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Abiotické faktory  

Saxifraga biflora 

Christolea sp.  



Abiotické faktory  
• nejvyšší polohy Tater – 120 druhů rostlin  

• jen několik desítek zde má optimální podmínky  

Juncus trifidus  

Papaver tatricum 



krátká vegetacní doba 
• průměrná celodenní teplota mezi 5 a 10 °C – růst a rozmnožování většiny druhů 

horských rostlin  
 Krkonoše, 1600 m, 111 dní; Tatry, 2500 m, 0 dní  

• vegetační sezóna – průměr 2-3 měsíce  

Bulharsko – Pirin  



krátká vegetacní doba 
• vegetační doba příliš krátká pro jednoletky (výjimky: Sedum atratum, Gentiana nivalis, 

Euphrasia minima)  

 na úpatí Tater je podíl jednoletek ve vegetaci 10 %, v alpínském stupni 2 % a nad 2 300 m n.m. zcela chybí, v nížině 

tvoří třetinu až polovinu druhů  

Gentiana nivalis  
Euphrasia minima 



krátká vegetacní doba 
• vytrvalé rostliny mohou zakládat listy a květy již na podzim (Crocus, Soldanella, 

Helleborus niger, Ranunculus alpestris, Primula hirsuta)  

Soldanella pusilla  Ranunculus alpestris 

Primula hirsuta  Helleborus niger  



krátká vegetacní doba 
• některé druhy přezimují  s vytrvalými vždy zelenými listy obohacenými o škroby a cukry 

(Erica carnea, Dryas octopetala, Saxifraga, Androsace)  

Androsace alpina Dryas octopetala 



krátká vegetacní doba 
• adaptací na krátkou vegetační periodu je i viviparie (Poa alpina, Bistorta vivipara)   

Poa alpina 



chlad 
• výškový teplotní gradient (0,5 °C na 100 m)  

• průměrná roční teplota na Sněžce 0 °C (VII 8,3 °C), na Lomnickém štítu -3,7 °C (VII 4 °C)  

www.chmu.cz 



chlad 
• strategie podchlazení (dočasné podchlazení pletiv bez tvorby krystalků ledu)  

• mrazová tolerance (tolerance ledu v mezibuněčných prostorách)  

Espeletia sp.  Draba lindenii  

Sklenář P. (2011): Rostliny zpod vrcholků 
rovníkových And 4. Adaptace rostlin 

párama. Živa, 4/2011.  



chlad 
• psychrofyty (Dianthus glacialis, Ranunculus glacialis)  

Dianthus glacialis Ranunculus glacialis 



chlad 
• kryofyty (Chlamydomonas nivalis)   



extrémy 
• den x noc  

půda vyzařuje v noci více tepla než v nížině, rychle  

prochladne, denní rozkyv teploty půdy zasahuje do cca 50 cm  

 

• stín x slunce 
2500 m n.m. slunce 50,8 °C, stín 6,1 °C (rozdíl 44,7 °C,  

v nížině cca 5-10 °C)  

 

• návětrná x závětrná strana  
druhově bohaté kotliny nebo zahrádky bývají  

na závětrných svazích hor  

 

• sever x jih  
jižní svahy odtávají dříve, proto bývají floristicky bohatší  

modrá – 20 cm nad zemí 
červená – vzpřímená bylina  
zelená – polštářová forma  



extrémy 
• den x noc  

kvetoucí Silene acaulis je schopna přežít   

noční mráz a denní teploty +20 až 30 °C   



sníh 
• sníh zabraňuje vymrzání , chrání před větrem , zásobuje rostliny vodou  
 cca 40 cm sněhové pokrývky je schopno zabránit promrznutí půdy   

 

• mechanické působení sněhu a nízká teplota ale ničí části rostlin nad ním (nepříznivé 

podmínky pro růst dřevin)  

 

• doba  trvání sněhové pokrývky  

zkracuje vegetační období  
na každých 100 výškových metrů leží  

sněhová pokrývka o 10-13 dní déle   

v Tatrách leží sníh 120-200 dní v roce  

(Štrbské pleso, 1330 m, 155 dní;  

Poprad, 683 m, 86 dní;  

Bratislava, cca 150 m, cca 40 dní),  

v Krkonoších a Hrubém Jeseníku  

180-200 dní v roce  



sníh 
• vegetace sněhových výležisek  



vítr 
• vysušování, přímé mechanické narušování a obrušování  (návětrná strana)  

• nízké keříčkovité, polštářovité, trsnaté  druhy rostlin (adaptace na chlad z větru a mrazu) 

 vnitřek „polštářku“ vyplňují staré lodyžní větve, odumřelé listy, útvar lépe udrží vodu a teplo, je lépe chráněn proti 

mrazu, výkyvům teplot, nadměrnému výparu i mechanickému poškození   

Saxifraga caesia Minuartia sedoides  



vítr 
• vlajkové formy rostlin (Picea, Sorbus)   

• ochmýřená nebo chlupatá semena a plody  
množství druhů přenášených větrem stoupá s nadmořskou 

výškou  

Salix  
pentandra  



vlhkost 
• s narůstající nadmořskou výškou narůstá množství srážek – na 100 m přibude cca 62 mm 

ročních srážek  
 podobně jich přibývá od východu k západu  

 

• většina alpínských druhů rostlin snáší bez poškození snížení obsahu vody v pletivech  

o 40-50 %  

Bulharsko – Pirin a Rila  



vlhkost 
Obrana proti vysychání  a výparu  

• vyvinutý kořenový systém (skalní a suťové druhy)  

Linaria alpina  



vlhkost 
Obrana proti vysychání  a výparu  

• dužnaté sukulentní listy (Sempervivum, Sedum)  

Sedum alpestre Sempervivum tectorum subsp. alpinum  



vlhkost 
Obrana proti vysychání  a výparu  

• přijímání vody nad listy (Loiseleuria procumbens)  

Loiseleuria procumbens 



vlhkost 
Obrana proti vysychání  a výparu  

• zmenšení plochy listů - jehlice, podvinuté listy (Empetrum, Loiseleuria)  

Empetrum hermaphroditum  



vlhkost 
Obrana proti vysychání  a výparu  

• kožovité listy  (Gentiana nivalis)  

Gentiana nivalis  Gentiana frigida  



vlhkost 
Obrana proti vysychání  a výparu  

• voskové povlaky (Primula farinosa)  

Primula farinosa  



vlhkost 
Obrana proti vysychání  a výparu  

• vlnaté nebo plstnaté odění , chlupy (Anemone narcissiflora, Campanula barbata, 

Hieracium villosum, Leontopodium alpinum)  

Anemone narcissiflora  Campanula barbata  



vlhkost 
Obrana proti vysychání  a výparu  

• vlnaté nebo plstnaté odění , chlupy (Anemone narcissiflora, Campanula barbata, 

Hieracium villosum, Leontopodium alpinum)  

Hieracium villosum  Leontopodium alpinum  



podklad 
• soliflukce – rozrušování půdního krytu  

• polygonátní půdy  

Keprník, Jeseníky  



Keprník, Jeseníky  



Keprník, Jeseníky  



Kubíková J. (2005): Ekologie vegetace 
střední Evropy, díl I. – Karolinum.  



zárení 
• zvýšené množství UV záření   

• brzdí účinek auxinu (podpora dlouživého růstu)  

• způsobuje syté a zářivé barvy květů  
rostliny také obsahují více barviva antokyanu (jeho tvorba je podporována nižšími teplotami)  



zárení 
•  heliofyty (Silene acaulis, Gentiana frigida)   

Silene acaulis & Gentiana frigida  



Horo kvíz 

Základní 3 pravidla pobytu na horách…  



Armeria alpina  



Plantago atrata 
subsp. sudetica  


