Dopady změny klimatu na porosty jedle (Abies alba) v Karpatech
Průměrný roční úhrn srážek v období 1961-1990
Tomáš Hlásny, Jiří Trombik, Ivan Barka, Laura Dobor, Zoltán Barcza
Úvodní informace
Karpaty představují největší horské pásmo v Evropě procházející Českou republikou, Rakouskem,
Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Ukrajinou, Rumunskem a Srbskem.
Na přeshraniční hodnocení zranitelnosti ekosystémů v Karpatech v důsledku očekávané změny klimatu
je v současnosti zaměřeno více evropských i národních iniciativ. Zranitelnost lesů v Karpatech souvisí
jak s jejich managementem, který ve více oblastech vykazuje známky neudržitelnosti, tak i s očekávanou
změnou klimatu, v důsledku které dochází k ohrožení porostů suchem i změněnou distribucí a populační
dynamikou některých škůdců.
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Jedle (Abies alba) je stinná dřevina s vysokými nároky na vláhu. Vyskytuje se více ve smíšených
porostech než v monokulturách. Je mechanicky méně zranitelná než smrk a taktéž méně náchylná k
biotickému poškozování. Citlivost produkce jedle na změnu klimatu je relativně nízká, zejména kvůli
výskytu v ekologicky stabilnějších smíšených porostech a v nadmořských výškách s dobrým srážkovým
zabezpečením. Tyto skutečnosti skýtají potenciál pro její využití při adaptaci lesů na změnu klimatu.
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Průměrný roční úhrn srážek je významným faktorem ovlivňujícím dostupnost vláhy a tím distribuci
lesních dřevin. Srážky představují limitující faktor zejména na spodním distribučním okraji dřevin, tedy
v nižších nadmořských výškách a nižších zeměpisných šířkách. Očekávané změny v úhrnech a rozložení
srážek v roce jsou v prostoru značně variabilní. V období kolem roku 2050 je podle projekcí vývoje
klimatu očekáván srážkový režim podobný referenčnímu období, ke konci století je projektován pokles
úhrnů o 10-20 %. Zvýšení odparu v důsledku nárůstu teploty vzduchu v kombinaci s poklesem úhrnů
srážek může způsobit zvýšený stres porostů suchem, mortalitu dřevin v důsledku sucha a oslabení
obranných mechanizmů dřevin proti napadení biotickými činiteli.
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Pro hodnocení dopadů změny klimatu na lesy v Karpatech byla použita série bioklimatických
proměnných podle Fang a Lechovicz (2006).
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Klimatická data za období 1951-2007 byla převzata z databáze E-OBS (Haylok a kol. 2008). Data
o budoucím klimatu (2007-2100) byla převzata z výsledků projektu ENSEMBLES (van der
Linden and Mitchell, 2009). Pro potřeby vytvoření klimatických map Karpat byla použita
interpolační technika krigování s externím driftem (Hudson and Wackernagel 1994, Goovaerts
2000), přičemž byla použita nadmořská výška jako podpůrná proměnná, korelována s většinou
klimatických prvků. Klimatické mapy byly vytvořeny pro tři časová období – referenční klima
(1961-1990), klima v blízké budoucnosti (2021-2050) a klima ve vzdálené budoucnosti (20712100).
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Data o rozšíření dřevin v Karpatech byla převzata z celoevropského statistického mapování
dřevin na základě dat národních inventarizací lesa, prediktivního mapování a národních
lesnických statistik (Brus a kol. 2011). Výsledkem jsou rastrové mapy s rozlišením 1x1 km,
nesoucí informace o zastoupení dané dřeviny. Pro účely této práce byly mapy korigovány na
základě dat Corine Landcover.
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Dopady změny klimatu na porosty jedle (Abies alba) v Karpatech
Průměrný roční úhrn srážek v období 2021-2050
Tomáš Hlásny, Jiří Trombik, Ivan Barka, Laura Dobor, Zoltán Barcza
Úvodní informace
Karpaty představují největší horské pásmo v Evropě procházející Českou republikou, Rakouskem,
Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Ukrajinou, Rumunskem a Srbskem.
Na přeshraniční hodnocení zranitelnosti ekosystémů v Karpatech v důsledku očekávané změny klimatu
je v současnosti zaměřeno více evropských i národních iniciativ. Zranitelnost lesů v Karpatech souvisí
jak s jejich managementem, který ve více oblastech vykazuje známky neudržitelnosti, tak i s očekávanou
změnou klimatu, v důsledku které dochází k ohrožení porostů suchem i změněnou distribucí a populační
dynamikou některých škůdců.
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Jedle (Abies alba) je stinná dřevina s vysokými nároky na vláhu. Vyskytuje se více ve smíšených
porostech než v monokulturách. Je mechanicky méně zranitelná než smrk a taktéž méně náchylná k
biotickému poškozování. Citlivost produkce jedle na změnu klimatu je relativně nízká, zejména kvůli
výskytu v ekologicky stabilnějších smíšených porostech a v nadmořských výškách s dobrým srážkovým
zabezpečením. Tyto skutečnosti skýtají potenciál pro její využití při adaptaci lesů na změnu klimatu.
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Průměrný roční úhrn srážek je významným faktorem ovlivňujícím dostupnost vláhy a tím distribuci
lesních dřevin. Srážky představují limitující faktor zejména na spodním distribučním okraji dřevin, tedy
v nižších nadmořských výškách a nižších zeměpisných šířkách. Očekávané změny v úhrnech a rozložení
srážek v roce jsou v prostoru značně variabilní. V období kolem roku 2050 je podle projekcí vývoje
klimatu očekáván srážkový režim podobný referenčnímu období, ke konci století je projektován pokles
úhrnů o 10-20 %. Zvýšení odparu v důsledku nárůstu teploty vzduchu v kombinaci s poklesem úhrnů
srážek může způsobit zvýšený stres porostů suchem, mortalitu dřevin v důsledku sucha a oslabení
obranných mechanizmů dřevin proti napadení biotickými činiteli.
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Pro hodnocení dopadů změny klimatu na lesy v Karpatech byla použita série bioklimatických
proměnných podle Fang a Lechovicz (2006).
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Klimatická data za období 1951-2007 byla převzata z databáze E-OBS (Haylok a kol. 2008). Data
o budoucím klimatu (2007-2100) byla převzata z výsledků projektu ENSEMBLES (van der
Linden and Mitchell, 2009). Pro potřeby vytvoření klimatických map Karpat byla použita
interpolační technika krigování s externím driftem (Hudson and Wackernagel 1994, Goovaerts
2000), přičemž byla použita nadmořská výška jako podpůrná proměnná, korelována s většinou
klimatických prvků. Klimatické mapy byly vytvořeny pro tři časová období – referenční klima
(1961-1990), klima v blízké budoucnosti (2021-2050) a klima ve vzdálené budoucnosti (20712100).
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Data o rozšíření dřevin v Karpatech byla převzata z celoevropského statistického mapování
dřevin na základě dat národních inventarizací lesa, prediktivního mapování a národních
lesnických statistik (Brus a kol. 2011). Výsledkem jsou rastrové mapy s rozlišením 1x1 km,
nesoucí informace o zastoupení dané dřeviny. Pro účely této práce byly mapy korigovány na
základě dat Corine Landcover.
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Dopady změny klimatu na porosty jedle (Abies alba) v Karpatech
Průměrný roční úhrn srážek v období 2071-2100
Tomáš Hlásny, Jiří Trombik, Ivan Barka, Laura Dobor, Zoltán Barcza
Úvodní informace
Karpaty představují největší horské pásmo v Evropě procházející Českou republikou, Rakouskem,
Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Ukrajinou, Rumunskem a Srbskem.
Na přeshraniční hodnocení zranitelnosti ekosystémů v Karpatech v důsledku očekávané změny klimatu
je v současnosti zaměřeno více evropských i národních iniciativ. Zranitelnost lesů v Karpatech souvisí
jak s jejich managementem, který ve více oblastech vykazuje známky neudržitelnosti, tak i s očekávanou
změnou klimatu, v důsledku které dochází k ohrožení porostů suchem i změněnou distribucí a populační
dynamikou některých škůdců.
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Jedle (Abies alba) je stinná dřevina s vysokými nároky na vláhu. Vyskytuje se více ve smíšených
porostech než v monokulturách. Je mechanicky méně zranitelná než smrk a taktéž méně náchylná k
biotickému poškozování. Citlivost produkce jedle na změnu klimatu je relativně nízká, zejména kvůli
výskytu v ekologicky stabilnějších smíšených porostech a v nadmořských výškách s dobrým srážkovým
zabezpečením. Tyto skutečnosti skýtají potenciál pro její využití při adaptaci lesů na změnu klimatu.
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Pro hodnocení dopadů změny klimatu na lesy v Karpatech byla použita série bioklimatických
proměnných podle Fang a Lechovicz (2006).
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Klimatická data za období 1951-2007 byla převzata z databáze E-OBS (Haylok a kol. 2008). Data
o budoucím klimatu (2007-2100) byla převzata z výsledků projektu ENSEMBLES (van der
Linden and Mitchell, 2009). Pro potřeby vytvoření klimatických map Karpat byla použita
interpolační technika krigování s externím driftem (Hudson and Wackernagel 1994, Goovaerts
2000), přičemž byla použita nadmořská výška jako podpůrná proměnná, korelována s většinou
klimatických prvků. Klimatické mapy byly vytvořeny pro tři časová období – referenční klima
(1961-1990), klima v blízké budoucnosti (2021-2050) a klima ve vzdálené budoucnosti (20712100).
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Data o rozšíření dřevin v Karpatech byla převzata z celoevropského statistického mapování
dřevin na základě dat národních inventarizací lesa, prediktivního mapování a národních
lesnických statistik (Brus a kol. 2011). Výsledkem jsou rastrové mapy s rozlišením 1x1 km,
nesoucí informace o zastoupení dané dřeviny. Pro účely této práce byly mapy korigovány na
základě dat Corine Landcover.
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Průměrný roční úhrn srážek je významným faktorem ovlivňujícím dostupnost vláhy a tím distribuci
lesních dřevin. Srážky představují limitující faktor zejména na spodním distribučním okraji dřevin, tedy
v nižších nadmořských výškách a nižších zeměpisných šířkách. Očekávané změny v úhrnech a rozložení
srážek v roce jsou v prostoru značně variabilní. V období kolem roku 2050 je podle projekcí vývoje
klimatu očekáván srážkový režim podobný referenčnímu období, ke konci století je projektován pokles
úhrnů o 10-20 %. Zvýšení odparu v důsledku nárůstu teploty vzduchu v kombinaci s poklesem úhrnů
srážek může způsobit zvýšený stres porostů suchem, mortalitu dřevin v důsledku sucha a oslabení
obranných mechanizmů dřevin proti napadení biotickými činiteli.
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Klimatická exponovanost jedle (Abies alba) v Karpatech v období 2021-2050
Změna průměrného ročního úhrnu srážek v období 2021-2050 oproti období 1961-1990
Tomáš Hlásny, Jiří Trombik, Ivan Barka, Laura Dobor, Zoltán Barcza
Úvodní informace
Karpaty představují největší horské pásmo v Evropě procházející Českou republikou, Rakouskem, Slovenskem,
Polskem, Maďarskem, Ukrajinou, Rumunskem a Srbskem.
Na přeshraniční hodnocení zranitelnosti ekosystémů v Karpatech v důsledku očekávané změny klimatu je v
současnosti zaměřeno více evropských i národních iniciativ. Zranitelnost lesů v Karpatech souvisí jak s jejich
managementem, který ve více oblastech vykazuje známky neudržitelnosti, tak i s očekávanou změnou klimatu, v
důsledku které dochází k ohrožení porostů suchem i změněnou distribucí a populační dynamikou některých
škůdců.

Průměrný roční úhrn srážek
v období 2021-2050 (mm)

Jedle (Abies alba) je stinná dřevina s vysokými nároky na vláhu. Vyskytuje se více ve smíšených porostech než v
monokulturách. Je mechanicky méně zranitelná než smrk a taktéž méně náchylná k biotickému poškozování.
Citlivost produkce jedle na změnu klimatu je relativně nízká, zejména kvůli výskytu v ekologicky stabilnějších
smíšených porostech a v nadmořských výškách s dobrým srážkovým zabezpečením. Tyto skutečnosti skýtají
potenciál pro její využití při adaptaci lesů na změnu klimatu.

Tato mapa byla vytvořena v rámci Specifického výzkumu
na České zemědělské universitě,
Fakultě lesnické a dřevařské,
Katedře ochrany lesa a myslivosti
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Průměrný roční úhrn srážek je významným faktorem ovlivňujícím dostupnost vláhy a tím distribuci lesních
dřevin. Srážky představují limitující faktor zejména na spodním distribučním okraji dřevin, tedy v nižších
nadmořských výškách a nižších zeměpisných šířkách. Očekávané změny v úhrnech a rozložení srážek v roce jsou
v prostoru značně variabilní. V období kolem roku 2050 je podle projekcí vývoje klimatu očekáván srážkový
režim podobný referenčnímu období, ke konci století je projektován pokles úhrnů o 10-20 %. Zvýšení odparu v
důsledku nárůstu teploty vzduchu v kombinaci s poklesem úhrnů srážek může způsobit zvýšený stres porostů
suchem, mortalitu dřevin v důsledku sucha a oslabení obranných mechanizmů dřevin proti napadení biotickými
činiteli.
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Použité data

řeky

Data o rozšíření dřevin v Karpatech byla převzata z celoevropského statistického mapování dřevin na
základě dat národních inventarizací lesa, prediktivního mapování a národních lesnických statistik
(Brus a kol. 2011). Výsledkem jsou rastrové mapy s rozlišením 1x1 km, nesoucí informace o
zastoupení dané dřeviny. Pro účely této práce byly mapy korigovány na základě dat Corine Landcover.
Klimatická data za období 1951-2007 byla převzata z databáze E-OBS (Haylok a kol. 2008). Data o
budoucím klimatu (2007-2100) byla převzaty z výsledků projektu ENSEMBLES (van der Linden and
Mitchell, 2009). Pro potřeby vytvoření klimatických map Karpat byla použita interpolační technika
krigování s externím driftem (Hudson and Wackernagel 1994, Goovaerts 2000), přičemž byla použita
nadmořská výška jako podpůrná proměnná korelována s většinou klimatických prvků. Klimatické
mapy byly vytvořeny pro tři časové období – referenční klima (1961-1990), klima v blízké budoucnosti
(2021-2050) a klima ve vzdálené budoucnosti (2071-2100).
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Pro hodnocení dopadů změny klimatu na lesy v Karpatech byla použita série bioklimatických
proměnných podle Fang a Lechovicz (2006).
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Klimatická exponovanost jedle (Abies alba) v Karpatech v období 2071-2100
Změna průměrného ročního úhrnu srážek v období 2071-2100 oproti období 1961-1990
Tomáš Hlásny, Jiří Trombik, Ivan Barka, Laura Dobor, Zoltán Barcza
Úvodní informace
Karpaty představují největší horské pásmo v Evropě procházející Českou republikou, Rakouskem, Slovenskem,
Polskem, Maďarskem, Ukrajinou, Rumunskem a Srbskem.
Na přeshraniční hodnocení zranitelnosti ekosystémů v Karpatech v důsledku očekávané změny klimatu je v
současnosti zaměřeno více evropských i národních iniciativ. Zranitelnost lesů v Karpatech souvisí jak s jejich
managementem, který ve více oblastech vykazuje známky neudržitelnosti, tak i s očekávanou změnou klimatu, v
důsledku které dochází k ohrožení porostů suchem i změněnou distribucí a populační dynamikou některých
škůdců.

Průměrný roční úhrn srážek
v období 2071-2100 [mm]

Jedle (Abies alba) je stinná dřevina s vysokými nároky na vláhu. Vyskytuje se více ve smíšených porostech než v
monokulturách. Je mechanicky méně zranitelná než smrk a taktéž méně náchylná k biotickému poškozování.
Citlivost produkce jedle na změnu klimatu je relativně nízká, zejména kvůli výskytu v ekologicky stabilnějších
smíšených porostech a v nadmořských výškách s dobrým srážkovým zabezpečením. Tyto skutečnosti skýtají
potenciál pro její využití při adaptaci lesů na změnu klimatu.

Tato mapa byla vytvořena v rámci Specifického výzkumu
na České zemědělské universitě,
Fakultě lesnické a dřevařské,
Katedře ochrany lesa a myslivosti
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Průměrný roční úhrn srážek je významným faktorem ovlivňujícím dostupnost vláhy a tím distribuci lesních
dřevin. Srážky představují limitující faktor zejména na spodním distribučním okraji dřevin, tedy v nižších
nadmořských výškách a nižších zeměpisných šířkách. Očekávané změny v úhrnech a rozložení srážek v roce jsou
v prostoru značně variabilní. V období kolem roku 2050 je podle projekcí vývoje klimatu očekáván srážkový
režim podobný referenčnímu období, ke konci století je projektován pokles úhrnů o 10-20 %. Zvýšení odparu v
důsledku nárůstu teploty vzduchu v kombinaci s poklesem úhrnů srážek může způsobit zvýšený stres porostů
suchem, mortalitu dřevin v důsledku sucha a oslabení obranných mechanizmů dřevin proti napadení biotickými
činiteli.
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Data o rozšíření dřevin v Karpatech byla převzata z celoevropského statistického mapování dřevin na
základě dat národních inventarizací lesa, prediktivního mapování a národních lesnických statistik
(Brus a kol. 2011). Výsledkem jsou rastrové mapy s rozlišením 1x1 km, nesoucí informace o
zastoupení dané dřeviny. Pro účely této práce byly mapy korigovány na základě dat Corine Landcover.
Klimatická data za období 1951-2007 byla převzata z databáze E-OBS (Haylok a kol. 2008). Data o
budoucím klimatu (2007-2100) byla převzaty z výsledků projektu ENSEMBLES (van der Linden and
Mitchell, 2009). Pro potřeby vytvoření klimatických map Karpat byla použita interpolační technika
krigování s externím driftem (Hudson and Wackernagel 1994, Goovaerts 2000), přičemž byla použita
nadmořská výška jako podpůrná proměnná korelována s většinou klimatických prvků. Klimatické
mapy byly vytvořeny pro tři časové období – referenční klima (1961-1990), klima v blízké budoucnosti
(2021-2050) a klima ve vzdálené budoucnosti (2071-2100).
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Pro hodnocení dopadů změny klimatu na lesy v Karpatech byla použita série bioklimatických
proměnných podle Fang a Lechovicz (2006).
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