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PLO ŠUMAVA

Poloha PLO Šumava
v rámcí Èeské republiky
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Rozloha PLO Šumava je 206 696 ha. Prùmìrná
nadmoøská výška je zde 1 000–1 100 m n. m. Nejvyšším
vrcholem je Velký Javor (1 456 m n. m.), na èeské stranì
pak Plechý (1 378 mn. m.). Prùmìrné roèní teploty se
zde pohybují v rozmezí 4–6 °C a roèní úhrn srážek v
rozmezí 700–1 400 mm v závislosti na nadmoøské
výšce. Na tomto území se vyskytuje 5.–9. vegetaèní
stupeò, z nichž 8. (smrkový) stupeò zaujímá nejvìtší
souvislou plochu v Èeské republice. Z lesních
spoleèenstev se zde vyskytují javorové spoleèenstva,
jedlové buèiny, smrkové buèiny, bukové smrèiny,
jeøábové smrèiny, podmáèené smrèiny a vrchovištní
kleè s vrchovištní kleèí a rašelinnou smrèinou.
Pøirozená døevinná skladba pozùstává z 51,5 % smrku,
25,8 % buku, 20,1 % jedle, 0,9 % kosodøeviny, 0,6 %
bøízy, 0,5 % javoru, 0,2 % olše, 0,1 % jeøábu a 0,3 %
ostatních døevin.
V souèasné skladbì však naprosto dominuje smrk
(81,7 %) s pøímìsí buku (6,2 %) a borovice (5,6 %), dále
pak jedle (2 %), bøíza (1,7 %), olše (0,6 %), modøín
(0,5 %), javor (0,2 %), jasan (0,1 %) a ostatní døeviny
(1,4 %).
Obrovským problémem Šumavy je odumírání lesù v
dùsledkù pøemnožení kùrovcù (Ips typographus a
Pityogenes chalcographus), klikoroha borového
(Hylobius abietis), obaleèe modøínového (Zeiraphera
diniana) a ploskohøbetek (Cephalcia spp.).
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MODEL PRO VÝPOÈET ZMÌNY POÈTU GENERACÍ
Analýza vývoje lýkožrouta smrkového byla založená na modelu
PHENIPS – Komplexním fenologickém modelu lýkožrouta
smrkového Ips typographus (Baier a kol. 2007). V rámci tohoto
modelu urèuje maximální denní teplota vzduchu den nástupu
napadení a prùmìrná teplota kùry urèuje rychlost vývoje
jednotlivých vývojových stadií. Zaèátek napadení hostitelské
døeviny na jaøe je urèovaný na základì teplotního limitu 16,5 °C
pro letovou aktivitu a sumou teplot nad tuto hranici 140 stupòodní
(degree-days) kumulovaných od 1. bøezna. Vývoj potomstva je
ukonèený po dosažení 557 stupòodní nad prahovou hodnotu 8,3
°C. K ukonèení reprodukèní aktivity lýkožrouta dojde pøi dosažení
délky sluneèního svitu 14,5 hodiny. Prùmìrná teplota kùry je
urèena regresí prùmìrné denní teploty vzduchu a sluneèní
radiace. Na vývojové stadium vajíèka pøipadá 12 % celkové délky
vývoje dospìlého jedince, 35 % pøipadá na stadium larvy a 13 %
na stadium kukly.

POUŽITÝ SCÉNÁØ ZMÌNY KLIMATU
Použitý scénáø zmìny klimatu byl vytvoøen pomocí globálního
klimatického modelu (GCM) ARPEGE Climat V4 (DÉQUÉ 2007) v
experimentu realizovanémv CNRM/Météo-France. Z dùvodu
hrubého prostorového rozlišení tìchto dat (~50 km ve Støední
Evropì) byl použit regionální klimatický model (RCM) ALADINClimate/CZ (FARDA a kol. 2010), jehož pomocí byly výstupy GCM
pøeškálované na jemnìjší prostorové rozlišení (tzv.
downscaling). Informace o budoucím vývoji emisí skleníkových
plynù byly pøevzaty z emisního scénáøe IPCC A1B. Tento scénáø
reprezentuje støední variantu nárùstu koncentrací
skleníkových plynù.
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Èásti PLO (varianta A) a èásti jehliènatých porostù PLO (varianta B) s klimatickými
podmínkami umožòujícími vývoj n-generací lýkožrouta smrkového. Jsou uvedeny % z
celkové rozlohy PLO (A) nebo jehliènatých porostù v PLO (B).

Tato mapa byla vytvoøena v rámci Specifického výskumu na ÈZU FLD KOLM
a v rámci projektu NAZV QH91097 „Vyhodnocení dopadu globálních
klimatických zmen na rozšírení a voltinizmus Ips typographus (L.) (Col.:
Curculionidae, Scolytinae) ve smrkových porostech Ceské republiky
jako východisko pro jejich trvale udržitelný management“
(www.climips.cz).
Èeská zemìdìlská univerzita v Praze – Fakulta lesnická a døevaøská, Praha, 2011
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