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ABSTRACT 

Wetlands are very important for solar energy dissipation, because of considerable amount of incoming solar 
energy is depleted in evapotranspiration processes. The proportion between energy which is used for evaporation 
and the energy changed into sensible heat, gives us the temperature characteristics of stand. There were chosen 
two wetland willow shrubs, a peaty meadow and a pasture at the right side of Lipno dam for this study.  
The temperature on the stands was measured in four levels of vertical profiles – 1,5 m over the growth, on the 
growth surface, on the soil surface and 0,15 m under soil surface (6. June – 16. July, 2002). Our presumption 
was, that willow growths will better stabilize temperature values and decrease extreme expressions. This 
presumption was confirmed on every monitored level. At the pasture was the ambivalence the biggest. 
Significant difference from other localities was registered on the soil surface of peaty meadow because of 
character of upper soil layer. The pictures, made by IR-camera, show, that the peaty meadow has bigger  
ambivalence of surface temperature with higher mean temperatures than the willow growth does. 
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ÚVOD  

Rozptýlená keřová zeleň hraje v krajině 
důležitou roli v tvorbě místního klimatu, což se 
odráží ve fungování celých ekosystémů. Díky 
značné schopnosti výparu vody v procesu 
evapotranspirace keřovými porosty mokřadních vrb 
dochází ke spotřebě velké části přicházející 
sluneční energie do formy latentního tepla výparu, 
zbylá část se spotřebovává na tepelný tok do půdy, 
ohřev povrchu a zejména na pocitové teplo 
(POKORNÝ, KVĚT, 2001). Projevem pocitového 
tepla je teplota, kterou lze chápat jako integrální 
hodnotu projevu vegetace. Spotřebovává-li se 
většina sluneční energie na výpar, je hodnota 
pocitového tepla a tedy teploty nízká, v opačném 
případě je hodnota pocitového tepla velká a dochází 
ke vzrůstu teploty, ale též k větší diferenciaci 
teplotních průběhů během dne. Vysoká míra 
přeměny sluneční energie na pocitové teplo se týká 
především ploch nedostatečně zásobených vodou a 
bez vegetace. Zde se tato skutečnost (na regionální 
úrovni) projevuje rychlejším pohybem vzduchu, 
změnou průběhu vodních srážek a větším 
transportem prachových částic do atmosféry 
(POKORNÝ, 2001). Dalším důsledkem zvyšování 
teplotních amplitud je změna chemických procesů 
v půdě a zvýšené uvolňování a odnos rozpustných 
látek (RIPL, 1995, PECHAROVÁ a kol., 2001). 
Porosty dobře zásobené vodou, schopné intenzivní 

evapotranspirace, vyrovnávají klimatické extrémy a 
tak snižují jejich negativní vliv. 

Lze předpokládat, že se teplotní průběhy na 
různých stanovištích s rozdílným vegetačním 
krytem budou lišit v závislosti na hospodaření 
vegetace s vodou. 

Cílem práce bylo porovnání sledovaných 
stanovišť na základě teplotních charakteristik se 
záměrem zhodnotit schopnost keřových 
mokřadních vrb ve tvorbě mikroklimatu. 
 
MATERIÁL A METODIKA 

Zájmové území se nachází v jihozápadní části 
Šumavy a je součástí jihovýchodního cípu 
hraničního hřebene Trojmezenské hornatiny 
označovaného jako Svatotomášské pohoří 
(CZUDEK a kol., 1972). 

Vlastní studijní plochy byly situovány do dvou 
malých povodí Horského a Mlýnského potoka, 
která jsou srovnatelná co do rozlohy, tak i sklonem 
terénu, orientací (JZ, SV), nadmořskou výškou 
(784–884 m n. m.) a klimatem (HAKROVÁ, 
PROCHÁZKA a kol., 1998).  

V nivní partii povodí Horského potoka byly 
sledovány dva porosty keřových mokřadních vrb a 
společenstvo zrašelinělé mezofilní louky, v povodí 
Mlýnského potoka pak pastevní společenstvo. 

 77



Denní průběhy teplot na jednotlivých 
stanovištích byly měřeny pomocí odporových 
teploměrů Comet System umístěných ve čtyřech 
hladinách vertikálního profilu porostů a to v 0,15 m 
pod půdním povrchem, na povrchu půdy, na 
povrchu porostu a 1,5 m nad porostem. Pro tuto 
práci byly využity hodnoty zaznamenávané 
v hodinovém intervalu měřené v první části 
vegetačního období od 6. 6. do 16. 7. 2002. 

Pro porovnání průběhu teplot vrbového 
porostu a ladního společenstva v odpoledních 
hodinách během letního dne (28. 8. 2002) bylo 
využito snímkování pomocí infrakamery 
ThermaCAMTM PM695 (Flir System, Švédsko, ve 
vlastnictví ENKI o. p. s. Třeboň), která pracuje v IR 
spektru o vlnových délkách 7,5–13,5 µm a 
v teplotním intervalu -40 – +120° C. Snímky byly 
získávány v 10 minutovém intervalu. Snímky byly 
vyhodnoceny pomocí softwarového produktu 
ThermaCAMTM Reporter 2000 Professional (ve 
vlastnictví ENKI o. p. s. Třeboň). 

Pro tuto práci byly použity údaje o úhrnu 
denních srážek za sledované období poskytnuté 
ČHMÚ, stanice Svatý Tomáš. 
 
VÝSLEDKY A DISKUZE 

Charakter průběhu teplot nepřímo indikuje 
vytváření malého vodního cyklu a ekologický 
charakter funkce jednotlivých ekologicky 
rozdílných stanovišť v procesu disipace sluneční 
energie. 

Jak dokazuje rozbor teplotních průběhů za 
sledované období, jsou nejmenší rozdíly mezi 
jednotlivými stanovišti v chodu teplot nad 
porostem. To je pravděpodobně dáno podobnými 
spektrálními vlastnostmi vegetačního krytu, což se 
projevuje v ohřevu vegetace a dále pohybem 
vzdušných mas a vznikem turbulentního proudění, 
kdy je měřena teplota, kterou vzduch mohl získat 
na jiném stanovišti (MATEJKA, HUZULÁK, 
1987). 

Rozbor hodnot průběhu teplot na povrchu 
vegetace a 0,15 m pod půdním povrchem vykazuje, 
že největší rozkolísanost teplot je na zrašelinělé 
louce a pastvině. Tato skutečnost je ovlivňována 
charakterem povrchu, kdy ve vrbových porostech je 
půdní povrch kryt v podstatě masivním 
transpirujícím tělesem představovaným vrbovým 
polykormonem, jehož index listové plochy je 4,7 
(BROM, 2003). Jinak je tomu v případě lada a 
pastviny. Na ladním stanovišti dochází k ukládání 
surového detritu a k rašelinění, vzniká zde tzv. 
anmoor, který lze v jistém smyslu přirovnat 
k vrchovištnímu akrotelmu. V případě, že poklesne 
hladina spodní vody v půdním horizontu, která zde 
přestavuje medium přenosu tepla, dochází 
k prohřívání pouze svrchní vrstvy půdy a teploty 
zde mohou dosáhnout značných hodnot, přičemž je 

silně omezen tok tepla do půdy vlivem nízké 
vodivosti substrátu (Tab. 1). Jistou roli hraje též 
nižší pokryvnost vegetace lada. Půdní substrát na 
pastvině je představován kambizemí, která se chová 
poněkud jinak, nedochází zde k tak výrazné 
akumulaci tepla a teplotní chod je ovlivněn 
především vegetací. Lze tedy spíše usuzovat na 
sníženou schopnost evapotranspirace pastevního 
porostu vlivem nedostatečného zásobení porostu 
vodou v odpoledních hodinách nebo neschopnosti 
porostu držet krok v příjmu vody s neomezenou 
transpirací (LARCHER, 1988), čímž dochází 
k přehřívání porostu.  

Při porovnání variance denních průběhů teplot 
a denních úhrnů atmosférických srážek (Obr. 1.) se 
ukázalo, že v době deště dochází k vyrovnání 
úrovně rozkolísanosti teplot na všech stanovištích, 
ve všech hladinách vertikálního profilu porostu, 
s postupným vysušováním se variance a tedy 
i rozkolísanost hodnot zvyšuje, s nejmenší 
intenzitou u vrbových porostů, s největší u pastviny 
a na půdním povrchu u zrašelinělé louky. 

Z vlastního měření v průběhu sledovaných dní 
je patrné, že vrbové porosty jsou většinou poněkud 
chladnější oproti okolním plochám, což je možno 
připisovat intenzivní transpiraci těchto porostů 
(BROM, PECHAROVÁ, 2002).  

Ze snímkování porostů v IR spektru vyplývá, 
že na ochlazování porostu má též významný podíl 
pohyb vzduchu, kdy dochází, vzhledem k tvarovým 
vlastnostem vrbových polykormonů ke snadnějšímu 
vzniku turbulentního proudění uvnitř porostu a tím 
k intenzivnějšímu výparu oproti bylinné vegetaci. 
V odpoledních hodinách je povrchová teplota 
polykormonu nižší než u ladního stanoviště s menší 
rozkolísaností průběhu teplot. Tato informace opět 
koresponduje s výše uvedenými závěry, že vrbové 
porosty působí z hlediska ovlivňování teplot značně 
stabilizačně. 

Charakter teplotního chodu a jeho význam se 
stává značně patrným především sledujeme-li 
extrémní stanoviště. Během sezóny 2002 sledovala 
PECHAROVÁ a kol. (ústní sdělení) teplotní chody 
na Velké podkrušnohorské výsypce během 
vybraných slunečných dnů. Na těchto stanovištích 
s minimálním zastoupením vegetace byly 
zjišťovány teplotní amplitudy dosahující 60 °C a 
více. Takové chování stanoviště značně omezuje 
život organismů a má vliv na malý vodní cyklus 
(PECHAROVÁ a kol., 2001) 

Chod teplot na jednotlivých stanovištích má 
ovšem, vedle ovlivnění vodního cyklu též další 
důsledky. Vycházíme-li z Riplova ETR modelu 
(RIPL, 1995), zjišťujeme, že teplotní chod na 
jednotlivých stanovištích se významně projevuje 
v bilanci živin ekosystémů (Procházka a kol., 
2001). Extrémní působení vysokých amplitud teplot 
a též vlhkostí lze nalézt na sokolovských 
výsypkách, kde je důsledkem oxidace jílu a 

 78



minerálů a následně rychlé uvolňování látek 
(PECHAROVÁ a kol., 2001). 

LARCHER, W.: Fyziologická ekologie rostlin. – 
Academia Praha. 1988, 361 s. 

 MATEJKA, F., HUZULÁK, J.: Analýza 
mikroklímy porastu. – Veda. – SAV, Bratislava. 
1987, 228 s. 

ZÁVĚR 

Z výše uvedených závěrů lze vyvodit, že 
vrbové porosty působí v rámci teplotních chodů 
značně stabilizačně v rámci všech sledovaných 
hladin vertikálního profilu porostu. Oproti tomu se 
projevuje mnohem větší rozkolísanost a větší 
průměrná amplituda denních teplot v rámci 
 ostatních stanovišť. K největším výkyvům dochází 
na půdním povrchu ladního stanoviště, což je dáno 
charakterem půdy a vlastnostmi porostu. K největší 
rozkolísanosti teplot pod půdním povrchem dochází 
u pastviny. Porosty schopné aktivně ovlivňovat své 
okolí z hlediska stabilizace teplotních výkyvů díky 
intenzivní schopnosti evapotranspirace se 
významně uplatňují v utváření mikroklimatu a 
malého vodního cyklu. Tato skutečnost má význam 
v tvorbě životního prostředí pro ostatní organismy a 
pro ovlivnění chemismu krajiny. 
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PŘÍLOHY 

Tab. 1 Průměrné teploty a amplitudy denních teplot ve sledovaných výškových profilech na jednotlivých 
stanovištích za sledované období, s vyjádřením směrodatné odchylky (SD). 

1,5 m nad porostem Povrch porostu Půdní povrch 0,15 m pod povrchem 
půdy 

 

Průměrná 
amplituda 

(°C) SD 

Průměrná 
amplituda 

(°C) SD 

Průměrná 
amplituda 

(°C) SD 

Průměrná 
amplituda 

(°C) SD 
Keř I. 17,08 5,41 16,81 5,57 7,87 2,73 0,72 0,31 
Keř II. 16,48 5,43 17,58 5,73 9,80 3,57 0,53 0,17 
Lado 18,73 5,63 24,02 6,73 22,94 7,71 1,52 0,44 
Pastvina 20,08 6,79 25,47 8,36 12,48 4,38 1,74 0,64 

 
Průměrná 

teplota (°C) SD 
Průměrná 

teplota (°C) SD 
Průměrná 

teplota (°C) SD 
Průměrná 

teplota (°C) SD 
Keř I. 16,73 5,82 16,37 5,76 14,13 2,73 13,15 0,24 
Keř II. 16,80 5,78 16,77 6,16 14,29 3,25 12,82 0,18 
Lado 16,91 6,52 17,07 8,44 16,23 7,38 14,41 0,51 
Pastvina 16,36 7,08 17,10 8,90 14,82 4,16 13,60 0,64 
 
 
Obr. 1 Průběh variance hodinového chodu denních teplot 1,5 m nad porostem (I.), 
na povrchu porostu (II.), na půdním povrchu (III.) a 0,15 m pod půdním povrchem (IV.) v závislosti na srážkách 
(7. 6. - 15. 7. 2002). 
I. II. 

III. IV.
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Obr. 2 Průběh teplotních změn na vymezených stanovištích snímaných infrakamerou. 
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