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Malý výškový rozsah 
bezlesí 

Fragmentovaná  
alpinská zóna 



Evropské hranice lesa – opouštění hospodaření od poloviny 19. století. 



o Změna polohy horní hranice lesa? 

o Důvody?  

– Klima? 

– Land-use? 

1) Přímé pozorování změn pokryvnosti 
dřevin na horní hranici lesa za využití 
leteckých snímků (1936-2005) 

2) Datování roku uchycení stromů v ekotonu horní hranice lesa  
    (dendrochronologické metody). 



Treeline (horní hranice stromu 3 m) 



Horní hranice zapojeného lesa (timberline) 



Změny polohy horní hranice lesa 



Změny polohy horní hranice lesa 
m.rok-1 

Vzestup nebo 
zahušťování? 

  Krkonoše Jeseníky 
  1936-1964 1964-2005 1951-1971 1971-2005 

timberline 
+0.50 

(+2.10) 
+0.39 

(+0.83) 
+1.17 (+0.05) -0.14 (+0.09) 

treeline +0.50 +0.09 +1.22 -0.21 



Důvody změn polohy horní hranice lesa 
Období snižování antropogenního impaktu a růstu teplot 

Kombinace determinace věku (více než 2500 stromů), určení změn pokryvnosti z leteckých snímků 



Důvody změn polohy horní hranice lesa 
Období snižování antropogenního impaktu a růstu 

teplot 



Uchycování v závislosti na využití území 

Důvody změn polohy horní hranice lesa 
Období snižování antropogenního impaktu a růstu teplot 



Proměnné vysvětlující uchycování stromů:  

1. antropogenní impakt; 2. letní teploty následující dekády (negativní vliv); expozice 
svahu 

 

 

 

 

 

 

 

1) Silnější efekt má změna využití půdy než nárůst teploty.  

2) Nárůst teplot může působit negativně, a to zejména na jižně orientovaných svazích. 

3) Shodná reakce v období pastvy/travaření, shodný silný regenerační puls 
bezprostředně po jeho ukončení, variabilita poté. 

4) Pro vzestup hranice lesa stačí ojedinělé regenerační pulsy doprovázené obdobím 
zvýšeného růstu. 

Důvody změny polohy horní hranice lesa 
Období snižování antropogenního impaktu a růstu teplot 

jih 

sever 



Hlavní sdělení? 

Celkový vzestup ekotonu horní hranice lesa spojený zejména s jeho zahušťováním. 
 
Zvyšování, zahušťování ekotonu horní hranice lesa bylo determinováno zejména 
ústupem hospodářského využívání horských holí.  

 
Pro vzestup hranice lesa jsou dostatečné i ojedinělé regenerační pulsy. 



Děkuji za pozornost!Děkuji za pozornost!  
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