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Ekologický význam větru pro vegetaci Předních Měďodolů 
v Belanských Tatrách. 

V oblasti Vysokých a Belanských Tater p.fovládají gradientové větry 
západních kvadrantů. O jejich četnosti nás dobře informuje první vyhodnocený 
desetiletý průměr z výškové stanice na Lomnickém Stítě (Petr o v i č, 1954); 
procentové zastoupení jednotlivých směrů větru v pozorovacích termínech je 
graficky znázorněno na obr. 1. I když jde o údaje z výškové stanice, ležící na 
druhém nejvyšším vrcholu v Tatrách, nezachycují věrně směrovou povahu 
výškových gradientových vzdušných proudů, které jsou již v této poloze 
významně pozměněny mechanickou turbulencí uvnitř· celého horstva. Pro naše 
další úvahy však postačuje závěr, že západní větry (SZ, Z, JZ) převyšují 
četností východní proudění (SV, V, JV) v poměru zhruba 6 : 1, a že nejsilnější 
vítr a maximální jeho nárazy přicházejí od SZ. 

Morfologicky členité Tatry (jejich vrcholy, hřebeny, sedla a údolí) de
formují gradientový vzdušný proud a tříští podle složitých zákonů mechanické 
turbulence. Značná rychlost větru i převýšení terénních překážek nepřipouští 
laminární obtékání povrchu proudícím vzduchem, nýbrž vyvolávají na zá
větrných stranách složitější („vyšší" ) typy proudění. Meteorologické základy 
studia těchto jevů položil u nás Forch tg o t t (1949, 1950, 1953). Verti
kálně i horizontálně členitý terén Tater však působí na vzdušné proudění tak 
komplikovaně, že zatímními meteorologickými methodami nelze definovat pro 
libovolné místo povrchu hor směr a rychlost větru při daném proudu výškovém. 
Větrné poměry se mění místo od místa tak, že je nelze postihnout ani sítí 
meteorologických stanic. Chaos proudění jen částečně zjednodušují mohutné 
elevace nebo naopak mohutné deprese (táhlé hřbety nebo velká údolí), které 
srovnávají rozčleněné a chaotické proudnice a usměrňují je podél svého 
ponchu do dílčích místních proudů , opakujících se na stejném místě se značnou 
stálostí (t. zv. lokální větry). · 

Ve složité problematice vzdušného proudění v horách se objevila nepřímá 
cesta k zjištění převládajícího větru. Ukázal na ni M. S o k o 1 o w s k i ( 1928) 
a nověji Z. V u 1 t e r in (1950). Všeobecně zrychlené a trvalé větry v horách 
způsobují jednostranné formování koruny stromů, zejména smrků na hranici 
lesa; vznikají tak „větrné formy " (vlajkové smrky), fungující jako biologické 
totalisátory, v nichž se sčítá vliv vzdušného proudění na lokalitě. 

Na základě směrové orientace vlajkových smrků sestavil M. S o k o-
1 o w s k i schematickou mapku převládajícího přízemního vzdušného proudění 
velkých tatranských dolin. Ukázalo se, že převládající vítr směřuje nejčastěji 
údolím shora dolů , od hlavních hřebenů a sedel směrem k okraji tatranské 
elevace. Jen v některých případech převládající vítr traversuje o~u údolí nebo 
dokonce stoupá údolím vzhůru (na př. Hlinská dolina, Zadní Měďodoly). 
M. S o k o 1 o w s k i vysvětloval směr pfovládajícího větru jako výslednici 
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dvou druhů proudění: hlavního severozápadního (gradientového) proudění 
a t. zv. lokálního proudění. Jeho výklad však nasvědčuje tomu, že „lokální 
proudy" považoval za geneticky nezávislé na větrech gradientových a že je 
snad ztotožňoval s prouděním monsunového charakteru - t. zv. horským 
větrem. Tento druh proudvní má však dvě protisměrné složky (denní a noční) 
a těžko i svou silou a nárazovitostí by mohl formovat vlajkové smrky. Také 
relativně řídký padavý vítr (fohn, zvaný na sev. straně Tater „halny wiatr") 
nemůže v zásadě ovlivňovat převládající proud vní v dolinách, které je třeba 

pokládat za pHmou výslednici gradien-
N tového proudění deformovan 'ho me

chanickou turbul ncí a rozčleněného 
NE velehorským ter'nem do různých smě

rú. 
Ph podrobném studiu mapky So

kolowského objevíme, že v celé vysoko
tatranské oblasti se pouze jedenkrát 

._#----o;,,,-.,~-..~...,,....,,.--------E vyskytuje zcela mimoř'ádná a ne m o
g r a f i c k á*) situace, při níž na sebe 
v pHmce navazují dvě velká tatranská 
údolí tak, že jedno z nich (západnější) 
má převládající vítr směrem vzhůru 
k rozvodí a druhé (východnější) bez 

SW SE význačné směrové deformace přejímá 
tyto usměrněn' vzdušné proudy. Tato 

S situace vzniká mezi dvěma mohutnými 
Obr. I. D e etiletý průměr četnosti větrů na dolinami, ležícími na JJZ straně táhlé-

Lomnickém Štítě. ho hřebene Belanských Tater - v Zad
ních a Předních Měďodolech. 

Mimořádné anemografické poměry vznikly v této oblasti jako výsledek 
celkových or grafických poměrů, zejména příznivé orientace hřebene Belan
ských Tater a osy obou údolí vůči p:fovládajícím západním větrům. Souvislý 
hfoben Belanských Tater, ležící právě ve směru vanoucích západních větrů, 
nevysílá severně a jižně žádné protáhlé a vysoké rozsochy, takže zejména 
jižní svahy, spadající do Zadních a Pfodních Měďodolů , nejsou ani horizontálně, 
ani v rtikálně příliš členité. Nejvýraznější a nejvyšší rozsocha jižního směru 
vybíhá od hřebenu Belanských Tater z Hlúpého vrchu (2062) do Kopského 
sedla ( 17 56) , kde končí spodní subtatranský pHkrov (tvořící Bel. Tatry) 
a přechází do vysokotatranského krystalinika. Kopské sedlo tvoři zároveň 
hranici a rozvodí Předních a Zadních :Měďodolů. 

Obě doliny tvoří výhodné koryto pro převládající větry západních kvad
rantů (obr. 2). Při SZ větru vnikají proudnice do Zadních Mě<l'odolů pHmo 
z polské nížiny, při jiném západním proudění soustřeďuji se proudnice, hradbou 
Vysokých Tat r roztříštěn' , před táhlým hfobenem Rela11ských Tater znovu 
v souvislý a mohutný proud, směfojící vždy na Kopsk' sedlo. Depr se Kop
sk 'ho sedla, zaklíněná mezi Jahňačí štít (2231) a HJúpý vrch (2062), účinkuje 

*) M. S o k o 1 o w s k i ( l928) označuje větrné poměry tcnnínom „1tnernumot.rické"; 
tento tonnín, v meteorologické literatuře neo bvyklý, ale pro geobotaniku potřebný, nahrazuji 
tf>rmín m „anomografické", k terý se mi zdá' vhodnějším zejména proto, že máme pi:'edevším 
na mysli zeměpisné roz š í ř o í převlád11jíc í ch směrů proudění a daleko méně 
j ho sílu. 
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pro usměrněný vzdušný proud jako tryska, v níž se proudové paprsky stlačují 
a vzdušný proud několikanásobně urychluje. Zrychlený vzdušný proud vyráží 
velkou silou do Předních Měďodolů a částečně také do doliny Bílých ples, 
oddělené masivem Kopy (1838). Extrémní větrné poměry vznikají zejména 
na jižních svazích a rozsochách pod Zadními Jatkami (2024), Košiary (1950, 
1980) a Předními Jatkami (2011 , 1918), které jsou celý rok pod trvalým 
vlivem silných nárazů. Rychlost proudění , protahujícího Kopským sedlem„ 
můžeme alespoň zhruba posoudit podle údajů z Lomnického Štítu, kde maxi
mální nárazy, přicházející právě ze směru SZ, překračují v kterémkoli měsíci 
v roce 140 km/hod. Zrychlené a trvalé proudění ovšem nemohlo zůstat bez 
významného vlivu na vegetační poměry postižené oblasti. 

o a 

Obr. 2. Vznik usměrněných a silných větrů v Předních Měďodolech v Belanských Tatrách. 

Ph sledování vztahu horského povrchu a vegetace k převládajícím 
vvtrům obvykle rozlišujeme „návětrné" a „závětrné" svahy. Oba termíny 
nejsou zcela pfosné proto, že v horském terénu se pohyb vzduchu (vítr) nikdy 
neomezuje j nom na svahy vystavené proti hlavním, soustředěným proudům; 
rnwpak také nad odkloněnými svahy vznikají vírov ' , vlnové, rotorové a chao
tické proudy, přímo navazující na proudění hlavní. Rychlost a směr proudění 
na „závětrné" straně se ovšem značně liší od hlavního větru, ale přesto jen 
v málo pHpadech můžeme pokládat „závětří" za synonymum „bezvětří". 
Návětrné s vah y jsou tedy svahy vystavené přímým nárazům soustře
děných , zrychlených a monotonních vzdušných proudů, z á v ě trn é s v a h--y 
jsou svahy pod vlivem zplodin mechanické turbulence, proměnlivých v síle 
i směru podle momentní rychlosti hlavního proudění. 

Přímé účinky větru na vegetaci jsou v ekologii rostlin často hodnoceny. 
J sou to známé jevy fysiologické a mechanické povahy (deformace nadzemních 
orgánů, zvýšení transpirace, zvýšení výparu, erose), obrážející se zjevně na 
fysiognomii i druhovém složení vegetace. Speciálnější studie oceňují i širší okruh 
ekologických podmínek, měnících se pod vlivem větru (viz zejména Bern
b e c k , 1954). V horách však vstupuje do řetězce el ologických změn, vy
volaných působením větru, další velmi důležitá závislost: vítr je roz ho
d u j í c í m č i n i t. e 1 e m p r o d i s 1 o k a c i s n ě h o v é p o k r ý v k y 
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v zimním období. Čím jsou anemografické poměry extrémnější, tím 
výrazněji se prosazuje tento článek na utváření stanovištních a vegetačních 
podmínek. 
. Asi polovina roční sumy srážek dopadá na povrch Tater v pevné formě -
sněhu. Sníh zůstává v alpinském výškovém pásmu ležet prakticky od začátku 
Ustopadu do konce dubna; podle toho tedy plnou polovinu roku mohou být 
určitá místa tatranského povrchu pod sněhem. Zasněžení povrchu je velmi 
nestejnoměrné, protože každé padání sněhu je doprovázené větrem, který na 
~xponovaných místech nedovoluje ukládání sněhových částic a naopak na 
„závětrných" svazích vytváří značné sněhové akumulace (závěje). Hromadění 
sněhových vloček na závětrné straně svahů vzniká v důsledku náhlého snížení 
rychlosti proudových paprsků za hřbetnicí vlivem periodicky vznikajících 
a zanikajících vírů, které prostorovým uspoř·ádáním, intensitou a trváním 
určují strukturu „turbulentní vrstvy" a tím i proudění za překážkou. I v tom 
případě, když se během vánice zachytí určitá část sněhu na svazích expono
vaných větru , ztratí. se z těchto míst později druhotným přefoukáním. Z těchto 
důvodů zůstávají některé plochy horských svahů na počátku zimy dlouho bez 
sněhové pokrývky a i po mohutných sněhových srážkách v lednu, únoru 
a březnu mají jenom slabou vrstvu sněhu nebo jen přimrzlý poprašek, který 
nechrání půdu pfod hlubokým promrzáním a vegetaci pfod přímými účinky 
nárazů větru. 

Můžeme tedy uzavHt, že vyhraněné anemografické podmínky vedou na 
horských svazích k hluboké diferenciaci dvou typů stanovištních podmínek, 
mezi nimiž probíhá hranice tím ostřeji, čím monotonnější je vliv vzdušných 
proudů. Školním případem takovéto diferenciace je oblast Kopského sedla 
a Předních Měďodolů v Belanských Tatrách. 

Uprostřed zimy, když 'jsou již dna tatranských dolin pod několika
metrovou vrstvou sněhu, můžeme kolem Kopského sedla a na již. svazích 
pod Zadními a Předními Jatkami a pod Košiary mapovat velmi zřetelně 
zasněžené a nezasněžené plochy . Na hraně rozsochy, sbíhající jižně od Hlú
pého, i v blízkém okolí Kopského sedla , se udržuje jen namrzlý sníh na vege
taci, případně menší závěje podle konkretrúch podmínek mikroreliefu. Vrcholek 
Kopy, která stojí jako překážka právě uprostřed kopské deprese, je obnažen 
až na kamenitý povrch (vápencový a dolomitový štěrk) , hostící vyhraněné 
Firmetum carpaticum (viz dále). Jižní svahy Kopy, tvořené středně triasovými 
vápenci až dolomity, jsou rozčleněny v celou řadu svislých žeber (kulis); 
každá z těchto kulis je na návětrné straně vyšlehaná až na skálu , zatím co 
na závětrné zadržuje mohutný pruh sněhové závěje. Tím je v zimě horní část 
již. svahu Kopy pravidelně střídavě pruhovaná. Nejpozoruhodnější je však 
aislokace sněhu na krátkých rozsochách Bel. Tater v Předních Měďodolech 
(tab. X , obr. 1 ). Tyto rozsochy jsou postaveny napříč narážejícím větrům , 
takže jejich více či méně vystupující oblina má svou „návětrnou " a „závětrnou" 
stranu. J ejich návětrné strany vytvá:fojí v zimě nápadné, mohutné, souvislé 
pásy bezsněžné, střídající se s plochami zasněženými. 

Konkretně si zaslouží zmínky rozdělení sněhu na dvou nejvýraznějších 
rozsochách, sbíhajících s Předních Jatek od kot 2011 a 1981. Návětrná strana 
a plochý široký hř'bet v dolrú jejich části jsou po celou zimu bez vyšší sněhové 
pokrývky; pokud json porostlé kosodřevinou , udržuje se sníh jenom v její 
rovině tak, že hladina větví je velkou část zimy bez ochrany sněhu. Sněhová 
závěj se tvoří na východním svahu rozsoch v různé vzdálenosti od hřbetnice 
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podle celkové exponovanosti a vlastností terénu. V dolní části začíná závěj 
obyčejně až ve větší vzdálenosti za hřbetnicí; to je důsledek čás~ečně lami
nárního obtékání hřbetů vzdušným proudem při mžších rychlostech větru na 
dně doliny případně i větší proměnlivosti závětrného víru. V nejvyšší části 
obou velkých rozsoch pod Předními Jatkami, t. j. v místech, kde se přimykají 
k vysokým skalním , stěnám obnažených čel muráňského vápence, se tyoří 
mezi nezasněženou a zasněženou částí ostrá a rovná hranice, probíhající přímo 
na hřbetnici; tento případ je výsledkem trvale se udržujících značných rychlostí 
vzdušnýc)l proudů , protahujících kolem skalních stěn nejvyšších vrcholů. Při 
těchto rychlostech nastává těsně na hřbetnici odtržení mezní proudící vrstvy 
(Forch tg o t t, 1955, in lit .) od povrchu rozsochy a v závětrném prostoru 
se ustaluje stacionární horizontální vír, který vytváří uniformní podmínky 
pro akumulaci sněhu v každé zimě; ·Tímto způsobem se diferencují na po
měrně plochém terénu „ostré hranice" ekologických podmínek a tím zároveň 
rostlinných společenstev. 

Jak je vidět z tab. X, obr. 1, není pruh sněhové závěje na závětrné straně 
západní rozsochy pod Předními Jatkami celistvý, nýbrž je rozdělen na dva 
samostatné sněhové splazy, oddělené pruhem nezasněženým. Tato dislokace 
sněhu, stejně jako i mohutný nezasněžený klín na plochém svahu v depresi 
mezi oběma velkými rozsochami (ve výšce 1680- 1800 m, viz tab. X, obr. 2) 
je výsledkem komplikovaných projevů mechanické turbulence v závětrném 
prostoru, nejpravděpodobněji výrazného uplatnění vzdálenějších vírů turbu
lentní vrstvy. Četné jiné příklady v oblasti Kopského sedla a Předních Měďo
dolů, kde na první pohled exponované svahy (hrany) mají sněhovou závěj 
a naopak v depresích je povrch bez vyšší sněhové pokrývky, jsou důkazem, 
že na základě morfologie povrchu horského terénu a povšechné znalosti směru 
lokálních větrů nemůžeme . vždy bezpečně posuzovat sněhové poměry a že pro 
potřeby geobotanických studií je nezbytné se seznámit se studovaným územím 
v zimě. 

Popsané anemografické poměry v oblasti Kopského sedla a Předních 
MěcTodolů s jejich bezprostředním vlivem na deferenciaci sněhových podmínek 
se výrazně uplatňují na stavu vegetace. 

Na svazích Belanských Tater v Předních Měďodolech vzbuzuje především 
pozornost rozšíření kleče (Pinus mugho ssp. mughus*). Její porosty patří 
podle svého floristického složení ke kalcifilní variantě M ugheta (M ughetum 
calcicolum Pa w 1. 1027), i když větší část jižních svahů Belanských Tater 
tvoří liasový útvar s horninami ne vysloveně vápencovými. Kleč tu netvoří 
souvislé subalpinské pásmo, probíhající po vrstevnici, nýbrž jen nepravidelnou 
soustavu menších i velkých ostrovů ve výškovém rozsahu 1500-1800 m. 
Naopak nápadnou vlastností mnohých větších souvislých porostů je jejich 
průběh po spádnici, kontrastující nápadně s vertikální zonací vegetaoe v sou
sedních žulových oblastech Tater. Je to tím pozoruhodnější proto, že tektonické 
a petrografické vlastnosti již. svahů Belanských Tater jsou neobyčejně pří
znivé pásmovitosti vertikální; protínají právě ve vrstevnicovém sledu celou 
serii útvarů spodní digitace spodního subtatranského příkrovu s různými 
horninami. Také uplatnění normálního výškového klimatického (teplotního) 
gradientu by nedovolovalo zdánlivě chaotickou dispersi klečových a bylinných 

*) Taxonomii jednotlivých rostlin uvádím zde i dále v textu podle díla: Do stá 1 J. 
(Hl50) : Květena ČSR. . 
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společenstev. V rozpětí 1500- 1800 m nemůžeme s jistotou vůbec rozeznávat 
ani subalpinské ani alpinské vegetační pásmo. To vedlo již K r a j in u ( 1925) 
k tomu, že ve svém třídění rostlinných společenstev této oblasti zavedl zvláštní 
„subzonu přerušovaných lesů klečových". 

Dlouholetý vliv intensivní pastvy v Belanských Tatrách svádí k vysvět~ 
lení, že dnešní stav klečových porostů je torsem původního souvislého sub
alpinského pásma, rozrušeného vlivy anthropozooickými. Je jisté, že početná 
stáda dobytka a nešetrné ničení pastevců vyhladilo souvislý klečový porost 
na dně doliny Pfodních Měďodolů. Avšak vypalování a kácení kleče ne
postihlo podstatně přirozený rozsah a rozšífoní kosodřeviny na svazích, které 
se tu dodnes přimyká specifickým ekologickým podmínkám, které na četných 
rozsochách vyvolaly extrémní anemografické poměry. Srovnáme-li po zimním 
a letním studiu rozšíření kleče, zjišťujeme tuto souvislost: 

1. kleč vůbec neroste v pásech na závětrných stranách rozsoch, kde od 
časného počátku zimy do pozdního jara leží hluboká sněhová závěj; 

2. kleč chybí na nejexponovanějších hranách a hřebenech rozsoch, vy
stavených nárazům usměrněných vzdušných proudů; 

3. souvislejší porosty kleče jsou v těch částech svahů, které v zimním 
období zůstávají vlivem hlavního proudění anebo stabilně lokalisovaných vírů 
turbulentní vrstvy bez vyšší sněhové pokrývky. 

Nejnápadnějším jevem je jistě absence klečových porostů v místech pravi
delně uložené sněhové akumulace. V botanické literatuře byla spíše zdůrazňo
vána vázanost kosodřeviny na ochranu sněhové pokrývky. Rozsochy Belan
ských Tater v Předn1ch Měďodolech ukazují závislost opačnou: kleč roste na 
sfoukávaných svazích a nesnáší dlouhodobou sněhovou přikrývku. Ekologicky 
lze vysvětlit tuto situaci větší př'izpůsobivostí kleče k nepříznivým teplotním 
a vlhkostním podmínkám nežli k obtížným podmínkám dýchání pod dlouho
trvající zdusanou sněhovou pokrývkou. Kleč snáší lépe vodní deficit, vzni
kající nadměrnou transpirací a promrzáním půdy, nežli nedostatek kyslíku, 
potřebného i v zimě k respiračním pochodům v nadzemních orgánech (zejména 
jehlicích). 

Nepříznivé fysikální a tím i ekologické vlastnosti sněhové pokrývky jsou 
výsledkem složitých diagenetických procesů, kterým podléhá sníh během 
svého uložení na místě. Vnější povětrnostní vlivy (teplota, dusání vírovým 
prouděním) i vnitřní degenerace sněhových vloček (t. zv. metamorfosa sně
hových částic) způsobují, že sněhová pokrývka se postupně diferencuje ve 
vrstvu nad sebou ležících horizontů s nejrůznějšími fysikálními vlastnostmi. 
Některé horizonty jsou tvořeny celistvým ledem („ledové plástve" -
Ho u de k, Vrb a - 1954) a také na povrchu se stále obnovuje neprodyšná 
ledová kůra. Ocitnou-li se jehlice a větvičky kleče pHmo v ledové plástvi 
anebo v meziprostoru mezi ledovými horizonty, vydýchají snadno uzavřený 
kyslík a ocitnou se záhy v anaerobních podmínkách. Uvážíme-li znovu, že 
v důsledku již probraných klimatických podmínek vytrvává sněhová závěj 
na závětrné straně po dobu asi půl roku, pochopíme, proč se žádný fanerofyt 
nemůže udržet v horách na podobných lokalitách. Proto se setkáváme v Su
detech i Karpatech všude v místech velkých a pravidelných akumulací sněhu 
s enklávami bylinných společenstev uprostřed klečových anebo smrkových 
porostů. Bylinné typy rostlin překonávají nepříznivé podmínky pod závějemi 
celkem snadno proto, že jejich životní procesy jsou v zimě redukovány na 
minimum, a proto, že jejich orgány nacházejí v těsné blízkosti povrchu půdy 
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vždy příznivější provzdušnění (udržuje se zde slabá vzdušná vrstva vlivem 
prosakující a stékající vody ze sněhu). 

Druhou příčinou absence kosodřeviny na závětrných svazích měďodol
ských rozsoch může být destrukční účin plazivého sněhu a uvolněných lavin. 
Značný sklon svahů (vesměs kolem 30-40°) poskytuje všude, kde se na
hromadí více sněhu, přirozené podmínky pro samovolný pohyb sněhu i jeho 
náhlé uvolnění v podobě mohutných lavin. Tahy a tlaky vznikající v pohybující 
se sněhové mase ničí snadno všechny vyšší nadzemní orgány rostlin a nedo
volují proto výskyt i jinak odolné kosodřeviny. 

Pro okolí Kopského sedla a exponované svahy Předních Měďodolů je 
charakteristické značné zastoupení společenstva Trifido-Distichetum (Pa w 1., 
1935). Toto společenstvo se považuje za klimaxový porost alpinského pásma 
Tater, bez ohledu na geologický podklad. Syngenetickou studii, zaměřenou 
na vznik Trifido-Disticheta, opíral Pa w 1 o w s k i (1935) o řadu snímků, 
zapsaných v hřebenové části Belanských Tater. V celém rozsahu „alpinského" 
pásma Belanských Tater se však setkáváme se souvislými porosty sítiny 
trojklanné a jejích průvodců dosti vzácně. Také ve floristické literatuře se 
považuje Juncus trifidus na vápenci za vzácný (viz: Domin - 1925, 1928, 
1929, 1931). V širším okolí Kopského sedla však pokrývá Juncus trifidus 
rozsáhlé plochy, kontinuitně přesahující z vysokotatranského krystalinika 
(od Jahňačího štítu) na horniny spodního subtatranského příkrovu , bez 
ohledu na to , zda jde o pravé vápence a dolomity nebo jiné mezozoické horniny. 
Rozsáhlá a sociabilní J unceta trifidi se opakují na všech horizontálně výraz
ných rozsochách v Předních Měďodolech, zvláště na obou velkých rozsochách 
pod Pfodními Jatkami (na př. v okolí koty 1832). 

Na podkladě zimního pozorování mohu potvrdit, že rozšíření druhu 
Juncus trifidus (případně více či méně vyhraněné ass. Trifido-Distichetum) 
se velmi těsně přimyká anemografickým poměrům a rozložení sněhu v zimním 
období. Větší porosty jsou jenom tam, kde síla a četnost větrných proudů 
nedovoluje nahromadění vyšší sněhové pokrývky, a tam, kde vlastnosti vá
pencových či nevápencových hornin připouštějí zvětrávání v hlubší vrstvu 
jemnozemi (vyhýbají se dysgeogenním horninám, jejichž produktem je hrubý 
sk let) . 

Uvnitř porostů sítiny trojklanné lze sledovat přímé účinky silných nárazů 
větrů, běžných v této oblasti. Vzdušné proudy nahlodávají na četných místech 
souvislý vegetační kryt a erodují se strany půdu, zadržovanou hustými 
a pevnými kořeny (tab. XI, obr. 1 ). Někde je rhizosféra obnažena v plynulých 
řadách a trsy sítiny jsou nárazem větru překoceny tak, že plocha vypadá jako 
naorána pluhem. K největším destrukcím tohoto druhu dochází na začátku 
zimy a pozdě na jaře , kdy zamokřená půda podléhá střídavě vlivu mrazu 
a tepla. Za zvláštních morfologických a petrografických podmínek se uplat
ňují v Trifido-Distichetu i různé formy amorfní soliflukce (Se k y r a - 1954). 
Také v létě jsou porosty sítiny trojklanné v Předních Měďodolech fysiogno
micky velmi nápadné. Z protisvahů lze snadno sledovat hranice jejího roz
šíření podle specifické, ryšavě červenohnědé barvy. Na mnoha místech je 
nápadná ostrá hranice mezi jejími červenohnědými porosty a zelenými pl o
chami sousedících společenstev. Taková přímková hranice v délce mnoha 
desítek metrů je diferencována v horní části velkých rozsoch pod Předními 
Jatkami na rozhraní Trifida-Disticheta a N ardeta. 

Výskyt Junceta trifidi na návětrných svazích a jeho vystřídání jiným spo-
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lečenstvem na svazích závětrnýc.h uvádějí v pěkném příkladě již S z a f e r -
Pa w 1 o w s k i - K u 1 cz y n s k i (1923, pag. 6, fig. 1) a vysvětlují jej pře
devším jako důsledek různé atmosférické vlhkosti návětrných a závětrných 
lokalit. Domnívám se, že nuance v atmosférické vlhkosti nehrají v horách, 
které mají relativně vysokou vlhkost vzdušnou, žádnou významnou ekolo
gickou roli. Mohu však potvrdit, že naděje, které kladli výše uvedení autoř'i 
v jiné . souvislosti (p. 8) v budoucí pozorování zimního rozložení sněhové 
pokrývky v Tatrách, se ukázaly být zcela oprávněné. S ekologického hlediska 
jest Trifido-Distichetum věrnou obdobou větrných společenstev s Elyna myo
suroides (Braun - B 1 a n q u e t - 1928), která jsou velmi rozšífoná na 
návětrných svazích a hranách v Alpách. 

Za podobných anemografických a sněhových poměrů jako Trifido
Distichetum se vyskytuje v oblasti Kopského sedla Versicoloretum tatricum 
Pa w 1. - 1935. Je opět vázáno na návětrné svahy, sedla a hřebenové partie, 
které jsou pod vlivem zrychlených vzdušných proudů a proto v zimě bez 
vyšší sněhové pokrývky. Pawlowski považuje toto společenstvo za vý
vojové stadium směřující v četných odstínech ke klimaxovému 'Prifido
Distichetu. I když bychom pojímali „klimax" v původním pojetí B r a u n
B 1 a n q u e to v ě (1928) , musíme vidět zřetelné ekologické rozdíly, které 
vedou místně k stabilisaci tohoto společenstva. Vyskytuje se ve větším rozsahu 
na horninách, které zvětrávají v hrubší štěrk (na př. slinité břidlice z liasového 
útvaru). Takové lokality se vyskytují po celé délce již. svahů Belanských 
Tater, v Předních Měďodolech na příklad na oblinách velkých rozsoch, kde tvoří 
větší enklávy uprostřed klečových porostů nebo uprostřed Trifido-Disticheta. 
Určitou úlohu mohou při tom mít směry přirozených puklin, kterými je hor
nina rozrušena, ve vztahu k povrchu svahu. Domnívám se také, že Versico
loretum může být i regresivním stadiem po porostech sítiny trojklanné, které 
byly rozrušeny větrnou erosí a siliflukcí. 

Nejcharakterističtější fytocenologickou vlastností Versicoloreta je malá 
pokryvnost jeho porostů (t. zv. otevřené společenstvo). Velké a sociabilní trsy 
kostřavy pestré (Festuca versicolor) zadržují určité množství jemnozemi 
a umožňují tak výskyt četných dalších rostlin (společenstvo druhově neoby
čejně bohaté!). Meziplocha mezi isolovanými trsy a skupinami rostlin je 
vyplněna hrubým štěrkem. V zimě se zadržuje kolem trsů jen málo zledovatě
lého firnu a porosty zůstávají pod trvalým vlivem nárazů větru. Vítr a soli
flukce způsobují, že také ve Versicoloretu jsou větší plochy rozrušeny do pruhů. 
V některých sedlech na hřebenu i na rozsochách pod Předními Jatkami tvoří 
Versicoloretum drnovou římsu guirlandových tundrových půd, které jsou v po
době pravidelných schodovitých plošinek seřazeny po vrstevnici (tab. XI, o br. 2). 

Na dysgeogenních horninách, zejména na středně triasových vápencích 
a dolomitech hřebene Belanských Tater a Kopy (1838), jsou větší porosty 
patřící vesměs ke společenstvu Firmetum carpaticum P a w 1. ( 1935). Po
dobně jako Versicoloretum má ráz otevřených porostů, které upevňují štěr
kovou zvětralinu uvedených hornin. Roste vysloveně na exponovaných loka
litách, z nichž nejextrémnější je její výskyt na západním výběžku Kopy, 
který trčí uprostřed Kopského sedla v cestě silným větrům. Největším dyna
mickou hodnotu jinak velmi bohatého vápencového společenstva mají ve 
Firmetech Carex firma, špalírové vrby (Salix reticulata, S. Jacquini, S. retusa) 
a Dryas octopetala. · 

Plošně největší rozsah na svazích Belanských Tater v Předních Měďo-
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dolech mají floristicky i fytocenologicky neobyčejně pestré porosty se Sesleria 
tatrae, Carex sempervirens ssp. tatrorum, Calamagrostis villosa, Festuca pieta, 
Phleum hirsutum, Luzula nemorosa, Alchemilla alpestris, Poa alpina, Antho
xanthum odoratum, Geranium silvaticum a j. Již De y 1 (1936) ukázal, že lze 
tyto rozlehlé porosty částečně typisovat jako Seslerietum Bielzii (= tatrae), 
ale že z velké části jde o společenstva netypická a smíšená, v nichž se mísí 
druhy vápnomilné s druhy půd kyselých. Podle současného dělení vysoko
horských společenstev (K 1 i k a, 1955) by rozsáhlé tyto porosty pati'ily do 
přechodu mezi svazem Seslerion tatrae (z třídy Seslerio-Arabidetea alpinae) 
a svazem F estucion pictae (z třídy Juncetea trifidi). Pokrývají rovné mezisvahy 
mezi jednotlivými vystouplými rozsochami, které s hlediska anemografického 
p:fodstavují relativně chráněná před pHmými, usměrněnými větry, avšak 
nikoliv vysloveně v závětří a v místech uvolňujících se vírů spodní turbu
lentní vrstvy, kde se akumulují největší spousty sněhu. Tyto lokality mají 
tedy v zimě dostatečně hlubokou sněhovou pokrývku, která nezůstává ležet 
dlouho do jara. Laviny a pohyb sněhu plazením je u nich vzácný. 

Větším překvapením při letních exkursích v Předních Měďodolech byla 
pro mne na svazích Belanských Tater hojná účast smilky tuhé ( N ardus 
stricta), nabývající na některých plochách takové dominance, že lze mluvit 
o smilkovém společenstvu (Nardetum strictae n. prov.). Po srovnání se zimními 
zápisy brzy vyniklo, že Nardetum se p:ř'imyká na závětrné strany větších 
rozsoch, t. j. na místa s největší a nejtrvalejší akumulací sněhu. Hranice mezi 
floristicky bohatými vápencovými společenstvy a monotonnějšími smilkovými 
porosty odpovídá přesně hranici, kde nasazuje každoročně souvislá sněhová 
závěj. Plochy sněhových splazů v úžlabinách mezi klečovými porosty vykazují 
vesměs vysokou presenci a někde značnou dominanci N ardus stricta. 

Fytocenologický charakter N ardet na svazích Belanských Tater je přiro 
zeně odlišný od typických tatranských N ardet na žulovém podkladě. Smilka 
roste v těchto porostech nikoliv jako vysoce trsnatá tráva, podržující si hege
monii po celé souvislé ploše a zatlačující ostatní druhy je.n na ekologicky 
diferencovaná místa mikroreliefu, nýbrž jako méně sociabilní druh s domi
nancí 2- 4 (podle pětičlenné stup.), místy ještě nižší. Ve všech analysovaných 
porostech však měla nejvyšší frekvenci a ve snímcích maximální presenci (5) , 
a, to v celém výškovém rozsahu měďodolských rozsoch (1500- 1800 m). Menší 
sociabilita a, dominance smilky dovoluje účast dalších druhů acidifilního cha
rakteru , z nichž největší zastoupení mají na příklad: A venastrum versicolor, 
Anthoxanthum odoratum, Festuca pieta, Festuca supina, Siewersia montana, 
Gnaphalium siipinum, Potentilla aurea, Poa Chaixii, Luziila nemorosa, Hiera
cium alpinum, Trifolium repens, Vaccinium myrtillus a V. vitis ideae. Zajímavá 
je i fenologie smilky na těchto ' lokalitách: v důsledku pozdě začínající vege
tační doby kvete o několik týdnů ( ! ) později nežli na sousedních vysoko
tatranských lokalitách nebo na dně doliny Přední Měďodol (počátkem září 1955 
ještě nevymetala). 

Podle polohy sněhové závěje v zimě, která se vlivem extrémních anemo- . 
grafických podmínek tvoří každý rok na stejném místě, lze na mnohých 
místech zaznamenat ostré přechody mezi dvěma různými společenstvy. Nej 
nápadnější je liniová hranice mezi N ardetem a Trifido-Distichetem v horní 
části obou velkých rozsoch pod Předními Jatkami (ve výšce 1830- 1900 m). 
Pro ekologické zdůvodnění výskytu smilky je třeba ještě zdůraznit vyslovenou 

· 233 



věrnost tohoto druhu popsaným závětrným svahům; na ostatních lokalitách 
(návětrných i „indiferentních") svahů Belanských Tater v Předních Měďo
dolech jsem smilku marně hledal. 

Vysvětlit hojné zastoupení smilky na určitých lokalitách Belanských 
Tater vlivem matečné horniny nelze. Různé horniny liasového útvaru se stří 
dají na již. svazích právě po vrstevnicích, zatím co porosty se smilkou vystu
pují spíše v pásech po spádnici. Nevyhovuje ani běžně dosud v literatuře 
o Belanských Tatrách šířené přesvědčení (viz na př. Domin, 1928), že jde 
o porosty sekundární, rozšířené až po nepříznivém zásahu člověka do přiro
zených společenstev. S druhotnými N ardety se skutečně v Předních Měďo
dolech setkáváme ; jsou rozšířeny na dně doliny v okolí Rakúského a Belan
ského košiaru ve zřetelných enklávách po zničené kosodřevině. ·Již z fysio 
gnomie těchto porostů lze na první pohled poznat, že jejich genese je proti 
společenstvům smilky na svazích zcela jiná. Konečně vlivem pastvy by nebylo 
možno si vysvětlit v těsném sousedství vyslovenou absenci smilky ve všech 
ostatních společenstvech a nápadně někde vystupující ostré hranice jejího 
rozšíření. 

Praedisposici ekologických faktorů , které vedly k přirozenému zastoupení 
smilky v alpinských společenstvech na mezozoických horninách v Předních 
Měďodolech, vytvořily specifické podmínky anemografické a jejich bezpro
střední následek - nerovnoměrná dislokace sněhu v zimním období. Na 
návětrných a závětrných stranách rozsoch probíhají zcela rozdílné pedogene
tické procesy. Na lokalitách, kde leží sníh téměř půl roku, je snížen výpar 
z půdy na minimum. Půda pod vysokým sněhem nezmrzá a v přechodních 
obdobích na podzim a na jaře je dlouhodobě promývaná odtávající vodou ze 
sněhové akumulace. Také v letním období je výpar z půdy závětrných svahů 
nižší a lijáky podle stejných meteorologických zákonů jako sněhové srážky 
mají na těchto lokalitách větší intensitu. Celoroční provlhčení a snížený výpar 
vedou ke značnému vertikálnímu proplachu půdy, transportu půdních složek 
do spodin a VZJJ.iku více či méně výrazných humusových podzolů. Ochuzené 
A-horizonty půdy vytvářejí tak přirozené podmínky pro nástup acidifilních 
typů, včetně N ardus stricta, i na vápencových nebo basických horninách. 
K opačné situaci dochází na návětrných stranách rozsoch a na mezisvazích, 
kde je výpar z půdy umocněn rychlou výměnou vzduchu a krátkým trváním 
sněhové pokrývky. Půda v zimě zcela promrzne, takže voda z příležitostně 
odtávajícího sněhového poprašku či ledu neproniká do půdní spodiny. Vý
sledkem toho je to , že i v klimaticky vlhké oblasti se udržují rendzinové typy 
půdy. Zdůraznění důležitých rozdílů mezi alpinskými lokalitami s půdou 
v zimě promrzající a s půdou nezamrzající nacházíme již u E. Schmid a 
( 19 23, p. 4 7) a B r o c k m a n n - J e r o s é h e ( 19 2 7, p. 2 26- 2 2 7). Pří
klady podobného druhu nalézáme také v jiných našich horských oblastech, 
avšak tak hluboká diferenciace ekologických podmínek na poměrně malé 
rozloze , s jakou se setkáváme v Předních Měďodolech, si zaslouží v budoucnu 
větší pozornosti geobotaniků , pedologů i klimatologů. 

Přehled rostlinných společenstev v oblasti Kopského sedla a Předních 
Měďodolů svědčí o velmi vyhraněném vztahu anemografických poměrů k ve
getaci. Vítr a s ním bezprostředně spjatý „faktor sníh" se do hloubky a mnoho
stranně uplatňují na formování fytocenos a přehlušují vliv některých v horách 
běžně oceňovaných (a přeceňovaných) faktorů (výškový teplotní gradient , 
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expos101 ke světovým stranám, geologický podklad). Je známo, že prave 
posledně jmenované faktory zůstávají dodnes hlavním kriteriem ph geobo
tanickém třídění horské vegetace. Anemografické poměry tvoří jeden z nej
prvotnějších článků praedisposice souboru ekologických' podmínek a musíme 
je považovat za jednu z hlavních příčin ekogenetické variability lokalit na 
povrchu horských elevací. 

Mechanismus působení větru (resp. dvojfaktoru vítr + sníh) je značně 
komplikovaný. Právě na něm si může ověřit neudržitelnost paušálního rozdě
lování vlivů vnějšího prostfodí na faktory „vnější" a „vnitfaí" a násilného 
oddělení „vlastností lokality" od „ekologických podmínek". Působení větru, 
stejně jako mnohých činitelů, je spja.té s jinými faktory a rostlinstvem v uza
vřený řetěz příčin a následků tak, že stejný faktor „působí na rostlinu i přímo, 
i nepřímo a všechno se může dít současně a na jednom místě" (P o g r e b 
n j a k, 1955). Lépe nežli lineární výklad vyjadřuje mechanismus složitého 
působení větru šipkové schema, i když i v něm je možno fixovat jenom některé 
významné články ekogenese: 

Vítr 

t 
f f .i J, 

s níh ~ l rostlina l ~ půda I ovzduší I 
výška transpirace t eplota teplota 
trvání respirace vlhkost vlhkost 
pohyb fotosynthesa erose t 

výživa t 
I růst 

I I 
.i .i 

-~I syngenese 1: J pedogene s e I+-
I 
t 

fytocenosa 

Závěry: 

1. Vegetace okolí Kopského sedla a Předních Měďodolů v Belanských 
Tatrách je pod účinným vlivem zrychlených vzdušných proudů a vírových 
zplodin mechanické turbulence. Vlivem větru se diferencují ekologicky i fyto 
cenologicky zejména rozsochy, sbíhající s hlavního hřebene. Prostředníkem 
vlivu větru na vegetaci je zejména sněhová pokrývka. 

2. Anemografické poměry potlačují uplatňování přirozeného výškového 
klimatick 'ho gradientu i variabilitu petrografických podmínek. Vegetace nemá 
vertikální pásmovitost vyjádřenou alpinským a subalpinským stupněm. 

3. Kleč (Pinus mugho ssp. mughus) tvoří oddělené ostrovy uzavřených 
porostů v pásech spíše po spádnici. ~eroste v závětrných stranách rozsoch 
a v depresích, kde leží vysoká a dlouhotrvající sněhová závěj , v níž nemohou 
uspokojivě probíhat respirační pochody nadzemních orgánů. 
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4. Návětrné svahy a hrany zarůstají společenstva Trifido-Distichetum, 
V ers·icoloretum tatricum a Firmetum carpaticum a na anemograficky , ,indife
rentních" svazích jsou rozšířeny fytocenologicky i floristicky pestré porosty 
se Sesleria tatrae, Carex sempervirens, Festuca pieta a j. · 

5. Typicky závětrné svahy a deprese horizontálně výrazných rozsoch 
z mezozoických vápnitých a vápencových hornin zarůstají floristicky jedno
tvárnější acidifilnější porosty, v nichž nejvyšší frekvenci a často i vysokou 
dominanci má smilka ( N ardus stricta). Výskyt smilky můžeme pov~žovat na 
těchto lokalitách za původní a vysvětlit jej zamokfoním a podzolizací půdy 
pod dlouhotrvající sněhovou pokrývku. 

Adresa autora: J. J e ní k , Praha II, Benátská 2. 

Text k ta bulkám: 

Tab. X, obr. I. 'Dislolmce sněhové pokrývky na jižnich svazích BelanRkých Tater v Předních 
Měďodolech. 

obr. 2. Dislokace klečových porostů a alpinských společenstev na jižních svazích 
Belanských Tater v Předních Mědodoloch. 

Tab. XI, obr. I. Trijido-Distichetum v Kopském sedle nahlodané větrnou erosí. 
obr . 2. T'ersicoloretum tatricum v sedle mez.i Předními Jat.kami a Bujačím Štítem roz

č leněné amorfní soliflnkcí. 
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HI-I Eul1'K: 

31mJIOrHqemwe 3Ha11.enne neTpa ,a;m1 nereTau,tt«l l1epe,a;1rnx Me,a;e,a;oJIOB 
B EeJtaHCKHX TaTpax 

°Y]l;JIIIH8Jlll[,Ttt xre6eT EeJia11cm1x TaTp OTP,CJICH OT Maccnaa BLICOJ-U'.l.X TaTp rJJy601rn'.MH 
AOJrn1-raM.l-i - 3a,D,Hl'.l.MH R llepe;o;HJ-iMJ1' Mep;op;oJiaMH'. 06e }l.OJIHHLI TH'.HyTCH n o6w,eM 110 O;IJ;HOi1 
mnnm n i-rarrpaaJieJ:nrn c oanap;a ua nocTOl{ 11' OTAeJieHhI ;n;pyr OT ,D,pyra H.onc1w:tt ce;o;JIOBII
HO.ií (1756). 3ap:n:n:e Mep,e;n;on.br, pacrroJiomeHHhie H aanaµ,y, cocpep,oTOl.JHDaI:OTB ceóe npeo6Jia
;n,a1ow,lie sanagHbie neTpbl 11 uarrpaBJIHIOT :Hx B H.oncHym cep,Jiom,1Hy. Bosp;ylllnoe TCl:lCHl1'e, 
cmaToe npll l3Xo;n;e l3 cymMnamw,11.ttcrr npocJmJih H.orrc1wíí cep,JIOl3HI-tLI, ycliJil:l'BaeTCH J1'. rrpopLI
naeTCH c suat.JHTeJrbnott c1!JIOtí l3 p;omury 1Iepep,11llx Me;n,ep,oJIOB. B oco6emrocTit nocTOHHHO 
CTpap,aIOT O'!' cocpc;n;o'rOl.JeHHbIX R CllJlbHhlX neTpon IO/HHh[8 CHJIOI-Ihl J1' Hl131UJ:e OTpOni rro;a: 
3a;n,um.,ni .HTJmM11 (2024), H.ollll:tapaMi-1 (2010, 1890) li IIepe;n;n11'M.H fITKaMM (2011, 1981). 

8HOJIOrl'.l.YfJCl\OC l3JII'ÍITHHe BCTpa Hél paCTMTeJibHOC'l'b oco6emro npOR.BJIHeTCH 6Jiaro;n;apH 
uepaBHOMepIIOMy pacnpeµ;e J1emuo cneroHoro noRpona Sl'iMO:tí. HaneTpeHI-ILie CKJIOHLI oTporoB 
OCTaIOTCH H cpe;n;J1 3lIMbI óes BbICOI-\OI'O CHeronoro IlOHpona l'.I. l'.l.X Il011)3a TIO/:(l3epraeTCH pa3Hl>IM 
Hp.H.orreJWJIOrJ1LJeCIUiM npou;eccaM; B8CHOt'l OÚHame1rnaH H OTTaHBllWH IlOYBa 6LIC'rpo BLICLI
xawr' a KanHJIJIHpHOCTb DO)J,HOro TQlieHHH oe oxpanHeT OT llLilll,eJial.JJiDa1u!H. ffo;n;BeTpeI-fHbl8 
CHJIOHI,I oporou llMeIOT B TeYeIJlile noJiyroµ;a BbICOKHH CHeroao:t!: IIOKpOB' no;n; KOTOpl1IM Haxo
]l,llTCH uerrp0Mepsma11 no1..ma, nocTO.FlHHO rrpoMLmaeMa11 no;r:r;oň OT Ta101u,ero cnera, 11TO Beµ;eT 
Ha 3'l'HX CKJIOHaX H 06cp;HeI-1UfO no1..rneHHOro rrpoc{JHJIH l'.I. D03HJ'ÍKHOB8Hl'.l.IO ryMyCHbIX IlOP,30JIOll 
na Meso:3ow1ecHllX ropm,rx nopo;n;ax, 6oraTbrX 11sneCTHHHaMll. Ha BLrpa:JrtTeJILHOň ;a;mJi1JJe 
peHI\I1au,HH aKoJiorMYOCHnx O'l'HOrneHHit CHJIOHOD n IIepe;n;Hnx Me;r:r;ep,oJiax ecrncTBCHHO pac
rrpocTpaHHeTCH B8Cb p;aJibJf8HUJllH HOMilJieHC MeXaI-UlYCCKl1X, <fJI:taJ1qec1nrx H qrn:3HOJIOrH
Yecmix DJilÍHIIHÍÍ: neTpa (CM. cxeMy l:l TCKCTe). 

B pe0yJibTaTe BbipamrreJihHOro ocylll,eCTDJiemirr neTpOBhLX ycJIODl:t:it 11BJIHCTC11 xapaH
·repHl>IM ynopH,[J;0'-18Hl'.l.e paCTM1'CJlbHbIX accorvrnu,H'íí, Mem;r:r;y KOTOPLIM]I[ l:laCTO o6paaoBaJ:IbI 
pe:_irrne u 6poca 1ollJ,1-rnc.F1 B rJia3a rpamru,bI. Op,HOCTopommM DJIHHrrHeM nwrpa conepmeHHO 
CTCJ1TI,I CCT8CTB8HHbie BepTI,rnaJibHhie HOHGa nereTau;1m; cyúaJibflliMCKHÍI rro.Flc c Pinus 
mugho ssp. niughus pasopnaH 11a MSOJIHponamIJ~re ocTpol3a, YAJIHHCHHbre cHopce HO JIMHI-il'I'. 
cmro11a. HM'. :mopocm-1.rr cocua conepmemro OTCyTCTByeT n yp,mrneHHLlX nrra]l,mtax Mem;n;y 
OT]l,8 JibHT~tMl1 OTpOr:lMli Iť Hil rro;n;nwrpeHHbIX CI\JIOHaX OTporon' rµ;e P,OJiro OCT3IOJJ(HMCH 
B Tc<1cn:He 3H MHero n epnop,a JJhrcom1ií CHeronoň noHpoB p;eJiaeT ncJJOSMOIBHLIM YAODJieTBOpH
·reJI LIIbiti: ny101(ecc p ccm1p ci l(mi. IIop,00JincTarr notuJa aTotí '-laCTH c1moHOB BeJiaHCHHX 1.'aTp 
CTaJ1a 6JiaronpHHTHbIM cy6c'rpaTOM )J,JIJI eCTCCTil8HUOI'O pacrrpOC'I'paHCHHH .Nardus stricta. 
Hom"lHO , eCTOCTDCHHhlC acco11,aa1~Hl'i c .N ardus strícta 1rn RaJILIVIOBbIX M MSBeCTI-IHKOBhIX 
Me so:1ow1ec1rnx ropI-II>IX uopop;ax OTJIJIL1a10TCH OT o;woo6pas1n.IX <H\I-ip;JHIJMJIMibIX ::mpocJie.tí 
óeJrnyca HU cliJIHIWTom,rx ropm,rx nopo;n;ax coceµ;rrnx Br,ccoKMX T aTp, XOTH li'. s;n;ecb pac
npocTpauFIIO'l'CH M}{Or0 11JICJJe IIHMe al\HAmIJMJlhIIbie l3H;!J,bI, a JJH)];bI fIBHO M3BeCTHFIROBbie 
ycTynaioT. IIa ncex no,D,DCT}JeHHbIX CKJIOHax oTporon B IIepe;n;I-IliX Mep,e]],oJiax óeJioyc J1'.Mee'l' 
Bb1coxy10 tIJp e 1-rne n1~1uo , a l'IHO I'lW H SHaLurreJILHyIO µ;oMllHaI-II~llIO. IIecMoTpH Ha MHoroJieT11ee 
HJIMrrnHc rWcT6m1 \ o ÚJrac·m BeJiaHcmrx 'l'aTp , MOiHHO C'-1.HTaTb pacnoJiomemre ::iapocJieí1: 
mrnHOJ-lOCJIOii cocm,r u ITJ1C'TJ;CTmni1'cm,cTno accow-iall.Mií ucJioyca n IIepe;n;uHx Mep;e;n;oJiax 
CCTCCTBCHHJJIM Jlll JICHlll'l\I. 

ORpeCTHOCTH H.oucrw.tt ceµ;.rronlim,l JI nce aHcrrottIIpoBam-tLie rpeóun oTporoB noHphl
HaIOTCH :1aMmryTo:ti accoqua1\IIC'ii Trifido-D1:stichetum. 8KcTpeMHhie aHeMorpéllpHLJeCHMe 
OTH01118Hl'.l.IT OKa31,ma10T l~ JnI.FlnHe I:Ja 3HélLIJf'f€JihHOe pacrrpoc•rpaHeHlie )];OMHHaHTIIOro Bl1,!l.a 
Juncus trif1:dus ua Meso::io11Yccr-rnx ropnhIX nopo;u.ax JJ IIep eAHHX Megop;oJiax. BnyTpH saM-
1-rnynrx :JapocJieít ;:>To:ti acco1\l1UI\l1H Mo»rno t.Iaw,e ;ucero I-IatíTM pasni,re npOHBJieHliH neTpm-roit 
;:>p03l'.l.ltl l:t aMopq>HOH comrqJJIIOHQMH. lfac1l'b HaDeTpeHI-IbIX CHJIOHOB p;aJiee TIOKpbITbl acCOL(Ha
ll,linM:H Versicoloretum tatn:cum n Firmetwn carpaticum, ÓOJiee ruHporrne pacnpoc1'paHemi:e, 
l\O'l'OPLIX CJJFt:JHHO c ]J,HCreorenHLlMJ'.I. ropI-I.hlMH rropop,aMH, J3J,rnepTl'iBaIOU\liMMCfI B rpyohIM 
lll,CÚCHb; aTH acCOI.\J'.l.éllJ,Mll MoryT 61.rTb He TOJihHO .aao.ITIOll,llOHHQH C'ra]l,Re:tí ll HanpaBJJeHHH 
i-x Trificlo-DisUcheta, no O,!l.HOBpeMeHIIO Ii pel'peccMDHOfi C'ra,!l.He.tí nocJie HapyruemIH Trifido
Disticheta com1qJJIIOKTI.\l,tei\ H BeTp.liHOM ;:>posHeti:. Versicoloretum H Firmetum HRJIHIOTCH yme 
accow:rnu,llrrMM ()ora'l' t.l M.H l'.l.oDCCTHfTHOJllOOllDbIMil BHA3MH. 
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Ifooc1rn:e npocTpaHCTBa Mem;a;y CHJI011aM11 , coe;D,liHflIO~Jie OTporu n Ilepe):J;HliX M e;a;e
;a;oJiax, 3apocTaIOT qJJiopliCTU1.Jec1rn: ttelirrecTpe:ttmliMH accou;Jiau;liRMII c Sesleria tatrae, Carex 
sempervirens ssp. Tatrorum, Calamagrostis villosa, Festuca pieta, Phleum hirsutum, Luzula 
nenwrosa, Alchemilla alpestris, Poa alpina, Anthoxantum odoratum II TaH ;a;aJiee, <fiIITou;eHO
JJOfliLieCHOe JIOJIOme1-rne HOTOpbIX no1m neHCHO. 8Tn acco11,na11,nli H BeTpOBbIM ycnomrnM 
MHJJ.lHPe pe HTHhI. 

Puc. 1. ,I(eCFITJiJieTHee OTHOrnemie MHOrOLllICJJelIHOCTll BeTpOB H<l J10MHl111,HOM llhl'tTe. 
PMc. 2. BoamumoneHue cocpe):J;OTOLieHI-IbIX u cm1hnux neTpoB :s Ilcp c):J;HliX Me,r:i;e):J;oJiax 

:s BenattcHHX TaTpax. 

TeH C ThI H T:l6 Jiu 11,aM : 

1'a6. X., plic. 1. ,I(JicJioHaIJ,MH CHeronoro noHpona na iomnh1X c1m ouax EeJiaHCKMX TaTp 
B Ilepe):J;1-mx M c;n,e)J,oJiax. 
puc. 2. ,I(11cJI0Ha11,nFI :mpocne.tí: Hl1 3KOpocJIOň cocm.r n aJibn11tic1mx acco11,1rnu;Hti Ha 
IOiHHblX c1m01-rax BeJJa1-1CHHX TaTp B Ilepe,I.I,HMX Me)J,e;n,oJiax. 

Ta6. X I. , p11c. 1. Trífido-Distichet um B Rone Koti ce,I.I,JIOBMHe, Hapyrnmmoe :swrponoti: é>p03Meň_ 
pl1C. 2 . Versicoloretum tatricum B ce,I.I,JIOBMHe Mem]J.y HTHal\rn: 11 ByFNl1M lliTHTOM, 
paCLIJieHeirnOe aMop<fino.ti COJiHqJJJIOHll;Mefi. 

Jan Jeník: 

tJher die okologische Bcdeutung des Windes fiir die Vegetation des Tales 
Přední Měďodoly im Gebirge Belanské Tatry. 

Der langgestrekte Gebirgskamm der Belanské Tatry ist vom Massiv der Hohen Tatra 
durch zwei tiefe Taler - Zadní und Přední Měďodoly getrennt. Beitle Taler erstrecken sich in einer 
Linie b einahe in der Richtung W est- Ost und sind durch d en Gebirgssattel Kopské sedlo (1756 m) 
voneinander getrennt. Das westlich gelegene Tal Zadní Měďodoly konzentriert a lle vorherr
schenden westlichen Winde und leitet sie in der Richtung gegen Kopské sedlo. Beim Eindringen 
in das verschmalerte Profil des Kopsk é sedlo beschleunigt sich der Luftstrom und drangt mít 
Wucht in das Tal Přední Měďodoly. Von den gleichgerichteten und starken Winden sind b e
sonders die Stidabhange und die niedrigen Querjoche, welche von Zadní Jatky (2024 m), Ko
šiary (2010 m, 1980 m) und Přední Jatky (2011 m, 1981 m) herablaufen, dauernd betroffen. 

Die 6kologische Wirkung des Windes auf die Vegetation setzt sich vor allem mittels d er 
ungleichmassigen Anhaufung d er Schneedecke im Winter durch. Die Luvseite der Querjoch
abhange bleibt a uch im tiefen \ Vinter ohne hohere Rchneedecke und ihr Boden unterliegt ver
schiedencn kryopedologischen Prozessen ; der entblosst e und a ufgetaute Boden trocknet bald 
im Frtihling a us und der K a pillar-W asserFi trom schiitzt ihn vor dem Auslaugen. Die Leeseite 
der Querjoche hat durch e in halbes J ah r eine hohe Rchncedccke, untPr welcher der nicht durch
gefrorene Boden voru Tauwi:tsser dfl.uernd durchnasst und 11m1gowaschen wird. Dies flihrt 
auf d en Leeseiten der Abhango zur d a uernden V erarmung des Hodenprofiles und zum Entstehen 
des Humuspodzoles auf b asisch en mezozoischen Gesteinen (teilwcise auch Kall{gesteinen). Auf 
e ine scharfe Differenziation d er 6kologisch en Bedingungen der Abhange in Pi"edni Měďodoly wirkt, 
selbstverstandlich a uch der ganze Komplex m echanischer, physikalische r und physiologischer 
Windeinfllisse cin (Siehe das Schema im T ext). 

D as Resultat d er scharfen Wirkung des Wincles i8t flir di e R.epartition der Pflanzengesell 
schaften uncl for die Existenz von auffallenden Orcnzlinion charakteristisch. Durch einsoitige 
Wirkung d es Wincles ist die mttUrlicho Vertikalzonation der Vegetation zerstort. Die suhalpine 
Atufe mit Pinus mugho ssp. mnghu.~ ÍRt auf isoliorte B estiinde zerrissen, welche v ie lmehr die 
Gefallslinio verfolgen. P inus rnugho ssp. mughiis fehlt vollstandig in den langgestrcckten Mulden 
und a uf den Leeseiten der Querjoclte, wo die langandauernde hohe Schneedecke im Winter 
den befriedigenden Verlauf der Respiration h emrnt. D er podzolier t e Baden dieser Lokalitaten 
der Belanské Tatry ist ein gee ign etes Substrat ftir di e natlirliche Verbreitung von N ardus stricta. 
Die Pílanzengeselh>chaften mit Nardu8 stricta auf k a lkre ichen m ezozoischen Gesto inen unter
scheiden sich a lle rdings von den einformigen azidiphilen N ardu8- Wiesen a.uf den Silikatgesteinen 
d e r benachbarten H ohen Ta.tra , trotzdem treten auch hier m ohrero azidiphile Pflanzenarten 
hinzu und die k a lklieb endon Arten verschwinden. In a llen Mul den und typischen Leeseiten a bhangen 
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der Querjoche in Přední Měďodoly hat das Borstgras eine standig hohe Frequenz und immer 
eine ausserordentliche Dominanz. Trotz langjahriger Beweidung der Abhange in Belanské 
Tatry kann die Dislokation der Knieholzbestande und der Nardus-Pflanzengesellschaften in 
Pfodní Měďodoly als primar angesehen werden. 

Die Umgebung des Kopské sedlo und die windexponierten Riicken der Querjoche werden 
von einer geschlossenen Pflanzengesellschaft Trifido -Distichetum b ewachsen. Die ausser
ordentliche Vertretung der dominanten Art Juncus trifidus auf den kalkreichen mezo
zoischen Gesteinen in Přední Měďodoly wird vor a llem von extremen anemographischen Ver
haltnissen beeinflusst . In den geschlossenen Bestanden dieser Pflanze:µgesellsch aft konnen oft 
verschiedene Merkmale der Winderosion und der amorphischen Solifluktion konstatiert werden. 
Einen Teil der Luvseite der Querjoche bedecken die Pflanzengesellschaften Versicoloretum 
tatricum und Firmetum carpaticum, deren grossere Verbreitung auf dysgeogene Gesteine gebunden 
ist. Diese Pflanzengesellschaften konnen nicht nur ein progressives Entwicklungsstadium zum 
rPrifido-Distichetum bilden, sondern konnen auch regressiv n ach dem Zerstoren des Trifido 
Distichetum durch Solifluktion und Winderosion entstehen. Versicoloretum und Firmetum sind 
allerdings Pflanzengesellschaften, die an kalk1iebenden Arten reich sind. 

Flache Abhange, welche diehoh oren Querjoche verbinden, sind mit floristisch sehr bunten 
Pflanzengesellschaften mit Sesleria tatrae, Oarex sempervirens ssp . tatrorum, Oalamagrostis villosa, 
Festuca pieta, Phleum hirsutum, Luzula nemorosa, Alchemilla alpestris, Poa alpina, Anthoxantum 
odoratum u. s. w. bewachsen; ihre phytoz6nologische Stellung ist vorlaufig unklar und muss 
durch weiteres Studium aufgeklart werden. Vom Standpunkte der Wind- und Schneeverhaltnisse 
ki::innen diese Pflanzengesellschaften indifferent angesehen werden. 

E r k 1 ar u n g z u den A b b i 1 dun gen: 

Abb. 1. Durchschnittliche Anzahl der Windrichtungen von 10 Jahren auf dem Lomnický Štít. 
Abb. 2. Das Entstehen der gleichgerichteten und starken Winde im Tale Přední Měďodoly 

in Belanské Tatry. 

Erklarung zu den Tafeln: 

Taf. X, Abb. 1. Die Dislokation ·der Schneedecke auf den Siidabhangen der Belanské Tatry 
im Tale Přední Měďodoly. 

Abb. 2. Die Dislokation der Knieholzbestande und der a lpinen Pflanzengesellschaften 
auf den Siidabhangen in Přední Měďodoly. 

T a f. XI, Abb. 1. Von Winderosion stark betroffene Pflanzengesellschaft Trifido -Distichetum im 
Kopské sedlo. 

Abb. 2. Von amorphischer Solifluktion zerrissene Pflanzengeselschaft Versicoloretum 
tatricum im Sattel zwischen Přední Jatky und Bujačí Štít. 
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