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Clúm.tkter vegetAcie je určovaný komplexom podmienok vyvola.ných 
zdáštnosťou klímy, reliéfu. pôdnych a biotických pomerov na stanovi~ti. 
Ekologické pomery niektorých stanovíšť sú n atol'ko ~pecifické, že sa v prie
behu evolúcie vyselektovala skupina rastlinných druhov a spoločenstiev , 
pre ktoré sú práve takéto podmienky opt.in1álne. 

Sutiny sú príkladom ekotopn s vyhranenými ekologickými podmienkami. 
\' pohoriach alpsko-karpatskej s{rntavy sa ta.kéto stanovištia intenzívne vy
tv-árali nn,jm ä DR, konci 11foistocénu a na, zaeiatku h0Jocén11 Y oblasti pôsobenia 
periglaciálnej klímy (M t 1 >HT AK 1983). Volné sutinové plochy otvorili priestor 
druhom, ktoré neclokú,zaJi konkmovať rastlinstvu na ekologicky výho<lnej
iiích, ale už obsadených st:rnovišfrteh. Postupne sa ukorili „špecializované", 
genotypicky, fenotypicky a SYojon stratégiou prispôsobené sutinové druhy. 

Môžeme právom hovoriť o sutino\rom fenoméne (podobne ako hO\'OľÍme 
o riečnom, alebo vrcholm-om fenoméne) , ktorý určuj e existenciu skupiny 
erodofilných, prevažne xerofytných a oligotrofných sutinových druhov. Tieto 
rastliny a ich spoločenstvá vykazujú bezprostrednú väzbu na s utinový sub
strát, alebo sú naú fosto viazané. Priamy kontakt s materskou horninou sa 
prejav uje kalcifflion, alebo naopak kalcifó bion , v závislosti od geologického 
zloženia sutiny. V tomto príspedrn sa budeme zaoberať. len rastľnstvom , 
ktoré osídľuje vápencové sutiny. 

Migračné pohyby vegetácie, spôsobené vplyvom klimatických zmien m ali 
za následok postupnú climinúciu niektorých druhov, alebo rozpu.<l ich pô
Yodného areálu na menšie , geograficky izolované časti. Pre sutinové stano
vištia je dobrým ilustračným druhom agregátny druh Papaver alpinurn , 
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Obr. 1 

Obr. l. H.ozšircni0 \ ' Íkílľiantných taxónov agregátnoho druhu I'apaver alpinum v Európr . 

ktorý sa v priebehu vývoja rozpadol na samostatné vikariantné taxóny 
(Obr. 1) . 

časť sutinových druhov si zachovala širší areál najmä vďaka svojej ekolo 
gickej plasticite. Sú to druhy v zásade viazané na sutinový substrát bez bliž
šej väzby na chemické zloženie a štruktúru horniny, alebo geografickú polohu 
ekotopu. V zmysle zurišsko-montpellierskej školy ich môžeme pokladať 
za triedne charakteristické druhy. Patrí sem napr. Arabis alpína, Silene 
vulgar·is, Rumex scutatus a iné. Prítomnosť tejto pomerne bohatej skupiny 
druhov podporuje predstavy o jednotnom charaktere sutinovej vegetácie 
a všeobecnej platnosti vyšších syntaxónov v pohoriach Európy. 

V porovnaní s inými skupinami rastlinných spoločenstiev sa spoločenstvá 
vápencových (alebo presnejšie karbonátových) sutín javia ako ekologicky 
a flori ·ticky špecifická skupina s relatívne jednotným charakterom a rozší
rením od P y renejí až na Balkán. Mnohé spoločenstvá majú reliktný cha
rakter. Reliktnosť sa okrem iného prej av uj~ v bohatom zastúpení endemic
kých druhov, čo bolo dokumentované z Alp i Karpát (PAWI.OWSKI 1970). 

Nápadná vegetácia sutín zákonite upút::Lla pozornosť fytocenológov už 
v pn· j eta,pe výskumu ras tlinných spoločenstiev v Alpách . Pre zakladateľov 
zur-Ušsko-montpellicrskej školy boli tieto fytocenózy jedným z prvých objek 
tov štúd ia. Pri opise týchto spoločenstiev sa buclova,li teoretické a metodolo 
gické základy dnešnej stredoeurópskej fyto cnológie. 

Už v roku 191 8 opísal Braun-Blanquet niekoľko Jloristicky dohre vy medze
ných alpských asociácií. Z vápencových sutín najvyšších polôh to bolo 
Thlaspietum rotundifolii , zo subalpínskeho stupňa Petasitetilm nivei a z mon
tánneho stup:Iia S tipetum calamagrostis. I šlo o širšie chápané asociácie, ktoré 
neskôr vytvorili typové jednotky pre syntaxóny vyššieho rangu. Ďalšie spo-
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ločenstvá pomerne skoro publikovali z územia Álp LUDI ( 1921), BEG ER 
( 1922), GAMS ( 1927) a iní. 

Braun-Blanquet prvýkrát zoradil sutinové spoločenstvá do hierarchického 
systému (BRAUN-BLANQUET et JENNY 1926). Hlavným kritériom na zarade
nie jednotky do systému sa stala prítomnosť charakteristických druhov, 
t.j. druhov s výraznou vernosťou k danému spoločenstvu. 

Prvú klasifikáciu podrobil dôkladnejšiemu štúdiu JENNY-LJPS (1930). 
Navrhol utvoriť pre teplomilné spoločenstvá submontánneho stupi"1a samo
statný zväz Stipion cala·magrostis a rozdelil niektoré asociácie na užšie chá
pané jednotky (subasociácie ). Takto sa štruktúra klasifikácie syn taxón ov 
sutinových spoločenstiev začala zjemúovat, takže začiatkom tridsiatych ro
kov mala následovný tvar: 

THLASPIETALIA ROTUNDIFOLIJ 

Thlaspion rotundifolii 
Thlaspietum P etasitetum 
rotundifolii paradoxi· 

-normale -nor male 
-papaveretosum -athamantetosum 

Stipion calanwgrostis 
Stipetum 
calamagrostis 

-d ryopteridetosu m 

Leontodontetu m 
niontani 

Snaha vytvoriť jednotný klasifikačný systém platný v celej Európe sa v 
praxi prejavila prenáša.ním opísaných syntaxónov vyššieho rangu aj do mimo
alpských krajín (napr. KLIKA 1929). N ovoopísané asociácie , ktorých a reál 
bol obmedzený na menšie územia, boli zaraďované do pôvodných zväzov 
a radov, <~ím sa rozšíril rozsah a pozmeni1a náplň týchto vyšších syntaxónov 
tak, že už n~zodpovedali svojmu prvotnému opisu. Okrem toho mnohé druhy 
udávané z Alp ako charakteristické, sa na okraji svojho areálu správali ceno
logicky inak než v Alpách. Opis nových asociácií a vytváranie vyšších synta
xónov sa v mimoalpských pohoriach robil na základe výskytu endemických 
druhov rastlín. Pomenovanie takýchto jednotiek pomocou endemických 
taxónov malo ich originalitu ešte zvýrazniť. Napr. absencia alpských cha
rakteristických druhov vyšších syntaxónov na sutinách v Tatrách viedla 
P U-wlowského k vytvoreniu endemického tatranského zväzu Papaverion 
burseri v rámci radu Tlzlaspietalia rotundifolii (PAWLOWSKI 1928). 

Pre Pyreneje opísal nové spoločenstvá BRAUN-BLANQUET (1949) n, zaradil 
ich do nového zväzu lberidion spathulatae. Charakteristické druhy, ako pa
leoendemit lberis spathulata alebo Papaver pyrenaica, umožnili opísať zväz 
endemického charakteru. Autor súčasne po prvýkrát ustanovil pre všetky 
spoločenstvá sutín nový syntaxón - triedu Thlaspietea rotundifolii. 

Trend vytvárania vikariantných syntaxónov na základe endemických ta
xónov pozorujeme vlastne dodnes (LAKUŠIÓ 1970, FEOLI-CHIAPELLA et FEOLI 
1977 a iní). Je to spôsob zdôvodniteľný, lebo ťažko predpokladať, že jednotky 
navrhnuté v prvej fáze fytocenologického výskumu v Alpách budú mať 

133 



platnosť v tak širokom a variabilnom území, akým pohoria v strednej a južnej 
Európe sú. 

Z rumunských Karpát sa už roku 1931 zmieňuje Borza o sutinovom spolo
čenstve, v ktorom dominuje endemický druh Papaver corona-sancti-stephani 
(BoRZA 1931). Odlišnosť juho- a východokarpatských sutinových spoločen
stiev bola neskôr dôvodom na vytvorenie samostatného zväzu Papavero
Thymion pulcherrimi (Pop 1968) . Casť autorov však dodnes uznáva len exis
tenciu zväzu Thlaspion rotundifolii (FINK 1977, VOIK et ScHNEIDER-BINDER 
1978) . Analogická situácia je na Slovensku, nakoľko ani Papaverion burseri 
sa nestal všeobecne akceptovaným syntaxónom Západných Karpát. 

Neustále pribúdanie nových spoločenstiev z fytogeograficky odlišných 
území bolo jednou z hlavných príčin revízie vyšších syntaxónov. B-UKER 
(1942), ScHwICKERATH (1944), 0BERDORFER (1950), ZoTTL (1951), Put;lCARU 
et al. (1956), HoRVATIČ (1963) a iní priniesli nové poznatky o vegetácii 
sutín z rôznych pohorí. Okrem opisu sa pri ich syntetickom spracovávaní 
menil obsah a rozsah vyšších syntaxónov. 

Druhou vážnou príčinou revízie bolo lepšie spoznanie rozšírenia a ekológie 
dominantných sutinových druhov a synekológie spoločenstiev v ich celom 
areále. Tieto poznatky umožnili nájsť diferencie aj v rámci už opísaných jed
notiek. Preto napr. navrhol ZoLLITSCH (1968) oddeliť od zväzu Thlaspion 
rotundifolii nový zväz, P etasition paradoxi, pre skupinu spoločenstiev na 
vápencových sutinách montánneho až subalpínskeho stupňa. Podobným 
spôsobom oddelil BÉGUIN ( 1971) od zväzu Petasition paradoxi samostatný 
Arabidion alpinae, zahrňajúci rastlinné spoločenstvá na hrubšich a stabilizo
vaných humóznych sutinách, zatiaľ čo v rámci Petasition paradoxi zostali 
zoskupené spoločenstvá na drobnozrnných , pohyblivých sutinách s nízkym 
obsahom humusu. Podobne BÉGUIN (l.c.) prepracoval aj klasifikáciu teplo
milných spoločenstiev sutín montánneho stupňa a opísal z Jury nový zväz 
Scrophularion juratensis (viď tiež RoYER 1981). Neskoršie bol pre podobné 
spoločenstvá z nižších polôh navrhnutý rad Stipetalia calamagrostis (OBER
DORFER et al. 1977). 

Zmeny v klasifikačnom systéme sa dlho nedotýkali samotnej triedy Thlas
pietea: rotundifolii , ktorej platnosť bola uznávaná v celej strednej i južnej 
Európe. Až QuÉzEL ( 1964) zaradil spoločenstvá sutín v Grécku do novej 
triedy Drypetea spinosae a vytvoril celý hierarchický systém na základe 
značných ., fioristických rozdielov. Niektoré sutinové druhy sú však hojne 
zastúpené v obidvoch triedach (napr. Rumex scutatus, Silene vulgaris, Stipa 
calamagrostis , Geranium macrorrhizum) a ani hranica medzi asociáciami obi
dvoch tried nie je ostrá. Kontaktné spoločenstvá z Dinárskych pohorí, ktoré 
zaradil LAKUŠIÓ (1970) do samostatného radu Arabidetalia flavescentis 
v rámci triedy Thlaspietea rotundifolii, tvoria most medzi gréckymi a výcho
doalpskými asociáciami. 

V niektorých krajinách (Švajčiarsko, Juhoslávia) sa venovali štúdiu 
týchto ' spoločenstiev intenzívnejšie, čo sa prejavilo v prepracovanejšej 
štruktúre klasifikačného systému. Obr. 2. ~chématicky znázorňuje postavenie 
vyšších syntaxónov v systéme a poskytuje prehľad o úrovni poznania spo
ločenstiev z vápencových sutín v jednotlivých krajinách resp. oblastiach. 

V Západných Karpatoch zostávali sutinové spoločenstvá dlho na okraji 
záujmu. Pionierske spoločenstvá sutín boli považované za iniciálne štadia 
trávnatých a mačinových porastov a zaraďované do radu Thlaspietalia ro-
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Obr.2 
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Obr. 2. Schémat ické p ostave nie vyšších syntaxónov spoločenstiev vápen cových su tín zorade
ných podľa vegetačných st upúov a. v smere od západu na juhovýchod Európy. 

tundifolii buď v rámci spoločenstiev skalných štrbín (KLIKA et NovÁK 1941) 
alebo v rámci spoločnej triedy Seslerio-Arabidetea alpinae (KLIKA et HADAČ 
1944, KLIKA 1948, 1955) . 

Inú koncepciu použil Hadač, ktorý vysokohorské spoločenstvá sutín za 
raduje do triedy Aconito-Oardaminetea (HADAČ et al. 1969, HADAČ 1987). 

Väčšina aut orov radí západokarpat ské spoločenstvá sut ín do triedy 
'ľhlaspietea rotundifolii a jej podriadených jednot iek prevzatých z Álp. 
8poločenstvá z alpínskeho a subalpínskeho stupňa do zväzu Thlaspiono ro
tundifolii, radu Thlaspietalia rotundifoli i (ŠMARD A 1976; CvACHOVÁ et 
URBANOV Á 198 1) a spoločenstvá z nižších polôh do zväzu Stipion calamagro
stis , radu S tipetalia calamagrostis (MAGLOCKÝ et MucrnA 1980, VALACHOVIČ 
1981 ). 

K1asifikovanie vlhkomilných a nitrofilných spoločenstiev zo stabilizova
ných humóznych sutín montánneho stupňa bolo v rá mci posledne menova
ného zväzu problem atické. Bol pre ne použitý zväz Petasition paradoxi 
(PETRÍK et al. 1982) a neskoršie A rabidion alpinae (VALACHOVIČ et HADAČ 
1986, V ALACHOVIČ 1986, 1987). 

V súčasnosti sa t aktiež obj avil pokus o znovuzavedenie zväzu Papaverion 
burseri, ktorf by zahŕňal spoločenstvá sutín v alpínskom stupni (UNAR, 
UNAROVÁ et ŠMARDA 1984/ 1985). Rozhodnúť o jeho platnosti , ako i o ďal
ších problémoch okolo klasifikácie rastlinných spoločenstiev sutín Západ
ných K arpát bude možné len po uskutočnení syntaxonomickej revízie celej 
skupiny spoločenstiev. 
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