
Preslia, Praha, 45: 327 - 337, 1973 

Vegetační a ekologické gradienty nad alpinskou hranicí lesa 
v Kriváňské Malé Fatře 

Vegetational and Ecological Gradients above Timberline 
in the Kriváňská Malá Fatra Mts. 

Jarmila Kubíková 

KUBÍKOVÁ J. (1973): Vegetační a. ekologické gradienty nad alpinskou hranicí lesa. 
v Krivářlské Malé Fatře. [Vegetational and ecological gradients above timberline in 
the K riváúská Malá Fatra Mts .] - Preslia, Praha, 45 : 327 - 337. 

The vegetational and ecological gradients on different parent rocks and their contacts 
were studied in the alpine zone between Vefký and Malý Kriváú. The composition 
of plant communities, soil type and soil microstructure, nutrients, humus and pH of 
soil samples were estimated. Besides well differentiated stands on calcareous and 
non-calcareous ecotopes, a third different type of ecotope on the contact of different 
parent rocks was recognized. There was hardly any difference between the vegetation 
and soil conditions on dolomitic rocks and limestone, both forming communities of 
the alliance Seslerion tatrae on S slopes, and of the alliance Caricion firmae on N and 
NW slopes, the soil type being Mullartige rendzina. Granite and quartzite as parent 
rocks support plant communities with dominant Vaccinium myrtillw; on Protoranker 
soils with unfavourable raw humus. Two types of these communities were recognized, 
one belonging to subalpine alliance Rhodoreto -Vaccinion, the other one to alpine 
alliance Loiseleurio -Vaccinion. On the contact of different parent rocks (geomor
phologically discernible as a depression) grow pla.nt communities of the alliance 
Nardion, resp. all. Calamagrostion villosae on deep soil of Braune rendzina type. The 
vegetational and ecological change on the contacts was followed in detail. The gra
dient of these changes is mostly gradual, only exceptionally a sharp change was 
observed. 

Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody , ll1alé náměstí 13, 110 00 
Praha 1, ČSSR. 

Základním přírodovědným rysem pohoří Malá Fatra je mnohonásobné 
střídání hornin. Jádro pohoří tvoří žuly a krystalické břidlice, které vystu
pují na povrch v západní části pohoří a na jižních svazích. Celý hlavní 
hřeben a severní svahy tvoří druhohorní příkrovy, kde převažují vápnité 
horniny, zejména triasové vápence, dolomity a neokomové slíny. V těchto 
seriích vystupují však i nevápnité břidlice a výrazně kyselé , těžko větrající 
křemence. Tak vzniká p estrá mozaika matečných hornin; této mozaice pak 
odpovídají mozaiky pedologické a vegetační. 

Zvlášť nápadně se tyto poměry projevují nad hranicí lesa, kde kyselé 
horniny jsou kryty dominantními populacemi borůvky a brusinky, zatímco 
na výchozech vápenců a dolomitů rostou druhově bohatá společenstva vápno
milných bylin a travin s převládající Sesleria tatrae, Festuca versicolor a Oarex 
tatrorum. Na hlubších půdách na slínech , částečně odvápněných, ustupují 
tyto výrazně vápnomilné, xerofilní porosty a jsou vystřídány porosty smil
kových pastvin. 

V této práci mě zajímaly detailní vegetační a ekologické gradienty na 
kontaktech střídajících se hornin. Obecně se totiž považují za dva vyhraněné 
ekotopy pouze výchozy bazických a kyselých podkladových hornin. Při 
podrobnějším studiu terénu je však zřejmé , že třetím , ekologicky zcela odliš-

321 



ným stanovištěm jsou místa styku různých hornin. Horniny rozdílného slo
žení totiž nikde nenavazují na sebe plynule, jsou vždy odděleny zlomem, 
kde pak protilehlé svahy jsou odlišného složení. Dimenze mohou být od metrů 
ke stovkám metrů. Na dně sedla nebo žlebu se pak mísí sedimenty obou 
svahů, svou polohou a reliéfem jsou žleby podstatně vlhčí než okolní svahy, 
jsou chráněné před větry, mají vyšší sněhovou pokrývku, mají možnost 
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Obr. I. - Mapka hřebenů Kriváňské Ma.lé Fatry od Vefkého Kriváně ( 1708 m) pfos Pekelník 
(1609 m), Koniarky (1534 m) k Malému Kriváni (1670 m) s přibližným vyznačením geologických 
poměrů a lokalit odebraných vzorníků 1až17. - Fig. I. - A map of the crest of the Kriváňská 
Malá Fatra Mts. from Vefký Kriváň (1708 m), Pekelník (1609 m) and Koniarky (1534 m) to Malý 
Kriváň (1670 m) with geological layers and locahties of studied samples l to 17. 

intenzívnější tvorby půdy ap. Těmto ekologickým podmínkám odpovídá i vege
tace, která se skládá z neutrofilních, zčásti vlhkomilných rostlin a lze ji 
obecně řadit na rozhraní svazu N ardion a svazu Calamagrostion villosae. 

Při exkurzích v terénu v období od 23. do 27. 7. 1970 a od 4. do 8. 7. 1971 jsem prošla hřebe· 
nové partie VeTkého Kriváně, Pekelníku a Malého Kriváně, kde jsem zapsala řadu snímků na 
vápenci, dolomitu, žule a křemenci a na jejich styku. U každého snímku jsem vykopala půdní 
sondu a popsala půdní profil a odebrala půdní vzorky na rozbor. U několika vybraných vzorníků 
jsem odebrala půdní vzorky na půdní výbrus. Poloha zapsaných snímků je patrná na mapce 
na obr. 1. 

Fytocenologické snímky byly zapisovány metodou podle BRAUN-BLANQUETA, typizace půd 
byla provedena podle K UBIĚNY ( 1953 ), mikrostruktura půd popsána podle K UBIĚNY ( 1 967 ), 
chemické rozbory a výbrusy provedeny podle návodů uvedených v práci KuBÍKOVÉ (1970) . 
Nomenklatura taxónů cévnatých rostlin je uvedena podle DOSTÁLA (1958), nomenklatura fyto
cenologických svazů podle HoLUBA et al. (1967) . 

Popis sledovaných transe ktů 

Transekt vápenec-žu la byl veden na jihovýchodním úbočí Vefkého Kriváně ve vysce 
ca 1550 m n. m. po svahu hlavního vrcholu, budovaného triasovými vápenci, přes žleb se smíše
nými sedimenty na boční žulový hřeben. Vápencový svah měl sklon 25 - 30° k V, přecházel do 
širokého žlebu s 5° sklonem k J, který se zvedal do protilehlého žulového svahu s 15° sklonem k Z. 
~nímky byly zapisovány ve čtvercích l X I m v pravidelných vzdálenostech po 5 m. Snímky S 1 
až S5 ležely na vápencovém svahu. Půdu představovala mělká, max. 20 cm hluboká mulovitá 
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Obr. 2. - Znázornění vegetačních a ekologických poměrů na kontaktech vápence a žuly na. 
jihovýchodním svahu VeTkého Kriváně, ca 1550 m n . m. Síla čar odstupňována podle pokryvnosti 
populací. Idealizovan é gradienty ekologických poměrú naznačeny čárkovaně . - Fig. 2. -
A diagram showing vegetation and ecological conditions on the contact between limestone and 
granite on SE slope of the Veiký Kriváň Mt„ appr. 1550 m above sea level. 'l'he thickness oflines 
is according to the population cover. Schematic gradients of ecological factors shown by dashed 
li nes. 
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rendzina, s hrubým vápencovým skeletem, tmavě hnědá, s výraznými hrudkami, zpracovanými 
dešťovkami. Humusová forma byla modor v Ao horizontu, mul v A1 horizontu. 

Snímky S6 a S7 byly umístěny ve žlebu pod vápencovým svahem, na menším sklonu. Půdní 
profil byl mnohem hlubší, kolem 50 cm. Púdní typ byla hnědá rendzina na pfochodu k hnědozemi, 
s naznačeným světlejším B horizontem. Ve vrchních vrstvách půdy byly agregáty zaoblené, ve 
spodních ostrohranné s větším podílem jílových a minerálních částic. Humusová forma mul, 
půda intenzívně zpracovaná dešťovkami. 

Snímky SS a S9 byly na žulovém podkladě částečně na dně žlebu a na protilehlém svahu. 
Půdní profil byl mělký, max. 30 cm, tvořený Ao horizontem z rozložených rostlinných částic 
a kofonů, humusová forma mor, A t horizont rezavě hnědý , nasedající na hrubý žulový skelet, 
důdní typ ranker. 
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Obr. 3. - Znázornění ostré vegetační a ekologické změny na kontaktu dolomitu a kfomence 
na. hřebeni pod Malým Kriváněm, ca 1600 m n. m. Další popis viz obr. 2. - Fig. 3. - A diagram 
showing sharp vegetational and ecological change on the contact of dolomite and quartzite on 
tbe crest below the Malý Krivář1 Mt ., appr. 1600 m above sea level. Further description see fig. 2. 
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Fytocenologické snímky Sl až S9 jsou uvedeny v tab. 1 a výsledky půdních rozborů v tab. 2. 
Obr. 2 ukazuje vegetační a ekologický gradient na zkoumaném transektu. 

Transekt dolomit - křemenec. Na hřebeni pod Malým Kriváněm jsem zaznamenala 
vegetační poměry na dvou stejně situovaných skalkách ve výši ca 1600 m n. m. Tyto skalky, 
jedna složená z dolomitu, druhá z křemence, byly odděleny jen 5 m širokým a 2 m hlubokým 
žlábkem. Zapsána byla vegetace na vodorovných vrcholových ploškách skalek a ve žlábku mírně 
skloněném k JV. Snímek Sl5 byl zapsán na dolomitu, kde původním typem byla mulovitá. 
rendzina, s profilem hlubokým max. 20 cm, s hojným hrubým i jemným skeletem. Na výbrusu At 
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Obr. 4. - Vegetační a ekologické poměry na vápenci a křemenci na hřebeni mezi Vefkým Kri
váněm a Pekelníkem, severní orientace, ca 1620 m n. m. Další popis viz obr. 2. - Fig. 4. - Ve
getational and ecological conditions on limestone and quartzite on the orest between Vefký 
Kriváň and Pekelník, N, appr. 1620 m above sea level. Further description see fig. 2. 
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Tab. 2. - Obsah živin a humusu A horizontu půdy zkoumaných snímků. - Content of nutrients 
and humus in A horizon of soil of samples studied 

Snímek č. 

I 
pH 

I C•O ť%l. 1 K20 (%J 
I 

C(%) 
I 

Ní%) I C/N I humus% Relévé No. 

I I I 
I 6,60 0,625 0,0009 10,5 0,448 23,4 18,06 
2 6,80 0,775 0,0009 18,9 1,276 14,8 32,5 
3 5,84 0,3325 0,0012 11,l 1,050 10,5 19,09 
4 5,62 0,2075 0,0009 10,87 0,644 16,87 18,69 
5 6,20 0,2875 0,0009 11,02 0,378 29,1 18,95 
6 5,20 0,0775 0,0009 7,50 0,322 23,2 12,9 
7 4,50 0,0082 O,OOll 5,17 0,448 11,5 8,89 
8 3,38 0,0035 0,0014 10,65 0,420 25,3 18,31 
9 3,50 0,0035 0,0044 50,40 1,484 33,9 86,68 

10 6,70 0,6725 ' 0,0017 18,00 1,120 16,07 30,96 
11 3,50 0,017 0,0032 18,00 0,364 49,45 30,96 
12 6,12 0,3475 0,0023 10,20 0,70 14,57 17,54 
13 7,15 0,295 0,0017 22,65 1,456 15,55 38,95 
14 7,20 0,6125 0,0018 9,45 0,896 10,54 16,25 
15 7,30 0,415 0,0035 19,65 0,224 87,7 33,80 
16 6,90 0,305 0,0087 10,5 0,406 25,8 18,06 
17 4,30 0,017 0,027 34,5 0,434 79,4 59,30 

I I 

horizontem jsou patrné hojné organické zbytky, kořínky, volný nespojený trus roztočů a chvosto
skokú, větší agregáty dešťovek do 0 1 mm, velké spory půdních hub, zejména Oenococcum grani
forme (viz foto lA). Je to charakteristická struktura mulovitých rendzin, kde větší část A hori
zontu je tvořena čerstvým trusem drobných půdních živočichů. Pro nedostatek jílových částic 
a nevhodné podmínky pro větší populaci dešťovek se hrudkovité agregáty tvoří jen v omezené 
míře . 

Snímek 816 byl zapsán uprostřed žlábku dělícího obě horniny. Půdní typ byla hnědá rendzina, 
hluboká ca 40 cm s větším podílem prachových a jílových částic, světlejší barvy než mulovitá 
rendzina na dolomitové skalce. Mikrostruktura na výbrusu ukazuje typickou hrudkovitou 
strukturu (Krtimmelstruktur), tvořenou intenzívní činností dešť,ovek, hrudky mají v 0 2 až 
3 mm, drsný okraj a vnitřní praskliny, trus drobných členovců téměř chybí, vyskytují se spory 
půdních hub, zejména Cenococcum grcniforme, celý profil je intenzívně prokořeněn (foto lB). 

Snímek Sl 7 byl zapsán na plošince křemencové skalky. Půda tam byla mělká, do 15 cm, 
tvořená černým surovým humusem, půdní typ moderový protoranker. Na výbrusu pozorujeme 
nerozložené organické zbytky, kofony, propojené trusem drobných členovců, hlavně chvosto
skoků, a tvořící tak volný, jílovitými částicemi nespojený celek. Agregáty dešťovek a spory hub 
nebyly pozorovány (foto IC). 

Fytocenologické snímky jsou uvedeny v tab. 1 a výsledky půdních rozborů v tab. 2. Pozo
rované gradienty jsou graficky zobrazeny na obr. 3. 

Srovnání vápence a křemence. - V sedle mezi Vefkým Kriváněm a Pekelníkem 
vystupuje křemencová skalka. Na jejím severním svahu byl zapsán snímek Sll a ve v zdálenosti 
ca 20 m na severním svahu vápencového Vefkého Kriváně snímek 812 v nadmořské výšce 
ca 1625 m . Na křemenci byl půdní typ mělký ranker (protoranker) 10 až 15 cm hluboký, tvořený 
černým surovým humusem (foto 2C), na vápenci mulovitá rendzina, drobtovitá s agregáty 
dešfovek , s poněkud pomalejším rozkladem vrchního Ao horizontu, kde se hromadí moderový 
humus z opadaných lístků dominantní Dryas octopetala. 

F y tocenologické snímky jsou uvedeny v tab. 1, výsledky půdních rozborů v tab. 2, rozdíly 
vegetační a ekologické graficky znázorněny na obr. 4. 

Sro vn á ní dolomitu a vápence. - Na jižním svahu vápencového Vefkého Kriváně 
a dolomitového hřbetu vedoucího k P ekelníku a na jihovýchodním svahu pod P ekelníkem byly 
zapsány snímky 813 (1600 m n . m .), Sl3a (1 650 m n. m.) - Kriváň; Sl4 (1580 m n . m.) - dolo· 
mitový hí-bet; 810 (1600 m n. m.) - P ekelník . Snímky byly n a prudkých sva zích o sk lonu 
50 - 60°. Na těchto prudkých svazích se projevil rozdíl ve větrání vápence a d olomitu. Zatímco 
dolomit má t enden ci k tvorbě teras a terásek s drobným ostrohranným skelet em, vápenec tvoÍ'Í 
hladké stěny s puklinami, ve kterých se zachycuje vegetace a humus. Tím je d án i rozdíl ve 
struktuře půd ; zatímco na vápenci se tvofí pouze polštáfovitá protorendzina o proměnlivé 
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hloubce, tmavě zba.rvená Ca humáty a budovaná převážně organickými zbytky a minimem ske
letu, volně ležícím trusem drobných členovců a jednotlivě trusem menších dešťovek { 0 hrudek 
ca. 1 mm), viz foto 2B, na dolomitových teráskách vzniká sice mělká, ale strukturně pokročilejší 
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Obr. 5. - Vegetační a ekologické poměry na vápenci a dolomitu na prudkých svazích k J a JZ 
mezi VeTkým Kriváněm a Pekelníkem 1580 až 1650 m n. m. Další popis viz obr. 2. - Fig. 5. -
Vegetational and ecological conditions on limestone and dolomite on steep S and SW slopes 
between VeTký Kriváň and Pekelník, 1580 to 1650 m above sea level. Further description see 
fig. 2. 
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mulovitá rendzina, kde jemný dolomitový ostrohranný skelet je zabudován v hrudkovitých 
agregátech a vyskytují se tam i spory hub; viz foto 2A. 

Fytocenologické snímky jsou v tab. l, půdní rozbory v tab. 2, grafické znázornění poměrů 
na obr. 5. 

Diskuse a závěry 

V tab. 1 je uveden soubor fytocenologických snímků srovnaných podle 
floristické podobnosti. Z tabulky jsou patrné rozdíly ve floristické podobnosti 
vegetace na jednotlivých ekotopech. Vyplývá z toho, že není podstatného 
rozdílu floristického mezi vegetací na dolomitu a na vápenci na obdobných 
orientacích svahú. Dochází pouze k posunu některých dominant a zdá se, 
že na ostfoji modelovaných dolomitových skalách je tendence k vyššímu 
uplatnění kostřavy pestrobarvé na úkor pěchavy tatranské. Jinak pěchava 
tatranská spolu s ostřicí tatranskou tvoH stálou složku porostú na vápen
cových a dolomitových svazích a opravňuje spolu s dalšími druhy řazení 
zapsaných snímků do svazu Seslerion tatrae. 

Pokud se týče púdních poměrů této skupiny snímků, je pro ně charak~ 
teristická mulovitá rendzina s pH mezi 5,6 až 7 ,3, s obsahem CaO mezi 0,2 
až 0,7 %, obsahem humusu mezi 20 až 40 %. Humusová forma je moder až 
mul, přičemž moderová forma humusu tvořená trusem drobných členovcú 
s malým podílem dešťovek je u těchto púd v převaze. SILLINGER (1933) 
udává pro obdobná společenstva Nízkých Tater pH 6,8 až 8,6. 

Studovaná společenstva se podobají v mnoha rysech obdobným společenstvům na vápnitých 
horninách v sousedních pohoř'ích, popisovaným KLIKOU (1926) pro Vel'kou Fatru, PAWLOWSKIM 
a STECKIM (1927) pro Vysoké Tatry - Cierwone Wierchy, SrLI,JNGEREM (1933) pro N ízké Tatry 
a HADAČEM et al. (1969) pro Belanské Tatry. Protože každé pohoN má své specifické poměry 
dané celkovou výškou a rozlohou, konfigurací terénu, geografickou polohou a mezoklimatem, 
jsou ve stavbě společenstev v různých pohořích určité rozdíly. KLIKA uvádí název Seslerieto
Sempervirentum, polští aut.oři popisují as. C'arduus glaucus-C'arex tatrorum a as. Versicoloretum 
tatricum, Sn LINGER popisuj e podrobně as. Seslerieto -Sernperviretum fatrense a srovnává ji s Versi
coloretum tatricum, HADAČ uvádí okruh úzce vymezených a soc iací jednak z chionofobního svazu 
Seslerio-Asterion alpini (as. Astereto-Seslerietum wlcariae a as. Dian tho -Fe8tucetum versicoloris) 
a z chionofilního svazu Seslerion tatrae (as. C'arduo -glauci -C'ariceturn tatrorurn a as. Seslerietum 
tatrae). 

Problematika okruhu těchto spoleť'\enstev by si vyžádala revizi v celé šíři západokarpatských 
pohoří. Rozpornost je hlavně v t.axónu dominantní pěchavy. S1LLINGER a KLIKA určují pěchavu 
jako Sesleria calcaria resp. 8. coerulea subsp. calcarea. PAWLOWSKI a STECKI uvádějí Sesleria 
tatrae. U HADAČE je výskyt Se8leria calcaria omezen na společenstva svazu Se8lerio · A8terion 
alpini, Se8leria tatrae je omezena na společenstva svazu Seslerion tatrae. SrLLINGER srovnával 
společenstvo as. Se8lerieto-Semperviretum fatrense , které studoval hlavně v Nízkých Tatrách, 
s porosty na bazických horninách nad hranicí lesa ve Velké a Malé Fatře a s porosty as. V ersi
coloretum tatricum v Belanských Tatrách. Populace pěchavy z Nízkých Tater a Fatry určuje jako 
Se8leria calcaria, z Belanských Tater jako Se8leria bielzii ( = S. tatrae). Na základě tohoto a dalších 
floristických rozdílů, přítomnosti vysokohorských druhů ve společenstvech vysokotatranských, 
považuje tato společenstva za samostatné asociace geograficky omezené jednak na nižší polohy 
střeclokarpatské, jednak na vyšší polohy vysokokarpatské. 

Ve své práci jsem si v šímala podrobně zapisované pěchavy. Ve všech případech se jednalo 
o Sesleria tatra.e s plevami a pluškami chlupatými. FuTÁK ( 1972) též uvádí taxón Sesleria tatrae 
jako typický pro alpinské porosty Malé Fatry. Na druhé straně však celkovým floristickým 
složením jsou studované porosty velmi podobné Sillingerově as. Seslerieto-Semperviretum fatrense 
(koeficient podle Sorensena K 8 = 40). 

Až do vyjasnění této problematiky řadím z důvodů priority porosty na vápencích a dolomi 
tech do as. C'aťduo glauci -C'aricetum tatrorum SzAFER et al. 1927. Snímek Sl2 na severním svahu 
Velkého Kriváně je na přechodu mezi tímto společenstvem a as. Dryadetum octopetalae tatricum 
HADAČ 1969. 
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Podrobnější fytocenologický rozbor porostů ve žlebech na styku hornin je obtížný pro nedo
statek materiálu a vyžaduje dalšího studia. Z uvedených snímků je patrné, že porosty budou 
patřit k více fytocenologickým svazúm. 

Pedologicky se žleby na styku hornin vyznačují půdním typem hnědá 
rendzina, s hlubším profilem a s hrudkovitou mikrostrukturou tvořenou 
dešťovkami. V důsledku větší vlhkosti a vyrovnanějšího tepelného režimu 
probíhá na těchto ekotopech rychlá humifikace, což se projevuje nižším 
obsahem humusu v půdě (ca 15 %). V hodnotách pH se projevuje plynulý 
gradient od půd na vápnitých horninách k půdám na horninách kyselých, 
naměfoné hodnoty se pohybují od 4,5 do 6,9. Nardus stricta jako edifikátor 
společenstva se vyskytuje pouze na půdách středně kyselých (86 - pH 5,2, 
87 - pH 4,5). Na půdách s nižší hodnotou pH (např. 88 ~. pH 3,4) přistupuje 
s velkou dominancí Vaccinium myrtillus, které postupně převládá. Na půdách 
bazičtějších (S16 - pH 6,9) smilka opět chybí, i když druhy typické pro 
Nardetum tam rostou, např. Potentilla aurea, Phleum hirsuturn, Luzula ne
morosa. Zařazení tohoto porostu s dominantní Sesleria tatrae a s vysokým 
podílem Luzula silvatica a Geranium silvaticum je problematické. Bude patřit 
spíše k hygrofilním společenstvům svazu Calamagrostion villosae než ke svazu 
Nardion. Sillinger se zabýval smilkovými porosty v Nízkých Tatrách. Sním
kované porosty 86, 87 , SS jsou blízké jeho as. Nardetum montanum, v níž 
stanovil rozmezí pH 4,8 až 5,8. 

Snímky zapsané na silikátových horninách jsou charakteristické domi
nancí drobných keříčků Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea. Vytváří se pod 
nimi těžce rozložitelný opad xeromorfních lístků a tím charakteristický půdní 
typ a mikrostruktura (foto 10, 2C). Obsah humusu je extrémně vysoký 
[(30 - )60( - 80) %] a půdní reakce silně kyselá (pH 3,5 až 4,5). Tyto extrémní 
půdní poměry omezují konkurenci d alších rostlin a tak jen jednotlivě na 
místech vlhčích proniká Calamagrostis villosa, Veratrum lobelianum (S9), 
naopak na místech suchých a exponovaných Festi„ca vivipara, Cetraria islan
dica (Sl 1, Sl 7). Přítomnost těchto rostlin ukazuje na dva typy borůvkových 
porostů , z nichž první se blíží SrLLINGEROVĚ (1933) asociaci Vaccinietum 
myrtilli subalpinum, kterou řadí do svazu Rhodoreto-V accinion, rozšířeného 
v subalpinských polohách. Tento typ společenstev se nepochybně druhotně 
více rozšířil po částečném odstranění kosodřeviny. Druhý typ na extrémních 
stanovištích, exponovaných větru, odlišený přítomností Festuca vivipara 
a četných lišejníků, je zřejmě původní a spadá do svazu Loisele'urio-Vaccinion . 
SrLLINGER (1933) popisuje podobný typ jako as. Vaccinieto-Empetretum. 

Mimo tyto porosty rostou na pruhu bi"idlic mezi Koniarky (1534 m) 
a Malým Kriváněm (1670 m) - viz mapku na obr. 1 - společenstva s roz
troušenou kosodřevinou a tímto složením bylinného patra: V accinium myr
tillus, Calamagrostis villosa, Luzida silvatica, A venella flexuosa, Potentilla 
aurea , H omogyne alpina, Bistorta major, M utellina purpurea, Geranium silva
ticum, Doronicum austriacum, Veratrum lobelianum, Rubus sp., Hypericum 
mawlatum. Tyto porosty na výchozu břidlic na táhlém sklonu 30° obráceném 
k S ukazují zřetelné floristické a ekologické vztahy k asociaci Calamagrostis 
villosa-Vaccinium myrtillus, popisované SrLLINGEREM (1933) z horní hranice 
pásma kosodřeviny v Nízkých Tatrách . 

Přestože vliv matečných hornin na vegetaci a půdní poměry je dávno 
znám, nebyla tomuto problému věnována československými ekology detailní 
pozornost. Teprve v posledních letech tvoří výjimku práce PIVNIČKOVÉ ( 1970) 
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ť; Tab. 3. - Vegetační a ekologické poměry tří studovaných ekotopó. - Vegeta.tíonal and eoo1ogica1 conditions of the three ecotopes studied 
O,) 

Geologický podklad 

I 
dolomit + vápenec 

I 
žula + křemenec 

I 
kontakty 

Parent rock dolomite + limestone granite + quartzite contacts 

Dominantní rostliny Sesleria tatrae V acciniurn myrtillu.s N ardus stricta 
Dominant plants Carex tatrorum V. vitis-idaea Sesleria tatrae 

Poa alpina Festuca vivipara M utellina purpurea 
Festuca versicolar Cetraria islandica Luzula nemorosa 
Carexfirma Geranium silvaticum 
Dryas octopetala Senecio subalpinus I 

Fytocenologické zařazení Seslerion tatrae Rhodoreto-V accinion Nardion 
do svazu Caricion firmae Loiseleurio-V accinion Calamagrostion villosae 
Phytocoenological alliances ( Calamagrostion arundinaceae) 

Půdní typ - Soil type mulovitá rendzina protoranker až podzolranker hnědá rendzina až hnědozem 
Mullartige Rendzina Protoranker to Podzolranker Braune Rendzina to Braunerde 

Forma humusu - Humus Moder - Mul Mor - Moder Mul 

Obsah humusu 20-40 % 30 - 60 - 80 % 10-20 % 
Humus content 

pH 5,6-7,3 3,5-4,5 4,5-6,9 

Obsah CaO - CaO content 0,2-0,8% 0,02-0,004 % 0,3-0,01 % 

Mikrostruktura bez struktury - nespojený bez struktury - nerozložený opad hrudkovitá struktura -
Microstructure trus Arthropod a menších a trus Arthropod agregáty dešťovek s minerály 

dešťovek 

without structure - un- without structure - partly ''Krtimmelstruktur'' - crumb 
connected faeces of Arthropodes disintegra.ted plant remains, faeces structure formed by ea.rthworm 
and small earthworms of Arthropodes aggregates with incorporated 

minerals 



Tab. 1. - Přehled fytooenologickýoh snímků zapsaných na zkownanýoh ekotopech - A survey of phytoooenologioal rolévés •ampl~d "" , •topes s tudied 

Číslo snímku - Relévé No l 5 10 14 15 13 13a 12 
1'loche. snímku - Area of relévé lm2 lm! lm! lmB lm! lm! Jmi Om2 lm2 6mB 9m2 l m:? 
Orientace - !ope orientation V(E) V(E) V(E) V(E) V(E) JV(SE) J (S) J (S) J (S) S(N) \" (!'.: ) 
Sklon svahu - Slope inolination 30° 30° 30° 30° 30° 50° 60° 00° 50° 15° 10° I 
Pokryn1ost - Cover 95 % 90 % 70 % 80 % 80 % 85 % 50 % 85 % 50 % 40 % 90 °o 95 "o I 
Podklad - Parent rock váp. váp. váp. váp. váp . dol. dol. dol. váp. váp. váp. Y. · Ž. 

I 
J limest. J limest. J Iimest . 1 tirnest. I limest. J dolom. I dolom. I dolom. I limest. I limest. J limest. 1 1~·011 !1 

Charakteristické a diferenciá lní druhy sva zu Seslerion tatl'ae 

Characteristic and differential speoies of the alliance Sealerfo" 
tatrae 

Sesleria tatrae (DEo .) Dt~YL 
Garex tatťorttm (ZA.P.) \)mrr. 
Poa alpina L. 
Galium anisophyUum (W1u •. ) Dos-r . 
Chrvsanthemum leucm1lltemum L. 
Scabiosa lucida (Vn.L.) ČELA.K.. 
Lotus corniculatits L. 
Bellidiastrum michelii 0Ass . 
Potenti lfo crantzii (Cll.) BECK 
Thymi<a sudeticu.s Oetz 
Phytei<ma orbiculare L . 
Polygala braehyptera (Cnon. ) H i1.Y. 
Dianthua pra.ecox (K1r1'.) DoM. 
Hiscutella laevigata L . 
Ha.rf.9ia alpina L . 
'.l'hesium alpinum L. 
S emper·vivum hirtwn Jusr.. 
l' eronioa aphylla L . 
I ' eronica fr1.ttica11s J ACQ. 
l'iola b·iflora L . 
. 4chi llea sudetica (01'17.) H AYEK 
T rifolium pratense L . 
l"estucr~ "Ve 1'sicolor (TAUSCH) KnAJ . 
Pedicularis verticillata L. 
Pťimula attricula L. 
L inum extraaxillare K1T. 
Gampanula pusilla H AENKE 
111.inu.artia striatci (L.) MATTF. 
Trisetum alpeatre (HosT) P. BP:AUV. 
Cre71is jacquinii 'l'Ausc1c 
G'e 11túma clusii °PERR et SONG 
Card1•tts glaucus BAUMG. 
Helianthemum grandiflorum (ScoP. ) Sex. et TaELL. 
Saxifraga aizoon JACQ. 
Primula elo.tior (L.) HrLL. 
Prunella vulgaria J,, 
Anthylli s alpeatris (KIT. ) A. et GR. 
Allium mo1ltanum (Scn~r.) BECK 
Parnassia palustris L. 
Gentiana venia L. 
H iero.cium. bifidum Kťr. 
Hieraeiwn villosum JACQ. 
J(nautia kitaibelii (SCHULT.) SZABÓ 
Campm1·uU. napuligern Sca un 
Saxifraga mosc/iata vV l'LF. 

Cltarakteristioké a diferenciální d ruhy svazu Caricion firmae 
Chnracte1·istic and differential species of the a lliance Oaricion 
firmae 

Carex firnia H os-r 
Dryci.s octopetala L. 
Bi8t01·ta vivipara (L.) S. F. GRAY 
R anunculus oreophiltis M. B . 

Charakteristické a d iferenciáln í ciruhy svazuNardion 

Characteris t ic and differential species of t he a ll iance Nardion 

Nardti.s sti·ů;ui L. 
Poa annu.a L. 
Anthoxanthnm odoratum L. 
Potentilla aurea ToRN. 
Deschampsia caes11itosa (L.) P . B EAUV. 
Mutellina purpurea ('Pom) THELL. 
Alchemilla sp . div . 
T' el'Onica chamaedrys L . 
Gentiana a;;c:lepiadea ScoP. 
Senecio subalpimis K ocH 
Rammculm aurico11ms L. 
Hyper-ů;um maculatum CR. 
A lopect1rus pratensis L 
A.grost·i.8 tenui.t SrnTa. 
l:lomogyne alpi11a (L.) C'ASS. 
Anemone nemoroaa L. 
Soldane/la montmrn 1\TTLLD . 
Rumex sp. 
Myosotis silvatica (ERRH.) Hmm. 
Allium victoriale L. 
Vicia cracca L . 
Phleum Mrsutum Hm,c K. 
Bistorta major S. F. GRAY 
Luzula silvatiro (Huos.) GAUD . 
Lu.zula nemorosa (PoLL.) E . MAY. 

Geranium ailvaticum L. 
Leontodon hispidm L . 
Anemone narcissiflora L. 
Avenellaflr.xuosa (L.) PARL. 
Rubus idaeus L . 

Charakteristické a diferenciální druhy svazu Rhodo reto
-V acci11ion, příp . Loiseleurio-V accinion 
Charaoterist io e.nd differential speoies of the alliance Rhodoreto-
· I' accinion, resp. Loiseleurio-Vaccinion 

Vaecinium myrtil!us L . 
f"aecinium viiis -idaea L. 
Dryopteri.a spinulosa (O. F. Mi.iLL.) ScH. et TRELL. 
A.thyrium filix-femina (L .) H.oTn 
CaJ.amagrostia villosa (CHA.IX) Gl'l"EL . 
1·eratrum lobelianum (BEBNR.) H.c1rn. 
Cetraria islandica 
Polytri.chum commu1'e 
Cladonici rangiferina 
Festuro vivipara L. 
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o vlivu spilitů na vegetaci dolního Povltaví, kde je podrobně porovnána 
vegetace, mikroklima a půdní poměry na skalách tvořených spility a algon
kickými břidlicemi. Tyto horniny však na sebe přímo nenavazují, takže po
rovnání kontaktů nebylo možné. V horách se podrobně zabývala vlivem 
matečné horniny na vegetaci Krkonoš ŠÍRovÁ (1970), která uvádí podrobné 
transekty přecházející přes výchozy porfyrů a vápenců ve svorech. Poznatky 
z této práce jsou podstatným přínosem k dané problematice. Ukázalo se 
totiž, že vliv minerálně bohatší horniny se projeví jen při souhře dalších 
faktorů jako je poloha lokality v členitém pohoří, mikroreliéf, mezo- a mikro
klima, podmínky pro tvorbu půd atd. 

Výsledky p :fodkládané práce jsou v mnoha směrech orientačního charakteru. Hlavním před
mětem zkoumání byly změny ve vegetaci a pedogenezi v místech kontaktů hornin. Tato proble
matika by si zasloužila dalšího rozpracování pomocí kvantitativní analýzy, např. použitím 
metody podle VASILEVIČE (1969), kterou s úspěchem použila PIVNIČKOVÁ (1973) při studiu hranic 
společenstev v xerotermní oblasti. 

Souhrn 

Byly sledovány vegetační a ekologické poměry na hřebenech Kriváňské Malé Fatry na vý
chozech bazických a kyselých hornin a na jejich styku. Dvojice bazických hornin dolomit-vápe
nec a silikátových hornin křemenec - žula se projevují vegetačně a pedologicky diametrálně 
odlišně. Naopak nebyly pozorovány žádné podstatné rozdíly mezi dolomitem a vápencem, i když 
obě horniny mají odlišný typ větrání. Třetím typem ekotopu jsou místa kontaktu, kde dochází 
vždy ke geomorfologicky významnému snížení v podobě sedla nebo žlebu. Charakteristické rysy 
těchto tří ekotopů jsou shrnuty v tab. 3. Gradient vegetačních a ekologických změn na kontak
tech má většinou plynulý charakter, jen zcela vyjímečně je hranice mezi vyhraněnými spole. 
čenstvy ostrá. 
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