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Summary:
There are only three islands rising above alpine timberline in Czech mountains. All of them are situated in
High Sudeties: the Krkonoše Mts. (Western Sudeties), the Králický Sněžník Mts. and the Hrubý Jeseník
Mts. (the both Eastern Sudeties). Natural alpine timberline in Králický Sněžník and Hrubý Jeseník is
characterized by absence of dwarf pine (Pinus mugo). It is essential difference compared with alpine
timberline in the Krkonoše Mts. or in the West Carpathian Mts.  Based on remote sensing, forest
typological and growth maps, historical studies and fieldwork it was determined alpine timberline in the
Hrubý Jeseník Mts. in seven localities with different area (Šerak, Keprník, Červená hora, Malý Děd,
Praděd, Petrovy kameny-Pecný, Mravenečnik-Vřesník). In the Králický Sněžník Mts. there was
determined only one naturally treeless patch above alpine timberline. For specifying position it was used
methodological approach of Jeník et Lokvenc (1962), which defined alpine timberline as: growth of trees
with minimal height 5m, minimal density of canopy 0,5, minimal area of forest groups 1 ar, distance of
isolated forest enclave included in continuous alpine timberline has to be less than 100m. Authors don´t
agree with some published studies determined only three naturally treeless areas and mentioned studies
are discussed. In some localities authors propose other course of timberline than which is entered in forest
typological and growth maps. Authors give reasons for it by local physical geographical conditions
inclusive dependence on Eastern Sudeties anemo - orographical systems, conserved patterned grounds
and thufurs, by some biotic indicators such as species rich plant and animal communities of cirques,
nivation hollows and deflation summits.

Klíčová slova: alpinská hranice lesa, Východní Sudety

ÚVOD
Nejvyšší partie pohoří Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku zasahují nad alpinskou
hranici lesa. Společně s Krkonošemi tvoří jediné přirozené „alpinské ekologické ostrovy” na
území České republiky. Problematice delimitace a charakteristice alpinské hranice lesa těchto
ekologických ostrovů Východních Sudet (východní části „Vysokých Sudet“ sensu Jeník,
1961) je věnován následující text. Prezentované poznatky jsou výsledkem projektu Lesů ČR,
s.p. (realizovaném v letech 2000-2001), jehož cílem bylo stanovit aktuální alpinskou hranici
lesa v regionu a zjištěné poznatky zapracovat do oblastních plánů rozvoje lesa. Podkladovým
materiálem byly letecké snímky, terénní mapování a revize literárních zdrojů (historických i
současných).

Teoretická východiska
Alpinská hranice lesa je fenoménem zapříčiněným v důsledku nedostatečného zabudování
asimilátů vzniklých fotosyntézou do buněčný struktur dřevin a růstu buněk a pletiv vůbec,
díky nízkým teplotám ve vegetačním období (globálně v průměru 5,5 – 7 °C na AHL ve
vegetačním období) (Körner, 1999). Tranquillini (1967, 1983) a Körner (1999) poukazují na
velký význam symbiotického vztahu stromů s mikromycety. Tím je dána i konzervativnost
polohy horní hranice lesa, protože například pro vzestup hranice lesa je nutné i posunutí
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pásma fungující mykorrhizy. Ke zmíněným hlavním faktorům přistupují, zvlášť ve
tředohorách jako jsou Jeseníky s význačným vlivem vrcholových podmínek, stresové faktory,
a to obrus krystalky sněhu a námrazou, zimní vysychání, polomy a snížená klíčivost semen
v porostech při alpinské hranici lesa (Deschampsia cespitosa, D. flexuosa, Calamagrostis
villosa).

Alpinská hranice lesa je ostrým rozhraním v horském reliéfu a to z hlediska geodynamického,
mikroklimatického, fytocenologického. Jde o relativně konzervativní systém reagující na
klimatické a mezoklimatické změny v prostředí se zpožděním oproti dílčím reakcím
jednotlivých složek tohoto systému (tj. jednotlivých stromů, resp. horní hranice stromu).
V případě, že na alpinskou hranici lesa navazují klečové porosty bývá ostrým předělem
v horském ekosystému z hlediska floristického a sozologického až jejich horní okraj
(Ellenberg, 1963). Je potřeba si dále uvědomit, že samotná alpinská hranice lesa představuje
přechodovou zónu (s gradientem podmínek), která má své další vlastní členění a tedy dílčí
vymezené hranice, (Paulsen, Weber, Körner, 2000).

Problematikou alpinské hranice lesa se v Jeseníkách zabývali již Alblová 1970, Plesník
(1973), Jeník (1973, 1972) a Jeník et Hampel (1991). Jeník (1973) řadí Hrubý Jeseník dle
potencionálního zastoupení lesních a alpinských ekosystémů, mezi Harz (skupina pohoří se
slabými náznaky alpinských ekosystémů) a Krkonoše, ale spíše do příbuzenstva Krkonoš
nebo Babie Góry (pohoří s výrazně diferencovaným alpinským stupněm). V horizontálních i
vertikálních proporcích je podle Jeníka (1972) nelesní oblast nad hranicí lesa v Jeseníkách
poměrně srovnatelná s nelesními enklávami a hřebenech sousedních Krkonoš a Babie Góry.
Je proto oprávněné používat v Jeseníkách v souvislosti s vegetační stupňovitostí pojem
alpinský. Pohoří Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku nemají charakterem přirozené
alpinské hranice lesa obdobu ve středoevropských pohořích (Jeník, 1972). Přirozená absence
konkurenčně zdatných edifikátorů, jako je např. kosodřevina (Pinus mugo), či olše zelená
(Duschekia alnobetula), nad alpinskou hranicí lesa způsobila příhodné podmínky pro
jedinečný výskyt alpinských a subalpinských ekosystémů tzv. arkto-alpinské tundry (ve
smyslu: Soukupová et al., 1995) s řadou rostlinných i živočišných reliktů a endemitů (Jeník,
1973). Charakter arkto-alpinní tundry Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku, jehož spodní
hranici můžeme definovat alpinskou hranicí lesa, je v mnoha ohledech jedinečný a liší se i od
geograficky blízkého prostoru krkonošské arkto-alpinní tundry.

II. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Hrubý Jeseník a Králický Sněžník jsou hercynská pohoří s množstvím jevů vázaných na
trvalou přítomnost alpinského bezlesí.  Alpinská hranice lesa se zde nachází na hlavním
hřebenu Hrubého Jeseníku (Pec – Keprník), na rozsoše Mravenečníku a ve vrcholové oblasti
Králického Sněžníku. Její poloha je ovlivněna faktory geodynamickými (svorová a kvarcitová
kamenná moře, mury, laviny v nivačně přemodelovaných údolních uzávěrech a karech),
dlouhodobou činností člověka a stěžejními, klimatickými faktory - nejvyšší polohy Hrubého
Jeseníku mají extrémní klima, které odpovídá vysokoalpinským až subarktickým oblastem.
Vrchol Pradědu má hodnoty extrémnější (průměrná roční teplota 1,2 oC, průměrná teplota
v červenci je 9,7 oC, průměrná teplota v lednu je –8 až –7 oC, 201 mrazivých dnů (min.
teplota pod -0,1 oC). Na vrcholu Pradědu je přes polovinu dnů v roce naměřen  mráz, třetina
dnů je ledových (celodenní mráz) a od listopadu do března se vyskytují dny arktické
(průměrně 15 dnů ročně teplota nevystoupí nad -10 OC). Letní dny (teplota nad 25 OC) se
vyskytují výjimečně. Velký význam pro polohu alpinské hranice lesa má vrcholový fenomen
často zesílený pravidelnými větry ve směru návětrných vodících údolí. V oblasti Hrubého
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Jeseníku a Králického Sněžníku jsou definovány následující hlavní anemo-orografické (A-O)
systémy (Jeník, 1961):

A-O systém Divoké Desné (ústřední jesenický),
A-O systém Merty (jižní jesenický),
A-O systém Hučivé Desné (červenohorský),
A-O systém Branné (severní jesenický),
A-O systém Černé Vody (Králického Sněžníku).

Dnešní autoři se víceméně shodují, že přirozená klimatická hranice lesa probíhá v Jeseníkách
v nadmořské výšce cca 1300 - 1350 m n. m., (jen Rybníček a Rybníčková in Jeník et Hampel,
1991: 1450 m n. m. - alpinská hranice lesa byla podle nich výrazně uměle snížena).
Podle Jeníka (1961, 1972, 1973) vystupují nad hranici lesa vrcholové části Kralického
Sněžníku, jižní větev hlavního hřebene mezi Pradědem a Pecí, vrcholy Mravenečníku,
Červené hory, Šeráku, Keprníku. Předpokládá i přes výrazné ovlivnění hranice lesa člověkem
rámcovou topografickou shodu průběhu přirozené hranice lesa s hranicí dnešní. Jeník et
Hampel (1991) mezi tzv.bezlesé ekologické ostrovy ležící nad hranicí lesa řadí ještě Malý
Děd. Masiv Mravenečníku řadí též nad alpinskou hranici lesa, přičemž jej charakterizují jako
”řídkoles” mezi Mravenečníkem a Dlouhými stráněmi.
Naproti tomu Alblová (1970) uvažuje pouze o třech přirozených enklávách alpinské hranice
lesa -  kolem vrcholu Pradědu, v úseku Petrovy kameny – Pec a v okolí vrcholu Keprníku.
Ostatní bezlesé oblasti v Jeseníkách (Šerák, Červená hora, Mravenečník, Malý Děd)
předpokládá jako uměle odlesněné.
Plesník (1973) značí alpinskou hranici lesa, bez ohledu na její původ, na hlavním hřebeni
v úseku Malý Děd – Pec, dále na Mravenečníku, Šeráku, Keprníku a Červené hoře.
Jeník, Hampel (1991) vymezují bezlesé ostrovy ležící nad hranicí lesa mezi Malým Dědem a
Pecí, na Červené hoře, Šeráku a Keprníku. Masiv Mravenečníku řadí též nad alpinskou
hranici lesa, charakterizují jej jako „řídkoles„ mezi Mravenečníkem a Dlouhými stráněmi.

III. METODIKA VYMEZENÍ
Definici a kriteria pro stanovení a mapování alpinské hranice lesa jsme volili dle Jeník et
Lokvenc (1962): Alpinská hranice lesa je vegetační linií, která spojuje všechny empiricky
zjistitelné nejvyšší okraje lesa. Tato definice je s formálními změnami všeobecně přijímána.
Větší rozdíly se vyskytují v kriteriích, jak chápat les. Většina autorů jej vymezuje výškou
stromů, zápojem (resp. zakmeněním) a minimální plochou porostu. Les je tedy brán jako
porost stromů s určitou minimální výškou, o určitém zápoji a ploše.

Tab. 1: Criterions for determination of an alpine timberline according to various authors

Autor Zápoj Výška
stromu

Plocha Jiná kriteria , poznámky

Vincent (1933)* >0.5 8m 1ha Zakmenění->0,5
Sokolowski  (1928)* 8m
Somora (1958)* 8m
Jeník,Lokvenc (1962) >0,5 5m 1a Vzdál. Izol. exklávy zařazené do

horní hranice lesa od souvislého
lesního komplexu <100m

Plesník (1971) >0,5 5m 10a
Zientarski (1989) >0,4 8m 10a
Ellenberg (1963) > 0,3-0,4 > 2m
Körner (1999, 2000) >3m

*in Plesník (1971)
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Za les jsme považovali porost nejméně 5 m vysokých stromů o minimálním zápoji 0,5,
minimální ploše 1ar. Maximální vzdálenost exkláv lesa zahrnutých do souvislé hranice lesa
byla 50 m, což byla také vzdálenost, při jejímž překročení byly již zaznamenávány ”laloky”
bezlesí v linii alpinské hranice lesa.
Mapování bylo provedeno na základě rektifikovaných leteckých snímků jednotlivých lesních
správ zájmového území, dále leteckých snímků 1 : 5000 z roku 1988 a vlastního mapování
v terénu. Při terénním průzkumu jsme využívali laserový dálkoměr, aneroid, busolu a
výškoměr pro určování výšky stromů. Mapované skutečnosti jsme ještě ověřovali na
fotografických snímcích z protisvahu. Zápoj jsme určovali odhadem, ve sporných místech
překreslením ploch stromů v GIS a změření plochy, takto jsme měřili i plochu enkláv lesa a
vzdálenosti mezi jednotlivými úseky hranice lesa. Jako mapových podkladů jsem využívali
lesnickou typologickou mapu a porostní mapu s vrstevnicovou sítí na podkladu SMO 1:5 000.
Podkladem byly i mapy alpinské resp. horní hranice lesa od Alblové (1970) a Plesníka (1973).
Výsledky byly zpracovávány v GIS Topol a ESRI Arc View.

Model vzdušného proudění
Pro ověření teorie anemo-orografických systémů (Jeník, 1961) a jejich vlivu na alpinskou
hranici lesa bylo provedeno modelování vzdušného proudění. Byl vytvořen digitální 3-D
model terénu. Nad povrchem byla definována mezní vrstva atmosféry do výšky 2000 m n. m.
umožňující modelovat vzdušné proudění. Jako turbulentní model byl použit Prandtlův model
směšovací délky. Okrajové podmínky byly stanoveny následovně:

- rychlost u10 v 10 m nad povrchem na vstupu do oblasti byla rovna 20 m/s,
- vertikální profil rychlosti v závislosti na výšce byl definován dle vzorce:

                                 u = u10 * (h/10)^a
kde h je výška nad povrchem a a=0.2 pro neutrální zvrstvení atmosféry

     - směr modelovaného proudění: západní

Protože cílem bylo zjistit charakter proudění s ohledem na závětrné lokality v oblastech nad
horní hranicí lesa, jako nejdůležitější výsledky simulace byly vybrány rychlostní pole a pole
x-ových složek vektorů rychlosti.

Dle referenční rychlosti u10 na vstupu do oblasti byly definovány následující intervaly
charakterizující procentuální ztrátu rychlosti: 0-10, 10-20, 20-30 a 30-40 % původní
(referenční) rychlosti. Platí, že čím menší procento referenční rychlosti, tím větší je ztráta
rychlosti (t.j. zpomalení rychlosti v dané lokalitě). Grafické zobrazení procentuálních ztrát
rychlosti společně s vrstevnicemi vypovídá o charakteru proudění těsně nad povrchem,
zejména dost přesně identifikuje závětrné lokality. Až na několik speciálních případů platí, že
k razantnějšímu snížení rychlosti dochází právě v závětrných lokalitách. To, zda daná oblast
je či není závětrná, závisí od směru proudění. Některé oblasti se stávají závětrnými pro jiný
směr proudění než západní, zatímco pro námi modelovaný směr se chovají vůči proudění jako
jakési "naváděcí žlábky", které sice pozmění směr proudění, ale rychlost nijak rapidně
nesníží.

Doplněním procentuálních ztrát rychlosti je pole x-ových složek vektorů rychlosti, které
umožňuje navíc zjistit, ve kterých lokalitách dochází ke změně proudění do protisměru. Zde
byly definovány následující intervaly: 0-5, 5-10, 10-15 a 15-20 % referenční rychlosti.
Narozdíl od intervalů procentuálních ztrát je nutné tyto intervaly interpretovat následovně:
čím větší procento referenční rychlosti, tím větší rychlost protisměrného proudění.
Na základě grafické interpretace byla zpřesněna hranice závětrných turbulentních prostor
v lokalitách nad alpinskou hranicí lesa.
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Fig. 1: Model of air flow within anemo-orographical system-the map of reference wind velocity.
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IV. VÝSLEDKY A DISKUSE
Vymezení území nad alpinskou hranicí lesa
V Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku jsme vymezili následující enklávy nacházející se
nad alpinskou hranicí lesa: úsek Petrovy kameny – Pec, masiv Mravenečníku, Praděd, Malý
Děd, Červená hora, Šerák, Keprník a Králický Sněžník.
Průměrná výška alpinské hranice lesa je v Hrubém Jeseníku 1310 m n. m. a na Králickém
Sněžníku 1305 m n. m. Maxima dosahuje hranice lesa na  severozápadním svahu Pradědu -
1380 m n. m., minima pak na dně Velké kotliny – 1100 m n.m. Celková délka alpinské
hranice lesa je v Hrubém Jeseníku 44 km, na Králickém Sněžníku 4,1 km. Plocha alpinského
bezlesí je v Hrubém Jeseníku 1048 ha. Na Králickém Sněžníku 65 ha (Treml et Banaš, 2001).

Srovnání alpinské hranice lesa v jednotlivých pohořích Vysokých Sudet přináší následující
tabulka.

Tab. 2: Characteristics of an alpine timberline in the High Sudeties (according to: Treml et Banaš, 2001)
Krkonoše Králický

Sněžník
Hrubý

Jeseník
Průměrná

výška ahl (m
n.m.)

1230 1305 1310

Maximální
elevace ahl

(m n.m.)

1340 1340 1405

Plocha
bezlesí nad
ahl     (ha)

5465 65 1048

Celková délka
ahl

124 4,1 44,0

Šířka pásu
boje:

a) 0 – 50m
b) 50 – 100m
c) 100 a více

*km/%
29,8/37,3
14,0/17,5
37,8/47,2

  km/%
17,6/40,4
13,1/30,3
12,6/29,3

*platí pro Českou část Krkonoš pro alpinskou hranici lesa v délce 94,5 km

** Ekoton přechodu lesa do bezlesí (tzv. pás boje), jsme vymezili alpinskou hranicí lesa a spojnicí smrkových

skupinek majících plochu minimálně 5arů (viz Treml et Banaš, 2001).

Popis vymezené alpinské hranice lesa
Šerák (1351 m n. m.)
AHL zde probíhá v západní polovině vrcholových svahů v nadmořské výšce 1300 m n. m., na
JV v sedle mezi Šerákem sestupuje do 1280 m n. m. a v Šerácké kotlině na V svahu klesá až
do 1250 m n. m.
Keprník (1423 m n. m.)
Nejvýše zde AHL vystupuje na JZ svahu, až do 1380 m n. m., směrem na V klesá do 1320 m
n. m., na SV svahu probíhá v rozmezí 1320 – 1270 m n. m. a pak postupně severní stranou
opět stoupá k nejvyššímu bodu AHL.

Červená hora (1337 m n. m.)
AHL zde probíhá zhruba ve výškách kolem 1270 m n. m., ve Sněžné kotlině pak klesá až do
1200 m n. m.
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Malý Děd (1355 m n. m.)
Na Z svahu AHL probíhá ve výšce 1300 – 1330 m n. m., na S  kopíruje vrstevnici 1320, na
V straně pak klesá až do 1260 m n. m. a na J stoupá do 1330 m n. m.
Praděd (1491 m n. m.)
Na SZ svahu dosahuje AHL maxima v Jeseníkách a to 1380 m n. m., směrem na S klesá do
1330 m n. m., na V svahu opět klesá až do 1250 m n. m., na J stoupá do 1325 m n. m a dál
pokračuje zhruba ve výšce 1340 m n. m., na Z svahu stoupá ke svému nejvyššímu bodu.
Hlavní hřbet (Vysoká hole 1464 m n. m. – Pecný 1334 m n. m.)
Maxima zde dosahuje AHL na JZ svahu Petrových kamenů –1350 m n. m., minima pak ve
Velké kotlině – 1100 m n. m., na Z svazích se výška AHL pohybuje nejčastěji kolem 1275 m
n. m., výrazně klesá na Z svahu Břidličné  - 1220 m n. m., na V svazích níže inklinuje
k izohypse 1260 m n. m., přičemž výrazně klesá v Malé kotlině (1110 m n. m.) a na SV
svazích Velkého Máje v Mezikotlí – 1220 m n. m.
Mravenečník (1343 m n.m.) – Vřesník (1342 m n.m.)
Zde probíhá AHL na J straně mezi Mravenečníkem a Vřesníkem ve výšce 1300 – 1275 m n.
m., okolo linie 1300 m n. m. se drží i na S straně, po S obvodu Mravenečníku pak vystupuje
do 1325 m n. m.
Králický Sněžník (1423 m n. m.)
AHL zde probíhá zhruba po vrstevnici 1320 m n. m., v kotlině Moravy pak sestupuje do 1230
m n. m.

Faktory prostředí determinující  alpinskou hranici lesa zájmového území
Z přirozených faktorů vedoucích k vzniku alpinské hranice lesa v Jeseníkách a na Králickém
Sněžníku se nejvýrazněji uplatňují faktory klimatické - vrcholový fenomén (Králický
Sněžník, Keprník, Šerák, Červená hora, část hřebene mezi Pecí a Pecným),  laviny a plazivý
sníh - klimaticko-reliéfové faktory (Velká a Malá kotlina, kotlina Moravy, Šeráku, Sněžná
kotlina), edaficko-reliéfové faktory v podobě kamenných moří  (západní svahy Břidličné). Ve
většině svého průběhu pak je alpinská hranice lesa více či méně ovlivněna faktory
antropogenními (pastva, výsadby).
Les zde většinou na alpinské hranici lesa přechází velmi prudkým rozpadem do jednotlivých
soliterů, které mohou být někdy i velmi vzdálené od hranice lesa (Treml et Banaš, 2001).
Tvary smrku na horní hranici lesa ve Východních Sudetech (podobně jako v Krkonoších, viz
Treml et Banaš, 2001) jsou poznamenány ve velké míře účinky větru a námrazy v porovnání
se  smrky na klimatické hranici například v Tatrách či Alpách, kde je podíl takto
deformovaných smrků na první pohled nižší. Je to způsobeno tím, že kromě úbytku sumy
teplot ve vegetačním období tu jako ještě významnější faktor omezující postup lesa vzhůru
přistupují ostatní nepříznivé klimatické podmínky – vítr a námraza, jakýsi makro – vrcholový
fenomén.
Obdobně podmíněnou AHL (s určitými odlišnostmi) nalezneme i v ostatních
středoevropských hercynských středohorách (Krkonoše, Vogézy, Schwarzwald, Harz).
Průměrná výška AHL v Jeseníkách 1310 m potvrzuje silný gradient poklesu AHL ve střední
Evropě ve směru  V – Z (kontinentální – oceánský) – Tatry 1600 m n. m., Babia hora 1500 m
n. m., Pilsko 1475 m n. m., Jeseníky 1310 m n. m., Kralický Sněžník 1305, Krkonoše 1250 m
n. m., Harz 1000 m n. m.



Sborník příspěvků Výroční konference ČGS – „ČESKÁ GEOGRAFIE V OBDOBÍ ROZVOJE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ“
Olomouc 25. - 27. 9. 2001

116

Fig.2: Gradually opening canopy, decreasing of height and occurrence of small norway spruce groups far away from alpine timberline is
typical for alpine timberline in the Hrubý Jeseník Mts. View from Břidličná on west slopes of the Vysoká hole-Břidličná ridge, october 2000,

author: L. Szathmari.

Otázka přirozenosti alpinské hranice lesa v Hrubém Jeseníku a Králickém
Sněžníku
Za doklady svědčícími o přirozenosti bezlesí v Jeseníkách a Králickém Sněžníku považujeme
pylové analýzy, přítomnost geomorfologických tvarů (aktivních i fosilních) vázaných svou
aktivitou nebo vůbec zachováním na bezlesí, primární rostlinná a živočišná společenstva
alpinského stupně a konečně také historické průzkumy.

Pylové analýzy, kolísání alpinské hranice lesa v holocénu
Většina názorů na nepůvodnost bezlesí ve vrcholové oblasti Jeseníků vycházela z pylových
analýz Salascheka (1937, in Jeník et Hampel, 1991) a Firbase (1949, 1952). Salaschek (1937,
in Jeník et Hampel, 1991) uvádí v subatlantiku na hřbetech Jeseníků přítomnost jedlobučin.
Podle Firbase (1949, 1952) pak v subatlantiku musely hřebeny Jeseníků pokrývat uzavřené
lesy a bukový stupeň do 14. století sahal nejméně do 1300 m n. m., s tím, že dnešní
přítomnost hranice lesa v její výšce je výsledkem lidské činnosti. Podobné údaje udává Firbas
(1949, 1952) pro Krkonoše, jejichž hřbety byly též v holocénu dle Firbase zalesněny.
Maximální elevace alpinské hranice lesa v holocénu (atlantik, subboreál) byla podle
zmíněného autora o cca 300 m výše než dnes. Podobné názory Firbase a dalších o zalesnění
vrcholových oblastí Krkonoš v průběhu holocénu přesvědčivě vyvracejí Jeník (1961), Jeník et
Lokvenc (1962) a konečně Soukupová et. al. (1995). Tvrzení Firbase (1949, 1952) a
Salascheka (1937, in Jeník et Hampel, 1991) jsou značně ovlivněny tím, že zmínění autoři
přikládali malou roli influxu pylu na rašeliništích ve větrně exponovaných vrcholových
polohách.
Dle novějších pylových analýz (Rypl, 1980, Müller et Salaschek in Jeník et Hampel, 1991,
Rypl et Rybníčková, 1981) z rašelinišť ve Velké Kotlině, na Vysoké Holi a Velkém Máji lze
říci, že zhruba posledních 4000 let vrcholy Jeseníků nebyly zalesněny ve smyslu námi
používané definice lesa. Důkazem je jednak palynologicky dokázané trvalé bezlesí ve Velké
Kotlině, udržované působením lavin, jež by zde ve velké míře nemohli padat, pokud by byly
hřebeny Jeseníků zalesněné. Dále je to velký podíl pylu vřesu ve vrcholových rašeliništích,
který v zapojeném lese nekvete (Rypl et Rybníčková, 1981).
Vývoj polohy alpinské hranice lesa v Jeseníkách během holocénu zřejmě neprocházel
analogicky s jinými středohorami ve střední Evropě výrazným kolísáním. V souladu s tím je
názor Bortenschlager et Hüttemann (1987), že oscilace AHL v holocénu se zřejmě projevují
jen v zaledněných alpinských pohořích, kde je vliv vlastní oscilace ještě zesílen růstem
ledovců. Nemohou být tedy patrné na studovaných profilech v Krkonoších a Jeseníkách.
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Přítomnost lesa není pravděpodobná ve vrcholové oblasti Jeseníků do počátku atlantiku
(definitivní roztátí permafrostu, cca 8000 BP, Czudek 1997). V sousedních Krkonoších
hranice lesa byla nejvýše 4750 – 4300 BP (Hüttemann et Bortenschlager, 1987), chladný
výkyv byl zaznamenán 2600 – 2300 BP (Speranza et al., 2000). 4000 – 3000 BP se tam ještě
nacházela permanentní ledová či firnová pole (Kalvoda et al., 2001). Analogické podmínky
lze předpokládat i v Jeseníkách. Jeník (1973), Jeník et Hampel (1991) uvádějí podobnou
hodnotu průměrného antropogenního snížení AHL, s tím, že v některých polohách mohlo
dojít i k dočasnému zvýšení polohy AHL (cenové kultury, Jeník – ústní sdělení).

Pro podporu názoru Bortenschlagera a Hütemanna slouží i charakter alpinské hranice lesa
v hercynských pohořích střední Evropy výrazně ovlivněné výše zmiňovaným makro –
vrcholovým fenoménem. Tyto vrcholové podmínky se v průběhu holocénu v uvedených
pohořích výrazně neměnily, ani s oscilacemi regionálních (globálních) teplotních podmínek,
proto není odůvodněný předpoklad pro výraznější kolísání alpinské hranice lesa. Podle Jeníka
(1973) ve vrcholových a hřebenových polohách nižších hor typu Hrubého Jeseníku dochází
vlivem expozice vůči extrémním klimatickým činitelům k dlouhodobé stabilizaci hranice lesa.

Geomorfologické jevy indikující přirozenost alpinského bezlesí
Na hřebenech Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku se nachází dochované polygonální
půdy, brázděné půdy, thufury (blíže např. Prosová, 1963). Tyto tvary dokazují, že na místech,
kde se vyskytují nemohl dlouhodobě existovat v holocénu zapojený les. Strukturní půdy jsou
vázány pouze na zarovnané povrchy, vyskytují se pouze na vrcholových plošinách Jeseníků a
Králického Sněžníku. Pokud by byl v těchto oblastech zapojený les, musely by být rozrušeny.
Předpokládaný vznik těchto tvarů se datuje do konce glaciálu a počátku holocénu, s tím, že
mohly vykazovat aktivitu i v některých chladnějších výkyvech holocénu. Strukturní půdy se
vyskytují na kryoplanačních terasách v okolí Pradědu, v okolí Petrových kamenů, na Vysoké
holi, Kamzičníku, Velké Máji, na vrcholu Mravenčníku na vrcholu Králického Sněžníku.
Vesměs jde o zarostlé polygonální půdy přecházející na větších sklonech reliéfu místy do
brázděných půd. Nezalesněna též byla kamenná moře (Břidličná a další menší lokality).
Přítomnost thufurů na vrcholu Keprníku (viz Prosová, 1954) dokazuje dlouhodobé
nezalesnění (rozhodně delší než trvá vliv člověka na vrcholové polohy Jeseníků). Naopak
např. Jeníkem a Hampelem (1991) udávané brázdy, vzniklé soliflukcí za pohybujícím se
kvarcitovým blokem, v pramenné části Sokolího potoka jsou dokladem současné a nedávné
přítomnosti lokálního bezlesí v prameništi Sokolího potoka, nicméně charakter těchto procesů
nemusí být „periglaciální“, může jít o vázaný soliflukční pohyb po vodou z prameniště a
tajícího sněhu nasycené půdě. V sousedních Krkonoších se takovéto soliflukční bloky
vyskytují v celém alpinském bezlesí až po pás boje, těsně nad alpinskou hranicí lesa.
Vzhledem k rychlosti a recentní aktivitě takovýchto jevů nejde o doklad historického
nezalesnění uvedené lokality. Nad touto lokalitou by mohl případně existovat zapojený les.

Dalšími morfologickými doklady jsou lavinové dráhy ve Velké, Malé kotlině v Hrubém
Jeseníku a údolí Moravy na Králickém Sněžníku. Dlouhodobá činnost lavin v těchto
prostorech není možná při zalesnění vrcholových deflačních plošin. O dlouhodobé činnosti
lavin pak svědčí endemická společenstva Velké kotliny, recentně se vyvíjející osyp na karové
stěně Velké kotliny a samotný kar nejmladší fáze zalednění absolutně nevykazující znaky
sanace akumulací lesním porostem. Podobně na dně kotliny Moravy ve výšce 1150 – 1200 m
n.m. se nachází mohutné akumulace murových a lavinových  sedimentů, svědčící o
dlouhodobém působení svahových procesů v této lokalitě.
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Vegetace nad alpinskou hranicí lesa jako vhodný indikátor primárního bezlesí
Jako indikátor původního bezlesí (ve smyslu, ne antropogenně způsobeného) považujeme
společenstva jejichž přítomnost je zapříčiněna klimatickými extrémy na deflačních plošinách
nejvyšších vrcholů, spojených s působením mrazových jevů (jehlicovitý led, kryosegregace),
soliflukce a deflace. Jedná se o vyfoukávané alpinské trávníky s arkto-alpinskými druhy
(např. Carex bigelowii, Juncus trifidus, Diphasiastrum alpinum, Hieracium alpinum, a
velkým zastoupením lišejníků a mechů – zejména Cetraria sp., Cladonia sp.) svazu Juncion
trifidi Krajina 1933 (např. as. Carici rigidae-Juncetum trifidi Šmarda 1950 vyskytující se na
vrcholu Keprníku a as. Cetrario-Festucetum supinae Jeník 1961), zapojených smilkových
trávníků ze svazu Nardo-Caricion rigidae Nordhagen 1937 (Praděd, Petrovy kameny –
Břidličná, Keprník, Šerák, Červená hora, Králický Sněžník, Mravenečník) a alpinská
vřesoviště stejného svazu.

Druhým typem je vegetace jejíž přítomnost je způsobena trvale nezalesněným ekotopem
s extrémními mocnostmi sněhu nebo periodickým působením lavin, soliflukcí, působením
plazivého sněhu. Prakticky se vyskytuje pouze v karech a nivačních depresích. Jde o sněhová
výležiska svazu Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 (Velká kotlina), druhově
bohatá společenstva svazu Calamagrostion arundinaceae (Luquet 1926) Jeník 1961 (Velká,
Malá Kotlina, dříve Králický Sněžník), subalpinské vysokobylinné nivy as. Laserpitio-
Dactylidetum glomeratae Jeník et al. 1980 ze svazu Adenostylion Br.-Bl. 1926 (pouze Velká
kotlina), subalpinské listnaté křoviny svazu Adenostylion Br.-Bl. 1926 - as. Salicetum
lapponum Zlatník 1928  (nyní pouze na Pradědu) a svazu Salicion silesiacae Rejmánek et al.
1971 (Velká kotlina, Malá kotlina).
V neposlední řadě jsme za indikátor primárního bezlesí považovali společenstva alpinských
pramenišť- svaz Swertio-Anisothecion squarrosi Hadač 1983 (úbočí Petrových kamenů,
Praděd, Velká a Malá Kotlina) a společenstva arkto-alpinských vrchovišť (např.Velký Máj).

Fig.4: In the wind leeward turbulent spaces there are many proofs of alpine belt permanence – months of unique, relic, endemic species rich
plant communities of the avalanche tracks, snow patches, alpine springs and tall forb vegetation, Velká kotlina, june 2000, author: M.

Zeidler.

Živočichové indikující primární alpinské bezlesí
Vyjma vegetace indikují primární bezlesí i některé druhy živočichů. Výhradní postavení v
tomto ohledu zaujímají bezobratlí, zejména pak některé druhy motýlů. Validita motýlů
(Lepidoptera) jakožto indikátorů alpínského bezlesí vychází především z jejich mnohdy
specifické bionomie (life history) a stanovištní vazby k prostředí. Z praktického hlediska je
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významný i fakt, že existuje nemalé množství publikovaného a sbírkového materiálů, který
dokumentuje výskyt řady druhů v regionu. Přestože motýli mají obecně dobrou disperzní
schopnost, alpínské druhy se vyznačují spíše nízkou vagilitou a svá stanoviště zpravidla
neopouštějí (Wielgolaski, 1997). Přelety mezi jednotlivými bezlesími Hrubého Jeseníku, které
jsou od sebe vzdálené řádově v kilometrech, lze tudíž vyloučit (Kuras, 2000). V případě
Králického Sněžníku existuje jen jediné alpinní bezlesí ve vrcholové partii pohoří.

Obecně lze konstatovat, že druhová kompozice je na zkoumaných stanovištích alpinského
stupně Jeseníků velmi chudá, s výraznou dominancí typických alpínských druhů motýlů
(Beneš et al., 2000). Jinými slovy pokud se daný indikační druh na lokalitě vyskytuje, pak
zpravidla v hojném počtu. Bez povšimnutí není ani skutečnost, že většinu autochtonních
druhů motýlů jesenické arktoalpinní tundry lze klasifikovat jako glaciální relikty, tj. druhy s
unikátní postglaciální historií, které jsou významné jak z kulturně-biologického, tak
ochranářského hlediska.
Mezi druhy, které jsou úzce vázáné na jesenickou arktoalpinní tundru (tzv. cenobiontní druhy)
patří:

Obaleč Clepsis rogana (Guenée, 1845); palearktický prvek, v oblasti se obaleč
vyskytuje  na všech alpinských bezlesích  východních Sudet. V Hrubém Jeseníku jsou to
nejvyšší polohy, tj. celý hlavní jesenický hřeben, oblast Mravenečníku - Vřesníku, na Červené
hoře a na Keprníku a Šeráku. Mimo Hrubý Jeseník je výskyt obaleče dokumentován rovněž z
Králického Sněžníku.

Obaleč Sparganothis rubicundana (Herrich-Schäffer, 1856); euboreální prvek, ve
střední Evropě se vyskytuje pouze v nejvyšších polohách východních Sudet. Obaleč je vázán
na extrémně exponovaná stanoviště, kterými  jsou vyfoukávaná společenstva arktoalpinní
tundry (severozápadní úbočí Vysoké hole, Keprník) a ombrogenní vrchoviště nad alpínskou
hranicí lesa (Malý Děd, Velký Máj). Výskyt na Malém Dědu nebyl od konce 19. století
opakovaně doložen. Obaleč byl nalezen také ve vrcholových částech Králického Sněžníku,
kde byl jeho výskyt recentně výskyt potvrzen.

 Zavíječ Catoptria petrificella (Hübner, 1796); alpinský prvek, ve východních Sudetech
zavíječ dosahuje severní hranice rozšíření. Výskyt zavíječe byl doposud  lokalizován na všech
bezlesých alpínských enklávách Hrubého Jeseníku (tj. celý hlavní jesenický hřeben, oblast
Mravenečníku - Vřesníku, na Červené hoře a na Keprníku a Šeráku). Mimo oblast Hrubého
Jeseníku je druh znám rovněž z Králického Sněžníku.

Okáč Erebia epiphron (Knoch, 1783); alpinský prvek, ve východních Sudetech byl okáč
nalezen jen v oblasti hlavního jesenického hřebene (tj. ca od Švýcárny přes Praděd, Vysokou
holi, Jelení hřbet, Břidličnou horu až po Ztracené kameny) a v malé izolované populaci na
Mravenečníku a Vřesníku. Ve východních Sudetech se okáč vyskytuje v endemickém
poddruhu E. epiphron silesiana Meyer et Dür, 1852.

Píďalka Psodos alpinatus (Scopoli, 1763); je taktéž významným indikátorem
primárního bezlesí. Doposud byl výskyt této píďalky zaznamenán jen na části hlavního
jesenického hřebene (tj. úsek zhruba od Praděda přes Petrovy kameny, Vysokou holi po
Velký Máj).

Faunistické spektrum bezobratlých, kteří jsou vázáni na arktoalpinní tundru východních Sudet
je přirozeně podstatně širší. Z dalších skupin hmyzu jmenujme alespoň některé druhy brouků
jako jsou hnojníci Aphodius limbolarius, A. piceus, střevlíčci Paradromius strigiceps, Trechus
montaneus, mrchožrout Silpha tyrolensis, saranče Miramella alpina, aj.
 Přítomnost jmenovaných druhů na lokalitě do velké míry indikuje její primárně bezlesý
(alpínský) původ. Přičemž není rozhodující počet druhů, který se na tom kterém bezlesí
vyskytuje ale pouhý fakt, ze se některý z jmenovaných druhů na stanovišti vůbec vyskytuje.
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Druhová bohatost stanoviště je dána čistě stochasticky a to ve smyslu "teorie ostrovní
biogeografie" (MacArthur et Wilson, 2001); tj. plochou bezlesí, mírou izolace od sousedního
a následnou pravděpodobností extinkce lokální populace).  S jistou obezřetností tedy můžeme
eko-faunistickou revizí potvrdit primárně bezlesý původ současně známých alpínských
společenstev v oblasti hlavního jesenického hřebene, oblasti Mravenečníku-Vřesníku,
Červené hory, oblasti Keprníku-Šeráku a na vrcholu Králického Sněžníku.

Hrubý Jeseník a Králický Sněžník - přirozené ”bezklečové” ostrovy ?
Králický Sněžník a Jeseníky jsou ”bezklečovými ostrovy” mezi Babiou Górou, Alpami a
Krkonošemi. Přirozeně se vyskytující borovice kleč (Pinus mugo) roste též na Šumavě. Tato
přirozená absence Pinus mugo by mohla být významným důkazem o dřívějším zalesnění
vrcholů Jeseníků. Nepřítomnost kleče je však jako důkaz zalesnění zpochybněn výskytem
jiného heliofilního indikátoru, a to jalovce nízkého (Juniperus nana). Přesvědčivým důkazem
o přirozené absenci kleče jsou výsledky palynologických rozborů. Pylová zrna ani
makrozbytky kleče nebyly v rašeliništích nalezeny, pyl zde determinovaný byl identifikován
jako Pinus sylvestris, i když určení pylu rodu Pinus je sporné. Jeník (1973) tvrdí, že absence
kosodřeviny (a podobných edifikátorů - olše zelené, pěnišníků, konkurenčně zdatných
nanofanerofytů, které jinde zprostředkovávají přechod mezi formací lesní a nelesními
tundrami) nad alpinskou hranicí lesa způsobila velmi zvláštní podmínky pro výškovou
stupňovitost vegetace a bohatší rozvoj alpínských hemikryptofytů a chamaefytů, mezi něž
patří většina rostlinných endemitů a reliktů tohoto pohoří. Jedním z možných vysvětlení
absence kleče, je nepřítomnost jejích primárních stanovišť (rašelinišť) v době, kdy se šířila,
jelikož všechna jesenická rašeliniště jsou velmi mladá.

Nepřítomností autochtonní kosodřeviny je podle Plesníka (1973) ovlivněn vzhled alpinské
hranice lesa v Hrubém Jeseníku, čímž je umožněno smrku vystupovat ve skupinách
vegetativně zmlazených nízkých stromů výše nad hranici lesa (dobré vegetativní množení
jemuž nebrání kleč). Stejný autor tvrdí, že díky nepřítomnosti kosodřeviny je hranice lesa
položena vzhledem k teplotním poměrům relativně vysoko.

Fig.3: Dwarf pine (Pinus mugo) has crucially influenced the physiognomy and synecology of growths nearby alpine timberline, northwest
slopes of Větrná louka over Ovčárna, september 2000, author: T. Husáková.
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Antropogenní vliv na alpinskou hranici lesa
Ovlivňování člověkem spočívalo v první fázi v zemědělském využívání pro potřeby pastvy a
travaření a lze souhlasit s tím, že porosty v prostoru alpinské hranice lesa byly zřejmě
pomístně v menším rozsahu klučeny z důvodu rozšíření plochy luk a následně pastevci
páleny, jak o tom svědčí např. nálezy dřevěných uhlíků při pylovém rozboru z prostoru
Velkého Máje na Vysokoholském hřbetu (Rypl, 1980, cf  Hošek, 1987).
Dokladem o poloze hranice lesa na počátku intenzivních zásahů člověka (první polovina 18.
století) jsou mapová díla, jejichž lokalizaci vzhledem k poloze alpinské lesa provedl Jeník a
Hampel (1991). Konkrétně se jedná např. o Velkou mapu panství Velké Losiny a Loučná
(1736) a mapu  ze státního archivu Janovice (1739), mapu panství Janovice (1759) a další.
Tyto mapy značí bezlesí jak na jižní části hlavního hřebene, tak na Mravenečníku.  Spolu
s dalšími historickými údaji z tohoto období (popisy Micklitze, Kneifela) se zdají být
spolehlivými doklady přítomnosti bezlesí v Jeseníkách. Nepřímými doklady o průběhu AHL
je i poloha prvních salaší (a seníků), které se musely z praktických důvodů nutně nacházet
buď na, nebo nad hranicí lesa. Jsou jimi ”Volská stáj” ve 1312 m n. m. na SV výběžku
Vysoké hole (1736), Knoblochův dům na úbočí Malého Děda, stáje u pramene Merty pod
Vřesníkem (1300 m n.m.), stáje u Jelení studánky (cca 1300 m n. m.) (1759), salaš z konce
18. století v sedle mezi Májem a Jelením hřbetem v blízkosti Tří Studánek (1320 m n. m.),
Valašská bouda na Keprníku apod. Většina uvedených objektů se nachází ve výškách kolem
1300 m n. m., v té výšce pak zřejmě i probíhala tehdejší AHL.
V období vrcholení antropogenních impaktů (první polovina 19. století) máme doklady   o
průběhu AHL v podobě Ulrichem stanoveného vegetačního chodníku a Kattnerem
stanoveným průběhem AHL, oba kladli rozmezí mezi lesem a nelesem na hlavním hřebenu do
výšek cca 1250 – 1300 m n. m. I když jejich hranice lesa probíhala zřejmě mírně níže oproti
AHL , která by byla stanovená dle kriterií Jeník et Lokvenc (1962), máme z tohoto období
doklady (Kneifel, 1806, Micklitze, 1857 in Jeník et Hampel, 1991), o tom, že bezlesí na
hřebenech Jeseníků bylo daleko rozsáhlejší oproti dnešnímu stavu. Tehdejší rozsah bezlesí byl
i jedním z důvodu vzniku mur při povodních na konci 19. století. Jejich odlučné zóny se dnes
již nachází v lese.

Fig.5: Extend of treeless region on the ridges of the Jeseníky Mts. was much larger than today (about 1900, photo R. Sponer, publicized by
Jeník et Hampel, 1991).

V další fázi se jednalo o vliv holosečných těžeb a následných výsadeb, které se výrazně
dotkly fyziognomie a struktury AHL. Většina porostů při AHL pochází právě z období
vysokohorského zalesňování (to jsme ověřovali vývrty Presslerovou sondou). Právě výsadby,
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zejména kosodřeviny (Pinus mugo), měly bezesporu největší vliv na charakter AHL. V pozadí
těchto aktivit stála zejména snaha o zabezpečení - zvýšení AHL, posléze obava před
svahovými procesy (např.mury), probíhající od 80. let 19. století s přestávkami a v různé míře
až do nedávné minulosti. Nejvýrazněji negativně se tyto výsadby podepsaly na změně
intenzity a chodu limitujících přírodních faktorů (např. činnost lavin, plazivého sněhu, chodu
vymrzání atd.) druhově velmi bohatých a unikátních společenstev v závětrnném turbulentním
prostoru anemo-orografických systémů (kar Velké kotliny, Malá kotlina, Sněžná kotlina,
Kotlina Šeráku, Kotlina Volského potoka aj.) podobně jako ve společenstvech vyfoukávané
arkto-alpinské tundry (nejmarkantněji např. na Šeráku, kde zůstalo zachováno jen torzo
původních společenstev, dále na Keprníku, svazích Petrových kamenů apod.).
Naopak výrazné umělé snížení hranice lesa těžbou dřeva a pastevní činností nacházíme
zřejmě nejnápadněji na východních svazích Pradědu (pramenná oblast Sokolího potoka).
Alblová (1970), Deylová-Skočdopolová (1984) zde uvádí hranici lesa ve výšce 1290 m,
hranici stromu 1420 m. Antropicky výrazně sníženou hranici lesa též nacházíme např. na
severovýchodním svahu Keprníku, kde podle Alblové klesá hranice lesa až na 1310 m
(hranice stromová zde podle Alblové dosahuje 1350 m, stejně jako mezi vrcholem Keprníku a
Žalostnou), podle našich měření klesá hranice lesa v nejnižším místě až na 1260 m n. m.
Domníváme se, že se zde jedná o příklad rozšíření pastviny na úkor lesa.
Podle dnešního synmorfologicého utváření hranice lesa (způsob přechodu lesa do bezlesí,
vegetační složení, vzdálenost AHL od hranice stromu) a na základě historických a
geomorfologických průzkumů je možno vymezit určité enklávy s uměle sníženou hranicí lesa.
Jedná se o jižní a severní část Mezikotlí, kde hranice lesa končí náhle vysokými smrky, nad
hranicí se pak nachází prtě a svážné cesty. Ve střední části Mezikotlí byla i před zásahy
člověka hranice lesa zřejmě přirozeně snížená, nachází se zde karoid a dodnes zde dochází
k velkým akumulacím sněhu. Dále se jedná o uváděné východní svahy Pradědu a
severovýchodní svahy Keprníku. Na západním svahu hlavního hřebene je uměle snížená
hranice lesa v okolí Švýcárny. Dále se mírně snížená hranice lesa nachází v Medvědím a
Jelením dole, kde vegetační chodník zřetelně odděluje porosty nad ním (nedosazované) a pod
ním (pravidelný spon, dosazované).

Poloha a fyziognomie potenciální alpinské hranice lesa
Většina autorů zabývajících se Hrubým Jeseníkem (Alblová, 1970, Deylová-Skočdopolová,
1984, Jeník  et Hampel, 1991) považuje za pravděpodobné, že nejvyšší vrcholy Hrubého
Jeseníku (analogicky i Králického Sněžníku) nebyly zalesněny před počátkem vlivu člověka,
resp. polohy nad 1400 m zabíraly v minulosti rozvolněné porosty o malém zápoji a výšce
stromů, které nelze pokládat za les.
Co se týká potenciální výšky přirozené alpinské hranice lesa, tak Alblová (1970), Deylová-
Skočdopolová (1984) uvádí, že přirozená horní hranice lesa je dosažena pouze na několika
místech na Pradědu, např. na západních svazích (pozn. další partie Praděda, kde je vyvinuta
přirozená horní hranice lesa neudává ani v jedné ze svých dvou prací), je ovlivněná
klimaticky při spolupůsobení vrcholového fenoménu (hranice lesa 1430 m, hranice stromu
1440 m). Kromě značného přiblížení obou hranic je velmi nápadné ubývání výšky stromů,
uvolňování zápoje a ztráta vitality nad lesní hranicí. Indikace přirozenosti alpinské hranice
lesa blízkostí alpinské hranice lesa a stromu však v Jeseníkách podle našeho názoru,
vzhledem k jejich silnému ovlivění člověkem, není možná. Většina takovýchto porostů jsou
prokazatelné výsadby, ve velkých nadmořských výškách, kde se podle našeho názoru ještě
porost lesa při AHL nerozpadl, ale k jehož rozpadu již dochází. To platí i o další lokalitě
pokládané Alblovou (1970) za přirozenou – SZ svahu Keprníku, v tomto případě jde o
cenovou výsadbu.
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Deylová-Skočdopolová (1984) tvrdí, že teoreticky lze stanovit klimaticky možnou hranici
lesní v Hrubém Jeseníku mezi 1350 - 1400 m (na základě pravidelného klesání nadm. výšky
lesní hranice v pohořích Evropy od severu k jihu). Jeník (1973) na základě potenciální
průměrné výšky hranice lesa v sousedních Krkonoších (1250) a Babie hoře (1500) odhaduje,
že průměrná přirozená výška alpinské hranice lesa v Hrubém Jeseníku leží ve výšce 1350 m
n. m.  Také podle našeho názoru lze výšku současné klimatické potenciální hranice lesa klást
zhruba do rozmezí 1350 – 1400 m n.m. Její poloha, vzhledem ke konzervativnosti a
stabilizaci vlivem intenzivního makro – vrcholového fenomenu se nebude příliš lišit od
polohy před počátky vlivu člověka. Domníváme se, že v té době AHL nevystupovala na
vrcholové plošiny, zůstávala pod nimi (přítomnost strukturních půd, laviny a společenstva ve
Velké Kotlině, vyfoukávaná společenstva na deflačních plošinách, umístění prvních salaší
zhruba na úrovni dnešní AHL). Co se týká přirozené synmorfologie hranice lesa, ta musela
být značně ovlivněna nepřítomností edifikátorů alpinského stupně (kleč atd.). S největší
pravděpodobností tedy les plynule přecházel do nízkých zapojených smrků (podobně jak dnes
na JZ svahu Pradědu či na vrcholu Velkého Máje), hranice lesa byla blízko hranice stromu.

V. ZÁVĚR
V Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku jsme vymezili následující enklávy nacházející se
přirozeně nad alpinskou hranicí lesa: úsek Petrovy kameny – Pec, masiv Mravenečníku,
Praděd, Malý Děd, Červená hora, Keprník, Šerák a Králický Sněžník. Průměrná výška
alpinské hranice lesa je v Hrubém Jeseníku 1310 m n. m. a na Králickém Sněžníku 1305 m n.
m. Maxima dosahuje hranice lesa na  severozápadním svahu Pradědu - 1380 m n. m., minima
pak na dně Velké kotliny – 1100 m n.m. Celková délka alpinské hranice lesa je v Hrubém
Jeseníku 44 km, na Králickém Sněžníku 4,1 km. Plocha alpinského bezlesí je v Hrubém
Jeseníku 1048 ha. Na Králickém Sněžníku 65 ha (Treml et Banaš, 2001).
Jedním z nesporných dokladů o původnosti bezlesí na vrcholech Hrubého Jeseníku a
Králického Sněžníku je přítomnost arkto-alpinských společenstev. Jedná se zejména o
vyfoukávané alpinské trávníky svazu Juncion trifidi, podrobněji uváděné ze všech bezlesých
enkláv nad alpinskou hranicí lesa a dále některá společenstva z okruhu vysokostébelných
květnatých niv a vysokostébelných trávníků v závětrných turbulentních prostorech, z nichž
některá jsou endemická (Velká a Malá kotlina, dříve kotlina Moravy), společenstva
alpinských pramenišť či arkto-alpinských vrchovišť. Geneze druhého jmenovaného typu
společenstev je spjata s trvalou činností lavin. Ta by nebyla možná bez akumulace sněhu
svívaného z bezlesé vrcholové oblasti, tento komplex procesů je popisován v rámci teorie
anemo-orografických systémů (viz Jeník, 1961). Opodstatněnost teorie A-O systémů a z toho
vyplývající důsledky v synmorfologii AHL potvrzuje také provedená modelace vzdušného
proudění, která prokázala prostorovou korelaci mezi lokalizací závětrných turbulentních
prostor a lokalit s přirozeně sníženou alpinskou hranicí lesa.

Kromě rostlinných společenstev jsou dokladem bezlesí i alpinská společenstva živočichů,
kteří jsou vázáni na výše uvedené arkto-alpinské bezlesé biotopy. Většina těchto druhů zde
má reliktní výskyt, často se jedná o endemitní taxony. Jedná se např. o půdní arkto-alpinské
druhy chvostoskoků, pancířníků, alpinské druhy motýlů.
Důkazem dlouhodobého bezlesí během holocénu je zachovalost určitých periglaciálních
tvarů. Jedná se o strukturní půdy na Vysoké holi, Petrových kamenech, Pradědu, Kamzičníku,
Vysoké Máji, Mravenečníku, na vrcholu Mravenečníku a thufury na Keprníku. Pod
zapojeným lesem by s určitostí zdegradovaly. Dalším z důkazů o kontinuitě alpinského
bezlesí jsou palynologické studie z prostoru alpinské tundry (Müller et Salaschek in Jeník et
Hampel 1991, Rypl 1980), které zde nepotvrzují existenci zapojeného lesa.
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O přítomnosti alpinského bezlesí se zmiňují i četné historické prameny, dokladem polohy
alpinské hranice lesa může být umístění prvních salaší (a seníků), které se musely
z praktických důvodů nutně nacházet buď na, nebo nad hranicí lesa. Jsou jimi ”Volská stáj”
ve 1312 m n. m. na SV výběžku Vysoké hole (1736), Knoblochův dům na úbočí Malého
Děda, stáje u pramene Merty pod Vřesníkem (1300 m n.m.), stáje u Jelení studánky (cca 1300
m n. m.) (1759), salaš z konce 18. století v sedle mezi Májem a Jelením hřbetem v blízkosti
Tří Studánek (1320 m n. m.), Valašská bouda na Keprníku apod. Většina uvedených objektů
se nachází ve výškách kolem 1300 m n. m., v té výšce pak zřejmě i probíhala tehdejší hranice
lesa.
V historické době byla alpinská hranice lesa v Hrubém Jeseníku a Králickém Sněžníku
zpočátku činností člověka stlačována výrazně dolů, největší rozlohu měly hole v polovině 19.
století. Poté došlo vysokohorským zalesňováním k opětnému zvýšení polohy hranice lesa, a to
místy i nad její historicky dokladovanou úroveň (cenová kultura, Keprník). Výrazně se na
fyziognomii a struktuře alpinské hranice lesa, ale také na poklesu biodiverzity a zmenšení
plochy přirozených alpinských fytocenóz, podepsaly výsadby kosodřeviny. Pokud chceme
zabránit zániku těchto fytocenóz, je nutné v nejbližší budoucnosti nepůvodní kosodřevinu
v nejvíce ohrožených lokalitách postupně odstranit.
Dnešní poloha alpinské hranice lesa se podle našeho názoru není výrazně nižší než  poloha
potenciální hranice lesa, antropogenní snížení dosahuje podobných hodnot jako v Krkonoších
(26 m, Jeník, 1973, Jeník et Lokvenc, 1962). Podstatně je však změněna její synmorfologie,
jelikož jsou porosty při alpinské hranici lesa z velké části tvořeny výsadbami.
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PŘÍLOHA:

Fig.6: Alpine timberline in the Kralicky Sneznik Mts. (determination of ATL according to air photo)

.
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Fig. 7: Alpine timberline in the Hrubý Jeseník Mts.-north part
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Fig. 8: Alpine timberline in the Hrubý Jeseník Mts.-south part
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