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Abstrakt
Sucho ovplyvňuje priamo vodnú bilanciu rastliny (príjem a výdaj vody) a aktuálna hydratácia
pletív ostatné fyziologické procesy. Intenzitu sucha možno posúdiť podľa vizuálnych, semikvantitatívnych znakov (zvädnutie, trvalé zvädnutie, poškodenia pletív, opad orgánov, úhyn
rastlín) a kvantitatívnych znakov (vodný deficit, relatívny obsah vody, vodný potenciál listov,
vodivosť prieduchov) a indikátorov stresu. Dlhodobý ekologicko-fyziologický výskum rastlín
v dubovo-hrabovom lese v Bábe pri Nitre (bývalá výskumná plocha I.B.P., teraz ILTER site)
a v lesných

porastoch

v Malých

Karpatoch

umožnili

použiť

rôzne

metódy

hodnotenia/posúdenia (intenzity) sucha na základe vegetácie (rôzne funkčné skupiny: byliny,
kry, stromy), vrátane extrémnych javov. V práci sa demonštrujú výsledky hodnotenia sucha
(stupňa, intenzity) prostredníctvom lesnej vegetácie, získané počas výskumov lesných
ekosystémov na západnom Slovensku, vrátane sucha v roku 2013. Prechodné vädnutie
indikuje mierne sucho, trvalé vädnutie silné sucho, následný úhyn rastlín veľmi silné sucho.
Indikácia sa odlišuje podľa hĺbky zakorenenia rastlín, fukčných skupín druhov, veku orgánov
a rastlín.

Kľúčové slová: vizuálne metódy, vädnutie listov, poškodenie, vodný deficit, úhyn rastlín,
lesné ekosystémy, západné Slovensko

Abstract
Drought – an absence (or a shortage) of precipitation and reduction of water content in the
soil –

effect directly water balance of plants (input and output of water) and actual

hydratation of issues and physiological processes, resulted in water deficit in plants. Drought
intensity can be assess by vegetation, using visual, semi-quantitative features (wilting, issue
and organs damages, leaves and other organs losses, plants death), quantitative features (water
deficit, relative water content, leaf water potential, stomatal conductance) as well as other
drought stress indicators. Long-term eco-physiological research of several functional groups
of plants (herbaceous and woody plants, mosses), conducted in different forest communities
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in former I.B.P. Forest Research Site at Báb and in MAB sites in Malé Karpaty Mts., SW
Slovakia, helped to develop different approaches to assess drought occurrence and intensity
by simple water status/deficit visual estimations and exact measurements. In the paper we
demonstrate some results of the research and drought assessment (drought occurrence and
intensity) by forest vegetation (several functional group of plants) studied in SW Slovakia
since 1970, including last year (2013). Temporal wilting indicates moderate drought,
permanent wilting strong drought and plant death very strong drought. There are differences
caused by rooting depth, functional groups of plant species, organs and plants age.

Key words: visual estimation, leaf wilting, damage, water deficit, plant mortality, forest
ecosystems, Slovakia

Úvod
Sucho je komplexný prírodný jav (prírodné riziko, angl. natural disaster) prejavujúci sa
nedostatkom zrážok (zrážkový deficit vzhľadom k normálu, atmosférické sucho) a následne
zníženým obsahom vody v pôde (pôdne sucho), keď sa evapotranspirácia vyrovnáva so
zrážkami (meteorologické sucho). Vyvíja sa postupne od nástupu bezzrážkového obdobia
a môže trvať

mesiace ako prechodná anomália klímy. Nedostatok vlahy v prostredí

obmedzuje fyziologické procesy a rast poľných plodín (agronomické sucho), ako aj ostatné
rastliny v prírodnom prostredí (Kozlowski 1968-1981, Larcher 1995, 2001). Dôsledky sucha
sú environmentálne, spoločenské i ekonomické (Wilhite 2000).
Na vyjadrenie a hodnotenie sucha sa používajú rôzne postupy, zjednodušene sú to indexy
sucha (drought indices), ktoré používajú rôzne meteorologické údaje o zásobovaní vodou.
Pomocou nich sa darí kvantifikovať klimatické anomálie ako intenzita, trvanie a priestorové
rozšírenie sucha (Wilhite et al. 2000). Často sa používa Palmerov index intenzity sucha
(PDSI), ktorý vyjadruje meteorologické sucho (Mishra a Singh 2010).
Pri diaľkovom prieskume Zeme sa používajú vegetačné indexy na určenie sucha v globálnej
mierke získané zo satelitných snímok (napr. Tucker et al. 2005). Sú založené na reflekčných
vlastnostiach povrchov vegetácie (zmena zafarbenia listov - žltnutie listov, vädnutie listov, a
inych vizuálnych zmenách, vrátane odumierania pletív, orgánov a úhynu rastlín v dôsledku
sucha) (Sepulcre-Canto et al., 2012, Song et al. 2013). Takéto zmeny vegetácie sa môžu
využiť na indikáciu sucha, jeho intenzity na regionálnej i lokálnej úrovni (Yi et al. 2012).
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Sucho ovplyvňuje priamo vodnú bilanciu rastliny (príjem a výdaj vody) a aktuálnu hydratáciu
pletív a ostatné fyziologické procesy rastliny (agronomické sucho v prípade poľných plodín).
Preto intenzitu sucha možno posúdiť podľa vizuálnych, semi-kvantitatívnych prejavov
(vädnutie listov a rastlín, trvalé vädnutie, poškodenia pletív, opad orgánov, úhyn rastlín v
dôsledku sucha) a kvantitatívnych indikátorov stresu (vodný deficit, relatívny obsah vody,
vodný potenciál listov, vodivosť prieduchov ai.).

Jednoduché vizuálne odhady vodného deficitu rastliny sú založené na zmenách turgidity
rastlinných pletív a pozorovaní zmien vzhľadu rastliny, jej orgánov pri narastajúcom strese
(Eliáš 1980). Nie sú tak presné ako exaktné metódy, umožňujú však s postačujúcou
presnosťou odhadnúť stav vodnej bilancie, resp. stupeň vodného stresu rastliny. Pri bylinách a
orgánoch s nízkym obsahom podporných (mechanických) pletív sú tieto zmeny dostatočne
zreteľné a obvykle dobre identifikovateľné. Pri drevinách sú obmedzenia, vzhľadom na
lignifikáciu orgánov.
Viditeľným prejavom sucha je vädnutie rastlín, symptómy vädnutia rastlín – scvrkávanie
pletív, zvlnenie, stáčanie a skrúcanie listových čepelí, ohýbanie, skláňanie a ovisnutie listov
apod. Pri niektorých rastlinách je vysoká korelácia medzi sklonom listov (uhlom so stonkou)
a stupňom vodného stresu rastliny (Eliáš, 1980, 1981).
Zmena zafarbenia listov počas vývoja sucha, následne odumieranie častí pletív listu (hnedé
škvrny) sú prejavom letálneho či subletálneho deficitu. Opad listov, usychanie orgánov a
celých rastlín sú dôsledkom dlhodobo pretrvávajúceho sucha.

Počas dlhodobého ekologicko-fyziologického výskumu rastlín v lesných spoločenstvách na
západnom Slovensku sme získali informácie a skúsenosti pri indikácii sucha v prírodných
podmiekach (Eliáš 1972, 1978,

1981 ai.). Umožnili použiť rôzne metódy hodnotenia /

posúdenia (intenzity) sucha na základe vegetácie (byliny, kry, stromy), vrátane extrémnych
javov.
V tomto príspevku sa demonštrujú výsledky hodnotenia sucha (stupňa, intenzity)
prostredníctvom lesnej vegetácie, získané počas rôznych období, vrátane sucha v roku 2013.

Materiál a metody
Dlhodobý ekologicko-fyziologický výskum rastlín sme uskutočnili na výskumných plochách
projektov medzinárodných programov I.B.P. (Medzinárodný biologický program) a MaB
(Človek a biosféra), menovite
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(a) v dubovo-hrabovom lese v Bábe pri Nitre (bývalá výskumná plocha I.B.P., teraz
ILTER site) a
(b) v lesných porastoch v Malých Karpatoch, prvý tranzekt projektu MaB Bratislava
(Krasňany)- Lozorno a Železná Studenka pri Bratislave (dubovo-hrabové, dubové, bukové
i smrekové porasty).
Charakteristika výskumnej plochy v Bábe je v prácach Jurko a Duda (1970) a Biskupský
(1975), výskumných plôch v Malých Karpatoch v publikovaných prácach (Eliáš 1976, 1985).
Ekologicko-fyziologický merania a pozorovania sa uskutočnili v rôznych obdobiach
výskumu. Prvé obdobie je viazané na I.B.P., v rokoch 1969-1971 sa uskutočnil komplexný
ekosystémový výskum v Bábe (cf. Jurko a Duda 1970, Biskupský 1975, Eliáš 1989), vrátane
vodnej bilancie lesa (Intribus 1975, 1977) a vodného režimu pôd (Tužinský 1976, pozri Eliáš
1989). Autor práce sa venoval výskumu lesných bylín (Eliáš 1972, 1975, 1978). V druhom
období, v rokoch 1976-1978 sa väčšia pozornost venovala drevinám (stromy, kry, Huzulák a
Eliáš 1975, Huzulák 1979, Eliáš 1979) a porovnaniu funkčných skupín lesného ekosystému
(Eliáš, 1978, 1979, 1980, 1997). Sucho v r. 1976 sa hodnotí ako významné pre Európu za
posledných 30 rokov (Mishra a Singh 2010). V treťom období (1980-1990) sa výskum
uskutočnil v Malých Karpatoch a bol zameraný na rastliny v podraste rôznych lesných
ekosystémov (byliny, dreviny, ale aj machy - Eliáš a Masarovičová 1980). Porovnávali sa
vlastnosti rastlín a listov v rôznych spoločenstvách (Eliáš 1985). V rokoch 1985-1987 sme sa
zamerali na mikroklímu lesného porastu v Bábe a dominujúce dreviny dubovo-hrabového
porastu (Eliáš 1989, Eliáš et al. 1989). Posledné obdobie sa vzťahuje na výskum po roku
2006 v lesných porastoch a na rubaniskách v Bábskom lese. Uvádzame výsledky z letného
obdoba extrémneho roku 2013 (vysoké denné teploty presahujúce 30 oC, extrémne sucho),
z termínov 3. júl, 23. júl, 13. august a 27. august 2013.
Počas terénneho výskumu sme sledovali reakcie rastlín na atmosférické a pôdne sucho, merali
sme parametre vodného režimu rastlín (Eliáš 1997, 1999). Použili sme vizuálne, semikvantitatívne a kvantitatívne metódy.
Vizuálne metódy. Sledovali sme vädnutie listov a zmenu sklonu listov. Prechodné vädnutie
listov sme posúdili podľa obnovy turgidity listov a sklonu listov hydratovaných rastlín. Pri
trvalom vädnutí listov sa turgidita listov v nočných hodinách neobnovuje, rastliny sú zvädnuté
aj v ranných hodinách. K obnove hydratácie pletív dochádza až pri atmosférických zrážkach.
Sklon listov sme merali uhlomerom. Zaznamenávali sme odumretie listových pletív, ktoré
reprezentujú hnedé škvrny na listoch. Ďalej odumretie (uschnutie) a opad celých listov,
kvetov, kvetných pukov a mladých plodov. Pri drevinách uschnutie listov na výhonkoch,
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v korunách stromov. Úhyn rastlín v dôsledku sucha, t.j. uschnutie celých rastlín, vyjadrené
ako percento odumretých rastlín na ploškách. Úhyn všetkých rastlín na ploche, resp. väčšiny
rastlín označujeme ako „hromadné hynutie“.

Hydratácia rastlín a listových pletív.

Vodný deficit sme stanovili dvomi metódami:

Stockerovou metodou sýtením rastlinných orgánov (byliny) a terčíkovou metódou (byliny,
kry, stromy) (Eliáš 1972, 1975, 1978). Vypočítal sa podľa vzorca VSD = (hmotnosť po
nasýtení-počiatočná hmotnosť) / (hmotnosť po nasýtení-hmotnosť sušiny) x 100 (%).
Podrobnosti uvádza Eliáš (1972, 1975, 1978). Relatívny obsah vody je doplnkový k VSD,
totiž RVC= 100-VSD (%).
Vodný potenciál listov drevín sa v Bábe meral tlakovou metódou (Huzulák 1979, Huzulák a
Eliáš 1975, 1976).
Ďalšie indikátory stresu. Vodivosť prieduchov, resp. listovú rezistenciu sme merali
pórometrickou metodou (Eliáš 1977, 1978, 1979) súčasne v lesnom spoločenstve, aj osobitne
v korunách dospelých stromov (Eliáš 1979, 1980). Použili sme aj stresmetre založené na
meraní fluorescencie, resp. obsahu chlorofylov v listoch (Eliáš a Masarovičová 1980).
Výsledky týchto meraní v práci neuvádzam.
Vlhkosť pôdy sa stanovila gravimetrickou metodou, pričom vzorky pôdy sa odobrali
sondážnou tyčou z pôdneho profilu do hĺbky 80 cm. Uvádza sa v % čerstvej hmotnosti (Eliáš,
1978, 1997).

Výsledky

1. Vlhkosť pôdy
V Bábskom lese obsah vody v pôde počas roka kolíše medzi hydrolimitom pôdnej vodnej
kapacity (vlhkosť pôdy nad 20 %) a vlhkosťou trvalého vädnutia (Tužinský 1976). V letných
mesiacoch dochádza každoročne k presušeniu vrchných horizontov pôdy (Tužinský 1975,
1976,

Eliáš 1978, 1997). Vlhkosť pôdy klesá k bodu vädnutia, na ca. 10 % hmotnosti

(Tužinský 1976, Eliáš 1978, 1997). Ani po letných dažďoch nedochádza k prevlhčeniu celého
pôdneho profilu a hlbšie horizonty pôdy zostávajú naďalej suché (Obr. 1). V lete 2013 bola
pôda na povrch suchá a v auguste vo vertikálnom profile popraskaná.
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Obr. 1 Gradienty vlhkosti pôdy v pôde dubovo-hrabového lesa (v hĺbke 0-80 cm) v Bábe pri
Nitre na jar (plné krúžky, 1 a 2, apríl 1976) a v lete (prázdne krúžky, 3, 4 a 5, júl 1976). Podľa
Eliáš-a (1978, 1997).
2. Vizuálne hodnotenie sucha
Listy bylín strácajú turgor veľmi rýchlo a v období letného sucha sú prevažne v stave
vädnutia. Na nedostatok vody v pôde reagovali byliny vädnutím celých nadzemných častí,
najmä listov. Najskôr vädli listy plytko zakorenených bylín, osobitne jednoročných druhov
(Impatiens prviflora, Obr. 2). Hlbšie zakorenené trváce byliny (Mercurialis perennis,
Pulmonaria officinalis, Galeobdolon luteum, Glechoma hirsuta ai.) vädnú neskôr. Len
rastliny s vysokým stupňom sukulencie (Eliáš 1979) ako Sanicula europaea, Polygonatum a
Convallaria majalis vädli veľmi nevýrazne.

Pri stromoch sa nepozorovali výraznejšie vizuálne zmeny. Pri kroch bolo vädnutie listov
viditelné pri Ligustrum vulgare a nevýrazné pri Euonymus verrucosa, prípadne i drieni
(Cornus mas). Vždyzelená liana Hedera helix s vysokou retenčnou kapacitou a vysokým
stupňom sukulencie (Eliáš 1976), neprejavuje vädnutie, ale v podmienakch veľmi silného
sucha jednotlivo opadávajú listy z horných konárov jedincov šplhajúcich sa na stromoch.

Zistili sme, že sklon listov trvácej lesnej byliny Mercurialis perennis je v korelácii s vodným
deficitom rastliny (Eliáš 1972, 1975). Dostatočně hydratované rastliny majú listy vzpriamené
(uhol so stonkou väčší ako 100o), pri prechodnom vädnutí sa turgor v noci obnovuje (sklon
listov neklesne pod 90 o). Pri trvalom vädnutí sú listy ovisnuté (uhol menší ako 70 o) (pozri
Obr. 3). Indikujú silný alebo mierny stres.
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Obr. 2 Vädnúce a zvädnuté rastliny netýkavky malokvetej (Impatiens parviflora) v podraste
(vľavo) a vo svetline (vpravo) dubovo-hrabového lesa výskumnej plochy v Bábe, 23. júl
2013. Foto: P. Eliáš st.
Rozlíšili sme štyri stupne, ktoré plne postačujú v ekologickom výskume na vyjadrenie stupňa
vodného stresu a stavu vodnej bilancie rastliny (Eliáš 1981).

Po dlhotrvajúcom silnom suchu sa objavili na listoch viacerých druhov bylín hnedé škvrny
odumretého pletiva (Pulmonaria officinalis) alebo uschli celé bazálne listy (Glechoma
hirsuta, Galium odoratum). Kvety a prípadne i celé kvetnaté výhonky niektorých druhov
(Geum urbanum) uschli. Nepozorovali sme žiaden rast nadzemných orgánov.

Obr. 3 Vzťah medzi sklonom listov a vodným sytostným deficitom listov lesnej byliny
Mercurialis perennis rastúcej v dubovo-hrabovom lese (Eliáš 1980, 1981). Znázornené sú
údaje pre horné tri páry listov (body) a vypočítané regresné čiary (Eliáš 1981).
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Obr. 4 Vädnúce a poškodené listy netýkavky (Impatiens parviflora) na rúbanisku dubovohrabového lesa výskumnej plochy v Bábe, 23. júl 2013. V pozadí odumreté hnedé rastliny
lipkavca (Galium aparine). Foto: P. Eliáš st.
Pri mnohých jedincoch viacerých druhov bylín sa v suchom období dosiahli hodnoty
subletálneho a letálneho vodného deficitu (Polygonatum latifolium, staršie litsy Pulmonaria
officinalis) a uschli (Obr. 5A). Turgor trvalo zvädnutých rastlín sa už neobnovil ani po
výdatných letných lejakoch (Eliáš 1978). Z drevín len pri hrabe (Carpinus betulus) v auguste
došlo k významnému opadu listov (Obr. 6B), ktorý zistil aj Kubíček (1974) a Eliáš (1978).
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Obr. 5A Vľavo - V dôsledku silného sucha odumreté byliny v podraste dubovo-hrabového
lesa výskumnej plochy v Bábe, august 2013. V popredí suché rastliny kokoríka
(Polygonatum latifolium). Foto: P. Eliáš st.
Obr. 5B Vpravo - Suché rastliny bažanky trvácej (Mercurialis perennis) povalené na povrchu
pôdy v podraste dubovo-hrabového lesa výskumnej plochy v Bábe, august 2013. Foto: P.
Eliáš st

Obr. 6A Vľavo - Suchom poškodené listy drevín na rúbanisku výskumnej plochy v Bábe,
august 2013. V popredí hnedé listy hraba (Carpinus betulus). Foto: P. Eliáš st.
Obr. 6B Vpravo - Opadané listy stromov na lesnej ceste v dubovo-hrabovom lese výskumnej
plochy v Bábe, august 2013. Prevládajú listy hraba obyčajného (Carpinus betulus), ale
opadávali aj listy javorov a dubov. Foto: P. Eliáš st.

3. Hodnotenie sucha podľa kvantitativných znakov

Vodný deficit rastlín / listov
Na zmenu pôdnej vlhkosti najvýraznejšie reagujú byliny (zakorenené v hĺbke pôdy do 10 cm),
plynulejšie kry (10-40 cm) a pri stromoch (10-60cm) sú tieto zmeny malé (Obr. 7).
Najvyššie vodné deficity sme zistili pri plytkokoreniacich bylinách (Galium odoratum,
Glechoma hederacea). Menšie vodné deficity sme zistili pri kroch a najmenšie pri dospelých
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stromoch. Semenáčiky stromov rastúce v bylinnom podraste majú vysoké vodné deficity, hoci
o niečo nižšie ako byliny (Eliáš 1978).

Obr. 7 Vzťah medzi vodným sýtostným deficitom (v.s.d., %) listov rôznych funkčných
skupín lesných rastlín a vlhkosťou pôdy (%) v hĺbke zakorenenia. Vľavo byliny, v strede kry
a liana, vpravo dospelé stromy (Eliáš, 1978, 1997).
Vodný potenciál listov drevín
Vodný potenciál listov dospelých stromov v Bábskom lese v auguste klesá pod –3,0 MPa, pri
cere (Quercus cerris) až k –3,5 MPa (Eliáš a Huzulák 1975, Huzulák a Eliáš 1978, Huzulák
1981). Vlhkosť pôdy v hĺbke 10-50 cm ovplyvňuje bazálny vodný potenciál drevín pri
hodnotách pod 15 % hmotnosti (Huzulák 1981). V prípade krov v lesnom poraste vodný
potenciál listov v júli a v auguste klesá pod –1,0 MPa pri hlohu (Crataegus oxyacantha) a pod
–0,5 MPa pri drieni (Cornus mas) a vtáčom zobe (Ligustrum vulgare). Pri uvedených
hodnotách sa viditeľné prejavy vädnutia pozorovali pri drieni. Minimálne hodnoty bazálneho
vodného potenciálu sa namerali pri poklese vlhkosti pôdy pod 17 % v hĺbke 10-40 cm. Táto
vlhkosť sa považuje za nedostatočnú pôdnu vlhkosť (Huzulák 1981).

Vodivosť prieduchov
Listová rezistencia, resp. vodivosť prieduchov je dynamická ekofyziologická charakteristika
druhov lesného porastu (Eliáš 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1988). V suchom
období sa prieduchy zatvárajú už v dopoľudňajších hodinách, v podmienkach silného a veľmi
silného sucha zostávajú zatvorené počas celého dňa (Eliáš, 1978, 1979, 1980, 1984, 1988).
Odrážajú stav hydratácie pletív listov a schopnosť druhov obnoviť pozitívnu bilanciu.

Rožnovský, J., Litschmann, T., Středa, T., Středová, H., (eds): Extrémy oběhu vody v krajině.
Mikulov, 8. – 9.4. 2014, ISBN 978-80-87577-30-1

Diskusia
Vädnutie rastlín sa obvykle klasifikuje ako počiatočné (incipient wilting), prechodné
(temporary w.) a trvalé (permanent w.) vädnutie. Definuje sa vo vzťahu k vodnému deficitu
rastlín a vlhkosti pôdy (Kozlowski 1968-1981, Larcher 1995, 2001). Pri trvalom vädnutí
rastliny neobnovujú turgiditu pletív, listov počas noci.

Dlhšie trvajúce trvalé vädnutie

obyčajne poškozuje a usmrcuje rastliny (Kozlowski l.c., Kramer 1969,

Larcher 2001).

Problematiku nástupu trvalého vädnutia vo vzťahu k stupňu hydratácie pletív/listov (vodný
potenciál listov) a bodom trvalého vädnutia diskutuje Eliáš (1980). Evidentné sú rozdiely
medzi orgánmi rastliny a druhmi. Listy na jednej rastline nevädnú rovnako rýchlo. Staršie
listy vädnú obvykle prvé. Dolné listy vädnú najskôr (Čatský 1962, Eliáš 1980, 1981). Rastliny
sa odlišujú elastickými vlastnosťami bunkových stien, v množstve podporných pletív v ich
listoch (lignifikácia) (Engelbrecht et al. 2007).
Vädnutie je postupný proces, ktorý nemá obvykle jasne definované stavy od prvého vývoja
vädnutia v liste až po konečné odumretie buniek. V praktickom využití indikácie vodného
stresu rastlín a pôdneho sucha

je potrebná štandardizácia stavov (Eliáš 1980).

V poľnohospodárskej praxi sa používa metóda fotografických štandárd, pre niektoré kultúrne
rastliny (kukurica, ryža, pšenica). Rozdiely sú aj medzi odrodami.

S rovnakými problémami sa stretávame aj pri indikácii intenzity sucha pomocou vegetácie
v prírodných podmienkach. Schému indikácie sucha podľa vizuálnych prejavov vegetácie
prehľadne uvádzame v tabuľke 1. Na zmenu vlhkosti pôdy najcitlivejšie reagujú plytko
zakorenené (do 10-20 cm) jednoročné a iné krátkožijúce byliny a suchozemské machy. Pri
zníženej dostupnosti vody prechodne vädnú a môže dochádzať k poškodeniu listových pletív,
pri silnom suchu trvalo vädnú a následne dochádza k hromadnému úhynu (usychaniu) týchto
rastlín. Dobrým indikátorom je Impatiens parviflora a Melampyrum pratense (Eliáš 1986).
Rastliny s vysokým stupňom sukulencie listov (cf. Eliáš 1979) žltnú a hromadne hynú
spoločne s jednoročnými bylinami (Convallaria majalis, druhy rodu Polygonatum).
Odpovede trvácich a hlbšie zakorenených druhov sú pomalšie. Trváce letné byliny
s podzemkami trvalo vädnú a následne odumierajú pri veľmi silnom suchu. Dobrým
indikátorom je Mercurialis perennis, pri ktorom je sklon listov v úzkej korelácii k vodnému
deficitu

rastliny

(listov).

Vplyv

sucha

sa

prejavuje

na

dlhožijúcich

rastlinách

s lignifikovanými pletivami (dreviny – kry a stromy) neskôr a menej zreteľne. Mimoriadne
(extrémne) sucho usmrcuje väčšinu bylín (hromadný úhyn,
dreviny (Obr. 6A).

Obr. 8) a poškodzuje všetky
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Tabuľka 1 Indikácia intenzity a stupňa sucha podľa vizuálnych prejavov vegetácie
Stupeň Vizuálne
sucha zmeny
pôdy
0.
Vlhko

Čerstvý
povrch,
vlhko

Vlhkosť
Vädnutie
pôdy
rastlín
(hydrolimity
pôdy)
Poľná vodná žiadne
kapacita

Poškodenie Opad listov
orgánov
a iných
orgánov

Úhyn rastlín

žiadne

žiaden

žiaden

1.
Vysychajúci Bod zníženej Prechodné
Mierne povrch
dostupnosti vädnutie
sucho
bylín

Odumieranie Opad listov
listových
jednoročných
pletív
druhov
citlivých
bylín

2.
Silné
sucho

Odumieranie
listových
pletív
trvácich
bylín

Suchý
povrch

3.
Hlboko
Veľmi popraskaná
silné
pôda
sucho

Bod vädnutia Trvalé
vädnutie
jednoročných
druhov

Pod bodom
vädnutia

Opad listov
a kvetov
trvácich
bylín

Trvalé
Odumieranie Opad listov
vädnutie
listových
a mladých
hlbšie
pletív drevín plodov
zakorenených
drevín
druhov
(stromov)

Úhyn
jednotlivých
rastlín,
prevažne
jednoročných
bylín
Hromadný
úhyn
jednoročných
bylín a bylín
s vysokým
stupňom
sukulencie
listov
Hromadný
úhyn
trvácich
bylín
a konárov
drevín

Záver
Sucho ovplyvňuje vodnú bilanciu rastlín a aktuálnu hydratáciu pletív, preto sa zmeny zásoby
vody v pôde prejavujú aj na vzhľade rastlín (vädnutie). Vizuálne zmeny vegetácie (rastlín) sú
dobrým indikátorom stupňa a intenzity (pôdneho) sucha. Reakcie rastlín sa však odlišujú
podľa funkčných skupín druhov, hĺbky zakorenenia rastlín, odolnosti voči suchu
(„suchovzdornosť“), veku orgánov a rastlín (semenáčiky drevín, mladé rastliny, dospelé
rastliny). Plytko zakorenené druhy reagujú rýchlo a citlivo na zmeny vlhkosti pôdy. Indikujú
už mierne sucho. Hlbšie zakorenené druhy odpovedajú pomalšie a ich vizuálne zmeny
indikujú skôr silné sucho. Pre praktické využitie indikátorov sucha je potrebný výskum
odpovedí rastlín na sucho a určenie štandardov podľa stupňov sucha.
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Obr. 8 Suché rastliny na rúbanisku dubovo-hrabového lesa výskumnej plochy v Bábe, august
2013. V popredí vľavo dole kuklík mestský (Geum urbanum), vpravo ľubovník (Hypericum),
v pozadí lipkavec (Galium aparine). Foto: P. Eliáš st.
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