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Úvod

• vliv těžby uhlí na krajinu v Severozápadních Čechách

• možností nápravy je rekultivace

• lesnická rekultivace spočívá ve výsadbě stromů či keřů



lesnická rekultivace v letech 1969-1974

Lokalita - Arboretum Antonín (Sokolov, ČR)



Vzorkování

• výsadba až 220 druhů stromů

a keřů

• vzorkovány půdy pod 19 
dřevinami 

(10 listnatých a 9 jehličnatých 

Dřevina Název plochy Český název Latinský název

listn
atá

OL Olše lepkavá Alnus glutinosa

LP 1 Lípa srdčitá Tilia cordata

LP 2 Lípa srdčitá Tilia cordata

JL Jilm horský Ulmus glabra

JVK Javor klen Acer pseudoplatanus

JVM Javor mleč Acer platanoides

BR Bříza bělokorá Betula pendula

BK Buk lesní Fagus sylvatica

DB Dub letní Quercus robur

HB Habr obecný Carpinus betulus

HR Hrušeň obecná Pyrus communis

je
h

ličn
atá

BON Borovice černá Pinus nigra

BO Borovice lesní Pinus sylvestris

BOB
Borovice blatka

Pinus uncinata subsp. 

Uliginosa

BOV Borovice vejmutovka Pinus strobus

BOC Borovice pokroucená Pinus contorta

SM Smrk ztepilý Picea abies

SMO Smrk omorika Picea omorika

DG Douglaska tisolistá Pseudotsuga mensiesii

MO Modřin opadavý Larix decidua



Odběr vzorků

• A horizont či rozmezí O (FH) – A – B 

Horizont
L
FH
A
B

Zhotovení leštěného výbrusu



Mikroskopie

Digitální mikroskop Leica DVM6 M
Skládání obrazu pomocí softwaru LAS X (Leica)

• odražené světlo (RL)

• procházející polarizované světlo (PPL)

• procházející světlo se zkříženými nikoly (XPL)





Výsledky – půdní vlastnosti A horizontu

Vlastnost Jednotky

Porost

jehličnatý listnatý Stat. rozdíl

Mocnost A hor. cm 2,77 3,96 *

Hustota g/cm3 2,31 2,37 *

Objemová hmotnost g/cm3 0,90 0,89 ns

Pórovitost % 62,1 61,8 ns

Výměnné pH (pHCaCl2) 6,10 6,32 *

Organický C % 7,12 7,49 ns

* - p < 0,05
ns - bez stat. rozdílu
5 opakování



Výsledky mikroskopie

Horniny

(p - porcelanit, jb – jílová 
břidlice, u - uhlí)

Půdní horizonty 

a zbytky vegetace 

(j – jehličí, k – kořeny)

Borovice lesní 



Jílovce – jílové břidlice

• velmi těžké půdy – antropozemně pelické

Lípa srdčitá (RL)



Rozdíly v pórovitosti a 
struktuře půdy

a) buk lesní

b) smrk ztepilý



Rozdíly v biologické aktivitě

Borovice lesní Lípa srdčitá 



Vliv kořenů – příklad dub letní

PPL

XPL



Borovice lesní Lípa srdčitá
větší produkce příznivější půda



Závěry

• vliv stromového patra na půdní chemické a fyzikální vlastnosti

• výrazný vliv porostu na půdní mikrostrukturu

• listnaté porosty – příznivější půdní podmínky

• jehličnaté porosty – větší produkce, mocnější O horizonty



Pokračování ve výzkumu

• detailnější mikromorfologické pozorování (např. identifikace koprolitů)

• detailní analýza opadu na sledovaných plochách – prvkové a 
molekulární složení

• sledování rozkladu opadu vybraných porostů – vstupy a transformace 
půdní organické hmoty



Děkuji za pozornost

oddenek? hlíza? z půdy pod olší


