Změny lesní vegetace v Hodonínské Dúbravě v posledních 50 letech
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Les Dúbrava u Hodonína
je floristicky nesmírně pestrý lesní komplex prostírající se
na vátých píscích mezi Hodonínem a Moravským Pískem.
Za svou zvláštnost vděčí zřejmě zejména zvláštním
přírodním podmínkám. Pod živinami chudými písky se v
různých hloubkách nachází nepropustné vrstvy třetihorních
bazických jílů. Zatímco báze vzlínají k povrchu, v mělkých
depresích mezi písečnými dunami se ve vlhkých obdobích
roku drží voda. Zápoj stromového patra je zase spíše
rozvolněný, do podrostu proniká dostatek světla nutný pro
rozvoj hustého bylinného patra. Prostředí je tedy zároveň
dostatečně heterogenní, aby v něm mohlo koexistovat
mnoho druhů a ne natolik úživné, aby vše převálcovalo
několik dominant.

lokalizace opakovaných ploch

Nakolik stabilní je ale taková rovnováha v řádu několika
desetiletí?

Metody

Hlavní trendy ve vývoji bylinného patra

V roce 1965 v Dúbravě pro účely
typologického průzkumu zaznamenal
vegetační snímky Zdeněk Prudič na
plochách o velikosti 400 m2. V červnu
2012 jsme v hodonínské části lesa
zopakovali zápisy na 64 plochách.
Odebrali jsme také vzorky ze svrchní
vrstvy půdy.

Oproti stavu k roku 1965 výrazně vzrostla pokryvnost neofytů, zmlazení
dřevin, nitrofilních a ruderálních druhů. Pokryvnost ohrožených druhů se
nezměnila.

Pokryvnosti zkoumaných druhů jsme
přepočítali na součet pokryvností druhů
bylinného patra ve snímku.
Celkovou změnu ve druhovém složení
jsme spočítali jako Bray-Curtisovy
vzdálenosti mezi starými a novými
snímky.
Prediktory změn a relativních
pokryvností vybraných skupin druhů jsme
stanovili pomocí conditional inference
trees.

Celková změna ve druhovém složení
Výraznou změnu ve druhovém složení
prodělaly plochy, které byly postupně
zastíněny lípou v podúrovni stromového patra.
Tato změna je však omezena jen na poměrně
malý podsoubor ploch (7). Většina
podrůstajích dřevin se totiž soustředí spíše v
bylinném a keřovém patře.

Mladší smíšený porost s druhově chudým bylinným patrem. Velké
plochy zaujímá nepůvodní Impatiens parviflora (na fotografii patrná
jako světlejší skvrny soustředěné v levé části).

Faktory spojené s druhy prosazujícími se v
podrostu – za všechno může lípa?
Velkou roli sehrává šíření lípy a její podrůstání
řídkého zápoje doubrav. Tam, kde se začala
uchycovat již v roce 1965, tam je dnes nejvíce
nitrofilních a nepůvodních druhů. Souvislost
mezi výskytem zmlazení lípy a půdními
vlastnostmi se ale nepotvrdila, šíření lípy tak
může být jen nápadným průvodcem jinak těžko
zachytitelných změn prostředí.
Ve světlejších a oligotrofních typech lesa je pro
rozvoj nitrofytů a neofytů důležitý vyšší obsah
fosforu v půdě.
Zmlazení dřevin je nejvíce dominantní tam, kde
se v podúrovni s vyšší pokryvností vyskytuje lípa
jako přímý zdroj diaspor. Kromě samotné lípy je
hlavní zmlazující dřevinou nepůvodní Prunus
serotina.

Ruderální a segetální druhy se naopak prosazují
spíše v lesích s velmi rozvolněným zápojem. Příčinou
může být jednak přímo vyšší dostupnost světla, jednak
disturbance spojené s těžbou stárnoucích dubů a rytím
divokých prasat kolem tlejících pařezů.

Druhová bohatost
Bezprostřední
vliv lipového
zmlazení je
zřetelný – nic pod
ním neroste. Na
úrovni 400 m2
plochy, kde se
střídají osluněné
a zastíněné
partie, se ale
tento efekt
částečně stírá.

Druhová bohatost bylinného patra na
plochách se v průměru téměř
nezměnila. Přibylo ale výrazně druhově
chudých a druhově bohatých ploch.
Nárůst počtu druhově bohatých ploch je
zřejmě způsoben rozdílnou pečlivostí
sběru dat oběma autory. Druhově
chudých ploch ale asi přibylo vlivem
zapojení nadrostu v některých částech
lesa.

