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Dynamika vegetácie 4 

„Povedomie o tom ako a prečo sa rastlinné populácie 

menia v čase je základom pre efektívny  

manažment a ochranu všetkých  

typov vegetácie ˮ. 

J. Miles (1979) 



Dlhodobé zmeny vegetácie –  
sekulárna a primárna sukcesia 

 



• SUKCESIA 
= veľké zmeny druhového zloženia medzi sukces. štádiami 

= séria odlišných spoločenstiev smerujúca ku klimaxu 

– sekulárna sukcesia  
• veľmi dlhodobé zmeny vegetácie určované zmenami klímy 

• série klimaxov, napr. postglaciálny vývoj v Európe (1000-ky rokov) 

– primárna sukcesia  
• na novovzniknutých alebo obnažených substrátoch 

• pomalý proces (100-ky až 1000-ky rokov) 

• paralelný vývoj vegetácie a pôdy 

– sekundárna sukcesia  
• vývoj spoločenstva po ukončení ľudského pôsobenia  

• na vyvinutej pôde, relatívne rýchly proces (100-ky rokov) 

 

Dlhodobé zmeny vegetácie –  
sekulárna a primárna sukcesia 



Sekulárna sukcesia 

• dlhodobé zmeny vegetácie – tisícročia a 

viac 

• určované zmenami klímy 

• sukcesia klimaxov 

• zmeny biómov 

• napr. postglaciálny vývoj v Európe 

• tundra – step – tajga – listnatý opadavý les 



Neformálna jednotka Perióda Stupeň Začiatok (v mil. rokov) 

Terciér 

Neogén 
Pliocén 5,443 

Miocén 23,03 

Paleogén 

Oligocén 33,9 +/− 0,1 

Eocén 55,8 +/− 0,2 

Paleocén 65,5 +/− 0,3 

prvé lesné ekosystémy už od prvohôr, cca pred 360 mil. r. 

 

treťohory v Európe - lesy tvorené súčasnými drevinami a 

exotickými druhmi – dnes v Európe už vyhynutými 

- nahosemenné, postupne sa vyvíjajú a šíria aj 

krytosemenné 

neogén - vznik a formovanie súčasného reliéfu, neogénne 

panvy, alpsko-karpatská sústava, vulkanizmus. 

- teplá subtropická až mierna klíma, priemerná ročná 
teplota na úrovni 12-15⁰C (dnes okolo 8).  

 

 

Terciér - treťohory 



súčasné rody + 

dnešné exoty 

Tsuga 

Gingko 

Taxodium 

Liriodendron, ... 

rastlinstvo treťohôr   
• rozvoj krytosemenných rastlín 

• v teplejšej klíme výskyt 

škoricovníkov, magnólií, 

figovníkov, platanov a paliem  

• tisovce a sekvoje  

neskoré treťohory  

• postupné ochladzovanie  

• ústup hustých ihličnatých lesov 

na úkor opadavých listnatých 

lesov  

• vznik rozsiahlych spoločenstiev 

savanovitého a stepného typu 

• masívne rozšírenie tráv 





Živočíchy 

• more: numulity, dierkavce, kostnaté 

ryby, žraloky, ústup hlavonožcov, 

• súš: rozvoj cicavcov (najmä 

hlodavce, kopytníky, šelmy), 

• Indricotherium – najväčší 

suchozemský cicavec 

• Smilodon - šablozubý tiger  



• Pleistocén - doby ľadové a medziľadové 

• v glaciáloch ústup lesa a tvorba nelesných 

periglaciálnych formácií 

• v interglaciáloch a interštadiáloch rozmach lesa a 

tvorba pôd  

• refúgiá na juhu Európy 

Pleistocén – doba ľadová Kvartér - štvrtohory 



Kvartér - štvrtohory 

vývoj od posledného glaciálneho maxima 



STARŠÍ DRYAS 

12 400 – 12 000 BC 

Ochladenie 



Holocén – postglaciálny vývoj 
 – sukcesia klimaxov 



... v Preboreáli ?... 



faktory zmien vegetácie v postglaciáli:  
– výrazné zmeny klímy  

• hlavný spúšťací mechanizmus 

–  vzdialenosti od refúgií 
• v ktorých organizmy  prežili dobu ľadovú (würm) 

–  povaha a vývojový stavu pôd 

Postglaciálny vývoj vegetácie 



Najdôležitejšie faktory vývoja a diferenciácie lesov  
v postglaciáli 

• premena klimatických podmienok v neskorom glaciáli a postglaciáli  
– oscilácia vlhkostná a teplotná, rozdielnosť kontinentality a oceanity, premena 

mezoklímy 

• postglaciálny vývoj pôd od nevyvinutých k lepšie vyvinutým 

• hydrologické pomery  
– v závislosti od klimatických podmienok, reliéfu terénu a zrnitostného zloženia 

pôd 

• imigrácia nelesných a lesných vegetačných pásov a drevín z 
glaciálnych refúgií  
– do bezlesného a neskôr do druhovo rôzne pestrého lesnatého územia 

• ekologická konštitúcia druhov drevín a ich kompetičné schopnosti 

• vertikálna oscilácia vegetácie (vývoj vegetačnej stupňovitosti) 

• vplyv človeka na lesné ekosystémy od neolitu po súčasnosť. 
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Rekonštrukcia šírenia devín pomocou peľových analýz z rašelinísk 



breza, kosodrevina  

dub, borovica, lieska 

smrek 

buk, jedľa 

lipa, brest, javor, jaseň 

hrab 

   mm   ⁰C 





Primárna sukcesia 

• štartuje na holej ploche bez pôdy – na surovom substráte 
• v iniciálnom štádiu minimum druhov, minimum diaspór 

– postupnosť životných foriem 
• lišajníky, machy alebo terofyty – hemikryptofyty, chamefyty – fanerofyty 

• paralelný vývoj vegetácie, bioty a pôdy 
• stovky až tisíc(ky) rokov 

– iniciálne štádium – n sukcesných štádií – klimax 
– každé štádium je iným spoločenstvom (tvoria ho iné druhy) 



Primárna sukcesia 

• prirodzené typy sérií primárnej sukcesie 
– zazemňovanie mŕtvych ramien, jazier – hydrosérie 
– na nových riečnych naplaveninách 
– na pieskových dunách 
– po zosuvoch pôdy 
– na lávových poliach, laharoch 

• po výbuchoch sopky 

• antropicky podmienené série 
– haldy a výsypky 
– ťažobné jamy, lomy 
– obnažené dná vodných nádrží 

© R. Urbanová 2005 



 

xerosérie 

hydrosérie 



 



• štrky, piesky a hliny v riečnych korytách 

• ostrovy, pláže, štrkové lavice, obnažené dná  

– variabilita substrátu 
• textúra 

• mineralogické zloženie 

• vlhkosť 

– záplavy 
• frekvencia a periodicita 

• disturbancie blokujúce sukcesiu 

• premodelovávanie povrchu 

• zmena toku a hĺbky podzemnej vody 

 

Sukcesia na riečnych sedimentoch 
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• jedna z  posledných “divých“ riek Slovenska 

• vzniká na sútoku Kôprovského a Tichého potoka v 

nadmorskej výške 976 m 

• dĺžka 23,6 km, pri Liptovskom Hrádku sa vlieva do Váhu.  

Foto: Lubor Patsch 

Sukcesia na náplavoch rieky Belej 







foto: Arola film 











Kidová et al. 2016 

Foto: J. Majeková 



 

Myricaria germanica 







http://www.botanickafotogalerie.cz/ 

© Peter Bolliger  

Epilobion fleischeri  

https://www.infoflora.ch/de/lebensraeume/phytosuisse/III.3.3.3-epilobion_fleischeri.html 

Chamerion dodonaei 

(syn.: Epilobium fleischeri)  
Calamagrostis pseudophragmites 

http://www.botanickafotogalerie.cz/
https://www.infoflora.ch/de/lebensraeume/phytosuisse/III.3.3.3-epilobion_fleischeri.html
https://www.infoflora.ch/de/lebensraeume/phytosuisse/III.3.3.3-epilobion_fleischeri.html
https://www.infoflora.ch/de/lebensraeume/phytosuisse/III.3.3.3-epilobion_fleischeri.html


Salix purpurea 



© V. Kaliníková www.botanicafotogalerie.cz 

vznik vŕbovej kroviny asociácie  

Salicetum elaeagno-purpureae 



stará krovina Salix purpurea 



• obnažený substrát po roztopení ľadovca 
– pevninské ľadovce 

– ďalej od mora, pri riekach a jazerách  

• pobrežné len pri veľkých riekach a jazerách 

• staršie stabilné pieskové sedimenty z glaciálu 

• jednoduchšie, homogénnejšie podmienky 

– horské ľadovce 
– v Európe Alpy 

• ľadovcové údolia tvaru U 

• kamenitá sutina, štrk, piesok na dne 

• holá skala na boku údolia 

 

Sukcesia po ľadovcoch 



https://sealevel.nasa.gov/news/45/the-view-from-above-

mapping-greenlands-melting-glaciers 
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Berland Wikipedia 

glacier Hardangerjøkulen seen from Hårteigen, Norway. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Berland
https://en.wikipedia.org/wiki/Hardangerj%C3%B8kulen
https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5rteigen


Malá Studená dolina vo V. Ttatrách; foto: Peter Bakoš 

https://www.slovakia.com/pictures/?photographer=24


https://www.treehugger.com/clean-technology/yahoos-5-stunning-before-and-

after-pictures-of-melting-glaciers.html 

recentne ustupujúce ľadovce  
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– vývoj 230 rokov po ústupe 

– 100 rokov výskumu na 
trvalých plochách (Cooper 
1923, Chapin et al. 1994) 

– metamorfovaný pieskovec, 
vápenec a kryštalinikum 

– chladná oceánická klíma  

– priemerná ročná teplota 5 
°C zrážky 1400 mm 

Sukcesia po ústupe ľadovca v 
Glacier Bay na Aljaške 

morská zátoka, kde ľadovec ustupoval v 19. storočí 



Alnus viridis ssp. sinuata 

Dryas drummondii Epilobium latifolium 

Picea sitchensis 

Foto: Réginald Hulhoven 

https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=ALVIS
https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=ALVIS
https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=ALVIS
https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=ALVIS
https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=ALVIS




Reiners et al. 1971 





Najnovšie opakovanie plôch po cca 100 rokoch 

https://www.nps.gov/artic

les/cooper-succession-

plots.htm 
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Facilitácia a inhibícia v rôznych sukcesných štádiách z 

pohľadu smreka  

30 50  100 rokov  
            po roztopení ľadovca 

https://www.nps.gov/media/video/view.htm?id=C89D69B4-1DD8-B71C-07CD83A30949E5A9 

https://www.nps.gov/media/video/view.htm?id=C89D69B4-1DD8-B71C-07CD83A30949E5A9
https://www.nps.gov/media/video/view.htm?id=C89D69B4-1DD8-B71C-07CD83A30949E5A9
https://www.nps.gov/media/video/view.htm?id=C89D69B4-1DD8-B71C-07CD83A30949E5A9
https://www.nps.gov/media/video/view.htm?id=C89D69B4-1DD8-B71C-07CD83A30949E5A9
https://www.nps.gov/media/video/view.htm?id=C89D69B4-1DD8-B71C-07CD83A30949E5A9
https://www.nps.gov/media/video/view.htm?id=C89D69B4-1DD8-B71C-07CD83A30949E5A9
https://www.nps.gov/media/video/view.htm?id=C89D69B4-1DD8-B71C-07CD83A30949E5A9


Chapin et al. 1994 



• pieskové duny 
– prímorské pobrežné duny 

• zonácia  

• gradient sily vetra, strmosti dún, štruktúry piesku, obsahu soli, 
vápnika a pH 

• zasolená zóna pri pobreží, vápnik z mušlí 

– vnútrozemské duny a piesky 
– ďalej od mora, pri riekach a jazerách,  

• pobrežné len pri veľkých riekach a jazerách 

• staršie stabilné pieskové sedimenty z glaciálu 

• jednoduchšie, homogénnejšie podmienky 

 

Sukcesia na viatych pieskoch 



Príklad z vnútrozemských viatych pieskov 
– Holandsko, Veluwe 

– 9–24 m n.m., okolo 820 mm zrážok za rok 

– vrstvy viatych pieskov obnažené po r. 1250 
vplyvom nadmernej pastvy 

– rozsiahle plochy pieskových dún 

– časť zalesnená v 19. storočí, časť zarástla 
borovicou v procese primárnej sukcesie 

– 3 plochy po 4 ha založené K. Prachom r. 1988 
• zopakovaný výskum po 15 a 30 tich rokoch 

• pokrytých 200 rokov sukcesného vývoja 

  

Sukcesia na viatych pieskoch 



1889 

 

 

1989 

 

 

1805 

 

 



 Aktívne duny s iniciálnym štádiom sukcesie 
•  uchytenie prvých rastlín, fixovanie piesku 

 



Prvý psamofilný druh – Corynephorus cannescens 

 



 Facilitácia v iniciálnom štádiu 

• spomaľuje sa presun piesku – podmienky pre ďalšie druhy rastlín 

• psamofilný mach Polytrichum piliferum, riasy, prvé borovice  

 



 Zmena podmienok, stabilizácia reliéfu v závetrí prvých borovíc 

• facilitácia pre ďalšie svetlomilné trávy – Festuca ovina a Agrostis vinealis 

• kompetičná zámena, vznik nového štádia 

• plošná ecesia borovice 



 Vznik súvislých borovicových porastov 
• tieň, miernejšia mikroklíma, akumulácia opadu v O-horizonte 

• vhodné pre druh Avenella flexuosa – konkurenčne vytláča svetlomilné trávy 



 Staršie porasty borovice 1. generácie 
• akumulácia opadu, vznik humusového A-horizontu pôdy 

• kompetícia nenáročných klonálnych druhov rastúcich na surovom opade 



– na priaznivejších stanovištiach viac bylín, papradí a krov  

Dryopteris dilatata, Frangula alnus, Corydalis claviculata, ... 

 



Hustá bylinná etáž 

 inhibícia zmladenia 

 borovice 

facilitácia pre listnaté 

dreviny 

– breza, dub, buk 

 

Vývoj klimaxu limitovaný:  

– viac  

 nedostatkom živín  

 rýchlosťou vývoja pôdy 

 herbivormi 

 

– menej  

 interakciami rastlín 

    a možnosťami ich šírenia  

 



Záverečné štádium – druhovo chudobná bučina 

• zo zapojených bučín sú vytlačené svetlomilnejšie druhy 



 Sukcesný gradient  

– podľa ordinačnej analýzy DCA 

– na základe 2400 plôch 10 x 10 m a bylinnej etáže 

– pozícia druhov na 1. ordinačnej osi = ťažisko druhu v sukcesnom 

gradiente (200 rokov vývoja od holého piesku po borovicový les) 



Zámeny dominánt, postupnosť ecesie drevín 
– odozvy druhov (GAM) na sukcesnom gradiente (1st os DCA) 

– na základe pokryvností druhov bylinnej etáže 

• trávy, kríčky a zmladenia drevín do 50 cm výšky  

0                vek                 200 r. 

0                 vek                200 r. 



zhrnutie 

• v iniciálnom štádiu prevláda facilitácia 

• vzájomne výhodný vzťah borovice a 
Corynephorus cannescens je len dočasný 

• v stredných štádiách prevažujú kompetičné 
vzťahy 
– kompetičné zámeny aj inhibícia drevín bylinnou etážou 

• výsledok interakcií sa mení podľa mikroreliéfu a 
stupňa vývoja pôdy 

• výrazný vplyv zoozložky 
– vplyv na šírenie druhov v prvom lesnom štádiu  

– blokovanie klimaxových druhov 

– vplyvom herbivorov sa mení výsledok interakcií 

– zver brzdí nástup klimaxového listnatého lesa 

 

Primárna sukcesia na 
vnútrozemských viatych pieskoch 



• anorganický substrát po ťažbe surovín 
– výsypky hlušiny po hlbinnej ťažbe 

– haldy odpadového materiálu 

– obnažený substrát po povrchovej ťažbe 

• variabilita daná štruktúrou, chemizmom, 
vododržnosťou substrátu a reliéfom 

– jemnejší materiál, minerálne bohatší substrát, 
miernejšie sklony a vlhkejšie miesta rýchlejšie 
kolonizované vegetáciou 

Sukcesia na haldách, výsypkách a 
ťažobných jamách 



štádiá na výsypke: cca 3 roky 

 

 

17 rokov  

 

 

 

27 rokov 

 Mostecké výsypky po ťažbe 

hnedého uhlia v SZ Čechách 

(Veselý 2012) 

  



 



 
ďakujem za pozornosť 





 



 


