
Alpinská hranice 
lesa v holocénu 
Hranice vegetačních stupňů jsou obecně vzato podmíněny přede
vším klimatickými podmínkami. Pokud se klima zlepší, posunou se 
vegetační stupně vzhůru a naopak. Zlepšením klimatu může být 
vzrůst teplot, úbytek nebo nárůst srážek - pro každou vegetační 
formaci představuje "zlepšení" klimatu trochu jiný soubor klima
tických veličin. 

Co je to alpínská hranice lesa? 
Díky těsné vazbě hranic vegetačn ích 

stupňů na klimatické podmínky j sou zmíně

né ekotony v centru pozornosti, protože j sou 
j ako indikátory kl imatických změn. Nejvý
znamněj ším předělem vegetačn ích stupňů j e 
rozmezí lesa a alpinského bezlesí, tzv. alpin
ská (horní) hranice lesa. Ta j e vymezena ja
ko spojnice všech nejvýše ležících okrajů le
sa (tj. stromů , které korunami pokrývají 
nejméně 50 % celkové plochy). Ve skuteč
nosti nejde o linii, nýbrž o přechodovou zó
nu, v niž postupně vyznívá les, a to na úkor 
alpinské tundry nebo křovinných společen 
stev borovice kleče, olše zelené, pěni šníků 
apod. 

Jaké j sou hlavní důvody vzniku alpinské 
hranice lesa? Abychom našli odpověď na tu
to otázku, j e nutné si nejdříve uvědomit, že 
tato linie je také limitem tvorby kambiálních 
pletiv (rozuměj tvorby dřeva) a že nad touto 
linií již dominují byliny, tj. rostliny kambi
um nevytvářející. V důsledku nízkých teplot 
zde j iž rostl iny nej sou schopny zabudovat 
do kambiálních pletiv asimiláty vytvořené 
fotosyntézou. Pokud j sou tedy teploty ve 
vegetačním období tak nízké, že nedojde 
k dostatečné tvorbě dřeva zaji šťující jak 
výškový, tak délkový přírí1st, dřevina ji ž zde 
nemůže dále existovat. Jde tedy zejména 
o fyziologicky podmíněnou hranici vegetač
ních stupňú , víceméně nezávislou na druhu 
dřeviny, která ji buduje. Za minimální vhod
né teplotní podmínky se udává rozmezí prů
měrných teplot vegetačního období 
5,5- 7 °C. Z toho také vyplývá fakt, že 
v oceánských polohách (vysoké úhrny srá
žek, mlh atd.) probíhá alpinská hranice lesa 
níže než v polohách kontinentálních (vyso
ké úhrny s lunečního svi tu, vyšší teplotní 
maxima). 

Rychlý vzrůst průměrných teplot, k ně
muž došlo v posledních sto letech zejména 
ve vyšších zeměpisných šířkách naší plane
ty, dovoluje očekávat, že se taková změna 

projeví i na ekotonu alpinské hranice lesa. 
A skutečně na řadě míst na zlepšení teplot
ních podmínek hranice lesa j iž reaguje. 
Uvádí se např. zvětšení ročních tloušťko

vých a délkových přírf1stkú stromů (Alpy, 
Skandinávské pohoří, Skalisté hory), rů st 

j ednotli vých exemplářů stromů ve vyšších 
nadmořských výškách, než tomu bylo dopo
sud (Skandinávské pohoří), a v extrémních 
případech i postup celé hranice lesa vzhůru. 
Existuje však řada případú, kde naopak vze
stup prfnněrných ročních teplot vyvolal j ej í 
pokles (např. některé části Kanady). Zpúso
beno j e to tím, že rúst ročních prliměrných 
teplot může být doprovázen rústem srážek 
ve vegetačním období (a v tomto období po
tažmo i snížením celkové insolace a pokle
sem teplot), nebo múže j ít o vzrúst zimních 
sněhových srážek, které pak buď fyzicky 
poškozují dřeviny nebo oddalují začátek ve
getačního období. V neposlední řadě může 
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APLIKACE DO VÝUKY 
Ot6zky a úkoly: 
1. Pokuste se vlastnlmi slovy zformulovat, co rozuml· 
me terminem alpinsk6 hranice lesa. 
2. Pokuste se popsat krajinu, kteróleil nad touto hra· 
nicl. 
3. Které faktory/aspelcty ovlivňuji nadmořskou výšku 
hornl hranice lesa? 
4. Nalezněte v atlase jednotlivá pohořf, o kterých se 
v llánku plše. Jaké dolfl informace o těchto pohořích 
zlskóte .lfenlm" mapy? Prameni v těchto pohořfch ně
které významné evropské řeky? Do kterých států tato 
pohořl zasahuji? 

DEFINICE A POJMY 
ekoton- Přechodavá zána mezi dvěmi vegetalnlmi 
formacemi. Zatlmco přfrodnl ekotony bývajl pozvolné 
(les přechózi křovinami do suché stepi, travnl spole
lenstva rákosinou do volné vodnl hladiny apod.), tak 
llověkem podmlněné ekotony ~ou noopok úzké (les 
oohle konll a zollnólouka, volná vodnl hladina hned 
navazuje na travnl porosty na břehu). 
holocén - Nejmlodšl, soulosné geologické obdobl, 
tzv. doba poledová. Trvá poslednlch 1 O 300 let. 
kcuůlum - rostlinné pleHvo vyznalujlcl se druhot· 
ným tloustnutlm stěn buněk. Nachózi se v dfevinóch. 
Mal6 doba ledová - chladně~ klimatické výkyvy 
mezi 16. of 19. stoletlm nmeho letopoltu. 
racllokarllonov6 clatov6nf - metoda zjRt'ovánl ab
solutnlho stáři organického materiálu na základě při· 
lomnosti radioakHvnlho izotopu uhllku 14

( 

transplrace - fyzikálně podmlněný proces, při kte
rém rostlina lerp6 vodu z pudy a transportuje P do 
riech orgánu. 

Foto: Ekoton alplnské hranice lesa bihem ho
locénu nilccly nevystoupil na ~ poloien6 
YI'Choloft partie Krkanol (lulnl hora ze Stfibr. 
n6ho hlbeíu). 
Fo/o: V. Tremf 
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vlivem časného nárůstu teplot na jaře dojít 
k aktivizaci transpirace stromu, který však 
ještě není schopen čerpal ze zmrzlé pí1dy 
vodu a vlast ně tak uschne. Na těchto příkla
dech j e tedy možné ilustrovat, že reakce al
pínské hranice lesa na zvýšení teplot nemu
sí vždy být všude stejná a pozitivní. 

V prí1běhu holocénu (tj. v době poledové 
-zhruba posledních I O 000 let) bylo možné 
zaznamenat několik period významných 
klimatických změn , které se na poloze al
pínské hranice lesa projevily. Většina 
z těchto změn nemě l a celoplanetární cha
rakter a byla omezena jen na určité regiony. 
Nejlépe prostudovanými oblastmi v Evropě 
j sou v tomto ohledu Alpy a Skandinávské 
pohoří. Metody studia historie polohy alpín
ské hranice lesa j sou založeny zejména na 
analýze půdních profilů, zbytků dřevin, py
lu z rašelin išť a jezer a na jejich následném 
radiokarbonovém datování. 

Skandinávské pohoří 

Ve Skandinávii dosáhla alpínská hranice 
lesa své maximální výšky hned na počátku 
holocénu. Řídké porosty borovice lesní 
a. břízy se zde uchyti ly na vrcholových plo
šmách, zatímco v údolích se j eště nacházely 
zbytky ledovcll. Zhruba před 9 400 lety za
~al sestupný trend hranice lesa, vystřídaný 
Jen krátkodobými epi zodami jejího vzestu
pu. Celkově byla hranice lesa na počátku 
holocénu ve Skandávii až o 400 m výše než 
dnes. K neji ntenzi vnějšímu poklesu hranice 

lesa (vyvolaném nejrazantnějším snížením 
teplot vegetačního období) došlo v období 
8 000- 7 200, 2 200- 1 600 a 500- 100 let 
před současností. Poslední období výrazné
ho poklesu j e označováno jako tzv. Malá 
doba ledová a hranice lesa dosáhla svého 
minima. Dílčí vzestupy alpínské hranice le
sa j sou datovány do období kolem 4 300 let 
před současností, I I 00-700 (tzv. středově

ké klimatické optimum) a v posledních sto 
letech. V těch se horní limit borovice lesní 
ve Skandinávii dostal na úroveň před Malou 
dobou ledovou a horní hranice břízy pýřité 
se dostala nej výše za posledních 4 000 let. 

Alpy 
Na rozdíl od Skandinávie, kde se na al

pínské hranici lesa nachází zejména bříza 
pýřitá a borovice lesní a j en výjimečně smrk 
ztepilý, dominuje v okrajových částech Alp 
na hranici lesa smrk, v centrálních Alpách je 
hranice lesa tvořena borovicí limbou a mod
řínem opadavým. Alpínská hranice lesa se 
zde dostala do poloh bl ízkých svému maxi
mu již před 9- 8 tisíci lety. Pak prošla zhru
ba čtyřmi výraznými oscilacemi a před 
4 700 lety výrazně poklesla. V souvislosti 
s tímto poklesem došlo také k rozšíření eko
tonu alpínské hranice lesa, což se přičítá 
zvýšenému vli vu lidské činnosti. Podobně 

jako ve Skandinávii, i zde byly zaznamená
ny výrazné poklesy hranice lesa zhruba 
7 200 let před současností a v Malé době le
dové, ovšem i vzestup hranice lesa ve Stře-

dověkém klimatickém optimu. Míra kolísá
ní hranice lesa se odhaduje na zhruba 150 
výškových metrů. 

Západní Karpaty a Vysoké Sudety 
(Krkonoše, Král. Sněžn ík, Hrubý Jeseník) 

Ve srovnání s Alpami a Skandinávským 
pohořím j e z těchto pohoří o poloze alpínské 
hranice lesa daleko menší množství údajll. 
Maximální poloha hranice lesa byla dosažena 
v období 7- 5 tisíc let před současností. Poté 
hranice lesa kksla zhruba do dnešní výšky 
(Vysoké Tatry - současná maxima v cca 
1750 m n. m., Krkonoše- současná maxima 
v 1370 m n. m.). Holocénní maximum alpín
ské hranice lesa leželo asi o 200-300 metrů 

výše. Ve Vysokých Sudetech však tak vysoko 
hranice lesa zřejmě nevystoupila a zůstala 

s největší pravděpodobností na úrovni vrcho
lových plošin (kolem I 400 m n. m.). Zpíiso
beno to bylo zejména jejich charakteristic
kým reliéfem s výraznými exponovanými 
hranami oddělujícími vrcholové plošiny od 
při leh l ých svahů. Ty stěžovaly postup zapoje
ného lesa vzhůru vzhledem k značně expono
vaným podmínkám (akumulace sněhu , zvý
šené poškozování větrem atd.). 

Celkově vzato j e v Evropě evidentní, že 
zejména zmenšuj ící se rozsah kolísání al
pínské hranice lesa probíhá od severu na jih . 
To potvrzuje všeobecně větš í ci tli vost polár
ních oblastí ví1č i kl imatickým změnám. 

Václav Treml, katedra fyzické geogra
fie a geoekologie Přf UK v Praze 


