TEXT A FOTO: NATALIE BROŽOVÁ A OLDŘICH VACEK

Krkonoše

ALPINSKÉ TRÁVNÍKY

Alpinské trávníky se na území České republiky objevují jen
zřídka, a to jen na nejvyšších místech několika málo pohoří.
V Krkonoších, našich nejvyšších horách, se pravým
alpinským stupněm může chlubit pouze pět velikánů.
Sněžka, Studniční a Luční hora, Vysoké Kolo a Kotel.
Tyto vzájemně izolované vrcholky se mohou pyšnit sice sporou,
ale cennou vegetací v podobě vzácných druhů bylin, lišejníků
a mechorostů. Vyskytují se zde například byliny jako: sítina trojklanná (Juncus trifidus), rozrazil chudobkovitý (Veronica bellidioides), bika klasnatá (Luzula spicata), endemické jestřábníky rodu Hieracium či lišejníky Thamnolia vermicularis a Rhizocarpon
geographicum. Na Králickém Sněžníku je většina plochy pokrytá
lesními společenstvy, jen malou část pokrývá primární nebo
sekundární bezlesí. Primární bezlesí představují původní přírodní
stanoviště, která se vyvinula působením abiotických vlivů, jako je
klima, reliéf či půdní podmínky. Patří sem pouze alpinské hole
rozkládající se na samotném vrcholu Králického Sněžníku, protože žádná jiná hora v jeho masivu nepřesahuje horní hranici lesa.
Sekundární bezlesí vzniklo působením člověka, především těžbou
dřeva a následnou činností, jako je například pastva. Další místo
v České republice, kde se nachází alpinský stupeň, je nad horní
hranicí lesa v Hrubém Jeseníku. Vegetace je zde hodně ovlivněná
člověkem. Původní květnaté bučiny, kyselé bučiny, klenové
a smrkové horské bučiny byly vlivem hospodaření nahrazeny
převážně druhotnými smrčinami. V nejvyšších polohách se ovšem
zachovaly bezlesé hole, kde můžeme nalézt fragmenty vegetace
alpínského stupně.
Vegetace alpinských trávníků je obecně tvořena především
nízkými travinami zpravidla do výšky 25 cm. Někdy jsou v těchto
trávnících vtroušeny zakrslé druhy dřevin, jako je borovice kleč
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Borovice kleč
(Pinus mugo)

neboli kosodřevina (Pinus mugo) či zakrslý smrk ztepilý (Picea
abies). V bylinném patře převažují trávy, jako je například
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca
supina) a smilka tuhá (Nardus stricta), které vytvářejí kompaktní
porosty či trsy. Keříčky zde mají nižší pokryvnost, ale často se

vyskytuje například vřes obecný (Calluna vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) a brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea). Z doplňujících druhů rostlin, které dotváří typický vzhled
trávníků, můžeme jmenovat například kýchavici bílou Lobelovu
(Veratrum album subsp. lobelianum), rdesno hadí kořen (Bistorta
major), jestřábník alpský (Hieracium aplinum s. lat.), podbělici
alpskou (Homogyne alpina) nebo zlatobýl obecný alpínský
(Solidago virgaurea subsp. minuta).
Alpínské trávníky se vždy nacházejí nad horní hranicí lesa, na
vrcholových plošinách, plochých hřebenech a horských vrcholech.
Struktura a druhová skladba trávníků se liší podle jejich typu.
Podle katalogu biotopů České republiky můžeme alpínské
trávníky dělit na vyfoukávané alpínské trávníky a zapojené alpínské trávníky.

VYFOUKÁVANÉ ALPÍNSKÉ TRÁVNÍKY
Vyfoukávané alpínské trávníky nacházíme přímo na nejvyšších
vrcholcích, kde je klima nejextrémnější. Nepříznivé klimatické
podmínky jsou způsobeny především vysokou nadmořskou

Rdesno hadí kořen
(Bistorta major)

Jestřábník alpský

výškou a silným větrem, který ovlivňuje rostliny mechanicky, ale
i fyziologicky. Vítr způsobuje vysušování půdy, odfoukávání jemných půdních částic v létě a odfoukávání sněhové pokrývky v zimě. V zimě je proto vegetace chráněna pouze slabou vrstvou sněhu, často s mrazovou krustou na povrchu. Vše, co vyčnívá nad tuto
vrstvu, je strháváno silným větrem. Nízká vrstva sněhu neovlivňuje pouze vegetaci, ale i půdní podmínky. Půda v těchto místech
pravidelně hluboko promrzá. Výsledkem opakovaného promrzání
jsou kryopedogenetické procesy, které se projevují tvorbou mrazových půdních forem, jako jsou například polygonální půdy nebo
soliflukce (půdotok). Půdy těchto extrémních stanovišť jsou mělké, kamenité, silně vysýchavé, s nízkým obsahem organických
i minerálních látek.
Jednopatrové porosty, střídající se s plochami holé půdy,
obnaženým skalním podložím nebo kameny, jsou, jak už jsme
zmínili, nepříliš zapojené. Fytocenologicky patří tato vegetace do
svazu Juncion trifidi, asociace Cetrario-Festucetum supinae.
Sítinu trojklannou (Juncus trifidus), která je typickou rostlinou pro
tato společenstva, což je patrné již z názvu svazu, v biotopech

vyfoukávaných alpínských trávníků Krkonoš nebo Králického
Sněžníku nenajdeme. Vyskytuje se ale na skalním bloku Vlaštovčí
kameny, který se nachází asi 500 metrů od vrcholu Králického
Sněžníku a pouhých pár metrů od státní hranice s Polskem. Ve
vyfoukávaných trávnících se dominantně uplatňují trsnaté trávy
zastoupené hlavně metličkou křivolakou (Avenella flexuosa)
a kostřavou nízkou (Festuca supina). Hojně jsou vtroušeny keříčky vřesu obecného (Calluna vulgaris) a brusnice brusinky (Vaccinium vitis-idaea). Dále zde můžeme vidět ostřici Bigelowovu
(Carex bigelowii) a ojedinělé exempláře dalších druhů rostlin,
například mochnu zlatou (Potentilla aurea), jestřábníky ze
skupiny jestřábníku alpského (Hieracium alpinum agg.) aj. Na
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povrchu půdy najdeme rovněž dobře vyvinuté mechové patro
tvořené nejčastěji lišejníky rodů Cetraria a Cladonia a mechy rodů Polytrichum a Racomitrium. Pokud porovnáme Krkonoše
s Králickým Sněžníkem, můžeme říci, že vegetace v Krkonoších je
lépe vyvinuta. Největší hrozbou pro biotopy vyfoukávaných
alpských trávníků je velká návštěvnost turistů.

ZAPOJENÉ ALPÍNSKÉ TRÁVNÍKY
Tento typ alpínských trávníků se vyskytuje především v hřebenových oblastech Krkonoš a Hrubého Jeseníku. Na Králickém
Sněžníku ho můžeme spatřit pouze jako izolované ostrůvky
v rozsáhlejších depresích vrcholové plošiny. Primárně se tato
vegetace vyskytovala hlavně v prohlubních, v závětrných místech,
v terénních sníženinách, kde se sněhová pokrývka udržela déle než
v okolí. Sekundárně, zejména vlivem pastvy, se smilkové porosty
rozšířily na větší plochy.
Tento typ alpínských trávníků můžeme nalézt na plochých
hřebenech, vrcholových plošinách a na mírných svazích, kde díky
vyšší sněhové pokrývce a méně extrémním podmínkám je
Kýchavice bílá (Veratrum album)
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vegetace již plně zapojená. Půdní profil je hlubší, lépe vyvinutý,
nicméně stále kamenitý a velmi chudý na živiny. Fytocenologicky
lze vegetaci zařadit do svazu Nardo strictae-Caricion bigelowii,
asociace Carici bigelowii-Nardetum strictae. Tato vegetační
formace je však také poměrně druhově chudá. Hustě zapojeným
trávníkům dominují smilka tuhá (Nardus stricta), kostřava nízká
(Festuca supina) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa).
Z dalších rostlin je častá bika bělavá měděná (Luzula luzuloides
subsp. rubella), výjimečně můžeme spatřit i silně ohroženou trávu
ovsíř dvouřízný (Avenula planiculmis). Další druhy mají jen nízkou pokryvnost a vyskytuje se zde jen málo druhů jiných travin
nebo dvouděložných bylin. Zde můžeme jmenovat například ostřici Bigelowovu (Carex bigelowii), metlici trsnatou (deschampsia
cespitosa), podbělici alpskou (Homogyne alpina) nebo bezkolenec
modrý (Molinia caerulea). Mechové patro je díky hustému zápoji
travin jen slabě vyvinuto nebo zcela chybí.
Člověk zde v současné době nehospodaří, ale přesto tato místa
negativně ovlivňuje. Zapojené alpínské trávníky jsou nejvíce
ohrožovány sešlapem turistů, lyžováním, vysazováním borovice
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(Pulsatilla alpina)

Vrcholová partie Králického Sněžníku

kleče, která expanduje do biotopů trávníků, nebo nadměrnou
eutrofizací půd. V NP Krkonoše jsou klečové výsadby redukovány prořezávkou klečových porostů.
Vyfoukávané alpínské trávníky mohou často přecházet do
biotopů alpínských vřesovišť, která se liší od alpínských trávníků přítomností vřesu obecného (Calluna vulgaris). Přírodní
podmínky alpínských vřesovišť jsou podobné stanovištím vyfoukávaných alpínských trávníků. Také se jedná o velmi exponované vyfoukávané lokality, lokality nad horní hranicí lesa
charakterizované nízkou sněhovou pokrývkou, slabě vyvinutými
mělkými půdami, často přecházejícími do holých skalních výchozů. Kromě vřesu jsou porosty drobných keříčků v alpínském stupni tvořeny v menší míře brusnicovitými druhy, jako je šicha
oboupohlavná (empetrum hermaphroditum), brusnice borůvka
(Vaccinium myrtillus) a brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea).
Často se vyskytují plavuně, jako je vranec jedlový (Huperzia

selago) nebo méně plavuník alpínský (diphasiastrum alpinum).
Druhové spektrum doplňují druhy vyfoukávaných trávníků, jako
je například kostřava nízká (Festuca supina) nebo jestřábníky
z okruhu jestřábníku alpského (Hieracium alpinum agg.). Bohaté
zastoupení mají lišejníky a mechy rodů Cetraria, Cladonia,
Polytrichum aj.
Ohrožení těchto biotopů je obdobné jako u všech předchozích.
Největší vliv má sešlap při provozování turistiky a eutrofizace
prostředí, která má za následek šíření trav, které expandují na úkor
keříčků. Ohrožení sešlapem je v NP Krkonoše regulováno díky
zonaci. Tyto nejvyšší polohy náleží do první zóny NP, kam patří
území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami – hřebenové
oblasti, ledovcové kary, lesy a louky s vysokou druhovou rozmanitostí a významné geologické útvary. Zonace se snaží být
nástrojem k ochraně přírodních hodnot, ale zároveň umožňuje
zpřístupnění a šetrné využívání přírody k turistice či sportu.

Podbělice
alpská
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aplina)
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