
Křížem kráŽem arménskÝm
Malým Kavkazem III. Diverzita
lesní vegetace _ ieii ochrana
a paralely se střední Evropou

LesnÍ vegetaci v Árménii bychom z floristického a $togeografického hlediska
zařadili možná k tomu nejzajimavěišímu' co ie zde z pohledu Středoevropana
k vidění. Na iedné straně provázeií členitou vyprahlou kraiinu specifické leso-
stepi s ialovci a divokými hrušněmi a mandloněuri, na druhé straně zdeiší
listnaté opadavé lesy isou lesům střední Evropy dost podobné. ovšem sr']í.n cha-
rakterem, druhovou pestrostí a stá|e ,,žiqÍm.. starobylým způsobem v}rržívání
isou v podstatě unikátni' |istě by si zasloužily celkoqý přírodovědný průzkum'
Zde ziskané poznatky a jejich srovnání se situací v uvedené čásli Evropy by
rnohly být ve|ice přinosné pro pochopení kořenů diverzi\r našich lesů nižin
a středních poloh, což by mohlo napomoci k ie|ich účinné aktivní ochraně.

Lesy - nelesy polosty jalovců s dominantním zastoupe-
Různě zapojeným až Ťoztloušeným poŤos- ním druhu,Iulrperus polycarpos, ojedi.
tům kŤovin a nízkých stŤomů ve stepích něle,I. foetidissima ̂ ebo J, oblonga,kteft
a submediteránních formacích bychom místy doplňují Iistnaté dŤeviny ' čeledi
ve stŤední Evlopě les zcela jistě neříkali. růžovitých (Rosaceae)' jako jsou jeŤáby
Angličtina pro ně používá termin open (Sorbus)' hrušně (Pyrus, obr. 2), slivonB
forests (doslova otevŤené]esy)' Zda je toto (Pruaus}, mandloně (ámygda1us), hlohy
označení výstižné, ponecháváme na názo. (Crataegus), skalníky (Cotoneaster), nebo
Ťu čtenáŤů. V češtině by se snad hodil ter- vzácně žlutě kvetoucí fiže Rosa hemi-
min lesostepní folmace _ tedy vegetace se spáaerica [obr. 3). Dále v nich můžete běž-
silným submediteránním charal<terem. ně naŤazit tŤeba na hlošinu úzkolistou

společenstva této lozmarrité skupiny se (E]aeagnus angustiíolia), jasmín křovitý
často navzájem pŤostupují, ale někdy js orf (Jasminum Íruticans) nebo ruj vlasatou
naopak regionáIně a místně specifická. Pro (Cotinus coggygria). Tato podoba kŤovité
oblast Zakavkazska jsou charakteristické vegetace je nejrozšíŤenější a doprovázÍ
tŤi základní typy _ s jalovci, pistáciemi především níže položené oblasti střední
a duby. V pnmím případě jde o lozhoušené a jižní Arménie.

Na vápencích a vápnitých půdách se
vyskytuje formace s pistáciemi (Pistacr.a
mut jca .  obr .  4)a  bohatým zas toupením
hrušní, jeřábů, mandloní' bŤestovců (Cel-
tis) a dalších. |de o poměmě vzácné spole.
čenstvo s velkým počtem endemických
druhů dřevin z čeledi růžovitých, jako
např. jeŤáb S. ňa7asÍana či mandloň Á. naj-
rica nebo vzácně se vyskytuiící cicimek
ptavý (Zizyphus jujuba) z čeledi Ťešetlá-
kovitých (Rňamnaceae). Tato vegetace se
často setkává a prolíná s výŠe uvedenými
poŤosty íalovců.

Posledně zmiňovaaý typ s dominantní
mi duby Quercus araxina nalezneme pře-
devším v jiŽní části Alménie' Vlroušené
v něm lostou planá gralátová jablka (Pu-
nica gtanalum) a fíkovnÍky Ficus ca ca'
Podobné jsou i dubové porosty lesostep-
ního chalaktelu typické pro vyšší nadmoŤ.
ské qlšky cenhální Arménie (obl. 13). 'sou
to různě zapojené skupiny až solitéry pŤe-
váŽně vícekmenných dubů velkokvětých
(Q. maoantheta) . Yý skyt a chalaktel těch-
to společenstev je úzce spojen s intenzitou
pastvy a stálého i přechodného lidského
osídlenÍ.

1 Bývalé stŤedověké vinice na svazích
kaňonu Ťeky Vorotan pod klášterem
Tatev' Zapojené kŤoviny s výskytem
trnovce Kfislova íPal i u rus spina-crís! i).
řešetláku Rňamnus pallasr1,
ruje vlasaté (Cotinu s coggygtia)
a jilmu habrolistého (Ulmus carpiniÍolia)
se střídají se skupinami ořešáku
královského |Jug|ans regia). a moruši
bílou fMorus a/Ďa]' Vše doplňuje
nrozaika stepí, lemové vegetace
a staŤých a8raŤních teŤas s polosty
úholového typu.
2 Planě Ťostoucí hrušně (Pyrus] patří
do skup iny  d iev in .  I le rd  ma i i  v  š i rŠi
oblasti AŤménie vývojové centrum.
3 Napadná .  jasně  Ž|U|ě  l .Vetouc i  růŽe
Rosa hentisphaerica se iadik poměIné
vzácným druhům lesostepních formací
vázarrých na kamenité svahy
na vulkarritech nebo vápencích'
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Svébvtnou skupinou submediteránní
dŤevinné vegetace jiou kŤovité opadavé for-
mace s dominantním zastoupením tŤnov-
ce Klistova [Pallutus spina-cňÍjstj), kteŤé
jsou obvyklé na jižnich, suchých a často
erodovaných svazich. v těchto spíše zapo-
jených a místy obtížně prostupných poros.
tech z dalších dŤevin nalezneme napŤ. Ťe-
šet1ák Rbamlus palla.'ij' Ťuj vlasatou a ii]rn
habrolistý (Ulmus carpiniÍoLia). Zvláště
v pozdně jalním období je nápadný bíle
kvetoucÍ tavolník sp iraea hypeticÍfolia.
Typickou ukázkou jsou napŤ' svahy kaňo-
nu Ťeky volotan v okolí jednoho z nej-
hásnějších aŤménských klášteŤů Tatev na
jihu země (obr. 1). Zde se plolíná vegeta-
ce odedávna využívaných agláŤních teŤas
s enklávami starých úhorů, stepních for.
mací a lemů nebo hustých polostů oŤešá-
ků ýuglals) a moruší (Mo.rus). Svahy pod
kláštelem Tatev dokládaií, že v těchto ob-
Iastech nemá cenu se otát na hlanici mezi
pŤíIodnÍm a čistě antropogennim chara}-
tercm vegetace. Kontinuita lidského hospo-
daŤení tady sahá až k samému počátku
naší doby meziledové _ holocénu'

opadavé lesy' |ak ie neznáme
opakem suchých křovinatých společen-
stev je vegetace opadavých lesů. V litera-
tuŤe se uvádí, že listnaté lesy zaujímaly
ještě donedávna celkem 12 o/o arménského
území. VIivem energetických krizí v po-
sledních 15 letech byla jejich plocharedu.
kována přibližně na g yo územní rozlohy
státu. Jsou soustŤeděny v mikroklimaticky
pŤíanivějších vlblých oblastech, především
na severovýchodě a jihu země.

Na sevelovýchodé se vyskFují bučiny
s dominantním bukem východním (Fagus

ava.avcř.cz

oienta]is). Z pohledu vertikálního členě-
ní vegetace navazují lesní společenstva na
porosty vysokobylinných horských niv
a sekundárních luk mezofilního charak-
teru pŤibližně ve vÝšce 2 000_2 200 m
n. m. Ve vyšších poiohách se k buku vý.
chodnímu pŤidává řada dŤevin, z nichž
většinu známe i z našich listnatých lesů.
Zastoupen je habr obecrtý (Carpinus betu-
/us) , iavor TYautvetteÍtv (AceI t@utvette-
ri) a j. mléč (A. platanoides),lípa sldčitá
(TiLia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus ex-
ce'lsjor) nebo ji|m horský (U. glabra). DáIe
mohou být přimíšeny hrušně P. caucasi-
ca nebo ieřáb ptačí (S. aucuparia), j. břek
(S. tormlaďi.s) a jeŤáb s. aÍmeniaca. v pŤo-
světlených částech je bylinné patro bo-
haté, s významným zastoupením druhů
vysokobylinných niv. Naopak v zapoie-
ných stinných porostech s dominantním
bu]<em se vyvinulo v omezené míŤe a jeho
charakter i druhové složeuí se velice podo.
bá našim květnatým nebo vápnonilným
bučinám. okolo 1 600 m n. m. se lesní
vegetace mění v různě zapojené poŤosty
s dominantním habrem obecným a ně-
kolika druhy dubu (Q. iberica, Q.longipes.
Q. hypochrysa). ByIinDé patro je peshé,
často květnaté s významným podílem
druhů mezofilních 1emů, např. černýše
Melampyrum mulkijanjanii a č. rolního
(M. arvense) nebo ka.kostu krvavého (Gera-
nium sanguineum). Nacházíme zde také
olootice typické pro bazifilní bučiny' jako
jsou napŤ. cepha]antheÍa rubÍa' C. caDca.
sica, C, damasonium nebo C. l<urdica,

]a}o druhou q/znamnou enk]ávu lesní
vegetace lze označit návětrné strany hor
a údolí v jižní části země' Zde Iostou lesy
s dominancí habru nebo dubu, případně
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4 Lesostepní foŤmace s pistáciemi
Pistacia mutica a bohat]ím zastoupením
hrušní' jeŤábů (Sorbus), mandloní
(Ámygdalus), bŤestovců ( ce1tis),
chvojníku (Epheúa) a ruje vlasaté
5 Pohled na typickorr strukturu lesního
porostu vyšších poloh seveŤovýchodní
Arménie. Vzrostlé jedince buku
východniho ÍFaBus oIienta]is) ' jaýoÍn
TlautvetteŤova [Áceř tÍa tvette )
a dalších druhů stŤídají husté
vícekmenné poŤosty pravidelně
vysekávaných dřevin (zejrnéna habru
obecného _ Carpraus betuJus). Les má
rozvolněný charaktel, roztŤoušeně isou
pŤítomná torzá starých strcmů'
6 MiŠpule obecná (Mespilus germani-
ca) _ typická podrostová dŤevina svět-
lých dubohabrových lesů jiŽni Arménie'
Dále na ni mťržeme narazit i v lískových
kiovinách a na světlinách dubových
pďezin.
7 LetnÍ aspekt v podrostu lískových
a habrových pďezin na srážkově
bohatých seveŤovýchodních svazích hor
v jižní AŤménii. Dominují kapradiny
jelení jazyk celolistý (PhyLlitis
s co lopendtium) a kapraď kavkazská
lDry opteris ca\cas ica),
8 Pďezinové hospodďení je nedílnou
součásti využívání lesních i kŤovinatých
porostů. PŤirozeně jsou podporovány
dŤeviny s vysokou qímladností
(habr, líska)' IGomě otopu se hlavně
lísková tyčovina využívá k opoŤe
pěstovaných rostlin na zahradách
a polích _ v jižní Árménii jsou typickou
plodinou fazole.
g Tolita yinceloxicum amplifolium je
bylinná liána provázející kŤovinaté pláště
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a vlhké ]esy v údolích potoků a řek'
Vyskytuje se od severního Turecka
a Iránu přes Kavkaz až do střední
a jižní části Ruska'
10 Vegetace vrbín (sa1ix sp.]
na  prav ide lně  nar t tšovanýr  l r  štěr |ovýrh
náplavech v období jarního tání
11 Lesnatá krajina s bučinami
a dubohabřinami v okolí kláštera
Goshavank v údolí Ťeky Getuk
na severovýchodě Arménie
12 Hran ice  les  _  bez|es i  ner l í  os l r á .
Rozvolněné poŤosty dubů jsou čas
od času pŤepaseny a v podrostu
je zastoupena kombinace lučních
a lemových druhů'

jejiGh smíšené porosty' Rozsáhlé plochy
zaujímají kÍovjny s pteva}rou lísky obecné
(Corylus avd)ana). v keŤovém patŤe se
dále poměŤně hojně vyskytuje mišpule
obecná(MespiLus germanica. obl6) a zaii-
mavá 'e přítomnost tisu čeNeného (Taxu6
Ďaccata). Bylinné patŤo se opět vyznačuje
druhovou bohatostí a charakterem složení
může být sŤovnatelné z našimi dubohabŤi-
nami a suťovými lesy' Uvnitř porostů bývá
vysoká vlhlost vzduchu, spojená s počet-
ným zastoupením epiíytních mechorostů
(rostoucich na pornchu Ťostlin). Tato ve8e-
tace je v jižním cípu AJménje vázána PŤe-
vážné na severovýcbodně olientované
svahy a údolí zachycující vlhké vzdušné
ploudy od Kaspického moŤe' V izolova-
ných reliktních populacích se zde vysky-
tují druhy humidních lesů jako platan
východní (P]atanus orienta]is) a zelkova
habrolistá (Zelkov a catpi n i fol i a.)' zajífiaý é
jsou reliktní lokality některých kapmdin'
napŤ. hadí jazyk obecný (ophioglossum
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vulgatum), hasivka krymská (PteÍidÍum
tauricum) _ někdy rozlišovaný dlobný typ
hasivky orličí (P. aqur.linum], nebo ka-
praď kavkazská (DÍyopteÍis caucasica'
obr. 7), která představuje jeden z rodičov-
ských druhů naší polyploidní kapradě
samce (D. fí líx-mas)' Nejvýzn6mDějším
územím souvislého výskytu lesních po-
rostů je hluboké a vlhké údolí Ťíčky Tsav
(oblast Shikakhogh). I pŤes velký podíl od-
Iostlých paŤezin má ďlouhou kontinuitu
lesní vegetace.

ve8etace podél vodních toků
Plošně omezenou, ale neopomenutelnou
skupinou jsou lesní společenstva podél
vodních toků. Reky býají v Arménii divo-
ké a uzavŤené v hlubokých skalnatých
karionech' Tam, kde se otevírají do šiloké
úrodné plochy nivy, jsou využívány jato
louky, pŤípadně sady a políčka. Dřevin-
nou vegetaci tvoří zpravidla jen úzký le-
mový pás stlomů a křovin, případně ost-
růvky zeleně na štěrkových náplavech
v korytě řeky' nebo plochy pravidelně po
delší dobu zaplavované v jarním období'

Pokud odhlédneme od občasného vý.
skytu malých vodních elektráren a sádek,
tak Arménie v podstatě nezná pojem legu.
lace říčních niv, ktelý nás pŤovází po celé
západní a stŤední EvŤopě. Je to Iáj plo pŤi.
rozenou dynamiku vegetace štěŤkových
náplavů říčnich koryl. Nejvíce nalušova-
né nejmladší štěrkové nebo hlinité ná.
plavy zpravidla osídlují wby Sa1ix exce'l-
sa (obr. 10). Dále se zde vyvíjejí typické
poŤosty tamalyšků (např. TamarÍ arara-
tica. T. ]itvinovii. T. Íamosissima. T. kot-
schyi') různého rozsa}u v závis]osti na šíř.
ce a stupni nalušování stanoviště. Místy
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nechybí arri ra}ytník Ťešetlakovitý (Hippo.
phaé IhamÍ]oides) _ typická ďevina štěr.
kových náplavů, ie'íž výskyt pokračuje
dále na východ do StŤední Asie' Na sta-
bilnějších, pouze periodicky zaplavova-
ných plochách bývá ve stromovém patře
hojně zastoupen jasan F. roÍundr.fo,lr.a, olše
lepkavá (Áln us g,lu tinosa), případně topoly
(t. osika _ Populus trcmu]a, P. schÍschki-
ali) a Ťada dnhů vrb.

NeobvykJý chara}ter má rovnéž dievin.
ná vegetace podél malých vodních toků.
Často hostí jediné vzlostlé stlomy:v jinak
bezlesé krajiné' KÍomě vrb zde ve výše
poloŽených oblastech nacházíme opět
hrušně' Naopak pro nižší polohy ve ste-
pích aŽ po lopouštích ie  typ ický  oíešák
krá|ovský ý. regla)' Casto to bývají velice
staŤé lozložité stromy, ktelé pŤedstavu'í
tiché pamětníky časů dávno minulých.

Středověké paralely ve využívráni lesů -
diverzita nikoli náhodná
Pomineme-li na začátku popsanou sku-
pinu ,,lesostepního kŤoví..a pro horskó
oblasti této části světa typickou vegetaci
štěrkových náplavů, zbývaií nám listnaté
lesy podobné těm, co Ťostou ve střední
Evropě. PÍávě v nich však nalezneme nej-
větší pŤekvapení.

Už několik let se velice živě diskutuje
o ochralě pŤirozených lesů v Ceské repub-
lice. TŤadičně plosazovaná pŤedstava, že
nejlepší je ponechat Ies přirozenému Vý-
voji, dostává v poslední době povážlivé
tlhliny. Zejména v lesích nižších poloh
se ulazuje, že Íuku v ruce s pŤjŤozen}ím \,T-
vojem (nebo podporou vysokokmenných
lesů) jde celková z|'ráta dIuhoVé Ťozmani-
tosti těchIo společenslev. DobÍe popsané
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jsou příklady u hmyzu -zejména denních
motýlů (viz ziva 2o1o, 1: 32_34) a lostlin
vázaných na světlé teplomilné doubralry
(ziýa 2o7o' 6: 256_25B). studiem tohoto
ploblému, ktelý zasáhl již celou západní
a stiední E!Ťopu, se ukazuje, že naše pŤed-
stava o stŤedoe!Ťopském území stŤedního
holocénu jako krajiny neproniknutelných
tmaqích hvozdů je ďejmě mylná. Clověk
svým způsobem využivání lesa trvajícího
po tisíciletÍ ďokázal blokovat pŤirozený
sukcesní vývoj lesních společenstev. Tím
se částečně navázalo na poměrv bIízké
lesům laného holocénu. Svóu činností ]idé
vytvářeli výrazně hetelogenní prcstŤedí,
kteŤé poskytovalo stanoviště šiloké škále
Tostlinných a živočišných druhů.

NechcemeJj ztŤatit tisíce let přetŤváva-
jící dru}rovou diverzitu našich lesů stŤed-
ních a  n ižších po loh .  nezbude nám n ic
jiného, než se vrátit k badici jeiich využí
váni. Z historických pramenů víme. že se
v lesích páslo,Iulďilo, pďezilo, vysekáva-
la se mlazina' Jak to probíhalo a jak lesy
vypadaly, ví dnes ale opravdu málokdo.

Arménské lesy jsou živou ukázkou po-
doby takových lesů. PŤi pohledu na ne-
ostré hranice les _ bezlesí (obr. ' l2), směs
hustých pďezin' zdrar1ích vzŤostlých stŤo-
mů, umíIaiících torz a světlých pŤepase.
ných ploch má člověk pocit, jako by se
vrátil do krajiny stŤedověku, nebo blolrmal
nad etnogmfi ckými krrihami popisujícími
hosoodďení našich pŤedků. Tenké kmín-
ky vícekmemých habrů, lísek a lip se pra-
videlně vysekávají na otop (obŤ. 8). vzŤost-
Ié zdravé stromv se těží výběrově nebo
v malých skupinách na stavební dříví.
PŤíliš velké stromy se ponechávají svému
osudu, jelikoŽ nedostatek techniky a čle.
nitý telén by z jeiich zpracování dělal zby.
tečně náročný úkol. stanovištní a druho-
vá pestrost společenstev je zde obrovská.
Konečně si můžeme udělat představu, iak
vypadá a vzniká les, kde je vše, co podmi-
ňuje napŤ. vysokou diverzitu hmyzu _ do-
statek světla a drobnÝch oasek v kombi-
naci s těžko plostupný.rn hóuštím mladých
paŤezin, osluněnými vzlostlými stlomy,
mTtvou a postupně odumírající dŤevní
hmotou (obr. 5). casoplostolová dynami-
ka, vysoký podíl přechodných (ekotonál.
ních) společenstev a peliodická pŤítomnost
pŤepásání zejména dubových podŤostů
nrám ukazuje, ja} v minulosti asi vypadaly
naše lesy, na něž byla a je vázána Ťada
dněs iiž ohložených až vymíŤajících druhů
české flóry i fauny.
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otázka horní hranice lesa
Co se týká horní hŤanice lesa, situace se
od poměrů ve střední Evropě značně odli.
šujó. Rozhodně zde nenajáeme pŤechod-
nou zónu, kterou nazýváme subalpínské
pásmo, s přítomnosti specifických druhů
kŤovin. Jedinou výjimJ<ou je snad pŤítom-
nost jalovců, ale většinou jde o jednotlivé
exempláŤe nevytviářející vlastní formace'
Vedle drobné keŤíčkovité vegetace patŤí
v jižní Arménii ke díevinám. ieŽ stoupají
neivýše' ještě růže a pŤípadně skalníky.
Lesní hrarrice je vždy poměIně ostrá a Iůz-
ně zapojený les střídají sekundarní louky
nebo vysokobylinné nivy.

samozŤejmě, že vlivem intenziwího vy-
užívání horkpastvě dobytka se hranice po
staletí uměle snižovala' Zůstává však otáz-
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13 Různě zapojené doubravy na sva-
zích zaříznutých kaňonovitých Í1do]í
ve stepních oblastech centrální Arménie
14 Tarmanka obroýská (AstÍantia
maxr'mal _ charakteristickÝ druh
bylinného patra světlých lesů vyšších
poloh a vysokobylinných niv
15 Až 1,5 m vysoká silenka mnoho-
klanná fSr'lene mu1ú.ifida] je druhem Malé
Ásie a Kavkazu provázejicím lesní lemy
a kŤoviny ve srážkově bohatších oblastech.
16 vzlůstem mohutnÝ náorstník
rczavý (Digitalis fetuginea). roste
pŤedevším na lesních světlinách
a lemech od ltálie, přes Balkán až na
Kavkaz. V oblasti východního aleálu
druhu, kam patŤí i Kavkaz, je popsán
poddrnh D ferruginea subsp. schischki-
ai1' Snímky E' a L. EkŤtovi

kou, jak vysoko by lesy rostly, kdyby zdej-
ší krajina neměla za sebou tisíce let rrva.
jící vliv člověka. otázku ',původního.. roz-
šířen í lesa v arménské krajině povaŽujeme
za nesmyslnou. Jak bylo zmíněno v úvod-
ním č|ánku (ziva 2o.l2.']'| 20_24)' země-
dělství začínalo v těchto zeměpisDých
šíŤkách ve stejnou dobu jako naše doba
meziIedová. Vývoj rostl inných společen-
stev byl tedy od počátku současné klima-
tické éry ovlivňován civil izací' Clověk
a jeho tadiční způsob hospodďení patři
k pŤfuodě stejně neodmyslitelně iako ostat-
ní rostlinné a živočišné dluhy. skutečné
změny by zde plavděpodobně nastaly až
po ústupu tladičniho obdělávání půdy,
udržovrfuí sadů, pastvy a využívání lesa.
Rozhodně by vša& nešlo o procesy srorma-
telné s hypotetickou situacÍ staJou 1o tisíc
let. Doufeime, že místní lidé zůstanou u tŤa-
dičního využívání krajiny a její současná
podoba bude ieště dlouho zachována.

živa 3I2o12


