
2. Roz2. Rozšíšírenie, vývoj renie, vývoj 
a dynamika vegeta dynamika vegetááciecie



ŠíŠírenie vegetrenie vegetááciecie
•• rozrozšíšírenie renie taxtaxóónovnov –– chorolchorolóógiagia

–– areareáály druhovly druhov
–– migrmigrááciecie

•• expanzie, invexpanzie, invááziezie

•• šíšírenie vegetrenie vegetáácie (ekosystcie (ekosystéémov)mov)
–– synchorolsynchorolóógiagia –– ((rozroz))šíšírenie spolorenie spoloččenstievenstiev
–– histhistóória vegetria vegetááciecie
–– sekusekulláárrna sukcesia na sukcesia 

•• zmena makroklzmena makroklíímy, vývoj pôdymy, vývoj pôdy
•• šíšírenie vegetarenie vegetaččných pných páásovsov
•• postglagipostglagiáálnylny vývoj vegetvývoj vegetááciecie

–– posledných 10 000 rokov po skonposledných 10 000 rokov po skonččeneníí doby doby ľľadovejadovej
–– postupnpostupnéé šíšírenie vegetarenie vegetaččných pných páásov z glacisov z glaciáálnych lnych refrefúúgigiíí



LiptovskLiptovskáá kotlina v roku kotlina v roku ––9 584...9 584...





breza, kosodrevina breza, kosodrevina 

dub, borovica, lieskadub, borovica, lieska

smreksmrek

buk, jedbuk, jedľľaa

lipa, brest, javor, jaselipa, brest, javor, jaseňň

hrabhrab



•• podmienenpodmienenéé klimatickou klimatickou zonalitouzonalitou
–– zonalitazonalita v smere S v smere S –– J (poludnJ (poludnííkovom)kovom)
–– gradientgradient žžiarenia a teplôtiarenia a teplôt
–– mnomnožžstvo zrstvo zráážžokok

•• modifikovanmodifikovanéé rozlorozložženeníím ocem oceáánov a kontinentovnov a kontinentov
–– oceoceáánicknickáá x kontinentx kontinentáálna kllna klíímama

•• priebehom a mohutnospriebehom a mohutnosťťou pohorou pohoríí
–– nnááveternveternéé x zx zááveternveternéé ččasti (daasti (dažďžďový tieový tieňň))

–– paralelnparalelnáá zonalitazonalita pôd a vegetpôd a vegetááciecie
–– extrextréémne stanovimne stanovišštia (plne nevyvinuttia (plne nevyvinutáá pôda)pôda)

azonazonáálnalna, , extrazonextrazonáálnalna vegetvegetááciacia

VegetaVegetaččnnéé zzóóny Zemeny Zeme



VegetaVegetaččnnéé zzóóny Zeme podny Zeme podľľa a WalteraWaltera (1970)(1970)

tundratundra

boreboreáálne ihlilne ihliččnatnatéé lesylesy

nemornemoráálne opadavlne opadavéé lesylesy

ststáálezelenlezelenéé tvrdolisttvrdolistéé lesylesy

stepistepi

ppúšúšte a polopte a polopúšúštete









VegetaVegetaččnnáá stupstupňňovitosovitosťť

•• klimatickklimatickéé gradientygradienty v pohoriachv pohoriach
–– v rv ráámci jednej zmci jednej zóónyny

–– zmeny s rastzmeny s rastúúcou nadmorskou výcou nadmorskou výšškoukou

–– modifikovanmodifikovanéé polohou a vepolohou a veľľkoskosťťou pohorou pohoríí
•• orientorientáácia S cia S –– J alebo V J alebo V –– ZZ

•• vnvnúútrohorsktrohorskáá kontinentalitakontinentalita

•• nnááveternveternéé ččasti X daasti X dažďžďovovéé tienetiene

•• makroklmakroklííma + teplotný a zrma + teplotný a zráážžkový kový gradientgradient





HlavnHlavnéé zzáákonitosti zmien klkonitosti zmien klíímy so stmy so stúúpajpajúúcou cou 
nadmorskou výnadmorskou výšškou (ZLATNkou (ZLATNÍÍK 1978)K 1978)

•• teplota klesteplota klesáá na 100m priemerne o 0.54 na 100m priemerne o 0.54 ooCC
•• ddĺžĺžka vegetaka vegetaččnej doby sa skracuje nej doby sa skracuje 
•• mnomnožžstvo zrstvo zráážžok stok stúúpapa
•• ststúúpa intenzita slnepa intenzita slneččnnéého ho žžiarenia iarenia 
•• popoččet mrazových dnet mrazových dníí ststúúpa, vo vypa, vo vyššíšších polohch poloháách ch 

rýchlejrýchlejššie ako v niie ako v nižžšíšíchch
•• zvzvääččššuje sa rozdiel medzi teplotou vzduchu a pôdy uje sa rozdiel medzi teplotou vzduchu a pôdy 
•• ststúúpa podiel snehových zrpa podiel snehových zráážžokok
•• ststúúpa popa poččet dnet dníí s hmlou (okrem inverzných polôh...)s hmlou (okrem inverzných polôh...)
•• ststúúpa výpar, za inak rovnakých podmienok v pa výpar, za inak rovnakých podmienok v 

dôsledku nidôsledku nižžššieho tlaku vzduchu ieho tlaku vzduchu 
•• absolabsolúútna vzdutna vzduššnnáá vlhkosvlhkosťť rýchlo klesrýchlo klesáá s poklesom s poklesom 

teplotyteploty





VegetaVegetaččnnáá stupstupňňovitosovitosťť na Slovenskuna Slovensku

dbdb

jdjd--bkbk

bkbk

bkbk--dbdb

dbdb--bkbk

smsm--jdjd--bkbk

smsm

koskos

alpalpíínskynsky

subnivsubniváálnylny

subalpsubalpíínskynsky

supramontsupramontáánnynny

montmontáánnynny

submontsubmontáánnynny

kolkolíínnynny

planplanáárnyrny



VegetaVegetaččnnáá stupstupňňovitosovitosťť
v Alpv Alpáách (ch (KremerKremer 1991)1991)

-- aažž po po nivniváálnylny stupestupeňň



Dynamika vegetDynamika vegetáácie cie 
•• pozorujeme len priestorovpozorujeme len priestorovúú premenlivospremenlivosťť vegetvegetááciecie
•• horizonthorizontáálna premenlivoslna premenlivosťť vegetvegetáácie je výsledkom cie je výsledkom 

zmien vegetzmien vegetáácie v cie v ččasease
–– horizonthorizontáálna lna –– priestorovpriestorováá premenlivospremenlivosťť sleduje zmeny sleduje zmeny 

ekologických podmienokekologických podmienok
•• vplyv prvplyv príírodných podmienok a dlhodobrodných podmienok a dlhodobéého vývoja ho vývoja 

–– mapy potencimapy potenciáálnej prlnej príírodnej vegetrodnej vegetááciecie
•• vplyv vplyv ččinnosti innosti ččlovekaloveka

–– mapy remapy reáálnej vegetlnej vegetááciecie

•• zmeny v zmeny v ččase = dynamika vegetase = dynamika vegetááciecie, sukcesia, sukcesia
–– vývoj sledovaný na jednej lokalite vývoj sledovaný na jednej lokalite 
–– zzáámeny druhovmeny druhov
–– sséérie vegetarie vegetaččných typov v ných typov v ččase ase 

•• podmienenpodmienenéé a vyvolana vyvolanéé
–– prpríírodnými procesmirodnými procesmi
–– vplyvom vplyvom ččlovekaloveka



KlasifikKlasifikáácia zmien vegetcia zmien vegetáácie cie 
podpodľľa povahy a pra povahy a prííččinin

•• katastrofickkatastrofickéé –– nnááhle zmeny spôsobenhle zmeny spôsobenéé
vonkajvonkajšíším faktorom m faktorom 

•• postupnpostupnéé –– pomalpomaléé obnovovanie rovnovobnovovanie rovnovááhy hy 
medzi druhovými populmedzi druhovými populááciami a prostredciami a prostredíímm
–– opakovanopakovanéé (periodick(periodickéé) zmeny) zmeny

•• nnááhodnhodnéé, fluktua, fluktuaččnnéé (medziro(medziroččnnéé) zmeny) zmeny

•• cyklickcyklickéé –– napr. regenernapr. regeneráácia pralesovcia pralesov

–– jednosmernjednosmernéé (smerov(smerovéé))
•• exogexogéénne (adaptnne (adaptíívne) vne) –– prispôsobovanie sa vonkajprispôsobovanie sa vonkajšíším m 

prpríírodným alebo rodným alebo antropickýmantropickým faktorom faktorom 

•• endogendogéénne (sukcesia nne (sukcesia sensusensu strictostricto, autog, autogéénna sukcesia) nna sukcesia) 



Formy dynamiky Formy dynamiky 
vegetvegetááciecie

•• vnvnúútorntornáá dynamika spolodynamika spoloččenstvaenstva
–– fluktufluktuáácie cie –– krkráátkodobtkodobéé kvantitatkvantitatíívne zmeny bez vne zmeny bez 

ururččititéého smerovaniaho smerovania
–– dynamika malých medzier dynamika malých medzier „„gapgap dynamicsdynamics““ ––

ururččovanovanáá smrsmrťťou jedincov alebo lokou jedincov alebo lokáálnych lnych 
populpopulááciciíí

–– dynamika vedynamika veľľkých medzier kých medzier „„patchpatch dynamicsdynamics““ ––
zmeny na uvolnených zmeny na uvolnených „„plôplôšškachkach““ 1010––100 100 ××
vvääččšíšíchch

–– cyklickcyklickáá sukcesia sukcesia –– „„patchpatch““ dynamika, s výrazne dynamika, s výrazne 
floristickyfloristicky difdif. typmi veget. typmi vegetááciecie

–– regeneraregeneraččnnáá sukcesia sukcesia –– obnova celobnova celéého ho 
spolospoloččenstva po katastrofickom naruenstva po katastrofickom naruššeneníí





•• sukcesiasukcesia
–– sekundsekundáárnarna sukcesia sukcesia 

•• vývoj spolovývoj spoloččenstva po ukonenstva po ukonččeneníí ľľudskudskéého pôsobenia ho pôsobenia 

–– primprimáárnarna sukcesia sukcesia 
•• na novovzniknutých alebo obnana novovzniknutých alebo obnažžených substrených substráátochtoch

–– sekulsekuláárnarna sukcesia sukcesia 
•• dlhodobdlhodobéé zmeny vegetzmeny vegetáácie urcie urččovanovanéé zmenami klzmenami klíímymy

•• napr. napr. postglacipostglaciáálnylny vývoj v Eurvývoj v Euróópepe

Formy dynamiky Formy dynamiky 
vegetvegetááciecie



Postup sukcesiePostup sukcesie

•• postupnostpostupnost ššttáádidiíí = = sukcesnsukcesnéé sséérierie

–– zazaččíínajnajúú iniciiniciáálnymilnymi čči pionierskymii pionierskymi

–– zzááverevereččnnéé ššttáádium sukcesie:dium sukcesie:

klimaxklimax
•• ekosystekosystéém, v ktorom m, v ktorom žživotnivotnáá aktivita biocenaktivita biocenóózy zy 

nevyvolnevyvolááva smerovva smerovéé zmeny pôdy, ani zmeny samotnej zmeny pôdy, ani zmeny samotnej 
biocenbiocenóózyzy

•• dynamickdynamickáá rovnovrovnovááha, výkyvy v dr. skladbe   ha, výkyvy v dr. skladbe   

•• (termin(termináálne lne ššttáádium, vrcholový alebo ustdium, vrcholový alebo ustáálený les)lený les)



PrimPrimáárna sukcesiarna sukcesia

•• prirodzenprirodzenéé typy stypy sééririíí primprimáárnej sukcesie:rnej sukcesie:
–– na nových riena nových rieččnych naplaveninnych naplaveninááchch
–– zazemzazemňňovanieovanie mmŕŕtvych ramien, jaziertvych ramien, jazier
–– na pieskových dunna pieskových dunááchch
–– po zosuvoch pôdypo zosuvoch pôdy
–– na lna láávových poliach, vových poliach, laharochlaharoch

•• po výbuchoch sopkypo výbuchoch sopky

•• antropickyantropicky podmienenpodmienenéé sséérierie
–– haldy a haldy a výsypkyvýsypky
–– ťťaažžobnobnéé jamy, lomyjamy, lomy
–– obnaobnažženenéé dndnáá vodných nvodných náádrdržžíí



FF
zarastanie hzarastanie hááldld
•• zzáámeny druhov na meny druhov na 
trvalých plochtrvalých plochááchch

•• primprimáárna sukcesiarna sukcesia



hydroshydroséériaria

-- zazemzazemňňovanieovanie vodnej vodnej 
nnáádrdržžee



xerosxeroséériaria na vnna vnúútrozemských pieskových duntrozemských pieskových dunáách (Holandsko)ch (Holandsko)

























SekundSekundáárna sukcesiarna sukcesia

•• najnajččastejastejššie typy sie typy sééririíí sekundsekundáárnej rnej 
sukcesie:sukcesie:
–– na opustených poliachna opustených poliach

–– na opustených lna opustených lúúkach a pastvinkach a pastvinááchch

–– na na ruderruderáálnychlnych stanovistanovišštiachtiach

–– sséérie na lesných holinrie na lesných holinááchch

–– po lesných popo lesných požžiaroch iaroch –– pyrogpyrogéénnenne sséérierie



Sekundárna sukcesia po opustení horských lúk 
(Poľana)

1949



1959



1984



1991



popoččiatoiatoččnnáá ffááza iniciza iniciáálneho lneho ššttáádiadia

NardusNardus strictastricta



pokropokroččililáá ffááza iniciza iniciáálneho lneho ššttáádiadia

BrachypodiumBrachypodium pinnatumpinnatum

AvenellaAvenella flexuosflexuos
LuzulaLuzula luzuloideluzuloide



popoččiatoiatoččnnáá ffááza iniciza iniciáálneho lneho ššttáádiadia



pokropokroččililáá ffááza iniciza iniciáálneho lneho ššttáádiadia



ffááza zapza zapáájaniajania

prpríípravnpravnéého ho ššttáádiadia



klimaxovklimaxovéé ššttáádium dium –– jedjedľľovováá bubuččinaina
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Dynamika zDynamika zááverevereččnnéého ho 
ššttáádia dia –– klimaxuklimaxu

•• dynamika lesných porastov dynamika lesných porastov 
–– malý vývojový cyklus malý vývojový cyklus 

•• v rv ráámci klimaxovmci klimaxovéého ho ššttáádiadia

–– veveľľký vývojový cykluský vývojový cyklus
•• nnáávrat k pionierskemu, prvrat k pionierskemu, príípravnpravnéému a mu a 

prechodnprechodnéému lesu po prirodzenom mu lesu po prirodzenom 
veveľľkoplokoploššnom rozpade nom rozpade 



Malý vývojový cyklus bukových lesov (Malý vývojový cyklus bukových lesov (KorpeKorpeľľ 1991)1991)



–– dorastaniedorastanie



–– optimumoptimum



–– optimumoptimum



–– rozpadrozpad



Mechanizmy sukcesieMechanizmy sukcesie
•• facilitfacilitááciacia –– jeden druh pripravuje cestu jeden druh pripravuje cestu 

druhdruhéémumu
•• inhibinhibíícia cia –– jeden druh vytljeden druh vytlááčča druhýa druhý
•• modifikmodifikáácia prostrediacia prostredia
•• žživotnivotnéé stratstratéégiegie

–– R R –– ruderruderáálnilni stratstratéégoviagovia
–– S S –– stres znstres znášášajajúúcici
–– C C –– konkurenkonkurenččnníí

•• žživotnivotnéé formyformy
–– terofytyterofyty –– geofytygeofyty –– hemikryptofytyhemikryptofyty –– chamaefytychamaefyty

–– fanerofytyfanerofyty
–– jednorojednoroččkyky –– dvojrodvojroččkyky –– trvalky trvalky –– krkrííččky a ky a 

polokrypolokry –– kry a stromykry a stromy



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť!!


