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Abstract 
Forests of Děvín Nature Protected Area belong to the most remarkable remnants of 
mesophilous pannonian forest communities in the Czech Republic. Since the medieval they 
were intensively managed, with a clear-cut period of about 10 years. In 1946 the Děvín 
Nature Protected Area was established and forests remained unmanaged until today; game 
preserve was however cancelled only in 1996. This resulted in a succession towards 50–90 
years old forests by now, while the undergrowth vegetation was under rather intensive 
influence of ungulates.  
In the 1950s and 1960s the forests were described within a forestry research. Well-localised 
records from about 200 vegetation plots and 35 described and analysed soil profiles were 
repeated using original methodology in 2002–2003. 
Two main processes were observed in vegetation. 1. Canopy became closer; forests are more 
shady and colder; herb and shrub layers became notably species-poorer. The total diversity is 
however probably not much changed yet. Light-demanding species disappeared, graminoids 
in particular. 2. Overall eutrophization due to forest maturing, influence of ungulates, and 
probably also airborne nitrogen deposits. Notably, nitrophilous Impatiens parviflora and 
Geum urbanum invaded the forests. Nutrient-demanding tree species (as Fraxinus excelsior, 
Tilia platyphyllos and Acer app.) increased. Soils reflect the gradual forest succession. 
Illimerisation seems to be the main process, which is a result of transition from open canopy 
to the closed forest.  
To maintain the biodiversity of forests in Děvín, a partial application of traditional 
management is recommended. Otherwise, forest ecosystems will become homogeneous, 
relatively species-poor communities, while some rare and species-rich forest types 
(thermophilous oak forests) will probably decrease notably. 
 
Key words: biodiversity maintenance, deciduous forest, eutrophization, forest management, 
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Úvod 
 
Národní přírodní rezervace Děvín patří k nejvýznamnějším maloplošným chráněným územím 
v České republice, a to především kvůli vysoké biodiverzitě na všech úrovních. Byla 
vyhlášena roku 1946 a má rozlohu 384 ha, z čehož přibližně 3/4 jsou lesy. V minulosti byly 
tyto lesy velmi intenzivně využívány, obhospodařovány jako pařezina (les nízký) nebo 
s ponechávanými výstavky (les střední). Dřevo se používalo hlavně jako palivo. Většina 
porostů tak měla v roce 1947 věk jen do 30 let, pouze menší část byla o málo starší (Kouřil 
1955). Nedostatek dřeva a špatný stav lesa vedl od konce 19. století k několika zalesňovacím 
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akcím. Vysázeny byly především jasanové a cerové porosty na temeni Děvína a zejména na 
Kotelné borovice černá, trnovník akát a pajasan žláznatý. Kromě toho byla na Děvíně oborně 
chována lovná zvěř (daňci, mufloni, kozy bezoárové). Obora byla zrušena až roku 1996. 
Mufloni zde však žijí dodnes. Jižní úpatí Děvína bylo zřejmě od středověku využíváno jako 
vinice. 
Dřívější způsob obhospodařování spočíval zejména v setrvalém a intenzivním odnímání 
biomasy, ať už v podobě dřeva nebo opadu (hrabání, pasení). Spolu se způsobem obnovy to 
vedlo k ustavení světlých lesů s dominantním habrem a dubem zimním a druhově bohatým 
podrostem keřů, trav a bylin. Posledních 50 let však jsou tyto lesy ponechány téměř bez 
obhospodařování, takže probíhá sukcese k jiným typům lesa.  
Prvním hlavním cílem studie prováděné v letech 2001-2003 je popsat změny stavu lesní 
vegetace a půd NPR Děvín a objasnit hlavní příčiny případných změn. Referenčním 
materiálem umožňujícím srovnat stav v 50. a 60. letech a v současnosti jsou fytocenologické 
snímky doc. Jaroslava Horáka (publikovány v Horák 1969), doplněné popsanými a 
analyzovanými půdními profily. Druhým hlavním cílem je navrhnout způsob budoucího 
obhospodařování, přičemž hlavním kriteriem je udržení vysoké biodiverzity v NPR Děvín. 
Tento článek podává předběžné a základní výsledky studie, protože fytocenologické snímky 
nejsou zatím analyzovány všechny; stejně tak laboratorní analýzy půdních vzorků nebyly 
v dané době všechny k dispozici. 
 
Lesní vegetace studovaného území 
 
Lesní typy NPR Děvín studoval v 50. a 60. letech doc. J. Horák. Výsledky podrobného 
typologického výzkumu jsou shrnuty v pracích Horák (1967) a Horák (1969). Zjednodušeně 
lze v území rozlišit tři hlavní typy lesa (srovnej s Moravec et al. 2000, Němeček et al. 2001):  
1. Teplomilné bazifilní doubravy ze svazu Quercion pubescenti-petraeae. Jsou to nízké, ne 
zcela zapojené světlé porosty Quercus pubescens, Tilia platyphyllos a Cornus mas. Podrost 
bývá druhově velmi bohatý, na ploše (fytocenologickém snímku) je typicky 50-60 druhů. 
Charakterizován je druhy Brachypodium pinnatum, Dictamnus albus, Vincetoxicum 
hirundinaria, Lithospermum purpureocoeruleum, Geranium sanguineum, Teucrium 
chamaedrys a dalšími. Substrátem jsou rendziny, ilimerizované půdy a černozemě. 
Teplomilné bazifilní doubravy se vyskytují poměrně maloplošně na suchém a teplém 
jihovýchodním úpatí Děvína. 
2. Subpanonské dubohabřiny ze svazu Carpinion. Polostinné lesy dominované Quercus 
petraea agg., Carpinus betulus, Tilia platyphyllos a Acer spp. V podrostu jsou hlavními druhy 
trávy Melica uniflora, Dactylis polygama a byliny Convllaria majalis, Galium odoratum, 
Hepatica nobilis, Lathyrus vernus, Pulmonaria officinalis, Polygonatum multiflorum, 
Campanula rapunculoides, Geum urbanum, Viola mirabilis a další. Na ploše se vyskytuje 
zpravidla 20-40 druhů. Substrátem jsou ilimerizované půdy a černozemě. Tento typ je široce 
rozšířen zejména na mírně skoněných svazích severního a severozápdního úbočí Děvína. 
3. Suťové lesy ze svazu Tilio-Acerion. Stinné vlhké lesy s dominantními Tilia platyphyllos, 
Acer pseudoplatanus a Fraxinus excelsior. V podrostu zcela převládá Aconitum lycoctonum, 
dále Mercurialis perennis a Galeobdolon montanum. Na ploše bývá jen okolo 10-20 druhů. 
Substrátem jsou rendziny a pararendziny. Tento lesní typ porůstá severní úbočí pod vrcholem 
Děvína a východní svahy Kotelné.  
 
Metodika  
 
Hlavním metodickým přístupem je systematické zopakování záznamů z 50. a 60. let, za 
použití stejných metod jak v terénu, tak při laboratorních analýzách. Umístění více než 100 
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ploch s fytocenologickými snímky byla identifikována pomocí zákresu v mapě 1:10 000 a 
popisů situace na stanovišti (konfigurace terénu apod.) v původních typologických 
zápisnících. Ke každému historickému fytocenologickému snímku byl v letech 2002-2003 
zapsán jeden nový snímek, a to ve stejné roční době. Snahou bylo umístit snímek co 
nejpřesněji do místa původního snímku. Odhadovaná nepřesnost je maximálně 50 metrů - 
v těchto případech je vegetace na větší ploše velmi homogenní a vliv prostorové variability 
proto zřejmě není zásadní. U fytocenologických snímků byla zaznamenávána vertikální 
struktura vegetace (vegetační patra a jejich odhadovaná pokryvnost) a druhové složení 
s relativním zastoupením jednotlivých druhů pomocí kombinované sedmičlenné Braun-
Blanquetovy stupnice se stupni r, +, 1 až 5 (Braun-Blanquet 1964). Snímky jsou uloženy 
v elektronické databázi Turboveg (Hennekens  1998-2000), pro jejich úpravu před 
statistickými analýzami byl použit program Juice (Tichý 2002). K dispozici je dále asi 35 
opakovaných půdních profilů s odebranými vzorky; vzhledem k dosud neúplným 
laboratorním rozborům však výsledky zatím nemohou být v tomto článku prezentovány. 
Změny ve složení vegetace byly analyzovány pomocí ordinačních metod (ter Braak & 
Šmilauer 1998). Analýza hlavních  komponent (PCA) ukazuje vliv času na odlišnost mezi 
skupinami historických a současných fytocenologických snímků. Příslušnost snímku k jedné 
ze 104 ploch byla aplikována jako 104 kovariát – prostorová variabilita vegetace tak byla 
eliminována a analýza ukazuje čistě časovou varabilitu. Redundanční analýza (RDA) ukazuje 
vliv času na druhové složení vegetace. Jako proměnná prostředí byl použit čas, tj. období 
zápisu snímku. Plochy byly opět použity jako kovariáty - výsledkem je tedy čistě působení 
času na druhové složení vegetace. V tomto případě byly zvlášť analyzovány sušší a vlhčí lesní 
typy, tedy 1. (71 párů snímků) + 2. (3 páry snímků), a 3. typ (30 párů snímků), viz výše. 
Zkoumány byly dále změny v počtu druhů v jednotlivých vegetačních patrech. Rozlišovány 
byly stromové (E1), keřové (E2) a bylinné (E1) patro. 
Příčiny změn byly odhadnuty pomocí kalibrace Ellenbergových indikačních hodnot 
(Ellenberg et al. 1991). Pro každý snímek byla spočítána průměrná hodnota z indikačních 
hodnot pro druhy ve snímku obsažených. Uvažováno bylo šest indikačních parametrů: světlo, 
teplo, kontinentalita, půdní vlhkost, reakce (resp. obsah vápníku) a obsah dusíku (resp, 
produktivit stanoviště) – srovnej Schaffers & Sýkora (2000). U každého parametru byly 
posléze srovnány hodnoty skupiny historických a současných snímků, signifikance rozdílů 
byla otestována t-testem. 
 
Výsledky 
 
Počet druhů poklesl ve všech uvažovaných vegetačních patrech (Obr. 1). Nejvýraznější je 
úbytek druhů keřového patra – z dřívějších téměř deseti dnes zůstávají průměrně jen necelé 
čtyři druhy na snímku. Podobný pokles druhů byl zaznamenán v bylinném patře – z dřívějších 
27 poklesl průměrný počet druhů na snímku na 18. Ještě výraznější je pokles maximálních 
počtů, a to z 20 na 8 v keřovém patře a z více než 60 na 35 v bylinném patře. Naopak druhová 
bohatost stromového patra téměř nedoznala změn. 
Výsledky PCA ukazují, že časový posun je natolik významný, že historické a současné 
fytocenologické snímky tvoří dvě oddělené skupiny (Obr. 2). Dokonce i když byla uvažována 
celková variabilita v souboru snímků (tj. nebyly použity kovariáty podle ploch, k časové 
variabilitě se přidává ještě prostorová variabilita), historické a současné snímky tvoří 
v ordinačním diagramu dvě zřetelně oddělené skupiny, ovšem  s jistou přechodovou zónou 
(obrázek zde není prezentován). 
Výsledky RDA pro mezofilní a sušší lesní typy (Obr. 3) ukazují, že nejvíce ubylo druhů 
z keřového patra, některé mezofilní graminoidy (Dactylis polygama, Brachypodium 
sylvaticum, Carex muricata) a teplomilné a světlomilné byliny (Bupleurum falcatum, 
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Securigera varia, Festuca rupicola, Clinopodium vulgare, Veronica chamaedrys agg.). 
Nejvíce přibylé druhy jsou na živiny náročné dřeviny a jejich semenáčky (Fraxinus excelsior, 
Tilia platyphyllos, Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), a nitrofilní byliny 
(Galeobdolon montanum, Viola odorata, Impatiens parviflora – invazní druh, Chaerophyllum 
temulum).  
Ve vlhkých lesních typech (Obr. 4) nejvíce ubyly opět křoviny a některé stromy (Tilia 
cordata, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra), některé graminoidy (Carex muricata, Poa 
nemoralis, Brachypodium sylvaticum, Dactylis polygama, Milium effusum), světlomilné lesní 
byliny (Veronica chamaedrys agg., Fragaria vesca, Campanula persicifolia, Hypericum 
hirsutum) a některé na živiny náročné lesní byliny (Dentaria enneaphyllos, Viola mirabilis, 
Alliaria petiolata, Adoxa moschatellina). Nejvíc přibyly na živiny náročné dřeviny (Tilia 
platyphyllos, Fraxinus excelsior) a jejich semenáčky (vč. Acer spp.), a nitrofilní byliny, 
obzlášť Impatiens parviflora. 
Ellenbergovy indikační hodnoty ukazují většinou vysoce signifikantní změny ve všech 
parametrech (Tab. 1). Průměrná hodnota světla poklesla, hodnoty půdní vlhkosti a dusíku 
(resp. produktivity) stouply. Naopak teplota, kontinentalita a půdní reakce (resp. obsah 
vápníku) jsou jen málo změněny, i když signifikantně. Směrodatné odchylky všech parametrů 
jsou pro supinu současných snímků nižší než pro skupinu historických snímků. 
 
Diskuse 
 
Výsledky celkem přesvědčivě ukazují homogenizaci lesní vegetace. Počet druhů klesá, 
ubývají světlomilné a teplomilné druhy (vyskytující se v dřívějším otevřeném lese se 
světlinami), přibývají na dusík náročnější dřeviny a ruderální byliny. To lze interpretovat 
jednak jako pozvolnou sukcesi směrem ke stinnému a vlhčímu lesu, jednak jako celkovou 
ruderalizaci lesa. První proces se vyznačuje zlepšenou dostupností živin (hlavně dusíku, 
ostatní prvky zřejmě nejsou při daném typu substrátu limitní). Biomasa, která není 
odstraňována jako v minulosti, se ve vlhčích podmínkách může pomocí mikroorganismů 
apod. daleko lépe rozkládat a je tak uvolňováno dostatečné množství živin, aby mohly 
nastoupit jasan, lípa a javory. Podobný trend byl pozorován v Českém krasu, území s Pálavou 
pokud se týče přírodních podmínek i historie obhospodařování srovnatelném (Hofmeister 
2002). Chov lovných kopytníků zase patrně přispěl k šíření ruderálních bylin (kuklík, kopřiva, 
netýkavka). Zvěř nepochybně působila na složení vegetace mimo jiné okusem, spásáním a 
sešlapem (Kochová 1990, Varga 1990, Reimoser & Gossow 1996). Obohacování živinami je 
možné vysvětlit také antropogenními imisemi dusíku, které v posledních desetiletích 
významně ovlivňují stav evropské vegetace (Bobbink et al. 1998). Okyselující vliv dusíkatých 
imisí se však v dobře pufrujících půdách Děvína jen těžko mohl nápadněji projevit. 
Pravděpodobným trendem půdních změn je pozvolné zintenzivnění illimerizace v příslušných 
půdních typech, zapříčiněné nástupem slabě promyvného režimu v podmínkách zapojeného, 
relativně vlhkého lesa. 
 
Alternativy budoucího hospodaření 
 
Základní poznatek této studie, totiž že v lesích NPR Děvín došlo během padesáti let od 
ponechání samovolnému vývoji ke druhovému ochuzení a homogenizaci vegetace s určitými 
příčinami, je nutné uvážit při plánování budoucího managementu lesů této rezervace. Dvě 
varianty budoucího obhospodařování a následného vývoje jsou ve stručnosti následující: 
1. Bezzásahový režim. Lesy se ponechají samovolné sukcesi i nadále. Nejméně se změní 
suťové lesy, alespoň pokud se podrostu týče. Rovněž jejich rozloha zůstane zřejmě stejná. 
Rozpad stromového patra je málo pravděpodobný, alespoň jej u dnes devadesátiletých porostů 
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nelze zatím pozorovat. Dubohabřiny se stanou během svého stárnutí (dnes mají okolo 30-60 
let) ještě stinnějšími, téměř zmizí světlomilné trávy a byliny a druhová bohatost se v průměru 
ještě dále sníží. Ve stromovém patře ubude dub a habr na úkor jasanu, lípy a javorů. Šipákové 
doubravy budou omezeny jen na okraje lesních porostů na jižním svahu, na kontaktu 
s bezlesím. Nízké mahalebkové doubravy se „posunou“ směrem ke dřínovým doubravám, 
druhové bohatství bylinného patra v nich rapidně poklesne, což lze dobře pozorovat už dnes. 
Důležitý bude případný vliv zvěře, která je hlavním činitelem selektujícím semenáčky dřevin. 
2. Zavedení tradičního managementu. Z praktických důvodů zcela jistě nepůjde zavést 
dřívější intenzivní hospodaření na celé ploše lesů. Výsledkem by tedy byla mozaika 
zapojených starších a světlých mladších lesů a mýtin, případně středně velkých pasek. 
Důležité bude uvážit intenzitu, způsob a plošný rozsah zásahů, a zároveň přímo určit jejich 
místa. V každém případě by tento typ managementu měl za následek zvýšení druhového 
bohatství lesů a udržení teplo- a suchomilných lesních typů, z nichž nejvýznamnější jsou 
nepochybně šipákové doubravy. 
Ať už bude zvolena kterákoli z variant, je nutno uvážit, co s vysazenými porosty borovice 
čené (Pinus nigra) na Kotelné a dubu ceru (Quercus cerris) na plošině Děvína. Důležité bude 
také zvážit případné budoucí zastoupení jilmu horského (Ulmus glabra) v porostní skladbě. 
Ne zcela jasnou otázkou je také potenciální příměs buku lesního (Fagus sylvatica) 
v děvínských lesích. 
Při rozhodování o budoucím managementu lesních porostů NPR Děvín by měl být považován 
za klíčový fakt, že území patří druhovou bohatostí a počtem typů ekosystémů a stanovišť 
k nejvíce různorodým oblastem v České republice a střední Evropě. V případě bezzásahové 
varianty velmi pravděpodobně hrozí podstatné ochuzení zdejší biodiverzity, která je dnes sice 
stále ještě značně vysoká, v dalších desetiletích by však mohla dospět do značně 
jednotvárného stavu. Jde hlavně o beta-diverzitu (mezi jednotlivými stanovišti, plochami), 
celková (gama-) diverzita pravděpodobně zůstane díky existenci trvalého bezlesí zachována. 
Pokud chceme na Děvíně různorodé lesy, asi nezbude nic jiného než zabránit jejich 
homogenizaci nějakým typem odnímání biomasy a disturbancemi, nejlépe částečným 
zavedením tradičního managementu. 
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Obrázky a tabulky: 

 
Obr. 1: Boxploty počtu druhů v historických (1953-1964) a současných (2002-2003) 

snímcích, pro stromové (E3), keřové (E2) a bylinné (E1) patro. Ukázány jsou průměry, 
standardní odchylky a minima-maxima. 

 
 

 
Obr. 2: Rozdíl mezi dřívějším a současným stavem ploch. Variabilita v rámci 104 párů 
snímků (1 historický a 1 recentní na každé ploše) je zobrazena pomocí ordinačního diagramu 
z PCA analýzy. Kroužky označují historické, čtverečky současné snímky. Jako kovariáty jsou  
použity plochy, jde tedy o čistý efekt časové změny. 
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Obr. 3 a 4: Vliv času na změny v zastoupení jednotlivých druhů. Ordinační biploty ze dvou 
RDA zobrazují jen nejlépe fitující druhy. Kovariáty jsou určeny 104 plochami, jde tedy o 
čistý efekt času. Názvy druhů jsou zkráceny, T označuje stromové patro, S keřové patro a juv. 
semenáče dřevin. Jinak jde o druhy bylinného patra.  
 

 
Obr. 3: Suché a mezické lesy - typy 1 a 2, 71 a 3 páry snímků. Z celkových 283 druhů je 
ukázáno 53. 
 

   
Obr. 4: Vlhké lesy - typ 3, 30 párů snímků. Z celkových 143 druhů ke ukázáno 50. 
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t-test průměr SD 
ZW 

t-value p Hist. Rec. Hist. Rec. 
L -7,52 0,0000 5,1 4,5 0,71 0,43 
T -2,12 0,0351 5,7 5,6 0,20 0,17 
C -7,36 0,0000 3,8 3,6 0,22 0,16 
M 5,46 0,0000 4,9 5,2 0,50 0,30 
R -2,69 0,0077 7,0 6,9 0,26 0,19 
N 5,53 0,0000 5,6 6,1 0,85 0,46 

 
Tab. 1: Změny Ellenbergových indikačních hodnot kalibrovaných pro snímky, mezi 

historickými (Hist.) a recentními (Rec.) snímky. Uvažovány jsou světlo (L), teplota (T), 
kontinentalita (C), vlhkost (M), půdní reakce (R) a obsah živin (N) Signifikantní rozdíly 
byly ukázány pomocí t-testu u všech parametrů, výraznější změny se ukázaly u L, M a N 
(viz průměrné hodnoty). Variabilita mezi snímky se snížila (viz SD). 

 


