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Doupné stromy v lesích
Tejkal M.
ABSTRAKT. Lesy jsou jednou ze základních složek životního prostředí známé především
produkcí dřevní hmoty, která se v něm nachází mimo jiné i ve formě vzrostlých stromů, které
díky svým dutinám skýtají hnízdní úkryt celé řadě živočichů, a právem se tak nazývají
doupné. Výzkum na zájmových lesních lokalitách v okrese Jihlava měl potvrdit závěry
autorů, kteří se ve svých experimentech zaměřili na rozdílné početní zastoupení doupných
stromů v jehličnatých a listnatých lesích a dále zastoupení v jednotlivých věkových
kategoriích lesa. Bylo provedeno monitorování doupných stromů na zájmových lokalitách a
následná evidence nalezených dutin. Spolu s evidencí byly zaznamenány jednotlivé atributy
každé z dutin (velikost, výška, orientace, druh stromu). Vyhodnocením zjištěných dat bylo
potvrzeno vyšší zastoupení doupných stromů v listnatých lesích oproti jehličnatým, přičemž
byl experiment rozšířen o lesy se zvláštní ochranou, kde bylo zastoupení těchto stromů
nejhojnější. Ze získaných charakteristik dutin byly vyvozeny jednotlivé preference
dutinových živočichů při budování stromových dutin.
Klíčová slova
les, doupný strom, stromová dutina, charakteristika dutiny, Českomoravská vrchovina

Den-trees in the forests
Tejkal M.
ABSTRACT. Forests are one of the basic part of the environment. They are known in
particular as producers of wooden substance that is founded in them besides other forms in
the form of the trees. These trees for the sake of their hollows provide nest shelter for big
number of animals and because of that fact these trees are rigthly called den-trees. Research
in forest localities in county Jihlava was supposed to confirm conclusions of the authors, who
were concentrated in their experiments on different number of den-trees in coniferous and
deciduous forestsand also on the number of the den-trees in particular age cathegory of the
forest. Monitoring of den-trees was realised in localities and also record-keeping of founded
hollows. With record-keeping were simultaneously taken down particular atributes each of
the hollow (size, height, orientation and kind of the tree). After all data were interpreted it
was confirmed higher number den-trees in the deciduous forest comparing to coniferous
forests. The highest number of den-trees was in forests with special protection. From
characteristics obtained in the research of hollows were deduced individual preferencies of
animals living in the hollows by building the hollow in the tree.
Klíčová slova
forest, den-tree, tree cavity, parameter cavity, Českomoravská vrchovina
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