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Příspěvek k ekologii dryádky osrniplátečné (Dryas octopetala 
L.) 
Contribution to the Ecology of Dryas octopetala L. 

Jarmila Kubíková 

J(uBÍKOVÁ J . (1972): PHspěvok k ekologii dryádky osrniplátečnó (Drya„'i octopetala L.). 
\Cnntribut,ion to the ecology of Dryas octozJetala L.] --- Proslin., Praha, 44: 157 - 164. -
Thc growth form and ecology of n. octopetnla, (Ilosaeene ) ha ve becn Btudied. Two different 
alpino sites at a 1450 m altitude in the Malá FaLra l\HH., vVo:-itern Carpa.thians, were 
cho::;An: a windvvard rocky slopc with domi11ating D. octo71etala and Carex firma (S-I), 
and a flaJ, deproRsion occupiod by sparse clurnp of })_ octopeta,lti sholtered by Pinus mugo 
fmbsp. mi1gh1is (S~:!). Quant,itativo diffn rAT1 C('S wArn found in t.he leaf s ize of D. octopetnla, 
the leaves sampled in S-2 being twico as largó as lcaves sarnpled in S-1. Th.0 branching 
of adventitious roots was also found to be diťfornnt: roots sampled in S-1 possessed 
rnoro activo apices than roots from S-2. Short lat.oral roots were converted into octo
rnycorrhizao; the type A(' was found in 5„1, the type Fg was founcl in s„2. 'Vith limesi-rme 
as the parent. rock in both sites, the soil analyses showed initia! processo;-; of aeidi
fica,tion and decalcification .in the upper soil horizon of S-!!, connoe : c1 l with the accu
rnulation of raw humus d er ived from pine needles. Presnmably, these sn il foatnres 
inhibit the branching of the superficial advont.itious root sys Lom of D. octopetala which 
may be tho prirnary cause of its decreasing competitivo ability in the undergrowth of 
_Pinus mughus. This deficiency cannot be counterbalanced by the increasod leaf size 
in the same habitat. - Department oj Botany, Caroline University oj Prague, J-Jenátská 2, 
CzechoslovaJcia. 

l. Úvod 

Dryádka ORmiplátečná (Dryas octopetala L., Rosaceae) je jednou z mála 
dřevin, které jsou rozšífony v alpinském stupni hor holarktidy i ve vysokých 
zeměpisných šíř·kách arktických tunder. Jako rostlina extrémních klimatic
kých a půdních podmínek byla předmětem studia ekologických, anatomic
kých a morfologických adaptací, které jí umožňují přež.ívat nepříznivé vlivy 
stanoviště. Proto také již mnohé z její ekologie je známo a v literatuře po
psáno. Tato studie je zaměřena na zdůraznění některých méně známých 
aspektů dryádky v alpinském pásmu Malé Fatry. 

Dryádka osmiplátečná je špalírový koÍ' Re silně větveným plazivým stonkem až 0,5 m dlouhým 
a 1 cm silným. Distální větve jsou vystoupavé, olistěné, každá nese 5 až 7 živých listů, starší 
odumfolé listy dlouho neopadávají a zvláště jejich pochvy vytrvávají až 3 roky a kryjí mladý 
Btonok. Stal'ŠÍ dfovnatý stonek posléze staré listové pochvy ztrácí a vytvái"í periderm. L isty jsou 
~tálozolené, kožovité, s kráM<:ým. fapíkem; čepel opakvejčitá, podvinutá so 4 až 8 zoubky, na líci 
hladká, na rubu s četnými trichomy. Květní stopky vyrůstají v úžlabí list.ů j ednotlivě , květy 

jsou oboupohlav118 nebo jednopohlavné, kve te v červnu a červenci. (Scfrnb'nrn 1926, HEGI 1961). 
Dryádkamá arkticko-alpinské cirkumpolární rozšífoní , charakterizované detailně Mouselem ot al. 

(Mu:usRL, JAGER et WEINEHT 1965) jako sm(alp) -- temp(alp) + b(mo) - arct.(k1 _3 ) Euras. + 
+ WAm. Vyskytuje se pfovážně na bazických horninách bohatých vápníkem, výjimečně na 
mylonitech apod. V Československu roRte ve vápencových částech karpatských pohoi'í v alpin
lilkém a subalpinském stupni. Těžiště výskytu je ve společonstvech svazu Oaricion firmae Ga.ms 
1936, přesahuje však i do společmrntev svazů Seslerio-Asterion alpini HADAČ 1962 a Seslen:on 
tatrae (PAWLOWSKI 1935) KLIKA 1955. J e to význačně světlomilná a chionofóbní rostliIJa, která 
tvoří často prvá sukcesní stadia pi-i osidlování dťolin a skalek o volik(nn sklonu. Půdní typ pro 
její optimální rozvoj je pechrendzina (KumĚNA 1953). Při postupuj ící sukcesi a vývoji půd je 
vytlačována jinými více neutrofilními nebo acidifilními druhy. Nesnáší zastínění a při zarlistání 
&utě klečí rychle mizí (SILLINGER 1933). Její porosty představuji tedy trvalá, fixovaná. sukcesní 
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etadia na stanovištích klimaticky extrémních, o velkém sklonu (nad 30°) a v důsledku toho s měl
kou púdou. 

Morfologické a anatomické znaky dryádky odpovídají je jím stan ovištím v arktidě a vysoko
horách. Poléhavé stonky mají zvláštní typ excentrického h ypotrofickóho tloustnutí, listy mají silná 
m echanická pletiva a jon na spodu prúduchy; spodní strana listu jo pokryta dlouhými jedno
duchými trichomy. RAUH (1937), který se zabýval způr-::oby růstu a větvení poléhavých alpim;kých 
kefíkú, zjistil u Dryas octopetala brzkó zastavení n °1stu hlavního stonku, nahrazenéh o stonky 
postranními . Vegetační vrchol každéh o stonku končí tot iž květ.ní 1 stopkou, takže další prodlu 
žovací rúst přejím!l nejbližší hypotrofní větev. Podle jeho názoru hlavní kůlový kofon vytrvává 
dlouho bez ohledu na intenzívní tvorbu adventivních koi"enů. 

Význačným znakem kořenového systému jsou rktomykorrhizy, které popsal poprvé HESSEL
MAN (1900). Později so mykorrhizami a vyššími houbami v porostech dryádky zabýval P:r<:YRONEL 
(1930) . Nejpodrobnější přehled vyššíeh hub v alpinských f:l polečenstvech a též vo společenstv<~ch 
dryádky podává FAVRE (1955, sec. PILÁT 1969), který zaznamenal nej častější výskyt těchto hub: 
Olitocybe rfoulosa (PER. ex FR.) KuMM. var. dryadicola FAVRE, _Marasmius epidryas KUHN„ 
Clitocybe lateraria FAVRE 1955 a Clitocybe festiva F AVRE. Mimo tyto druhy sbíral i mnohé druhy 
hub nížinných a (sub)xerofilních. Z těchto prac í však nevyplývá, kteró z těchto druhů hub jsou 
v symbiotickém vztahu s dryádkou, zvláště když rod Clitocybe není podle Modessa (MODESS 1941) 
považován na základě jeho synt,etických pokusů za mykorrhizní. 

V Bela.nských Tatrách sbíral houby v as. Dryadetv,m octopetala.e tatricum KuBTČKA (in: HADAČ 
et al. l969), který v tomto společenstvu opětovrn; sbíral Inocybe ovatocystis. 

DOMINIK, NESPIAK et PACHLEWSKl (1954) studovali na polsk é straně Vysokých Tater mykor
rhizy u rostlin v alpinském pásmu a u D ryas octopetala zjistili mykorrhizy ektotrofní typu A a Dn 
a dokonce i endotrofní mykorrhizy typu tolypofágního. 

Současná práce vychází z materiálu sebraného na dvou odlišných ekoto
pech v Malé Fatře. Prvý ekotop - k západu orientovaná vápencová skalka -
představuje optimální stanoviště pro Dryas octopetala; druhý ekotop -
plochý hfoet zarústající kosodi·evinou - pfodstavuje stanoviště, kde dryádka 
živoi'·í v důsledku konkurence jiných typťt rostlin. 

2. Materiál a metodika 

Vzorky částí kcř-ú dryá<Lk)' byly nclehr:í,ny Ha l{ rívá1'í skó Malé FaL1·e, v sedle Prichyh, na 
hřebenu mezi Malým l\.riv1ÍH Č~m a Suchým Vrchem v o výši cca 1450 m :n.m., jednorázové dne 
28. května 1970. Geologický podklad. tvofí (riasové v á pence. 

Rt.anov íštó 1 (S-1 ). f) t.rmá r-;ka lkn, 11a r-::eve rním okraji sodla orientovan á k ziípadu, sklon 45° ; 
vrgdaco pokrývá frrasovi1 ó s t.upně , m íst y v ystupují obmt~cné kameny, púdní J.yp - poč:átečmí 
s taclium t y pu p ec-l tr' (' rnlzina; C('lková p okry vnos t 00 % : Ji'estuca versicolor (TA'tl sl'H) l\:1tAJ. 2 .2, 
Carex firma J-l o:-: 'f' 2.3, Seslrr ia. rrtlcarir1, ( P1ms.) 01'17. + .2, Dryas oclopeta.lri L. 4-.:l, Uentiann 
vernn L . -\- , Vaccin úun v iti s -1.ducri L . -I , P edic11larú; vcrtú·1:llata L. \- , ,Sccibú1sa lv.cirla (VlLL.) 
STLL . 1.1, Potenti lla cran tzi i (('1< . ) B F. CK ·I , T'olygonum v·im:parum L. +, 'l'hymns s1Jdet?°cu8 ()prz -I- , 
Rn11 ·1tnr"1ilus nlpestris L . -- , ,'-.,'(l ;r,1fmr10 . a. i:-;:,oon J ACQ. +, Swrifra.ga caesio, L . - -, lJart:-n:a al7n>na L. -- , 
(}oli um m1 ú;o71hylt11m (Vn1, .) DosT. -- , H1~lc hin.<n·a alpina (L.) R. BR. - , Pohl?:a commutnta 
Sr11 f'R. l. J, T or fclla tortuosri L n v1-i>1<. +, Polytrfrhurn alpin111n HDvV. +. Toto spolefrn:=;tvo orlpo 
ví<lá ph r-; rovnán í 8 l itoratur·ou n e jl<ipo a r-:: ociaci Dryadeto -Firmel?Jm su,LINGEH. l 9:rn, popisovan{i 
z Nízkých Tater. Rpolí·č:cnRLva z Vysokých Tater (HADAČ et al. 1969) jsou odlišná přítomností 
vy r-:: okohondz:ý ch drnhú, kteró v nižŘÍm pohoří Maló :Fatry chybí. 

Stanoviš tó 2 (S-2). P loc hý hl·bot sC'd la zaroRtlý rozvolněným porostem Pinus mvgo TnRRA 
subsp. mughus (Scor.) DoMrN: E 1 --- P rst11 ca s1t11ina RcHuR 3.3, Drya8 octopetala L. 2.2, Vac
ciniurn myrtnlus L. 1.1, Luzulrt alhir/(1, (HoFFM.) DC. +, Geranium 81'. lvaticum L. +, 
Agrostis vulgaris vVITH. +. Púdní typ - poč:áic(mí stadium t y pu tang-elren<lzina, tj . rondzina 
překrytá vrs1;vou surového humusu z opadu kosodfoviny. Vzorek lrnfo dryádky odobrán z mír· 
ného zástinu koř'o kosodřeviny, na 5° svahu or ientovaném k jihovýchodu. Tyto porosty by bylo 
možno řadit fytocenologicky do sv-azu Pin1:on rnughi PAWLOWSKI 1928. 

Současně se vzorky rostlin byly odebrány též půdní vzorky. V laboratoi;i b y lo stanoveno pH 
ve vodním výluhu (pH-metrem se skleněnou a kalomelovou elektrodou), obsah Ca„ a K · ( pla
m enným fotometrem ve výluhu v kyselině citronové), obsah C (oxydimetricky), obsah N (spalo„ 
váním podle Kjehldahla), obsah humusu a poměr C/N. 

Anat,omické znaky r ostlin byly r-::tudovány na řezech pořízených zmrazovacím mikrotomem, 
pro zvýraznění sklerenchymatických pletiv byla použit,a reakce floroglucinol + HCI. 

Pro určování a nomenklaturu rostlin byla použita Dostálova Květena ČSR (DOSTÁL et al. 
1948-50). 
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3. Výsledky 

3.1. Morfologie a anatomie nadzemních orgánů dryádky 

Podle pozorování z Malé Fatry nesou plazivé stonky dryádky na svém 
vegetačním vrcholu 5 až 7 živých zelených listů , pod nimiž blíže k bázi 
stonku vytrvává asi 5 odumřelých nerozložených listů. Podle počtu letokruhů 

Obr. 1. - l'ř'íč ný průfoz typic
k y excen t rick ý m stonkem Dry
as octopetala L . - Ple tiva od 
středu: parench y matická <l.foú, 
x y lém se t.fo mi l t okruhy , 
fl oém, poriderm . -- Zvětšeno 

22 X • - Fig . 1. - Transversal 
soctio n o f Lhe typical oxcen t ri c 
fltem of Dryas octopctala L . 
The scquon ce of t issuos : pi th 
pa renchyrna, xylom w ith threc 
annual r ings, phlocm , p eri 
derm. Enhwgecl 22 X . 

na ř-ezu stonkem lze Hci, že kožovité listy př-e
trvávají 2 až 3 vegetační sezóny a že listové 
pochvy j eště vytrvávají na úsecích stonku sta
rých 4 roky. Stonek je výrazně excentrický, s 
velkou parenchymatickou dření elipsovitého 
tvaru (obr. 1); tloustnutí je hypotrofické, tj. zře
telně širší letokruhy se !la plazivém stonku vy
tvářejí směrem k půdě. Ze je tomu skutečně tak, 
dosvědčují i adventivní kofony, zakládající se 
již v primárním stadiu zkoumaných stonků 
(obr. 1). Tyto adventivní koi'·eny se p.fovážně tvo
ří na vrcholu stonků a pak vytrvávají více ve
getačních sezón. Adventivní koten na obr. 1 je 
např-íklad starý 3 roky - soudě podle letokruhů 
na mateřském stonku. Na starších partiích poly
kormónu kořeny postupně odumírají. a jsou na
hraženy novými koÍ'eny tvořícími se na distální 
čáRti stonku. 

Nej silnčj ší stonky v e studovaném m ateriá lu rnč l y prúměr 
5 a ž 8 nnn, průměr k oncový ch zd řevnatělých věLví n esou 
cích li sty by l 1,3 a ž 1,7 mm. Šíi"ka le t okruhú na tUcht.o vět
vích jo na část i s t onku směfojíc í k povrchu půdy k olem 
360 µ m , šířka lctokruh ú na Msti stonku směřujíc í k h orizon t u 
jo kolem 95 (..Lm. Na mn,Leriilu. )do rý jHem měla k úi spos ici , 
nohyly pat,rné rozdíly v anatomii sLu n kú nwzi o běma s t a n o
viŘt i , k1 or6 by bylo možn o kvantiLaL ivně zh odnot it. 

Pfi odebírání vzork ů byly nej uúpadněj ší r ozdílné rozm ěry li Htú. V labo
ra,toř i byla p rot o pro t .n ě řena, délka a, f:;íJ· ka, listů z obou stanovi8ť a sice vždy 
u 3. listu pod vegetačním vrcholem. U obou stanovišť bylo proměfono př·i 
bli žně po GO list ech. Výsledky jsou uvu<lony v t ab. l. P t-i zhodnoceni u vede-

T ab. 1. - Rozměry listó D ryas octopctala L . na zk oumaných s t an oviš Líeh - The leaf sizo of 
Dryas octopetala L. in studi ed ecot.opes 

-----~ ----- --- --- ------ - -

I dólka - len g th š íflm - width 
(mm) (mm) n 

x :I:: s:z x ± sx-

-·---------

S-1 (Dryadeto -Firrnetnm) 14.45 ± 0.2 6.75 ± 0.14 49 

S-2 (Pinion rnughi ) 18.94 ± 0.51 9.24 ± 1.41 54 

diference S-1 / S-2 2,39++ 
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ných parametrú pomocí t -terstu bylo zjištěno, že rozdíly ve velikostech listů 
na zkoumaných stanovištích jsou vysoce průkazné jak pro šířku, tak pro 
délku fo;tú. Pfi přepočtu na p lochu listu jsou listy dryádky v zástinu koso
dřeviny téměř'· dvakrát tak veliké jako na exponovaném stanovi8ti (Dryadeto-

Obr. 2. -- PNč~ný prúřez listem Drya,s octopelala L. - Spodní strana liHtu hluboce zvlněná; 
svrchní sl nwa s<' s ilnou knt ikulou. Na ěásti obrúzku prokresleny butiky palisádového a h oubo
vého parenchymu a trichomy. Zvotšeno Hí x . - Fig. 2. - Transvcrsal secLion of tho loaf of Dryas 
octo1wtala L. - Tho abaxial leaf surface d ecply untlulated: t;he adaxial leaf surfaco with a thick 
cnt,icle. In a part of the figure the pali::mde cells and spongy parenchyma togothor wit,h lrichorno,:i 
arC' shown. Enlarged 15 X . 

Firmetum cca 65 mm2, Pinion mughi 116 mm2). Velikost fo;tů tak odráží 
podstatně odlišné ekologické podmínky obou stanovišť, zvlttšť pokud se týče 
vodního režimu a záření. 

Dále byly studovány anatomické poměry listů. Obr. 2 ukazuje schematicky pncny průfoz 
lis tem dryádky. Líc listu je hladký, se silnou kutikulou, epidermis nemá průduchy, buňky 
<'pi<lermis mají velkou centrální vakuolu. Palisádový parenchym je tvofon dvěma vrstvami 
buněk s četnými kulovitými ehloroplasLy, buňky pí·ilóhají těsně k sobě, houbový parenchymj e se 
stfodně velikými m eziprostory. Spo<l.ní povrch listu jo zvJnóný, s výrazn ou střed.ní ži lkou, 
ostatní cévní sva1r.ky probíhaj í v brázdách, spodní epidermis má h luboko ponofoné průduchy 
a z epidermf.tlních buněk vyrústají četné jednoduché trichomy. Stfodní žilka je chráněna dvěma 
vrstvami skhrenchymatických buněk. Pod spodní epidermis se někdy vytváí-í, hlavně blíže 
hlavní žilky, h ypodcrm is. List.y z chráněného stanoviště (S-2), a tedy více mezofilní, měly zřetelně 

1 

IL ® A B 
Obr. 3. - I: Ontogeneze dlouhého kořene - 1: primární stadium; 2: primární stadium s počínající 
diforonciací, tvorba mykorrhizního pl ái'>tě; 3: sekundli,rní stadium (dfoři, xylém, floém se sklo re i
dami, periderm). - II: A: mykorrhizní kofon ze stanoviště S-2, průfoz a det-,ai l houbového pl{t;:'.;tě; 
B: rny korrhiza ze stanoviště S-1, průfoz a d etail houbového pláště. Zvčt;šeno - prl'ifoz 4r; x , 
deta il 225 X . -- Fig. 3. - I: Development of the tap-rooé - l: primary stago; 2: prirnary stage 
with initial differentiation, development of a fungous mantlc; 3: soconclary stagn (piLh, xy lem, 
phloern wiLh sclerenchyma, periderm). - H: A: octomycorrhiza frorn the S-2, Hcction antl 
a detail of the fun gous mantle; B: ectomycorrhiza from the S-1, section and a dotail uf U1e fun go us 
mantle. Enlarged - sections 45 X , detail 225 X. 
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vNAí meziprostory v houbové m parench ymu, li RLy ze "tanovifítč exponovanóho (S-1) měly 
naproti tomu více v~rvinutá Rklorenchymat.ická pletiva a R ilnčj ší kut.ikulu na horním povrchu 
li stu. Tyto zuaky v8ak bylo velmi o'1tížnó porll'Obně proměl'it a kvautit.ativuě zhodnotit. 

:u~. Morfologie a <matomie kofonového syRtémn 

V Jalší ~ást i práce jsem se zabývala kofonovým systémem dryádky. Ne
měla jse m pi"íl ožitost studova,t primární kofonový syHtóm, který může mít 
u dryádky, podobně j<1ko u jiných alpim;kých keříkú (např. Salix herbacea, 
8. retitsa, Loisdew·ia prociim.bens) krátké trvání a bývá nahrazen ll starších 
polykormónů koř·enovým systémem adventivním. Adventivní kofony dryád
ky vykazují zř'etelnou heterorhizii morfologické rozlišení na dlouhé 
a krátké (mykorrhizní) kořeny. V době odběru (květen) probíhal právě 
intenzivní růst dlouhých kofonů a větvení krátkých mykorrhiz. 

Ze sehraného mate riálu z obou stanovišť byla pořízena řada fozů a na nich byl dokumentován 
vývoj kohmů (obr. 3). T ento proces se nijak noliŘí na s rovnávaných stanovištích a je dán geno
typem rostliny. J estliže Rledujome vývoj dlouhého kofone 1. hídu, můžeme odlišit 3 stadia vývoje: 
1. primární "tadium R n eporušenou rhizodormis s kofonovým vlášením; 2. primární stadium, 
povrch kofon o začíná být kolonizován houbovými h yfami, posléze dochází k vytvofoní souvislého 
houbového pláště; 3. sekundární stadium, činností kambia a pericyklu se vytváfojí druhotná 

} 
3 

3 

2 

5-2 

Obr. 4. - Větvení adventivních kofonů na dvou zkoumaných stanovištích. -·- Čí~ li ce 1, 2, 3 
označují stadia vývoje dlouhého adventivního kofone. - Fig. 4. - The branching of advcntitious 
roo1.s in two st.udied ocotop eR. - The numbers 1, 2, 3 d cnote the stagcR of tho d evelopment. of the 
tap-root. 

ple t iva, vznikající p oriderm izoluje primární kůru a epifytický houbový plášť, které odumírají 
a rozpadají se. - Podobně se diferencují dlouhé kořeny 2. i'ádu, kde však obvykle diferenciace 
postoupí pouze do druhého Rtadia, tj. kofeny zachovávají p rimární stavbu a jejich povrch je 
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kolonizován houbovým pláštěm. Tyto tzv. „matefaké kořeny" pak nesou krátké mykorrhizní 
kofony. Tyto mykorrhizní kořeny jsou většinou jednoduché, někdy se však též dichotomicky 
větví. 

Intenzita a hustota větvení adventivních ko:fonů phbližně stejně starých, 
t.j. vyrůstajících v pfibližně stejné vzdálenosti od vrcholu stonku, odebraných 
ze dvou zkoumaných stanovišť, jsou zachyceny na obr. 4. Na prvý pohled je 
patrný podstatný rozdíl mezi oběma stanovišti: hustota větvení a tím pro
kořenění půdního profilu je mnohem intenzívnější v as. Dryadeto-Firmetum, 
kde jsou - hodnoceno podle dominance Dryas octopetala - ekologicky opti
mální podmínky pro její růst. Na kořenovém systému se vytváH mnohem 
více krátkých mykorrhiz. Při zkoumání typu mykorrhiz byly v as. Dryadeto
Firmetum zjištěny pfovážně mykorrhizy typu A0 , světlé, s prosenchymatic
kým pláštěm, z něhož vybíhají konce hyf do půdního prostředí; na stanovišti 
pod kosodřevinou byl zjištěn typ F g' s černým synenchymatickým pláštěm , 
hladkým, bez vybíhajících hyf (DOMINIK 1961). 

3.3. Půdní vlastnosti na zkoumaných stanovištích 

Pro dokreslení podmínek dvou zvolených stanovišť byl proveden rozbor 
půdních vzorků odebraných z A horizontu. Výsledky jsou uvedeny v tab. 2. 

Z uvedených čísel plyne, že půda obou stanovišť má neutrální reakci, na stanovišti S-2 se slabou 
tendencí k okyselování. Obě stanoviště jsou velmi chudá na přístupný draslík, ale bohatá na 
vápník, při čemž na S-2 dochází k slabému odvápnění zkoumaného horizontu. Sledovaná stano
viště se však značně liší obsahem celkového dusíku, kterého je v S-1 dvakrát tolik než v S-2, 
a. obsahem uhlíku, kterého je opět dvojnásobek v S-1 než v S-2. Obsah humusu je pak na sta
novišti S-1 (as. Dryadeto-Firmetum) též dvojnásobný - 35,9 %, proti společenstvu s kosodře
vinou -- 19,6 %·Je to způsobeno nahromaděním poměrně těžko rozložitelného opadu dryá.dky, 
pfostože půda obsahuje dosti vysoké procento dusíku, nutného pro činnost půdních mikro--

Tab. 2. - Výsledky rozboru humusového horizontu zkoumaných stanovišť - Results of upper 
horizon analysis in studied ecotopes 

- --

I I I I I 
pH Ca O K20 N c I Humusl C/N 

( % ) (%) (% ) (%) ( % ) 
-- ------

S-1 (Dryadeto-Firmetum) I 7.0 0.26 0.0009 1.148 20.7 35.6 18.0 

S-2 (Pi n'io n m ughi ) 6.9 0.23 0.0009 0.504 11 .4 19.6 22.6 
I I 

---- -

organismů. Pomě r C/N, k terý se považuje za měř'ítko kvalit,y humuRu , je na stanovišti S-1 přízni
věj š í a napovídá, že v as . Dryadeto-Pirmetum p fovládají do jis t.é m íry mulové a m od e rové formy 
humwm nau surovým humusem. Půdy p od porostem kosocHeviny j sou ovlivněn y opadem jehlic 
klečo a pomť'.JrnČJ nepi'ízni věj š í pomčr C/N naznačuj o zvyšující s p odíl surového humusu na úkor 
jiných forem humusu v půdě. 

Disku s e 

Záměrem studio bylo zjistit, zda a jak se projeví vliv stanovi ště a lu mku
renční vzta-hy nu, anatomii a morfologii význačné vápnomilné alpinské dře
viny Dryas octopetala L. Na základě uvedených fytocenologických snímků lze 
soudit, že stanoviště S-1, tj. společenstvo Dryadeto-Firmetum, kde Dryas 
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octopetala dominuje , vyhovuje lépe jejím ekologickým nárokům, než stano
viště S-2, kde v podrostu kosodfoviny vyznívá. l{ozbor znaků na nadzemních 
orgánech neposkytl žádné zásadní vysvětlení na kladenou otá:drn: rozdfly ve 
velikostech listů a v jejich anatomii odpovídají známým adaptacím na xero
filní stanoviště, ve zkoumaném p:ř'ípadč as. Dryadcto-Ffrmel'Urn ua expono 
vané skalce, kde působí vysoušení stálými větry, pi'írná jnrnlacc, Rilná trans
pirace rostlin, silný výpar z půdy, slabá ochrana nízkou sněhovou pokr,Ývkou 
v zimě atd., a na stanoviště relativně mezofilní - Pfrietum, rr!'llglii v porněrném 
závětH, méně vysušované, s vyšší sněhovou pokrývkou v zimě a s vyšším 
zásobením půdy vodou, sníženou transpirací rostlin atd. Na stanovištích 
xerofilních se vytvářejí menší listy se silnější kutikulou, s větším oděním , 
s menšími průduchy, což jsou vše adaptace snižující nadměrný výpar s po
vrchu listu, jak bylo dokázáno v I.·adě prac:í (napi'. STAHR 1912, JENÍK et 
KuBÍKOV.Á. 1963). 
Odpověď na kladenou otázku dává teprve rozbor koi·enového systému, 

který se vytváří značně odlišně na obou zkoumaných stanovištích. Na stano
višti s kosodřevinou (S-2) byl prokázán vyšší podíl surového humusu, který 
se vytváří z těžko rozložitelného opadu kleče i na vápencovém podkladu . 
KumĚNA (1953) pro tento typ humusu uvádí samostatnou kategorii nazva
nou tangelhumus. Dryas octopetala vytváří, jak již bylo i\~čeno, převážně 
adventivní kořenový systém, který neproniká do větších hloubek substrátu 
a je omezen na povrchové půdní horizonty. Právě tyto povrchové horizonty 
jsou nejvíce ovlivněny opadem kosodřeviny a surovým, dlouho vytrváva
jícím humusem. V tomto prostředí je kořenový systém dryádky nepříznivě 
ovlivúován a v pozdějších stadiích přímo inhibován ve vývoji (viz obr. 4) . 
Značně je brzděno jak větvení dlouhých kořenů, tak tvorba mykorrhiz. 
Mykorrhizy, pokud se tvoří, patří typu Fg. Tento typ múže být tvořen 
imperfektní houbou Cenococcum graniforme. Fyziologický význam této 
houby jako symbionta není dosud zcela jasný, ale obecně jsou tyto my
korrhizy pokládány za méně příznivé, v některých případech dochází až 
k parazitickému poškození koncových kořenů. Naopak typ A, zjištěný na. 
S-1, je nejběžnější příznivý typ mykorrhiz tvořený různými druhy Basidio
mycetes. 

Domnívám se proto, že hlavní příčinou ústupu prvotně dominantní 
dryádky na vápencových hřbetech, skalkách a drolinách je zrněna v půdních 
vlastnostech, ke které dochází v dalších sukcesních stadiích při osidlování 
těchto stanovišť klečí. O těchto sukcesních stadiích se zmiňuje Sn.r,rnmrn. 
( l 933), ale vysvětluje je tím, že dryádka nesnáší zastínění vyšším kefovým 
patrem kleče. Považuji nahromadění surového opadu kleče za prvotní pří 
činu ústupu dryádky, jejíž povrchový adventivní kořenový systém nesnáší 
prohloubení půdního horizontu, jeho okyselení a odvápnění. Poškození koře-
11ového systému a inhibice větvení má za následek snížení celkové života
H<'hopnosti rostliny. Na tom nic nemění skutečnost, že v podmínkách poměr
ného závětří vytváří rostlina větší listy a zvyšuje tak svou asimilační plochu _ 

. . 
5. Souhrn 

Studio sleduje rtrntovou formu a ekologii Dryas octopeta.la na dvou odlišných stanovištích na 
V<Íptmcnvé-rn hfobenn Maló Fa.try vo výšce 14_50 m n. rn. Na oxponovan 6 slu1lce (S-1) tvoří dryádka 
dominantu porostu; v zástinu J>·inus rmAgo subsp. mughtts (S-2) tvoří Dryas octopetala podř·adnější 
:-3 ložkn poros tu. Kvantitativní rozdíly mezi oběma stanovišti byly pozorovány vo velikos ti listů . 
(na S-~ listy témě.ř· dvakrát ta.k veliké j ako na S-I); ve větvení adventivního kořenového systému 
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byl též podstatný roztlíl (phbližně thkrát tolik aktivních kořenových špiček na jedné větvi 
adventivního kofonu v S-1 nož v S-2). Na zkoumaných stanovištích byl pozorován odlišný typ 
mykorrhiz -- typ A l, v S-1, typ F g v S-2. Půdní rozbory ukázaly i'.:ás t, L't~ n<~ ok:yselcní a odvápnóní 
vrchního půdního horizontu v S-2, so Houčasným hromaděním surového humusu. Za těchto pod 
mínek dochází k inhibici větvení kohmového systému dryádky, což je prvotní pl-íi'~ inon oslabení 
její konkurenční Rchopnosti a jejího nahraže n( jinými druhy ros tlin, v e ;.;tudovarn~m konkrMním 
případě kost.favou nízkou (.Pestuca supina). 
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