
Adaptácia lesných ekosystémov na 
globálne environmentálne zmeny

vplyv obhospodarovania lesa na štruktúru lesa a environmentálne aspekty lesných 
ekosystémov (prostredie, mikroklíma, pôdy, biodiverzita a pod.)  

potenciál lesných ekosystémov pri zmierňovaní dopadov GEZ,

sekvestrácia uhlíka, asistovaná migrácia, lesná mikroklíma, alternatívne formy 
manažmentu



Vplyv obhospodarovania lesa 
na štruktúru lesa a environmentálne aspekty lesných 

ekosystémov



Výmladkovo obhospodarované lesy nízkeho tvaru s krátkou rubnou 
dobou boli prevádzané na lesy vysoké

Mezofilizácia, eutrofizácia a taxonomická homogenizácia

Zmena vo využívaní dubových lesov

• menej svetla (slnečného žiarenia)
• vlhkejšia chladnejšia mikroklíma
• viac listového opadu a z iných drevín – zmena 

vlastností hornej vrstvy pôd

Ako by sme teda mali obhospodarovať dubové lesy?



- odlišné reakcie vegetácie na environmentálne zmeny v závislosti od 
historického využívania

Zmeny v obhospodarovaní lesov

- napr. depozície dusíka mali 
negatívny vplyv na 
pokryvnosť bylinnej vrstvy 
len v „ancient forests“

Depauw et al. (2020). Light availability and land‐use

history drive biodiversity and functional changes in 

forest herb layer communities. Journal of Ecology, 

108(4), 1411-1425.



Alternatívne formy obhospodarovania dubových lesov (experimenty)

O tom viac nabudúce

Tinya et al. (2019). Initial understory response to experimental silvicultural treatments in a temperate oak-dominated forest. European Journal of Forest Research, 138(1), 65-77.



Horské lesy – opačná situácia
Historicky málo využívané, transformované na lesy vekových tried
rúbaniská bohaté, mladiny chudobné 
100 rokov obnova druhovej diverzity vegetácie



Horské lesy – diverzita vs. štruktúra

V hustých bukových lesoch (aj starších) s veľkou biomasou jemných koreňov je veľmi 
nízka druhová diverzita rastlín



Ujházy et al. (2018). Response of fungal and plant communities to management-induced overstorey changes in montane 

forests of the Western Carpathians. European Journal of Forest Research, 137(2), 169-183.

Horské lesy - les vekových tried - huby

jedľové bučiny vs hosp. bučiny a smrečiny 

v priemere sú rozdiely pri cievnatých rastlinách malé, avšak huby (makromycéty – „klasické“ veľké huby s plodnicami) 

je v hosp. lesoch, hlavne v smrečinách podstatne menej



Veľké plochy mladých lesov

Problémom pre biodiverzitu je veľké zastúpenie a veľkoplošnosť mladých (hustých) 
porastov

Červená  0–70 rokov
Hnedá 70–140 rokov
Zelená >140 rokov



Zmena drevinového zloženia
Najmä zmeny v prospech smreka v horských lesoch

Vladovič et al. 2014: Reakcia diverzity lesných fytocenóz na zmenu edaficko-klimatických podmienok Slovenska. TU Zvolen

Vladovič et al. 2011: Štruktúra a diverzita lesných ekosystémov na Slovensku, Národné lesnícke cetnrum



Mŕtve drevo

Špecifický habitat pre mnohé organizmy, napr. huby, dutinové hniezdiče
Veľký význam pri regenerácii horských smrekových lesov 

Vladovič et al. 2011: Štruktúra a diverzita lesných ekosystémov na Slovensku, Národné lesnícke cetnrum

V obhospodarovaných 
lesoch ho je proste málo



Les vekových tried a lesná mikroklíma
Lesná mikroklíma sa obnoví až po cca 50 rokoch, keď má 
porast hrúbku okolo 20 cm a výšku okolo 20 m 

Jedľové bučiny na Poľane

Máliš et al. 2014: Microclimate variation and recovery time in managed and old-growth temperate forests (under review)



Dubové lesy na úpätí Poľany

Lesná mikroklíma sa obnoví výšku okolo 20 m 

Les vekových tried a lesná mikroklíma



Tlmivý účinok je výrazný a pre živé organizmy dôležitý v 
letnom období

Dôležitá je maximálna denná teplota

Sezónne zmeny v mikroklíme

Zellweger et al. (2019). Seasonal drivers of understorey temperature buffering in temperate

deciduous forests across Europe. Global Ecology and Biogeography, 28(12), 1774-1786.



Zmena mikroklimatických podmienok
Podobné výsledky v tropických oblastiach (20 m)

Dôležitý je aj deficit tlaku pár (vapour pressure deficit) – rozdiel 

medzi aktuálnym obsahom vody vo vzduchu (vlhkosť vzduchu) a maximálnym 

nasýtením (bod kondenzácie vody) – vysušovanie rastlín

Jucker et al. (2018). Canopy structure and topography jointly constrain the microclimate of human‐modified tropical landscapes. Global change biology, 24(11), 5243-5258.



Zellweger et al. (2020). Forest microclimate dynamics drive plant responses to 

warming. Science, 368(6492), 772-775.

Christiansen, D. M., Iversen, L. L., Ehrlén, J., & Hylander, K. (2022). Changes in 

forest structure drive temperature preferences of boreal understorey plant 

communities. Journal of Ecology, 110(3), 631-643. 

Spôsobí „strata“ lesnej mikroklímy termofilizáciu vegetácie?

Na rúbaniskách rastú teplomilnejšie druhy, avšak otázny je ďalší vývoj

V dubinách OK - obnova typického druhového zloženia, v bučinách môže mať buk problém s regeneráciou



Termofilizácia či adaptácia?

Termofilizácia vs. adaptácia na globálne otepľovanie –
uhol pohľadu

Termofilizácia po presvetlení Vyšší podiel teplomilných a nižší chladnomilných druhov



Pri mikroklíme nejde len o rastliny

Populácie lesných druhov vtákov sú podstatne 
ovplyvnené mikroklimatickými podmienkami a 
štruktúrou lesa

- v prírodných lesoch je „chladnejšie“ ako 
hospodárskych

- pri oteplení lesnej mikroklímy miernejšie dopady 
v prírodných lesoch

- možné pozitívne účinky mŕtveho dreva 
(akumulácia vody)



Mikroklíma a mŕtve drevo

Mŕtve drevo nemalo vplyv na mikroklímu 
bukových lesov

Otázka kvality (stupňa rozkladu) mŕtveho drevo

Otázka priestorovej škály – mikroklíma vnútra 
porastu nie, ale samotné mŕtve drevo je 
osobitým substrátom s rôznymi, aj 
mikroklimatickými podmienkami



Rúbaniská – špecifický biotop

Veľa svetla

Rozklad opadu, dostatok živín, nízka 
transpirácia, vyšší výpar 

Spočiatku nízka konkurencia, vysoká diverzita, 
neskôr diverzita klesá, znižuje sa množstvo 
biomasy nedrevnatej vegetácie



Rúbaniská – vektor šírenia inváznych druhov

Ťažba lesa predstavuje antropogénnu
disturbanciu

Disturbancie podporujú šírenie inváznych 
druhov



Úspešná regenerácia nepôvodných drevín (Ailanthus
altissima, Robinia pseudoacacia) na rúbaniskách v 
dubových lesoch

Bylinné invázne druhy väčšinou dominujú dočasne

Rúbaniská – vektor šírenia inváznych druhov



Potenciál lesov pri zmierňovaní dopadov GEZ



Sekvestrácia uhlíka

rastliny (stromy) viažu CO2 z atmosféry, 
žijú a rastú z neho (vznik biomasy)

veľká časť (cca 70 %) biomasy sa rozloží 
a uvoľní

časť sa uloží v pôdach, o čosi viac vyťaží

vyťažené drevo využiť inak ako na palivo 
(fixácia na dlhšiu dobu)

horenie dreva (palivo alebo požiare)  znova 
uhlík uvoľní do atmosféry (využitie na 
palivo je však vždy lepšie ako kúriť fosílnymi 
palivami)

fosílne palivá drevom nenahradíme –
potreba znížiť ich spotrebu

Bilancia pre štáty EÚ 
Luyssaert et al. (2010). The European carbon balance. Part 3: forests. Global Change Biology, 16(5), 1429-1450.



Sekvestrácia uhlíka je značne narušená disturbanciami

Trvá 30 – 40 rokov kým sa obnoví zásoba uhlíka v 
lesnom ekosystéme



Sekvestrácia a akumulácia uhlíka v pôde
Obsah uhlíka v pôde je vyšší v prírodných lesoch ako v hospodárskych
Akumulácia uhlíka v prírodných lesoch narastá (nemajú stabilnú zásobu uhlíka)



„Biele plochy”

Opustené pasienky zarastajú drevinami 

Pozitíva – akumulácia uhlíka
Negatíva – napr. strata biodiverzity travinno-bylinnej vegetácie

Čo s tým ? Základné scenáre:

1. výrub, štiepkovanie (suplovanie fosílnych palív), obnova pastvy, často však poľnohospodárske využitie nie je 
obnovené

2. zmena na lesný pôdny fond

Odporúčania:

1. Nevyrúbať všetko, ponechať solitérne stromy, ideálne rôzneho veku a druhu, obnoviť pastvu
2. Postupne preferovať hlavné hospodárske dreviny na úkor pionierskych, formovať rôznorodú štruktúru

vrátane mŕtveho dreva...



Asistovaná migrácia

Dreviny „nestíhajú“ migrovať, znižuje sa ich schopnosť regenerácie na okrajoch ich rozšírenia 

Výsadba reprodukčného materiálu z klimaticky teplejších oblastí

Otázka ochrany genofondu (zákon o lesnom reprodukčnom materiály)

Novozaložené populácie musia mať dostatočnú genetickú rozmanitosť (diverzita v rámci druhu)

Poznatky na základe dlhodobého provenienčného výskumu

V území s vysokou stanovištnou (vegetačnou) variabilitou nie je potrebná – možnosť migrácie na nové miesta, 
krátke vzdialenosti (hore svahom, na inú orientáciu voči svetovým stranám a pod.)



Adaptácia spôsobov obhospodarovania lesov

95 % lesov je obhospodarovaných – využitie potenciálu pre zmiernenie dopadov GEZ je v rukách 
obhospodarovateľov 

lesníci nemôžu ovplyvniť globálne javy, ale môžu prispôsobiť obhospodarovanie v prospech zmiernenia ich 
dopadov

množstvo pozitívnych príkladov, ale aj nesprávnych prístupov



Pár základných foriem, termínov

Prírode blízke formy obhospodarovania lesa budú témou samostatnej prednášky
Teraz pár medzinárodných termínov

Continuous cover forestry

Výberkový les

Nepretržitá kontinuita zápoja

Maloplošnosť ťažby na úrovni jednotlivých stromov



Pár základných foriem, termínov

Selective logging

V priestore heterogénna ťažba

Porastové medzery, kotlíky, skupiny stromov

Časové rámce – postupné zväčšovanie...



Pár základných foriem, termínov

Retention forestry

Ponechávanie rôznorodých porastových zvyškov

Rôzna veľkosť, hustota a čas ich ponechania

Individuálne stromy, skupiny stromov (riedke, husté)

Na krátku dobu, na dožitie (mŕtve drevo)

Gustafsson et al. (2012). Retention forestry to maintain multifunctional forests: a world perspective. BioScience, 62(7), 633-645.



Pár základných foriem, termínov

Retention forestry

Ponechávanie rôznorodých porastových zvyškov

Habitat tree – netypický strom, vhodný ako mikrobiotop pre rôzne organizmy

Mŕtve drevo – stojace, ležiace



Stredný les
Istá forma retention forestry – historický manažment
Príklad Talianska

Máliš F., Canullo R., Hédl R. 2015: Lesy centrálních Apenin –
biodiverzita v kontextu historického a současného
managementu, Živa, 63: 112-115









Apeniny
Vysoká rôznorodosť vo využívaní krajiny



Apeniny
Dreviny výmladkových
lesov

Fagus sylvatica
Ostrya carpinifolia
Quercus spp.
Fraxinus ornus
a iné



Apeniny

Špecifická forma výrubu drevín počas ťažby

Účelom je pôdoochranná funkcia na strmých svahoch

Peň ostáva živý 



Formy manažmentu a mikroklíma

vytvorenie podmienok pre druhy s rôznymi nárokmi, 
rôznou odolnosťou

prítomnosť mikrorefúgií pre lesné, citlivé druhy 

otvorenie porastu v prospech svetlomilných druhov

Senior et al. (2018). Tropical forests are thermally buffered despite 

intensive selective logging. Global Change Biology, 24(3), 1267-1278.



Formy manažmentu a mikroklíma

Na štruktúre záleží

Vzťah klimatickým dlhom a rôznymi 
(aj štrukturálnymi) premennými

Napríklad:
- čím vyššia kruhová základňa, tým 

vyšší klimatický dlh
- čím výraznejšie disturbancie, tým 

nižší klimatický dlh



Nabudúce

Alternatívne formy obhospodarovania lesov (experimenty)

Klimaticky priaznivý manažment

Agrolesníctvo

Tinya et al. (2019). Initial understory response to experimental silvicultural treatments in a temperate oak-dominated forest. European Journal of Forest Research, 138(1), 65-77.


