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FENOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 
VYBRANÝCH LESNÍCH BYLIN V ČESKU

Fenologie je vědní disciplína zabývající se studiem časového průběhu periodicky se opakujících 
životních projevů rostlin a živočichů (tzv. fenologických fází) v závislosti na podmínkách 
vnějšího prostředí, zejména na podnebí a počasí. Jako součást odborné činnosti Českého 
hydrometeorologického ústavu jsou fenologická pozorování prováděna dlouhou řadu let. 
Fenologické stanice pro pozorování lesních rostlin mají za úkol každoročně soustavně sledovat 
průběh vegetace předem určených, běžně se vyskytujících druhů kvetoucích rostlin. Předkládaná 
studie se zabývá analýzou nástupu vybraných fenologických fází u 10 hodnocených bylin na 
území České republiky za období 1991–2010 na základě pozorování fenologických stanic 
ČHMÚ. Výsledky byly vyhodnoceny v časovém i prostorovém měřítku včetně zvolených 
meteorologických charakteristik.

Hodnocené byliny: blatouch bahenní, jahodník obecný, konvalinka vonná, kopretina bílá, 
pryskyřník prudký, psárka luční, sasanka hajní, sněženka podsněžník, srha říznačka, třezalka 
tečkovaná
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7.1 Blatouch bahenní pravý (Caltha palustris subsp. palustris)

Blatouch bahenní pravý se vyskytuje na zamokřených loukách, okrajích rybníků a potoků, v olšinách a prameništích, 
v mokřinách, v rákosinách a lužních lesech. V České republice je rozšířen v termofytiku až oreofytiku roztroušeně, místy 
hojně. Vyskytuje se v planárním až subalpínském stupni, v subalpinském stupni pouze v karech (maximální nadmořská 
výška, ve které se vyskytuje, je 1 200 m – Labská jáma).

Blatouch bahenní (obr. 7) je vytrvalá bylina s krátkým, silným oddenkem, s kořeny svazčitými a masitými. Lodyhy 
jsou 30 až 100 cm dlouhé, přímé, vystoupavé, nebo poléhavé, nevětvené, nebo v horní části větvené. Listy jsou sytě 
až tmavě zelené, často lesklé, lysé. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté. Květy jsou jednotlivé nebo po 2 až více, 2,5 
až 4,0 cm velké, okvětní lístky jsou 9 až 20 mm dlouhé, 5 až 18 mm široké, podlouhlé, vejčité, široce vejčité až téměř 
okrouhlé, v poupěti vně zelené nebo žlutozelené, rozkvetlé jasně až žloutkově žluté, vzácně oranžové. Tyčinky a prašníky 
žluté, pestíky lysé. Semena jsou úzce vejcovitá až elipsoidní, asymetrická, 2,2 až 3,6 mm dlouhá, 1,0 až 2,0 mm široká, 
hnědozelená až tmavě zelená, hladká [4].

Obr. 7 Blatouch bahenní (Caltha palustris L.).
Fig. 7. Marsh Marigold (Caltha palustris L.).

Blatouch bahenní pravý je sledován na stanicích ČHMÚ nacházejících se v nadmořské výšce od 165 m (Lednice) 
po 1 102 m (Modrava-Filipova Huť). Stanoviště, kde se pozorování provádějí, jsou situována na rovině či mírném svahu, 
v místech s plným osvětlením a s převážně hygrofytními vlhkostními podmínkami.

U blatouchu bahenního jsou sledovány fenofáze: první listy 10 %, butonizace 10 %, počátek kvetení 10, 50 a 100 %, 
konec kvetení 100 % a zralost plodů 10 %, z nichž pro pylovou sezonu jsou významné generativní fáze butonizace 
(BBCH 51), počátek kvetení 10 % (BBCH 61) a konec kvetení (BBCH 69). Data nástupu těchto fází v různých výškových 
pásmech byla podrobena statistickému šetření (tab. 2, 3 a 4). Kromě průměrné hodnoty nástupu fenofáze je uvedena 
hodnota mediánu, dolního a horního kvartilu, směrodatná odchylka a variační koeficient ve výškových pásmech.

Tab. 2 Statistické charakteristiky popisující fenologickou fázi butonizace (BBCH 51).
Table 2. Statistical characteristics of inflorescence emergence (BBCH 51).

Statistická charakteristika
Nadmořská výška [m]

≤ 200 201 až 400 401 až 600 601 až 800 ≥ 801

Dolní kvartil 27. 3. 29. 3. 5. 4. 12. 4. 18. 4.

Průměr 1. 4. 6. 4. 10. 4. 15. 4. 21. 4.

Medián 3. 4. 5. 4. 12. 4. 17. 4. 22. 4.

Horní kvartil 18. 4. 12. 4. 19. 4. 22. 4. 26. 4.

Směrodatná odchylka 7,8 10,9 10,4 8,8 6,5

Variační koef. sx [%] 8,57 11,35 10,40 8,38 5,85
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Butonizace začíná 25. dubna v nížinách do 200 m n. m. a v nadmořských výškách nad 800 m 15. května. Počátek 
kvetení nastupuje v nejnižších polohách 2. května (shodné datum průměru s mediánem), nad 800 m dne 22. května. Konec 
kvetení (tab. 14) v nížinách připadá na 20. květen a na horách 10. červen. U počátku a konce kvetení (BBCH 61, BBCH 69) 
jsou hodnoty variačních koeficientů velmi vyrovnané a jejich nízké hodnoty vypovídají o vyrovnanosti časové řady. 

Nástup fenofází je ovlivněn zejména teplotou vzduchu. Jako vhodná charakteristika pro popis teplotních podmínek 
byla použita pentádní teplota vzduchu ke dni nástupu analyzovaných fenofází s ohledem na různou nadmořskou výšku 
(obr. 29). U  butonizace je rozptyl hodnot mezi 8,7 až 9,9 °C, u počátku kvetení 11,0 až 13,6 °C a u konce kvetení 14,8 až 
15,2 °C.

Pro posouzení trvání intervalů mezi butonizací a koncem kvetení, tj. interval BBCH 51 až BBCH 61 až BBCH 69, 
ve vztahu k povětrnostním podmínkám a vlivu nadmořské výšky, byly použity další klimatologické charakteristiky, resp. 
jejich průměrné hodnoty (tab. 15 a 16, grafy na obr. 31 a 32).

Vliv nadmořské výšky na nástup fenofáze butonizace (BBCH 51), počátek kvetení (BBCH 61) a konec kvetení 
(BBCH 69) vyjadřuje graf na obr. 30. Vertikální fenologické gradienty činí cca 3–4 dny na 100 m nadmořské výšky.

Obr. 29 Pentádní teplota vzduchu [°C] ke dni nástupu dané fenofáze.
Fig. 29. Pentad air temperature [°C] to phenophase onset.

Obr. 30 Závislost průměrného data nástupu fenofází: první listy (BBCH 11), butonizace (BBCH 51), počátek kvetení 10 % 
(BBCH 61) a konec kvetení (BBCH 69) na nadmořské výšce.
Fig. 30. Mean date dependence of the phenophase onsets: inflorescence emergence (BBCH 51), beginning of flowering 
10% (BBCH 61) and end of flowering (BBCH 69) on elevation.
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