
Křížem krážem arménským Malým
Kavkazem IV. Vvsokohorská
vegetace _ od sopečných kuželů
po krystalické hřebeny

V předchozích dí|ech jsme v Arménii iiž prošli horkou polopouštni a stepní kra-
iinou, ukázali rozmanitost lesostepních a lesních formaci. Zbývá nám jen
vystoupit k vrcholům. Árménie ie ráiern i pro rnilovníka hor a horské květeny.
vice než 50 |" izerni |eži v nadrnořské výšce nad 2 000 rn a většina horských
oblastí přesahuie 3 o0o m n. m. Typická jsou zde vulkanická pohoří a v menši
míře zastoupené krysta|ické masivy. Vápencové oblasti se vyskýuií v nižších
polohách, často po obvodu krystalických nebo sopečných pohoří, a tvoří h|u"
bokó soutěsky až kaňonovitá údoli.

Vysokobylinné nivy a georyty _
nejkrásně|ší prvky vegetace
Malého Kavkazu
Z floristického a vegetačního hJediska jsou
vysoLohorská  spo lečenstva  ve  s rovnání
se  s lepnía submedj teránnívegetací  U n i -
foŤmnější. Porovnáme-li je s vysokohor-
skou vegetací stŤedni a východní EvŤopy,
UpoUta jí  nás  ze iména dva rozdí1y _  vý-
znaÍné zastouDení cibulovin a ořítomnost
orvků kontinentá]ních steoí.

PŤi přecházení hřebenďnalézáme širo.
ké spektrum alpínských druhů typických
oro všechna wsokohoŤí bez ohledu na
je j i ch  podk lad .  Prvn im pozdravem jara
v horách bývají koberce růžové merende-
ty Metendeta nddearra' rodu pŤíbuzného
ocúnům (Colcňicum), který vykvétá ihned
po odtá tí  sněhové po l rývky .  V  ja lním
aspektu jsou nezapomenuteln}ím záŽitkem
koberce tulipánů Tulipa julia (otl. 14),
konikleců albánských fPulsati ]]a a]bana,
obr. 16), drobných kosatců kavkazských
(Iris caucasica, obr. 19) či snědků (ornr.-

thogalum). Pokud bychom měli vybŤat
nápadné druhy časného |éta. které pravi-
delně provázejí většinu vysokohoří, tak
by to v první íadě byla Atnebia pulchra
(obÍ. 5) z Čeled ibIutnaIovitých ( Boragina-
ceae), jejiž ve|ké žluté květy záŤí na sva-
zích a sutích. Zajímavý a pro Kavkaz ende-
mický je ktičník zlaIožIúý (Sctophularia
chJysanlha). nebo na vyfouLávaných mís-
tech lostoucí, k zemi přitisknutá dŤobná
mrkvovitá rostlina Cň amaesciadium acau-
1e' Na často pasených plochách jsou hoj-
ně zasloupeny všiVce. předevŠim červené
kvetoucí Pedjcu]arr.s crassirostris, kober-
ce modrých zvonků (lapi. Campanula tri-
denfáfá] nebo mistní poddruh hořce jarni-
ho (Gentiana verna subsp. pontical.

K vysokým horám neodmyslitelně patií
chionofilní společenstva - tedy vegetace
sněhových výležisek. )ejich druhové slo-
Žení je však zcela odlišné od formací zná.
mých z evropských pohoŤí' Mechorosty
a drobné vrby zde zcela chybějí. Naopak
charal<teristický je výskyt širokého spekba

8eoíytů. Na iďe jsou to velice dekorativní
porosty s hojným výskytem orsejí Fica-
Íia ficaÍioides, s koberci kŤivatců Gagea
glacialis a dŤobných Ťůžově kvetoucích
prvosenek Primula algida nebo vzácné
dymnivek Cotydalis emanue]i (obÍ' 15).
Z dalších druhů lze zmínit napŤ. u nás
často Děstovanou puškinii ladoňkovitou
euschkinja scittoides), kteŤá dostala sve
iméno oodle ruského chemika a sběŤatele
rostlin Á. A. Muchina.Puškina (nikoli tedy
podle slavného básníka stejné národnos-
li) ' V severnich pohořích se pal p.ipoiuií
kýchavice bílá (Veratrum a]bum), lpolir.
rozkladitý ( TroJlius patulus' syll.. T. nnun-
cu'linus: obr. 4l a dalši.

Estetickým i flolistickým zážitkem ne-
jen  pro  botan ika  ie  se t l ánís  vegetací  vy-
sokobylinných niv. Ta je ve své typické
formě soustŤeděna především na pohoří
kŤystalického charakteŤu nebo vápencové
a sedimentární horniny po jejich obvo-
dech. Zejména však kopíruje svahy údolí
s vlhčím charakterem mikroklimatu. lďe
o společenstva doslova nabitá atlaktivně
kvetoucímj druhy. z nichŽ mnohé známp
iz  naš ich  zahrad '  Na ja ře  zde dominu j i
velkokvěté sasanky Anemone Íascicu]ata
(obŤ. 3), v létě je nápadná plejáda druhů _
např. kamzičník velkolistý (Dorolrcum
macrophyllum, obt' 12), čistec velkokvětý
(Stachys maqantha; s 1n' bukvice velkokvě-
Iá _ Betoníca granditlora' obt' 8)' cervené
máky (m. východní _ Papaver o enta]e,
m' IistenatÝ _ P. bructeatum. m. zahrad-
ni _ P' psěudo-otienta1e). Z dŤobnějšÍch
dŤuhů jsou to napŤ. hlaváč kavkazský (Sca-
biosa caucasica, obr. 11) a velkokvěté lny
(Linun densiflotum, L. hypericiÍolium).
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1 Lokalizace v článku uvedených
horských celků a jezel' A _ Árarat
(5 165 m n. m.), území dnešního Turecka;
B _ AÍagatz (4 090 m n' m.). nejvyšší
hora Arménie; C _ Chalabský hŤeben
s nejvyšší horou Chalab (3 016 m n. m.);
D . pohoŤí Ge8am (Áždaak, 3 597 m
n. m.): E - jezero Sevan (1 9oo m n. m.l:
F _ Bargušatský hŤeben (Aramazd,
3 399 m [. m.); G - masiv hory
Khustup (3 201 m n. m.)
2 Vrcholová scenérie pohoŤí Gegam
3 Sasanka Á'emon e Íascicu]atakvete
nejen bíle, ale i růžově a hojně se vysky.
tu'e v jaŤním aspektu ve8etace vysoko-
bylinných niv na vlhkých svazích hor.
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4 Nízký upolín Ťozkladitý (Troliius
patulus, syn. T. ranunculinusJ -
typický prťrvodce sněhových výležisek
5 Hyrkánsko-euxinskýelement. neĎia
pulchra z čeledi brutnákovilých (Bolagi
naceáe). typický pro obIasl mezi cerným
a Kaspjckym moiem. PatiÍ k nejkŤásněi-
ším druhům vysokohorckých sutí.
6 Lilie -Lilium armerum roste ve
lrysokobylinných subalpínských nivách
a lesních lemech pŤi horní hranici lesa
v severní a střední Árménii'
7 Typický kavkazský drú vysoko.
bylinných niv žlutá chrpowitá Grossňei-
mia macrocephala pÍonjkla se svými
oblovskými úboly i do našich zahrad.
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B Čistec velkokvětý (stacbys macÍan-
tňa) ve své domovině provází
r,1'sokobylinné nivy a horské louky,
u nás se často pěstuje v zahradách.
9 DekorativnízástupcebŤutnákovitých
RindeÍa caespitosaje vázán na horské
stepi a alpínské louky.
10 Hlavatka obrovská (Cephdaria
Bi7antea) Íozkýétá ÍLa pŤelomu června
a července na horských loukách
a ve vysokobylinných rrivách.
11 Hlaváč kavkazský (Scabiosa
caucasica) patří se svými velkými světle
modŤými květenstvími k pozoruhodným
zástupcům vysokobyIinných niv
a horských luk.
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Naopak Iostl inami mohutného vzrůstu
isou žlutě kvetoucí lilie I,jfium aImeDum
(obI. 6), opět i u nás pěstovaná Gtosshei-
mia macrocephala (obr. z) z čeledi hvězd-
nicovitých [Á5teŤaceae) a hlavatka oblov.
ská (Cephalaria giganÍea, obr. 10), ktelá
v České republice místy zplaňuje' Na zvláš.
tě humidních plochách a v záŤezech vod-
ních loků pak dominu jí  bo|ševníky .  Za-
tímco v jižní Arménii Ťoste pŤedevším
bolševník perský (Hetacleum persicum),
v sevemích oblastech pŤevažuje b. Sosnow-
ského (I{. sosnowskyr']. oba jsou velice po-
dobné známému b. velkolepému (Íí. man.
teBazzianum),kteÍý na našem území patŤí
k invazním druhům a jehož domovský
areál leží ve středním a západním Vyso-
kém Kavkaze v Rusku a Gruzii.

Výrazné rozdíly ve složení flóry a vege-
tace jsou zřetelné hlavně na gradientu od
severu k jih u zemé. Jak jsme již naznaČi-
li výše, vlastní specifika mají i rozdíIné
subsfuáty tvoŤící pohoří a konkŤétní mil<Ťo-
k l  ima{ i cké podminky  daného území.
V nás ledu iících kap i to l ách  se  pokusíme
některé podobnosti a rozdíly podrobněji
pnD[zrr.

Krystalické masivy
Během našich výprav jsme postupně plo-
šli tř i hoŤské hřebeny tvořené krystalic-
kými  horn inami '  V  p řípadé ne jsevernéj i
položeného pohoŤí u města Vanadzor šlo
o poměrně široký, mírně zvlněný hŤeben
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západo-východního směŤu. Jeho nadmoř.
ská výška jen nepatrně pŤesahu'e 3 0o0 m
na nejvyšší hoŤe Chalab (3 016 m n. m.).
V porovnání s jižnějšími masivy zde pozo-
rujeme významný vliv květeny typické
pro oblast Velkého Kavkazu. ]ižní svahy
a vrcholové partie hŤebene pokrývá krát-
kostébelná vegetace s dominantními gra-
minoidními rody, jako jsou ovsíŤ [Ávenu-
'la), kostřava (Festuca) a ostŤice (Carex].
Z široce rozšíŤených druhů se zde hojně
vyskytuje napŤ. vemeníček ze|ený (Coe-
loglossum viride), ďále dŤuhy typické pro
vyfoukávaná stanoviště, ial(o napŤ. zubat-
ka malokvětá (Sibba 1dia patviflota), lebo
zástupci typických horských rodů chudina
(Drabal, zvonek, pochybek (Androsace),
lomikámen (SaxiÉaga), hoŤec (GelÍiala) aj.
Velice atlak'lilrtí vegetaci severních expozic
tvoří keříčková společenstva s dominant-
ním zastoupením velkokvětého pěnišníku
kavkazského (Rhododendton caucasicum)
a vonného, bíIe kvetoucího lýkovce Dapňne
8lomerala' V arménském kontextu je IaIi-
tou výskyt slatinných pramenišť s domi-
nancí ostŤice bstnaté (C' cespjúosa], l.tlou-
šeně s výskytem lomikamene východního
(S. cymbalatia), řeŤišnice cardamine u1i-
gjnosa nebo kuklíku potočníbo |GeDm ri-
va1e]. Z mechorostů pŤevažuje pŤutník
Schleicherův (Bryum schleicheri) _ vyso-
koholský druh' který velmi vzácně roste
i v našich sudetských pohoŤích. Celkově se
dá Ťíci, že toto pohoŤí se sqým chalaktelem
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12 Vysokobyliuné nivy s dominantním
zastoupením karrrzičníku velkolistého
(Dototticum macropňyllrrni) na svazích
hory l jevan na ser'erovýchodě Arméttie
13 PIvní stáda ovcí na začátku června
v nižších partiích hřebene Vardenis
ve východní části střední AmréDie
14 Dlobný tulipán TuLipa ju.iaje lloiný
v jarním aspektu alpínských luk.
15 Dymnivka Corydalis emanueli
patří k dluhům typickýnr pro lrŤeben
Ve] lého  Kav l a zu .  P ro  A rmen i i  ne l t í
v nám dostupné litelatuře udáváDa'
Zazrranenali jsme ji rra sněhovýclr
výležiscích hřebene Vardenis.
16 Koniklec albánský (Pulsati]]a
a/Ďana) kavkazsky drub zasa}ujícr
až lra Ílzemí Tulecka. Je běžnou
součástí vegetace alpínských trávníků
a horských stepí.
|7  | c zÉro  se \on .  poh1cd  z r I  s cvc ru '
A  rmón  i c  j e  s i ee  vn i I r o zen r skou  zem í .
má ovšem Vlas|ní ' .moře. ' _ jedno z n.j-
vělšich horských ples sVétd' kIeré leŽl
v nadmořské výšce 1 900 nr a zaujímá
centralni Část mezihorské teLtorlicke
propadliny o rozloze necelých
1 370 km,' Do jezeŤa vtéká 28 menších
řek a Vytóká pouze jediná _ Hrazdan.
Průnrěrná hloubka činí 2B,5 nl,
max im l |m j c  86  m.  Tezu ro  má  pomčrnč
pohnu tou  modemi  h i s l o r i i .  Z i ed I Iod l lŠené
ierleno ho mohl postihnout podobnj
osud jako Aralské jezero'
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Zásahy z první polovinv 20. stol'
za účelem čelpání \'ocly k zavlažování
výrazně poznamerraly piírodověcinorr
hodnotu bezprostředního okolí jezera.
Cás t  p loch by la  t tev l todné . ' z re l t t l l i r ' o r  á
na.. výsadbarni topolů nebo rakytníku
řešetlákovitého (řlr,ppophaé tanuloides).
PŤírodě blízkýclr nrokŤadů a vlhkých luk
se zde zachovalo pornčŤnó málo.
Nicméně plťtzlačně čistá' v letlrích
měsících poměrně teplá voda (1'7 24 "C)
a br'ehy lenrované stŤedověkými
kostely zůstaly'
18 ostlý kontlast mezi hrrmidrrí
vegetací na sevelovýchodníclr svazích
hory Khustr.rp a suchýnri stepními
stráněmi na jihozápadě clokládá
i situace po letní borrřce, kdy se mlha
clrŽí výhradně severovýclrodního
svahu hory.
19 Kosatec kavkazský (Iris caucasica)
běžný na území Maló]ro Kavkazu
a v při lehlých oblastech. Vyskytrrje se
v široké škále spo]ečensteV od stepních
oblastí v nižších pololrách až po alpínské
louky. Snímky E' Ekrtová a L' Ekrt

a strukturou rostlinných společenstev po.
dobá stŤedoewopským horám karpatského
oblouku.

To však rozhodně nelze prohlásit o dal-
Ších jiŽnéjj poloŽenýcb územit h' která jsme
navštívili _ jmenovitě Baryušatský hŤeben
s nejvyšší horou Aramazd (3 399 m n. m.)
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a masiv hory Khustup (3 201mn. m.). Pozo-
ruhodný ie  zde p ředevŠím rozd i l  mez i
sevelní a jižní expozicí svahů' Stoupáte-
li ze severní strany na Bargušatský hŤeben,
sledujete víceméně bezlesou krajinu tvo-
řenou ve8etací vysokoby1inných horských
luk a pramenišé s hlubokýrni záŤezy poto.
ků s hustými polosty bolševníku peBké-
ho. Ve vrcholové partii a na jižních sva-
zích se humidní prvky ztrácejí a výrazně
roste zastoupení stepních dluhů [kozinec _
Astragalus, víčenec _ onobrychis aj.). liž
od nadrnoŤské výšky 2 800 m ziskává vege-
tace v podstatě stepní charakter s bohatým
výskytem napŤ. PÍá'gos fetu]acea z čeleďi
miŤíkovitých (Áplaceae).

Dramal i cký  kont las t .  k te rý  v  EVropé
nemá obdoby, lze vidět při výstupu na
horu Khustup (obl. 1B). PŤi stoupání od
severovýchodu cesta vede poměmě úzkým
údolím s humidní lesní vegetací přechá-
zející ve vysokobylinné porosty holských
niv. ]akrnile však pŤekročíme hranu hře-
bene obrácenou k jihozápadu, ocitáme se
ve zceIa jiném světě krátkostébelných
horských stepí s dominantním vičencem
o' comuta a výskytem velkých žlutokvě.
tých kosatců 1. imbricata. Z endemických
druhů zde stoji za zmínku tulipán 7. con-
fi]sa (ý|z Ziva 2012 ' 1| 20_24).

Mezi sopkami - horami obsidiánů
Vysoká sopečná pohoÍí jsou v Evropě rari-
tou. Naopak v oblasti celého Zakavkazska
je to geomoTfologicky určující prvek zdej.
ší krajiny. Regionu bezesporu vévodi ar-
ménský nalodni symbol _ majestátná bib-
lická hora Ararat (5 165 m n' m') tvofená
dvěma mohutnými sopečnými kužely.
Také nejvyšší hora dnešní Arménie Ara-
gatz (4 0g0 m n. m.] sevelozápadně od
Jerevanu je bývalý sopečný káteŤ.

Nejdelší souvislou horskou soustavou
v zemi je ale vulkanické pohoří Gegam
Íobr .  2)  l áhnoucíse  severo- j ižním směrem
mezi jezerem Sevan na východě a polo-
pouštní planinou podél Íeky Araks na zá-
padě. soustavu tvoří mírně zvlněná paro-
vina stoupaiicí do nadmoŤské výšky okolo
3 000 m. z ní pa}vystupují nestejně q/so.
ké sopečné kužely' V bývalých kráterech
se lozkládají vodní plochy různé velikos-
ti a stadia zazemnění' Zapojené trávníky
se  s t ř ida ií  s  nezpeVněnými  tu f i toVými
poli, kamenitými sutěmi i mokŤadní ve8e-
lacízazemňujících se  vodn ich  p loch s  vý-
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skytem boŤeo-kontinentálních dru}rů, jako
je napŤ. psárka rákosovitá (Alopecutus
aIun dinaceus) nebo suchopýI pochvatý
(Eriophorum vaginatum). Nejvyšší hora
Aždaa} (3 5g7 m n' m.) má čeŤvenočeŤnou
barvu a v jejím vrcholovém kráteru leží
kŤišéálově čisté jezelo. Na tufitových su-
tích snad kaŽdého zaujme modrá dymniv-
ka c a1pestris. K vidění je zde také několik
kavkazských endemitů, jako napŤ. pochy-
bek A, raddeana nebo drobný svízel Sos-
nowského (Galium sosnowskyi)' který byl
plo vědu popsán pŤávě z této oblasti'

Pohoří Gegam bývá někdy lazýváno
obs jd i ánovými  hoŤami '  Ze iména V j iŽní
částj pŤítomnost tohoto sopečného mine.
rálu provází všechna periodická koryta
a osypy skal. Plaktický význam měly tyto
kameny pŤedevším v paleolitu, kdy se po-
užÍvaly k výrobě ostří' stejně jako pazouŤ-
ky známé z našich končin. Dnes slouží
hlavně k dekorativním účelům. Nejčastěj-
ší jsou kameny uhlově čeŤné a tmavě šedó
barlry, ale nacházíme zde i temně cihlově
červené, čiré s šedými a čemými stíny aj.

SestoupímeJi niže do obvodových čás-
tí Pohoří, vegetace získává opět stepní
charakter '  Mís ty  ie  typ ické vysoké za-
stoupení pelyňků ('4rÍemi's]á), smilů (řIeI-
cirysum) a mnoha druhů divizen (VerĎas.
cum). Na prudkých svazích hlubokých
kaňonů prořezávajících planinu na jiho-
západním úbočí hol jsou vyvinutá barev-
ná květnatá společenstva nesoucÍ plvky
horských niv. Na rozdíI od vysokobylin-
ných niv v humidních oblastech je tvoří
pestŤá směsice xerofi lních (suchomilných)
a mezofilních druhů. PatŤí mezi nejkrás-
nější vegetační typy ceIé oblasti.

Na závěr zbývá dodat, že pohoŤí Gegam
steině jako napŤostá většina alménských
hor se využivá od čeryna do října k past-
vě ovcí a skotu. Pastva je zásadním fakto-
rem, který ovlivňuje mozaikovitost zdejší
vegetace. Těžko říci, jakby se společenstva
a jejich složení měnila po ieiím ústupu'
stáda, psi a pastevecké táboŤy sem patŤí
stejně neodmyslitelně jako barevné alpín.
ské trávníky, pelyňkové stepi, průzračná
jezera, sopečné kužeIy a balvanitá pole.
Zbývá jen doufat, že nikdy nezmizí'

Procházkou po arménských horách kon-
číme naši pomyslnou exkulzi do tohoto
kTásného koutu světa.
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