
Křížem krážem arménským
Malým Kavkazem II. Nelesní
formace - od polopouští po úpatí
wsokohorskÝch svahů

Tento kout světa na hranici Evropy a Ásie bývá často charakterizován iako
vyprahlá kopcovitá země plná středověkých památek' Důvodem tohoto soudu
je skutečnost, že do Arménie většina návštěr,níků míří v |etních měsících právě
za prohlídkami kamenných kostelů v níže položených oblastech' Začneme tedy
naší improvizovanou procházku v suchých kraiích ,,nižších.. po|oh (v nadmoř-
ské výšce 4oo_1 7o0 m'|.

Polopoušlě aneb zahrada Arménie
Extrémně suché oblasti, které nacházíme
pŤedevšÍm na jihozápadě země, charakte-
rizuie výskyl polopouštní vegetace _ ly.
pické formace pro níže položené oblasti
Zakavkazska. |eiich charakter a druhové
složení jsou velmi pestré, včetně Ťady en.
demických druhů nejen rostlin, ale také
hmyzu. Diverzita ve8etace polopouštních
společenstev odpovídá především typu
substŤátu s převahou třetihorních jílovi-
tých usazenin. vulkanitů a vzácně Dísků.
Ňa pŤÍhodných místecb se v1elinuly i růmě
zasolené půdy.

Jelikož půdy vzniklé na rozpadech vulka-
nických hornin se pravidelným zavlažo-
váním mění ve velice úrodné' pŤedstavují
polopouštní oblasti zemědělsky inten-
zivně využívanou krajinu. Pěstuje se zde
víno, v sadech ovoce (meruňky, broskve,
jablka' hrušLy) a na po|ícb Vynikající ze.
lenina. Způsob obhospodďování zůstává
tradiční. většinoubez Doužití těžké mecha-

nizace' Zemědělská chemie není v těch-
lo  podmínkách pouŽívána a  nebývá  an i
potŤeba. Kvalita vypěstovaných potravin
je vysoká a ovoce i zelenina pocházející
ze západní a středni E\,Ťopy se s nimi ien
obtížně může srovnávat. Tím, co činí země.
dělskou a na arménské poměrv hustě za-
lidněnou rovinu podél ř;ky Amks (obl. 1)
z přírodního hlediska zajímavou. je bizamí
kombinace extrémní polopouštní vege-
tace střídané Ťozsáhlyími mokŤady a prud-
k1imi kopci zdvíhajícími se po jejím okraji.
Konhétně si lze zdejší krajinu pŤedstavit
ja}o mozailu drobných polí' sadů a vinic
s bohatým spektrem volně Ťostoucích ple-
velů. Z polí vyčnívají kamenité či jílovi
té kopečky s polopouštní ve8etací připo.
mínaiící stÍední Asii. Pak naiednou vše
r,rystřídají rozsáhlé mokřady s poŤosty oro-
binců lTypha). pJné ptáků a ryb (obr. 2).
Nad planinou se zvedají kopce se spole.
čenstvy pelyňkových, obilných a šalvějo.
qlch polopouští, ktelé v brzkém jďe lákají

množstvím atmktivních cibulovin _ kosat-
ci (Itis elegantissima. I retl'cu1ata), tulipanů
(Tu1rpa Ďittora), modŤenců (Muscarr.), sněd-
ků (otnithogdun)' česneků (á11ium) a dal.
ších druhů'

Typickou u}áz}u qÍše popisované agŤár-
ní krajiny na plošině podél řeky Araks na-
bídne tŤeba výlet ke klášteru Khor Virap
IežÍcímu v rovině kolem hory Árarat na
hranici s Tureckem. NaoDak koocovitá
krajina obilných a šalvějov'ých poiopouš-
tí začíná hned na východním až jihový-
chodním okraji hlavního města Jerevarr,
např. v oblasti u antického cbámu Gami,
kde byla také založena zmiňovaná státní
rezervace Erebuni na ochranu volně ros-
toucích obilovin (Živa 2072,7i 2o_24),

Trocha mediteránni insoirace
velice významnou a zajímavou složkou
vegetační mozaiky v územích mezi 900 až
1 500 m n. m. Dředstavuií submeditelán.
ni společenstvá. Jde o velmi proměnlivé
a druhově bohaté formace vyskytující se
pŤevážně na mělkých a bázemi bohatých
podkladech. Dominují zde trpasličí, často
trnité keŤíkv širokého spektra rodů a dru.
hů, jako je jóžourek (Acaatholimon),kozi.
^ec ÍAstIaBa]us), Íůžově kvetoucí a loz.
sáhlé porosty tvoŤící vičenec onobrychis
coÍnlta (ýiz obI. la 2. str. obálky), nebo za-
jímavý jihokontineDtálni keř Át.apňaxjs
spinosa(obt.4) z če|edi rdesnoviých (Po7y-
gonaceae). Setkávají se zde druhy chlad-
ných kontirrentálních stepí, např. chvojnfty
(zejnnéna Ephedta ptocerc a E, auÍantiaca),
s druhy typickými plo oblast stŤedozemí,
jako je halucinogenní harmala stepní (Pe-
ganun harmala, obr. 3) či kapara trnitá
(Capparis spinosa), z jejíchž mladých pou-
pat se ryrábí ceněná pochoutka zvaná ka-
pali. součástÍ vegetace ie velký počet rcst-
lin z čeledi hluchavkovitých (.amlaceae).

1 Polopouštní planina podél řeky
Araks se vlivem zavlažování mění
na Íuodnou oblast Vhodnou DIo Děstová-
ní zeleniny, vinné révy, ovoce' oĚilí
i  pícn in '  Mr5tn i zde hospoda.í  t lad iČním
způsobem bez ooužívání chemie a těžké
mechaaizace. 1 pŤes agrární charakter jde
o pilrodovédně zaiímavé územi' např.
s bohatými plevelovými společenstvy.
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2 ostlý kontlast polopouštní vegetace
na vYv}Íšených kopečcích a tozsáhlých
mokřadťl na plauině podél Ťeky Araks
v zápaclní Alménii
3 Typický nrediteránní prr'ek harnala
slelln í íPP8',lt,Un| ň.//"n/.,/,]) VP V''B{lIJl:i
obilných stepí
4 NízkÝ keŤík Áť]aplraxis spr)rosa
z čeledi rdesnovitých (Polygonaceae)
patří k clrarakteristíck}im r,.uo'.rn
sr.rbmediterárrních formací tvořených
trpasličími keiíky.
5 Rťlžový čistec SÍac/r'ys ĎrlJaťa. jeclna
z  dom ina  t l  L  subrne. ] i Ie rá  n  n  rch  furn lací
6 Drobná třezalka Hypeticun
Iormosissi!n|tm se ťaJi k veJice vzácttytn
druhům vázan)ínr na štěrbiny sur;hých
vápencových skal'
7 Mozaikovitá stepní a lesosteprrí
krajina v popředí s kvctoucími ktrvyly
(Strpa) r' údolí vedoucím ke středo
věkému koste]u Noravank s výskytem
mnoha p lane ros toucích d iev in  _  hr t r i t r í
(P.yrrrs], mandloní (Ánrygda1us)' pistácií
Pistacia nrutica, chvojníkťl (Epňedra],
jasrnínu křovitého (Jasminunl ftuticans)
a da]ších'
8 Bukvice východní (Betonica orieDta-
fis) tŤochu přiPomíná naši brrkvici
lé|ařslor r (B. of|icinalis) a v A rmén ii je
průvodcern suché stepní vegetace'
9 Mohutný kozineC AstÍa1a]L1s Íiniti-
mus s velkými hlávkami žlrrtých květů
patŤí k nejhásnějšírn a nejnápadnějšim
stepním drrrhťrm kozinců.
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1o Za jeden z lejzajímavějších druhů
provcze j r c i ch  s r r l , 'med i l e r ánn i  spo l eČen
stva a horské stepi lze považol'at PJre1.y
paea coccinea z čeledi záIazovitých
IOrobanchaceap). Pfedslavu ie tr pirLÍ
příklad íránsko-trrranského-elenrentu'
VyskYtuie se od Krynu po IIán a palazl.
tuje výhradně na chrpách rodu
Cenlal lrea' Ve]ice nápadné jasné červené
rostl iny dorůstají výšky až 20 cm
a jsou r'ázány na rozvolněflá místa
v řídce zapojené ve8etaci '
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11 stíIo\'ník lotus geĎe1ia rrajdeme
v rozvoIněných stepních fornracíclr
na jílovitýclr a kamenitÝch substrátech
v  , u z  r  u  PU ru ! dL r r ,

12 Trnité keŤíčkovité kozince podrodrr
Tragacantha jsol béžlou součástí
horských stepí. Zejména na jižních
expozicích někdy pronikají i clo vegetace
alpínských trávníků.
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Z výrazných zástupců jmenuime např'
íIánsko.tuŤanské druhy - čistec SÍacňys
inflata (obt. 5], modře kvetoucí ožanku
východní (Teucrium orientale\ nebo až
o,5 m vysokou šalvéj sa]via staminea se
smetanovými květy. Nezapomenutelným
zážitkem je návštěva bŤzy na jďe, kdy sfuá-
ně pokr1ivají koberce jarních geofytů nej-
ruzněiších rodů, iako jsou tulipány, kosat-
ce, mečíky (Gladiolus), česneky, modience
a rostliny příbuzného todu Be]]eva]ia,
kŤivatce (Gagea), řebčíky [rŤi.r ada) aj.
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Výskyt submediteránních folmací je
v Iámci AŤménie omezený. V celé šíři je
můžeme spaťit především v oblasti vayots
Dzor, v širokém okolí města Jechegnadzor
na jihozápadě země. Pouhý letmý pohled
pŤojíždějícího návštěvníka fascinuje, jde
o krajinu s lávoqlmi poli, čeďčoqlml var-
hanami, vápencoý}'mi soutěskami a návě-
jemi spraší a jílovitých usazenin. Na kop-
cích se nacházejí zbytky středověkých
pe.r,ností, na chráněných místech nďezne-
me známé i zapomenuté kamemé kostely.
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step - směs evropských
a sÉedoasiiských druhů
Postoupíme-li do nadmořských Úšek nad
1 3o0 m, ýysťídá polopouštní a submedi.
teránní společenstva vegetace horských
stepí' Stepní společenstva lze jednozračně
označit za ýpické průvodce arménské lqa.
jiny. zahlnuií soubor nejrůznějších vege-
tačnÍch typů s obrovskou ekologickou i flo-
ristickou variabilitou. Na jedné shaně hostí
Ťadu prvků submediteránních formací,
nebo vytvářejí makromozaiku. na níŽ se
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oba typy vegetace pŤolínajÍ. Na druhé stla-
ně se potkávají s vegetací holských luk,
od nichž ie odděluie výIazná sezonalita
[rozvoj stepní vegetace dosaiuje vrcholu
na iďe a v časném létě. v období vrchol-
ného léta je vegetace ta}Ťka suchá) a s ní
spoiená pŤítomnost aridních druhů. Na
jižních svazích hor mohou stepi vystupo-
vat až nad 2 500 m D. m., kde pŤecházejí ve
vegetaci alpínských trávníků.

Ziednodušeně můžeme definovat dva
základní typy stepní vegetace, kteŤé do
sebe vzájemně pŤecházejí nebo se mozal-
kovitě stŤídají. PIvní skupinou jsou tlav.
naté stepi se zastoupením kavylů (SÍrpa,
obr. 7) a kostřav [FesÍuca]. V nich také ros-
te mnoho stepnÍch druhů, které se vzácně
vyskytují i na stepích v České republice.
Set}áme se zde napí s bíle kvetoucí šďvějí
etiopskou (sa,lyja aetňJbpjs), u ná$ Ťostou-
cí pouze na Pálavě, nebo hadincem červe-
ným (Ecbium Í,aculatum), Velmi výraz-
nými prvky jsou zástupci zárazovitých
(OrcbanchaceaeJ, např nepřehlédnutelná
rcst]ina s iediným červen1fim květem Pňe-
lypaea coccinea (obl' 10), ktelá pamzituje
na chrpách [Centaurca), Druhé skupině
stepních formací dominují zástupci čeledi
bobovitýcb (.F.abaceae), jako jsou kozince _
nápadrrý je mohutný kozinec Á. finiÍi.mus
(obr. 9) s velkými kulovitými hlávkami
áuých květu, jetele {Tifolium),ikve (Vi-
cia) a hrachory (Lathytus). Uvedené rody
doplňují další zajímavé dluhy, iako je
bukvice východní (Betonica otienta]is,
obr. B), růžový štíŤovník Lotus gebe|ia
(obr. 11), šalvějovitá Ercmostachys laci-
niaÍa či íŤánsko.turanský čistec levandulo-
|isIý (stachys ]avandu]iÍo]ia, viz obr. na
4. str. obálky) se zveličelými a hustě dlou-
ze chlupatými kališními cípy. Východní
StŤedozemí nápadně pŤipominá vysoké
zastoupení různých druhů divizen ( Verba-
scu&) _ je zřejmé, že i tato oblast je sou-
částí vývoiového centla lodu. Jak stepní,
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ta.k submediterármí formace maií v nižších
polohách na vhodném substrátu velice
blízko k vegetaci obilných polopouští.

Louka, jak |i u nás již tóměř n€známe
K qÍčtu významných společenstev váza-
ných na polohy 1 20G-2 00o m n. m. patří
bezesporu louky mezofilního charakteru
(obr. 14). S nadsázkou je můžeme přirov-
nat k dŤuhé stmně mince qíše popisované
Xelofilní ve8etace' Louky nejsou v Armé-
nii zrovna typickými porosty a lryskytují
se pouze ve vlbčícb oblastech. zejména
v severovýchodní a jižní části země. Jde
o náhladni společenstva po vegetaci opa-
davého lesa a ve vyšších nadmoŤských
qýškách pl1mule navazují na vysokobylin-
né ni!'y. v sušších oblastech nižších poloh
mohou být obohaceny o druhy stepDího
charakteru. PŤedstavují velmi bohatá květ-
natá společenstva. za nimiž \r}'znamně za-
ostávaií i naše znárné bělokarpatské louky.
PIo lepší představu lze Ťíci, že d'ruhoq'm
složením maií asi nejblíže k naširn široko.
listým suchým trál.níkům svazu Bfo!'íor,
elecÍl'. Na p&'ní pohled upoutají pozomost
mnohé druhy nám známé i ze střední
Evropy' jako je např hojný výskyt mečíků'
vstavače štěničného (orchis cortophota)'
Z tTavin zde maií své zastoupení sveŤep
vzpÍiurelý (Bromus elecÍu''), třeslice pro.
stŤedii (Brtza media), válečka pŤapoŤitá
(Brachypodium pinnatum) nebo ovsíŤ pý-
Íiý (Avenu}a pubescels). Z dalších druhů
vysk}tuiících se i u nrás se potkáme např
s tužebníkem obecným (Filipendula vul-
garis), Ťepíkem lékařským (Agimonia
eupaÍolia), kakostem krvavým (Geranium
sangulaeum). krvavcem menším (Saa6ui-
sorba míaor) či krvavcem totenem [s. off-
cinalis). Naopak z mísbaích &uhů 'e typic.
ký a hojný výskyt poloparazitického druhu
Rhynchocorys o enta]is z čeledi kltič-
níkovitých ( Scropi ularr.aceae), vysokého
jete|e T. tÍichocepha1um s velkými hláv-
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13 NápadnÝm druhem srážkově
bohatší;h obiastí ie klasovec Ásyneuma
campanu]oides z čeledi zvonkovitých
(Camp anulace ae),, který osídluje
mezofilni typy luk nebo lesní lemy.
14 Druhově bohaté mezofilní louky
v časně letním asDektu lozkvétaií
mnoha barvami. Jfe o náhladní vegetaci
po bučinách nebo dubohabřinách
v oblastech s vyššími srážkoqlmi úhrny.
Suímky L. a E. EkŤtovi

kami bílých květů, klasovce zvonkovitého
(Asyneuma campanuloides, obr. 13), but-
vice velkokvěté (B. grandiÍLota) ad'. Y jat
ním aspektu ie typický početný výskyt
vstavačovitých ( olcňidaceae), napŤ. vsta-
vače mužského (o. nascu]a) a \t bledé-
ho (o. pallels), nebo míslní obdoby Daší
prvosenky jarnÍ se zveličelým kalichem
(Primula macrocalyx),

v rcvinatém teŤénu se tato společenstýa
dřívo _ v Ťámci sovětského zemědělství
často přeorávala a pieváděla na pole. Dnes
jsou však znovu pŤeměněna na lučDí po.
rcsty.lejich druhové složení může být ve
slovnání s vegetací na okoIních svazích
mírně ochuzené, s l'ysokým podílem krát.
kověkých a plevelných druhů. ovšem
v kontextu našich zkulturněných tIávDí-
ků jde o dnhově bohatá a zajímavá spole-
čenstva, rychle přiiímající druhy z okolÍ.

Příště se proideme arménskou lesní
vegetací a buaeme hledat paralely k našim
Iesům nížin a pahorkatin.

opmva| v minu]ém dílu článku (Živa 2012,
1: 20_24) jsme omylem uvedli chybně ze-
měpisné určení Arménie - správně má
být 40. sevelní šíŤky a 45. východní dél-
ky. Čtenářům se omlouváme.
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