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Abstract: 
Under the elevated CO2 air concentration, changes in physiological processes become evident in 
relatively short time interval, e.g. decrease of stomatal conductance and subsequently transpiration 
rate related to the total leaf area or sapwood unit. Under long-term cultivation in elevated CO2 
conditions, changes on the morphological level are more evident – e.g. increase of total leaf area and 
consequently increase of water output by a tree/stand. Direct measurement via heat pulse method 
proved reduction of specific sap flux throw the stem (SSF, sensors SF 300, Greenspan Technology, 
Australia) in the first year of cultivation in elevated CO2 conditions comparing to ambient ones. SSF in 
both treatments (ambient and elevated CO2 conditions) was comparable in the next tree years also. 
During the sixth year of fumigation, higher transpiration rate in trees growing under elevated CO2 was 
recorded. It was implication of larger bearing leaf area, larger conducting vessels area on the in 
crosscut stems section and larger root absorbed area especially in decreased soil water availability. 
Continuously sap flow measuring of sun and shaded part of the crown was found that SSF of higher 
crown part was higher in both treatments. Average hydraulic conductance soil-leaf (GTsa) was 1,4 
times higher in sunny part of the crown than estimated for the whole crown in ambient treatment A 
(ambient [CO2] concentration). Difference in hydraulic conductance between the upper and lower 
crown part of the E treatment (doubled [CO2] concentration of A treatment) was not so pronounced. 
This leads to the assumption that elevated [CO2] concentration can attenuate differences in water 
supply of various crown parts. After long-term cultivation, spruce from elevated CO2 treatments 
showed not only higher values of SSF in the whole profile but higher values of shoot water potential 
also. This fact leads together with larger root absorbed area to presumption of better water use 
efficiency and advantage in limited soil water conditions. 
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1) Úvod 

 
Výdej vody rostlinou označovaný jako 
transpirace je úzce propojen s klíčovým 
procesem fotosyntézy. Je řízena především 
intenzitou globální radiace (GR) a tlakem 
vodních par (VPD), které vyjadřuje míru 
nasycení atmosféry vodní parou. Jedná se o 
fyzikální proces, který je dále ovlivnitelný 
množstvím atmosférické [CO2] (Larcher, 
2003). Aklimatizace vodního režimu rost-
liny ke zvýšenému působení [CO2] probíhá 
na několika úrovních – 1. změny v počtu 
(hustota průduchů SD) nebo otevřenosti 
stomatálních buněk (průduchová vodivost 
Gs), popř. s tím související procentuální 

zastoupení stomat na povrchu listoví (SI), 
2. změny v hodnotách vodního potenciálu 
ψ a hydraulické vodivosti přepočtené na 
jednotku běle Gtsa nebo listoví Gtla, 3. 
změny v sacím potenciálu kořenů, 4. 
změny v transpiračním toku podmíněné 
morfologickými změnami dané rozdílnou 
alokací biomasy. Aklimatizace průduchů 
ke zvýšené [CO2] probíhá rychle (řádově 
v hodinách) a jejím výsledkem je snížení 
stomatální vodivosti Gs v důsledku vyšší 
vnitrobuněčné [CO2] (Paoletti, 2005). 
Podle něj je aklimatizace možná na úrovni 
stomatálních buněk spíše než na úrovni 
listu. Sníženou Gs uvádí řada autorů u 
rostlin jako první reakci na vyšší [CO2] 
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(Poole 2000 pro Alnus, Medlyn 2001 pro 
jehličnaté i listnaté v rámci meta-analýzy, 
Tricker 2005 pro Populus). Snížená Gs 
bývá doprovázena sníženou hustotou sto-
mat, popř. stomatárním indexem, což je 
některými autory označováno jako důvod 
snížené Gs (Paoletti, 2005). Propojenost 
SD a zvýšené [CO2] je dobře prokazatelná 
na vývoji SD u stromů, keřů i trav za po-
sledních 120-200 let, kdy se počet průdu-
chů snížil až o 40% právě v souvislosti se 
zvyšující se [CO2] (Woodward, 1993). 
Podle některých autorů může mít spojitost 
změna reakce transpirace na zvýšenou 
[CO2] více s vývojem kutikuly v rámci 
korunového zápoje než s reakcí stomat 
(Tricker, 2005). Přestože bychom 
v souvislosti s redukcí Gs mohli očekávat 
vyšší vodní potenciál listů ψ a vyšší hyd-
raulickou vodivost GT v podmínkách zvý-
šené [CO2], řada autorů jako (Ellsworth, 
2002, De Luis 1999) nezjistili změnu 
v pre-dawn  a poledním vodním potenciálu 
žádné rozdíly mezi letorosty Pinus taeda 
v prostředí se zvýšeným množstvím [CO2] 
a kontrolní plochou. Přestože zvýšená 
[CO2] vedlo u semenáčků Quercus 
k vyššímu počtu trachejí nebo jejich vět-
šímu průměru, GT tím nebyla ovlivněna 
(Atkinson, 1999). Maherali (2001) rovněž 
nezaznamenal žádné rozdíly v GT ani 
v xylému ani v listech mezi semenáčky 
Pinus taeda rostoucí ve zvýšené [CO2] a na 
kontrolní ploše. Vyšší hodnoty GT však 
byly zjištěny v prostředí zvýšené teploty 
(20°C v noci, 30°C ve dne). V řadě meta-
analýz ale byla prokázána u řady rostlin jak 
vyšší hodnota vodního potenciálu ψ tak i 
GT (Medlyn 2001, Maherali 2001). Řada 
autorů poukazuje na pokles transpirace 
(TR) či evapotranspirace (ETR) 
v podmínkách zvýšené [CO2] a zvýšenou 
využitelnost vody (WUE) (Ward, 1999, 
Bucher-Wallin, 2000, Sonnleitner, 2000), 
ale zároveň poukazují na provázanost se 
zvýšenou alokací biomasy. Rozdílné výs-
ledky v transpiraci se odvíjí mimo jiné od 
zásobení dusíkem (Polley, 1999) a od doby 
pěstování  - rostlina má tendenci primárně 

investovat do pletiv s omezenou životností 
jako jsou jemné kořeny a listoví (Janssens, 
2005). Ve zvýšené [CO2] a na minerálně 
chudých půdách klesá ETR a zvyšuje se 
množství vody v půdě, čímž se zvyšuje 
koeficient využití vody (WUE), na dusí-
kem bohatých půdách je situace opačná 
(Bucher-Wallin, 2000). Podobně u alokace 
nadzemní a podzemní biomasy se pozitivní 
vliv zvýšené [CO2] uplatňuje převážně na 
kyselých stanovištích (Sonnleitner, 2000). 
Protože změny ve struktuře rostliny zpětně 
ovlivňují fyziologické procesy (Pritchard, 
1999), je předpoklad, že TR se za kon-
stantních podmínek na daném stanovišti a 
dřevině mění v čase a to buď aklimatizací 
podobně jako fotosyntéza (Ward, 1999) 
nebo v rámci svého ontogenetického vý-
voje. Naším cílem tedy bylo zjistit vliv 
dlouhodobého pěstování smrku 
v podmínkách zvýšené [CO2] na transpi-
raci. 
 

2) Metodika 
 
Popis lokality 
 
Všechna měření byla prováděna na 16-ti 
letých jedincích smrku ztepilého (Picea 
abies [L.] Karst.) rostoucí v experimentál-
ním zařízení pro simulaci zvýšené [CO2] 
na Experimentálním ekologickém praco-
višti Bílý Kříž (Česká republika, 49° 30’ 
s.š., 18° 32’ v.d., 908 m.n.m) 
v Moravskoslezských Beskydech. Geolo-
gické podloží tvoří godulské pískovce, 
klima je chladné s průměrnou roční teplo-
tou 4,9°C a vlhké s ročním úhrnem srážek 
v rozpětí 1100-1400 mm. Průměrný počet 
dnů se sněhovou pokrývkou je 160. La-
melové kultivační minisféry (dále jen vari-
anty) s běžnou (A, 350 mol(CO2)mol-1) a 
zvýšenou (E, A+350 mol(CO2)mol-1) 
koncentrací CO2 (dále jen [CO2]) byly osá-
zeny 10-12- letými stromy na podzim 1996 
(Pokorný, 2000). Během růstové sezóny 
1997 byla pozorována deficience živin. 
Proto byly na počátku růstové sezóny 1998 
všechny plochy ošetřeny hnojivem Silva-
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mix-forte (25 g.strom-1) a Ureaform (30 
g.strom-1). 
 
Měření průduchové vodivosti a počtu prů-
duchů 
 
Průduchová vodivost byla měřena gazo-
metricky pomocí infračerveného analyzá-
toru plynu CIRAS-1 (PP Systems, Anglie). 
Počet průduchů byl vyhodnocena na zák-
ladě fotografických snímků (fotoaparát 
Olympus Camedia C3040-ADU) 
v programu obrazové analýzy Lucia G 
(Laboratory Imaging, Česká republika). 
Počty průduchů na spodní a svrchní straně 
byly sečteny a přepočítány na jednotku 
délky (počet/mm). 
 
Měření hydraulické konduktance 
 
Hydraulická konduktance GT byla počítána 
jako GT= E/(S - X), kde E byl transpi-
rační tok a (S - X) byl rozdíl vodních 
potenciálů mezi půdou a letorostem v MPa. 
Hydraulická vodivost byla vyjádřena jako 
Gtsa – vodivost na plochu běle (GTsa, 
mmol.cm-2.s-1.MPa-1) nebo vodivost na 
projekční listovou plochu (GTla, mmol.m-

2.s-1.MPa-1). Za předpokladu, že mezi pů-
dou a listem je v ranních hodinách rovno-
váha, hodnota vodního potenciálu letorostu 
byla brána jako výchozí hodnota pro vodní 
potenciál půdy (S) pro kalkulaci GT. Pd 
byl měřen před východem slunce, zatímco 
X byl měřen v době maximální otevře-
nosti stomat. Vodní potenciál byl měřen 
pomocí tlakové komory (model 610, PMS 
Instrument Company, USA). Půdní vlhkost 
byla měřena na základě metody TDR pro-
střednictvím TRIME (IMKO Micromo-
dultechnik, Německo).  
 
Měření transpiračního proudu 
 
Rychlost transpiračního proudu byla mě-
řena metodou tepelných pulsů (HPV) po-
mocí přístroje Sapflow Meter SF300 (Gre-
enspan Technology, Austrálie). Rychlost 
transpiračního proudu byla v průběhu ve-

getační sezóny měřena v měřících kampa-
ních. Do kmene vybraných stromů byly 
nainstalovány vždy dvě sondy do dvou 
různých hloubek vodivé části běle. Namě-
řená rychlost transpiračního proudu [l.h-1] 
byla použita pro výpočet průměrné speci-
fické rychlosti transpiračního proudu SSF 
[l.h-1.cm-2 vodivé části běle]. Plocha vo-
divé části běle (SA) byla vypočtena podle 
specifického vztahu mezi tloušťkou kmene 
a SA v místě měření. 
 

3) Výsledky a diskuze 
 
Hustota průduchů (SD) je dána osvětlením, 
ve kterém se list vyvíjel a jeho genetickým 
základem (Tichá, 1982). Podle některých 
autorů jejich počet klesá při dlouhodobé 
expozici zvýšené [CO2]  (Bettarini, 1998), 
ale většina prací fenomén snížení průduchů 
(popř. stomatárního indexu) jako reakci na 
zvýšenou [CO2] nepotvrzuje (Lodge, 
2001). Náš experiment nepotvrdil změny 
v SD mezi A a E variantou, jejich počet 
byl dokonce vyšší v E var. (68±10 a 73±8). 
Byla ovšem zaznamenána nižší SD ve 
stinné části koruny (nevýznamný rozdíl 
mezi oběma variantami 48±12 v A var. a 
49±16 v E var.). Působení [CO2] na SD je 
z části řízen měnícím se parciálním tlakem 
CO2, neboť jeho zvýšení vede ke snížení 
SD (Woodward a Bazzaz, 1988) a pokles 
SD je pozorován se vzrůstající nadmořskou 
výškou (Kouwenberg, 2007). Snížení vo-
divosti průduchů (Gs) při působení zvýšené 
[CO2] potvrdila řada autorů (Lodge, 2001, 
Li, 2003, Ainsworth, 2005). Na rozdílnost 
Gs v podmínkách zvýšené [CO2] v rámci 
krátkodobého a dlouhodobého experimentu 
upozorňuje zejména Logde (2001). Podle 
něj je Gs provázána negativně lineárně 
s intracelulární [CO2] (ci) a ve střednědo-
bých experimentech (2-3 roky) je omezená 
Gs spjata se sníženou citlivostí na ci jako 
změna funkce svěracích buněk. V našem 
případě byla Gs od počátku experimentu 
nižší o 25% (v polovině vegetační sezóny 
mohl rozdíl dosáhnout až 50%) a trend 
snížené Gs v podmínkách zvýšené [CO2] se 
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udržel po celých 6 let. Změny v Gs vedou 
pravděpodobně také k vyššímu vodnímu 
potenciálu (ψ) letorostů (Wullschleger, 
2001). Boese (1997) navíc naměřil nejen 
vyšší ψ u rostlin vystavených zvýšené 
[CO2], ale zjistil i vyšší odolnost proti 
chladu. V našem případě byl ψ měřen po 4 
letech fumigace a lze kostatovat významně 
vyšší ψ (p<0,02) v E var. ve srovnání s A 
var. v rámci celé koruny i v případě srov-
nání osluněných a zastíněných korun (1,14 
-MPa a 0,91 -MPa pro A var. a osluněnou 
a zastíněnou část koruny a 1,46 a 1,33 -
MPa pro E var). Vyšší hydraulická vodi-
vost GTla v osluněné části koruny byla 1,5 
vyšší ve srovnání se spodní částí koruny 
v obou variantách (p<0.01). Odlišnosti ve 
vodivosti ukázalo i porovnání osluněné a 
neosluněné části koruny v obou variantách 
– zatímco GTsa byla v E var. vyrovnaná a 
neprokázala významný rozdíl (0,35 pro 
horní a 0,33 mmol.cm-2.s-1.MPa-1 pro 
spodní část koruny) a A var. byla GTsa ve 
spodní části koruny významně nižší (0,37 x 
0,27 mmol.cm-2.s-1.MPa-1). Průměrná GTsa 
celé koruny byla nesignifikantně vyšší v E 
var. ve srovnání s A var. Někteří autoři se 
ovšem se zlepšením vodního statusu rost-
liny pod zvýšenou [CO2] neztotožňují. 
Např. Centritto (1999) nezjistil u seme-
náčků rodu Prunus zlepšení vodního sta-
tusu podobně jako De Luis (1999), který 
však potvrdil vyšší alokaci biomasy a in-
tenzivnější růst kořenů u rodu Alfalfa. 
Přestože o vyšší alokaci podzemní biomasy 
v podmínkách zvýšené [CO2] většinou 
rozhoduje minerální složení půdy a množ-
ství dusíku (Spinnler, 2002), řada autorů se 
shoduje na pozitivní reakci biomasy dřevin 
rostoucí ve zvýšené [CO2], především na 
výrazný nárůst jemných kořenů (Thomas, 
1999, Jach, 2000), což má zpětně vliv na 
jak na vodní režim tak i na procesy foto-
syntézy (Norby, 1992). Náš výzkum potvr-
dil statisticky významný nárůst jemných 
kořenů (o 37%) v E var., zatímco nad-
zemní biomasa se zvýšila nevýznamně o 
12%. Hlavní podíl na nárůstu kořenové 
biomasy měl podíl jemných kořenů, který 

se zvýšil v E var. po 6 letech experimentu 
o 60% a zároveň došlo k významnému – až 
dvojnásobnému nárůstu absorpční plochy 
kořenů a to především u sekundárních ko-
řenů (nepublikováno). Větší plocha povr-
chu jemných kořenů v E var. vedla 
k lepšímu zásobení stromu vodou, což se 
v důsledku projevilo ve větší vodivosti i 
vyšším vodním potenciálu. Transpirace po 
prvním roce měření prokázala nevýznamný 
pokles v E var. ve srovnání s A var. Přes-
tože hlavní vliv na snížení transpirace 
v krátkodobém experimentu má snížená 
Gs, nelze tímto vysvětlit redukci transpi-
race po několika letech kultivace 
v podmínkách zvýšené [CO2] (Li, 2003). 
V prvním roce experimentu byla transpi-
race v E var. snížena nevýznamně oproti A 
var. právě v důsledku snížené Gs. Po třech 
letech se transpirace v obou variantách 
vyrovnala, přestože hlavním znakem střed-
nědobé kultivace byla výrazná fluktuace 
v obou variantách. Po 5 letech kultivace 
převážila transpirace v E var. nad A var. 
oproti očekávání (obr.1). Důvodem pro 
tento nárůst byla právě listová plocha (LA) 
a pravděpodobně i významný nárůst ab-
sorpční plochy kořenů. Průběh transpirace 
v časovém měřítku byl v souladu 
s vývojem LA, která se v roce 2002 pohy-
bovala kolem 11,5 m2 na strom. Výrazná 
směrodatná odchylka LA v E var. vysvět-
lila rozkolísanost transpirace v tomto roce. 
Po 5 letech fumigace se LA zvýšila v E 
var. na 16,9±5,6 m2 oproti A var., kde do-
šlo k nárůstu LA oproti roku 2002 pouze 
na 12,6±4,7 m2. Podle Li (2003) je snížení 
transpirace dáno jednak sníženou Gs, což je 
přímý efekt působení zvýšené [CO2] a jed-
nak nepřímo právě zvýšením LA a větším 
vzájemným stíněním, které souvisí 
v mohutnějším nárůstem LA. Alespoň 
zpočátku omezená transpirace a větší ab-
sorpční plocha kořenů ve zvýšené [CO2]  
vyústily i ve vyšší obsah vody v půdě v E 
var. a to až o 15% ve prospěch E var. 
Přestože lze v souvislosti s globální změ-
nou klimatu očekávat vyšší teploty i ne-
rovnoměrné rozložení srážek (IPCC, 
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2006), předložené výsledky odhalují mož-
nosti naší hlavní hospodářské dřeviny vy-
rovnat se s probíhajícími negativními změ-
nami. 

 
4) Závěr 

 
Transpirace smrku ztepilého se mění 
v průběhu expozice zvýšené [CO2]. Krát-

kodobě působí prostředí zvýšené [CO2] 
omezení stomatální vodivosti smrku, což 
má za následek snížení transpirace. Růst ve 
zvýšené [CO2] po dobu delším jak 4 roky 
ovlivní pozitivně nárůst listové plochy a 
absorpční plochy kořenů, což se 
v důsledku projeví nárůstem transpirace i 
přesto, že stomatální vodivost zůstává 
v podmínkách zvýšené [CO2] snížena. 
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Obr. 1 Denní průběhy specifické rychlosti transpiračního proudu (SSF) v kmeni smrku 
ztepilého (Picea abies) kultivovaného v přirozené (AS varianta; ○) a dvojnásobné (ES 
varianta; ) atmosférické [CO2]. Rychlost transpiračního toku byla stanovena metodou 
tepelných pulsů a následně přepočtena na jednotku vodivé plochy běle. Vybrané 
periody: 1-4 červen 1998 (a), 19-23 červen 2000 (b), 12-23 červen 2002 (c).  


