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Cesta Severem aneb Krajina a příroda Fennoskandie

Tato tiskovina vyšla u příležitosti stejnojmenné výstavy pořádané v Arboretu Nový Dvůr (27. 3. 2014 – 1. 3. 2015).
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Ve skutečnosti jde o polodivoce chované zdomácnělé soby, kteří se potulují ve volné přírodě. Praví „divocí“ sobi jsou dnes ve Fennoskandii vzácní  
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Nepropustné žulové podloží má spolu s klimatem „na svědomí“, že je krajina Severu doslova posetá mokřinami, rašeliništi a jezery. Některá z nich dosahují obřích 
rozměrů jako nikde jinde v Evropě. Většina stojatých vod a mokřadů je pozůstatkem čtvrtohorního zalednění – vody z tajícího pevninského ledovce buď vyplnily 
tektonické sníženiny a erozní rýhy, nebo je zadržely nahromaděné morény. Na mapě světa nenajdete jiný stát s tolika jezery, jako má Finsko (asi 8 % území). Obvykle 
se udává počet okolo 30 000, ale družicové snímky ukazují, že jich může být až 5krát víc! Stejně bohatá a rozmanitá je říční síť Fennoskandie (NP Liesjärvi, jižní Finsko).

Los evropský (Alces alces) je běžný v celé Fennoskadii. Pižmoň (Ovibos moschatus) žije 
v norském NP Dovrefjell-Sunndalsfjela.

Vlk obecný (Canis lupus) není na Severu už 
tak hojný, jak býval.

Rosomák (Gulo gulo) je samotářsky žijící lasicovitá šelma 
s obrovskou silou v čelistech, odtud se jí říká „hyena severu“.

Rys ostrovid (Lynx lynx) se vyskytuje všude na Severu, kde 
nalézá souvislejší les, žije však skrytě a nenápadně.

Sýc rousný (Aegolius funereus) 
hnízdí v lesnatých oblastech. 
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Naopak převislé stélky provazovek (Usnea spp.) měří i několik 
desítek centimetrů a obalují větve a kmeny stromů všelijak 
propletenými trsy.

Plody klikvy bahenní (Oxycoccus palustris) o průměru 
8–12 mm představují v prostředí severských rašelinišť 
důležitý zdroj potravy pro mnoho savců a ptáků.

Medvědice alpská (Arctostaphylos alpina) je přízemní 
keřík rostoucí v tundře i v horách, její listy se na 
podzim zbarví svítivě červeně.

Dřín švédský (Cornus suecica), nesprávně dřínek 
či dříneček, není dřevina, ale bylina s plazivým 
dřevnatým oddenkem.

Galerie fauny a flóry Severu

Listy vrby síťnaté (Salix 
reticulata) hustě pokrývají 
drobné chloupky. 

 Keříkovité stélky dutohlávky sobí (Cladonia rangiferina) 
jsou až 8 cm vysoké. Často vytvářejí souvislé koberce, které 
jsou jednou z hlavních zdrojů potravy sobů.
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Většina lidí si pod severní Evropou představí Skandiná-
vii, geografové spíše hovoří o  Fennoskandii, která 
vedle Skandinávského poloostrova zahrnuje 
i  Finsko, poloostrov Kola a  okolí Ladožského 
a  Oněžského jezera. Toto území o  rozloze  
1 390 000 km2 se řadí k nejstarším součás-
tem evropské pevniny. Po geologické 
stránce tvoří jádro Fennoskandie tzv. 
baltský štít budovaný metamorfova-
nými horninami (rula, svory, křemence 
aj.) a  hlubinnými vyvřelinami (zejména 
žulami) prahorního a starohorního stáří 
z období před více než 3 miliardami let. 
Druhou část představují o  něco mladší 
Skandy – jde o horstvo, které vzniklo při pr-
vohorním kaledonském vrásnění a nasunulo 
se na baltský štít (zhruba 530–400 milionů let).

Dnešní podobu 
Fennoskandie – v  na-
šem pojetí Severu – má do znač-
né míry na svědomí i  souvislý ledov-
cový štít, který celou oblast pokrýval 
během čtvrtohorních ledových dob 
(pleistocénu), tedy na geologických 
hodinách relativně nedávno, poprvé 
před „pouhými“ 1,8 milionu let. Ob-
rovská tíha ledových mas mimo jiné 
zatlačila velkou část Fennoskandie 
pod mořskou hladinu a  teprve po 
skončení glaciálů se vlivem odtávání 
ledovců zase začala zvedat. Proces vy-
nořování ostatně pokračuje dodnes – 
v některých místech až 1 m za 100 let.
Stávající přírodní poměry Fennoskan-
die jsou tak výsledkem vzájemného 
působení různých faktorů, zejména 
geologické historie, zeměpisné po-

Co je to Fennoskandie

Načervenalá žula rapakivi je 
ukázkou jedné z nejstarších 
hornin (až 2 miliardy let).  
Na Severu se vyskytuje zejména 
v jižním Finsku (finský národní 
kámen) a jižním Švédsku, ale 
v podobě tzv. bludných balvanů 
se objevuje i ve Slezsku.

 O zachovalé přírodě Fennoskandie svědčí fakt, že se na jejím území nachází třetina národních parků Evropy (NP Lierne, Norsko).

Za severním polárním kruhem

Už letmý pohled na mapu ukáže, že ve Skandinávii nejsou hory po-
pelkou. Skandy či Skandinávské pohoří se jako kompaktní horská 
soustava táhnou středem poloostrova v délce až 1800 km. V důsledku 
značného stáří je jejich povrch silně denudovaný (obroušený) dlouho-
dobým působením erozních vlivů. Proto zde obvykle nenajdeme str-
mé štíty a ostré skalnaté vrcholy, jaké známe z mladších pohoří typu 
Alp nebo Karpat. Poslední „úpravu“ krajiny zajistil ve starších čtvrto-
horách (pleistocénu) jednolitý ledovcový štít.
Doslova střechou Severu můžeme nazvat jihozápadní Norsko s hor-
ským masivem Jotunheimen, nejvyšším pohořím Skand i  severní 
Evropy vůbec, jehož impozantnost podtrhuje více než 200 vrcholů 
přesahujících výšku 2000 m n. m. Na nejvyšší horu byl po přemě-
ření „povýšen“ Glittertind s  2470 m n. m. namísto dříve uváděného 
Galdhøpiggenu (2469 m n. m.). Nejvyšší vrchol Švédska Kebnekaise  
(2103 m n. m.) leží naopak až na severu v Laponsku, stejně jako o více 
než 700 m nižší finský „rekordman“ Halti (nebo také Haltitunturi) 
s udávanou výškou 1365 m n. m.
V  Norsku také leží naprostá většina z  celkové plochy asi 5000 km2 
evropských ledovců. Nenajdeme je na nejzazším severu, jak by se 
dalo laicky předpokládat, ale ve středu poloostrova na návětrných 
západních svazích Skand. Původně se glaciologové domnívali, že 
skandinávské masy ledu jsou pozůstatkem posledních ledových dob 

Království trollů 

lohy včetně s  ní souvisejícího klimatu a  v  neposlední 
řadě i neuvěřitelně nízké hustoty osídlení se 16–22  

obyvateli/km2. Jen pro srovnání – v  České 
republice žije průměrně 133 obyvatel/km2 

a  v  Nizozemsku dokonce 393 obyvatel/ 
/km2. Není tedy divu, že evropský Sever 

je dnes největším rezervoárem nejmé-
ně narušené přírody na našem konti-
nentu. 
Když se vydáte na Sever, setkáte se 
s  prostředím, které od nás neznáte 
– tundrou, tajgou, fjeldem, horskými 

ledovci či velkými ledovcovými jezery 
a  ohromujícími vodopády, abychom 

zmínili alespoň to nejpodstatnější. Záro-
veň má ovšem Fennoskandie – bez ohledu 

na vzdálenou polohu – významný vztah k pří-
rodě střední Evropy. Vedle historických událostí, 

jako byl pevninský ledovec sahající v  určitých epo-
chách až k našim pohraničním horám, najdeme i lecjaké sou-

časné souvislosti, jako třeba výskyt tzv. boreomontánních a  boreo- 
alpinních druhů, protahující severské druhy ptactva nebo expanze 
severských druhů do jižněji položených končin.
O  tom všem se dozvíte na výstavě Cesta Severem ve výstavní síni  
Arboreta Nový Dvůr. Na mnoha unikátních fotografiích s doprovod-
nými texty je zachyceno vše podstatné z toho, co dodnes dělá severní 
Evropu oázou zachovalé přírody. Pravou severskou atmosféru dodá-
vá výstavě bohatý výběr exponátů fauny Fennoskandie od pižmoně 
a soba jako pravých „králů“ Severu až po drobné lumíky a zajímavý 
hmyz. Nechybí ani dioráma mořského ptačího útesu či malý pohled  
do života tajgy.
Těm, kteří Sever již navštívili, výstava poskytne poučnou reminiscenci 
na chvíle tam strávené, a pro ty, kteří o podobné cestě uvažují, bude 
jistě zdrojem impulzů a nápadů, kam se vydat. Navíc výstava zároveň 
doplňuje stěžejní expozici Slezského zemského muzea Příroda Slez-
ska, neboť na řadě konkrétních příkladů (zejména z fauny) uvádí do 
širšího kontextu vztahy současné středoevropské a severské přírody.

Dodnes tajga místy vypadá, jako by do ní nevstoupila noha člověka, i když na 
počátku 21. století je to stěží představitelné (NP Björnlandet, Švédsko).

Jostedalsbreen s plochou 487 km2 drží prvenství největšího souvislého ledovce 
na evropské pevnině, síla ledu místy dosahuje 300–400 m. Z jeho asi 20 splazů je 
nejznámější Nigardsbreen. 

 Medvěd hnědý (Ursus arctos) nachází v tajze ideální 
prostředí k životu.

Rašeliniště jsou jedním ze symbolů Severu, na některých dosahuje rašelina 
mocnosti až 12 m (okolí Fredriky, Šédsko). 

Modrou barvu ledovců způsobuje hustota ledu, jenž pohlcuje všechny barvy 
spektra kromě modré, kterou odráží. Pro lišku polární (Alopex lagopus) se stala tundra 

celoročním domovem.

Fjeld neboli horská tundra se nachází podle zeměpisné polohy ve výškách  
od 500 do 1200 m n. m. (NP Femundsmarka, Norsko).

Lumík norský (Lemmus lemmus) se vyskytuje 
v tundře i v horském fjeldu.

Čím více k severu, tím rozmanitost přírody ubývá, ale určitě neztrácí 
na zajímavosti. Převažujícím biomem evropského Severu je tajga, pás 
jehličnatých lesů protínající téměř celou Eurasii mezi 60. a 70. rovno-
běžkou. Říká se jí též boreální les – podle Bórea, řeckého boha sever-
ního větru. Jako les bez hranic se táhne na desítky až stovky kilometrů, 
jeden strom vedle druhého, občas padlý kmen, žádná cesta ani stezka. 
Pro oblasti tajgy je příznačné chladné podnebí s krátkým vegetačním 
obdobím po dobu 3–4 měsíců. Základ vegetace tvoří smrky a borovi-
ce, listnáče – hlavně břízy, jeřáby, topoly, osiky a vrby – se objevují na 
světlinách. Uvnitř porostů bývá kvůli nedostatku světla keřový a by-
linný podrost slabý (kromě borůvek), zato všude najdeme hodně kap-
radin a hub, koberce mechů a spousty lišejníků, které pestrostí barev 
a  tvarů jako by v ponuré tajze nahrazovaly chybějící květiny. Zvířat, 
jejichž domovem je výhradně tajga, není mnoho, uveďme třeba ro-
somáka, poletušku slovanskou, puštíka vousatého, sovici krahujovou, 

hýla křivčího, křivku velkou či sojku zlověstnou. Většina ostatních dru-
hů žije v lesích i jinde na kontinentu, v tajze jsou možná hojnější nebo 
souvisleji rozšířené.
Nejsevernější oblasti Evropy při pobřeží Severního ledového oceánu 
pokrývá arktická tundra. Rovná bezlesá krajina, nevlídné klima, stálý 
vítr, věčně zmrzlá půda a  vegetační období trvající nanejvýš 60 dní 
z ní dělají jedno z nejméně pohostinných míst na Zemi. V evropské 
tundře zima končí až v květnu a už v srpnu se znovu hlásí sněhovými 
přeháňkami. Během kratičkého léta, kdy slunce svítí nízko nad obzo-
rem téměř 24 hodin denně, se vzduch příliš neohřeje. Dosáhne-li tep-
loměr k 10 °C, nastanou v tundře «vedřiny».
V  pravé tundře nerostou stromy, neboť jejich kořeny neproniknou 
věčně zmrzlou půdou a  skalnatým podložím. Nahrazují je zakrslé 
a mělce kořenící dřeviny, které snáze odolávají silným větrům a v zimě 
se schovají i pod nevysokou vrstvou sněhu. Ve výčtu fauny dominují 
bezobratlí živočichové. Kdo do tundry zavítá v  létě, ocitne se upro-
střed mračen bodavých komárů či muchniček a obvykle nemá ani čas 
a chuť si všímat poletujících motýlů, čmeláků či v přízemní vegetaci 
pobíhajících brouků a všudypřítomných pavouků. Z obratlovců pře-
važují ptáci, kteří otázku, jak přežít zimu v  tundře, mají vyřešenou 
– přiletí sem na léto vyhnízdit, a  když splní rodičovskou povinnost, 
odletí zase k  jihu. Celoročně zůstávají tundře věrní bělokuři, sovice 
sněžní, zajíci běláci, sobi, lišky polární a hlavně lumíci, na nichž je vět-
šina masožravců existenčně závislá.
V místech, kde tundra přechází v tajgu, se objevuje lesotundra s jed-
notlivými stromy či skupinami vzrostlejších dřevin. Specifickým pro-
středím Fennoskandie je tzv. fjeld – v podstatě jde o horskou tundru 
na rozsáhlých náhorních plošinách nad horní hranicí lesa. Po velkou 
část roku zůstává pokryta sněhem, který zmizí pouze během krátkého 
horského léta. Na rozdíl od pravé tundry najdeme fjeld také ve všech 
vyšších horách jižněji ve Skandinávii, kde dosahuje podstatně větší 
rozlohy.

Romsdalské Alpy jsou jedním z mála skandinávských pohoří s divoce rozeklaným reliéfem do výšek okolo 2000 m n. m. Přirovnání k Alpám tedy není přehnané.

Trollové (též trolové) patří 
k nejznámějším severským 
mytologickým bytostem. 
V severských bájích a pohádkách 
mají nejrůznější podobu od drobných 
skřítků po obrovité, někdy i dvoj- či 
trojhlavé bytosti, které škodolibě 
komplikují lidem život. Zdržují 
se v horách, jeskyních, temných 
hlubinách jezer, vodopádech 
i ve fjordech. Jejich hlavní 
charakteristikou je život v temnotě 
– troll, na něhož dopadne sluneční 
paprsek, se promění v kámen. Proto 
živého trolla nikdy nemůžete spatřit.

před 10–12 tisíci lety, ale výzkumy ukázaly, že jsou mnohem mladší.  
Obvykle vytvářejí ledové čapky či bochníky na náhorních plošinách 
a vrcholech hor, z nichž směřují různě dlouhé splazy do okolních údo-
lí, v některých případech až hluboko k pobřeží fjordů. Odtud se ozna-
čují jako ledovce „norského typu“ nebo ledovce „fjeldové“.


