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Prostorové vztahy mezi obnovou a mrtvým dřevem na trvalých výzkumných plochách v NP Šumava v I. zóně „Trojmezná“.
Podklad pro vyhodnocení struktury daných porostů
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Využití

Zájmové území se nalézá v I. zóně NP Šumava, lokalitě „Trojmezná“. Dle typologické mapy
se zde nacházejí následující SLT – 8V, 8S, 8N. Roční úhrn srážek je v rozmezí 1200–1500
mm, roční průměrná teplota v rozmezích hodnot 3,5–4°C (Kopáček et al. 2002). Půdy se zde
tvoří na chudém podloží granitu. V zájmovém území byly založeny dvě trvale výzkumné
plochy (TVP1, TVP2) na mírném svahu do 15°, se SSZ expozicí, ve výškovém rozpětí 1215–
1270 m n.m. TVP jsou čtvercového tvaru o rozměrech 100 × 100 m. Plochy byly umístěny
v blízkosti spodní části trvalých výzkumných ploch popsaných v práci Svoboda (2008). Na
plochách byly pomocí technologie Field-Map zaměřeny pozice stromů (živých i mrtvých)
s registrační výškou nad 2 m, obnova smrku ztepilého ve výškovém rozmezí 0,5 – 2 m,
obnova jeřábu ptačího v rozmezí 0,3 – 2 m a pozice mrtvého ležícího dřeva s tloušťkou nad
10 cm na tenčím konci a minimální délkou 2 m.

Mapa popisuje prostorové rozmístění mrtvých i živých dřevin na dvou TVP. Porostní
charakteristiky horské smrčiny v jádrové zóně „Trojmezná“ slouží pro lepší pochopení
přírodních procesů. Založením TVP bude možné zkoumat změny v daných porostech. Tato
mapa je podkladem pro vyhodnocení struktury v daných porostech.
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tvoří na chudém podloží granitu. V zájmovém území byly založeny dvě trvale výzkumné
plochy (TVP1, TVP2) na mírném svahu do 15°, se SSZ expozicí, ve výškovém rozpětí 1215–
1270 m n.m. TVP jsou čtvercového tvaru o rozměrech 100 × 100 m. Plochy byly umístěny
v blízkosti spodní části trvalých výzkumných ploch popsaných v práci Svoboda (2008). Na
plochách byly pomocí technologie Field-Map zaměřeny pozice stromů (živých i mrtvých)
s registrační výškou nad 2 m, obnova smrku ztepilého ve výškovém rozmezí 0,5 – 2 m,
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