
 4.3. Vztahy rostlinstva a prostředí  

  T -  4.3.7. Rostlinstvo a ovzduší    (49)  

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 



Studuje vztahy mezi rostlinstvem a klimatickými a 
povětrnostními faktory 

 

Vlastní vzduch 

• fyziologické procesy rostlin limitovány přítomností O, N, 
CO2 , v ovzduší 

• O - prostředí aerobní nebo anaerobní 

• CO2  - kolísá (fotosyntéza, dýchání závisí na složení 
společenstev) 

 

Bioklimatologie 



• zdroj tepla - ovlivňuje intenzity fyziologických 
procesů (10 až 40 oC),  limituje rozšíření 
rostlinných druhů 

• zdroj světla - energie pro fotosyntézu 

 

Podle vztahu ke světlu rozlišujeme rostliny: 

• sciofilní: Tis, JD, BK 

• heliofilní: BO, TP, BR 

• heliosciofilní: SM, HB, LP 

 

Záření 



zejména mikroklima do výšky 1,5 až 2 m, je charakteristické 
aktivním povrchem půdy a porostu (= porostní mikroklima) 

• mikroklima porostů závisí na jejich výšce, druhové a 
prostorové skladbě 

Nízké porosty (paseky, kultury, školky ...) - aktivní povrch 
posunut do horní části rostlinných orgánů, časté  přízemní 
mrazíky (ohrožení) 

Vysoké porosty (mlaziny, tyčkoviny, tyčoviny, kmenoviny) - 
aktivní povrch tvořen korunami stromů (vyrovnané) 

+ význam klimatypů = rostlin přizpůsobených intenzitě záření, 
teplotám a srážkám  

 

Klima  



• porosty omezují přístup slunečního záření 

• denní i roční výkyvy teplot jou výrazně nižší než 
na volné ploše 

• pod porostem je ve dne chladněji a v noci 
tepleji (platí i o zimě a létě) 

• část srážek je zachycována korunami =  
intercepce (množství záleží na intenzitě a době 
trvání srážky) 

• výrazně působí zápoj (horizontální i vertikální) 

Druhová a prostorová skladba  



1. Co je předmětem zájmu bioklimatologie, 

2. Jaký je vztah rostlinstva a vzduchu, 

3. Jak rozdělujeme rostliny podle vztahu ke světlu 

4. Jaký je vztah rostlin a klimatu, 

5. Co je to porostní mikroklima a jaké má účinky, 

6. Co jej ovlivňuje a jak ?  

Opakování 



Učebnice str. 107 - 111, sešit 

Domácí úkol 



Příště? 


