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Mechorosty tlejícího dřeva a jejich vztah ke druhu
stromu a stádiu rozkladu v přirozeném jedlobukovém
lese v České Republice

Práce popisuje prom?ny spole?enství mechorost?, které rostou na kmenech jedle b?lokoré a buku lesního v r?zných fázích rozkladu. Auto?i sledovali p?edevším vliv pH, proto byly testovány následující hypotézy: i) diverzita druh? mechorost? je druhov? nespecifická, ii) druhová diverzita je nejvyšší v pr?b?hu tlení, iii) je výrazný interspecifický rozdíl v dibverzit? spole?enstev a rychlosti tlení, iv) vliv druhu tlejícího
stromu na složení spole?enstva mechorost? je siln?jší než vliv fáze tlení, v) buk hostil epifytická a oportunní spole?enstva, zatímco jedle hostila p?edevším epixylické druhy, vi) pH p?i tlení bukového d?eva je vyšší než u jedle, vii) pH klesá s postupem tlení.

Využitelné výstupy:

mrtvé d?evo ve všech stádiích rozkladu p?edstavuje zásadní prvek lesního ekosystému. Padlé v?tve, kmeny ?i stojící souše vytvá?í malé hotspoty lesní biodiverzity, které poskytují živný substrát, zdroj potravy ?i úkryt? mnoha specializovaným (saproxylickým tj. na mrtvé d?evo vázaným) druh?m - rostlinám, houbám, bezobratlým ?i drobným obratlovc?m.

vyšší po?etnost a r?znorodost mrtvého d?eva je v letitých p?vodních porostech p?itahuje bohatší spole?enstva saproxylických organism?.

rozkladem d?eva dochází ke zm?nám mechanických a chemických vlastností d?eva jakožto živného substrátu a tyto zm?ny jsou reflektovány ve složení spole?enstev mechorost?.

na po?átku rozkladu, p?evládají na kmeni epifytické druhy vázané na k?ru. Rozdílné druhy strom? na sebe váží r?zná spole?enství mechorost? a to díky rozdíl?m ve struktu?e k?ry. I v pozd?jších fázích tlení samotného d?eva nejdeme rozdíly mezi p?ítomnými mechorosty - tyto rozdíly jsou dány odlišným chemizmem d?eva listná?? a jehli?nan?.

nejvíce druh? naleznema na d?ev? v pr?b?hu tlení. V této p?echodné fázi nalezneme nejvíce zástupc? od r?zných skupin - epifyty, oportunistické druhy a striktn? epixylické (na povrch d?eva vázané) druhy. Mezi striktn? epixylické druhy pat?í játrovky, které jsou vysoce nachylné k vysušení. Epixylické druhy zcela p?evládají v pozdních fázích tlení, kdy
jsou, s tím jak dochází k úplné dekompozici d?eva, postupn? vytla?eny druhy pozemního substrátu.

hlavním hnacím faktorem této sukcese je zm?na pH v prost?edí substrátu. Hodnota pH ovliv?uje klí?ení, r?st a životaschopnost výhonk? a šlahoun?.

sb?r dat pro ú?ely práce byl proveden v Národní P?írodní Rezervaci Salajka v Moravskoslezských Beskydech. Salajka se rozkládá na 22 ha. Podloží podloží rezervace tvo?í flyšové horniny a kambizem, na které rostou jedlové bu?iny (61% porost? tvo?í buk, 30% jsou jedle, zbytek jsou porosty smrku ztepilého a javoru klen).

de o velmi starý les, kde podíl tlejícího d?eva p?esahuje 40% celkového objemu. Objem tlejícího d?eva je
víc než z 84% tvo?en jedlí.
j

bylo sledováno 57 padlých kmen? ve t?ech fázích rozkladu (viz Obr. 1). Po délce 5 m byly zapsány všechny nalezené mechorosty, které byly u?eny do druhu a rozt?íd?ny do kategorií podle životní strategie na druhy epixylické, epifytické, epilitické (rostoucí na povrchu horniny), terikolní (rostoucí na povrchu p?dy), a oportunní (rostoucí na mnoha površích).

bylo zm??eno pH na povrchu 38 kmen?. V závislosti na fázi tlení byla zam??ena bu? k?ra anebo d?evo. Všechna m??ení byla provedena b?hem jednoho dne za konstantních pov?trnostních podmínek.

na padlém d?evu bylo nalezeno 68 druh? mechorost? (19 játrovek, 49 mech?). V bu?inách byla vyšší druhová diverzita mech? než v jedlových porostech, diverzita játrovek byla stejná pro jedlové i bukové porosty (Viz Obr. 2).

nejvyšší diverzita mechorost? obecn? byla zjišt?na v pr?b?hu dekompozice d?eva, po?áte?ní a záv?re?ná fáze tlení m?ly obdobné hodnoty diverzity.
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pH povrchu klád se lišilo podlo druhu stromu a fáze tlení. Ve finální fázi rozkladu bylo pH výrazn? nižší než na po?átku a v pr?b?hu procesu. Nicmén?, v?tší vliv na hodnotu pH má druh stromu. Nam??ené hodnoty pH byly výrazn? nižší u jedle.

z výsledk? vyplývá, že pro zachování vysoké diverzity mechorost? je t?eba udržet smíšené lesní porosty s dostate?ným množstvím mrtvého d?eva v r?zných fázích rozkladu.
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