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V letech 2013-2014 Správa NP
Šumava zadala

k

ešeníprojekt,

jehož cíIem bylo zopakování
Velkoplošné staťístické inven,
tarizace les (VlL), která byla
v Národním parku Šumava

realizována v letech 1999-2002.
V rámci tohoto první cyklu VlL
byl vytvo en trval ,systém sběru statisticky reprezentativních
dat o stavu a v, voji lesních
parost . V tomto prvním z ady
čIánk, které v Šumavě p edstavíme, jsou shrnuty základní
v, chodiska a vybrané v ,sledky
opakovaného šeťení VlL.

*

lnventarizace lesri v Np Šumava
Lesy v Národním parku Šumava

zaujímají 83 o/o rozlohy parku. Spolehlivé
udaje o jejich stavu a v voji jsou proto
pro spravování tohoto uzem í nezbytné.
Základem šetreníVlLje pozemní šetrení
v síti inventarizačních ploch, které mají
trvalyi charakter. Hodnota udaj statistické inventarizace se časem nejen neztrácí,

V Národním parku Šumava proběhla Velkoplošná inventa rizace lesůr
v letech 1999-2002 (dále v textu,,první
cyklus") a 2013-2014 (dá Ie v textu
,,d

ru

Lesní porost

po odum ení horního stromo-

vého patra v oblasti Plešného jezera.
(Foto: Vl ad i sl av H ošek)

Inventa rizace se uskutečnila na 172

plochách o rozloze 500 m', na nichž
bylo změreno a popsáno téměr čtyri

tisíce strom od 7 cm tloušťky, dále

obnova lesa vyššínežO,1 m, tlejícídrevo
(včetně parez a pokryvnosti větvemi),
pokryvnost vegetací aj.

hli cyklus"). l nventa rizaci v obou prí-

padech zajistil IFER - Ústav pro vyzkum
lesních ekosystém , s. r. o.

ale naopak s každym opakováním na-

r

stá, neboť opakovanym šetrením na

trvallich plochách vzniká časová ada

dat umožňujícísledovat trendy.
Velkoplošná statistická inventarizace
lesťr v Národním parku Šumavaposkytuje informace, které napomáhají posuzovat efektivitu dosud u platňovaného
managementu lesťr a poskytují objektivní
zhodnocení, jak jsou p!něny strategické

cíle v oblasti ochrany prírody a hospodarení. Hlavními p ednostmi VlL jsou
p esnost a reprodukovatelnost terénního šet ení, možnost porovnánírryisled-

k

získanyich opakovanymi šetreními
vymezeném časovémhorizontu
pro celé sledované uzemí. První šetrení
VlLzároveň poskytlo metodicky i věcně
dobryí základ pro navazujícímonitorační projekty založenéna bázi statistické
inventa rizace lesa (Biomonitoring, Pro-

v jasně

vozní statistická inventarizace les , atd.).
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Schéma inventarizační plochy se subplochou (hnědó plocha) a obnovním kruhem (ŠedYkruh).
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v NP Šumava

Vybrané v sledky
Věková struktura porostu
Určenívěku jednotliv ch stromťr je

ŠtoOy zvě í - okus terminálního vrcholu
80,0

založeno na prirazení sledovanyich stromťr

70,0

k určitév lesním hospodárském plánu

S

popsané porostní vrstvě a k určenívěku se
obvykle využívádat platného LHP. Pokud
to podmínky umožňují, pak se tento zpresňuje spočtenímpreslen (mIadé nárosty
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jehličnatYch drevin) či spočítánímletokruhťr
na čerstvlich pa ezech v okolí inventarizační plochy.
Srovnání věkové struktury lesa indikuje
zajímavétrendy. Z anal zy vyivoje věkové
struktury porostťr vypllivá , že v uplynu! ch
12 letech disturbance smrkovyich porostůr
postihla v národním parku téměr vyhradně stromy ve věku nad 120 let (zejména
pa k ve věku 121 -1 40 let). Pod íl jej ich
rozlohy klesl z 21 ,1 o/o na 1 4,4 o/o, souběžně
s tím vzrostla plocha pripadajícína stromy
do 20 Iet věku, a to z 13,2 o/o na 22,7 o/o.

Rozloha lesťr ve věku 21-1 20 let poklesla
jen nevliznamně. K rozpadu star ch smrkovlich porostůr došlo predevšímv polohách
nad 1 150 m n. m.Tam podíl rozlohy smrku
staršíhonež 120 let poklesl ze 45,3 o/o fid

a naopak podíl rozlohy mladyich
ve věku do 20 let vzrostl z 9,B o/o na
42,9 o/o.Rozpadly a obnovily se tak prevážně
smrkové porosty, vzniklé po veIké větrné
a kťrrovcové kaIamitě z konce 60. a ze
70. let 19. století. V souvis|osti s rozpadem
staryich smrkovlich porostťr se v období
mezi inventarizacemi snížiltaké prťrměrn
věk stromťr ze 77 na 69 rokůr.

9,4

o/o

smrk

Druhové složení
Období 12 let mezi prvním a druhyim
cyklem je príliškrátké na to, aby se během
něho vyraznéji změnila druhová skladba
lesa. Zjištěnérozdíly se pohybují většinou

v

rozpětí statistické chyby. Presto data
naznačujínastupující změnu. Mezi léty
2002-2014 se v národním parku snížilo
zastoupení smrku ze 78,6 o/o na 75,2 o/o,
tj. o 3,4 procentního bodu. Pokles zastou-

pení smrku je většíve vyššíchpoIohách.
Souvisí to zrejmě s tamním masivním roz-

padem a obnovou smrkovych porostůr.
Druhou nejzastoupenější drevinou v ná-

rodním parku je buk, na kteryi pripadá B,7 o/o
rozlohy, následovanyi bYízami (zejména
b. bělokorou, b. pliritou a jejich kríženci)
s 5,1 o/o rozIohy. Zastoupení buku a bYíz
vzrťrstá. Zastoupení borovice lesní mírně
klesá a činí2,4 o/o rozlohy. Na jeráb ptačí
p ipadá 1,8 o/o rozlohy, což je téměr dvojnásobek zastoupení zjištěného v prvním
cyklu VlL. Jeho podíl vzr stá v celém vyškovém rozpětí. Podíl rozlohy jedle a klenu
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Podíl zvě í poškozenych jedincťl obnovy d evin s dostatečnym zastoupením.
všichnijedinci obnovy nehledě na d evinu.

Ve sloupciVše jsou započteni

se pohybuje kolem 1 o/o a jeho nárťrst ve
sledovaném období je nepatrnyi. Nejvyšší
zastoupeníjedle je ve stredních po|ohách
(950-1 150 m n. m.), kde se blíží2 o/o.
Nejméně jedle (0,2 o/o) se 4istilo v polohách do 950 m h. ffi., v nichž měla jedle

p vodně největšípodíI. Klen je

nejvíce
zastoupen v polohách nad 1 150 m n. m.,
kde zaujímá 4,4 o/o rozlohy.

Druhové složeníobnovy, tj. živych

stromkťr od 10 cm vyišky do 7 cm vyičetní

tloušťky,se nijak vyrazně nelišíod vyíše
popsaného druhového s!oženímaterskyich porostťr. Ve všech vyiškovlich trídách
obnovy vyrazně dominuje smrk ztepil se
zastoupením (70-88 o/o). V nejnižšívyiškové
trídě do 50 cm vyišky je patrn lehky nárůrst

v zastoupení jedIe bělokoré (o 1,5 o/o)

a zároveň pokIes v zastoupení buku lesního (pokIes o 4,2o/o).V nižšíchnadmorskyich
škách (< 950 m n. m.) zastoupenísmrku
ztepilého stouplo ze 73 o/o na 83 o/o.
Celkově bylo v rámci obnovy lesa
během prvního i druhého cyklu evidováno
zastoupení smrku ztepilého na urovni75 o/o.

v

Dílčízávěry
První opakování Velkoplošné statistické inventarizace lesťr NP Šumavaprineslo
velmi zajímavév sledky, které by měly byit
zohledněny

v praktickém managementu

tohoto uzemí. Z uvedenyich v sledk

se

dá predpokládat, že iv nadcházejícím
období nemťržeme očekávat zásadní

změnu druhového složeníšumavsklich

|es . Z hlediska věkové skladby je možno
s|edovat dílčísníženíprťrměrného věku.
Zejména v oblastech vyššínadmorské
vyišky, které byly nejvíce ovIivněny velkoplošnyim rozpadem horního stromového
patra. V druhovém složení horní stromové vrstvy, stejně jako obnovy lesa, bude

v budoucnu inadále dominovat

smrk
ztepil;i. Škodyzpťrsobené spárkatou zvěrí
se vyiznamně snížiIy, avšak vyššíintenzita
poškozenílistnatlích drevin by!a zjištěna
i pri opakovaném měrení.To do budoucna

pravděpodobně posílídalšídominanci

smrku ztepilého.

Štody zvě í na obnově porost

Ze srovnání podílu poškozen ch jedincťr

obnovy zpťrsobeny okusem nebo loupáním lze odvodit, že u všech sledovan ch
drevin byl zaznamenán vyznamny pokles

intenzity poškození obnovy spárkatou zvěrí
(viz graf 1). Nejčastějšímtypem poškození
je okus terminálního vyihonu. U IistnatYch

drevin by|y škody vyznamnější.Plošné
sníženípodílu poškozenyich jedincůr se
oproti očekávánínijak ltyrazné nepromítlo
do druhové skladby lesťr.
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