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Co už víme…

Hlavní faktory ovlivňující diverzitu mechorostů na 
tlejícím dřevě:
KROKLIMA

- kombinace klimatu a 
lokálních env. podmínek 
(především vzdušná vlhkost)

- náhlé změny způsobené 
disturbancemi X postupné 
změny související s procesem 
tlení kmene (= substrátu)

SUBSTRÁT

- typ, kvalita a 
množství 
dostupného 
mrtvého dřeva

- výčetní 
tloušťka

- druh stromu

ČAS

- délka rozkladu

- šíření diaspor

- klíčení

Pro každé stádium rozkladu jsou 
charakteristické určité chemické a fyzikální 

vlastnosti, které vytvářejí podmínky pro 
rozdílná společenstva mechorostů. 



Co už víme…

Sukcese mechorostů na tlejícím dřevě:

Stokland, J.N., Siitonen, J. and Jonsson, B. G. 
(2012)
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- karpatský jedlo-bukový prales s příměsí smrku a klenu
- maloplošně zastoupena společenstva suťových lesů (Tilio-Acerion)
- velmi členitý reliéf – vhodné pro mikroklimatickou studii



Celková výměra 21,86 ha



Celková výměra 21,86 ha



Mapa stromů

- využití dat z VUKOZu – podrobné údaje o 
substrátu



2) Dohledání stromů v terénu podle mapy stromů





Výsledky:

- osnímkováno 108 kmenů
- nalezeno 64 druhů mechorostů
- významné nálezy (ohroženost hodnocena podle Kučera et al. 2012)

LC-att = neohrožené – vyžadující pozornost 
Hypnum pallescens
Nowellia curvifolia
Riccardia latifrons

LR-nt = blízké ohrožení
Calypogeia suecica
Cephalozia catenulata

VU = zranitelné 
Buxbaumia viridis
Callicladium haldanianum
Syzygiella autumnalis

EN = (silně) ohrožené 
Harpanthus scutatus

Harpanthus scutatus
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Výzkumné otázky:

Sledování vlivu mikroklimatu v bezprostředním okolí tlejících kmenů na
společenstva mechorostů.

Zkoumání sukcese metodou space-for-time substitution = vzájemné
srovnání společenstev mechorostů na mrtvém dřevě různých dřevin v
jednotlivých stádiích rozkladu.

Hypotézy:

1) Druhová bohatost mechorostů na obou zkoumaných
dřevinách je podobná, nejvíce druhů bude zastoupeno na
kmenech ve středních stádiích rozkladu



Vliv druhu stromu a stádia rozkladu na společenstva mechorostů na tlejícím 
dřevě v jedlo-bukovém pralese Salajka.

- buk: heterogennější podmínky v
počátcích rozkladu

- jedle: specializované epixylické
druhy v pokročilých stádiích
rozkladu

- DS2: v prostředním stádiu
rozkladu dochází k překryvu
druhů celé sukcesní řady, proto
je druhově nejbohatší



Hypotézy:

2) Druhové složení na kmenech různých druhů a v
různých stádiích rozkladu se liší, druh stromu má silnější
vliv než stádium rozkladu.

3) Pro buky je typické vyšší zastoupení epifytických a
oportunistických druhů, epixyličtí specialisté jsou vázání
především na jedle.



Vliv druhu stromu a stádia rozkladu na společenstva mechorostů na tlejícím 
dřevě v jedlo-bukovém pralese Salajka.



Take-home message:

Mrtvé dřevo je důležitým prvkem naší krajiny. Poskytuje
vhodný prostor k životu celé řadě organismů z
nejrůznějších systematických skupin, pro které je často
jediným vhodným substrátem k růstu/životu.

Jakožto zdroj obrovské diverzity by mělo být jedním ze
stěžejních předmětů ochrany přírody.



Děkuji vám za pozornost…

GA ČR P504/13-27454S – „Dynamika rozkladu tlejícího dřeva v přirozených temperátních lesích.“




