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Mapování výskytu vybraných fytopatogenů

Introdukce nepůvodních patogenů dřevin

• zásadní problém lesnictví, ochrany přírody a 

krajiny a hospodaření v krajině vůbec

• významné ekonomické škody, často 

nevratné 

Mapování

• často obtížná detekce v terénu v počátečním 

stadiu

• neznámý rozsah výskytu a trajektorie šíření

• nejasné ekologické nároky a limitující 

faktory



Plíseň olšová (Phytopthora alni) 

• typický nepůvodní invazní organismus
• oligofág olší – hniloba kořenů a krčků, poškození dřevin, chřadnutí 

až odumření
• transformer - poškozovány mokřadní aj. olšiny a břehové porosty

Rozsah škod
1. vodohospodářství: poškozeno až 80–90 (–100) % olší v 

porostu, ekonomické škody, změna struktury břehových 
porostů, stabilita břehů atd. 

2. ochrana přírody a krajiny: nevratné poškození BP, 
mokřadních olšin, olšin olše šedé, aj.

3. lesnictví (1,6%, tj. cca 2,6 mil. ha)

4. školkařství
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Plíseň olšová (Phytopthora alni) v ČR
• 1993 - chřadnutí olší: (Jančařík, 1993)

• 2001 - první izolačně doložený výskyt (PA)

• 2002 - souvislost mezi intenzitou poškození a povodněmi
- PVL: sanace několika desítek tis. olší

• 2010 - více než 400 lokalit
- tisíce km břehových porostů 
- invaze mimo kontrolu
- největší škody PVL, POH, méně PLA, PMO 
- šíření na východ povodím Moravy
- úzká vazba na vodní toky, napadení lesních porostů nepříliš významné

• od r. 2001 
– systematické studium: distribuce, význam, populační analýza, 
ekologie, epidemiologie, rezistence, možnosti ochrany
- nejvíce prostudovaný patogen dřevin
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ČR

• 1993: chřadnutí olší: JH (Jančařík, 1993)… PU?

• 2001: první izolačně doložený výskyt (PA)

• 2002:

• souvislost mezi intenzitou poškození a povodněmi

• PVL: sanace několika desítek tis. olší

• 2010:

• více než 400 lokalit

• tisíce km břehových porostů 

• invaze mimo kontrolu

• největší škody PVL, POH, méně PLA, PMO 

• šíření na východ povodím Moravy

• úzká vazba na vodní toky, napadení lesních porostů nepříliš 
významné



Modelová studie -
Mapování výskytu plísně olšové 
(Phytophthora alni) v povodí Vltavy

• snaha postihnout všechny typy 
stanovišť

• zachycení výškového gradientu i míry 
antropogenní přeměny krajiny

• zhodnocení různého stupně 
konektivity porostů 

• vytvoření typologie krajiny 

– stanovení prostorového rámce pro 
terénní mapování



Modelová 
studie 

Design mapování
• stratifikovaný 

výběr na základě 
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Modelová 
studie 

Design mapování
• stratifikovaný 

výběr na základě 
výsledků 
typologie krajiny

vysoké škody

nízké škody 



Model výskytu pro celou ČR - metodický postup

Mapování & analýza aktuálního rozšíření

• břehové porosty
• liniové & solitérní porosty
• porosty v lesních komplexech
• školky, výsadby

Analýza podmínek prostředí

• abiotické podmínky (klima, reliéf)
• porostní a habitatové podmínky
• rozloha povodí & konektivita říční 

sítě

Modelování vztahu
- analýza potenciálního rozšíření

Odhad rizik a potenciálních škod
• finální podklad pro návrh managementu 

porostů, ochranná opatření



environmental
conditions

species 
distribution

Ecological Niche

Maximum Entropy Modelling
• hodnocení vztahu distribuce zájmových druhů k relevantním faktorům prostředí

Modelování potenciálního výskytu



Model potenciálního výskytu a škod P. alni

Vstupní proměnné
1. ÚROVEŇ POROSTU:

nadmořská výška porostu

lesní vegetační stupeň

skupina lesních typů

přítomnost toku - 1: ne, 2: ano

1: bez toku, 2: do 1 m, 3: do 10 m, 4: nad 10 m   

věk porostu   

zakmenění

podíl olší na druhové skladbě   

výměra porostu   

zásoba biomasy   

zásoba biomasy v m3/ha   

prosychání - 1: ne, 2: ano

míra prosychání  - 1: ne, 2: <10%, 3: 10-25%, 4: 25-50%, 5: >50%

přítomnost P.alni - 1: ne, 2: ano

kvantifikace PA - 0: neni, 1: <10ks, 2: <50 ks, 3: <100 ks, 4: >100 ks   



Model potenciálního výskytu a škod P. alni

Vstupní proměnné
2.   ÚROVEŇ OKOLÍ POROSTU (BUFFER 500m):

rozloha olšin v okolí

součin rozlohy olšin v okolí a jejich procent. zastoupení v porostu

délka okrajů porostů s olšinami v okolí

podíl lesních ploch v okolí

délka liniové vegetace v okolí   

průměrná nadm. výška okolí   

vertikální heterogenita reliéfu (std) okolí

průměrná roční teplota v okolí

průměrná lednová teplota v okolí

průměrné roční srážky v okolí



Model potenciálního výskytu a škod P. alni

Vstupní proměnné
3.   ÚROVEŇ SUMÁRNÍCH POVODÍ:

plocha sumárního povodí

počet porostů olšin v povodí

souhrnná plocha porostů olšin v povodí

součin rozlohy olšin v povodí a jejich procent. zastoupení v porostu

souhrnná délka vodních toků v povodí   

počet rybníků v povodí   

vertikální heterogenita reliéfu (std)  v povodí

podíl zalesněné plochy v povodí   



Výsledky modelu



Dispersal model:
CIRCUITSCAPE – THEORY (McRae 2006, McRae et al. 2008)

Další kroky - modelování šíření
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