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1 Úvod
Lokality ponechané samovolnému vývoji jsou určeny ke sledování přírodních procesů ve vymezených
částech lesních ekosystémů. Monitoring lokalit je koncipován tak, aby poskytoval informace o stavu a
vývoji všech základních složek ekosystému. Zjišťované
údaje jsou v základních aspektech kompatibilní s údaji
jiných evropských států (aktivity COST Action 4, Forest
Reserves Research Network). Bez důsledně a koncepčně
prováděného monitoringu ztrácí zřizování a udržování
bezzásahových lokalit svůj význam.
Pro každou lokalitu jsou shromažďovány a sbírány údaje
na 3 základních úrovních:
1. Všeobecný popis celé lokality
2. Struktura vegetačního krytu a dynamika jejích
změn:
• statistické výběrové šetření na
inventarizačních plochách
• plošné šetření a mapování v jádrovém území
3. Průběžné sledování ostatních složek ekosystému
• mikroklima
• podkorunové srážky
• biodiverzita
• a další
Obr. 1 Segment Poledník ilustrační foto
Předložená zpráva představuje ve stručném přehledu
průběh a výsledky hodnocení struktury vegetačního krytu
a dynamiky jejích změn zjištěné v pilotní studii Poledník (NPR Jizerskohorské bučiny).

2 Cíl pilotního projektu
Cílem pilotního experimentu bylo ověřit navrženou metodiku monitoringu a demonstrovat výsledky,
které je možné očekávat po prvním šetření. Experiment měl prověřit proveditelnost venkovních prací
v náročných podmínkách obtížně přístupných a prostupných terénů strmých suťových svahů.

3 Popis lokality
Pro pilotní projekt monitoringu byl vybrán segment Poledník nalézající se v Národní přírodní
rezervaci Jizerskohorské bučiny.
Segment o rozloze 71.57 ha se
nachází na severním úbočí
vrchu Poledník. Leží na obtížně přístupném svahu se skeletovitými půdami a četnými
skalními výchozy s průměrným sklonem 28° a převýšením 600-800 m n. m.
Vegetační kryt je tvořen
přestárlými květnatými až acidofilními bučinami a suťovými lesy s hojným bukem a
Obr. 2 Lokalizace segmentu Poledník v České republice
klenem, vtroušenou lípou velkolistou, jilmem horským,
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jedlí bělokorou, výše i se smrkem ztepilým a jeřábem ptačím.
Na obrázku 3 je zobrazena mapa lesních typů. V tabulce 1 jsou pak uvedeny rozlohy podle lesních
vegetačních stupňů, v tabulce 2 podle souboru lesních typů.

Obr. 3 Mapa lesních typů v segmentu Poledník

Tab. 1 Rozloha podle lesního vegetačního stupně
Lesní vegetační stupeň
4
5
6
Celkem

Rozloha, ha
0.01
43.10
28.47
71.57

Tab. 2 Rozloha podle souboru lesních typů
Soubor lesních typů
4N
4Y
5A
5N
5Y
5Z
6K
6N
6Y
6Z
Celkem

Rozloha, ha
0.01
0.00
1.16
4.36
34.69
2.89
1.00
4.24
19.09
4.14
71.57
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4 Metodika venkovního šetření
Základní metodou pro sledování a popis struktury vegetačního krytu je stratifikované výběrové šetření
prováděné v síti trvalých ploch kruhového tvaru (statistická inventarizace) a podrobné plošném šetření
a mapování vybrané části lokality (tzv. jádrového území).

Obr. 4 Mapa rozvržení sítě inventarizačních ploch a plocha jádrového území

4.1 Šetření v rámci statistické inventarizace
Šetření v síti inventarizačních ploch je zaměřeno na získání informací statistického charakteru
reprezentujících celou lokalitu a případně i dílčí vyhodnocovací jednotky (strata). Šetření probíhá
v síti trvalých kruhových ploch o velikosti 500 m2 (poloměr kruhu r = 12.62 m) umístěných
v průsečících sítě o vhodné rozteči. Síť inventarizačních ploch na lokalitě je svým umístěním navázána
na celorepublikovou inventarizační síť.
V případě lokality Poledník bylo v průsečících sítě o rozteči 125 x 125 m vygenerováno 36 ploch,
z čehož 4 plochy byly v průběhu terénního šetření označeny jako nedostupné. Celkem tedy bylo
měřeno a hodnoceno 32 ploch, což představuje intenzitu vzorkování 2.24% z celkové plochy
segmentu Poledník.
Inventarizační plocha se skládá ze tří různě velkých soustředných inventarizačních kruhů a jednoho
kruhu, jehož střed leží ve vzdálenosti 7 m od středu kruhu v severním směru. V kruzích probíhá
vlastní měření a sběr dat. Důvodem pro uspořádaní inventarizační plochy do soustředných kruhů je
optimalizace rozsahu venkovních prací ve vztahu k přesnosti
zjišťovaných stromových veličin, především jejich zásoby.
Stromy menších dimenzí jsou zjišťovány pouze na menších
kruzích, takže celkový počet měřených stromů se snižuje. O
příslušnosti stromu k určitému inventarizačnímu kruhu
rozhoduje vzdálenost tohoto stromu od středu inventarizační
plochy a jeho výčetní tloušťka.
Nejmenší kruh (poloměr 2 m), ležící mimo střed, je určen pro
popis obnovy, na kruhu o poloměru 3 m jsou měřeny stromy
od výčetní tloušťky 7 cm, na kruhu o poloměru 7 m jsou
měřeny stromy od výčetní tloušťky 12 cm a na celé rozloze
inventarizační plochy jsou měřeny stromy s výčetní tloušťkou
Obr. 5 Schéma uspořádání
od 30 cm.
r = 2.0

r = 3.0

r = 7.0

r = 12.62

inventarizační plochy
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4.2 Šetření v jádrovém území
Šetření v jádrovém území má charakter podrobné ekosystémové studie se zaměřením na popis
horizontální a vertikální struktury vegetačního krytu. Horizontální a vertikální struktura vegetačního
krytu je v lesních ekosystémech faktorem rozhodujícím o koloběhu látek, energetické bilanci a
stabilitě systému jako celku. Změny ve struktuře vegetačního krytu v průběhu času umožňují blíže
poznávat a analyzovat probíhající přírodní procesy a jejich důsledky. Jádrové území může být různého
tvaru a různé rozlohy a je zpravidla vymezeno tak, aby bylo reprezentativní z hlediska celé lokality.
Vzhledem k topografii území segmentu Poledník bylo rozhodnuto, že jádrové území bude čtvercového
tvaru o velikosti 1 ha (100 x 100 m) a že bude umístěno tak, aby reprezentovalo nejvíce zastoupený
lesní typ (5Y1).
V schématu na obrázku 6 je uveden soubor indikátorů, které jsou v rámci monitoringu měřeny a
hodnoceny.

Obr. 6 Měřené a hodnocené indikátory v jádrovém území a na inventarizačních plochách
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V jádrovém území proběhlo rovněž měření na transektu, které slouží k popisu a vizualizaci vertikální
struktury porostu. Na ploše jádrového území byly změřeny vertikální profily korun u všech stromů a
digitálním modelem terénu bylo proloženo 10 transektů vedoucích po spádnicích, rovnoběžných
s hranicí plochy. Tyto transekty jsou rozmístěny v rovnoměrném sponu po celé ploše a lze na nich
zobrazit kterýkoliv strom z plochy.
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Obr. 7 Příklad transektu (transekt č.8). Na tomto příkladu jsou vidět stromy do vzdálenosti 10m od transektu.
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5 Metody vyhodnocení dat
Vyhodnocení dat získaných venkovním šetřením na inventarizačních plochách začíná výpočtem
odvozených veličin, např. údaje objemu hroubí kmene.
Údaje statistické inventarizace jsou pak vyhodnoceny s využitím běžných metod vázaných na
stratifikované výběrové šetření. Základní statistikou je celkové množství (např. zásoba, počet stromů,
rozloha za celek nebo vyhodnocovací jednotku), průměrná hodnota (např. průměrná hektarová zásoba)
a interval spolehlivosti stanovený pro hladinu α=0.1.
Při výpočtu průměrných hodnot jsou kromě standardního aritmetického průměru používány dva
postupy pro výpočet průměru vázaného na jednotku rozlohy. Průměrné hektarové veličiny převádějí
aritmetický průměr vyhodnocované veličiny, vypočtený pro soubor inventarizačních ploch, na hektar
(tzn. že hodnota aritmetického průměru je vydělena rozlohou inventarizační plochy v hektarech).
Dalším použitým postupem je tzv. normalizovaný průměr. Ten je vypočten tak, že hodnota
vyhodnocované veličiny za inventarizační plochu je vztažena ne k rozloze celé inventarizační plochy,
ale pouze k části, jejíž velikost je dána zastoupením vyhodnocované kategorie. Tímto postupem jsou
zpracovány například údaje hektarových zásob jednotlivých dřevin.
Data jádrového území se zpracují jednoduchou sumarizací, protože se jedná o celoplošné šetření.

5.1 Výpočet odvozených veličin
Kromě údajů přímo zjištěných při šetření na plochách jsou do databáze změřených hodnot doplněny i
další vypočtené veličiny, které nejsou zjišťovány přímo v terénu (např. kruhová výčetní základna,
výška stromů, objem stojících stromů, hmotnost sušiny biomasy, zásoby uhlíku a další). Výpočet
těchto údajů je prvním krokem finálního zpracování dat
Pro stromy, jejichž výška nebyla přímo měřena, je údaj výšky vypočten pomocí matematického
modelu. Model závislosti výšky na výčetní tloušťce (výškový grafikon) je konstruován tak, aby mohl
být parametrizován pro úroveň samostatné inventarizační plochy. To je možné v případě, že na
inventarizační ploše byl změřen dostatečný počet stromů. Další variantou je parametrizace pomocí
souboru stromů dané dřeviny v rámci celého souboru (strata) a nakonec připadá v úvahu i
parametrizace nezohledňující dřevinu. V rámci inventarizačního šetření se zpravidla měří 40-80%
stromů, takže parametrizace modelů nepředstavuje vážný problém. Na území segmentu Poledník bylo
změřeno 208 stromů, což reprezentuje 74.3% z celkového počtu stromů na inventarizačních plochách.
Objem hroubí kmene s kůrou a bez kůry byl pro jednotlivé stromy inventarizačních ploch vypočten
podle standardně používaných objemových rovnic různých autorů (smrk, borovice – Korsuň, jedle Hubač, Šebík, habr, dub, modřín – Čermák, jasan, buk- Hubač, bříza – Košut).

5.2 Statistické výpočty
Údaje zjištěné statistickou inventarizací jsou vždy doplněny údaji o chybě, se kterou byl daný údaj
zjištěn. V zásadě se celková chyba každé zjišťované veličiny skládá ze tří komponent: i) ze statistické
výběrové chyby, ii) z chyby měření a iii) z chyby modelů (např. chyby objemových rovnic apod.).
Hlavní pozornost se zpravidla věnuje statistické výběrové chybě, protože tato chyba úzce souvisí se
způsobem výběru a jeho parametry (intenzita vzorkování, velikost inventarizačních ploch apod.). Pro
chybu měření je důležitý předpoklad její náhodnosti. U chyb souvisejících s použitými matematickými
modely je situace složitější, protože zpravidla není k dispozici dostatek údajů, které by umožnily
posoudit, zda pro konkrétní empirický materiál reprezentuje použitý model nezkreslený odhad.
Statistické metody použité pro výpočet statistické výběrové chyby jsou vázány na stratifikované
výběrové šetření a jsou běžně používány v biometrické praxi (např. Thomson, 1992).
Území zpracované statistickou inventarizací může být stratifikováno do částí, které jsou homogenní
podle vybrané charakteristiky, kterou může být například biotop, nadmořská výška, půdní typ.
Stratifikace přináší zpřesnění odhadu sledovaných veličin. I v případě, že velké území se jeví jako
homogenní, je vhodné rozdělit ho schematicky do bloků a pracovat s ním jako se stratifikovaným.
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Sledovaná veličina vztažená k i-té jednotce strata h bude označena jako yhi. Ať Nh reprezentuje počet
jednotek ve stratu h a nh počet vzorků (výběr) reprezentujících toto stratum. L reprezentuje celkový
počet strat. Celkový počet jednotek v populaci bude roven N =

n=

∑

L
n
h =1 h

∑

L
h =1

N h a celkový počet vzorků bude

∑ y a průměr pro
. Suma pro celou populaci pak bude rovna τ = ∑ τ . Průměr za

. Suma hodnot sledované veličiny y ve stratu h bude rovna τ h =

stratum bude roven µh = τ h / N h

Nh
i =1 hi
L

h =1 h

celou populaci (populační průměr) bude roven µ = τ / N .

5.2.1 Odhad celkové sumy
S použitím libovolného výběrového šetření v rámci strata h se vzorkem sh skládajícím se z nh jednotek
bude τˆh odhadem celkové sumy. Rozptyl (variance) τˆh bude označen var (τˆh ) a jeho nezkreslený
odhad bude označen jako var (τˆh ) .
Nezkreslený odhad celkové sumy v populaci τ je získán sumarizací odhadů sumy jednotlivých strat:
L

τˆst = ∑τˆh
h =1

Rozptyl odhadu celkové sumy stratifikovaného výběru je sumou rozptylů odvozených pro jednotlivá
strata:

var (τˆst ) =

L

∑ var (τˆ )
h

h =1

Nezkreslený odhad tohoto rozptylu je roven:
var (τˆst ) =

L

∑ var (τˆ )
h

h =1

Při použití náhodného stratifikovaného výběru bez opakování je pak
τˆh = N h yh
nezkresleným odhadem celkové sumy τ h, kde

yh =

1
nh

nh

∑y
i =1

hi

je výběrový průměr pro stratum h.
Nezkreslený odhad populační sumy τ je roven
L

τˆst = ∑ N h y h
h =1

a má rozptyl roven
L

σ h2

h =1

nh

var(τˆst ) = ∑ N h ( N h − nh )
kde

1 Nh
σ =
( y hi − µ h ) 2
∑
N h − 1 i =1
2
h

je konečný rozptyl populace vztažené ke stratu h.
Nezkreslený odhad rozptylu sumy τˆst je roven
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var(τˆst ) =

L

∑

N h ( N h − nh )

h =1

sh2
nh

kde

1 nh
( y hi − y h ) 2
∑
nh − 1 i =1

s h2 =
je rozptyl vzorku vztaženého ke stratu h.

5.2.2 Odhad průměru
Jestliže průměr pro celou populaci je roven µ = τ / N , pak odhad průměru µ zjištěný stratifikovaným
výběrem je
µˆ st = τˆst / N
Rozptyl odhadu průměru je roven
var ( µˆ st ) =

1
var (τˆst )
N2

a nestranný odhad tohoto rozptylu je roven
1
var (τˆst )
N2
Při použití náhodného stratifikované výběru je nezkreslený odhad populačního průměru µ roven
var ( µˆ st ) =

y st =

1
N

L

∑N
h =1

h

yh

Jeho rozptyl je roven
2

L
 N   N − nh
var( y st ) = ∑  h   h
Nh
h =1  N  

 σ h2

 nh

A nezkreslený odhad tohoto rozptylu je roven
2

2
 N   N − nh  sh
var( y st ) =  h   h

N h  nh
h =1  N  
L

∑

5.2.3 Interval spolehlivosti
Pokud je velikost vzorků pro jednotlivá strata dostatečně velká, je interval spolehlivosti pro hladinu
pravděpodobnosti 100(1-α)% roven

τˆst ± t var(τˆst )
kde t je horní α/2 bod normálního rozložení. Interval spolehlivosti pro průměr je roven

µˆ st ± t var( µˆ st )
Uvedený postup je zpravidla používán, pokud velikost všech vzorků je alespoň 30. Při menších
vzorcích se používá Studentovo t-rozložení s přibližným stupněm volnosti. Satterthwaite (1946) uvádí
postup pro odvození přibližného stupně volnosti d podle rovnice

 L
d =  ∑ ah sh2 
 h=1


2

 L

2 2
∑ ( ah sh ) ( nh − 1) 
 h=1


kde

a h = N h ( N h − nh ) nh
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5.2.4 Soustředné kruhy na inventarizačních plochách
Data stromů různých dimenzí (na základě tloušťkových tříd) jsou na inventarizačních plochách
získávána pomocí soustředných kruhů (viz podrobnější popis u metodiky venkovního šetření). Data
jednotlivých soustředných kruhů jsou zpracovávána jako by se jednalo o samostatná inventarizační
šetření prováděná na kruhových plochách různého rozměru. Nezkreslený odhad sumy τ za celek je
pak roven
L

M

Nh

τˆst = ∑∑∑ yhci
h =1 c =1 i =1

kde M je celkový počet soustředných kruhů na ploše podle použité metodiky venkovního šetření.
Pro výpočet rozptylu a následně i intervalu spolehlivosti se sumarizuje rozptyl vztažený k šetření na
koncentrických kruzích v rámci jednotlivých strat:
var (τˆst ) =

L

M

∑∑ var (τˆ )
hc

h =1 c =1

5.2.5 Vyhodnocované veličiny
Hlavními vyhodnocovanými veličinami jsou rozloha, počet jedinců a objem. U stromů byl použit vždy
objem hroubí bez kůry. Kromě toho byly některé úlohy vyhodnoceny pro výšku a věk stromů.

5.2.6 Stratifikátory
Stratifikace je cestou ke zpřesnění výsledků statistické inventarizace. Stratifikátorem, tj. veličinou,
která má plošné vyjádření a podle které mohou být zatříděny inventarizační plochy, může být řada
různých veličin (např. zonace podle nadmořské výšky, expozice, podloží, stanovištní podmínek a
další).
Pro segment Poledník byl jako stratifikátor použit lesní vegetační stupeň (LVS). Tím je využit
gradient stanovištních podmínek, který je v daném případě vázán především na velké převýšení.
Čtvrtý LVS je zastoupen pouze minimálně; proto byl připojen k 5. LVS.

5.2.7 Klasifikátory
Většina v terénu zjišťovaných veličin je
při statistickém zpracování použita jako
klasifikátory. Klasifikátorem je nespojitá
diskrétní hodnota pro níž jsou známy
údaje vyhodnocované veličiny. V tabulce
3 jsou uvedeny hlavní klasifikátory pro
jednotlivé datové vrstvy.
Při zpracování jednotlivých úloh vyhodnocení statistické inventarizace mohou
být klasifikátory vzájemně kombinovány.

Tab. 3 Přehled hlavních klasifikátorů
Vrstva
Plochy
Stromy

Odumřelé dřevo

Pařezy
Keře
Obnova

Klasifikátor
SLT
Pokryvnosti (vegetací, travinami, atd.)
Dřevina (resp. skupina dřevin)
Tloušťková třída
Zlatník
Souše
IUFRO (výška, růst, vitalita)
Loupání
Mechanické poškození
Vitalita listnáčů
Stupeň rozkladu
Pokryvnost větvemi
Rozmístění odumřelého dřeva
Stupeň rozkladu
Druh
Pokryvnost
Přítomnost obnovy
Původ obnovy
Rozmístění obnovy
Dřevinná skladba obnovy
Typ a stáří poškození
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6 Technologie měření a zpracování dat

HAMMERHEAD

Trimble

Při terénním šetření inventarizace byla použita pokročilá technologie počítačem podporovaného sběru
dat Field-Map (FM), kterou tvoří softwarová aplikace stejného názvu a připojené hardwarové
vybavení:
1. Přístroj pro určení geografické polohy
Laserový dálkoměr
(GPS) - Pathfinder Power (Trimble)
Elektronická průměrka
+ elektronický kompas
+ elektronický sklonoměr
2. Přístroj pro měření vzdáleností a
vertikálních úhlů - Impuls (Laser
Technology Inc.)
3. Přístroj pro měření azimutů –
MapStar (Laser Technology Inc.)
4. Terénní počítač - Hammerhead P-233
(Walkabout)
Terénní počítač
5. Elektronická průměrka - Mantax
6. Datový záznamník - Psion
GPS
7. Doplňky a příslušenství (stativ pro
Obr. 8 Přístrojové vybavení technologie Field-Map
upevnění hardwarových komponent,
kabely, atd.)
Na obrázku 8 je zobrazena sestava terénní technologie.
Uplatnění pokročilé technologie na bázi elektronických měřících přístrojů a terénního počítače zvyšuje
přesnost měření, produktivitu a kvalitu venkovních prací a velmi výrazně urychluje následné
zpracování dat.
Pokročilá technologie přináší i řadu výhod už při terénním měření a mapování. Mapování je
automaticky převáděno do horizontální roviny, takže je například možné vytyčit čtvercové jádrové
území, kdy plocha je čtvercová ve vodorovném průmětu, ale v terénu má tvar zohledňující sklonitost a
členitost terénu. Velké výhody technologie přináší i při měření výšek stromů, profilů stromových
korun a dalších měřeních.
Data jsou přímo v terénu ukládána do počítačové databáze, jsou kontrolována a mohou být
vizualizována. Odpadá tak přepisování formulářů do počítače a překreslování polních náčrtů, které
mohou být zdrojem chyb a také vysoké časové náročnosti projektu.
Ve velmi složitých terénních podmínkách pilotního experimentu (obr. 9) by bylo velmi obtížné či
téměř nemožné provést měření v plném rozsahu a s dostatečnou přesností klasickými měřícími
přístroji.
BAT

CH

HD

Obr. 9 Měření a mapování segmentu Poledník
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Pokročilá technologie je použita nejen v terénu, ale i při přípravě dat a zejména při jejich zpracování.
Už v terénu jsou data ukládána do datové báze a jsou k dispozici v běžných datových formátech (mapy
v ArcView shapefile, tabulky atributů ve formátu Paradox, dBase nebo MS Access).
Další zpracování jsou použity speciální nástroje Field-Map Data Processing Tools pro výpočet
doplňkových údajů, klasifikaci, reklasifikaci a agregaci dat. Data statistické inventarizace mohou být
v plném rozsahu vyhodnocena nástrojem Field-Map Inventory Analyst. Zvláštní nástroj Field-Map 3D
Forest je určen pro zobrazení trojrozměrného virtuálního lesa přímo z dat terénního šetření. V příloze
této zprávy jsou uvedeny příklady dokumentující způsob práce s daty a výstupy zpracování.
Kromě uvedených nástrojů mohou být data dále zpracovávána libovolnými dalšími softwarovými
nástroji, protože použití standardních formátů umožňuje snadný přenos dat. To se týká především
zpracování mapových výstupů, v daném případě byl použit ArcGIS.

7 Výsledky monitoringu
Výsledky monitoringu lokalit ponechaných samovolnému vývoji jsou prezentovány ve formě tabulek,
grafů a mapových výstupů, zvlášť pro statistickou inventarizaci a zvlášť pro měření v jádrovém území.
V této stručné zprávě, jejímž cílem je přehledně a stručně zdokumentovat monitoring bezzásahových
území, je uvedena jen část výstupů.

7.1 Vyhodnocení statistické inventarizace
Získaná data sloužila jako podklad pro statistické vyhodnocení různých porostních charakteristik.
Údaje jsou vždy vyhodnoceny pro celé území a pak také zvlášť pro dvě vyhodnocovací jednotky,
4. + 5. LVS a 6 LVS. V příloze zprávy jsou v tabelárních přehledech prezentovány kompletní
výsledky jednotlivých úloh. Z výsledků statistické inventarizace vyplývá že:
Zásoba hroubí bez kůry v 5. LVS činí 454 m3/ha, v 6. LVS je 580 m3/ha, v celém segmentu pak
činí 504 m3/ha. Tyto údaje poměrně dobře korespondují s výsledky, které byly vypočteny pro
jádrové území, které leží na hranicích obou typů. V obou případech je zásoba tvořena z více než
90% bukem.
Skladba dřevin je v 5. LVS pestřejší na úkor zastoupení buku, které činí pouze 81%. V 6. LVS
činí zastoupení buku více než 94 %; vtroušeně se vyskytuje jenom smrk a javory.
Značné rozdíly mezi 5. a 6. LVS jsou v objemu ležícího odumřelého dřeva. V 5. LVS dosahuje
hodnota ležícího odumřelého dřeva 78 m3/ha, v 6. LVS dosahuje pouze 40 m3/ha. Na celém
segmentu dosahuje objem odumřelého dřeva 63 m3/ha, což je méně než v jádrovém území, kde
v současné době leží 87 m3/ha hmoty.
V 5. LVS dosahuje objem souší až 67 m3/ha, zatímco v 6. LVS pouze 53 m3/ha (pro oba LVS
průměrně dosahuje 62 m3/ha). V tomto ohledu se výsledky statistické inventarizace za celé území
odlišují od výsledků hodnocení v jádrovém území, kde objem souší v jádře dosahuje pouze
17 m3/ha.
Rozsah obnovy v 5. LVS dosahuje 28.1 ha a v 6. LVS pouze 16.6 ha. V obou případech se více
než 75% obnovy nalézá pod clonou mateřského porostu.
Při posuzování sociálního postavení stromů je zřejmé dominatní postavení hlavní dřeviny buku, u
které 39% stromů patří do hlavní etáže a 26% je klasifikováno jako stromy vrůstavé. U smrku je
62% stromů klasifikováno jako vrůstavé a pouze 3% je zařazeno mezi stromy hlavní etáže.
Bukové porosty v segmentu Poledník jsou jen v nepatrné míře postiženy některou z forem zlomení
kmene: oba lesní vegetační stupně (5. a 6.) vykazují téměř stejný podíl stromů poškozených
zlomy, tj. necelých 12%.
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Tab. 4 Souhrnné výsledky vyhodnocení údajů inventarizačního šetření
Hodnota zjištěná pro celé
území segmentu

Charakteristika

Hodnota vztažená na
1 ha segmentu

STROMY
Celková zásoba hroubí b.k., m3

36 065

Zásoba hroubí b.k. podle skupin dřevin
v procentech z celkového zásoby hroubí b.k, %

Rozloha podle skupin dřevin
v procentech z celkového rozlohy, %

Počet stromů podle skupin dřevin
v procentech z celkového počtu stromů, %

BK 94

SM 2

OST 4

BK 86

SM 3

OST 11

BK 85

SM 7

OST 7

19 900

Celkový počet stromů s výčetní tloušťkou > 7 cm, 1

BK
17 000

Počet stromů podle dřeviny, 1

± 5 064

± 4600

SM 1
1 500

Střední výčetní tloušťka hlavní dřeviny – BK, cm

40.2

Střední výška hlavní dřeviny – BK, m

24.5

Prům. délka koruny BK vzhledem k výšce stromu, %

1 600

Počet odumřelých stojících stromů, 1
Zásoba hroubí b.k. odumřelých stojících stromů, m

3

± 837

SM
20

±4
± 905

23

± 12

±1761

62

± 25

± 500

13

± 19

14

± 18

5%

tj. v procentech z celkového počtu stromů

995

3

300

Počet stromů s korunovým zlomem, 1

± 200

4

±3

9

±9

15

±6

55

± 22

1%

tj. v procentech z celkového počtu stromů

Zásoba hroubí b.k. stromů s korunovým zlomem, m3

625

± 662

2%

tj. v procentech z celkového zásoby hroubí b.k.

1 100

Počet stromů s kmenovým zlomem, 1

± 400

5%

tj. v procentech z celkového počtu stromů

Zásoba hroubí b.k. stromů s kmenovým zlomem, m

3

3930

± 1545

11%

tj. v procentech z celkového zásoby hroubí b.k.

700

Počet stromů s rozdvojením kmene, 1

± 361

9

±6

4%

tj. v procentech z celkového počtu stromů

Zásoba hroubí b.k. stromů s rozdvojením kmene, m3

3 138

± 1772

44

± 25

8%

tj. v procentech z celkového zásoby hroubí b.k.

Počet stromů s mechanickým poškozením kmene, 1

700

± 283

9

±4

4%

tj. v procentech z celkového počtu stromů

Zásoba hroubí b.k. stromů s mech. poškozením, m

±675

3%

tj. v procentech z celkového zásoby hroubí b.k.

tj. v procentech z celkového počtu stromů

4 415
1 000

Počet stromů s vrškovým zlomem, 1

Počet stromů s vnitřní hnilobou, 1

278

12%

tj. v procentech z celkového zásoby hroubí b.k.

tj. v procentech z celkového zásoby hroubí b.k.

BK
1 146

± 83

8%

tj. v procentech z celkového počtu stromů

Zásoba hroubí b.k. stromů s vrškovým zlomem, m

32

OST
1 500

504

3

2 369

± 1352

33

± 18

12

±7

7%
900

± 500

5%
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Tab. 4 Souhrnné výsledky vyhodnocení údajů inventarizačního šetření - pokračování
Hodnota zjištěná pro celé
území segmentu

Charakteristika

Hodnota vztažená na
1 ha segmentu

STROMY
Zásoba hroubí b.k. stromů s vnitřní hnilobou, m

2313

3

tj. v procentech z celkového zásoby hroubí b.k.

± 1601

32

± 22

6%
500

Počet stromů s hnilobou k povrchu, 1

± 400

7

±6

3%

tj. v procentech z celkového počtu stromů

Zásoba hroubí b.k. stromů s hnilobou k povrchu, m

1401

3

± 1269

20

± 18

4%

tj. v procentech z celkového počtu stromů

500

Počet stromů s dutinou, 1
Tj. v procentech z celkového počtu stromů

± 200

7

±3

3%
1 997

Zásoba hroubí b.k. stromů s dutinou, m3
tj. v procentech z celkového zásoby hroubí b.k.

± 1260

28

± 18

6%
OBNOVA
44.6

Celková rozloha obnovy, ha
tj. v procentech z celkového rozlohy území

62%

Počet jedinců v obnově, 1

634 000

Počet jedinců podle skupin dřevin
v procentech z celkového počtu jedinců v obnově, %

± 268 000

8 861

± 3 739

BK81 SM1 OST6

ODUMŘELÉ DŘEVO
3

4 512

± 1 445

63

± 20

Objem tvrdého odumřelého dřeva [m3 ]
tj. v procentech z celkového obejmu odumřelého dřeva

1 488

± 828

21

± 12

Objem částečně ztrouchnivělého dřeva [m3]
tj. v procentech z celkového obejmu odumřelého dřeva

1 820

26

± 11

17

±6

Celkový objem odumřelého dřeva, m

3

Objem zcela ztrouchnivělého dřeva v [m ]
tj. v procentech z celkového obejmu odumřelého dřeva

33%
± 799

40%
1 203

± 397

27%
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7.2 Vyhodnocení údajů z jádrového území
Jádrové území v segmentu Poledník bylo vymezeno v horizontální projekci jako čtverec o straně
100 m (rozloha 1 ha v horizontální projekci, skutečný tvar respektuje konfiguraci terénu)
v převládajícím lesním typu 5Y. Základní strukturální charakteristiky jádrového území jsou
prezentovány na mapových výstupech v příloze této zprávy.
Údaje zjištěné a změřené při venkovním šetření byly sumarizovány a zpracovány, tak aby bylo možné
odvodit základní porostní charakteristiky jádrového území.
Tab. 5 Výsledky vyhodnocení údajů z jádrového území
Charakteristika

Hodnota zjištěná na 1 ha
STROMY

Celková zásoba hroubí bez kůry, m3

549

Zásoba hroubí bez kůry podle dřevin, m

3

BK 532 m3 SM 8 m3 OST 9 m3

Celkový počet stromů s výčetní tloušťkou > 7 cm, 1

206

Počet stromů podle skupin dřevin

BK 92% SM 1% OST 7%

v procentech z celkového počtu stromů

Střední výčetní tloušťka hlavní dřeviny – BK, cm

46.3

Střední výška hlavní dřeviny – BK, m

28.7

Průměr koruny středního kmene, m

9.5

Počet odumřelých stojících stromů podle dřevin, 1
Objem odumřelých stojících stromů, m

BK 7 SM 1 OST 1

3

Počet stromů s vrcholovým zlomem, 1

17
5

tj. z celkového počtu stromů 2%

Počet stromů s rozdvojením kmene, 1

13

tj. z celkového počtu stromů 7%

Počet stromů s mech. poškoz. kmene, 1

6

tj. z celkového počtu stromů 3%

Počet stromů poškozených loupáním, 1

12

tj. z celkového počtu stromů 6%

Počet stromů s mrazovou kýlou, 1

5

tj. z celkového počtu stromů 2%

Počet stromů poškoz. kroužkováním, 1

2

tj. z celkového počtu stromů 1%

Počet stromů s vnitřní hnilobou, 1

5

tj. z celkového počtu stromů 2%

Počet stromů s dutinou, 1

3

tj. z celkového počtu stromů 1%

Počet stromů s hnilobou k povrchu, 1

9
1

tj. z celkového počtu stromů 4%

Počet stromů se zvláštním ekologickým významem,1
OBNOVA
Celková rozloha polygonů obnovy, ha

0. 2107

Počet jedinců v obnově, 1

10 051

Počet jedinců obnovy podle skupin dřevin

BK 99.6% SM 0.1% OST 0.3%

v procentech z celkového počtu stromů

Počet poškozených jedinců v obnově, 1

94
ODUMŘELÉ DŘEVO

Celkový objem odumřelého dřeva, m3

87

Počet kusů odumřelého dřeva, 1

219

Prům. délka a průměrný objem kusu odumřelého dřeva
Objem odumřelého dřeva z kmene, m

3

Objem tvrdého odumřelého dřeva, m3
Objem částečně ztrouchnivělého dř., m3
Objem zcela ztrouchnivělého dřeva, m3

Objem odumřelého dřeva z větví m3
Objem tvrdého odumřelého dřeva, m3
Objem částečně ztrouchnivělého dřeva, m3
Objem zcela ztrouchnivělého dřeva, m3

4.5 m

tj. z celk. počtu jedinců v obnově 0.9%

0.4 m3

80.3
36.6
13.9
29.8

tj. z objemu odumřelého dřeva 46%
tj. z objemu odumřelého dřeva 17%
tj. z objemu odumřelého dřeva 37%

10.3
3.8
3.7
2.7

tj. z objemu odumřelého dřeva 38%
tj. z objemu odumřelého dřeva 37%
tj. z objemu odumřelého dřeva 26%

PAŘEZY
Počet pařezů

25

Průměrná tloušťka pařezu > 30 cm, cm

50

Průměrná výška pařezu, cm

51
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7.3 Časová náročnost monitoringu
Účelem pilotního experimentu bylo prověřit metodiky a také ověřit proveditelnost venkovních prací.
Proto byla průběžně sledována časová náročnost jednotlivých činností. Produktivita venkovních prací
byla v případě Poledníku silně ovlivněna složitou konfigurací terénu. Velké převýšení, suťová pole a
skalní výchozy silně ztěžovaly pohyb pracovníků na lokalitě. Lokalita Poledník reprezentuje situaci na
horním okraji spektra obtížnosti. Při použití dané technologie venkovního šetření jsou nicméně práce
podle metodiky v plném rozsahu proveditelné.
V tabulce 6 je uveden přehled časové náročnosti venkovních prací.
Tab. 6 Časová náročnost venkovních prací
Typ činnosti
Inventarizace
Jádrové území
Vymezení hranic jádr. území
Měření stromů
Měření obnovy
Transekty
Zaměřování kamenů
Měření odumřelého dřeva

Časová náročnost

Počet skupin
(počet pracovníků)
1 (2)

Počet pracovních
dní skupiny
16

Celkem pracovních dnů
(člověkodny)
32

1 (2)
1 (2)
1 (3)
1 (3)
1(3)
1 (3)

1
6
4
2
3
3
35

2
12
12
6
9
9
82

Z údajů uvedených v tabulce lze odvodit, že průměrná intenzita práce při inventarizaci činila
v podmínkách Poledníku 2.25 inventarizační plochy ukončené v průběhu pracovního dne.
Pro alespoň částečné srovnání produktivity venkovních prací v podstatně méně náročných
podmínkách je možné uvést lokalitu Kačina (Polabí), kde Ústav pro výzkum lesních ekosystémů
rovněž zpracoval v roce 2002 inventarizační studii. Na této rovinaté lokalitě pokryté souvislými
listnatými a smíšenými porosty byla produktivita venkovních prací více než 2.5x vyšší. Lze očekávat,
že v reálných podmínkách vybraných lokalit s bezzásahovým režimem obhospodařování bude
produktivita venkovních prací monitoringu někde mezi Poledníkem a Kačinou.
Produktivita práce při zpracování a vyhodnocení dat je velmi vysoká, protože všechna data jsou už
v terénu ukládána do počítačové databáze. V současné době je plně standardizován postup
vyhodnocení dat statistické inventarizace prováděné na kruhových plochách. S pomocí nástroje FieldMap Inventory Analyst jsou data vyhodnocena okamžitě po jejich závěrečném prověření. Obdobně i
pro vyhodnocení dat jádrového území budou postupně vytvářeny nástroje usnadňující a zrychlující
vyhodnocení dat.

8 Závěr
Pilotní studie monitoringu bezzásahového území na lokalitě Poledník v Jizerských horách splnila svůj
cíle z hlediska ověření metodiky venkovního šetření, prověření celkové proveditelnosti prací a zjištění
jejich časové náročnosti.
Velmi náročný terén lokality Poledník v podstatě pracnosti a proveditelnosti venkovního šetření
vymezuje hranice, v jejichž rámci se bude reálný monitoring bezzásahových území pohybovat.
Monitoring provedený podle přijaté metodiky zachycuje základní komponenty lesního ekosystému a
poskytuje dostatečnou flexibilitu pro další rozšiřování v případě potřeby.
Zkušenosti získané v průběhu pilotní studie i kontext podobných inventarizačních šetření v národním i
mezinárodním měřítku ukazují na zásadní význam unifikace metod a pracovních postupů venkovního
šetření a zpracování dat. Význam území s bezzásahovým režimem bude narůstat s délkou jejich
existence a proto by jejich monitoring měl být velmi přesně propracován a dlouhodobě dodržován.
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