
 4.3. Vztahy rostlinstva a prostředí  

  T -  4.3.8. Rostlinstvo, vítr a voda   (50)  

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



KLADNÝ 

• Opylování 

• Přenos semen 

• Šíření                                                                

 

ZÁPORNÝ 

• Vyšší transpirace 

• Polomy 

• Deflace 

 

Vliv proudění vzduchu na rostliny  



Působí tlumivými účinky  

Využíváme jich pro zpevnění porostů proti bořivému 
větru 

• Zevnitř 

• Zvenčí 

Pomocí zpevňujících prvků: 

• rozluka, 

• odluka, 

• závora 

V krajině pak lze budovat větrolamy 

Vliv rosltin na proudění vzduchu 



Odluka (o) 

• se zakládá na závětrné straně staršího porostu buď 
postupným prosvětlením, nebo vykácením naholo. 

 
Rozluka (r) 

• se vykácí naholo přibližně kolmo na směr 
nebezpečných větrů. Má rozdělit velké stejnověké 
porosty na menší části, u nichž se má vytvořit odolný 
ochranný plášť. Nemusí být přímočará. 

 
 

 

Prostorové zpevňovací prvky 
(zakládají se zpravidla při zalesňování) 



Závora (z) 

• je prosvětlený pruh ve stejnověkém porostu, který 
umožní vytvoření dlouhých zelených korun. 

 
Zpevňovací žebro (ž) 

• je pruh z odolných dřevin uvnitř stejnověkých 
porostů. 

Prostorové zpevňovací prvky 
(zakládají se zpravidla při zalesňování) 





Větrolamy 

Propustné 

Polopropustné 



• důležité je nejen jejich množství, ale i rozložení 
během roku (viz. klimogram ve cvičení) 

 

Rozlišujeme  pak rostliny : 

• vlhkomilné (hygrofyta) 

• suchomilné (xerofyta) 

• se středními nároky na vlhkost (mezofyta) 

 

Srážky 



je hlavním a určujícím faktorem fyziologie rostlin 

- výchozí materiál pro fotosyntézu 

- zpřístupňuje živiny 

- ovlivňuje vlastnosti stanoviště 

- zdrojem u nás jsou pouze atmosférické srážky 

- důležitý je poměr srážek k výparu (aridita a humidita viz. 

Walterův klimogram ve cvičení) 

Voda jako kladný činitel 



• část zachytí koruny - intercepce 

• část se odpaří 

• část stéká po kmenech 

podíly záleží na intenzitě a délce trvání, na dřevině, zápoji, věku ...  

 

+ převádí povrchový odtok na odtok 
podzemí (tlumení povodňových vln) 

 

Lesní porosty zpětně ovlivňují srážky 
dopadající na povrch přibližně takto: 



• odnos půdních vrstev = vodní eroze 

• šíření plevelů = změny ve složení fytocenóz 

• dlouhodobé záplavy = zahnívání kořenů 

• sníh + námraza = sněhové polomy, vrškové 
zlomy, ledové límce, ledovka, laviny = 
potlačování rozšíření lesních společenstev 

Voda jako záporný činitel 



1. Jak působí vítr na rostliny, 

2. co je to odluka, 

3. rozluka, 

4. závora, větrolamy, 

5. jak členíme rostliny podle vzathu k vodě, 

6. jak působí voda na rostliny jako kladný činitel, 

7. jak působí jako záporný činitel ? 

Opakování 



Učebnice str. 116 - 119, sešit, opakovací otázky 
str. 120 

Domácí úkol 



Příště? 


