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Škodlivý vliv bělomechu v lesních porostech. 

Význam mechů v lesních porostech se zatím většinou oceňuje pouze podle 
jejich vlivu na vodní režim lesních půd, zejména podle jejich schopnosti pou
tati srážkovou vodu. V tomto směru mohou mít méně husté porosty, na př. 
druhů rodu Hypnum, Hylocomium, vliv příznivý, protože pohlcenou srážkovou 
vodu propouštějí postupně k minerální půdě, nebo vysloveně nepříznivý. 
Některé druhy rašeliníků na vlhčích stanovištích poutají velká množství vody , 
působí trvalé zamokření půdy a vytvářej í nepříznivé podmínky pro kořeny 
dřevin. Bělomech , který roste naopak na sušších stanovištích, může zadržovat 
tak velká množství vody, že její nedostatek se často projeví na vzrůstu porostů 
(1, 2), zejména smrkových, které na těchto stanovištích mívají kořeny při 
povrchu půdy. 

Vedle vlivu na vodní režim v lesních porostech tvoří husté pokryvy 
některých druhů mechů (druhů rodu Sphagnum, Polytrichum a Leucobryum 
mechanickou překážku přirozené obnovy dřevin ( 3). 

Přes to, že se běžně uvádí, že lesní mechy prozrazují svou přítomností 
rychlost a typ humifikačního procesu, nebyla zatím věnována pozornost tomu, 
zda a jak mohou samy působit na rozklad organické hmoty a průběh humi
fikace. Konečně máme pouze sporé zprávy o tom, kolik rostlinných živin mohou 
mechy vázat. v pokrývce ( 4). Tato jejich účast na koloběhu látek v lesních po
rostech může být dosti významná, zejména na chudších stanovištích. Proto 
při plánování přeměn jehličnatých monokultur stojíme někdy před otázkou, 
jak naložit se silnějšími vrstvami mechů, protože jejich rozklad probíhá velmi 
pomalu a tím je celý postup přeměny zdržován. 

K získání alespoň informativních dat byly při plánování přeměny smrkové 
monokultury v polesí Nový Ples (pokusný lesní závod Opočno) zjištěny obsahy 
hlavních minerálních živin v bělomechu, který v tomto porostu tvořil velmi 
silnou pokrývku, ve vztahu k obsahu minerálních látek v zeolitickém půdním 
podílu a pravděpodobné spotřebě živin porostem. 

Materiál a metody 

Porost, ve kterém byly vzorky odebrány, je smrková monokultura IV. věkové t.Ndy, zalo
žená sadbou, na d egradované půdě, vzniklé na labských terasách. Eluviální horizont silný 
12 - 25 cm je tvořen hlinitou, až hlinito-písčitou půdou, značně ulehlou, světle šedě zbarvenou 
splavenými humusovými látkami. Pod touto vrstvou je šedožlutá až žlutá, písčitá, nebo písčito
hlinitá zemina, silně ulehlá a zatvrdlá. Vzorky půdy byly odebrány na 5 místech plánovaných 
kotlíků. Analysován byl průměrný vzorek z pěti odběrů obou horizontů. Stanoven byl obsah 
hlavních rostlinných živin v zeolitickém půdním podílu ve výluhu 20°/o kyselinou solnou (8). 
Stanovení jednotlivých prvků ve výluhu bylo provedeno běŽnými metodami. Z téhož místa, 
ze kterého b yl odebrán vzorek půdy, byly odebrány i vzorky bělomechu, který zde vytvořil 
vrstvu 14 - 17 cm tlustou. v těchto vzorcích i ve vzorcích, které byly odebrány ke srovnání na 
podzolovaných permokarbonských půdách u Nečtin byly stanoveny hlavní rostlinné živiny po 
mineralisaci směsí kyseliny dusičné a so lné. Obsah dusíku byl stanoven Kjehldahlovou metodou. 
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V edle průměrného vzorku z každého odběru byl jed en vzorek bělomechu rozdělen n a. živou, 
vegetující a na odumřelou část , a v obou zj ištěny obsah y hlavních ros tlinných živin. 

Výsledky rozborů 

V tabulce 1 jsou uvedeny obsahy nejdůležitějších minerálních látek v zeo
Jitickém půdním komplexu , tedy látek, které mohou být postupně uvolňovány 
pro výživu porostu. Podle jejich obsahu můžeme půdu klasifikovat jako cel
kově velmi chudou minerálními látkami. Zejména obsahy vápníku i hořčíku 
jsou na úrovni obsahů těchto látek v nejchudších podzolech na severočeských 
kvádrových pískovcích nebo na píscích jihočeské pánve. Celková chudost 
minerální půdy vedle vlhkostních poměrů pravděpodobně způsobuje to , že 
většina kořenů smrku je omezena na tenkou vrstvu humusu a humusem obo
hacené minerální půdy pod vrstvou bělomechu. 

Vzhledem k chudosti půdy jsou obsahy minerálních látek i dusíku v bělo 
mechu, tak jak jsou uvedeny v tabulce 2, poměrně značně vysoké. V této ta
bulce jsou uvedeny rozbory vzorků ze smrkové monokultury, kde každoroční , 
poměrně bohatý opad jehličí , může přispívat k udržení vysokého obsahu živin 
ve vrstvě bělomechu. K ověření těchto výsledků byly analysovány vzorky 
bělomechu z Nečtin, z nichž dva byly odebrány na volné ploše - holině, po 
smýcení starého, prořídlého borového porostu (vzorek 1 a 2), kde opad jehličí 
byl nepatrný, a jeden v mladém borovém porostu III. věkové třídy. Zde tvořil 
bělomech pouze jednotlivé roztroušené polštáře. Také zde obsahy živin jsou 
vysoké (tabulka 3) a až překvapivě se shodují u některých prvků s hodnotami 
nalezenými ve vzorcích bělomechu z Nového Plesu. Pouze v obsahu hořčíku 
a, dusíku se jeví podstatnější rozdíly. 

Pravý význam nahromadění živin v bělomechu vynikne teprve tehdy, 
propočítáme-li množství biogenních prvků, poutané na 1 ha. 

Ve smrkové monokultuře v Novém Plese bylo zjištěno 7 kg sušiny ~ělo 
mechu na 1 m2 , což odpovídá celkové hmotě 70 000 kg/ha. Obsahy živin v této 
hmotě jsou uvedeny v tabulce 4, na základě průměrných hodnot. 

Diskuse 

S mi r no v a ( 4) při studiu koloběhu dusíku a popelovin v rokytníkové 
smrčině zjistila ve dvou druzích mechů (Pleurotzium Schreberi a Hylocomium 
proli ferum), které rostly ve zkoumaných porostech, také poměrně značně vy
soké obsahy rostlinných živin. Při srovnání těchto údajů s obsahem živin 
v jehličí smrků, rostoucích na stejném stanovišti, které je ze všech stromových 
orgánů na živiny nejbohatší (tabulka 6), je zřejmé, že se obsahy hlavních rost
linných živin v jehličí i v mechu sobě blíží. Při váze sušiny mechů 1520 kg/ha 
podle údajů Smirnov é obsahují mechy 15,5 kg dusíku , 7,1 kg kysličníku 
fosforečného a 18,7 kg kysličníku draselného. Porovnáme-li tato data s roční 
spotřebou 60letého smrkového porostu podle tabulky v uvedeném článku , 
zadržuje mech téměř polovinu roční spotřeby dusíku a fosforu a téměř jedno
roční spotřebu draslíku. Protože to jsou živiny poutané ze zásoby přístupných 
látek, není tato ztráta zejména u dusíku bezvýznamná. 

Hodnoty, které byly zjištěny při zkoumání obsahu minerálních látek 
a dusíku v bělomechu jak v Novém Plese a v Nečtinech, ukazují, že i když 
jsou množství obsažená v sušině bělomechu menší, než v pokryvech mechů , 
které analysovala Smirnov á, je to více než vyváženo velkou hmotou, 
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kterou sou islý pokryv bělomechu představuje. Jakým způsobem ale zasahuje 
bělomech do koloběhu živin v porostu vyvstane teprve tehdy, uvážíme-li 
celkový obsah živin poutaný bělomechem na l ha, s celkovou pot.fobou někte
rých minerálních látek, které jsou potřebné k růstu smrčiny čtvrté bonity, tedy 
obdobné studovanému porostu. Podle údajů Ren ni e ho (9) , obsažených 
v rozboru dosavadních prací o spotfobě živin lesními porosty, spotfobuje pade
sátiletá smrčina uvedené bonity 350 kg vápníku, 11 kg drasla a 27 kg fosforu 
na hektar. Jsou to živiny, lder' jsou jednak v tomto věku poutány v různých 

Obr. J. - Borovice vysetá na kfomitém písku, 
zalito vodou vytlačenou z bělomechu. 

Obr. 2. - Borovicevysetá nakfomitémpísku, 
zaléváno destilovanou vodou. 

orgánech živého porostu, jednak ty, které byly z porostu odstraněny při pro
bírkách a prořezávkách do tohoto věku. Vidíme, že až na vápník, p:fovyšují 
ob ahy dalších dvou prvků poutané bělomechem několikanásobně spotřebu 
látek porostem k tvorbě orgánů do tohoto věku. Ph tom, že se ani odumřelý 
bělomech pod porostem prakticky n rozkládá, není možno počítat s jejich 
uvolněním za života porostu, spíše naopak, množství poutané se bude postupně 
zvětšovat. O tom, že skutečně s uvolněním nelze počítat, nás přesvědčuje to, 
že s ýjimkou dusíku není podstatnějších rozdílů mezi živou a odumřelou 
částí mech u. · 

Značn' množství hlavních rostlinných živin a z nich zejména dusíku, kter' 
bělomech poutá, může celkem dobře vysvětlit , proč smrkový porost v nad
rostu krní, zejména uvážíme-li ještě chudost půdy a to, jak nepřfanivě působí 
mocný mechový pokryv na vodní bilanci porostu. 

Nalétající semena dř vin zůstávají ležet na povrchu mechových polštář·ů 
a mohou vyklíčit jen za velmi příznivých okolností. Nevysvětlitelná j zatím 
otázka, proč semenáčky , které se přece jen v bělomechu uchytnou, zůstávají 
zakrnělé a odumírají. Aktivní acidita vody vytlačené z bělom chu se pohybuj 
kol m pH 6, je tedy o málo vyšší než pH dešťové vody a nemůže to být tedy 
reakce vody, která je sem náčkům na závadu. Je tedy otázka, zda voda 
v poJštářích bělomechu neobsahuje látky škodlivě působící na klíčení a vzrůst. 

Tento předpoklad byl potvrz n řadou pokusů. Jako příklad je zd uveden 
okus s klíčením borovice ve vodě vytlačené z bělomechu a ke srovnání v desti-

lovan' vodě (tabulka 6). ' 
Praj vila se zde tedy velmi silná inhibice počátečního růstu klíčků borovice. 

Nepříznivý vliv se projevoval i celkově nezdravým vzhledem - hnědé zbar
ení a n gativní geotropismus klíčků připomínal působení některých jedů 
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(alkaloidů a glykosidů). Uspořádání pokusů (klíčení na filtračním papíru nebo 
na kfomitém písku) vyloučilo možnost, že krnění je způsobeno nedostatkem 
kyslíku v hustých mechových polštářích, je třeba tedy příčinu hledat v pHmém 
účinku tekutiny hromaděné v polštářfoh bělomechn. 

U jednoleté modré lupiny bylo ovlivněno již samotné klíčení , počet vyklí
čených semen v destilované vodě byl 62, v bělom chu pouze 15. Mimo to byla 
v lmi dobfo patrná inhibice dalšího růstu semenáčků jednoleté ]upiny, moře
ných před vysetím ve vodě z bělomechu. Podobné účinky se projevily u smrku 
i pšenice. 

Které látky h1hibici působí , není zatím možno rozhodnouti. Tekutina, 
získaná lehkým tlakem z bělomechu nasyceného dešťovou vodou, má různé 
zbarvení. V hustších, hlavně smrkových porostech je hnědě zbarvena od humu
sových látek, které vznikají v polštářích bě1omechu především z rozkladu opa
dávajícího ::;mrkavého a borového jehličí. 

Smrkový surový humus obsahuje podle pokusů Winter a a B u -
b 1 i t ze (5 , 6, 7) látky, které působí nepříznivě na klíčení smrku, borovice 
a jiných semen a mají antibakterielní účinek. Mohla by s tedy inhibice klíčení 
př'ičítat na jejich vrub. Ovšem brzdivě působí i nezbarvená voda získaná 
z polštářů bělomechu z volného prostranství, která nebyla humusovými 
látkami zbarvena. To by spíše nasvědčovalo tomu, že jde o přímý produkt 
výměny látkové bělomechu. 
Závčr 

Škodlivé působeni bělomechu se projevuje vlivem na vadni režim v porostech zadržováním 
značného množství srážkové vody a ztižením přirozené i umělé obnovy porostů. Bylo zjištěno, 
že v bělomechu je obsaženo značné množství hlavních rostlinných živin. Podle rozborů vzorků 
bělomechu ze dvou lokalit obsahuje v sušině mezi 0,154 - 0,271 % CaO, 0,061 - 0,289 % MgO, 
0,320 - 0,525 % P 20 1„ 0,100 - 0,176 % }"e20 3, 0,466 - 0,732 % ~o. 0,098-0,149 S03 a 0,290 až 
0,780 % N. Na jedné z obou sledovaných lokalit bylo zjištěno 70 000 kg sušiny bělomechu na 1 ha. 
Množství drasla v této hmotě obsažené by stačilo zajistit výživu porostu smrku na 23 let, fosforu 
na 29 let, dusíku mt 16 let. 

NepHznivé prostfodí pro zmluzoni di'·evin ve vrstvo bělomechu je j ště zdůraznčno přítom
nosti inhibitujících látek ve vodě poutané pokryvem m echu. 

Z uvedeného vyplývá, že je tfoba zabránit šífoni bělomechu v porostech a tam, kde zaujal 
větší plochy, postarat se o jeho zničeni. Úplné odstranční z lesa by znamenalo velkou ztrátu nejen 
organické hmoty, ale i popelovin a dusíku. 

'l1abulka 1. 

Charakteristika podzolované půdy z Nového Plesu 

i 

pH akt. 

I 
pH vým. (KCl) 

I 
c 0 1 

I NO/ l o 
I 

10 

I 
I 

I Ai 4,02 

I 

3,!H 3,79 0,294 
2 5,30 4,23 2,12 I 0,197 

1 I 
iinerálni látky ve výluhu 20% kyselinou solnou v procentech. 

I 
Ca O 

I 
Mg O 

I 
K 20 

I 
P205 

I 
S03 

At 0,022 0,017 I 0,164 0,094 
I 

0,185 
A2 0,01 0,009 0,104 0,536 0,292 

I 1 
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'Tabulka 2. 

Nový P les. - Obsah minerálních lát k v sušině bělomechu v procentech. 

Vzor k č í . 

I 
Ca O 

I 
MgO 

I 
P205 

I 

F e20 3 

I 

K,p 
I 

03 
I 

N 

1 0,214 0,075 0,423 0, 150 0,604 0,103 0,740 
2 0, 187 O, L08 0,433 0,172 0,732 O, 121 0,780 
3 0,202 0,07G 0,469 0, 176 0,670 O, l L6 0.000 
4 0,215 0,059 0,402 0,104 0,466 0, 132 0,620 
5 O, L7 L 0,075 0,525 0, 172 0,599 0,098 0,580 

živá část 0,204 0,001 0,330 0, 100 0,600 
1 

0,112 1,220 

I odumřelá část 0,194 0,064 0,303 0,155 0,53 1 0, 120 0,840 

Tabulku .1. 

Nečtiny. - Obsah minerálních látek v sušině bělomechu v procentech. 

Vzorek čís. 

I 
Co.O 

I 
Mg O 

I 
P205 

I 
F e20 3 

I 
~o 

I 
S03 

I 
N 

6 0, 157 0,289 0,320 

I 
0, 135 

I 
0,693 0, 11 2 I 0,290 

7 0, 176 0,233 0,345 0, 120 0,7 15 0, 143 0,31 0 

I 
0, 154 0,211 0,341 

I 
0, 140 

I 
0,720 0, 149 

I 
0,370 

I 

Tabulka 4. 

Obsah mineráln ích látek v sušině bělomechu v kg/ha. 

--
Ca O 

I 
MgO 

I 
P205 

I 
Fe20 3 

I 
K 20 

I 
S03 

I 
N 

I 148 
I 

52 

I 
294 

I 
102 

I 
419 

I 
80 

I 
538 

Tabulka 5. 

Obsah mineráln ích látek a dusíku v sušině v procentech. 

I 
Ca O 

I 
MgO 

I 
K 20 

I 
P20 5 

I 
N 

Jehličí smrku I 0,4 - 0,90 I 0,12 - 0,~4 0,49 - 0, o 0,39 - 0,47 1,04 - 1,18 I Mechy I 
0,54 

I 
0, 18 1,23 0,47 1,02 
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Tabulka. 6. 

Klíčení borovice v destilované vodě a ve vodě z bělomechu. (Doba klíčení 21 dní.) 

Kontrola 

I 
0 délka klíčků 

I 
Bělomech 

I 
0 d élka klíčků 

vyklíčilo% vyklíčilo% 

1) 67 ,5 40,2 mm 75 20,2 mm 
2) 65 37 ,9 mm 75 19,0 mm 

I 
3) 80 43,7 mm 80 17,0 mm 

I 
---- ---
40,6 mm 18,8 mm 

Adresa autora: J. M aterna, Výzkumný ústav lesního hospodářství, Zbraslav-Strnady 
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H . MaTepHa: 

Bpe,IJ.uoe nmumHe Mxa - Leucobryum glaucum n JiecHhIX nacam,a,emrnx 

Bpep;uoe DJUIHHHe Jiemrn6pttyMa c1rno ro ( L eucobryum glaucum) CHaa1.maeTCH B no sp;eií.
CTBl'llí Ha peIBHM BJiamuOCTM Hacamp;eulfí1 ' a 11MeHHO 3élp;ep-Hl'lBélHl'leM 3Ha'-mTeJibHOrO HOJil1-
qecTBa ilTMO Cípep HblX OCélp,HOB R n e6Jiarorrpl1HTHbIM I' Jil'ÍfIHl18M na eCT8CTBeHH08 H HCHYC
CTBem-IOe ooummemre u acamp,eHI1fi. -Yur8HOBJieuo , t.tTO JieBHo6r:J1'. YM cnar,1:tí. coµ,epm.I1T n ce6e 
sna'-rn.'l'eJihnoe HOJIM'-IecTBO pacTMTeJibHbIX Dl1TaTeJihHbIX ne n~eCTB. P eayJihTaTbl auamrna 
o6paau;on JieBH0 6p11y M.a Jil3 p;Byx MecTouaxomp;emdt n01-msbrna10T, '-ITO cyxaH Macca cocTaB
JifIC'r 0,154-0,271 % CaO, 0 ,061- 0,289 % MgO, 0,320- 0 ,525% P 20 5 , 0 ,100- 0,176 %, 
Fe 20 3 , 0,466- 0,732 % K 20, 0,098- 0,149 % 803 H 0 ,290- 0,780 % N. H a OAHOM H3 8TH X 
MecToI-Iaxomp:eu11tt 061-rapymeuo na IlJIOlll,3AH 1 ra 70 000 Hr cyxot1 MaccI.I JieBHOÓp1'iyMa. 
RoJílfLieCTBO H3JIHH B vTotí: Macce xna'l'Jil'JIO 6r,1 )];JIH CI-Iél6 1-1-rn1-rnH nJil'Ta'r eJILHbIMM Belll,eCTBaMM 
eJionoro uacamp;euMH ua 23 rop;a, cJ>oc1Jopa 1-ia 29 JieT, asoTa u a 16 JieT. 

H eBbirO)l;I-IOCTh cp eP,bt p;Jin B0800HOBJI8I-IIHI µ,penecuI>IX nopop; co CJIOeM c JI8BHo6pHyMOM 
TIO/];TBep1-Hp;aeTCH Tome npMCYTCTB118M J1Hrl16lfTHp y10 ~lix D0lll,8CTB B BO)l;e' CBH3bIB38MOtt 
MXOBbIM noHpODOM. 

}fo CHa3aHI-IOrO MOi-1-\HO CJJ;CJiaTb 33HJIIOq8HI1e, '-ITO Mbl )l;OJIH-\HJ,I OOpOThCH C p acrrpO CTpa
H0HM8M Jien1-w6pnyMa B nacamp;e 1-niRx li n MecTax, rp;e oa 38 HHMaJI ooJibllIMe n Jioru;::ip;Ji( n sa
ooTJil'l'hCH o ero ynl:i'-ITomeu1111. Ilomwe me ycTpaHen11e ero H3 Jieca BLrnBaJio or,1 6oJihIIJ.I1e 
Il0T8PJ1 ne 'l'OJibHO B ROJIJi!qecTBe opranM'-18CHRX B8IIJ.8C'fB' HO TaHif\€ 30JlbHblX ()J18 M0HTOB 
JiI asoTa. 
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J. Mat e rn a : 

Dic schadliclte Widmng des Weissmooses in WaldbesUinden 

Die schadliche Wirkung des Weissmooses ergibt sich aus seiner Wirkung auf den Wasser
haushalt in B estanden durch die Bindung von grosser Menge d es Niederschlagwassers und durch 
Erschwerung der natiirlichen sowie kunstlichen W ald erneuerung. Es wurde festgestellt , dass 
<las W eissmoos betrachtlich e Mengon von Pflanzennahrstoffen bindet. D ie Analysen einiger 
Probeentnahrnen von zwei Standorten haben ergeb en, dass es 0, 154 - 0,27 1 % CaO, 0,061 bis 
0,289 % MgO, 0,320 - 0,525 % P 20 5 , 0, 100 - 0,176 % F e20 3, 0,466 - 0,732 % K 20 , 0,098 bis 
0,149 t~~ S03 und 0,290 - 0,780 % N des Trockengewichtes en thalt. Auf einem dieser Standorte 
wurdon 70 000 kg d es vVeissmooses pro H ektar festgestellt. Die Menge an in diescr MaRse ent
h altenem K alí wiirde die Ernahrung eines Fichtenbestandes fiir 23 Jahre, an Phosphor fúr 
29 J a hre und an St.ickstoff fur 16 Jahre sichern. 

Die ffi r die Walderneuerung von H olzarton in der W eissmoosschicht ungiinstige n Stand
ortsbeding ungen werd en durch Anwesenheit von H emrnstoffen, welch e vom Moose gebunden 
werd en, noch verstarkt.. 

A us clem vorh ergch enden folgt, dass dio V erbreit ung d es VVeissmooses in Bestanden b e
achtet werden und seine Vernichtung dort, "\YO er grossere F lach en b esiedelt bat, orfolgen muss. 
Seine vollige Entfernung a u s dem W a lele wiircle nicht nur einen grossen Verlust a n organisch er 
l\fasse, sondern auch von Aschenbestandteilen und Stickstoff b edeuten. 
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