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IntroductIon
Vietnam including the adjacent border areas of China and Laos 
represents the region with one of the highest diversity of conifers 
in Eurasia (Hiep & Vidal, 1996; Fu et al., 1999; Farjon, 2001; 
Luu & Thomas, 2004). Among these conifers seven species 
of the genus Pinus L. were known from this region, four of 
them being soft pines (P. subgen. Strobus (D. Don) Lemmon). 
Many mountains in this region, however, remain unexplored 
or are insufficiently known, above all in the hardly accessible 
borderlands. 
During an international research team’s explorations of the almost 
unhabited areas in Khammouan Province in central Laos near the 
Vietnamese border, an unknown population of a soft pine was 
discovered in May 2006 (Thomas et al., 2007). This population 
occurs between 800 and 1100 m along the eastern edge of Phou 
Ak plateau on the territory of Boualapha District and at the SE 
margin of Nakai – Nam Theun NBCA (National Biodiversity 
Conservation Area, or NPA, National Protected Area). The place 
of the first discovery and herbarium collection (Newman et al., 
LAO 1214) is located about 7 km SW of the border point with 
Vietnam called Mu Gia Pass. This soft pine was preliminarily 
determined as Pinus dalatensis Ferré, known to date from at least 
three mountain areas more to the south in Vietnam (SW of Hue, 
in Kon Tum Province overlapping to Quang Nam Prov. and Gia 
Lai Prov., and in Dalat Highlands mainly in the north of Lam 
Dong Prov.) and perhaps also from Sekong Prov. in southern 
Laos (Thomas et al., 2007). The soft pine from Phou Ak plateau 
was found near the edge that continues to the north of the same 
plateau but allegedly on the Vietnamese side near Cha Lo border 
gate in Feb. 2009 (P. Thomas, pers. com.). 

MaterIal and Methods
The present author studied the subpopulation of the above-
mentioned soft pine in the Cha Lo border area in April 2010. 
The main aim of the study was to identify taxonomically and 
to classify this pine. Herbarium samples were collected by 
climbing trees and photodocumentation was acquired during 
the field study. Collected samples were carefully compared 
later with those of all similar soft pine species native in SE Asia, 
preserved in the ample and species-complete pine herbarium 
collection of the author (Businský, 1999b, 2008), deposited 
in the Silva Tarouca Research Institute for Landscape and 
Ornamental Gardening (RILOG) in Průhonice. Measuring 
methods used and morphological characters evaluated were 
the same way as in the previous revision of the relevant pine 
group (Businský, 2004). 

results
The soft pine from Phou Ak plateau was identified as a new 
species from Pinus sect. Quinquefoliae Duhamel subsect. 
Strobus Loudon, the group defined by five leaves in fascicles 
and by seeds with primarily effective wings. This species is 
newly described below.

Pinus anemophila Businský, sp. nova (Fig. 1, 2)

Type: Businský 68102: Laos, Khammouan Province, E margin 
of Phou Ak plateau above Mu Gia Pass, ca 200 m W from 
plateau edge with Vietnam frontier W above road from the 
Cha Lo border checkpoint to the border pass; mixed forest 
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abstract

A new species of Pinus subgen. Strobus, discovered for the first time in 2006 on the Vietnamese border of Laos at 17°40´N, 
is described as Pinus anemophila on the basis of the author’s new collection. According to the species’ morphology, especially 
the cones and large seeds with a relatively short wing, it belongs to P. sect. Quinquefoliae subsect. Strobus subser. Wangianae. It 
is  a local relict limited to the eastern margin of Phou Ak sandstone plateau in Khammouan Province (central Laos) between 
800 and 1100 m.
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abstrakt

Nový druh Pinus subgen. Strobus, objevený poprvé v roce 2006 ve vietnamském pohraničí Laosu na 17°40´N, je na základě 
autorova nového sběru popsán jako Pinus anemophila. Podle morfologie, zejména šišek a velkých semen s relativně krátkým 
křídlem, patří tento druh do P. sect. Quinquefoliae subsect. Strobus subser. Wangianae. Je lokálním reliktem omezeným na 
východní okraj pískovcové plošiny Phou Ak v provincii Khammouan ve středním Laosu mezi 800 a 1100 m.

Klíčová slova: nový druh, Pinus subgen. Strobus, Laos
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INTRODUCTION
Daphne cneorum L. is a small, evergreen shrub from family 
Thymelaeaceae. This species has ornamental value due to 
scented fine pink flowers and dwarf growth. D. cneorum is 
declined at last decades and belongs to endangered plant 
species not only in the Czech Republic, but also in other 
countries of Europe. Decrease of original localities was caused 
directly by human activities and change of forest management 
(Maglocký, 1999).

The strategy of Daphne cneorum conservation is focused on 
two directions: conservation and maintenance of present 
localities or establishment of new plantings on chosen 
localities with favourable conditions for the growth and 
further plant development.

In nature, propagation of D. cneorum is possible mainly by 
layering because seed propagation is rare. In horticulture, is 
this species propagated by softwood cuttings. In regard of 
difficulties (Hillier, 1973; Marks, 1996), which are connected 
with daphne propagation (rooting, viral infections) also in 

vitro techniques are used (Cohen, 1977; Schum and Müller, 
1987; Marks, 1997; Malá and Bylinský, 2004).

The aim of our study was to evaluate particular propagation 
methods (cutting, microcutting and sowing) for conservation 
of Daphne cneorum in the Czech Republic. 

MATERIALS AND METHODS

Vegetative propagation

Cutting

The plant material was collected from 5 natural localities 
(Adamce, Dukovanský mlýn, Dúbrava u Hodonína, Lhotka 
u Mělníka, Loděnice) and gene pool areas of Dendrological 
garden, Průhonice (4–9-year-old donor plants) during the 
period 2001–2005. The cutting taking was irregular so that 
the plants were not damaged. Total number of taken cuttings 
is presented in Figures 1, 3. The semisoftwood shoots were 
taken during June–July. The cuttings (3–4 cm) were treated 

VEgETATIVE AND gENERATIVE pROpAgATION Of THE ENDANgERED 
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Abstract

There were used two different ways of vegetative propagation of Daphne cneorum: micropropagation and propagation by 
cuttings. Presence of auxin in the nutrient medium had a positive influence compared to the control in micropropagation.  
on the other hand, there were small differences in effect of growth stimulants IAA, IBA, nAA on rooting (62–64%) of 
microcuttings. The rooting ability of cuttings from gene pool areas was higher in comparison with cuttings from natural 
localities. The genotype and year of cuttings taking influenced the rooting ability of cuttings, too. The percentage of rooting 
cuttings was higher (39–100%) using propagation by cuttings than in vitro propagation (38–74%) – however, in case of taking 
cuttings from gene pool areas. The material from the locality Dúbrava u Hodonína rooted best, using the both methods. In 
generative propagation, we achieved to obtain seeds from 3–12% of pollinated flowers.  Fruit formation and seed germinability 
were in particular years variable because of weather influence.

Key words: controlled pollination, cutting, Daphne cneorum, endangered species, micropropagation, sowing

Abstrakt

Při vegetativním způsobu množení byly u Daphne cneorum použity dva odlišné způsoby množení: mikropropagace a řízkování. 
Při mikropropagaci byl zjištěn pozitivní vliv ošetření mikrořízků auxinem v porovnání s kontrolou. na druhou stranu byly malé 
rozdíly v účinku růstových stimulátorů IAA, IBA, nAA na zakořeňování mikrořízků (62–64 %). Při řízkování byla zakořeňovací 
schopnost řízků z genofondových ploch vyšší v porovnání s řízky z přirozených lokalit. na zakořeňovací schopnost řízků měl 
také vliv genotyp a rok odběru. Při řízkování bylo procento zakořenělých řízků vyšší (66–100 %) než při použití in vitro metody 
propagace (38–74 %), ale jen v případě odběru řízků z genofondových ploch. nejlépe zakořeňoval rostlinný materiál z lokality 
Hodonín, a to při použití obou technik. Při generativním způsobu množení se podařilo získat semena u 3–12 % opylených 
květů. Tvorba plodů a klíčivost semen byla vlivem počasí v jednotlivých letech variabilní.

Klíčová slova: umělé opylení, řízkování, Daphne cneorum, ohrožený druh, mikropropagace, výsev
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Úvod
Jednou z alternativních plodin, o jejímž rozšířeném pěstování 
pro energetické nebo průmyslové využití se uvažuje, je kost-
řava rákosovitá (Festuca arundinacea Schreb.). Z energetické-
ho hlediska lze kostřavu využívat pro přímé spalování nebo 
na kogeneraci (výrobu elektřiny a tepla) – (Frydrych a kol., 
2001; Kára a kol., 2004; Strašil, 2000, 2008) nebo případ-
ně pro výrobu bioplynu (Geber, 2002). Uvažuje se také s je-
jím využitím v  papírenském průmyslu (Saijonkari-Pahkala, 
2001). Její fytomasy lze využít v zeleném stavu klasicky jako 
krmiva (čerstvá píce, seno, siláž) – (Houdek, 2010; Kohoutek 
a kol., 2010; Niemelainen a kol., 2001).

Kostřava rákosovitá je vysoká, hustě trsnatá tráva s  krátký-
mi podzemními výběžky. Je to vytrvalá rostlina dorůstající 
do výšky až 2 metry (Veselá a kol., 2007). Vyznačuje se vy-
sokou tolerancí k půdním a klimatickým podmínkám, snáší 
dobře sucho i krátkodobé zamokření. Daří se jí dobře na sta-

novištích s vyšší hladinou podzemní vody. Na  jaře brzy ob-
růstá a  zůstává zelená dlouho do podzimu. Kostřava je naší 
domácí rostlinou. Postupně se rozšířila do vlhčích podmínek 
mírného pásu. V  našich přirozených porostech není příliš 
rozšířena, vyhovují jí zejména vlhké louky a je jedním z dru-
hů vyskytujících se na slaných půdách s vyšší hodnotou pH. 
Přirozeně se vyskytuje na vlhkých, výživných těžších půdách 
na březích potoků, mokrých loukách, okrajích cest, ve  vlh-
kých příkopech apod. Vyskytuje se od nížin až do podhůří.

V pokusech jsme ověřovali kultivar ‘Kora’ kostřavy rákosovité. 
Tato odrůda je vzrůstná, krátce výběžkatá tráva s vysokým vý-
nosovým potenciálem. Vyznačuje se vysokou tolerancí k půd-
ním a klimatickým podmínkám, snáší dobře sucho i krátko-
dobé zamokření, daří se jí dobře na stanovištích s vyšší hla-
dinou podzemní vody. Trs je vzpřímený, tmavě zelené barvy, 
dosahující výšky 120–150 cm. Kořenový systém rostlin je bo-
hatý, silně rozvinutý, sahající až do hloubky 150 cm, s dobrou 
sorpcí živin a vláhy. Odrůda vyniká časným jarním a pozdním 
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abstrakt

Polní pokusy s kostřavou rákosovitou (kultivar ‘Kora’) probíhaly v letech 2005–2009 na dvou stanovištích – v ruzyni a lu-
kavci. V pokusech byly aplikovány čtyři úrovně dusíkatého hnojení (N0 – bez hnojení N, N1 – 40 kg.ha-1 N, N2 – 80 kg.ha-1, 
N3 – 120 kg.ha-1 N). během vegetace byly sledovány následující ukazatele: průběh počasí na daných stanovištích, zdravotní 
stav, stupeň napadení porostů škůdci a chorobami. Při sklizni jedenkrát za rok bylo dosaženo při podzimním termínu sklizně 
kostřavy průměrných výnosů fytomasy přepočtených na sušinu kolem 7,0 t.ha-1. Hnojení dusíkem průkazně zvyšovalo výnosy 
sušiny fytomasy kostřavy při dávce N1 o 24,6 %, při dávce N2 o 35,8 % a při dávce N3 o 38,5 % oproti nehnojené variantě. 
Při porovnání různých termínů sklizně lze doporučit jarní termín. Ztráta fytomasy přes zimní období  byla v průměru kolem 
30 %. Při pozdějších termínech sklizně byl ve fytomase kostřavy zjištěn snížený obsah N, P, K, ca, Mg. Průměrná energetická 
hodnota sušiny fytomasy kostřavy byla 17,77 GJ.t-1. Na základě výsledků pokusu byl vytvořen návrh rámcové typologie ze-
mědělských půd pro kostřavu rákosovitou, který obsahuje 6 skupin pozemků (stanovišť) podle vhodnosti pro její pěstování. 

klíčová slova: kostřava rákosovitá, výnos, termín sklizně, pěstební rajonizace

abstract

Field experiment was carried out with tall fescue (cultivar ‘Kora’) at two locations – ruzyně and lukavec from 2005 to 2009. 
Four levels of nitrogen fertilization were applied (N0 – without N, N1 - 40 kg.ha-1 N, N2 - 80 kg.ha-1, N3 – 120 kg.ha-1 N). 
Following parameters were measured and observed during vegetation: weather conditions, vitality of crop, biotic and abiotic 
damages.  average yield of 7,0 t./ha/year of dry  phytomass was achieved in autumn harvest variant. Variants of N-fertilization 
have increased yields significantly from 24,6% up to 38,5% in comparison with control. It is possible to recommend spring 
harvest for energy biomass. winter loss of biomass (about 30%) is compensated by decrease of moisture content. content of N, 
P, ca, K and Mg is also decreasing in tall festuce’s biomass in later harvests. average upper heating value was 17,77 GJ.t-1  of tall 
festuce’s  dry biomass. Typology of agricultural land for growing tall fescue was created based on the results of the experiment, 
which contains 6 groups of land suitability types.

key words: tall fescue, yield, term of harvest, site specification 
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Úvod
Výmladkové plantáže topolů a vrb (příp. dalších dřevin) pěs-
tované na zemědělské půdě pro produkci biomasy jsou novou 
formou zemědělské produkce, která je v  současnosti určena 
především k  přímému energetickému, případně chemicko- 
technologickému využití. V západoevropských zemědělských 
oblastech jsou považovány za  jednu z  alternativ pro rostlin-
nou výrobu měnící se vlivem světových a evropských trendů. 
Například v severní Itálii přecházejí na pěstování topolových 
výmladkových plantáží pěstitelé cukrové řepy, kteří byli po-
dobně jako u nás přinuceni k výrazné redukci své produkce 
kvótami EU. Celkově se v EU pěstuje okolo 32 tis. výmlad-
kových plantáží, příčemž vrby se pěstují nejvíce v  severní 
a topoly v jižní části kontinentu. Nejvíce je jich pak ve Švéd-
sku a  Itálii. Rozloha topolových a  vrbových výmladkových  
plantáží narůstá také ve východní Evropě. Současná rozloha 
vysazených výmladkových plantáží u nás (350 ha) patří mezi 
nejnižší při srovnání s okolními zeměmi. 

Obecně jsou výmladkové plantáže považovány za  poměrně 
příznivý způsob zemědělského hospodaření z  hlediska vlivu 
na mimoprodukční funkce zemědělství zejména ve srovnání 

s intenzivní rostlinnou výrobou. Mezi nejčastější připomínky 
proti výmladkovým plantážím je možno zařadit skutečnost, 
že se často pěstují v monokulturách – geneticky uniformních 
porostech. Hlavní výhodou těchto porostů je relativně unifi-
kovaný růst, který umožňuje uplatnění efektivní mechanizace 
(sázecí a zejm. sklizňové), a tím snížení ekonomických nákla-
dů. Na druhou stranu mohou monokultury přinášet někte-
rá rizika, jako je například zvýšení výskytu určitých škůdců, 
chorob nebo alergenů. V  naší pěstební praxi se tyto obavy 
zatím příliš nepotvrdily. Důvodem může být zatím relativně 
malá pěstební plocha a dále fakt, že jsou pěstovány odrůdy 
a klony s vysokou odolností vůči potenciálním škodlivým or-
ganismům. 

Při pěstování topolů a vrb ve výmladkových plantážích (short 
rotation coppice) na zemědělské půdě se velmi často uplatňu-
je pěstování několika málo odrůd nebo klonů, které se vysazu-
jí v geneticky uniformních monokulturách. V české praxi za-
tím velmi výrazně převládá pěstování topolů nad vrbami (cca 
v poměru 9:1). Na více než 70 % plantáží se dokonce pěstuje 
jeden topolový klon – populárně označovaný jako „japonský 
topol“ či „japan“ – což je kříženec, přesněji skupina kříženců 

První výsledky hodnocení smíšené výmladkové Plantáže 
toPolů a vrb 

FIRSt RESUltS OF EValUatION OF MIxED POPlaR aND wIllOw SHORt 
ROtatION COPPICE
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abstrakt

Článek prezentuje první výsledky hodnocení pokusné výmladkové plantáže Dalovice, která byla založena jako řádková směs vy-
braných klonů topolů a vrb v roce 1999. Cílem hodnocení je posouzení smíšených výmladkových plantáží zejména z hlediska 
jejich stability a výnosu. Proto byly mezi roky 2005–2009 v plantáži provedeny sklizně nadzemní biomasy a měření růstových 
parametrů dřevin (výška, průměr a počet kmenů). Data byla zpracována analýzou rozptylu (aNOVa). Výnos klonů ve smíšené 
plantáži je zatím spíše podprůměrný zejména v důsledku velmi pomalého růstu v prvních 6 letech. Nejvýnosnější klon topolu 
P-NE42-467 dosáhl po 9 letech průměrný výnos 5,2 t (suš)/ha/rok. V porostu se podařilo statisticky prokázat existenci tzv. 
okrajového efektu, při němž dochází mezi vysazenými klony k vzájemnému ovlivňování růstových a výnosových charakteristik,  
a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu (tzn. zlepšující, resp. zhoršující růst a výnos). Průměrný výnos plantáže ani ztráty 
zatím nebyly okrajovými efekty ovlivněny.  

klíčová slova: smíšené výmladkové plantáže, topol, vrba, obmýtí

abstract

The article presents first results of evaluation of experimental short rotation coppice, which was established as row mixture 
of selected poplar and willow clones in locality Dalovice in 1999. The goal of evaluation is to assess yield and stability of 
mixed short rotation coppice. Therefore experimental harvests of above ground biomass and measurements of quantitative 
characteristics (height, stem diameter and number) of trees were performed between 2005 and 2009. Collected data were 
statistically evaluated using analysis of variance (aNOVa). Biomass yields of poplars and willows in plantation are below 
average mainly due to very slow growth in first 6 years. The best yielding clone poplar P-NE42-467 reached biomass production 
of  5,2 t (dry)/ha/year after 9 growing seasons. Edge effects were statistically documented in plantation, which occurs mainly in 
bordering rows of different clones. It influences positively as well as negatively measuered quantitative characteristics and yield 
of individual clones. The average yield of plantation as well as survival rate weren’t influenced by edge effects. 

key words: mixed short rotation coppice (SRC), poplar, willow, rotation 
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Úvod
V poslední době můžeme zaznamenat určitý nárůst v popu-
laritě užívání biomasy jako zdroje energie. Česká republika 
a vlastně celý svět se snaží najít řešení a odpovědi na důleži-
té otázky týkající se globálního oteplování, rostoucí hladiny 
skleníkových plynů v  atmosféře a  ztenčující se zásoby fosil-
ních paliv jako ropy, zemního plynu či uhlí. 

Možným klíčem k úspěchu by mohlo být větší využití bioma-
sy pro energetické účely. Podle Státní energetické koncepce 
z roku 2004 se biomasa podílí na celkovém příspěvku obnovi-
telných zdrojů energie (OZE) k primárním zdrojům cca 30 % 
(Bechník, 2008). V roce 2020 má být z OZE čerpáno 13 % 
energie. To by znamenalo asi čtyřnásobné navýšení příspěv-
ku biomasy (Havlíčková et al., 2008). V České republice jsou 
vyvinuty technologie pro zpracování biomasy především ze 
zemědělských plodin, jako například silážní kukuřice, ječme-
ne, pšenice, řepky olejné a dalších, které jsou pod souhrnným 
názvem označovány jako paliva první generace. Nicméně čím 
dál častěji se hovoří o vývoji paliv druhé generace, kam jsou 
nově zařazeny speciálně vyšlechtění jedinci rychle rostoucích 
dřevin, především topolů a  vrb. Jejich specifické vlastnos-

ti v rychlosti růstu a odolnosti vůči biotickým činitelům by 
mohly významně přispět k produkci biomasy pro energetické 
účely a efektivnějšímu využití zemědělské plochy.

Metodika
Celý pokus spočívá v porovnání energetických vstupů a výstupů 
zahrnutých ve výrobě a produkci zemědělských plodin a klonů 
rychle rostoucích dřevin (topolů a vrb). Účelem tohoto hod-
nocení je zjištění maximálního využití energetických vkladů 
do výrobního procesu za předpokladu získání nejvyššího vý-
robního efektu. Abychom mohli zrealizovat celý experiment, 
bylo nutné získat potřebná vstupní data pro výpočet a  ná-
sledné porovnání energetické bilance u obou zdrojů biomasy. 
K těmto účelům nám posloužily výmladkové plantáže rychle 
rostoucích dřevin sloužící k výzkumným účelům Výzkumného 
ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., 
v Průhonicích. Plochy se nacházejí v  lokalitách Peklov (HD 
Unhošť), Nová Olešná a Doubravice (HD Krásná Ves). 

Abychom mohli porovnat energetickou bilanci těchto zvole-

Porovnání výtěžnosti bioMasy zeMědělských Plodin a klonů 
toPolu a vrby

THE COMPAriSON Of BiOMASS yiElD (ACCOrDiNg TO ENErgETiC 
PUrPOSES) Of AgriCUlTUrAl CrOP AND POPlAr AND willOw ClONES
Vladimír Janeček1, Ladislav Žižka2

1 Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin, fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 1176, 165 21 
Praha-6, janecekv@fld.czu.cz
2 Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, Praha 9-Vysočany

abstrakt

Éra paliv i. generace (bionafta, bioplyn, etanol), která jsou vyráběna ze zemědělských plodin, končí a  na  řadu přicházejí 
bio-  paliva ii. generace. Zdrojem pro produkci biopaliv této třídy je biomasa, která není využívána pro potravinářské účely. 
Z těchto důvodů jsou zakládány výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin, zejména topolů a vrb, které by díky svým růs-
tovým vlastnostem měly významně přispět k produkci biomasy využitelné pro energetické účely. Výsledkem tohoto šetření je 
stanovisko vypovídající o energetické náročnosti na produkci biomasy u obou generací biopaliv. Jde o zjištění, zdali produkce 
biomasy z rychle rostoucích dřevin je z hlediska vložení a získání energie vyšší než u zemědělských plodin. Sledování probíhalo 
na třech lokalitách – Peklov, Nová Olešná, Doubravice. Byly sledovány různé klony topolů a jeden klon vrby. Prokázalo se, že 
druhá sklizeň (cca po šesti letech) už skutečně z hlediska energetické náročnosti představuje vyšší energetický zisk u r.r.d, než 
je tomu u většiny zemědělských plodin.

klíčová slova: biomasa, paliva i. a ii. generace, mezidruhové hybridy topolu, výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin

abstract

first generation biofuels like biogas, ethanol made from agricultural crops are recently replaced by the second generation of 
biofuels made from different types of biomass. One of the biggest producers of biomass are short rotation coppice cultures, 
especially with poplar and willow clones. The goal of this article is to find out if these coppice cultures are from energetic point 
of view better than agricultural crops. The observation was realized on three localities and various poplar and willow clones. This 
article shows, that the energetic gain after the second harvest (±6 years) is higher compared to majority of agricultural crops.

key words: biomass, i. and ii. generation of biofuel, interspecific poplar hybrids, short rotation coppice culture
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Úvod
Zemědělsky využívaná půda je jedním z nejrozsáhleji a nej-
rychleji se měnících krajinných prvků již od nepaměti. Díky 
rozvoji zemědělské velkovýroby v Čechách se od 50. let minu-
lého století malé zemědělské parcely sjednocovaly do velkých 
agroekosystémů, které způsobily zánik remízků a travnatých 
mezí, jež zachovávaly ekologickou rovnováhu krajiny. V  ze-
mědělské krajině zmizely stabilizační prvky např. rozptýlené 
zeleně (remízky, liniové pásy, biokoridory atd.) a trvalé travní 
porosty, působící v krajině jako refugium pro mnoho organis-
mů. Nadměrným používáním umělých hnojiv došlo k degra-
daci a  značnému ochuzení půdní fauny (edafonu), často až 
k  rozvratu půdního ekosystému na  zemědělské půdě. Opa-
kovaná aplikace chemických prostředků na  ochranu plodin 
(pesticidy, herbicidy) negativně poznamenala druhové bo-
hatství entomofauny a dalších bezobratlých (např. měkkýšů) 
v zemědělské krajině (Lipský, 2000). Lze odhadnout, že an-
tropogenní vlivy ovlivnily na každém hektaru asi 5–10 000 
druhů živočichů ve střední Evropě (Soukup, 2009).

Jako bioindikátory změn životního prostředí se používají or-
ganismy nebo společenstva, jejichž životní funkce souvisejí 
s určitými faktory prostředí tak těsně, že mohou sloužit jako 
jejich ukazatele. Dobrým indikátorem je druh, který má úz-
kou ekologickou valenci, je dobře určitelný a není příliš vzác-
ný a příliš častý (Diekmann, 2003). Bioindikátorem mohou 
být vyšší rostliny, mechorosty, lišejníky, houby, řasy a sinice, 
suchozemští obratlovci, ryby, hmyz i ostatní bezobratlí.

Rychle rostoucí dřeviny (RRD) pěstované ve  výmladkových 
plantážích jsou jedny z perspektivních a již i komerčně pěsto-
vaných energetických plodin druhé generace v Evropě. Nejpo-
užívanější sortiment dřevin tvoří rody Populus a Salix. 

Celková rozloha vrbových plantáží v Evropě činí asi 20 000 
ha, z  toho ve Velké Británii a  jižním Švédsku se ročně sklí-
zí asi 4 000 ha vrbových plantáží. Ve střední a  jižní Evropě 
se pěstují topolové výmladkové plantáže asi na  10  000 ha. 
Např. v severní Itálii obhospodařují cca 6 000 ha, v Německu 
1 500 ha a v Rakousku cca 1 000 ha výmladkových plantáží. 
Za poslední tři roky bylo vysazeno v Maďarsku 2 800 ha vrbo-

Sledování změn diverzity čeledi Carabidae ve výmladkové 
plantáži ryChle roStouCíCh dřevin na lokalitě peklov

MONItORINg BIODIVERSIty ChaNgES IN thE CaRaBIDaE faMILy IN 
ShORt ROtatION COppICE pLaNtatIONS ON SItE pEkLOV
Kamila Havlíčková, Lenka Kašparová

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, havlickova@
vukoz.cz, kasparoval@vukoz.cz

abstrakt

Článek se věnuje problematice sledování biodiverzity v porostech rychle rostoucích dřevin (RRD). V příspěvku je hodnocena 
výzkumná plocha v peklově s topolovým klonem Max-4 (J-105), se třemi různými délkami obmýtí (1leté, 3leté a 6leté). tato 
plocha byla založena před 15 lety. U těchto porostů je sledován vztah mezi stářím porostů a jejich biodiverzitou. hodnocení 
je prováděné za pomoci zvolené epigeické indikační skupiny čeledi střevlíkovití – Carabidae. Výskyt adaptabilních jedinců 
signalizuje druhotné, dobře regenerované biotopy. pro dosažení zvolených cílů a pro odchyt bioindikátorů byla použita metoda 
zemních pastí. Jednotlivé sběry byly vyhodnoceny a dále statisticky zpracovány. Byl stanoven Simpsonův index diverzity a vy-
rovnanost společenstva. Simpsonův index diverzity za sledované období 2008–2010 vyšel nejlépe v roce 2008 v bloku a, a to 
3,99 z celkového druhového bohatství ve společenstvu S = 9. Nejvyšší ekvitabilita (vyrovnanost) za období 2008–2010 byla 
také v roce 2008 v bloku a, a to 0,44 (tab. 1).

klíčová slova: bioindikátor, čeleď střevlíkovití (Carabidae), biodiverzita, rychle rostoucí dřeviny, výmladková plantáž

abstract

The article deals with monitoring of biodiversity in stands of fast-growing trees. The research plot in peklov with poplar clone 
of Max-4 (J-105) and three rotation coppice lengths (1, 3 and 6 years), is evaluated in this paper. The plot was established 
15 years ago. The relationship between the coppice length and biodiversity of the stands was monitored. The evaluation 
uses epigeic indicator ground beetle family – Carabidae. The occurrence of adaptable species signalizes the secondary well-
regenerated biotopes. to attain the research goals and to collect the bio-indicators, the method of ground traps was used. The 
individual collections were evaluated and statistically processed. Simpson Index of diversity and the community equitability 
were figured out. During the reporting period 2008–2010, the best result of Simpson Index of diversity was D = 3.99 in 
relation to the total species richness in community S = 9. This result concerns block a and the year 2008. also, for the years 
2008–2010, the highest equitability E = 0.44 was calculated from data of block a for the year 2008 (tab. 1).

key words: bioindicator, family Carabidae, biodiversity, fast-growing trees, short rotation coppice
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Úvod
Mezi nejvíce zastoupené ovocné dřeviny v naší republice patří 
jabloň domácí (Malus domestica), třešeň ptačí (Prunus avium), 
hrušeň obecná (Pyrus communis) a  slivoně (Prunus domesti-
ca a P. insititia). Nejčastěji je nalezneme v ovocných sadech, 
jejichž zakládání a  hospodaření v  nich má u  nás dlouhou 
tradici. Dále je lze nalézt vysázené v alejích, zahradách nebo 
na mezích (Dvořák et al., 1976). Ovocné stromy patří mezi 
důležité krajinné prvky. V lesních porostech se setkáme přede-
vším s původními či zplanělými třešněmi a jabloněmi, zřídka 
již s hrušněmi (Blažek et al., 1998).

V minulosti byly ovocné dřeviny vysazovány především jako 
vysokokmeny a omezovány v  růstu řezem. Jen málokdy tak 
dorůstají dimenzí lesních dřevin. Ovocné sady byly vysazova-
né i v blízkosti lesa a díky absentující péči, jako bylo kosení 
a sušení sena či drobné polaření a pastva, postupně lesem za-
růstají. Ovocné dřeviny nepatří mezi často pěstované dřeviny 
v našich lesích, ale v praxi se využívají jako prvky zvyšující 

potravní nabídku pro zvěř či pro zvýšení druhové pestrosti. 
Například třešni ptačí je v  současné době věnována pozor-
nost s ohledem na její dřevoprodukční schopnosti (Gottwald, 
1985). I další druhy jako je jabloň lesní či hrušeň polnička 
jsou studovanými modelovými druhy pro zachování genetic-
ké a druhové diverzity středoevropských lesů (Čížková, 2007).

Ovocné dřeviny také místně zplaňují, např. na lesních pase-
kách nebo v lese se vyskytují jako svědci dřívějšího osídlení. 
V místech se zachovalejší druhovou skladbou a na  vyhovu-
jících stanovištích jsou přirozenou složkou lesních porostů 
(Křístek et al., 2002). Obecně lze říci, že ovocné dřeviny jsou 
dnes spíše součástí volné krajiny. Jejich vyšší zastoupení v le-
sích bylo pravděpodobné především v minulosti, a to hlavně 
do doby než byla zakázána lesní pastva. Ta vytvářela otevřené 
lesní porosty s  nízkým zakmeněním. Takové lesy umožňo-
valy existenci ovocným dřevinám (Vera, 2000; Sutherland, 
2002). Ovocné sady, podobně jako parky, bychom dnes moh-
li označit za jeden z posledních artefaktů rozvolněných lesů či 

Fauna bezobratlých v ovocném sadu: příspěvek k poznání 
biodiverzity a populačních hustot pomocí pasivních 
kmenových nárazových pastí

FauNa OF INVerTeBraTeS IN OrcharD: cONTrIBuTION TO 
KNOwleDGe OF BIODIVerSITy aND pOpulaTION DeNSITIeS uSING 
FlyING INTercepTION TrapS
Jana Horáková1, Jakub Horák2

1Katedra ochrany lesa a myslivosti, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v  Praze, Kamýcká 1176,                               
165 21 Praha, xadaj@post.cz
2Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, jakub.sruby@seznam.cz

abstrakt

Metodou pasivních kmenových nárazových pastí jsme sledovali faunu bezobratlých ve starém ovocném sadu. Z dosažených 
výsledků lze vyvodit závěr, že studovaný ovocný sad charakterem fauny bezobratlých odpovídá přechodným stanovištím (eko-
tonům) mezi lesem a bezlesím. Odchytům dominovaly čtyři řády – blanokřídlí, dvoukřídlí, brouci a motýli. Největší druhová 
diverzita a populační hustoty byly na přelomu jara a léta. Ze srovnání třech druhů dřevin se zdá být jabloň oproti třešni a hrušni 
druhově nejchudší, hostila však faunisticky nejhodnotnější druhy. Z pohledu podrobněji analyzovaných brouků lze konstato-
vat, že dominovali saprofágové a predátoři. Nejpočetnějšími gildami druhů vázaných na dřevo byli podkorní a dřevní brouci. 
V ovocném sadu jsme zaznamenali celkem sedm druhů brouků vedených na červeném seznamu, deset druhů specifických pro 
ovocné sady, 17 potenciálních škůdců, z toho sedm pro sady specifických, a konečně i jeden nově se šířící druh.

klíčová slova: arthropoda, brouci (coleoptera), ovocná dřevina, Malus, Prunus, Pyrus, bionomie

abstract

we studied the fauna of invertebrates in old fruit orchard using passive trunk tree (flying interception) traps. we concluded 
that studied orchard is in its fauna very close to ecotones between forest and forest-free areas. Four orders of insects dominated 
– hymenoptera, Diptera, coleoptera and lepidoptera. The highest species diversity was in period between spring and summer. 
Three tree-species were compared. cherry tree and pear tree were species richer than apple tree, however, apple tree hosted the 
most faunistic valuable species. The beetles were analysed in detail and scavengers and predators dominated. The richest guilds 
of saproxylic beetles were subcortical and xylophagous beetles. we recorded seven red-listed and ten orchard-habitat specific 
beetles. we also found 17 species of potential pests, seven specific for orchards and finally one newly spreading species.

key words: arthropoda, beetles (coleoptera), fruit tree, Malus, Prunus, Pyrus, phenology
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ÚVOD
Břehové a doprovodné porosty (viz dále) vodních toků před-
stavují unikátní biotopy pro velké množství organismů. Mají 
svůj specifický (i  když do  určité míry variabilní) trofický 
a hydrický režim, který je podmíněn přítomností povrchové 
i podzemní vody. 

Voda vytváří prostor pro život specializovaných rostlin a živo-
čichů nejen svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi, ale 
také dynamikou svého proudění a  vytvářením rozmanitých 
ekosystémů a krajinných struktur ve formě bystřin, meandrů, 
zálivů, někdy i  slepých ramen. Tato veskrze přírodní činnost 
však nebyla v  souladu s  představami správců toků, pečují-
cích o břehové porosty v  uplynulých desetiletích. Došlo tak 
k tomu, že byla koryta napřimována a nevhodným způsobem 
opevňována. Dřevinám byly přiznávány pouze omezené funk-
ce. Vegetace z jejich břehů vymizela buď úplně, nebo byla na-
hrazena nedostatečnými výsadbami, velmi často alochtonních 
taxonů (např. masové vysazování rychle rostoucích topolů – 

zejména Populus × canadensis Moench – a následná degrada-
ce břehového porostu na příležitostnou plantáž). Jak referuje 
Bínová (2004), porosty takto upravených vodotečí mají trvale 
pozměněny stanovištní podmínky, změněnou druhovou sklad-
bu a narušené přirozené vazby na dynamiku korytotvorného 
procesu. Přestaly tak plnit nejen své ekologické a  estetické 
funkce, ale v neposlední řadě i tzv. funkce vodohospodářské. 
Ty se týkají zejména stabilizace břehů, o jejichž nevyhovujícím 
stavu vypovídají mimo jiné škody způsobené povodněmi v po-
sledních letech.

V současné době je vykonávána řada ochranných i obnovných 
aktivit se snahami o  nápravu. Porosty kolem toků se stávají 
součástmi ÚSES jako biokoridory různého významu, řada 
z nich je nějakou formou legislativně chráněna. Jsou realizo-
vány projekty, které sledují návrat k  přírodnímu charakteru 
toků. Mezi mnoha můžeme zmínit revitalizaci Boreckého po-
toka u Vlašimi (Just, 2006) nebo potoka u Pravonína na Bene-
šovsku (Just, 2004). Mezi významnější počiny poslední doby 
patří též projekt Obnova ekologických funkcí břehových po-

ZhODnOcení DruhOVé DiVerZity Vybraných břehOVých 
pOrOstů V pOVODí VltaVy s přihléDnutím k jejich 
geObiOcenOlOgii

ASSESSMEnT Of SPEciES DiVErSiTy Of SElEcTED riPAriAn STAnDS 
in ThE VlTAVA BASin cOnSiDEring ThEir gEOBiOcEnOlOgy
Jiří Velebil, Adam Baroš

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice, velebil@vukoz.cz, 
baros@vukoz.cz

abstrakt

Příspěvek přináší zprávu o stavu vybraných úseků břehových porostů v povodí Vltavy. Zabývá se druhovou diverzitou dřevinné 
složky vegetace doprovázející toky ve vztahu k jejich geobiocenologii, respektive ke konkrétní skupině typů geobiocénů. cel-
kem je hodnoceno 20 lokalit. Jednotlivé úseky jsou 100 m dlouhé, 10 m široké a nacházejí se v otevřené venkovské krajině 
mimo zastavěná území. Studované plochy byly vybírány tak, aby byla zachována maximální diverzita ekotopů i porostů. V te-
rénu byly pořízeny poznámky poskytující informace o vegetaci a ekotopu, na jejichž základě byla studovaná plocha zařazena 
podle příslušného geobiocenologického systému do konkrétní skupiny typů geobiocénů. Podle zjištěné druhové skladby poten-
ciální přirozené vegetace byly stanoveny rozdíly oproti současnému stavu a navrženy dřeviny do těchto konkrétních podmínek. 
Jsou stanoveny principy správné volby dřevin do známých podmínek konkrétního ekotopu. 

klíčová slova: břehové porosty, druhová diverzita, geobiocenologie, povodí Vltavy

abstract

The condition of the selected parts of riparian stands in the Vltava basin is given. The paper deals with species diversity of 
woody plants in the vegetation along streams in relation to their geobiocenology, or more precisely to the concrete group of 
geobiocen types. Totally 20 localities are assessed. individual stands are 100 m long and 10 m wide, and occur in an open 
rural landscape outside built-up area of settlements. The studied areas were selected so that the maximum ecotope and stand 
diversity was kept. in the field there were made notes with information about the vegetation and ecotope. On this information, 
the studied area was classified according to responsible geobiocenology system into the particular group of geobiocen types. On 
the basis of found species composition of the potential natural vegetation, differences against the present state were determined 
and the woody species were suggested for these particular conditions. There are given the principles of correct choice of woody 
plants for known conditions of the particular ecotope.

key words: riparian stands, species diversity, geobiocenology, Vltava basin
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