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Produkční procesy lesních dřevin, tj. autotrofních organismů, jsou základním životním 
projevem, který je nezbytný pro tvorbu biomasy ale i pro zachování existence jedince samého 
či lesních porostů. Proto všechny postupy umožňující hlubší poznání těchto procesů a to 
především v přímé souvislosti na účinky vnějšího prostředí, jsou mimořádně důležité. Tyto 
postupy úzce souvisejí s metodami ekofyziologie, které umožňují na různé škále procesů (od 
molekulárních interakcí až po měřítko lesních porostů, populací) ocenit průběh reakcí, 
identifikovat limitní článek řetězců fyziologických procesů.  

Trend výzkumu lesních ekosystému v posledních letech sále více směřuje 
k uplatňování tzv. merologického přístupu, kdy na základě podrobných znalostí o vybraném 
procesu realizujícím se v daném ekosystému, tvoříme konečnou informaci o tomto systému. 
Obecně leze říci, že takto získáváme informace o toku energie a látek daným ekosystémem. 

Je nasnadě, že právě při tomto způsobu studia ekosystémů mají nezastupitelnou úlohu 
bioklimatologické monitoringy a analýzy, které poskytují naprosto nezbytné informace o 
stavu jednoho ze základních medií ve kterém se realizuje plynová a látková komunikace mezi 
dřevinami a jejich vnějším okolím, tj. atmosférickém prostředí. Z pohledu ekofyziologa toto 
prostředí má dvě základní dimenze, tj. dimenzi prostorovou a časovou.  

Prostorovou dimenzi je myšleno to, že sledované prvky porostního mikroklimatu jsou 
výrazně prostorově heterogenní. To zajisté předurčuje měřičské schéma. 

Časová dimenze reflektuje sezónnost, tolik významný fenomén reálných lesních 
ekosystémů. 

Má-li být merologická analýza lesního porostu, jež je založena na ekofyziologickém 
sledování vybraného procesu úspěšná, NEMŮŽE být založena na pouhém 
bioklimatologickém pozorování, ale, a to je velice důležité, musí  umět do sebe začlenit a 
využít bioklimatologickou analýzu prostředí. Je totiž nezbytně nutné při ekofyziologických 
analýzách mít po ruce informace o historii daného objektu zkoumání. V reálném prostředí 
lesa jsou to právě klimatologické charakteristiky, které tuto informační roli splňují. Osobně 
znám mnoho případů metodicky velice nadějných ekofyziologických studií, ve kterých právě 
nedostatečné či chybějící informace o prvcích bioklimatu takového vědecké informace 
dokonale degradují! 

Na tomto místě je vhodné doložit význam začlenění bioklimatologických měření a 
analýz do kontextu merologického výzkumu lesních ekosystémů: 
• Sluneční radiace a její interakce s lesním porostem. Její množství, prostorová distribuce, 

kvalitativní změny, radiační bilance (radiace dopadající, porostem prostupující, odražená). 
Zásadní produkčně-tvorný prvek vnějšího prostředí dřevin. Úspěšně zvládnuté měření 
sluneční radiace, její bilance a trajektorie v porostní vrstvě je základem pro kvantifikaci 
produkční aktivity s využitím růstových modelů. Kde právě vstupní prvek sluneční radiace 
je zásadní.Dlouhodobě úspěšná měření absorbované sluneční radiace v porostech jsou 



základem pro výpočty tzv. utilizačních koeficientů, které kvantifikují efektivnost s jakou 
daný ekosystém transformuje sluneční energii do biomasy.  

• Srážková bilance porostu. Vstupní parametr hodnocení evapotranspirační aktivity porostu 
s jejími denními/sezónními cykly. 

• Chování lesního porostu jako celku vůči vnější atmosféře má prvky aerodynamicky 
drsného tělesa, výměna energie a látek mezi porostem a vnější atmosférou se tedy děje 
značně  prostorově a časově variabilně.  Proto  je významné studium toků energie a látek 
na rozhraní korunová vrstva porostu a atmosféra je založeno na podrobných analýzách  
rychlosti a směru pohybu vzduchu,  měření gradientů teploty,vlhkosti vzduchu  a 
koncentrace CO2. Tyto informace jsou vstupními a řídícími parametry mechanismů 
vedoucích k otevírání či zavírání průduchů,  určují rychlost a hlavně prostorovou 
distribuci asimilační a transpirační aktivity, vedou ke stanovení energetické bilance 
porostu s konečnými důsledky na celkovou energetickou náročnost produkčních procesů 

• Jakékoliv synoptické extrémy, délka sezóny a charakter sezónního klimatu výrazně 
determinují množství uhlíku deponovaného v biomase porostu . 

 
Závěrem je tedy nutné zdůraznit to, že bioklimatologie díky výraznému pokroku 

měřící techniky a automatizace měření přeskočila pomyslný Rubikon být jen tabulkovou 
ozdůbkou ekologických a ekofyziologických studií lesních porostů, ale stala se 
rovnocennou a vysoce významnou částí produkčních analýz či studií   účinků vnějšího 
prostředí obecně. Tento význam rozhodně nesníží i nové trendy ekologického výzkumu 
spojené na jedné straně s metodami tzv. molekulové ekologie a na straně druhé 
s metodami dálkového průzkumu. 


