladý dosud nezapojený porost. S ohledem na zastoupení
živin i rozložení biomasy by tak mohly nejlépe reprezentovat průměrné zastoupení živin této komponenty stromu odběry nového jehličí
z poloviny živé koruny či mírně vyšších partií.

tií kmene obou dřevin může souviset s navýšením relativního podílu
lýka ve vzorcích. U dřeva pak lze příčinu trendu s výškou na kmeni
spatřovat ve změně relativního podílu fyziologicky aktivního bělového dřeva. Koresponduje to se závěry literárního rozboru Meertse
(2002), který u dřevin konstatoval ve většině případů vyšší zastoupení
N, P a K v běli, oproti dřevu jádra. Obtížně uchopitelný je však opačný
trend zastoupení Ca u smrku a borovice, kdy u smrku koncentrace
s nárůstem výšky na kmeni klesá, a naopak u borovice roste. Zda se
jedná o druhově specifický stav, nebo o vliv postavení stromu v porostu (podúrovňové smrky), může určit další výzkum. Např. podle práce
Berger et al. (2004) se mohou lišit i poměry živin dřeviny rostoucí
v monokultuře a ve smíšeném porostu: Autoři zjistili, že koncentrace
Ca a Mg ve dřevě kmene smrku byla průkazně vyšší v čisté smrčině
než ve smíšeném porostu s bukem, a to i přesto, že zastoupení těchto
prvků v půdě bylo nižší. Richards et al. (2010) ve své studii shrnují, že ve smíšených porostech je oproti monokulturám častým jevem
průkazný trend vyšších obsahů N a P v nadzemní biomase, což u dřevin ve směsích naznačuje změny fyziologických procesů i morfologického charakteru, umožňující zachytit větší část zdrojů stanoviště.
Z toho vyplývá, že z hlediska stanovení živin v nadzemní biomase je
potřebné vzorkovat dřeviny smíšených porostů od porostů nesmíšených odděleně.

V závislosti na konkrétních tvarových parametrech kmene jehličnanů,
které lze vyjádřit pomocí morfologických křivek (Fabrika, Pretsch
2011), je jejich těžiště soustředěno v dolní čtvrtině až třetině výšky. Při
uvážení zjištěných závislostí se dá předpokládat, že vlastnosti kmene
v okolí těžiště také nejlépe reprezentují průměrné hodnoty za daný
kmen. Tato poloha odběru je však u starších porostů uplatnitelná pouze při analýzách ležících vzorníků.

ZÁVĚR
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Podle literárního rozboru (Šrámek et al. 2009) platí, že mladší části
kůry, větví, dřeva, listů, jehličí, kořenů jsou bohatší na P, K, N a většinou i Mg. Obsahy Ca a Si jsou naopak vyšší ve starších částech rostlin. Hlavní část Ca v rostlině je pevně fixována v buněčných stěnách,
proto je tento prvek v rámci stromu málo pohyblivý (Hanger 1979;
White, Broadley 2003), jeho koncentrace obvykle stoupá se stářím
orgánu/části stromu. Tomu odpovídá i námi zjištěný trend koncentrace ve dřevě a kůře kmene smrku. Na druhou stranu Wegiel et al.
(2018) na základě analýzy vzorků ze stromových vzorníků borovice
lesní popsali negativní korelaci zastoupení Ca v kůře a dřevě kmene,
N, P, K a S ve větvích a v jehličí s velikostí vzorníku. Vápník v kůře
tak reagoval shodně i v našem experimentu u borovice, kdy koncentrace s výškou nad zemí rostla. Až na výjimky lze trend narůstajících
koncentrací s výškou na kmeni, který je v souladu s našimi zjištěními,
vyčíst i z dat analýz dřeva a kůry borovic publikovaných ve studii Bílek et al. 2016 pro všechny makroelementy včetně Ca. Augusto et al.
(2008) na základě detailní analýzy zastoupení živin v borovici P. pinaster shodně s naší studií pozorovali pokles koncentrace živin ve dřevě
i kůře kmene s narůstajícím průměrem vzorku, a to do tloušťky kmene
cca 15 cm. U silnějších vzorků již v jejich studii hodnoty výrazněji
nekolísaly. Autoři shrnují, že vzhledem k tomu, že u dospělých stromů
část kmene s tloušťkou větší než 15 cm představuje většinu nadzemní
biomasy, průměrná koncentrace živin ve kmeni těchto stromů bude
také relativně konstantní. A dále, že u stromů menších dimenzí (kam
spadají vzorníky smrku z naší studie) aplikace hodnoty pouze jednoho lokálního rozboru pro stanovení zásob živin může vést k výrazné
chybě (v jejich případě až 106 %). Porovnání s našimi výsledky poukazuje na skutečnost, že tyto údaje pravděpodobně nemají širší platnost
pro borovice mimo P. pinaster. U borovice lesní v naší studii tloušťka
vzorku poklesla pod hranici 15 cm ve výšce minimálně 16 m nad zemí
a na rozdíl od citované práce byl právě v úseku do této výšky na kmeni
(tzn. na silnějších dimenzích) pozorován nejvýraznější trend nárůstu zastoupení živin, zvláště v kůře. Z toho vyplývá, že zde není adekvátní spoléhat se na analýzu vzorku náhodně odebraného kdekoliv
na kmeni. Závěrům Augusto et al. (2008) bližší byla situace u námi
analyzovaných smrků, u kterých, přestože se jednalo o slabší dimenze,
trend změny koncentrace živin dolních partií kmene s nárůstem výšky
polohy nad zemí nebyl tak výrazný.
Zastoupení prvků ve dřevě a v kůře kmene (zejména Ca, N a K) vykazuje řádové rozdíly, což je pro makroelementy typické zejména u druhů se silnější borkou (Andre et al. 2010; Rodriguez-Soalleiro et al.
2018; Węgiel et al. 2018, 2019). U smrku i borovice v naší studii byla
dále pozorována pozitivní korelace zastoupení živin v těchto stromových komponentách v závislosti na poloze na kmeni. Výraznější zlom
trendů u většiny sledovaných makroelementů v kůře nejvyšších par-
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Analýzy jehličí, dřeva i kůry jehličnanů odebrané v kontextu polohy
na stromě ukázaly významný vliv polohy odběru na zastoupení živin
ve vzorcích. Z výsledků a jejich diskuze vyplývá, že vztahy jsou také
částečně druhově specifické. Pro první ročník jehličí mladého nezapojeného porostu smrku se z hlediska reprezentativnosti vzorků pro
daný vzorník jeví jako nejméně vhodné odběry terminálního výhonu
(které rovněž nejsou žádoucí z hlediska negativního ovlivnění tvarování stromu) a odběry ze spodní části koruny. Při uvážení předpokládaného procentního rozložení jehličí v koruně mohou celkové zásoby
živin v prvním ročníku jehličí nejlépe reprezentovat vzorky pocházející ze střední části živé koruny. Z hlediska průměrných hodnot zastoupení živin ve kmeni pocházejí nejméně reprezentativní vzorky na chemické analýzy dřeva a kůry z horní třetiny kmene. Při zahrnutí běžného rozložení hmotnatosti kmene jehličnanů by celý strom z hlediska
zastoupení živin mohly nejvěrněji reprezentovat vzorky pocházející
z konce první třetiny výšky kmene. Pro přesné stanovení zastoupení živin v nadzemní biomase jehličnanů nelze vycházet z tabulkových
hodnot, ale jsou potřebné vhodně odebrané analýzy vzorků z lokálních reprezentativních vzorníků dané dřeviny. Rozšiřující výzkum této
problematiky může přinést zpřesnění těchto doporučení pro konkrétní druhy jehličnanů v závislosti na stavu porostu. Výsledky mohou
přispět mj. k ověřování a úpravám pěstebních postupů pro adaptaci
porostů na klimatickou změnu ve vyváženém vztahu k zachování jejich produkční funkce.
Poděkování:
Příspěvek vznikl díky prostředkům Ministerstva zemědělství ČR
z institucionální podpory MZE-RO0118 a projektu QK1810126 „Zakládání a výchova směsí přípravných a cílových dřevin plnících produkční a mimoprodukční funkce lesa v oblasti velkoplošně hynoucích
smrkových porostů“.
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CHANGE OF THE NUTRIENT CONCENTRATIONS IN NEEDLES, STEM BARK AND STEM WOOD
OF CONIFERS DEPENDING ON THE SAMPLING POSITION WITHIN THE TREE
SUMMARY

fc
op
y

Nutrients accumulated in living and dead aboveground biomass of woody plants represent significant part of the nutrient pools in forest
ecosystem. Estimation of the total nutrients accumulated as well as removed by harvest is important for analyses of nutrient cycles, for evaluation
of sustainability of the applied forest management corresponding to site quality, for evaluation of the possible impact of the management
on ground water etc. The topicality of the issues increases with climate change. Nutrients accumulated in trees and consequently in forest
stands are mostly estimated on the basis of chemical analyses of the sample tree compartments (e.g. needles, leaves, stem wood and bark, and
branches). Position of sampling within the tree depends on many factors including tree character (height; standing, fallen etc.) and financial
sources. Previous studies showed that nutrients in individual tree compartments can vary according to the position on the tree. Still not every
compartment has a robust recommendation for most representative sampling. The study aims to evaluate nutrient concentrations variability and
impact of sampling position on the conifer tree. One-year-old needles (blue spruce), stem wood and bark (Norway spruce and Scotch pine) were
analysed in detail. Recommendations of the most representative sampling positions within a sample tree of these tree genera were consequently
formulated.
Current year needles of blue spruce were analysed at the Plochý research plot in the Jizerské hory Mts. (50.9N, 15.3E; 880 m a.s.l., W slope of
5%, Acidic spruce forest site type) in 2007. The blue spruce stand with open canopy had a density of 2,340 trees per ha, average height of 4.3 m
and DBH of 9.0 cm. Average year temperature was 5.4°C and precipitation up to 1,400 mm in the area. The needle samples were taken separately
from terminal shoot and from living even whorls (counted from the top) and then they were analysed for the concentrations of macronutrients
(N, P, K, Ca, Mg and S).

oo

Norway spruce and Scotch pine sample trees were analysed in mixed forest of the Suchý chobot research plot (50.2N, 16.0E; 255 m a.s.l., flat
terrain, nutrient-poor pine with oak forest site) in 2017. Average year temperature reaches 7.3°C and precipitation 612 mm. Norway spruce
growth in subcanopy of ca 90-year-old pine forest (density of 680 pine trees; whole stand 990 trees per ha). Stem wood and bark of three
sample spruces with height about 7.5 m were sampled in height sections of 1 m and in 1.3 m above ground (i.e. 9 sample positions per tree) and
analysed for macronutrients. Stem wood and stem bark of five sample pines of dimensions near mean stem (height of 25 m, DBH of 27.5 cm)
were sampled in 2m height sections. Data were analysed by linear regression, loess polynomial fitting and Pearson correlation in R statistical
environment. The differences with p ≤ 0.05 were considered to be significant.
There were found no significant relations of N, P and S concentration in one-year-old needles of blue spruce according to the position within
the crown (Fig. 1). Concentration of K in needles from terminal shoot was significantly higher. Concentrations of Ca (p = 0.001) and Mg
(p = 0.008) were significantly negatively correlated to height position of the whorl of origin. The highest average variability was in Ca, the lowest
in N (Tab. 1).

pr

In stem wood and bark of Norway spruce, there were affirmed positive trends of nutrient concentrations with height above ground (p < 0.001)
with exception for Ca. Concentrations of every analysed nutrient in wood and bark significantly correlated (p = 0.008 in Ca and p < 0.001 in
other elements; Fig. 2, 3). As for N and Mg in wood, however, the increase was concentrated mainly in the upper third of the stem (from height
of ca 5 m). Trend of Ca concentration with height was reversed (p < 0.001; Fig. 3). There were found differences in data variability: variability of
Ca was the highest in bark (33%), but lowest in wood, where P had the highest data variability (101%; Tab. 1)
There were significantly positive correlations of nutrients in Scotch pine stem wood and bark with height above ground affirmed (p = 0.007 in
N, p < 0.001 otherwise) with exception of P in wood (p = 0.08; Fig. 3). In more detail, the concentrations of P, K, Ca and partially also of Mg
in bark of highest third of the stems rather stabilized or even decreased (Fig. 3 and 4). Differences of concentrations in bottom and top part of
the stem were substantially higher in bark. The variability of the nutrient concentrations in pine wood (with exception of Ca) was lower than in
spruce, whereas concentrations of pine bark had higher variability comparing to spruce (Tab. 1).
Results confirmed differences of nutrient concentrations within individual compartment originated in different parts of the sample conifer
tree. The relations seem to be partially species-specific. When one-year-old needles of young spruce from the forest stand with opened canopy
are individually sampled, the most relevant samples to estimate nutrient pools come from middle part of the living crown. To achieve the best
reliability of the estimation of nutrient pools in stems, stem bark and wood of conifers should be sampled from vicinity of one-third of the stem
height. For sound estimation of nutrient concentrations in aboveground biomass of conifers, table values are not sufficient and precise sampling
of local sample trees is needed. Next research of nutrient accumulation within the trees would bring improvement of the abovementioned
recommendations for individual tree species and forest conditions. The results can contribute to improvement of forest management for
adaptation of forest stands on climate change maintaining their productive functions.
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