
Největší úhrn srážek napadl
v roce 2010 (867mm) a
nejmenší úhrn srážek byl v
roce 2018 (522mm). Za
posledních 60 let se průměrný
úhrn srážek zvýšil. Z hlediska
úhrnu srážek jsme v našem
sledovaném období zaznamenali
nadprůměrnou hodnotu jen
dvakrát (2009 a 2010), zatímco
ve zbylých letech byly roční
úhrny srážek podprůměrné.

Nejvyšší roční průměrná
teplota byla v roce 2018

a nejnižší roční
průměrná teplota byla v
roce 2010 (7,2 °C). Všechny
nadprůměrné roční teploty
za sledované období byly
naměřeny od roku 2014,
s výjimkou roku 2017.
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V námi sledovaném období se naše hypotéza potvrdila. Při vyšších teplotách např.: v roce 2018 a 2019, kdy
byla průměrná teplota okolo 9 °C a nižším úhrnu srážek (kolem 600 mm) se následně zvýšila nahodilá těžba o

mezitím dá najít nějaká spojitost.

více než polovinu. V sušších a teplejších letech byl jedním z hlavních důvodů nahodilé těžby lýkožrout smrkový.

faktorů nemůžeme s jistotou tvrdit, že srážky, teplota a nahodilá těžba spolu souvisí, ale myslíme si že se

V posledních letech jsme díky suchu a teplu přišli o mnoho stromů, protože tyto podmínky vyhovují kůrovci
a zároveň oslabují stromy které pak lýkožrout snáze napadne. Je mnoho faktorů, které les ovlivňují. My jsme
se zaměřili na související s klimatem, u kterých jsme si pomocí dat ověřili jejich závislost. Kvůli množství jiných
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Tabulka ukazuje, že podíl
lesů na rozloze České
republiky do roku
měnil minimálně.

došlo k většímu
nárůstu podobě %.
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Graf č. 1: Červená čára znázorňuje průměrnou
teplotu ve sledovaném období.
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období.

2: průměr mezi lety
1961-2018 za sledovanéa

Červená čára znázorňuje dlouhodobý
zelená krátkodobý průměr
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