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Abstrakt
Přirozená

regenerace

smrku

Picea

abies

v nenarušené

horské

smrčině

a na disturbovaných plochách vzniklých následkem větrných bouří a přemnožení
podkorního druhu hmyzu, především lýkožrouta smrkového (Ips typographus), probíhá
primárně prostřednictvím klíčení semen z přechodné půdní semenné banky. Stav půdní
semenné banky se odvíjí od dostupného množství semen, které je mezi lety značně
proměnlivé. Meziroční změny ve velikosti semenné produkce jsou způsobeny
nepravidelným výskytem semenných let, které odráží změny počasí v souvislosti
s probíhající změnou klimatu. Zvýšená průměrná teplota vzduchu a nerovnoměrné rozložení
srážek v průběhu roku májí pozitivní účinek na fenologii smrku, následnou velikost úrody
semen včetně jejich kvality a zvyšující frekvenci semenných let. Velké množství semen
během semenných let indukuje zvětšení počtu predátorů semen, pro které jsou semena
v horské smrčině zdrojem potravy nebo jim zajišťují životní prostředí pro jejich vývoj.
Granivorní bezobratlí, malý obratlovci, ale i houbové patogeny svou aktivitou významně
snižují podíl životaschopných semen potřebných pro regeneraci smrkových porostů.
Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky, které vysvětlují interakce a mechanismy
spojené s půdní semennou bankou smrku Picea abies, a ukazuje, co předchází tomu,
než smrková semena vyklíčí, a než z nich vzniknou semenáčky.
Klíčová slova: regenerace smrku, horské smrčiny, kůrovcová kalamita, klíčení semen,
semenné roky, granivorie, semenná banka, přežívání semenáčků

Abstract
The natural regeneration of Picea abies in undisturbed mountain spruce forests as
well as in disturbed areas formed by windstorms and overgrowth of bark beetles, especially
spruce bark beetle (Ips typographus), takes place primarily through seed germination from
a transitional soil seed bank. The quality of the soil seed bank depends on the amount of
seeds available, which varies significantly throughout years, and on environment conditions.
Interannual changes in the amount of seeds produced are caused by the irregular occurrence
of seed years, which reflects weather changes in the context of ongoing climate change.
Increased average air temperature and unevenly distributed rainfalls throughout the year
have a positive effect on the spruce phenology, seed abundance and quality and results in
increasing frequency of seed years. The large amount of seeds during seed years induces
increased abundance of granivores for which the seeds are the source of nutrients and
environment for their development. Seed predators of invertebrates and, small vertebrates
groups and fungal pathogens significantly reduce the proportion of seeds needed for spruce
natural regeneration. This bachelor thesis summarizes up to now knowledge explaining
mechanisms and interactions associated with the soil seed bank of Picea abies. Furthermore,
it demonstrates what precedes the seed germination and seedling formation
Key words: white spruce regeneration, mountain spruce forests, bark beetle disturbance,
seed germination, mast years, granivory, seed bank, seedling survival
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Úvod
Horská smrčina je typ horského lesa, v němž dominuje jehličnatý strom smrk ztepilý
(Picea abies). Dobrá ekologická adaptace tohoto druhu stromu na drsnější klimatické
podmínky mu umožňuje přirozeně se vyskytovat na širokém území euroasijského kontinentu
od Balkánského poloostrova po řeku Chatanga na Sibiři a od Francouzských Alp k
Ochotskému moři (Pâques 2013). Přirozené horské smrčiny pak pokrývají horské celky
střední Evropy a částečně i jihovýchodní Evropy. Picea abies byl a je díky svým dobrým
vlastnostem dřeva (rychlý růst, rovné dřevo) ekonomicky nejvýznamnějším jehličnanem
evropského lesnictví, a proto se často vyskytuje mimo svůj přirozený areál rozšíření
v podobě uměle vysazených smrkových monokultur (Skogforsk 2013). Tyto nepůvodní
člověkem ovlivněné smrkové porosty mají tendenci být vysazovány v blízkosti přirozených
horských smrčin a společně s jejich obhospodařováním se podíl těchto přirozených lesních
ekosystémů v současnosti neustále snižuje. Na území Česka jsou stanoviště
s předpokládaným přirozeným výskytem Picea abies vázané na hraniční horské oblasti, kde
jsou často součástí vegetace Národních parků a Chráněných krajinných oblastí. Můžeme se
s

nimi

setkat

například v

Moravskoslezských

Krkonoších,

Beskydech

a

dalších

Krušných

horách,

pohraničních

Hrubém

pohoří.

Avšak

Jeseníku,
největší

a nejzachovalejší horské smrčiny se na našem území nachází v rámci horského celku
Šumava, který zasahuje do území třech států Česka, Německa a Rakouska. NP Šumava
společně

s

NP

Bavorský les

představuje

nejrozsáhlejší

komplex

přirozených

a polopřirozených horských smrkových lesů ve střední Evropě (Svoboda et al. 2010).
Klimatické podmínky a půdy s nízkým pH neumožňují v horských smrčinách růst
náročnějších druhů listnatých stromů. Picea abies je na svazích a plošinách horských hřbetů
doprovázen v různém množství druhy stromů jako je javor klen (Acer pseudoplatanus),
buk lesní (Fagus sylvatica), bříza bělokorá a pýřitá (Betula pendula, B. pubescens)
a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Bylinné patro není zastoupeno velkým množstvím druhů
díky zástinu, který vytváří stromové a keřové patro. Mechové patro je na rozdíl od bylinného
patra dobře zastoupeno řadou druhů mechů, játrovek a lišejníků. Podle převažujících druhů
bylin v podrostu se smrčiny dělí na tři hlavní typy: horské třtinové smrčiny
(950- 1350 m. n. m.), rašelinné a podmáčené smrčiny (od 500 m. n. m.), horské papratkové
smrčiny (1150 - 1300 m. n. m.). Uvedené nadmořské výšky se vztahují ke smrčinám
vyskytující se na území Česka (Chytrý et al. 2001).
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Vývoj horských smrčin je v rámci přirozené dynamiky trvale ovlivňován různými
typy disturbancí, které mají na základě své frekvence a intenzity více či méně vážné dopady
na smrkové porosty. Typickými disturbancemi v horských regionech střední Evropy jsou
polomy způsobené větrnými bouřemi a odumírání lesa díky přemnožení podkorního druhu
hmyzu, především lýkožrouta smrkového (Ips typographus). Společným působením těchto
dvou přírodních sil za přispění dalších abiotických faktorů jako vysoké letní teploty a sucho
může dojít k velkoplošnému odumírání horního stromového patra. Narušená stanoviště
mohou být v případě dobré přirozené regenerace ponechány samovolnému vývoji.
Na základě této literární rešerše bych chtěla vysvětlit, jak probíhá proces přirozené
regenerace smrku v nenarušené horské smrčině a na disturbovaných plochách, a co
předchází tomu, než smrková semena vyklíčí, a než z nich vzniknou semenáčky. Tyto otázky
vznikly na základě spolupráce s vědeckými pracovníky z Botanického ústavu AV ČR
v Průhonicích, kteří se dlouhodobě věnují přirozené regeneraci šumavských smrčin. Svou
literární rešerší bych chtěla zodpovědět následující otázky:
1) Jaký typ půdní semenné banky tvoří Picea abies?
2) Jaké faktory ovlivňují semennou produkci Picea abies?
3) Jaký je význam půdní semenné banky lesa s Picea abies v procesu přirozené
regenerace?

Zmlazení smrku v horské smrčině po disturbanci větrem na příkré závěrové Jezerní stěně nad Plešným jezerem.
Foto: R. Urbanová (září 2018), zdroj: archiv autorky.
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LATINSKÉ A ČESKÉ NÁZVY
DRUHŮ ROSTLIN

LATINSKÉ A ČESKÉ NÁZVY
ŽIVOČICHŮ A HUB

Athyrium filix - femina

papratka samičí

Cydia strobilella

obaleč šiškový

Abies alba

jedle bělokorá

Dioryctria abietella

zavíječ smrkový

Agrostis capillaris

psineček obecný

Carabidae

střevlíkovití

Betula pubescens

bříza pýřitá

Epinotia tedella

obaleč smrkový

Carex pallescens

ostřice bledavá

Eulithis populata

píďalka osiková

Fagus sylvatica

buk lesní

Fringilla coelebs

pěnkava obecná

Gymnocarpium dryopteris

bukovník kapraďovitý

Geometridae

píďalkovití

Juncus effusus

sítina rozkladitá

Chrysomyxa pyrolata

zlatoslizka smrková

Phegopteris connectilis

bukovinec osladičovitý

Lepidoptera

motýli

Picea abies

smrk ztepilý

Myodes glareolus

norník rudý

Plagiothecium laetum agg.

lesklec příjemný

Sciurus vulgaris

veverka obecná

Polytrichum spp.

ploník

Thekopsora areolata

rez šišková

Populus tremuloides

topol osikovitý

Tortricidae

obalečovití

Rubus idaeus

ostružiník maliník

Rubus pringlei

ostružiník

Rubus fruticosus agg.

ostružiník křovitý

Tabulka 1: Seznam použitých latinských názvů druhů
Zdroje: https://biolab.cz/, https://botany.cz/
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1. Půdní semenné banky v lesích s Picea abies
Semena uložená v půdě nebo na povrchu půdy mohou tvořit zásoby životaschopných
nevyklíčených semen různého stáří, tzv. půdní semennou banku, dále zkráceně jen PSB
(Zobel et al. 2007). Schopnost těchto reprodukčních jednotek rostlin přečkat po určitou dobu
v dormantním stavu různě hluboko v půdním profilu a při vhodné příležitosti vyklíčit
a vytvořit nového jedince je mezi rostlinnými druhy odlišná (Fenner a Thompson 2005).
Dostupnost semen jako potenciální zdroj materiálu pro obnovu disturbovaných stanovišť
v horské smrčině a dalších lesních ekosystémech je klíčová a závislá na celé řadě faktorů
(Rydgren a Hestmark 1997). Přísun daného množství semen Picea abies do PSB je ovlivněn
frekvencí výskytu semenných let, predisperzní a postdisperzní predací semen či obecnými
vlastnostmi semen, které determinují jejich možnost ukládání a přežívání v PSB (Rossi et al.
2012; Modlinger et al. 2015; Nopp-Mayr et al. 2015; Kaliniewicz et al. 2018). Přirozené
obnovy disturbovaných stanovišť lze obecně nejlépe dosáhnout klíčením semen z PSB nebo
regenerací ze semenáčků vzniklých v podrostu ještě před disturbancí, z tzv. banky
semenáčků (Zenáhlíková et al. 2011). Regenerace může být také podpořena prostřednictvím
šíření semen z okolí nebo vegetativním šíření z přilehlých stanovišť. Dobrou schopnost
vegetativní kolonizace ukazuje například Populus tremuloides v Severní Americe, který se
dokáže vegetativně šířit na vzdálenosti několik desítek metrů (Rydgren a Hestmark 1997;
Mock et al. 2008; Svoboda et al. 2010). Do jaké míry dokáže přispět PSB v procesu obnovy
vegetace závisí na stupni narušení daného místa, schopnosti regenerace druhů a době, po
jakou jsou semena schopna přežívat v půdě a být klíčivá (Thompson et al. 1997, Fenner
a Thompson 2005).

1.1. Specifika půdní semenné banky Picea abies v horské smrčině
Výsledky studií mnoha autorů zabývající se PSB Picea abies na základě srovnávání
druhového složení PSB a nadzemní vegetace, hloubkového rozložení a životaschopnosti
semen v půdě společně s klasifikačními typy PSB podle Thompson et al. (1997) potvrzují,
že Picea abies disponuje přechodnou PSB. V mnoha případech je obnova lesních
ekosystémů s převahou Picea abies závislá na jiném principu obnovy, který představuje
banka semenáčků uložená v podrostu vegetace nebo přísun nových diaspor z okolí (Bossuyt
a Honnay 2008; Svoboda et al. 2010). Jednou z příčin, proč se semena pozdně sukcesních
4

druhů jako je Picea abies neakumulují v PSB je, že stínomilné lesní druhy mají tendenci
produkovat malé množství semen s relativně krátkou životností v přírodních podmínkách.
Výsledky laboratorního výzkumu semen Picea abies ale ukázaly, že si tento druh dokáže
udržet poměrně vysokou klíčivost po velmi dlouhou dobu při specifických podmínkách
skladování (semena vysušená na 3-6 % vlhkosti a skladovaná při teplotě -3 až -6 °C (až 29
let)) (Suszka et al. 2005). PSB tak dominují druhy charakteristické pro počáteční stádia
vývoje porostu s charakteristickou velkou produkcí semen se zachovanou životností po řadu
let (Suszka et al. 2005; Zobel et al. 2007; Bossuyt a Honnay 2008). Zastoupení semen Picea
abies v PSB odráží jejich chování v půdě, které je ovlivněno třemi hlavními parametry:
velikost, hmotnost a tvar semen (Bekker et al. 1998). Tyto vlastnosti mají největší vliv na
ukládání semen do PSB, potravní preference predátorů semen a rovněž na kvalitu semen,
jejich životnost, energii klíčení a klíčivost (Leugner et al. 2013; Bezděčková a Matějka 2018;
Kaliniewicz et al. 2018).
Smrk ztepilý produkuje 2-5 mm dlouhá a 2 mm široká semena (Hamerník 2003).
Semena s těmito proporcemi (relativně velká, těžká a protáhlá) lze v půdě zaznamenat jen s
malou pravděpodobností, neboť pro velká semena je pasivní pronikání nebo pohřbívání
půdními živočichy do hlubších vrstev půdy velmi komplikované. Jejich výskyt je spíše
omezen na svrchní vrstvu půdy, kde často podléhají predaci (Bekker et al. 1998; CarrilloAnzures et al. 2009). Malým, lehkým a kulatým semenům časně sukcesních druhů je tak
usnadněn pohyb půdním profilem, díky čemuž uniknou predaci na povrchu půdy,
sekundárnímu šíření, vyklíčení a mohou tak déle přežívat (Bekker et al. 1998; CarrilloAnzures et al. 2009). Podle Carillo - Anzures et al. (2009) spočívá úspěšnost PSB mnoha
nežádoucích druhů rostlin v ochranných obalech semen, které jsou tvrdé, téměř nepropustné
a umožňují přežít embryím po mnoho desetiletí. Jako příklad typického zástupce
jehličnatých lesů uvádí druh Rubus pringlei.
Bohaté bylinné patro a mechorosty na povrchu kyselých a podmáčených půd horské
smrčiny způsobují, že se na složení PSB z velké částí podílí kapradiny a mechy.
Nejvýznamnějšími druhy kapradin a mechů PSB jsou Athyrium filix - femina, Polytrichum
spp., Gymnocarpium dryopteris, Plagiothecium laetum agg. a Phegopteris connectilis. Tyto
druhy společně s již zmíněnými druhy rostlin konkurují semenáčkům cílových druhů dřevin
(Rydgren a Hestmark 1997).
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Míru konkurence nežádoucích druhů rostlin při vzniku semenáčků Picea abies
zjišťovali Torsten et al. (2014). Autoři během studia PSB v čisté horské smrčině a přilehlých
smíšených bukosmrkových lesích ukázali na trend snižování počtu semenáčků Picea abies
v přítomnosti vyššího množství druhu Juncus effusus či Carex pallescens, ale i Rubus idaeus.
V rámci pokusů klíčení na odebraných půdních vzorcích se v případě přítomnosti velkého
množství semenáčků Juncus effusus neobjevil žádný semenáček Picea abies. Tyto druhy
mají tendenci k vysokým hustotám v PSB spíše v čistých smrkových než ve smíšených
bukosmrkových lesích.
Obzvlášť významný v procesu regenerace Picea abies je výskyt velkého množství
Rubus idaeus, jak v PSB, tak nadzemní vegetaci (Mayer et al. 2004; Berger et al. 2004)
Tento druh dosahoval mnohem většího výskytu v PSB na plochách disturbovaných
kůrovcem v bezzásahových oblastech než na obhospodařovaných plochách (Mayer et al.
2004). Hustý pokryv Rubus idaeus negativně ovlivnil přirozenou obnovu dřevin v horských
lesích jihozápadního Německa (Schreiner et al. 2000). Počet klíčivých semen Rubus idaeus
se zdá být podle Mayer et al. (2004) významnějším negativním faktorem než zvýšená
produkce semen Picea abies během semenných let.
Hustota semen, druhová bohatost a podobnost ve složení PSB a nadzemní vegetace
se liší jak v čase, tak mezi různými typy vegetace (Berger et al. 2004; Zobel et al. 2007;
Bossuyt a Honnay 2008). Hustota semen PSB Picea abies je ovlivněna typem půdního
substrátu, resp. hustota semen v PSB je vyšší na úrodnějších půdách vyvinutých na flyšovém
podloží než na méně úrodných kyselých půdách vyvinutých na molase. Druhová bohatost
PSB v čistých smrkových lesích se příliš nesnižuje v porovnání se smíšenými
bukosmrkovými horskými lesy (Berger et al. 2004). Smrkové porosty jsou charakteristické
velmi nízkou druhovou podobností mezi složením PSB a nadzemní vegetací (Augusto et al.
2001; Alvarez et al. 2012). Zobel et al. (2007) uvádí, že 58 % všech druhů přítomných
v nadzemní vegetaci smíšených jehličnatých lesů nebyly přítomné v PSB. Autoři Rydgren
a Hestmark (1997) dospěli k podobnému výsledku a to, že 37 % rostlinných taxonů a z toho
pouhých 20 % cévnatých druhů rostlin se objevilo jak v PSB, tak i nadzemní vegetaci starého
boreálního smrkového lesa.
Zobel et al. (2007) studoval PSB ve smíšených jehličnatých lesích s různými režimy
disturbance a zjistil, že množství semen přítomných v PSB také ovlivňuje stáří porostu.
Menší počet druhů (24) s výrazně menším počtem semen (144) na jednotku plochy se
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nacházelo ve starších porostech, kdežto mladší porosty byly zastoupeny více druhy (28)
s větším počtem semen (250). Výsledný nepoměr byl způsoben větším počtem ruderálních
druhů v mladých lesích regenerujících po vykácení, avšak jejich význam jako zdroj semen
pro obnovu lesa po disturbanci byl zanedbatelný.

1.2. Přirozená regenerace porostů Picea abies ze semen
Z předchozího vyplývá, že Picea abies má pouze přechodnou půdní semennou banku,
tj. přetrvává v půdě nebo na povrchu půdy jen v první vegetační sezóně po spadu semen. Přirozená

regenerace lesních ekosystémů s převahou Picea abies závisí kromě dostupného množství
semen v PSB rovněž na na jejich kvalitě. Kvalita semen ovlivňuje růst a vývoj semenáčků
v počátečních fázích života (Leugner et al. 2013; Bezděčková a Matějka 2018). Semenná
produkce Picea abies je ovlivněna i meteorologickými podmínkami včetně jejich
periodických změn. Konkrétní teploty a srážkové úhrny během reprodukčních fází v letech
předcházející semenným rokům Picea abies mají pozitivní dopad na výslednou úrodu semen
(více o vlivu podmínek počasí v průběhu reprodukčních procesů Picea abies v kapitole o
semenných letech) (Gallego Zamorano et al. 2016; Nussbaumer et al. 2018a). V případě
kvality semen se neobjevuje spojení mezi energií klíčení (množství vyklíčených semen
v daném čase) a teplotami vzduchu a srážkami ve fázi zrání (Bam et al. 2006; Bezděčková a
Matějka 2018). Energie klíčení semen Picea abies na území Česka ukazuje v posledních
letech na trend jejího snižování, které není způsobeno meteorologickými podmínkami. Je
zajímavé, že semena se sníženou energií klíčení si udržují vysokou klíčivost (na území Česka
nad 85 %) a to i přes to, že panují extrémní letní podmínky počasí v posledních letech
(Modlinger et al. 2015; Bezděčková a Matějka 2018).
Zdá se, že přirozená obnova horské smrčiny s dominancí smrku Picea abies,
pro který je charakteristický sporadický výskyt semenných let a krátká životnost semen je
zajištěna spíše bankou semenáčků než PSB (Svoboda et al. 2010; Rossi et al. 2012). Banky
semenáčků představují regeneraci v podrostu, kterou tvoří dlouho žijící a pomalu rostoucí
jedinci, čekající na lepší podmínky k dalšímu růstu. Vhodnými podmínkami pro vznik a růst
semenáčků Picea abies jsou typ substrátu a částečné otevření korunového zápoje v důsledku
rozsáhlých větrných a kůrovcových disturbancí. Právě stanoviště v okolí padlých stromů
způsobené těžkými disturbancemi poskytují semenáčkům nejvhodnější substrát pro jejich
bezpečný vývoj během kritického období prvních let života (Mori et al. 2004; Svoboda et
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al. 2010; Rossi et al. 2012). Rizikem obnovy ze semenáčků a ve výsledku celé dynamiky
regenerace jsou nepravidelné intervaly výskytu semenných let s nadprůměrnou produkcí
semen. Stejně tak představuje riziko náchylnost semenáčků k předčasnému odumření
v důsledku napadení houbovými patogeny, další disturbance nebo konzumace herbivory
(Rossi et al. 2012). Toto ukazuje Obr. 2 na následující straně. I v případě dostatečného
přísunu semen se potenciální nové semenáčky nemusí objevit v následujících letech,
a bdobně i přes uchycení semenáčků nemusí dojít k jejich přežívání do dalšího roku.

Obr. 2: Graf dynamiky produkce semen, vytvoření semenáčků a přežívání ročních semenáčků Picea
glauca na čtyřech různých stanovištích boreálního lesa v kanadském Quebecu v období 1994 – 2007.
Převzato z: Rossi et al. (2012)

Nejvyšší mortalita semenáčků Picea abies je soustředěna do prvních dvou let
po vyklíčení, tj. ihned po vyklíčení ze semen v prvním vegetačním období a v následujícím
roce (Rossi et al. 2012). Typ substrátu, na kterém se semenáček vyvíjí, představuje jeden
z faktorů, který je určující pro jeho šanci na přežití. Semena mohou vyklíčit jak na povrchu
půdy, tak na tlejícím dřevě, ale následné přežívání semenáčků, zejména v prvním roce života
je vyšší na zbytcích dřeva než v půdě. Vlastnosti zbytků dřeva, například padlé kmeny, mají
významný vliv na vznik a přežívání semenáčků. Optimální růst ukazují semenáčky na
zbytcích dřeva se středním stupněm rozložení, neboť poskytují dostatečnou vlhkost a
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množství živin pro jejich další vývoj. Naopak semenáčky vázané na půdní substráty ukazují
nejvyšší mortalitu v porovnání se dřevem s různým stupněm rozkladu (Mori et al. 2004).
Míra přežívání semenáčků se rovněž odvíjí od intenzity působení abiotických faktorů
v průběhu roku. Bez ohledu na typu substrátu mají semenáčky Picea abies vysokou úmrtnost
během léta a zimy, kdy jsou abiotické faktory, zejména teplota a úhrny srážek
nejextrémnější. Nejnižší mortalita se ukazuje na podzim, kdy dochází k zeslabení intenzity
abiotických faktorů (Mori a Mizumachi 2005).
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2. Semenné roky
Některé druhy stromů ukazují mezi lety specifické chování v produkci semen
a plodů, tzv. mast seeding / masting, které je rovněž charakteristické pro Picea abies.
Nepravidelné intervaly synchronizovaného výskytu velkého množství semen a plodů, které
mnohonásobně převyšuje průměrnou velikost úrody nazýváme semenné roky (mast years)
(Gurevitch et al. 2006; Nussbaumer et al. 2016). Tato reprodukční strategie rostlin se ukazuje
jako jeden z klíčových faktorů v procesu přirozené regenerace disturbovaných stanovišť
v horských smrčinách. Semenné roky řídí jak dynamiku regenerace vegetace, tak i populační
dynamiku predátorů semen, kteří ovlivňují přežívání semen a semenáčků stromů (Rossi et
al. 2012; Nopp-Mayr et al. 2012). Mechanismus vzniku semenných let není dodnes zcela
objasněn. Za důležité faktory vzniku meziročních změn v množství a kvalitě semen jsou
u Picea abies ve střední a severní Evropě považovány proměnlivost podmínek počasí
v daném regionu a endogenní vlastnosti stromů (Selås 1997; Nussbaumer et al. 2018).
Objevují se také různé hypotézy vysvětlující vznik semenných let jako strategie rostlin
ke zvýšení pravděpodobnosti opylení u větrosnubných druhů stromů (hypotéza účinnosti
opylení) (Koenig et al. 2015). Podle hypotézy vyčerpání zdrojů vede ke vzniku semenných
let překročení prahové hodnoty nahromaděných zdrojů živin v rostlině (Hacket-Pain et al.
2019). V případě hypotézy nasycení predátora, vznik semenných let souvisí s mírou
přežívání semen, u které se předpokládá, že bude vyšší i v případě vyšší semenné produkce,
neboť populace predátorů semen nestihnou zareagovat na velké množství semen
(Nussbaumer et al. 2016). Pro lepší pochopení podstaty různých interakčních procesů
a mechanismů spojených se semennými roky u druhů stromů, a především u Picea abies
jsou zpracovány následující podkapitoly.

2.1. Variabilita podmínek počasí a její vliv na semenné roky
Probíhající globální klimatická změna a s ní spojené změny počasí jsou v současnosti
velmi diskutovaným tématem v souvislosti se vznikem a frekvencí výskytu semenných let
u druhů stromů v Evropě. Teplota vzduchu a úhrn srážek jsou dvě hlavní meteorologické
proměnné, které u stromů ovlivňují vegetační a reprodukční pochody (Nussbaumer et al.
2018). Zároveň mají meziroční změny počasí, včetně změn teplot a množství srážek
v různých částech roku a na různých stanovištích dopad na výslednou kvalitu semen
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(životnost, klíčivost a energii klíčení) Picea abies (Mencuccini et al. 1995; Bezděčková
a Matějka 2018).
Picea abies je jednodomá jehličnatá dřevina s charakteristickým dvouletým
reprodukčním cyklem, který začíná koncem jara iniciací samčích a samičích květních
primordií a vytvořením květních pupenů. V roce kvetení rovněž dochází ke zrání šištic,
v nichž po opylení a oplození na jaře druhého roku dozrávají semena. Následně během
podzimu a zimy vylétávají ze zralých zdřevnatělých šišek okřídlená semena (Skogforsk
2013; Bezděčková a Matějka 2018). Teplotní a srážkové podmínky odvíjející se od
konkrétního stanoviště ovlivňují průběh jednotlivých fenologických fází stromu. Změny ve
fenologii stromů jsou tedy odrazem proměnlivosti podmínek počasí, které determinují
výslednou velikost semenné produkce a frekvenci výskytu semenných let (Koenig et al.
2015; Nussbaumer et al. 2016). V případě Picea abies se objevují významné korelace mezi
semennými roky a jarními (fáze kvetení) a letními (fáze zrání) teplotami společně s
množstvím srážek (Gallego Zamorano et al. 2016). Dominantní model počasí, jenž ukazuje
nejsilnější spojení s mast seeding u Picea abies je chladné suché léto dva roky před
semenným rokem a horké suché léto jeden rok před semenným rokem. Podobný model
počasí s výjimkou deštivého léta dva roky před semenným rokem ukazuje Fagus sylvatica
(Nussbaumer et al. 2018). Nadprůměrné jarní teploty společně s nízkými úhrny srážek na
začátku léta jeden rok před mast seeding zlepšují u Picea abies vývoj květních primordií,
intenzitu kvetení, zvyšují množství pylu a úspěšnost opylení, které podporují vyšší produkci
semen (Selås et al. 2002).
Produkce semen a plodů během semenných let není stejná ve všech regionech
a na všech stanovištích. Důležité limitující faktory velikosti úrody, frekvence semenných let
a celkové produktivitě stromů jsou převládající klimatický režim a nadmořská výška
se sklonem svahu (Mencuccini et al. 1995; Ascoli et al. 2017). Se zvyšující se nadmořskou
výškou se mění klimatické, půdní a hustotní podmínky a s tím spojené méně vhodné
podmínky pro růst a vývoj rostlin. Ve vyšších nadmořských výškách lze očekávat nižší
výskyt a velikost semenné produkce na rozdíl od nižších nadmořských výšek. Vyšší
produkce semen je také vázaná na jižně orientované svahy severní části kontinentu, které
jsou spojovány s vyššími teplotami a dostupností světla (Mencuccini et al. 1995)
Podobnost modelových průběhů počasí Picea abies a Fagus sylvatica předcházející
semenným rokům vychází z klimatických podmínek, které jsou řízeny příslušným
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klimatickým režimem NAO (North Atlantic oscillation). Severoatlantická oscilace NAO je
hlavním klimatickým režimem ve střední Evropě, který osciluje v meziročním a dekadálním
časovém měřítku. Negativní NAO je spojená s chladným vlhkým létem a pozitivní NAO s
horkým suchým létem ve střední Evropě. Právě NAO je zodpovědná za časovou a
prostorovou synchronizaci semenných let jak v rámci regionů jednotlivých druhů stromů,
tak i mezi druhy navzájem a je sledována na regionální i kontinentální úrovni. Zvyšující se
teploty v posledních desetiletích mají za následek zvýšenou frekvenci výskytu semenných
let u Picea abies a Fagus sylvatica. Semenný rok Picea abies se ve střední Evropě vyskytuje
v průměru každé 3 - 4 roky, semenný rok Fagus sylvatica jednou za 2 - 3 roky. Snížení
intervalů mezi semennými roky by v budoucnu mohlo zlepšit stav půdní semenné banky
a banky semenáčků Picea abies, které jsou klíčové v procesu regenerace horských smrčin
(Rossi et al. 2012; Ascoli et al. 2017; Nussbaumer et al. 2016; 2018).
Vyšší výnosy semen během semenných let mají negativní dopad na vegetativní růst
stromů, jak je možné sledovat na ročních přírůstech dřeva. Během období mast seeding tvoří
stromy úzké letokruhy v porovnání s obdobím vegetativního růstu, kdy jsou letokruhy širší.
Tento jev je spojen s přerozdělováním zdrojů živin do vývoje reprodukčních orgánů nebo
do vegetativního růstu (Selås et al. 2002). Díky vhodným podmínkám počasí
charakteristických pro semenný rok investují stromy živiny ve prospěch intenzivního
kvetení a vytvoření většího počtu šišek namísto do vegetativního růstu. Následkem hojného
kvetení a semenné produkce v konkrétním roce dochází v důsledku vyčerpání zdrojů
ke snížení tvorby nových květních pupenů v dalším roce. Z tohoto důvodu není možné, aby
se u Picea abies objevily velké úrody semen ve dvou po sobě následujících letech (Gallego
Zamorano et al. 2016).

2.2. Synchronizace predátorů semen se semennými roky
Vysoká dostupnost semen a plodů během semenných let indukuje i zvětšení populací
jejich postdisperzních predátorů (granivorů). Různě bohatá a hustá přízemní vegetace
horských smrčin, ale i přilehlých smíšených bukomrkových lesů představuje z hlediska
potravy a úkrytu vhodné stanoviště pro řadu těchto lesních živočichů (Nopp-Mayr et al.
2015). Přítomnost semen a plodů různých druhů stromů je na těchto stanovištích zdrojem
potravy pro granivory řady obratlovců i bezobratlých. Společenstva těchto predátorů semen
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odpovídají specificky na masting u různých druhů stromů (Selås a Selas 1997; Nopp-Mayr
et al. 2012; Selonen et al. 2016).
Významná synchronizace se objevuje mezi semennými roky Picea abies, Abies alba,
Fagus sylvatica a malými savci. Zejména populace drobných hlodavců mají velký dopad
na přežívání semen těchto druhů stromů, ale také na přežívání následně vytvořených
semenáčků (Nopp-Mayr et al. 2015; Selonen et al. 2016). Populační vrchol malých savců
pozitivně koreluje s obdobím semenných let již zmíněných druhů stromů. Jejich semena
a plody jsou kritickým zdrojem potravy právě pro lesní hlodavce a v době semenného roku
je jejich podstatná část rychle zkonzumována, často během prvních několika dní po uvolnění
ze stromu. Jejich odstraněním vzniká nedostatek potravy pro další potenciální predátory jako
například členovce, kteří představují menší riziko napadení semen a plodů (Nopp-Mayr et
al. 2012).
Mnoho studií ukazuje na schopnost malých savců rychle reagovat na náhlé zvýšení
zdrojů potravy (Ellingsen et al. 2017). Toto je v rozporu s hypotézou nasycení predátora,
která předpokládá zvýšené přežívání semen v době semenných let v důsledku zpožděné
populační reakce predátorů semen na zvýšenou semennou produkci. Velikost ztrát
semenného materiálu není konstantní v čase a prostoru pro celý les, ale závisí na změnách
semenné produkce stromů a souvisejících populačních změnách jejich predátorů, potravních
preferencích predátorů nebo vlastnostech stanoviště (Nopp-Mayr et al. 2015; Nussbaumer
et al. 2016). Vyšší míra přežívání semen Picea abies je očekávána v případě přítomnosti
plodů Fagus sylvatica, neboť potravním cílem mnoha drobných hlodavců budou primárně
větší a na živiny bohatší plody tohoto druhu stromu než semena jehličnanů (Nopp-Mayr et
al. 2012). Význam v přežívání semen Picea abies bude mít rovněž období průměrné
semenné produkce, které představuje nižší riziko napadení predátory semen na rozdíl od
semenných let (Selås a Selas 1997).
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3. Predisperzní predace semen Picea abies v horské smrčině
Horské smrkové porosty se při pohledu na biodiverzitu rostlin mohou zdát jako
chudý biotop, ale na smrky je navázáno mnoho skupin organismů, které s nimi významně
interagují. Semena uložená v šiškách jehličnanů mají kromě reprodukční funkce také značný
význam jako zdroj potravy nebo poskytují životní prostředí pro vývoj dalších organismů.
Specifická forma herbivorů, která konzumuje právě semena se označuje jako granivoři,
neboli predátoři semen a pozření dosud nerozptýlených i nezralých semen v šiškách
na stromě jako predisperzní predace semen (Seifert et al. 2000; Gurevitch et al. 2006).
Nejvýznamnějšími takovými skupinami organismů jsou hmyzí škůdci, semena ale také
napadají houbové patogeny (Modlinger et al. 2015; Kulfan et al. 2016). Tyto druhy, lišící se
životními strategiemi, svým výskytem a působením mají různě velký vliv na smrkové šišky
a jejich semena. Výsledky studií, zabývající se tématikou predisperzní predace semen
obecně spojuje důraz na negativní dopady těchto organismů, které zahrnují destrukci semen,
snížení rychlosti klíčení zbylých životaschopných semen v šišce, obtížné otevírání šišek,
vnější změny šišek jako je deformace a přítomnost pryskyřice (Koziol 2000; Seifert,
Wermelinger, a Schneider 2000; R. Modlinger, Holuša, a Liška 2015). Napadení semenného
materiálu škůdci může způsobit nedostatečné množství životaschopných semen a následně
problémy v procesu regenerace smrkových porostů, a ovlivnění celkové populační
dynamiky horských smrkových lesů (Kolb et al. 2007).

3.1. Skupiny predisperzních predátorů semen
Nejvýznamnější dopady na smrková semena mají zástupci motýlů a můr řádu hmyzu
s proměnou dokonalou Lepidoptera, kteří mohou tvořit velké populace na základě úzkého
trofického vztahu se smrkem ztepilým, jehož výskyt odráží i výskyt těchto škůdců (Liška a
Modlinger 2007; Modlinger 2011). Řádu Lepidoptera dominují čeledi Tortricidae a
Geometridae, zahrnující četné množství monofágních, polyfágních a oligofágních druhů
(Modlinger a Liška 2016). Zástupci jednotlivých čeledí vykazují specifické preference svého
výskytu. Pro svůj vývoj a obživu využívají různé části stromu. Buďto jsou na povrchu stromu
nebo ukryté mezi jehlicemi, a v generativních orgánech (Modlinger a Liška 2016).
V rámci české entomofauny bylo zaznamenáno 137 druhů Lepidoptera, přičemž
Picea abies pro svůj vývoj využívá 55 taxonů a z toho 30 taxonů je zcela monofágních
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(Modlinger a Liška 2016). Doklady o vysokém zastoupení hmyzích škůdců z čeledí
Tortricidae a Geometridae ukazují počty nalezených exemplářů horské smrčiny masivu
Trojmezné na Šumavě (Liška a Modlinger 2007). V této oblasti bylo během dvou
vegetačních období v letech 2003 a 2004 nalezeno 3 140 exemplářů celkových 102 druhů
(92 determinovaných). Z 18 druhů tvořících úzkou trofickou interakcí se smrkem bylo 80 %
zástupců právě z těchto dvou nejpočetnějších čeledí. Nejčetnějším druhem z čeledi
obalečovitých Tortricidae byl motýl obaleč smrkový (Epinotia tedella) (376 jedinců)
a z čeledi Geometridae druh píďalka osiková (Eulithis populata) (965 jedinců). Ačkoli v této
části šumavské horské smrčiny dominovali tito dva motýli, převládajícími druhy v Česku
i jinde ve střední Evropě jsou obaleč šiškový (Cydia strobilella) následovaný zavíječem
smrkovým (Dioryctria abietella) (Modlinger et al., 2014). Dopady působení jakéhokoli
predisperzního predátora smrkových šišek jsou vždy do větší či menší míry závažné.
Za největšího predátora smrkových semen ve všech horských smrčinách střední
Evropy je považován druh Cydia strobilella z čeledi obalečovitých Tortricidae. Tento
endokonofyt, jehož celý vývoj probíhá uvnitř šišky, si dokáže svého hostitele najít na základě
čichových podnětů v podobě vysoce koncentrovaných organických sloučenin (α-pinen, βpinen a myrcen), které uvolňují samičí květy smrku v období roje Cydia strobilella
(Jakobsson et al. 2016). Jeho síla spočívá ve schopnosti eliminovat časná stádia některých
menších druhů škůdců šišek jejich konzumací a schopnosti synchronizace se semennými
roky smrku na základě prolongované diapauzy (Modlinger et al. 2011; Modlinger et al.
2015).
Počet larev Cydia strobilella, ale i jiných druhů hmyzu v šišce signalizuje k jak
velkým ztrátám a poškození může dojít, avšak škody jedné jeho larvy jsou větší než jedné
larvy menších druhů (Modlinger et al. 2015). I když hmyz zničí pouze určitou část semen
v šišce, jeho přítomnost může dále způsobit snížení rychlosti klíčení a nedostatečný vývoj
zbylých semen v šišce, oslabený vývoj a předčasný opad šišek nebo menší míru otevírání
šišek během extrakce semen (Koziol 2000; Modlinger et al. 2015).V některých případech
napadení Cydia strobilella, mohou šišky smolit a vykazovat těžké vnější deformace, avšak
tyto dvě vlastnosti nelze vždy považovat za spolehlivý ukazatel napadení (Modlinger 2011;
Modlinger a Liška 2016).
Určit přesná čísla počtu napadených a zdravých šišek a semen je obtížné, přesto se
zdá, že ztráty způsobené žírem hmyzu jsou značné. Kozil (2000) uvádí, že téměř 77 % všech
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analyzovaných šišek odebraných z horské smrčiny Tatranského národního parku na
Slovensku a Polsku osidlují housenky Cydia strobilella, které společně s ostatními druhy
škůdců způsobily škody na 75 % všech semen. Podobné ztráty semen způsobené tímto
druhem byly zjištěny i v horských smrkových lesích na našem území (Modlinger et al. 2015),
v Rakousku či Švýcarku (Seifert et al. 2000).
Ztráty semenné úrody jsou podpořeny také napadením šišek rzí. Četnost tohoto
napadení bývá menší než u hmyzích škůdců, ačkoli byl zaznamenán případ v jižním Finsku,
kde infikace smrkových šišek rzí dosahovala až 89 % a způsobila vážné poškození a úbytek
semen (Kaitera 2013; Modlinger et al. 2015). Nejběžnější významné rzi, které pravidelně
způsobují poškození na šiškách smrku ztepilého jsou Thekopsora areolata a Chrysomyxa
pirolata z oddělení stopkovýtrusných hub Basidiomycota (Kaitera et al. 2009). Thekopsora
areolata dokáže infikovat celou šišku a plodí na povrchu adaxialní i abaxialní strany šupin
šišky, čímž dochází k deformaci semen (Kaitera et al. 2009; Kaitera 2013). Chrysomyxa
pirolata plodí pouze na abaxiální straně šiškových šupin, aniž by ovlivnila vývoj šišek a
semen (Kaitera 2013; Kaitera et al. 2014).

3.2. Variabilita ve výskytu predisperzních predátorů semen
Míra napadení smrkových šišek a semen predisperzními predátory ukazuje
v prostoru a čase značné rozdíly. Časové změny v přítomnosti určitého množství škůdců se
odvíjí od aktuálního množství semen, tedy velikosti semenné úrody v rámci semenných let
nebo mimo ně (Kolb et al. 2007; Gallego Zamorano et al. 2016). Prostorové změny jsou
ovlivněny klimatickými podmínkami panujícími na daném stanovišti (Gallego Zamorano
2016).
Poškození šišek a semen má tendenci klesat s rostoucí nadmořskou výškou, neboť
drsné klimatické podmínky vyšších horských poloh nevytváří příznivé podmínky pro vývoj
škůdců, dochází k jeho zpomalení a brání vzniku velkých populací (Modlinger et al. 2015).
Optimální nadmořská výška vývoje hmyzích škůdců se liší mezi jednotlivými druhy i
geografickými regiony. Největší ztráty způsobené obalečem šiškovým Cydia strobilella,
byly zaznamenány na Slovensku ve střední úrovni mezi nižší a vyšší horskou zónou
v rozmezí 1200 – 1400 m. n. m. Podobnou nadmořskou výšku lze očekávat i v Alpách,
kdežto větší napadení v nížinách se vyskytuje v Rakousku, Polsku či Norsku (Koziol 2000;
16

Modlinger et al. 2015). Druhové bohatství však zůstává bez ohledu na klimatický gradient
poměrně stabilní (Röder et al. 2010).
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4. Efekt postdisperzní predace semen stromů v horské smrčině
Postdisperzní predace semen představuje ztráty semenné úrody způsobené
konzumací semen živočichy. Aktivita postdisperzních predátorů semen může ovlivnit
strukturu lesní vegetace a může vážně ohrozit regenerační úspěch stromů (Schreiner et al.
2000).Ve výjimečných případech mají postdisperzní predátoři pozitivní účinek na rostlinné
populace v podobě tzv. caching, kdy si některé druhy živočichů shromažďují semena ve
svých skrýších pro pozdější potřeby. Zásoby přežívajících semen mohou vyklíčit a přispět k
celkovému počtu vytvořených semenáčků (Hulme 1998). Tento typ potravního chování se
sice objevuje u živočichů v horských smrčinách střední Evropy, ale jeho přispění v procesu
přirozené regenerace disturbovaných stanovišť je minimální (Ellingsen et al. 2017). Míra
působení postdisperzní predace semen se odvíjí od dostupného množství semen, jenž
reguluje populační dynamiku predátorů, druzích predátorů a jejich potravních preferencích
a charakteru stanoviště (Hulme 1998; Schreiner et al. 2000; Nopp-Mayr et al. 2012;
Ellingsen et al. 2017).
Typickými postdisperzními predátory semen a plodů lesních stromů jsou druhy
bezobratlých živočichů, ptáků a některých malých savců, zejména drobných hlodavců.
Hlavními konzumenty semen Picea abies jsou pak Myodes glareolus, Sciurus vulgaris,
Fringilla coelebs a brouci z čeledi Carabidae. Obecně se na postdisperzní predaci semen
v horských lesích podílí malý počet druhů predátorů a většina semen je odstraněna jedním
nebo dvěma dominantními predátory. Ztráty podstatné části semen klíčovými predátory
snižují dostupnost zdrojů potravy pro další potenciální postdisperzní predátory semen jako
například členovce. Vliv bezobratlých živočichů na průměrnou postdisperzní ztrátu semen
je malý na rozdíl od jejich efektu ve fází před disperzí, kdy mohou naopak způsobit značné
škody na úrodě šišek a semen (Schreiner et al. 2000; Lobo a Millar 2013; Selonen et al.
2016; Ellingsen et al. 2017). Jednotlivé populace těchto skupin živočichů ukazují druhově
specifické odpovědi na dostupné množství semen během semenných let i mimo ně (NoppMayr et al. 2012).
Největší a nejrychlejší ztráty semen Picea abies jsou způsobené jejich konzumací
norníkem rudým (Myodes glareolus), pro kterého jsou semena a plody stromů kritickým
zdrojem potravy v horských lesích. Úspěšnost tohoto hlodavce spočívá v dobré schopnosti
učení a zapamatování si stanovišť s výskytem semen. Společně s granivorní pěnkavou
obecnou (Fringilla coelebs) jsou zodpovědní za odstranění semen ve velmi krátké době,
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zejména v prvních dvou týdnech po rozšíření semen z mateřské rostliny (Schreiner et al.
2000; Selonen et al. 2016). Obecně tito predátoři primárně vyhledávají velká semena a plody
bohatá na živiny, takže v případě přítomnosti velkých plodů Fagus sylvatica bude míra
přežívání malých semen Picea abies vyšší. Predátoři si nevybírají semena a plody pouze
podle velikosti, ale také podle obsahu chemických látek a čerstvosti semen. Míra přežívání
semen Picea abies bude nižší v přítomnosti Abies alba, protože semena Abies alba jsou pro
hlodavce méně atraktivní kvůli vyššímu obsahu nežádoucích terpentinů a také v prvních
dnech až týdnech po jejich rozptylu z mateřské rostliny, kdy jsou pro hlodavce nejvíce
atraktivní kvůli jejich čerstvosti (Schneider et al. 2000; Nopp-Mayr et al. 2012).
Populace malých hlodavců se zvětšují v průběhu roku od jara do podzimu, kdy
ukončují svou reprodukci a připravují se k přezimování. Dostupné množství semen a plodů
stromů může malým hlodavcům pomoci zlepšit přežívání během nepříznivého zimního
období a tím i jejich reprodukční úspěch během nadcházejícího jara. Proto je podzim
semenného roku nejkritičtějším obdobím pro přežívání semen Picea abies (Lobo a Millar
2013; Selonen et al. 2016; Ellingsen et al. 2017).
Jedním z posledních limitujících faktorů, jenž ovlivňuje postdisperzní predaci semen
je charakter vegetace. Hustá keřová vegetace poskytuje ochranu malým hlodavcům, proto
trvale vyšší predace semen probíhá spíše na stanovištích s vyšší diverzitou keřů v porovnání
s těmi s řídkou přízemní vegetací, na kterých jsou ztráty semen nižší vlivem absence malých
hlodavců (Schreiner et al. 2000).
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Závěr
Přirozená regenerace smrku ztepilého (Picea abies) v nenarušené horské smrčině
a na disturbovaných plochách probíhá prostřednictvím klíčení semen z pouze
přechodné půdní semenné banky. Nepravidelný přísun semen do PSB, relativně krátká
životnost semen v přírodních podmínkách a omezený výskyt semen na svrchní vrstvy půdy,
podmiňují vznik přechodné půdní semenné banky Picea abies. Semenné roky společně
s proměnlivostí podmínek počasí a predace semen mají zásadní vliv na stav půdní semenné
banky. Charakteristické střídání průměrné produkce semen s nadprůměrnou produkcí semen
během semenných let vychází jednak z endogenních vlastností stromu, ale především jsou
výsledkem meziročních změn podmínek počasí. Extrémně teplá a suchá léta vyskytující se
v posledních letech ve střední Evropě v důsledku probíhající klimatické změny mohou být
mnohými chápána negativně v souvislosti s jejich dopady na ekologii rostlin. Avšak zvýšené
průměrné teploty vzduchu a nerovnoměrné rozložení srážek v průběhu roku mají pozitivní
vliv nejen na fenologii smrku a výslednou velikost úrody semen včetně jejich kvality,
ale rovněž na snížení intervalů mezi semennými roky, které by v budoucnu mohly zlepšit
stav půdní semenné banky. Právě dostatečné množství semen a jejich kvalita jsou jedny
z klíčových faktorů, které rozhodují o výsledném množství a přežívání nově vyklíčených
semenáčků v rámci kritických prvních let jejich života. Vysoká dostupnost semen během
semenných let indukuje zvětšení počtu jejich predátorů, pro které jsou semena v lesních
ekosystémech hlavním zdrojem potravy a společně s šiškami jim zajišťují také životní
prostředí. Granivorní a parazitičtí bezobratlí mohou společně s houbovými patogeny
způsobit značné škody na úrodě šišek a semen ještě před samotnou disperzí z mateřského
stromu. Další část životaschopných semen je krátce po disperzi odstraněna granivorními
ptáky a drobnými hlodavci. Mnoho českých i zahraničních autorů shledává úspěch přirozené
regenerace smrku po velkoplošných disturbancích spíše v bance přežívajících semenáčků
než ve vyklíčení velkého množství semen z půdní semenné banky. Z tohoto důvodu by
studie zabývající se dynamikou banky semenáčků mohly přispět k dalšímu vysvětlení
procesu přirozené regenerace smrku na stanovištích s různým stupněm disturbance. Proto
bych se touto problematikou chtěla zabývat ve své následující diplomové práci.
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