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Miestom IV. zjazdu Slovenskej botanickej spoloč
nosti pri SAV je Nitra, ktorá sa stala centrom sloven
ského polnohospodárstva nielen tým, že leši v úrodnej
oblasti, ale najmä koncentráciou polnohospodárskeho
školstva, výskumných a riadiacich inštitúcii ako i ce
loštátnej poľnohospodárskej výstavy. Agrokomplex 1984
sa koná pod názvom " Agroekológia " a je preto priro
dzené, že zjazd slovenských botanikov, ktorý sa koná
počas výstavných dni je organickou súčasťou podujatí
výstavy ako svojim ústredným heslom ’ PREVENCIOU A
OCHRANOU RASTLINSTVA K VYVÄŽENEO P0ĽN0H0SP0DÄRSKE3
KRA3INE ", tak aj obsahom a zameraním celého svojho
jednania.
Hlavnou úlohou zjazdu je zhodnotiť výsledky prác
slovenských botanikov, prediskutovať zameranie výskumu
v 8, päťročnici tak, aby celá činnosť Slovenskej bota
nickej spoločnosti prispela k plneniu uznesení 8. pléna
ÚV KSČ z roku 1983.
Snahou prípravného výboru i všetkých organizáť rov je, aby Zjazd uvedené úlohy splnil. K tomuto má
prispieť aj vydanie Zborníka referátov už pred zahájením
zjazdového jednania. Uvedomujeme si, že Zborník v takej
to forme nemôže byť definitívnym materiálom. Chýba v čom
diskusia i niektoré referáty, ktoré aj po posune dátumov
akceptovania nám autori nedodali. Tlačová komisia sa
však držala známeho slovenského príslovia “ kto skôr
dáva - dvakrát dáva ". Predložený Zborník referátov už
v priebehu zjazdu má plniť úlohy inforaačné pri velai
pestrom zastúpení jednotlivých botanických odborov, ale
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ej úlohy racionalizačné a zjednocovacie.
V priebehu XV. zjazdu si pripomínané výročia naj
významnejšej udalosti v modernej histórii slovenského
národa - 40. výročie SNP. Zjazdy slovenských botanikov,
činnosť Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV,
rozsah skúmaných oblasti, prezentované výsledky svedčia
o mimoriadna úspešnom rozvoji biologických vied.
Chceme vyjadriť presvedčenie, že aj napriek niek
torý® nedostatkom, ktoré bolo z časových dôvodov obtiažne odstrániť, sa Zborník referátov zo IV. zjazdu Sloven
skej botanickej spoločnosti pri SAV stane hodnotným ma
teriálom pre všetkých účastníkov.

Xng. Miroslav Zima, CSc.
RNDr. Anna Kubová, CSc.
za komisiu pre tlač.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov. bot. spol., Nitra 19S4
FUNKCIA RASTLINNÝCH SPOLOČENSTIEV V POĽNOHOSPODA'rSKEJ
KRAJINE
Ján Michalko
Ústav experimentálnej biológie a ekológie CBEV SAV
814 34 Bratislava
Človek potreboval v každej dobe vedieť o rastlin
stve tolko, aby to stačilo uspokojovať jeho najnutnej
šie životné potreby na úrovni spôsobu života svojej do
by. človek súčasnej doby žijúci v zložitej spoločnosti
potrebuje aj primerané znalosti o rastlinstve a jeho
prostredí. Základné zákony živej a neživej prírody pla
tia tak dnes ako platili v primitívnej ľudskej spoloč
nosti. Ľudská spoločnosť je už dnes veľmi početná, člo
vek osadil celú zem. Nepomerne sa zmenili jeho znalosti
o prostredí, ktoré ho obklopuje. Preto aj znalosti o
rastlinstve našej prírody majú byť na úrovni potrieb a
požiadaviek doby.
Nás teraz zaujíma, akú funkciu majú rastlinné spo
ločenstvá poľnohospodárskej krajiny. 0 tejto problema
tike možno hovoriť na širšej až všeobecnej úrovni a mož
no ju zúžiť na úroveň našich pomerov. My sa pridržíme
druhej alternatívy.
Rastlinstvo a jeho spoločenstvá
Rastlinstvo je dôležitou súčasťou biosféry, v kto
rej žijeme. Udáva sa, že tvorí až 95% biomasy na zem
skom povrchu. Dáva výraz každej časti povrchu zeme /les,
lúka, pasienok, step atd./. Rastliny sú producenti po
travy človeka a zvierat, viažu slnečnú energiu. Produ-
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kujú organické zlúčeniny, ktoré slúžia konzumentom /člo
vek, živočichy/priamo /bylinožravce/ a nepriamo /mäso
žravce/. Pôdne organizmy, mikroorganizmy mineralizuji
organickú hmotu, menia ju na jednoduché zlúčeniny. Ten
to zložitý proces sa odohráva v biocenóze či /podľa Sukačeva/ v biogeocenóze« Biogeocenóza má určité vzťahy k
prostrediu, dalej vzťahy medzi jednotlivými jej zložka
mi a udržuje ako dynamický celok reguláciu zložitých
procesov, ktoré se v nej odohrávajú.
Všetky organizmy v prírode /včítane rastlinných/
sa zoskupujú do spoločenstiev, a to podľa klimatických
a pôdnych podmienok. Zo spoločného
súžitia organiz
mov vyplýva významný biocenotický činiteľ. Tieto spolo
čenstvá sa menia v čase a priestore. Dôležitá je ich mi
nulosť, ich pôvod. Vo svete aú známe biogeocenózy, kto
ré sú postupne sa meniacimi ale priamymi pokračovateľ
mi treťohorných biogeocenóz. V našich podmienkach taký
mi môžu byť len jednotlivé druhy alebo ich skupinky,
ktoré sa počas doby ľadovej a najmä po nej včlenili do
iných spoločenstiev.
Ak chceme poznať rastlinné spoločenstvá, musíme
poznať ich druhové zloženie, ich rozäírenie a vzťahy k
prostrediu. Musíme poznať aj ich aukcesiu. sú časťou
biogeocenóz, ktoré sú zložitým útvarom. Je ťažko ich na
raz študovať, preto sa študujú postupne ich zložky. V
modernej dobe sa viac a viac pristupuje k ich celkové
mu Studiu.
Rastlinné spoločenstvo /fytocenóza/ je zoskupenie
rastlín na určitom území, ktoré sa vzájomne viažu na
prostredie a prostredníctvom neho aj medzi sebou /pozri
J. Klika 1955, str. 8/. Spoločenstvo mení neustále pro
stredie a tým sa mení aj ono. Každé spoločenstvo má svo-
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je špeciálne vlastnosti, ako sú: konkurencia /boj/, zme
na vývojového cyklu jedincov, komplex endogénnych činite
ľov, vzájomné ovplyvňovanie zložiek, štruktúru, adaptá
ciu na stanoviště a iné.
Důležité je usporiadanie poznatkov o fytocenózach
do určitého systému, ktorý pomáha poznať rastlinstvo v
celej jeho variabilite. Základnou klasifikačnou jednot
kou je asociácia t.j. typ ŕytocenózy zahrňujúci organi
začne zhodné ŕytocenózy. Zložitejšie fytocenózy tvoria
vrstvy /machy, lišajníky atď./ - synúzie fytocenózy.
Synúzie treba chápať ako súčasť fytocenózy. Špeciálnou
problematikou v tomto smere sú práve agrofytocenózy,
ktoré sú pre klasifikáciu obťažným objektom pre svoju
dynamiku. V strednej Európe sa používa pojem biocenózy.
V.N. Sukačev ho rozšíril na pojem biogeocenózy. Ide o
rastlinné a živočíšne spoločenstvo s mikroklímou, pôdou
a vodným režimom. Chápe to ako jediný a vzájomne podmie
nený celok. V modernej dobe sa viac hovorí o ekosystém
moch. E.P. Odum /1977, str. 19/ považuje pojem ekosys
tému za v podstate to isté, čo biocenóza či biogeocenóza. V Európe sa vytvoril systém rastlinných spoločen
stiev zhrňujúci poznatky o nich. Tento systém umožnil
a umožňuje hlbšie prenikať do ich organizácie, poznať
ich zloženie, dynamiku a vzťahy k prostrediu.
Aj ekologické, najmfi americké školy zdôrazňujú, že
ekológia sa zaoberá vyššími systémovými úrovňami ako je
jednotlivý organizmus. Pre ňu /viď E,P. Odum 1977/ spo
ločenstvo organizmov zahrňuje všetky populácie druhov,
žijúce na určitom území. Za ekosystém považuje spolo
čenstvo organizmov plus neživé prostredie. Najväčšia ekologická sústava je biosféra, či ekosféra. Osobitnú
pozornosť obracia na význam

populácií organizmov. My
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zostaneme nateraz v tradíciách európskych škôl v tom,
čo sa týka vymedzenia pojmov, týkajúcich sa klasifiká
cie vegetácie. Je nutné však prehlbovať naše poznatky
o druhoch, ich populáciách, o ich vzájomných a medzidru
hových vzťahoch. Nezabúdame však, že rastlinné spoločen
stvo je len súčasťou biogeocenózy, či ekosystému.
Rastlinné spoločenstvá na našom území.
Poznaniu rastlinstva v SSR sa venovala v posled
ných desaťročiach patričná pozornosť. Pri jeho klasifi
kácii sa použil stredoeurópsky systém. Už doterajšia
klasifikácia našej vegetácie nám umožňuje poznatky o
rastlinných spoločenstvách súborne poznať, ohodnotiť,
formulovať a vysvetliť ich tak, aby nakoniec sa mohli
účelne aplikovať pre potreby ľudskej spoločnosti. Kla
sifikačné jednotky rastlinstva a ich sústavy sú priro
dzené. Agroekosystémy stoja na rozhraní prirodzených a
umelých sústav. Tu sa viac uplatňuje konvenčnosť, t.j.
dohoda založená na vedeckých poznatkoch. Aj pojem aso
ciácia je pojem vzniklý takouto dohodou. Existuje však
aj reálne v prírode. Dohodnutými jednotkami sú napr. aj
vegetačné oblasť, areál a pod. TÚto systémovú oblasť
treba aj naďalej rozvíjať v poznávaní rastlinstva.
V našich pomeroch sa v klasifikácii rastlinstva po
kročilo, ale ucelená moderná sústava len čaká a ešte uplynie veľa času, kým sa vypracuje. Problémom budú aj
nové idiotaxóny vylíšené hlbším štúdiom populácií aggregátnych idiotaxónov, na ktorých stojí vo veľkej miere
naša /a nielen naša/ klasifikácia vegetácie.
Rastlinné spoločenstvá a krajina.
našej úvahy je, akú funkciu majú rastlin

jroblémom

né spoločenstvá v poľnohospodárskej krajine. Pojem "kra
jina" je pojmem geografickým. Geografi ho v súčasnej
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dobe považujú za jeden zo základných ekologických poj
mov. Používa sa vSak aj v iných odboroch a tiej mu prisu
dzujú rôzny význam. Preto sa často pojem ''krajina" ob
medzuje rôznymi prívlastkami, ako napr, prirodzená, umelá, priemyslová, pustá, lesnatá, horská, kotlinové
atď. Cieľom obmedzenia je dosiahnuť špecifický význam
tohoto pojmu. V oblasti, kde prevažuje poľnohospodárska
výroba sa pojem "krajina" špecifikuje na poľnohospodár
sku krajinu. Všeobecne sa pojem "krajina" považuje za
všeobecnú kategóriu našich predstáv o súbore vlastností
určitej oblasti na povrchu zemskom.

Mezera /1979/ my

slí, že pojem "krajina" takto chápaný sa zamieňa za kra
jinný typ. Zlatník A. /1975/ považuje takto chápaný po
jem krajiny za analogický pojmu biogenocenóza.
Geografický pojem krajiny je časť zemského povrchu,
ktorý je - vývojové rovnorodý a má určitú štruktúru jed
notlivých zložiek majúcich vzájomné prirodzené vzťahy.
Z ekologického hľadiska je krajinou súbor biotopov, alebo
ekosystémov a im odpovedajúcich biocenóz /Mezera, 1979
str. 12/.
Vegetáciu musíme považovať za jednu z najvýznam
nejších zložiek krajiny. Udáva jej celkový ráz. Tvorí
veľkú, ba prevažnú časť biomasy aj v každej konkrétnej
krajine. Posudzovať preto akúkoľvek krajinu bez znalo
sti vegetácie nemožno, snáď len mesačnú, arktickú a pod.
Keď sa v poslednej dobe začalo uvažovať o krajine ako
o súčasti životného prostredia /atď./, čím ďalej tým
viac sa zdôrazňovala potreba znalosti vegetácie. Upria
movala sa pozornosť na vedný smer zaoberajúci sa kla
sifikáciou vegetácie - fýtocenológie.
Pojem krajina je pojmom klasifikačné umelým, kto-
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rý sa doposiaľ objektívne nedefinoval. Neistota pojmu
je v tom, že ide o dosť veľké územie, ktoré nie je jed
notné vegetečne ani inak. SÚ názory, že krajina ako geo
graficky a ekologicky homogenně územie v prírode asi ne
existuje. Z ekologického hľadiska sa v prevažnej miere
skladá z niekoľkých ekotopov, ktorá mozaikovite na se
ba nadväzujú а за prelínajú. Im odpovedajú bicgeocenózy vyjadrujúce jednotu živej prírody a neživého prostre
dia .
Poľnohospodárska krajina je taká, kde v prevažnej
miere prevláda poľnohospodárska výroba. Tá predstavuje
špecifický výrobný proces majúci špeciálne pracovné pro
striedky, predmety, vyžaduje špeciálne pracovné prostre
die a jej produkty majú špeciálne vlastnosti. Tie sa via
žu bezprostredne na krajinu. Poľnohospodárska výroba
má v podstate biologický charakter. Využíva produkčnú
schopnosť organizmov, z ktorých primárnymi sú kultúrne
rastliny. Využívajú pôdu, ovzdušie, vodu, svetlo a te
plo.
Základným pracovný prostriedkom poľnohospodárskej
výroby je pôda. Lesy v SSH zaberajú okolo 39% povrchu.
Poľnohospodárska pôda tvorí 51%, spolu lesy a poľnohos
podárska pôda zaberajú okolo 90% povrchu.
Lesy a rastlinstvo vôbec plnia niekoľko významných
funkcií v krajine: vodohospodársku, protieróznu, pomáha
jú vytvárať zásoby spodnej vody a tak napájať pramene a
toky, umožňovať výpar vody a udržiavať určitú vzdušnú
vlhkosť, atď. Regenerujú ovzdušie v krajine, obohacujú
ho kyslíkom a vodnými parami a znižujú obsah CO^ v ov
zduší .
Uvedenú funkciu plní aj správne obhospodarovaná
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a kultúrami osadená poľnohospodárska pôda. Možno pove
dať, že každé zvýšenie rastlinnej produkcie na poľnohos
podárskej pôde, zlepšenie lesov, ozelenenie sídiel, ciest,
medzi atď. sa prejaví zlepšením vyššie uvedených regene
račných účinkov vegetácie na ovzdušie a pôdu.
Na ornej pôde u nás sa pestujú prevažne jednoroč
né plodiny /asi 80%/ a menej /asi 20%/ viacročné krmo
viny. Ostatná poľnohospodárska pôda sa využíva na lúky,
pasienky, krovité a stromové kultúry a iné. Kultúrne ras
tliny majú teda na krajinu priaznivý vplyv.
Poľnohospodárska krajina vhodne kombinované s kra
jinou, v ktorej prevládajú lesy, má veľký krajinnotvorný
význam v prírode. Fri správnom ošetrovaní a využívaní
môže plniť aj funkciu rekreačnú. Tieto názory majú mno
hí, napr. /К. Jňva, D. Zachar a kolektív 1981/.
Stav poznania vegetácie v poľnohospodárskej krajine
u nás.
Povedali sme, že vegetácia udáva charakteristický
ráz krajine. Vegetácia v určitej krajine má určité zlo
ženie, rastliny patria k určitým formám, druhy'ma j ú i, rčitý rast atd. Znalosť vegetácie v každej a teda aj ioľnohospodárskej krajine sa považuje za jeden z najdôleži
tejších predpokladov poznania jej ekológie. Geobotanické
práce poskytujú základné poznatky pre klasifikáciu a trie
denie krajín.
Poľnohospodárska orná pôda na území SSF. zaberá najmS polohy dubového a nížinného vegetačného stupňa. Vyš
šie polohy /bukový, smrekový až subalpínsky stupeň/ za
berajú najmä páienky a lúky a len menšiu časť dolnej ča
sti bukového vegetačného stupňa aj orná pôda. Poznanie
vegetácie mnohých území zabrané ornou pôdou na území
SSE pokročilo.
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Zo všetkých nížinných oblastí vyšli mnohé súbornejšie práce o lesných, lúčnych, pasienkových, slatinných,
ruderálnych a segetálnych spoločenstvách. Podobné situá
cia je v poznaní vegetácie vnútrokarpatských kotlín, kto
ré sú poľnohospodárskou výrobou od nepamäti atakované.
Pokročilo aj poznanie vegetácie pahorkatín a podhorských
oblastí, a to najmä sprašových pahorkatín juhozápadného
Slovenska, ktorých poľnohospodárske pôdy patria k našim
najproduktívnejším pôdam. Pre väčšinu týchto oblasti sa
vyhotovili aj vegetačné mapy /potenciálna alebo do ne
dávnej minulosti rekonštruovaná pôvodné prirodzená vege
tácia/ veľkých mierok /1:100.000, 1:50.000 i väčších/.
Vo výskume v týchto oblastiach sa pokračuje.
Horské oblasti významné pre poľnohospodársku výro
bu z hľadiska poznania lúčnej a pasienkovej vegetácie
sú menej známe ako vyššie uvedené oblasti. SÚ známe ho
le časti Veľkej Fatry, Kubínskej hole, Nízkych, Vysokých
a Západných Tatier a niektorých oblastí Slovenského rudohoria, Fatier a iných hôr.
Pre celé územie SSH sa vyhotovila a v r. 1985 výjde tlačou Geobotanické mapa SSH 1:200.000. Je to mapa
znázorňujúca klimaxovú vegetáciu aká by bola v dobe pred
veľkými zásahmi človeka. Územia zabrané ornou a z prevaž
nej časti /okrem subalpínskeho vegetačného stupňa/ celou
poľnohospodárskou pôdou boli pôvodne porastené lesom.
Dnes v týchto oblastiach pôvodnú prirodzenú vegetáciu
reprezentujú len.zvyšky lesov, v horských polohách lúč
na a pasienkové vegetácia, vodná, skalná a zčásti aj slanisková, rašelinná a slatinná vegetácia /ťažbou a melio
ráciami už zväčša zničená/. Druhotná vegetácia prirodze
ných lúk a pasienkov je už dnes podstatne ovplyvnená hno
jením, melioráciami a zavádzaním importovaných tráv, ďa~
teľovín a pod. Vegetácia kriačin reprezentuje náhradnú
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prirodzenú vegetáciu lesných plášťov /niekde sú aj zvyš
ky pôvodných kriačin/. Táto vegetačná mapa pomerne veľ
kej mierky dáva obraz o prirodzenej potencii poľnohospo
dárskej krajiny, alebo každého jej typu. Umožní porov
nať dosah zásahu človeka do rastlinnej prírody, rajonizovať oblasti poľnohospodárskej výroby, atď.
Rastlinné spoločenstvá v poľnohospodárskej krajine.
Už sme zdôraznili, že poznanie rastlinných spoločen
stiev má veľký význam aj v krajine poľnohospodárskej. V
našich podmienkach najväčšiu časť poľnohospodárskej kra
jiny zaberá orná pôda. Z hľadiska funkcie rastlinných
spoločenstiev v tejto krajine majú i naďalej veľký výz
nam klimaxové spoločenstvá, t.j. v našich podmienkach
lesné. Ich zvyšky musíme chrániť. V minulosti boli veľmi
ovplyvnené /intenzívna ťažba, menšia starostlivosť o ich
zdravý vývoj, pastva, vyhrabávanie lístia, zber žaluďov,
bukvíc a pod./. V súčasnej dobe sú iné nepriaznivé vply
vy na zvyšky týchto lesov, ako napr. zhoršenie ovzdušia
vplyvom imisií, urbanizácia a turizmus, dosah chemickej
ochrany kultúr, moderné technika obhospodarovania a ťažby
lesa, atď.
balším článkom su lúky a pasienky. Ich výmera sa
podstatne zmenšila a zmenšuje. V našich najúrodnejších
oblastiach /sprašové pahorkatiny/ už skoro neexistujú.
Mokrade a vlhké lúky sa odvodnili a odvodňujú.
Nastala invázia cudzích i našich segetálnych a ru
tí erálny ch druhov. Zaplavujú lesy v nížinách a pahorkati
nách, sídla a všetky poľnohospodárske kultúry. Lužné le
sy zaplavili mnohé byliny ako Solidago gigantea, Aster
novi-belgii a iné. Pobrežnú vegetáciu riek miestami za
plavila americká Echinocystis lobata a pod. 0 invázii
cudzích poľných burín, najmH z čeľadí Chenopodiaceae,
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Asteraceae vedia tí, ktorí sa touto skupinou vegetácie
zaoberajú.
V lesoch sa zavádza rozsiahla výsadba, a to cudzích
alebo domácich drevín cudzieho alebo lokálne vzdialeného
domáceho pôvodu. Toto podstatne ovplyvní náš lesný fytogenofond. V poľnohospodárskej krajine sú veľké plochy porastené agátom. Pod porastami agátu vyhynulo pôvodné ra
stlinstvo a iste aj zvieratstvo. Podobne je to aj s inými
lesnými kultúrami. Agrocenózy len z časti nahradzujú fun
kciu pôvodnej prirodzenej vegetácie. Ideálnym stavom je
vegetácia klimaxová. Jej odstránením sa narušila biolo
gické rovnováha v poľnohospodársky intenzívne využívanej
krajine. Určité narušovanie biologickej rovnováhy by exi
stovalo aj v prirodzenej krajine. Premnoženie určitých
druhov v ekosystémoch spôsobujú rôzne okolnosti /napr.
makroklimatické a iné/. Prirodzené ekosystémy majú urči
tú stabilitu, ktorá sa dá ľahšie kontrolovať ako stabili
ta egroekosystémov. Dosiahnuť ich stabilitu ostáva za
tiaľ len ideálom. Rastlinné spoločenstvá zabezpečujú koľobeh látok v prírode.
Všetky rastlinné spoločenstvá produkujú kyslík a iíié látky. Najefektívnejšia je produkcia prirodzeného vy
rovnaného lesa. Napr. jeden storočný buk vysoký 25 m a
v korune široký 15 m uživí ročne kyslíkom asi 10 ľudí.
Jeden ha lesa /opadavý les mierneho pásma/ vytvorí ročne
6-10 ton kyslíka a ihličnatého lesa až 9-15 ton ročne.
l'reba dobre poznať všetky spoločenstvá v poľnohos
podárskej krajine. Poznať aj agrofytocenózy je úlohou
dalších rokov. Segetálne a ruderálně spoločenstvá sa kla
sifikujú podľa rovnakých princípov ako prirodzené. Zdá sa,
že väčšie úspechy môže priniesť štúdium populácií druhov
agrofytocenóz. Tá istá populácia určitého druhu sa chová
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inkšie v jednej a inakšie v inej cenóze. Má svoje osobit
né vlastnosti a prejavy a jej jedince zas osobitné. Nie
sú dôležité len číselné vzťahy a štruktúry populácií jed
notlivých druhov, ale aj ich genetické vlastnosti. Popu
lácie druhov majú určitú veľkosť, zloženie a stabilitu.
Ich vlastnosti sa menia v čase a priestore a určitou rý
chlosťou. Populácie každého druhu sa množia /produkcia
nových jedincov/. Hovorí sa o ekologickej a fyziologic
kej množivosti. Prvá je menlivá v závislosti na veľkosti
a zložení populácie a na ekologických činiteľoch. Existu
je prirodzene aj úmrtnosť populácie. Tá je tiež fyziolo
gická a ekologická. Jedinci, z. ktorých sa populácia skla
dá, majú určitý vek. Podľa veku populácií druhov v spo
ločenstvách možno usudzovať na stabilitu spoločenstiev.
Naším cieľom je dosiahnúť stabilitu rastlinných spo
ločenstiev v poľnohospodárskej krajine. Premnoženie po
pulácií určitých druhov vyvoláva kalamity. Treba poznať
faktory, ktoré zabraňujú toto premnožovanie. Su priamo
závislé na hustote populácie druhu /napr. konkurencia,
choroby, iné biotické a cenotické faktory/. Ekologické
/menlivé/ faktory pôsobia nezávisle na hustote.
Dôležité je tiež poznať indikačnú hodnotu druho ,
ich populácií a spoločenstiev. Indikujú vlastnosti a pod
mienky prostredia. Rastlinné spoločenstvá, ktoré sa vyví
jajú prirodzene, sú výrazom pôsobenia celého súboru či
niteľov prostredia a vzájomných konkurenčných dôsledkov
počas dlhej, možno až geologickej doby. Táto indikačné
hodnota sa dá využiť pri pestovaní poľnohospodárskych
kultúr. Rôzne druhy a rastlinné spoločenstvá /ktoré mož
no považovať ako najlepšie indikátory, najmä makroklimatické/, sú dnes známe ako indikátory. Ich indikačná hod
nota sa využíva. Indikujú najmä makroklímu /spoločenstvá,
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dub, buk, smrek a i./, mikroklímu /tis, jedľa, drieň,
topole, jasany a i./, zloženie pôd, obsah Ca v pôde, jej
zrnitostné zloženie, pH pôd, vlhkosť pôd a pod. Treba
venovať veľkú pozornosť po tejto 3tránke vä^íkým rastlin
ným spoločenstvám v poľnohospodárskej krajine,
Vedecko-technické revolúcia vyvoláva v prírode veľmi
veľké zmeny, ktoré sa sotva dajú s minulosťou porovnávať,
Ohrozuje, alebo už ohrozila existenciu rastlinných spolo
čenstiev a ich komponentov. Ohrozuje viac alebo menej aj
život človeka. Rýchlosť týchto zmien bráni rastlinným or
ganizmom sa adaptovať na tieto zmeny. Preto sa musia hľa
dať cesty a prostriedky, ako zabrániť nepriaznivým vply
vom ľudskej spoločnosti. Musí sa cieľavedome usmerňovať
vplyv človeka na rastlinnú prírodu, a to najmä v poľno
hospodárskej krajine.
Literatúra
1. Jáva |C., Zachar D. a kol., Tvorba krajiny v ČSSR z
hľadiska poľnohospodárstva a lesníctva. AcademiaVeda, Praha-Bratislava 1981, s. 591.
2. Klika J., Nauka o rostlinných společenstvech /fytocenologie/. Praha 1955, s. 361.
3» Lavrenko E,M. a Korčagin A.A.-editori, Polevaja geo
botanika I., Moskva-Leningrad 1959, s, 444.
4. Mezera A, a kol., Tvorba a ochrana krajiny. Praha
1979
5. Odum E.P., Základy ekológie. Academia-Praha 1977,
s. 444.

-

21

-

DIE FUNCTION DER PFLANZENGESELLSCHAFTEN IN DER
LANDWIRTSCHAFTLICHEN LANDSCHAFT.
Ján

Michalko
M

Institut fOr experinentella Biologie und Okologle,
CBEV, Slovak. Akad. Wise., Bratislava
Die Pflanzengesellschaften bilden eine aehr wichtlge Komponente der lebendigen Nátur der Umwelt. Die Funktion der Pflanzengesellschaften ist auch in einer landwirtsohaftlichen Landschaft, seietens achon ohne ureprdngliche, natQrliche Vegetation, unersetzbar.
Die natdrlichen Pflanzengesellschaften sind ein Bestandteil von GeobiozOnoeen oder Okosysteme, sie haben
bestimmte Beziehungen zum Milieu. Die Pflanzengeeellechaften beeinflussen die Regulation komplizierter Prozesse,
die sich in der BiosphSra abspielen. Die Pflanzen bilden
fast 95 % der Biomaese auf der Erdoberfläche. Sie binden
Sonnenenergie und dadurch produzieren sie Ernährung for
Menschen und Tiere.
Die Pflanzengeeeilechaft, ale Zueammenleben von
Pflanzen auf beetimmten Gebiet, bindet sich auf beetleoten Standort. Durch ihn haben auch die einzelnen Ко&рэnentftn der Pflanzengeeellschaft gogeeeitige Bindungen i
Jede PhytozOnoee ändert etándig den Standort und sich
si lbst. Sie hat spezielle Eigenechaften wie Konkurenz,
Entwicklungezyklen der einzelnen Individual!, Struktur
иен. Diese Eigenechaften haben auch die AgrophytozOnoeen,
die landwlrtschaftliche Landschaft beher rec-hen. Die lendwirtschaftliohe Produktion hal ihre Spezialltiten /Ar->
beiteaittel, Milieu, die Eigenechaften der Produkte u.ä./-
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Alle Pfalnzengeeallschaften in sineг landwirtachaftllchen Uandscbaft erfalien viala bedautandan Funktionan:
gagen Erosion, eina hydrologiache, klimatiacha und eine*
regenerative Funktlon /O^-Produktion, CC^-Verminderung
u ,ä./ • Beder richtig bewirtachfteter Boden erhdht und
varbeesert die angefdhrten Funktionan dar Agrophytozdnoaen und andarer Pflanzengeeeliachaften. Oeshalb let
as notwendlg alia P rsnzengaeellschaftan in unsarar landwirtschaftlichen Landschaft gut kannanzulernen. Unaar
Ziel iet as die Biogeozdnoaen ins Glaichgewicht zu bringen.
Durch Indikationseigenschaften dar Vegetation kann
man zur Regulation das Einflusses unsarar Gesallschaft
auf die lebendige Natur beizutragen. Die Natur mflssen
wir nur im Einklang mlt Naturgesetzan auendtzen.
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ФУНКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ
ЛАНДШАФТЕ
Ян

Михалко

Институт экс гг* биологии и экологии ЦБЭН САН, Братислава
Растительные сообщества очень важная часть живой
природы и жизненной среды. Их функция и в сельско-хозяй
ственной местности, которая большой частью лишена перво
начальной естественной растительности, не заменима, Оки
представляют составную часть геобиоценозов или экосистем
имеющих определенное отношение к среде и поддерживающим
регулировку процессов, которые происходят в биосфере.
Растительность представляет около 95 % биомассы на поверх
ности земного шара. Растительность используя солнечную
энергию производит пишу для человека и животных.
Растительное сообщество, как группировка растений
на определенной территории, приурочено на среду посредничеством нее и на ее составные части. Растительное сообщес
тво постоянно изменяет среду и себя. Имеет специяльные
свойства как например конкуренция, цикл развития, струк
тура и т.п. Эти свойства имеют и агрофитоценоэы, которн .>
являются главными представителями в сельско-хозяйственной
местности.
Растительные сообщества в сельско-хозяйственном ланд
шафте исполняют важные функции: противоэрозивную, клима
тическую, регенеративную /понижение COg и продукция Og/ и
др. Каждая правильно култивированкая почва повышает и
улучшает выше приведенные функции агрофитоценозов и дру
гих сообществ в сельско-ховяйственном ландшафте, чтобы
приблизиться к идеальному состоянию биогеоценоза. Таким
образом посредничеством растительности регулировать влияние
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деятельности человека не хивув природ/, чтобы она могли
кспсльвовоться в гармонии с веконами природы.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov. bot. spol., Ultra, 1984
NIEKTORÉ ASPEKTY ZÍUJMOV OCHRANY PRÍRODY A INTENZIFI
KÁCIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÍROBY
Ľudovít

G á b r i š

Katedra ochrany životného prostredia a mikrobiológie
AF VŠP, 949 76 Nitra

Prudký rast počtu obyvateľstva vo svete z jednej stra
ny a nedostatočné tempo zvyšovania produkcie potravín zo
strany druhej vyvolávajú celosvetové napätie pri zabezpe
čovaní výživy obyvateľstva.
Význam potravín je daný najmä tým, že neustále rastie
počet obyvateľstva na zemeguli a to rýchlejšie, ako je
ľudstvo schopné zabezpečiť svoju výživu,. Na to, aby zeme
guľa mala jednu miliardu obyvateľov, ľudstvo potrebovalo
asi 200 tisíc rokov (rok 1830 n.l.). Dve miliardy ľudí
bolo však už za 100 rokov (rok 1930), tri miliardy za 30
rokov (rok I960), štyri miliardy za 15 rokov (rok 197>).
Odhaduje sa, že päť miliárd obyvateľov bude mať naša zeme
guľa okolo roku 1985.
Podľa štatistických údajov OSN má však len 28 % obyva
teľov dostatočnú výživu, 12 % trpí podvýživou a 60 % vyslo
vene hladuje.
Hlavným zdrojom výživy ľudí sú v celosvetovom meradle
rastliny pestované na pôde, ktorá podľa prognózy OSN pre
výživu a poľnohospodárstvo (РАО) budú hlavným zdrojom pot
ravín aj na prelome tisícročia (Hraško, 1983).
Rozloha poľnohospodársky využívanej pôdy na Zemi nep
ribúda, ale ubúda ročne o niekoľkomilicnov hektárov a tak
napätie v zásobovaní obyvateľstva potravinami a inými or-
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ganickými látkami narastá a bude narastať v nezmenšenej
miere až do roku 2.000.( Z a c h a r , 1383)» Preto
konferencia o životnom prostredí v Stockholme v roku 1972
charakterizovala tento prírodný zdroj (okrem iného) ako
limitujúci pre další vývoj ľudskej spoločnosti.
Ak z tohoto zorného uhla hodnotíme vývoj pôdneho fon
du i v ČSSR, tak môžeme aj bez jeho detailnejšieho rozbo
ru povedať, že sme jednou z krajín, kde pripadá najnižšia
výmera poľnohospodárskej a ornej pôdy na jedného obyvate
ľa. Za posledných 10 rokov úbytok pôdy u nás predstavuje
vyše 150 tisíc hektárov, pričom výmera ornej pôdy na jed
ného obyvateľa sa znížila z 0,37 ha na 0,30 ( H r a š k o,
1983). V tomto období počet obyvateľov na Slovensku vzrástok o 10,5 %, ale výmera klesla o 9 %• Tieto údaje sú
varovným signálom, že nezodpovedne nakladáme s pôdou, naj
väčším prírodným bohatstvom a pre nás nenahraditelným zdro
jom potravín.
Tieto faktá a myšlienky sme uviedli len preto, že úzko
súvisia s ochranou prírody, o ktorú sa najmä v poslednom
o'dobí všetci usilujeme.
Veľký vedecko-technický pokrok, ktorý sme zaznamenali
\ našom storočí priniesol prevratné zmeny nielen v technike,
ale aj vo vzťahu k prírode. Činnosť človeka nadobúda rozme
ry geologických procesov. Vedecko-technický pokrok prvých
dvoch tretín 20 storočia je v porovnaní s pokrokom celej
existencie ľudstva priam fantastický (Gábriš, 1982).
človek súčasnej civilizácie sa zmocnil celej planéty. Pok
rok vo fyzike a chémii obrovsky zväčšil silu našich nástro
jov a to nás povzbudzuje k opravdivému kultu techniky
( D o r s t , 1974).
Tento nástup vececko-technickej revolúcie spojený s mo
hutnou industrializáciou, automatizáciou, veľkoplošným inten
zívnym poľnohospodárstvom s plnou mechanizáciou a chemizá-
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ciou začal hlboký a vo svojich dôsledkoch takmer nedozierny proces premien prírodného prostredia a životných podmie
nok ľudí, čiže ргссез, ktorý výrazne ovplyvňuje celú prí
rodu, životné prostredie človeka, ale aj spôsob nášho
života, formy myslenia a konania (Janota, 1980),
Prostredníctvom vedecko-technickej revolúcie môžeme
a musíme dosiahnúť zásadný obrat vo vývoji spotreby a
zhodnocovaní materiálových zdrojov v poľnohospodárstve,
najmä na pôdnom fonde, ktorý je zatiaľ ničím nenahraditeľ
ným výrobným prostriedkom i nástrojom. Cieľavedome a eko
logicky optimálne využívanie pôdy v našich podmienkach je
jedinou cestou ďalšieho rozvoja národného hospodárstva,
Haše socialistické poľnohospodárstvo vstupuje do ďal
šej etapy svojho rozvoja. Reálnym výrazom tohto rozvoja je
rozsiahla špecializácia a koncentrácia výroby, uskutočňo
vaná formou integrácie a kooperácie. Sprievodným javcni
tohto procesu je a naďalej bude celý rad nevyhnutných opat
rení ako chemizácia, koncentrácia živočíšnej výroby, pozem
kové úpravy, meliorácie, veľkokapacitné stavby a iné.
Všetky tieto prejavy novej organizácie poľnohospodárs
tva majú konkrétny výraz v krajine, kde sa realizujú, teda
v prírodnom prostredí.
Preto starostlivosti o ochranu vzácnych území a častí
prírody, ako aj životného prostredia pripadajú náročné
úlohy zdôraznené nielen v ústave ČSSR, platných právnych
normách, ale aj dokumentoch prijatých politickými a štát
nymi orgánmi zameranými na štátnu ochranu prírody,
Haša vlasť s hustotou vyše 117 obyvateľov na 1 km2
patrí ku krajinám s relatívne vysokou intenzitou osídle
nia. Za uplynulých 30 rokov vzrástla hustota obyvateľstva
na Slovensku o 36 % (ČSR len o 15 /5). Za uvedené obdobie
tlak obyvateľov a jeho reprodukčných nárokov na priestor
(pôdny fond) sa celoštátne zvýšil 8,1 krát, z toho SSR až
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■13,6 krát. Súčasne vzrástli aj ďalšie nároky ako poľnohos
podárske, lesnícke, vodohospodárske a iné.
S týmito požiadavkami úmerne rástli aj plochy štátom
chránených území. Kým v roku 1945 holo na území Slovenska
vyhlásených len 18 chránených území s výmerou necelých
5 tisíc ha, k 1.1.1979 holo už 546 chránených úderní a ob
jektov s výmerou 468.659 ha(Janota, 1980).
Chránené územia majú okrem kultúmo-osvetových a vzde
lávacích aj ďalšie významné úlohy, napr. v rekreácii, zdra
votníctve, turistike, tvoria rezervoár poľovníctva, rybár
stva atď. Z celospoločenského hľadiska najväčší význam
majú pri ochrane a zveľaďovaní prírody, životného prostredia
všetkých obyvateľov našej vlasti a to aj v záujme budúcich
pokolení.
Uspokojovanie našich základných potrieb, predovšetkým
výživy, vyžaduje určité násilie na prírodu a ďalekosiahle
premeny niektorých stanovišť, aby sa zaistila produkcia
potravín priamo, či nepriamo využiteľná v náš prospech.
To však neznamená, že musíme použiť všade rovnaký
" recept " a tak premeniť povrch Zeme k svojmu okamžitému
prospečhuý ale ani nie je možné stále rozširovať plochy
chránených území s obmedzovaním poľnohospodárskej výroby.
Neustály pokles výmery poľnohospodárskeho pôdneho fon
du pri súčasnom raste počtu obyvateľstva SSR a zvyšovania
jeho životnej úrovne a tým rastúcich nárokov na kvalitu
výživy vyžaduje, aby najmä orná pôda bola jedným zo základ
ných limitujúcich faktorov dlhodobého harmonického, repro
dukčného rozvoja. V týchto interakciách sa stala intenziŕikác'a poľnohospodárskej výroby rozhodujúcim činiteľom
vzostupu poľnohospodárstva vôbec.
Maximálna intenzifikácia socialistického poľnohospodár
stva na disponibilněj pôde dokázala v poslednom období rie
šiť národohospodársku rovnováhu reprodukčného vzťahu. Za

- 29 -

uplynulé štvrťstoročie vzrástla intenzita poľnohospodár
skej výroby v prepočte na jednotku poľnohospodárskej pô
dy v SSR vyše 2,2 krát a v prepočte na jedného obyvateľa
1,4 krát. Aj to umožnilo podstatné zvýšenie životnej
úrovne nášho obyvateľstva,
V dôsledku zvýšenia plôch chránených území na jednej
strane a neustále rastúcich požiadaviek na produkciu pot
ravín všetkého druhu na strane druhej, vzniká v posledných
rokoch miestami rozpor medzi orgánmi štátnej ochrany prí
rody a orgánmi riadenia poľnohospodárskej výroby, najmä
preto, že poľnohospodársky využívaná pôda po vyhlásení
chránených území zostáva naďalej súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fcndu a sú na ňu naďalej rozpisované stále
rastúce úlohy, Z druhej strany sa však spravidla z titulu
ochrany prírody nariadi obmedzenie intenzívneho využívania
pôdy poľnohospodárskou výrobou s odôvodnením, že poľnohos
podárska výroba je v danej lokalite nežiadúci a deštrukčný
činiteľ. Prevláda tak miestami ochranársko-konzervačné
hľadisko bez uvedomenia si, že úplná ochrana je nebezpeč
ný mýtus a ako taká musí byť aj odhaľovaná,( H r a š k o ,
1980).

Ak sa zamýšľame v širokom kontexte načrtnutých problé
mov ochrany prírody a intenzívneho využívania poľnohosp 3dárskej pôdy, uvádza Hraško (1980) tieto tri východiská:
a. ) Vyčleniť všetku pôdu chránených území z poľnohospo
dárskeho a lesného pôdneho fondu do osobitnej kategórie
" Pôda chránených území ", Celkove by sme pri výhľade vyh
lasovania chránených území zahrnuli do nich asi 1/5 súčas
ného poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
b. ) Obmedziť vyhlasovanie chránených území, pretože
neexistuje na svete štát, ktorý by chránil vyše štvrtiny
svojho územia,
c.) Nájsť a rozpracovať sústavu využitia pôd chránených
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území diferencovane od úplnej ochrany, cez obmedzené až
po intenzívne využitie v poľnohospodárstve tak, aby bola
oblasť biologicky vyvážená a nekonzervovaná, Úplnú ochra
nu obmedziť len na lokality biologicky vzácnych druhov.
Niet pochybností, že široko chápaná a hlavne realizo
vaná intenzifikácia poľnohospodárstva je do značnej miery
príčinou narušovania biologickej rovnováhy biocenóz.
Dnes však už vo viacerých odborných prácach (Bucko,
1979, H r a š k o , 1980, D ž a t k o , 1980 a iní.) sa
zdôrazňuje, že hlavným,

cieľom ochrany prírody nemá byť

" oplotenie " územia, ale zachovanie takej kvality prostre
dia, ktorá prihliada k estetickým, rekreačným ale aj k pro
dukčným potrebám a zabezpečuje vyvážené celky zberu a ob
novy, Napríklad ( Bucko, 1980) uvádza, že pri rešpek
tovaní požiadavky územného plánu a štátnej ochrany prírody
podľa generelu Veľkého územného celku Vysoké Tatry, nastal
by úbytok poľnohospodárskej pôdy o 4.013 ha, vyčlenilo by
sa 31.493 ha poľnohospodárskej pôdy na extenzívne využíva
nie. Táto výmera predstavuje 20,1 % z celkovej výmery pôdy
Veľkého územného celku Vysoké Tatry. V dôsledku extenzívne
ho využívania tejto pôdy (požiadavka štátnej ochrany príro
dy) sa oproti pôvodnému plánu zníži celková produkcia
obilnín o 10.056 t, zemiakov o 37.855 t, lúčneho sena o
18,884 t, pastvy o 146.46O t. Znížením rastlinnej produkcie
by sa zákonite mali znížiť aj stavy hospodárskych zvierat
o 4.217 DJ. Pokles stavov hospodárskych zvierat by sa mal
prejaviť v znížení ročnej produkcie takto: mlieko 7,2 mil.
litrov, mäso 864 t, syra 25 t.
Preto adekvátne využívanie cliránených území sa musí
odraziť v komplexe plánovania celospoločenský optimálneho
a efektívneho využívania celého komplexu chránených území
Slovenska všetkých kategórií. Len správne zladenie a kom
binácia všetkých úžitkových funkcií chránených území priná-
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sa maximálne všestranné spoločenské efekty»
Pri zľaäovaní poľnohospodárskej výroky a ochrane zák
ladných zložiek prírodného bohatstva chránených území,
chceme zvýrazniť celkovú spoločenskú užitočnosť týchto
území a aspekty využitia ich poľnohospodárskeho pôdneho
fondu nielen na rozvoj materiálnej výroby v poľnohospo
dárstve, ale aj nevýrobných spoločenských potrieb,
Vďaka pozornosti a starostlivosti, ktorú venujú naše
najvyššie politické a stranícke orgány otázkam životného
prostredia a ochrane prírody, boli prijaté a v poslednom
období realizované mnohé dôležité opatrenia.
S cieľom zladenia záujmov štátnej ochrany prírody so
záujmami poľnohospodárskej výroby máme na Slovensku vý
chodiskové dokumenty, ktoré riešia tieto vzťahy. Sú to
Koncepcia ochrany, zúrodnenia a využitia poľnohospodárs
keho pôdneho fondu v SSR do roku 1980 s výhľadom do roku
1990, schválená uznesením vlády SSR č.124/1976 a Zásady
ďalšieho rozvoja štátnej ochrany prírody v SSR, schvále
né uznesením vlády SSR č.246/1976» Niet iného reálneho
východiska, ako dôkladná znalosť záujmov týchto stretov
a bez emócií, tvorivé uplatňovanie týchto a ďalších do
kumentov pri zabezpečovaní dostatku potravín i uchová ií
malých i veľkých skvostov prírody pre budúce generácie»
Nesmieme búrať mosty do minulosti, lebo zákony, ktoré
určujú vzťah človeka k prírode, aj ked sa zdajú byť zasta
ralé, platia naďalej, ale je čas skončiť so starým nepria
teľstvom medzi " ochrancami prírody " a plánovačmi. Je
nezbytné, aby prví pochopili, že k prežitiu človeka na
Zemi je nutné intenzívne poľnohospodárstvo i veľká a trva
lá premena niektorých stanovišť, a preto treba, aby sa zba
vili sentimentálnych predsudkov, ktoré sú často na škodu
veci.
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Všetci si uvedomujeme, že človek bude bezpohy'one vždy
odkázaný na chloroplasty - nositeľov chlorofylu v rastlin
ných bunkách, v ktorých sa mení slnečná energia na energiu
chemickú, tvorí sa živá hmota a to už na začiatku dlhodo
bých potravinových reťazcov.
Nie sú a ani nemôžu byt rozpory v cieloch ochrany prí
rody a v riešení týchto existenčných otázok, sú však urči
té názorové rozdiely z pohľadu spoločensko-ekonomických
úloh využívania poľnohospodárskych plôch a to vo vymedzení
rozsahu a stupňa obmedzenia v chránených územiach»
Nech pristupujeme z akýchkoľvek hľadísk, riešenie tých
to životne dôležitých otázok ochrany prírody a zabezpečenia
dostatku chleba, mäsa, mlieka, zeleniny a ovocia pre zvyšu
júcu sa ľudskú populáciu, vždy dospievame k názoru, že
človek bude môct naplniť svoj osud len v harmonickom pros
tredí a cieľavedomom využívaní bohatstva prírody»
Tak ako je nesprávne domnievať sa, že riešenie techno
logických' problémov spočíva stále v technológii, a že
všetky dnešné problémy vyrieši technika zajtra, rovnako je
nesprávne nerešpektovanie oprávnených požiadaviek každého
z nás. Pravdaže potreby majú byť úmerné ostatným členom
tejto zložitej rovnice»
Vo veku pretvárania prírodného prostredia na antropegenné prostredie sa niekedy zdá, že ešte nevieme dostatočne
hľadať v rozličných odvetviach národného hospodárstva
utilitárske rozdelenie sfér využitia prírodného prostredia
a jeho potenciálu a dávať si vzájomne prednosť tam, kde je
to ekonomicky výhodnejšie. Treba si uvedomiť, že žijeme v
čase intenzívneho rozvoja spoločnosti, ktoré prináša so
sebou nesmierne množstvo pozitívnych faktorov na zlepšenie
životnej úrovne človeka, a že táto kladná stránka má vo
svojom vývoji oj viacero zložitých a obtiažných riešení,
ktoré v záujme ochrany životného prostredia musia byť na
úrovni našej civilizácie, { Porubský ,

1980).
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Mnohí pracovníci v oblasti životného prostredia, príro
dovedci, technici alebo právnici si kladú otázku, ako pome
novať koniec 20 storočia a začiatok budúceho storočia.
Minulé storočie bolo storočím pary, naše storočie pomenova
li storočím elektriny a najnovšie atómu a kybernetiky, ale
vždy je to len mŕtva hmota. Mnohí odborníci si želajú, aby
bolo aj storočie " záchrany človeka " a jeho zdravia ako
aj všetkého krásneho, čo mu poskytuje príroda.
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SOME ASPECTS OP INTEREST OP NATURE PROTECTION AND
INTENSIFICATION OP AGRICULTURAL PRODUCTION
íudovit

G á Ъ r i š

University of Agriculture,Nitra

Continuous decrease of farm soil acreage and increase
in population number in the world and in the Slovak Social
ist Republic as well provoke some stress under an intensive
utilization of agricultural areas in the protected territo
ries#
In the Slovak Socialist Republic we have some basic
professional-methodological documents that regulate solving
these very complicated relations. The starting point con
sists in an ecological optimalization and economically pro
fitable determination of limits in each category of protect
ed territories in elaborating the systems of soil utiliza
tion of protected territories in differentiation according
to importance degree of protection at respecting the socialeconomical needs of our native country. These postulates
must respect all the biological investigations and natural
ecosystem studies.

í
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРИРОДЫ И ИНТЕНСИ®! КАЦИИ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Людовит

Г а б р и ш

Кафедра защиты окружающей среды и микробиологии, Сельско
хозяйственный Институт, г.Нитра
Постоянное понижение площади сельскохозяйственного пользова
ния и увеличение числа населения в мире, но также и в Словац
кой Социалистической Республике;вызывает определенную напря
женность при интенсивном использовании сельскохозяйственных
площадей в охраняемых территориях.
В ССР имеются основные специально-методические документы,
направляющие решение этих очень сложных отношений. Исходное
решение состоит в экологической оптимализации, а также в эко
номически целесообразном устанавливании границ каждой катего
рии охраняемых территорий в разработке систем дифференцирован
ного использования иочв охраняемых территорий в зависимости
от степени важности охраны с учетом общественно-экономических
потребностей нашей страны. Указанные принципы должны учиты
вать г ;е биологические исследования и научные работы в области
прирс ных экосистем.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov» bot. spol», Nitra, 1984
OCHRANA RASTLINNÍCH ZDROJOV A PLÁNOVANIE POĽNOHOSPODÁRS
KEJ KRAJINY
Stefan

Maglocký

TÍstav experimentálnej biológie a ekológie CBEV SAV,
814 34

Bratislava

Poľnohospodárska a potravinárska výroba vznikla na
základe prírodného biogenofondu, ktorý predstavuj s aj naäalej velkú rezervu pre 3alší vývoj ľudskej spoločnosti»
Väčšina rastlinných a živočíšnych druhov patrí medzi také,
ktorých priama hospodárska hodnota zostáva aj na3alej nez
náma. Známe a menej známe sa stávajú príčiny a dôsledky
násilného zániku jednotlivých druhov a spoločenstiev
rastlín a živočíchov» Po narušení dlhé obdobie stabilizo
vaného článku v bioevolúcii, nastáva reťazová reakcia, v
ktorej zanikajú pôvodné väzby a vznikajú spravidla náhrad
né obmedzené spojenia. Tieto sa niekedy prejavujú "bume
rangovým" efektom, ale často sú postihnuté "nevinné" mies
ta v biosfére»
Pri dnešnom sústredenom, mnohostrannom a energeticky
veľmi vysokom tlaku na prírodné prostredie je existencia
veľkého počtu rastlinných druhov vážne ohrozená. Ohrozený
je unikátny typ biologickej zárodočnej plazmy so špeci
fickou génovou skladbou, ktorú každý taxón reprezentuje.
Ak nejaký druh vyhynie, je stratený navždy a nikdy už ne
bude môcť byť využitý.
Vzhľadom na priamu a nepriamu závislosť diverzity
živočíšnej ríše na diverzite rastlín môže mať vysoký stu-

-
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рей zániku rastlinných druhov ešte vyšší stupeň strát v

živočíšnej ríši.
Osobitnú zodpovědnost nesieme za endemické druhy,
pretože keí zanikne endemit na našom území, zanikne
druh na celom svete.
Ktoré sú najčastejšie príčiny ohrozenia?
V zverejňovaných materiáloch, v červených zoznamoch
a v červených knihách ohrozených a vzácnych druhov rast
lín sa ako najčastejšie príčiny miznutia a zániku druhov
v rôznych obmenách a poradí uvádzajú: odvodňovanie, od
lesňovanie, chemické a technické intenzifikácia poľno
hospodárstva a lesníctva, urbanizácia, výstavba miest a
komunikácií, energetických centrál, znečisťovanie a zamorovanie prírodného prostredia odpadkami najrôznejšieho
druhu. Sasto to vedie ku katastrofálnym deštrukciám sta
novišť, roztrhaniu areálu,zníženiu hustoty a zmenšeniu
veľkosti populácií a nakoniec k zániku druhu v časti ale
bo v celom areáli.
Ako rizikové faktory ohrozenia sú označované: zmenše
nie počtu jedincov v populáciách, kvantitatívny úbytok localít, väzba na stanoviště a nízka prispôsobilosť k zmene
ným životným podmienkára, atraktívnosť rastlín, biologické
zvláštnosti druhovi väzba na opeľovačov a ohrozenosť cho
robami a škodcami.
ífáaledkom zvyšujúcich sa požiadaviek na poľnohospo
dársku produkciu dochádza k zmenám v zložení prirodzenej
vegetácie. Zvýšená produkcia krmovín sa zabezpečuje rozo
rávaním lúk. Krmoviny sa pestujú na ornej pôde. Lúky, kto
ré zostanú nerozorané sa intenzívne odvodňujú a tak sa
strácajú vlhkomilné spoločenstvá lúčnej vegetácie. Selek-
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tívne herbicídy sa používajú na dosiahnutie čo najväč
šieho zastúpenia tráv pri potlačení širokolistých dvojklíčnych bylín*
V súvislosti so zavedením poľnohospodárskej velko
výroby sa rozorali medze a malé remízky uprostred polí.
Zanikli tak posledné útočištia mnohých sucho a teplomil
ných druhov nielen v nížinách, ale aj na výhrevných sva
hoch a vo vinohradníckych oblastiach.
Po velkoplošných a melioračných úpravách zanikli
mnohé stanovištia slanomilnej a pieskomilnej vegetácie.
Následkom agrotechnických opatrení a použitím vel
kých dávok hebricídov sa výrazne zmenila vegetácia poľ
ných burín. Značne ustúpili jednoročné druhy.
Používanie chemických látok (umelé hnojivá, pesti
cídy) zapríčiňuje značnú eutrofizáciu celej krajiny. Che
mické látky sa akumulujú v pôde, alebo sú vodou odplavované. Zvýšený obsah dusitanov vo vode zapríčiňuje čoraz
väčšie problémy so zabezpečovaním pitnej vody pre obyva
telstvo.
Napríklad 13 poľnohospodárskych podnikov na východnom
Slovensku má 30 prevádzok živočíšnej výroby v chránenej
krajinnej oblasti Východné Karpaty a Vihorlat. Z toho „0
prevádzok sa nachádza priamo v CHKO a 20 v ochrannom
pásme. Budovy prevádzok sú v bezprostrednej blízkosti
vodných tokov* Po prekročení pôvodnej kapacity stavu do
bytka sa zberné jamy na tekuté exkrementy rýchlo napĺňa
jú a často pretekajú alebo presakujú do vodných tokov.
Z uvedeného vidieť, že poľnohospodárska výroba má
značný podiel na poškodzovaní prírodných zdroýov a na
ohrozenosti genofondu rastlín.

-
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V Zozname vyhynutých, endemických a ohrozených taxónov vyšších rastlín flóry Slovenska (Maglocký, 1983)
z 327 kriticky ohrozených taxónov (to je takých vzácnych
a ohrozených taxónov, ktorým hrozí v najbližších rokoch
Úplný zánik na našom území, ak sa neurobia na ich zá
chranu určité opatrenia) je vyše 100 takých, ktoré sa
nachádzajú buä priamo na poľnohospodárskom pôdnom fonde
alebo v jeho blízkosti. Patrí sem okolo 15 segetálnych
druhov, takmer 50 lúčnych a slanomilných druhov a takmer
40 xerotermných a pieskomilných druhov. Podobne je to aj
v Salších skupinách ohrozenia.
Segetálne druhy ustupujú z polí na prechodné stanovištia, ako napríklad Bupleurum rotundifolium. Tento
druh je v uvedenom zozname v skupine medzi velmi ohroze
nými druhmi. V skutočnosti dnes svojou vzácnosťou patrí
medzi kriticky ohrozené taxóny. Na polia sa dostávajú
niektoré ruderálně druhy, dokonca aj také, ako je naprí
klad Conium maculatum. Všeobecne citlivo reagujú na prihnojovanie lúk druhy z čelade Orchidaceae. Vieme, že
niektoré z kriticky ohrozených druhov sú ohrozené v celom
vojom areáli, iné len na okraji areálu. K lepšiemu pozxaniu prispievajú miestne zoznamy vzácnych a ohrozených
druhov.
Poznáme druhy, ich mená, menej taxonomické problémy,
známe sú územia rozšírenia, fytosociologické charakteris
tiky, menej ekologické nároky. Preberajú sa poznatky zo
svetovej vedy.
U väčšiny taxónov nám chýbajú dostatočné informácie
o biológii druhov, individuálnom vývoji, o biológii se
mien a klíčení, o fenológii, opeľovaní, pohlavnom a ne-
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pohlavnom rozmnožovaní, rozširovaní, populačnej dynamike
a schopnostiach reagovať na rôzne typy podnetov» U väč
šiny druhov nevieme, akého veku sa dožívajú konkrétne
druhy rastlín»
Základom stratégie ochrany genofondu rastlín je
dobrá znalosť ich biológie a ekológie. Tento výskum v
našich podmienkách a na našom území môže úspešne vykoná
vať len československá vedeckovýskumná základňa. Je to
štúdium prírodného dedičstva celej našej spoločnosti»
Poslaním základného botanického výskumu je poskytovať
odborné, vedecky kvalifikované poznatky o flóre a vegetá
cii. Poskytovať vedecky podloženú argumentáciu pre práv
nu ochranu a úpravu právnych noriem (novelizácia vyhláš
ky o chránených druhoch flóry).
Ohrozenosť genofondu patrí ku globálnym problémom a nemô
že ho riešiť úzka skupina špecialistov* Stáva sa predme
tom širokého okruhu biologických vied a problémom, ktorý
prerastá hranice tradičných vedných zoskupení (prírod
né, spoločenské a technické vedy).
Ochrana prirodzených ekosystémov nie je myslitelná
bez záchrany biocenóz s druhovým bohatstvom flóry a fauny.
Je nevyhnutná -spolupráca pri navrhovaní reprezen
tatívnej siete chránených území. Známe sú problémy s bu
dovaním maloplošných chránených území na poinohospodárs
kom pôdnom fonde. Hezmenené nároky na produktivitu v po
rovnaní s ostatnými pozemkami nezabezpečujú dodržovanie
ochranných podmienok.
Je nutná spolupráca a užšia koordinovanosť pri plá
novaní a projektovaní od základného výskumu a štátnej
ochrany prírody cez TJetav pre vedeckú sústavu hospodáře-
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nia, Agrostav, Agrochemický podnik, okresné melioračné
správy, okresné poľnohospodárske správy až po poľnohos
podárske podniky.
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PROTECTION OP PLANT RESOURCES AMD PLANNING
OP AGRICULTURAL LANDSCAPE
Štefan

Maglocký

Institute of Experimental Biology and Ecology, SA3,
Bratislava
The author deals with enlargement of the plant gene
pool on agriculturral land and in the surroundings of agri
cultural enterprises. A need for closer cooperation in
planning and project-making of the agricultural enterpriI. is emphasized.
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ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПЛАНИРОВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННОГО ЛАНДШАФТА
Штефан

Маглоцкы

Институт экспериментальной биологии и экологии ЦБЭН, САН,
Братислава
В статье автор занимается фитогенофондом находящимся
под угрозой на сельскохозяйственных почвах и в окресностях
сельскохозяйственных пособий. Отмечает необходимость узко
го сотрудничества при планировке и проектировании сельско
хозяйственных предприятий.
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BEITRAGE ZUR SYSTEMATIK, VERBREITUNG WTO PRAKTISCHEN
AHWEHDUNG DER PELSEffiCIRSCHE /Cerasus mahaleb /L./MILW
András

I e r p ó

Universitat ftlr Gartenbau, Budapest

Die Populationen von Cerasus mahaleb werden angebaut
um Unterlagen zu erhalten. Die Priichte werden von den
wildwacbsenden Bäumen oder von der zu diesem Zweck angelegten
Anpflanzung gesammelt. ITeulich werden die wertvolleren Typen
auch auf vegetative V/eise, mit Stecklingen verme'nrt. Die
spontan auftretenden Bäume kommen oft in den Rainen der
Weinbergeyin den verwilderten Obstgärten und an den Wegen vor.
Die Pelsenkirsche wurde friiher zur Pertigung des Pfeifenstiels
angebaut.

Ziel, Verfahren und Materialien der Porschung

In Ungarn wird die Pelsenkirsche im Obstbau ais Unterlage
der Kirsche und Sauerkirsche verwendet. Die einzelnen
Populationen, die ais Unterlagen verwendet werden, haben
unterschiedliche Affinität zur Veredlung. Dieses praktische
Problem war der Grund flir die Untersuchung der systemotischen
Variabilita! der Pelsenkirsche.
Zur Untersuchung habe ich das lebende und das Herbariumsmaterial aus der Mutteranpflanzung von Egervár /vom

-
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Komitat Žala/ bekommen.
Viele Autoren ervvähnen schon bei der Beschreibung der

.

Felsenkirsche, da|3 ihre Triebe behaart sind, zB.: SCHNEIDER
/1906. I. Č17./ sohrelbt: "Einjährige Zweige

sind fein kurz-

borstig-ŕilzig"; bei HEGI /1923.IV.2./ hei|3t es: "mit ... fein
filzigen ... Zweige.i"; ASCHERSON et GRAEBNER /1906-1910, VI.2,
156./ schreibt: "mit fein borstig-filzigen ... Zweigen"; und
bei DOSTAL /1950, 69-./ steht es: s vetvemi v mládi žláznatymi
a plsnatými" usw.
Einige Autoren, z3. De CANDOLLE /1825, 539./, WILLKOMM
et LARGE /1874/, JAVOR, A /1925/, GROSSHEIM /1952. Flora
Kavkaza/, WULFF /I960. Flora Crymea/ erwähnen nicht, dap die
Triebe behaart seien.
In Ungarn beschäftigte sich PÉNZES /1958./ mit der infraspezi-^ischen Variabilität der Felsenkirsche. Mit.seiner
Hilfe habe ich die ungarische Publikation zusammengestellt
/1968./, die auch dieser Arbeit zugrunde liegt. PÉNZES /1.c./
erwähnt in seiner Verbffentlichung die Felsenkirschen, die
behaarte Triebe hätten, auch nicht.
Aus dem Vergleich der literarischen Angaben mit meinem frUheren und selbst gesammelten Material ergeben sich
die nachstehenden Schluj3fclgenmgen. Um diese Feststellungen
machen zu konnen, habe ich das von diesen Kulturplgnzen
erhaltene Untersuchungsmaterial mit den Herbariumsexemplaren
í t : 1 c.i r. ; a ir.l'U'g des Ungarischen Navu.. ■ .issenschaftlichgi
verglicaen.
M^useumsV'Au^erdem habe ich ein reichhaltiges Herbariums-

material von den wildwachsenden Felsenkirschen in Ungarn,
in der Tschechoslowakei /in Mähren und in der Slowakei/

-

47

sowie in der DDR, in Bulgarien und Jugoslawien auf dem
Gebiet der Mazedonischen Republik zusammengestellt.

Ergebnisse
Die Felsenkirsche scheint taxonomisch eine relativ
homogene Population zu sein. Sie unterscheidet sich von
anderen verwandten Arten entschieden, Bei den Untersuchungen
sind wir von der praktischen Erfahrung ausgegangen, da|3
einige Pflanzen unter denselben Verbaltnissen leicht okuliert
werden konnten, während andere Pflanzen nicht. Wir haben
zuerst die blorphologie und andere Eigenschaften dieser
Pflanzen untersucht. Dann haben wir die Pflanzen in zwei
Gruppen geteilt, untersoheidend den filzigen

und den.kahlen

Typ.
Diese morphologische Eigenschaft schien sehr wichtig
zu sein, deshalb suohten wir in der Pachliteratur vor alien
nach den darauf erfolgten Hinweisen. Die Literatur half aber,
wie oben gesehen, kaum. Polglich stiitzten wir uns in Interesse
der systematischen Absonderung grundsatzlich auf die Angaben
des Herbariums.
Es wurde festgestellt, da|3 das Herbarienmatérial /holotyp/, was LIKUÉ gebraucht hatte, auch feinfilzige Triebe
hat. Waiter ist es gelungen, das folgende aufgrund der
Aufgaben des Herban urns zu klaren:
1/ la Karpaten-Becken in Ungam und in der Slowakei,
sowie auf dem Gebiet der Tschechoslowakei und auf dem siidlichen
Teil von Uahren.sind die wildwachsenden Pelsenkirschen kah1
und eher vom aufstehenden Triebsystem.

2/ In den genannten Gebieten sind Felsenkirschen mit
feinfilzigen Trieben verwildert /z.B. in Prag/ weiter in
den Parken ausgepflanzt und in den Baumschulen oft zu finden,
3/ Pie feinfilzige Pelsenkirsche ist in den atlantisch subraediterranen Gebieten verbreitet /Slid - Deutschland,
Frankreich, Italien, selten auf dem siidlichen Teil der
Balkan-Halbinsel/.

Ta-xonomische Ubersicht
Cerasus mahaleb /L./ MILLER—Bas.: Prunus mahaleb

L. = sajmeggy /ungarisch/, mahalebka obecná /tschechisch/,
Literatur: TERPÓ /1968/,

1. sUbsp, mahaleb — feinfilzige Triebe; Slid - West Europe, Hord-Afrika,
— var. mahaleb
— var, piliflrra PÉfZES et TERPÓ — herzformige
Blatter, im Karpaten-Becken verwildert, in Polen gepflanzt;
f, seboekae TERPC
— var. cassoviana TERPÓ — Die Blatter sind schmal ellyptisch; SUd-Ost-Tschechoslowakei.

2, subsp, simonkaii /PÉNZES sub Pruno/ TERPÓ — kahle
1 I'Ve:

i

riontrc'i-balkanische Gebiete bis zum Iran,

— var. з-шоз.кзЛ — gekerbte Blätten Siidliche
Karpaten, Bulgarien.
— var, sárkán.yii /PHIZES sub Pruno/ TERPÓ —
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herzf omige, feingekerbte Blatter; Ungarn: Bakony-Pilis
Gebirge.
— var. bemátskyi /PÉNZES sub Pruno/ TERPÓ — die Blatter
sind schmal, oboval, grc^í, oft in den Baumsehulen vermehrt,
in den pannonischen Gebieten zu finden.
— var. pannonica TERPÓ — die Blatter sind eiformig,
mittelgrop, im Karpaten-Becken oft zu finden.
— var. fazekasii /PHIZES sub Pruno/ TERPO -- die
Blatter sind eiformig, die Steinfrucht ist schmal-eiformig,
in dem Pilis-Gebirge.
— var. kárpátii TERPÓ — sehr.schmele, kleine
Blatter; Ungam, Transdanubien.
— var. pénzesii TERPO — eií'ormige, kleine Bl&tter.
Ungam, Pilis-Gebirge; f. latifolia TERPÓ; f, trar.ssllvanica
/SCHUR. sub Pruno/ TERPÓ.

3. su'osp. cupaniana /GUSSOITE/ TERPO — sehr kleine
Steinfrucht; in mediterraner Region; var. cupaniana. var.
fiumana /PÉNZES sub Pruno/ TERPÓ, var. degenii TERPÓ,
f. adriatica /DEGEIÍ sub Pruno/ TERPÓ.

4. subsp. baldaccii /PÉNZES sub Pruno/ TERPÓ — grojje,
eher herzformige Blätter, Griechenland.

Hybridisation
N.PILARSZKY und S.JÁVORKA /26.5-1312/ haben Material fiir
Herbarium in..«len ľ/Sldem von Szentgyorgy /Sv.Jur/ in der
líähe von Pre’p'Durg /Bratislava/
Pflanze

gesammelt. Z.KAKPaTI ha t uiese
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ais Hybride von Primus mahaleb und Prunus fruticosa
beschrieben:
Cerasus x .iávorkae /KÁRPÁTI sub Pruno/ SOÓ,
Bekannt ist noch der Hybride von Cerasus x fontanesiane
SPACH /Prunus fontanesiana SCHlíEIDER/ und von Cerasus avium
und Cerasus mahaleb /feinfilzige Triebe/.

Okologische Merkmale
Die Pelsenkirsche ist trockenresistent, sie geht in
den Standorten mit Bodenwasser bald aus. Sie wurde in eine
okologische Gruppe eingeteilt /Gruppe lnula salicina/, wo
such Golutea arborescens. Cotinus coggygria. Praxi:, us ornus
u.s.w, angehoren.
In Ungarn und in der Slowakei ist sie in den Karstbuschwäldern mit basischem 3oden stellenweise oft zu finden
/Ceraso mahaleb — Quercetum pubescentia/ Sie kommt in den
Busch-Wäldern mit Andesitgestein sebr selten vor.

Literatur:
TERPO A, /1968/: Problems about taxonomy of Cerasus
mahaleb /L./ LULL, and the practice,
"Szólô és Gyumolcstermesztés",
Budapest. IV, 103-131,
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HERAUSBILDUilG VON UNKRAUTGŔUPP EN Uí DEN AUSDAUERNDEN
ANPPLANZUNGEN UND DIE SUKZESSION
Károly

H o r v á t h

Universitat fftr Gartenbau, Budapest
In den ausdauemden Anpflanzungen bilden sich Unkrautgruppen mit ständiger und spezieller Zusammensetzung
heraus. Im letzten Jahrzehnt haben wir in diesen

An

pflanzungen unkrautbiologische Untersuchungen durchgefuhrt.
Bei den Untersuehungen haben win auch die Prozesse der
Sukzession beobachtet /Horváth 1975. László 1971, Horváth Teleki 1977./.
Im ungarischen Mittelgebirge, in seinen verschiedenen
ausdauemden Anpflanzungen /Himbeere, Weintraube, Apfel,
Lucerne/ haben wir mehr als 3000 unkrautzonologische Aufnahmen gemacht /Minimiareal 4x4 m = 16 rf/.
Gibt es iiberhaupt eine Unkrautassoziation in dem klassischen Sinne des Wortes? Mit besonderer Auŕmerksamkeit
haben wir auch untersucht, inwieweit die Chemikalien
/chemische tJnkrautbekämpfung/ die Herausbildung und
Entwicklung der Unkrautassoziationen storen konnen. Dabei
bereitet eine gro3e Schwierigkeit die Charaktere oder die
konstanten Arten zu definieren. Onter den Dntersuchungsgebieten haben wir auf dem Nograder Ploragebiet 214 Unkrautarten
registieŕt. Von dieser verhältnismä3ig gropen Anzahl sind
nur 40

Arten auf diesem Gebiet allgemein verbreitet.

Die Dominanz dieser 40 Arten weist nach Gemeinden und
Ackerfeldem grope Unterschiede auf. Von den 40 Arten sind
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etwa 8-12 konstant, die an Ackerfeldem der eizelnen
Gemeinden Uber eine gewisse Stabilität verfUgen. Die
Mehrheit dieser Arten ist Kosmopolit oder europäischer
Herkunft.
G1

Agr'opyron repens

Th4

Digitaria sanquinalis

Th4

Amaranthus cbbrostachys

Th4

Echinochloa crus-galli

Th4

Amaranthus retroflexus

Th4

Galinsoga parviflora

Th4

Chenopodium album

Ph4

Setaria glauca

G3

Cirsium arvense

G3

Sonchus arvensis

G3

Convolvulus arvensis

Th0- ^Stellaria media

An den natUrlichen Pflanzenassoziationen ist die
Sukzession nach menschlichem Augenma3 ein relativ langsamer
Proze/J, der sich aber auf den bebauten Feldem beschleunigt.
Der Menech bemiiht sich naturlich diesen Prozep mit alien
moglichen Mitteln zu verhindem. Dadurch angeregt bilden
sich die verschiedenen Unkrautassoziationen heraus, deren
Arten und Lebensdauer eine äusserst grope Abwechslung
aufweist.

- 53 -

Ztonu'k zo TV.zjazdu Slov. tot. spol.,Nitra, 1984

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА КШАЛЬФаШТЕ КАНАТНИКА АВИНЕЖЫ
/ABUT1L0N THEOPHRASTI МВРТС./ И БИОЛОГИЯ ЕГО
ПРОТАСТАНШ
Дюла Цимбер
Мошонмадьяроварский факультет сельскохозяйственных наук
Кестхейского Аграрного университета Мошонмадьяровар
Канатник авиненцы встречается в Китае и в Тибете
в большом количестве, где он выращивается волокнистым
и лекарственным растением. Отсвда попал он на Бал
канский полуостров, в Северную Африку, в Среднюю Аме
рику и в Австралию. Растение однолетнее, имеет репчатый
корень, стоящий стебель, высота которого 60-150 см.
Своими большими листьями оттеняет больную площадь.
В Венгрии до 70-ых годов он рос на берегах рек
Большой низменности, на их поймах на более тяжёлых
почвах. Особенно любит он глинистые или пойменные
почвы хорошей влагообеспеченности. Профессор Уйвароши
Д971 г./ нашёл его в 60-ые годы на полях только о
деревне Тисасентимре в комитате Сольнок. С начала 70-ых
годов встречали его специалисты в большем количестве на
полях. На Кишальфельде, в северо-западной части страны
встречается он только несколько лет, но его распро
странение на местах массовое. Он часто встречается в
посевах кукурузы, сахарной свёклы и сорго. Его пора
жением в 1980-84 гг. встретились на полях следующих
посёлков: Бабольна, Бэньреталад, Надьсентянош, Дьёр,
Мошонмадьяровар, Кимле, Ошли, Капувар, Марцальтэ, Рабапатона, Тэт, Хедервар, Ашваньраро, Чорна. На отдель
ных участках сахарной свеклы в учхозе Мошонмадьяроварского факультета его распространение составляло
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50-60$ в отдельных квадратах. Быстрое распространение
канатника авиненцы вызывается - по Кадару /1983 г./
недостаточно очищенными семенами и резистансом и то
лерантностью сорняков к гербицидам.
Его семена твёрдокожие, в почве в течение долгих
лет сохраняют свою всхожесть. На меру твёрдосемянности
/Цимбер 1971 г./ оказывают влияние экологические фак
торы / в первую очередь климатические/, существущие
во время созревания семян. Осенью 1983 года были соб
раны семена растений, встречающихся на Кишальфельде, и
была изучена их всхожесть. После сбора в течение двух
месяцев часть семян была сохранена при лабораторных
температурах, а другая часть семян была закопана в
почву на глубине 10-15 см в редких текстильных мешочках.
Семена, закопанные в почву в сентябре, были взяты 2
апреля из почвы и в лаборатории были проращены.
Прорастало только 3,25$ семян, сохранённых в
лаборатории - температура прорастания была 20°С. Непро
растающие семена были семь раз скарификированы шкуркой.
После первой скарификации прорастало ещё 22,5$ семян, а
после второй скарификации ещё 50$ семян. 9$ семян сгнило
или разломалось. 16$ семян осталось твёрдым. Значит,
88,75$ всех прорастающих семян было твердокожим.
76$ семян, сохранённых в поле, прорастало в лабо
ратории, 15$ семян сгнило, 9$ семян было твёрдокожим.
Высокий процент произрастания объясняется тем, что в
почве под влиянием частого колебания температуры - и не
было снежного покрова - твёрдые семена скарификировались
/кожа семян растескалась/. 9$ остающихся твёрдым семян
достаточное количество для того, чтобы в будущем в зна
чительной степени засорнять культуры, может быть уже
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другие.
В похожем количестве нашёл Попцов Д953 г./
твердокожие семена в семенах дикорастущего канатника
авиненцы. По его мнению среди семян культурных сортов
канатника авиненцы в меньшем количестве встречаются
твёрдокояие семена.

I . SEKCIA

BIOLÓGIA KULTÚRNYCH RASTLÍN
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Zborník zo IV. zjazdu Slov.bot.spol., Nitra, 1984
SÚČASNÉ PROBLÉMY PRÍJMU, TRANSPORTU A PREMENY IÓNOV
V RASTLINÁCH
Jozef

Kolek,

Otília

Margita

Holobradá

Gaäparíková

Ústav experimentálnej biológie a ekológie CBEV SAV,
Bratislava

Výsledky štúdia príjmu a transportu iónov majú zá
važný teoretický význam, ale aj svoju praktickú stránku
súvisiacu s výživou úžitkových rastlín. Cieľom tohoto
príspevku je poukázať najmä na tie "biele miesta" prob
lematiky, ktoré znemožňuje v plnej miere pochopiť obe
stránky tohto významného fyziologického procesu.
1. Fyzikálne a chemické súvislosti príjmu ionov.
ióny sú odčerpávané rastúcimi koreňmi z pôdneho roz
toku. Putujú systémom pletív koreňa radiálnym (priečnym)
a longitudiálnym (pozdĺžnym) smerom do nadzemnej časti
rastliny. Tento pohyb do vnútra koreňa (epiderma --- >
kôra--- ^ endoderma --- > xylém) sa deje pasívne, alebo
aktívne (do buniek). Hlavnými mechanizmami pasívneho po
hybu, ktorý sa deje po gradiente koncentrácie solí
("z kopca") sú: objemový tok (mass flow), difúzia, osmóza, elektroosmóza a uľahčená difúzia. Aktívny trans
port je viazaný na metabolickú energiu a umožňuje pre
nášať ióny pozdĺž gradientu ich koncentrácie ("do kopca").
ióny v roztoku vo všeobecnosti podliehajú dvom fy
zikálnym silám. Jedna vyplýva z gradientov chemického
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potenciálu, druhá z elektrického potenciálu. Ion sa po
hybuje po chemickom gradiente. Elektrický gradient iónov
značí, že katióny sil priťahované k negatívnemu elektric
kému potenciálu aniónu. Bunka nesie zväčša negatívne ná
boje, kým vonkajší roztok je nabitý pozitívne, z čoho
vyplýva, že prechod iónov z roztoku musíme uvažovať
z hľadiska rozdielov (gradientov) elektrického poten
ciálu i z hľadiska koncentrácie iónov vo vonkajšom pros
tredí a vo vniitri bunky.
Tendencia živej bunky smeruje vždy k udržovaniu
elektroneutrality za podmienok dynamickej rovnováhy. Na
tento účel je organizmus vybavený celým radom mechaniz
mov, ako mechanizmy iónového transportu cez membrány
buniek, metabolizmus (tvorba anionických ekvivalentov)
ap. Celý tento aparát udržiavania neutrálneho pH bunky
dostal názov "pH-stat."
Tendencia bunky udržiavať pH cytoplazmy blízke ne
utralitě sa prejaví aj v regulácii iónového stavu celej
rastliny. Na udržiavanie neutrálneho pH rastlina vytěs
ňuje podľa potreby buä H+, alebo OH“. Jedným zo základ
ných regulačných faktorov iónového stavu rastliny je
proces fotosyntézy, počas ktorej sa syntetizujú anio
nic ké ekvivalenty. Prijatý C02 rýchle difunduje vo vod
nom prostredí a mení sa na bikarbonát (HCO^), ktorý sa
viaže na fosfoenolpyrohroznovú kyselinu. V temnej časti
fixácie C02 vznikajú áalšie amonické zlúčeniny, ako ky
selina oxáloctová a jablčná, ktoré sú pomerne stále a
preto tvoria významnú anionickú zložku pri iónovej rov
nováhe. Príjem katiónov prevyšuje príjem aniónov 5-10násobne a preto na vyrovnanie iónového stavu slúžia
práve uvedené metabolity anionickej povahy. Regulácia
iónového stavu spočíva v tom, že pri nadbytku katiónov
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sa zvýši syntéza anionických ekvivalentov, aby sa nad
bytočné katióny mohli na ne viazať. Príjem dusičňanového
aniónu koreňmi je vybalancovaný bučí adekvátnym príjmom
katiónov, alebo vytěsňováním OH- do prostredia pri sú
časnej jeho alkalizácii; uvoľnený OH” ión sa viaže s voľ
ným C02 a vytvorí sa bikarbonát HCO^, čo podnieti synté
zu amonických ekvivalentov v rastline. Iná je situácia
pri príjme katiónu NH^, pri ktorom sa podstatne zníži
príjem iných katiónov. Toto má za následok zníženie syn
tézy anionických ekvivalentov (malát), na rozdiel od dusičňanu sa z buniek vytěsňuje H+, čo vedie k okysleniu
vonkajšiehb roztoku.
Z povedaného vyplýva, že na regulácii iónového stavu
rastliny má jej metabolizmus výrazný podiel’. Pravda, os
táva otvorených celý rad problémov, ktoré ešte čakajú na
svojich objaviteľov. Je to napr. otázka, na akom prin
cípe fungujúú mechanizmy spätných väzieb, t.j. ako sa
prenášajú informácie (priestorové i časové) medzi meta
bolizmom a požiadavkami na prísun iónov. Je nesporné, že
pri tejto informácii (a nepochybne aj regulácii) majú
významný podiel’ rastové látky.
2. Pôdne prostredie koreňa.
Rastliny prijímajú ióny z koreňového prostredia,
ktoré sa tu nachádzajú v pôdnom roztoku. Koncentračné
rozpätie jednotlivých iónov v pôdnom roztoku je rôzne
a kolíše od 0,1 mM do 200 mM a závisí od pôvodu mater
skej horniny, typu pôdy, hnojenia ap. Zatiaľ málo pre
študovaným problémom je bezprostredná oblasť styku
povrchu koreňa a obklopujúceho pôdneho roztoku. Ide o ob
lasť tzv. koreňového rukávu, niekoľko na hrubého pries
toru, kde sa stretávajú tri fyzikálne fázy: plynné (pôd
ny vzduch), tekutá (pôdny roztok) a pevná (povrch koreň,
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pôdne častice). Z fyziky je známe, že najintenzívnejšie
procesy výmeny hmoty a energie prebiehajú na hranici fáz.
Poznanie týchto procesov je sťažené malými rozmermi toh
to priestoru a tým aj metodickou neprístupnosťou pre štú
dium uvedených rozhraní. Málo prebádanou oblasťou je fy
ziologická úloha koreňových plynných i pevných exudátov
a práve tak úloha mykorhíznych húb pri príjme a trans
porte iónov. Oba tieto javy prispievajú nielen k príjmu
iónov, ale hrajú úlohu aj pri určovaní fyziognomie pri
rodzených spoločenstiev, čo možno zhrnúť pod spoločný
pojem alelopetie.
3. Regulácia príjmu iónov
Veľkosť príjmu iónov rastlinami, za predpokladu
ich dostatku v pôdnom roztoku je riadený predovšetkým
ich potrebou v metabolických a rastových procesoch.
Príjem živín a ich transport cez koreň do nadzemných
orgánov je úzko spätý s jeho štruktúrou a metabolickou
aktivitou.
V koreni existujúci vertikálny a horizontálny gra
dient fyziologickej aktivity závisí od stupňa diferen
ciácie buniek rôznych pletív koreňa a od metabolickej
aktivity, čo sa prejaví aj zmenami základných funkcii
koreňa, ktorými sú príjem a transport iónov.
U väčšiny iónov sa zistilo, že najvyššia schopnosť
príjmu katiónov a aniónov je v najmladších častiach ko
reňa, do vzdialenosti niekoľko cm za špičkou. Len málo
je rozpracovaný vzťah špecifík metabolizmu rastúcich
buniek koreňa a buniek, ktoré ukončili rast. Pre bunky
rastovej oblasti koreňa (cca 9 mm od koreňového vrcholu)
je typická syntéza vysokomolekulárnych látok - DNA, RNA,
bielkovín a polysacharidov, súvisiace s tvorbou nových
buniek a ich áalšou modifikáciou počas ich predlžovania

-

63

-

a dozrievania. Pomerne nízky obsah nízkomolekulárnych
látok (monosacharidy, aminokyseliny) v rastúcich bunkách
koreňa neznamená, že by tieto bunky neboli schopné ich
syntézy, ale naopak, že sa okamžite využívajú v syntézach
polymérov konečných produktov, nukleových kyselín, nukleoproteínov a pod., kkrých obsah je najvyšší v predlžujú
cich sa bunkách koreňa.
Porovnanie rôznych metabolických procesov na úrovni
bunky ukázalo, že transformácia meristemetickej bunky na
predlžujúcu sa, ako i predlžovanie samotné,sú sprevádzané
zrýchlením všetkých metabolických procesov. Detailné ana
lýzy potvrdili markantné kvantitatívne zmeny v zložení
bielkovín i v aktivite viacerých enzýmov. Kvalitatívne
zmeny v izozýmovom obraze v priebehu rastu buniek možno
pozorovať v menšom počte enzýmov.
Po ukončení rastu bunky koreňa dozrievajú a slúžia
hlavným funkciám koreňa - príjmu vody a minerálnych ži
vín. Dozrievanie začína už počas rastu bunky a pokračuje
určitý čas po jeho ukončení. S vývinom špecifickej funk
cie pletív dochádza k posunu v charaktere syntéz biel
kovín. Tieto zmeny sa však nedotýkajú enzýmov všeobec
ného metabolizmu, ktoré sa dotvárajú už v predlžovacej
oblasti koreňa. Súvisia skôr s formovaním sa tých meta
bolických systémov a tých elementov bunkových štruktúr,
ktoré v konečnom dôsledku určujú funkčnú diferenciáciu
koreňa ako orgánu príjmu a premeny prijatých iónov.
Mapovanie profilov enzýmov v stéle a v obvodových pleti
vách (kôra + pokožka) poskytuje kvantitatívne dôkazy
o prestavbe bielkovín obecných pre všetky typy buniek
v priebehu diferenciácie.
Príjem a transport živín v koreni prebieha v troch
stupňoch:
1/ príjem živín bunkami koreňa,
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2/ radiálny transport cez pletivá koreňa,
3/ pozdĺžny transport xylémom do nadzemných časti rasti

4. Cesty tokov iónov v pletivách.
Vtok iónov do pletiva koreňa má ponajprv pasívny
charakter, pri ktorom sa využíva najmä objemový tok a
difúzia, ióny sa dostanú do voľného priestoru bunkových
stien a medzibunkových priestorov (AFS koreňa), pričom
AFS rôznych pletív vytvára tzv, apoplest. ióny, pasívne
sa pohybujúce v AFS, sa adsorbujú labilnými väzbami na
negatívne, v menšom rozsahu na pozitívne nabité miesta
na povrchoch AFS - v Donnanovom voľnom priestore (DFS).
Sú to hlavne C00- skupiny, ktoré sú prednostne obsadzo
vané dvojmocnými katiónmi. Pohyb a adsorbcia negatívne
nabitých aniónov sú v tomto priestore sťažené, pretože
samotné bunkové steny nesú negatívny náboj.
Hoci výskyt voľných radikálov na povrchoch AFS je
závislý od metabolizmu rastlinnej bunky, samotná výmenná
adsorbcia пв povrchoch AFS je nemetabolický proces.
Po pasívnom vstupe iónov do AFS nesleduje vstup iónov
do bunky, ktorý sa môže diať buä pasívne, difúziou, alebo
aktívnym prenosom, čo závisí od potenciálového spádu
medzi apoplastom a vnútrom bunky. Aktívny transport sa
realizuje vtedy, keä sa dosiahne rovnováha koncentrácie
iónov v bunke a v jej okolí. Keáže spotreba iónov v me
tabolizme bunky je veľká a nestačí ju pokryť difúzny
proces, musí byť bunka vybavená mechanizmami, ktoré sú
schopné pumpovať ióny z prostredia pozdĺž ich elektro
chemického gradientu tak, že v konečnom dôsledku sa ob
sah iónov v bunke zvýši 100 až 10.000- násobne v porov
naní s vonkajším prostredím. Na prekonanie bariéry,
ktorou je rozdiel chemických potenciálov iónov medzi
bunkou a prostredím, využíva bunka energiu generovanú
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dýchaním . Táto energia saturuje energetické potreby
iónových púmp, ktoré sú umiestnené v bunkových membránach
a ktoré sú schopné prekonávať jednak bariéry pasívneho
pohybu, ktorými sú membrány ako také, jednak bariéry,
ktorými sú rozdiely chemických potenciálov.
Po vstupe do bunky sa ióny môžu stať súčasťou metabolitov, hromadiť sa vo vakuolách, prípadne stať sa sú
časťou symplastu. Symplast koreňa predstavuje cytoplazmatické kontinuum, spájajúce cytoplazmu živých buniek
pletív koreňa.
Transport iónov z epidermálnych buniek do vnútor
ných pletív koreňa prebieha cez apoplast alebo symplast
koreňa, prípadne striedavo oboma systémami.
Apoplast je tvorený medzibunkovými priestormi,
bunkovými stenami a priestormi medzi bunkovou stenou
a cytoplazmou. Skladá sa z dvoch časti oddelených endodermou. ióny vstupujú do apoplastu pasívne difúziou a
difúziou sa v ňom aj pohybujú. Pasívny pohyb iónov v
apoplaste obvodových pletív (épiderma, kôra) sa zastaví
Caspariho prúžkami vnútornej vrstvy kôry - v endoderme.
Aby sa ióny, obsiahnuté v apoplaste mohli transportovať
Í?redného valca, musia sa po prenose cez plazmalemmu
stať súčasťou symplastu. Aktívny prenos cez plazmalemmu
a vstup do cytoplazmy sa predpokladá či už na úrovni
buniek vnútorných vrstiev kôry, alebo na úrovni buniek
endodermy.
,
V porovnaní s apoplastom nepredstavuje endoderma
pre symplast bariéru radiálneho transportu. Pre rozsah
symplastického transportu významnú úlohu má frekvencia
plazmodeziem v bunkových stenách. Pohyb iónov v symplaste má podľa všetkého pasívny charakter, podobne ako
v apoplaste. Pre symplastický transport významnú úlohu
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má i prúdenie cytoplazmy, pri ktorom sú ióny nesené pa
sívne, ale samotný proces prúdenia cytoplazmy je aktívny
Voľne difundujúce ióny sa v symplaste zapájajú do
metabolických procesov a odčerpávaním iónov z voľného
poolu sa vytvára koncentračný gradient ako nevyhnutná
podmienka symplastické'no transportu. Symplastický
transport je takto regulovaný aktívnymi procesmi meta
bolických reakcií protoplastu.
Existencia symplastu a apoplastu nastoľuje otázku
o ich účasti v transporte iónov. Symplast predstavuje
nízko rezistentnú cestu radiálneho transportu cez ko
reň. Hoci apoplast môže byť dostatočne rýchlou cestou
pohybu iónov cez obvodové pletivá koreňa, sú predpok
lady, že viac ako 90 % radiálneho toku prechádza cez
symplast.
V súčasnosti existujú početné dôkazy o lokalizácii
bariéry pasívneho transportu apoplastom s následným
symplastický^? transportom. Podľa teórie symplastického
transportu
s hlavnou bariérou voľnej difúzie sú už
plazmatické membrány epidermálnych buniek. Niektorí
autori uvažujú ale o tom, že takouto bariérou sú napr.
membrány buniek kôry.
Všeobecne akceptovanou funkciou kôry, ktorá tvorí
70-80 * všetkých primárnych pletív koreňa je absorbovať
ióny a radiálne ich transportovať apoplastom alebo sym
plastom do stredného valca.
Podľa názoru niektorých autorov funkcia kôry v ra
diálnom transporte môže spočívať nie v urýchľovaní, ale
naopak, v spomaľovaní pohybu iónov s cieľom umožnenia
interakcie transportovaných iónov s organickým substrátOLi 3i.n-.cj'. Iredpokiadá sa, že hlavne v bunkách kôry
prebieha asimilácia aniónov dusíka, síry a fosfátu.
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5. Štruktúrne súvislosti tokov iónov v koreni.
Prvou efektívnou bariérou voľnej difúzie v apoplaste je endoderma. Endodermálne bunky pravdepodobne regu
lujú radiálny pohyb iónov. Ako semipermeabilná bariéra
inhibujú centrifugálny pohyb iónov zo stéle späť do kôry,
výsledkom čoho je centripetálne polarizovaný tok iónov.
Zatiaľ čo úloha endodermy v radiálnom transporte iónov
je dosť dobre známa, o funkcii buniek pericyklu vieme
veľmi málo. "-’á sa, že väčšina iónov, pohybujúcich sa
z kôry do stely nevstupuje do stelárneho parenchýmu, ale
môže ísť priamo z buniek pericyklu do xylémových ciev.
Pericyklu sa pripisuje úloha distribučného kolektora pre
centripetálny tok iónov i pre centrifugálny tok glycidov
z floému do kôry. Do symplastu stelárneho parenchýmu sa
podľa všetkého transportuje len malá časť iónov, ióny sa
po transporte cez endodermu a pericykel môžu v strednom
valci pohybovať jednak symplastom, jednak stelárnym apoplastom. Nevyriešená otázka funkcie parenchymatických
buniek v radiálnom transporte spočíva hlavne v tom, či
ióny a látky sa zo xylémového parenchýmu uvoľňujú do
ciev xylému pasívne, mokvaním, alebo tu prebieha proces
aktívnej sekrécie, kedy priepustná plazmalemma má opačné
vlastnosti ako plazmalemma kôrového parenchýmu. 0 stelárnes pareiichýme sa potvrdilo, že nie je len jednodu
chým transportným pletivom s priepustnými bunkami, ale
sa vyznačuje vysokým obsahom bielkovín a vysokou špeci
fickou aktivitou viacerých enzýmov a enzýmových systémov.
Y primárnych koreňoch kukurice stredný valec predstavuje
len asi 15% čerstvej hmotnosti koreňa, ale zhruba 2040% metabolického potenciálu zrelej časti koreňa. Cha
rakterom základného metabolizmu sa živé bunky stéle ne
líšia od obvodových pletív - pokožky a primárnej kôry.
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Pozoruhodnejšou črtou špecializácie enzýmov je kompartmentáeia katalázy /prevažne v strednom valci/ a kyslých
glykozidáz, hlavne invertázy /prevažne v kôre/. Rozdiely
možno pozorovať i v enzýmových systémoch asimilácie du
síka.Kým na redukcii a primárnej asimilácii dusíka sa
pletivové komplexy kôry a stéle podieľajú zhruba rovnako,
podstatné rozdiely sú v aminotransferázovej aktivite
v prospech stredného valca. Významné sú zistenia špeci
fických izozýmov kyslej a alkalickej fosfatézy v pleti
vách stredného valca, kde tieto môžu hrať významnú úlohu
pri defosforylačných procesoch a uvoľňovaní fosfátového
iónu pre transport do nadzemnej časti rastliny.
Transport iónov v xyléme prebieha nielen pôsobením
mechanizmov jednoduchého toku, ale tiež sériou výmien na
povrchu stien s povrchovou migráciou na stenách xylémových elementov. Transport v xyléme je ovplyvnený rozdie
lom hydrostatického tlaku vyvolanom odčerpávaním vody
transplračným prúdom.
Uvoľňovanie iónov a látok z koreňových buniek do
xylémového transportu je špecifický proces. Podiel ne
redukovaného a redukovaného dusíka v xylémovom exudáte
je ovplyvnený redukčným potenciálom asimilácie dusíka
pletivami koreňa. Aminokyseliny transportované v xyléme
sa vyznačujú širokým pomerom C:N v prospech dusíka.
Podobne niektoré údaje naznačujú, že aj uvoľňovanie
organických zlúčenín síry do xylému je selektívny proces.
0 transporte fosfátu sú k dispozícii údaje dokazujúce
hlavne anorganickú formu fosforu obsiahnutú v xyléme.
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Závery.
Súčasné poznatky o spomenutých cestách pohybu iónov

sú sice už dosť značné, avšak pre mnohé aspekty chýbajú
experimentálne dôkazy. Ťažkosti pri experimentálnom
potvrdení hypotetických či odvodených predstáv sú predov
šetkým metodickej povahy. Poukážeme aspoň na hlavné
problémy, ktoré čakajú na experimentálne overenie.
Aktívne pumpovanie iónov cez plazmalemmu je spojené
s nevyjasnenými problémami o úlohe ATP-ézových systémov,
nosičových molekúl, energetike aktívneho transportu.
-- Nie je možné stanoviť množstvo iónov, pohybujúcich sa
apoplastom, keäže pohyb sa deje pasívne difúziou, pričom
ióny sú z apoplastu neustále odčerpávané do symplastu.
—- V súvislosti so symplastickým transportom iónov os
táva nejasných celý rad problémov, najmä pokiaľ ide o
prepojenie medzi jednotlivými kompartmentami bunky a
bunkami navzájom. Vôbec nejasná je úloha plazmodeziem
pri selektivitě transportu iónov.
--

Doteraz nie je dostatok dôkazov o úlohe parenchyma-

tických buniek centrálneho valca a zvlášť buniek obklo
pujúcich xylémové cievy (aktívna či pasívna úloha).
Práve tak čaká na experimentálne objasnenie úloha, ktorú
zohrávajú plazmodezmy pri transporte iónov cez bunky
endodermy.
-- Pri štúdiu faktorov ovplyvňujúcich transport iónov
v koreni vystupujú do popredia otázky hnacích síl,
riadiacich transport ako taký.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРКНИМАНИЯ, ТРАНСПОРТА И ПЕРЕМЕНЫ
ИОНОВ В РАСТЕНИЯХ
Йозеф

Колек , Маргита

Голобрада , Отилиа

Гашпарикове
Институт экспериментальной биологии и экологии, САН
Братислава
В статье изложены принципы пассивного движения ионов
и условия активного транспорта. Подчеркнута важность гис
тологического строения первичного корня, особенно функция
клеток коры и эндодермы. В работе обсуждена роль апопластического и симпластического транспорта, а также функция
APS и DFS . Что касается движения в ксилемовые сосуды,
показано на нерешенные проблемы стелярного паренхима. Принимание ионов охарактеризировано и в отношении к метаболи
ческим градиентам.
CURRENT PROBLEMS OF ION UPTAKE,TRANSPORT AND METABOLISM
J.K о 1 e k, Ы.Н olobradá, 0.0 aäperiková
Institute of Experimental Biology and Ecology,S,A.V.,
Bratislava
The principles of passive ion movement as well as
the conditions for the active transport across the memb
rane are described.The importance of histological struc
ture for the primary root is stressed mainly the funct ion of cortex and endodermis cells. The role of apoplastic and symplaetic transport of ion is mentioned and the
function of A.F.S. and D.F.S. is discused. Concerning
movement of ions into the xylem vessels, the unsolved
problems of the stelar parenchyma is pointed out.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov.bot.spol., Mitra, 1984
ÚLOHA BIOLOGICKÝCH MEMBRÁN' PRE TRANSPORT LÁTOK V KORHíI
Igor

Ml etrík, Waldemar

Z-i e g 1 e r

Ústav experimentálnej biologie a ekologie CBEV SAV,
Bratislava
Procesy príjmu a transportu živín a vody v rastlin
nom organizme sú značne zložité a mnohé súvislosti sú
objasnené nedostatočne. Pre odhalenie mechanizmov príjmu
a transportu látok využíva fyziológia rastlín okrem bio
chémie, elektrónovej mikroskopie a histochémie v stále
väčšej miere aj metody biofyziky. V našom príspevku by
sme chceli uviesť niektoré výsledky, ktoré boli dosiah
nuté spomenutými metodami a ktoré prispeli k objasneniu
transportných procesov na úrovni bunky.
Bariérou pasívneho pohybu látok v bunke sú membrány,
ktorých základnými komponentami sú molekuly bielkovín a
lipidov. Z lipidov sú to najmä fosfolipidy. Rôzne membrá
ny sa líšia v kvalitatívnom i kvantitatívnom zastúpení
jednotlivých fosfolipidov a mení sa aj zastúpenie jed
notlivých fosfolipidov v tých ietých membránach v závis
losti od stupňa diferenciácie bunky. Ďalšou stavebnou
zložkou biologických membrán sú bielkoviny. Stanovenie
množstva, štruktúry a vlastností špecifických membráno
vých bielkovín je jedným z vážnych problémov membránové
ho výskumu. Situácia je o to zložitejšia, že väčšina
týchto bielkovín alebo polypeptidov, sa z membrány ťažko
izoluje, pričom väčšina postupov, ktoré vedú k ich solubilizácii má za následok zmenu ich štruktúry i funkcie.
Z tohoto dôvodu sú membránové bielkoviny menej prebáda-
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né ako lipidová frakcia, molekulárna organizácia membrán
bola študovaná od začiatku tohoto storočia, pričom prvá
hypotéza o usporiadaní bielkovín a lipidov v membráne
bola vyslovená Danlelliux v roku 1934. Z viacerých neskôr
vyslovených hypotéz sa za najpravdepodobnejšiu považuje
model biologickej membrány, ktorý vypracovali Singer a
Dicholson a dostal názov "fluid mosaic model". Tento mo
del považuje za štruktúrny základ membrán molekulárnu
dvojvrstvu fosfolipidov do ktorej sú v rôznej miere pono
rené molekuly integrálnych bielkovín. Hydroŕilné molekulperiférnych membránových bielkovín sú naviazané na polár
ne časti fosfolipidov, alebo integrálnych bielkovín, mo
lekuly fosfolipidov i bielkovín sa môžu v membráne hori
zontálne i vertikálne pohybovať, teda štruktúra membrány
sa mení v priestore i čase.
K základným membránovým systémom, ktorým sa venuje
pozornosť z hľadiska transportných procesov bunky patria
plazmatická membrána /plazmalema/, membrána obklopujúca
vakuolu /tonoplast/ ako aj membrány mitochondrií a chloroplastov. Jednou z najdôležitejších funkcií plazmatic
kej membrány je jej selektivita pri transporte najrôz
nejších látok do bunky a z bunky do vonkajšieho prostre
dia, za ktorým účelom je vybavená rôznymi transportnými
mechanizmami. Od naj jednoduchejšieho typu prenosu látok
difúziou cez lipidovú dvojvrstvu a bydrofilými kanálmi
na miestach premostenia membrány bielkovinovými molekula
mi, až po prenos špecializovanými molekulami prenášačov,
ktorými sú látky prenášané pasívne, alebo aktívne meta
bolický energizovanýu. transportným pochodom, molekuly
prenášačov sú bielkovinovej povahy s rozdielnou selekti
vitou voči prenášanej látke a rozdielnou afinitou k pre
nášanej látke na oboch stranách membrány. Doteraz sa
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o samotnom mechanizme prenosu a pohybu prenášača r memb
ráne vie pomerne málo. Určité úspechy sa dosiahli pri skú
maní transportu ionov cez membrány pomocou látok izoloval
ných z mikroorganizmov /napr. valinomycín, gramicidin/ tzv.
ionofórov. Existencia podobných typov prenášačov sa pred
pokladá aj v membránach rastlinných buniek.
Plazmatická membrána plní dve dôležité funkcie. Kon
troluje transport látok potrebných pre zabezpečenie vhod
ného iónového prostredia pre biochemické reakcie prebieha
júce v bunke. Táto funkcia okrem príjmu živín, zahrňuje
aj vylučovanie H+ /alebo OH-/ pri regulácii cytoplazmatiokého pH a generovania membránového potenciálu. Ďalšou
úlohou plazmatickej membrány je hromadenie K* v bunke,
ktorý hrá dôležitú úlohu v bunkovom metabolizme a pri re-.
gulácii osmotického potenciálu bunky. Obe funkcie plaz
matickej membrány sú spojené so spotrebou metabolickej
energie a sú zabezpečované ATPázou lokalizovanou na plaz
matickej membráne. aTPázu plazmalemy sa podarilo izolo
vať, zistila sa jej molekulová hmotnosť, substrátová
specific!ta, pH závislosť a enzýmová kinetika. najnovšie
výsledky výskumu plazmalémovej ÄTPázy svedčia o tom, že
ide o H+-aTPázu, ktorá pracuje ako protónová pumpa.
Transportom protónov do vonkajšieho prostredia vzniká
v membráne elektrochemický gradient, ktorý sa äalej vy
užíva na energizovanie sekundárnyen transportných proce
sov /príjem K+, H2P0j » aminokyselín a pod./. Štruktúrne
odlišné a lepšie preskúmané sú Axrázy vnútornej mitochondriálnej membrány a tylakoidov chloroplastov, ktoré
využívajú protónový gradient na syntézu ATP.V súčasnosti
sa pre účel štúdia transportu látok cez membrány začína
jú využívať membrány vakuol. Izolované vekuoly sa využí
vajú na sledovanie transportu cez tonoplaet v podmienkach
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koncentračného gradientu sa zistilo, že na tonoplaste sú
lokalizované viaceré systémy zodpovedné za aktívny trans
port látok. Bola popísaná prítomnosť H+-ATPázy, ktorá pre
náša protony z cytoplazmy do vakuoly. Okrem toho bol na
tonoplaste zistený aktívny transport cukrov.
Pretože príjem a metabolizácia živín je sprevádzaná
produkciou, alebo spotrebou H"*”, hrajú plazmalema a tonoplast dôležitú úlohu pri udržiavaní vhodného vnútrobunkového ph. Biofyzikálne merania pn v cytoplazme a vakuole
ukázali, že pH cytoplazmy sa pohybuje okolo 7, kým pH
vo vakuole okolo 5-6. metabolická kontrola vnútrobunkového pn sa realizuje kombináciou membránového transportu a
bunkového metabolizmu, napriek veľkej pozornosti, ktorá
sa venuje štúdiu kontroly vnútrobunkového pH molekulárny
mechanizmus tohoto procesu nie je objasnený.
jednou z vhodných metod v súčasnosti stále viac vy
užívaných pri štúdiu transportu látok cez membrány sa
ukazujú inkorporácie fragmentov membrán, alebo izolova
ných transportných bielkovín do umelých lipidových memb
rán. Touto cestou sa študujú transportné vlastnosti aTPáz
izolovaných z plazmalemy, mitocnondrií i cnloroplastov.
Izolované bielkoviny sa pridajú k lipozornom, do ktorých
sa Bonifikáciou inkorporujú , alebo sa inkorporujú do
plošnej umelej oimolekulovej lipidovej membrány /ВШ/.
meraním volt^pmpérových charakteristík modifikovanej BLnt
sa dá určiť aký typ transportu ea jedná. Výhodou oboch
metod je, že štruktúra lipidov v umelej membráne je po
dobná štruktúre v prirodzených membránach, že membrány
sa pripravujú z lipidov presného zloženia podľa požiada
viek študovaného transportného systému, ľahko sa dá meniť
chemické zloženie roztoku v ktorom sa systém nachádza
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a äalšie. Využitím týchto metod sa dosiahli úspechy pri
sledovaní transportných procesov na úrovni membrán ako
aj pôsobenie niektorých látok /rastových látok, herbicí
dov, toxínov a pod./ na funkciu membrán.
Štúdium transportných procesov na úrovni membrán,
v podmienkach in vivo alebo v izolovaných systémoch
Je Jednou z ciest, ktoré značnou mierou prispejú k po
chopeniu procesov transportu látok a vody v rastlinnom
organizme.

BIOLOGICAL MEMBRANES AND TRANSPORT PROCESSES IN ROOT
Igor

M i s t r í к , Waldemar |2 i e g 1 e г

Institute of experimental biology and ecology CBEV SAV
Bratislava
In the present paper the problems of transport proc
sses on the level of biological membranes are discussed.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ И ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ В КОРНЕ
Игор

Мистрик, Валдемар

Циглер

Институт экспериментальной биологии и экологии САН
Братислава
Работа занимается проблемой транспорта веществ на
уровне биологических мембран.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov.bot.spol., Nitra, 1984
ÚČINKY SUBLETÍLNYCH KONCENTRÍClf HERBICÍDOV NA RASTLINY
Timotej J e š k o, Elena Masarovičová,
Ján N a v a r a, Gabriela V i z á r o v á,
Beáta Dedičová
Ústav experimentálnej biológie a ekológie CBEV SAV,
Bratislava
Herbicídy sa používajú najčastejšie v letálnych
koncentráciách na ničenie burín. Umožňujú nám plnšie vy
užívať produkčný potenciál kultúrnych rastlín tým, že v
porastoch zabraňujú vzniku, resp. odstraňujú konkurenciu
burín o priestor, svetlo, vodu, živiny, áp.
Menej známe sú účinky subletálnych koncentrácií na
rastliny, včítane samotných kultúrnych rastlín. S touto
problematikou sme mali možnosť zoznámiť sa pri riešení
ústavnej úlohy "Rast, fotosyntéza a vodný režim cukrovej
repy po pôsobení metribuzínu (Sencoru 70 WP)" a cielom
tohoto príspevku je priblížiť ju čitatelovi na základe údajov v literatúre (prehladne Audus, 1976) Ebert a Dumford, 1976} Moreland, 1980) van Rensen, 1982} Pedtke, 1982)
a iní) 1 na základe vlastných poznatkov.
Herbicídne účinky majú rôzne anorganické a organické
chemické zlúčeniny (prehladne napr. Audus, 1976). Niekto
ré z nich sú syntetickými analógmi natívnych fytohormonov
a po aplikácii v subletálnych koncentráciách majú na rast
liny podobné účinky. Sú to herbicídy tzv. "hormonálneho
typu", ako napríklad 2,4-D (2,4-dichlórfenoxyoctová kyse
lina), MCPA (2-metyl-4~chlórfenoxyoctová kyselina) a aalšie áuxinoidy. Podporujú tvorbu koreňov na odrezkoch, od
daluj ú opad plodov, indukujú kvitnutie a majú aj óalšie
účinky podobné alebo rovnaké ako auxíny.
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Väčšina herbicídov aplikovaných na rastliny v subletálnych koncentráciách

:ša)c nemá hormonálne účinky, ale

iba nepřímo ovplyvňuj* metabolizmus a pomerná zastúpenie
natívnych hcrmonov

-■/

rnatline. To je napríklad typická

pre aplikácie triazínových herbicídov (atrazínu, simazínu,
sencoru), ktorých účinkami sa v rastline alebo len v jej
niektorých častiach mení pomerná zastúpenie auxínov a cytokinínov v prospech cytokiuínov a čiastočne aj giberelínov. Ale okrem hormónov, ovplyvňujú aplikácie subletálnych
koncentrácií herbicídov aj rôzne iné funkcie a štruktúry
rastliny, najmä spojené s udržiavaním energetickej rovno
váhy, vodnej bilancie, aktivity enzýmov, ap.
Herbicídy triazínovej skupiny (a mnohých ďalších ty
pov), vytvárajú so štruktúrami rastliny len slabé väzby
a preto sa v rastlinách môžu ľahko premiestňovať, naprí
klad transpiraČným prúdom. Pritom sa môže lokálne zvyšo
vať ich koncentrácia v najintenzívnejšie transpirujúcich
častiach rastliny, ako sú marginálne časti listov. Retranslokácil a lokálnemu zvyšovaniu obsahu herbicídov napomá
hajú faktory meniace rýchlosť transpirá’cie a týmito fak
tormi sú najmä zvyšujúca sa teplota, intenzita žiarenia,
rýchlosť pohybu vzduchu, dostupnosť vody a z vnútorných
fQktorov napríklad priepustnosť vodivých dráh, odpor prie
duchov a Jednotlivých pletív, vek a typ pletiva, metabo
lická a/tlvita, ар. V iných častiach rastliny môže byť
zasa lokálna koncentrácia herbicídu nízka. Výsledkom je,
že po aplikácii subletálnych koncentrácií herbicídov pri
tých istých rastlinách zisťujeme ich lokálne inhibičné i
lokálne stimulačné účinky. Z hľadiska sledovanej funkcie
alebo parametru Je potom rozhodujúce, ktoré účinky prevlá
dajú.
Lokálne inhibičné účinky bývajú spravidla tie isté,
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aké sa pozorujú pri aplikáciách letálnych koncentrácií
herbicídov, s tým rozdielom, že sa na rastline vyskytu
jú lokálne (neodumiera celý organizmus ale len jeho časť).
Saj častejšie dezorganizácia štruktúr a ich funkcií nedo
siahne štádium nekroz, ale ešte predtým ustupuje v dôsled
ku regeneračných procesov a to od rôzneho stupňa narušenia
štruktúr a funkcií. Objavujú sa spravidla tieto typy inhibičných účinkov a ich prejavov:
- naviazaním herbicídu na akceptor elektrónov sa inhibuje
ich ďalší transport v reakciách fotosyntézy, čím klesá
primárna tvorba AT? a NADPK a tým aj úroveň biosyntetických reakcií (syntéza sacharidov, aminokyselín, bielko
vín, lípidov, DNA, RNA), zvyšuje sa inhibícia metaboliz
mu a znižujú funkcie membrán závislé na energii APP, čo
tiež súvisí so súčasným poklesom tvorby ATF v reakciách
oxidatívnej fosforylácie (respirácie)j
- narušením, príjmu elektrónov sa v bunkách a najmä v chloroplastoch zvyšuje hladina volných radikálov, ktoré spô
sobujú oxidáciu pigmentov a lipidov chloroplastových
membrán, čo sa prejaví ich deštrukciou (makroskopický
výskytom chloróz)j
- narušením syntézy karotenoidov ako ochranných pigmentov
chlorofylov sa zvýši .ich fotooxidácia čo sa opäť preja
ví ich deštrukciou a prípadne chlorózamíj
- narušením štruktúry biologických membrán, ich integrity
a regulačných vlastností sa narušia aj ich biosyntetické a iné funkcie (zvýši sa permeabilita a zníži trans
port, interakcie ŕytohormónov a fytochromov, ap.)j
- narušením aktivity a štruktúry bunkových jadier sa zní
ži delenie buniek (mitóza, meióza) a tým aj rast a vý
vin a rozmnožovanie.
Lokálne stimulačné účinky aplikácie subletálnych
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koncentrácií herbioídov sú prejavmi účinkov v mnohom pro
tichodné prejavom uvedených inhibičných účinkov. Problémy
•ú a^rozlíšením skutočne stimulačných účinkov od prejavov
regeneračných procesov a od procesov rozkladu, keá sa mô
že zvýšiť úroveň niektorého procesu, alebo obsah niektorej
zo zložiek rastlinného tela. V týchto prípadoch môžeme ho
voriť o pozitívnom účinku z pohľadu potrieb človeka, na
príklad pri pozitívnej zmene kvality úrody. Najčastejšie
pozorovanými stimulačnými (a pozitívnymi) účinkami a ich
prejavmi sú i
- ovplyvnenie metabolizmu a pomerného zastúpenia natívnych
fytohormónov v želanom smere]
- zvýšenie fotosyntézy (zníženie dýchania)]
- zvýšenie rastu celej rastliny alebo jej časti)
- zvýšenie príjmu dusíka a syntézy bielkovín]
- rethŕffáčia stárnutia a odumierania, spravidla listovj
- retardacia rozpadu chlorofylu a jeho zvýšená syntéza]
- zvýšenie príjmu iónov síry, fosforu, sodíka a óalších
(reap, zníženie ich príjmu ak toto zlepšuje kvalitu
úrody).
Na záver tejto stručnej informácie možno konštatovať,
že pri komplexnom výskume vplyvu subletálnych koncentrácií
herbicídov na rastliny môžeme u nich pozorovať súčasne
prebiehajúce lokálne inhlbičné i stimulačné účinky. Za
vyše 30 ročného štúdia tejto problematiky boli publikova
né atovky prác opisujúcich pozitívne účinky na rôzne fun
kcie rastlín, na ich produkciu a jej kvalitu, a bolo ude
lených viacero patentov a predsa Je využívanie subletál
nych koncentráolí herbicídov v praxi len málo rozšírené.
Dôvodov Je viaot ovplyvňované kultúrne rastliny sú určené
nie na zničenie ale často ako potrava pre zvieratá a člo
veka, veľká fyziologická účinnosť nízkych koncentrácií
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herbicídov a pritom faktická neznalosť mechanizmov ich
účinkov, škodlivé reziduálne účinky väčšiny herbicídov
(najmä cytotoxicita a mutagenita), existencia iných vhod
nejších fyziologicky aktívnych látok, ale predovšetkým '
dosahovanie neistých výsledkov. Z doterajších poznatkov
vyplýva, že aj herbicídy aplikované v subletálnych koncen
tráciách na rastliny majú v nich príliš široké spektrum
účinkov a dosiahnutie pozitívneho výsledku z hľadiska po
trieb človeka závisí na vzájomnom vzťahu a pomere rôznych
vnútorných a vonkajších faktorov rastliny, ktoré ešte ne
vieme v potrebnom predstihu určiť a často ani nemôžeme
dopredu predvídať.
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EFFECTS OF SUBLETHAL CONCENTRATIONS OF HERBICIDES ON PLANTS
Timotej J e ě к о, Elena Masarovičová,
Ján N a v а г a, Gabriela Vizárová,
Beáta Dedičová
Institute of Experimental Biology and Ecology,
Slov.Acad.Sci., CBES, 814 34 Bratislava, Czechoslovakia
The applications of sublethal concentrations of her
bicides, at the same plant /in their different part/ cause
locally inhibitory and locally stimulatory effects. The
first are mainly accompanied by an transient or even total
inhibition of electron acceptance, photosynthetic electron
transport and phosphorylation, oxidative phosphorylation,
membrane function and nuclear activity, when decrease of
growth, chlorosis /chlorophyll destruction/, and other mode
of action can occure. The second effects are accompanied
by a hormone similar effects of herbicide applied, or in
directly influencing native hormone balance in different
parts of plant by them. It appearance local increase in
growth, retardation of senescence, increase in chlorophyll
crrtent, etc. These questions authors discuss on the base
о literature and also their own results.
ВЛИЯНИЯ СУБЛЕТАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГЕРБИЦИДОВ НА РАСТЕНИЯ
Тимофей
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Инст. эксп. биол. и экол. Словацкой акад. наук, Братислава
В работе подчеркивается двойной характер действия
сублетальных концентраций гербицидов, локально ингибиционных и локально стимуляционных у тогоже растения на разные
физиологические процессы.
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VPLYV NIEKTORÝCH HERBICÍDOV NA DELENIE
MERISTEHATICKÝCH BUNIEK KOREŇOV BOBU - VICIA PABA.
Ladislav j K o S t á Í
Katedra fyziológie rastlín a botaniky
AP - VŠP, Nitra
Medzi významné intenzifikačné faktory, ktoré v nie
malej miere rozhodujú o budúcich úrodách patria herbicídy.
Otázkam vplyvu herbicídov, ich účinku na rastliny i na
životné prostredie je venovaná všeobecná pozornosť. Prvý
obšírny prehľad o mechanizme vplyvu herbicídov podal
Moreland (1967). Pokroky, ktoré boli dosiahnuté v tomto
prehľade sú v súčasnosti v mnohých smeroch prekonané.
Objasnenie mechanizmov pôsobenia herbicídov na bunkovej
a molekulárnej úrovni, ktoré vedú k prejavom fytotoxicity,
musia byť neustále v centre našej pozornosti. Od roku 1967
výsledky prác mnohých autorov obohatili naše vedomosti
a vrhli jasnejší pohľad do fyziologických a biochemických
mechanizmov, prostredníctvom ktorých pôsobia herbicídy
na životné procesy. Aby herbicídy interferovali s niektorou
reakciou, ktoré vedie k narušeniu týchto procesov, musia
po aplikácii do pôdy alebo na rastlinu preniknúť k rankám.
Rada faktorov prostredia a edafických síl pôsobí smerom
k štrukturálnej zmene, k rozkladu alebo k odstráneniu
exogénne aplikovaných herbicídov. Anatomické, morfologické,
biochemické a fyziologické faktory pôsobia tak, že regulu
jú vstup herbicídov do rastliny a ich distribúciu v rast
line. Vo vnútri rastliny pôsobia dalšíe faktory (metabo
lické zmeny, sorpcia na neaktívnych miestach, vytváranie
bcaiplc':.:~
ktoré znižujú dostupnosť herbicídov pre
..o. hlístach, prostredníctvom ktorých sa prejavuje
fytotoxicita.
Interferencia herbicídov s delením buniek, metaboliz
mom nukleových kyselín a syntézou bielkovín, ako primárny
mechanizmus pôsobenia herbicídov je nadalej vo veľkej po
zornosti, pretože tieto procesy sú nevyhnutné pre pokra-
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čujúci rast & vývoj rastlín. Vzhladom na túto skutočnosť

sme v našich experimentoch venovali pozornosť vplyvu
niektorých vybraných herbicídov na delenie meristematic
kých buniek koreňov bôbu Vicia faba.
MATERIÁL A METÓDA
Ako experimentálny materiál sme v našej práci použili
korene bôbu Vicia faba cv. Inovec. Habobtnané semená sme
předkličovali medzi polyetylénovými doskami v tme pri
teplote 25'C + 1*C. Predklíčené semená klíčili tri dni.
Potom sme aplikovali jednotlivé herbicídy v koncentráciách
na 1 liter - 0,5$» 1$ a 3$ roztok. Pre cytologické vyše
trovanie sme vzorky odoberali v časových intervaloch po
6, 12, 24, 48 a 72 hod.
V práci sme použili nasledovné herbicídy - S u p e r
Barnon, Aniten Combi, Gramoxone
a I g r a n 50.
Koreňové vrcholy sme fixovali v alkohol-ootovej fi
xáži (3sl) a po dôkladnom premytí sme ich macerovali pri
izbovej teplote v zmesi alkohol + HC1. Roztlakové prepa
ráty sme pripravili podlá metódy Murina (I960), V každom
časovom intervale sme analyzovali 6 preparátov a na kaž
dom preparáte sme vyšetrili 20 zorných polí. Zo získaných
údajov sme vypočítali mitotický index (MI).
VÝSLEDKY
Hodnota MI kontroly bola najvyššia po 6 hodinách.
Potom hodnoty MI v äalších časových intervaloch mali kle
sajúcu hodnotu. Z percentuálneho zastúpenia jednotlivých
fáz delenia bola najviac zastúpená profáza, potom metafáza, telofáza a anafáza.
Vplyv 0,5$ koncentrácii herbicídov.
Pôsobenie 0,5$ koncentrácie jednotlivých roztokov
herbicídov sa prejavil velmi zreteľne. Po časových inter
valoch 6, 12, 24 sme u Ani tenú Combi a Igranu 50 zazna
menali značný pokles hodnôt MI oproti kontrole. Po apli-
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kácii Gramoxonu sme po 12 hodinách zaznamenali prudký vzo
stup MI a po 24 a 48 hodinách evidentné zníženie MI. Po
72 hodinách pôsobenia sme nezaznamenali žiadne delenie
buniek.
Po aplikácii Super Barnonu sme po 6 hodinách pozoro
vali mierne zvýšenie hodnôt MI a v äalších časových inter
valoch sme zaznamenali mierny pokles (tab.l).
tab.č.l
Hodnoty MI po aplikácii 0,5% roztokov herbicídov
Odber Igran 50 Super Aniten
v hod-’
Barnon Combi
6
174,57
104,13 52,28
12
59,52 40,66
76,41
66,90
24
39,47
4,77
48
48,50
49,69
0,49
72
38,40
20,44

Gramo- Kontro
la
ne
108,15 154,06
177,40 112,34
35,83 96,25
33,33 63,96
46,97
-

Vplyv 1% koncentrácii herbicídov,
Po aplikácii Igranu sme po 6 hodinách zaznamenali vy
soké hodnoty MI (tab.2). Po 12 hodinách došlo k výraznému
zníženiu hodnôt MI, ktoré sa aj v äalších časových inter
valoch udržiavali na približne rovnakej úrovni.
í’o aplikácii Super Barnonu zostávali hodnoty MI vo
všetkých časových intervaloch na približne rovnakej ú; ovni.
Mierne zvýšenie hodnoty MI sme zaznamenali po 24 hodinách.
Veľmi nepriaznivo sa prejavil vplyv Aniten Combi, kde
sme zaznamenali už po.6 hodinách najnižší MI oproti ostat
ným herbicídom. Aj v ostatných časových intervaloch boli
hodnoty MI veľmi nízke a po 72 hodinách boli nulové.
Zaujímavo sa prejavil vplyv Gramoxonu. Po 6 hodinách
sme zaznamenali druhú najvyššiu hodnotu Ml. V äalších ča
sových intervaloch došlo k výraznému zníženiu hodnôt MI
a po 72 hodinách došlo k zastaveniu bunkového delenia.
Najvýraznejšie sa prejavil vplyv Anitenu Combi, kde
sme pozorovali zastavenie bunkového delenia prakticky už
po 12 hodinách pôsobenia. Pozorovali sme len bunky v profáze. Ostatné fázy bunkového delenia sme po 12 hodinách
nepozorovali.

-
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Hodnoty MI po aplikácii 1% roztokov herbicídov

Odber Igran 50 Super Aniten Gramoxo- Kontro
v hod,
Barnon Combi ne
la
6
50,33 48,82 103,37 154,06
Ш,14
12
26,60
24,11 15,20 100,97 112,34
65,04
96,25
24
21,44
8,23 44,00
48
1,42
26,77
63,96
6,84
47,53
72
28,46
38,83
46,97

Vplyv 3% koncentrácii herbicídov*
Po aplikácii Igranu 50 sme po 6 hodinách zaznamenali
vysoké hodnoty MI, ktoré však v ďalších časových interva
loch mali klesajúcu tendenciu. Vplyv tohto herbicídu bol
v porovnaní s ostatnými najslabší (tab.č.3).
Po aplikácii Super Barnonu došlo už po 6 hodinách
k výraznému zníženiu hodnôt MI oproti kontrole a v ďalších
časových intervaloch mali MI trvale klesajúcu tendenciu.
Hajnepriaznivejšie sa prejavil vplyv Anitenú Combi,
kde sa po všetkých časových intervaloch zaznamenali najm/áie hodnoty MI* Po 24 hodinách pôsobenia sme zaznamena
li len zriedkavý výskyt profáz, ale po 48 hodinách len
sporadicky výskyt profáz. Ostatné fázy bunkového delenia
sme nezaznamenali a po 72 hodinách sa bunky nedelili.
Velmi podobný účinok sa prejavil aj po aplikácii
Gramoxone, avšak na rozdiel od Anitenu Combi sme nachádza
li aj metafázy, zriedkavejšie aj anafázy. -o 72 hodinách
pôsobenia sa delenie buniek zastavilo.
Vo všetkých prípadoch sme okrem odberu vzoriek pre
cytologické vyšetrenie, odoberali aj vzorky pre elektró
novú mikroskopiu (koreň, list), avšak výsledky nie sú ešte
úplne cpracovene.
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Hodnoty MI po aplikácii 3% roztokov herbicídov

tab.6.3

Odber Igran 50 Super Aniten Gramoxo- Kontro
v hod.
Barnon Combi ne
la
37,61 33.97 66,99
6
154.06
172,54
12

86,68

29,24

24
48

27,76
27,23

8,55
8,10

72

23,71

3,74

32,71
2,52

39,14

0,32

12,83
0,96

-

-

112,34
96,25
63,96
46,97

DISKUSIA
Fyziologické funkcie a biochemické procesy potrebné
pre rast a vývoj rastlín, včítane delenia buniek, rast
buniek a ich diferenciácia a tak isto aj všetky biosyntetické reakcie sú uskutočňované energiou, ktorá je odvode
ná od ATP. Preto predpokladáme, že by nami aplikované
herbicídy mohli vyvolávať fytotoxicitu priamym pôsobením
na jeden zo stupňov v reakciách, ktoré tvoria základ syn
tézy nukleových kyselín a bielkovín alebo nepriamo inhibíciou produkcie bunkovej energie, ktorá je nevyhnutná
pre uskutočnenie biosyntetických reakcií. Moreland (1980)
uvádza, že herbicídy by mohli potlačovať delenie buniek :
a) interferenciou so syntézou alebo aktívnym transpor om
prekurzorov, ktoré sú potrebné pre syntézu DNA do jadra
počas interfázyj b) modifikáciou chemických a fyzikálnych
vlastností DNA a jej komplexov! c) interferenciou s vytvá
raním vretienka a s jeho funkciou a d) inhibíciou tvorby
bunkovej steny. Uvedené procesy a funkcie si vyžadujú
energiu a preto sa domnievame, že blokovaním prísunu ener
gie herbicídmi sa navonok prájaví zmenou mitotickej aktivi ty.
V našich experimentoch sa velmi negatívne prejavil
vplyv Ani tenú Combi, herbicídu na báze MCPA, ktorý je špe
cifický na ničenie dvojklíčnolistových burín. го aplikácii
tohto herbicídu sme pozorovali, že dochádza k zastaveniu
delenia už v profáze. Preto sa domnievame, že tento her
bicíd bude pravdepodobne blokovať funkciu deliaceho vre-
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'tianka. To by súhlasilo so závermi Morelanda (1930).
Vplyv ostatných herbicídov bude pravdepodobne spojený
s blokovaním a pri vyšších koncentráciách a dlhších časo
vých intervaloch sc .nastavením prísunu energie. K obdobným
záverom sa dopracoval aj Linek (1976).
Bjumkin a Ždanov (1973) poukázali na to,že mitotická
aktivita (ako kvalitatívny faktor ) buniek je veľmi dobrým
indikátorom vplyvu toho ktorého experimentálneho faktora
a je odrazom jeho antimitotického účinku. Podľa nich tu
významnú úlohu zohráva aj kvantitatívny faktor - vzájomný
pomer jednotlivých fáz mitózy vyjadrený v percentách.
V našich experimentoch sme zistili, že tak isto aj
kvantitatívny faktor má svoje opodstatnenie, pretože
niektoré hodnot-- MI (po aplikácii vyšších koncentrácií
a dlhších čase ch intervaloch) sú vlastne len hodnoty
vyjadrujúce počet profáz, pretože ostatné fázy mitotického
delenia sme nazaznamenali. Je pravdepodobné, že v našom
prípad: за bude jednat o celý komplex vzájomne pôsobiacich
faktorov, ktorého konečným efektom je buď úplne zastavenie
mitotického delenia alebo jeho rapídne zníženie.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ГЕРБИЦИДОВ НА ДЕЛЕНИЕ МЕРИСТЕЫАТИЧЕСКИХ
КЛЕТОК КОРНЯ VICIA FABA
Ладислав

К о ш т я Jt

Кафедра физиологии растений и ботаники, Сельскохозяйствен
ный институт, г.Нитра

В работе исследовали влияние 4 гербицидов /Aniten
Combi, Super Загпоп, Gramoxone и Igran 50/на деление
меристематических клеток. Установили, что применяемые
гербициды очень сильно влияют на деление клеток. С|аыым ядо
витым проявился гербицид Aniten Combi и затем Gramoxone.

INFLUENCE OF SOME HERBICIDES ON THE CELL DIVISION
OF THE MERISTEMATIC CELLS OF ROOTS OF THE HORSE
BEAN - Vida faba
Ladislav !

Košťál

University of Agriculture, Nitra

Influence of four herbicides (Aniten Combi, Gramoxone,
Super Barnon and Igran 50) on the cell division of the meristematic cells was examined in our experiments.
Each of the applied herbicides very strongly influen
ced cell division. The most toxic effects were observed
after application of Aniten Combi and Gramoxone.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov.bot.spol.,Nitra, 1984
ŠTÚDIUM TRANSPORTU AMINOKYSELÍN V KOREŇOCH VYŠŠÍCH
RASTLÍN
Ján Pavlovkin
Ústav experimentálnej ŕytopatológie a entomológie,
CBEV-SAV, Ivanka pri Dunaji
V rámci výskumnej úlohy 5. VI-4-8/11
Úvod
Transport látok do buniek koreňa vyššej rastliny
na rozdiel od jednobunkových organizmov je regulovaný
nielen potrebami samotných buniek, ale tiež potrebami
pletív a orgánov celej rastliny.
Transport aminokyselín /АК/ sa študoval na celom •
rade objektov. Výsledky získané na vyšších rastlinách
ukázali, že AK sú kotransportované do buniek spolu s
H+ iónom na základe elektrochemických potenciálov /Etherton a Rubinstein, 1978; Sze a Churchill, 1981 a in /.
Novack y a spol. /1978/ zistili, že AK vyvolávajú depo
larizáciu membránových potenciálov /МР/ v listeňoch
Lemna gibba. V súlade s modelom kotransportu, depolari
zácia membrány je odrazom vtoku H+ iónu do vnútra bun
ky a repolarizácia MP odráža zvýšený výtok akumulované
ho protónu.
Mechanizmus transportu AK do koreňov vyšších rast-
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lín sa doteraz neštudoval. V našich pokusoch s vyššou
vodnou rastlinou Trianea bogotensis Karst, sme chceli
zistiť, či u koreňových vláskov je transport AK cez
plazmalemmu udržovaný mechanizmom H+/AK kotransportu.
Ako spoíahlivý indikátor zmien transportných procesov
sme použili zmeny MP merané mikroelektródnou technikou
pri pôsobení AK, hubového toxínu fuzikokcínu /РК/ a inhibítorov mitochondriálneho dýchania /КС íl a salicylhydroxamovej kyseliny-SHAM/.
Materiál a metódy
Ha elektroŕyziologické merania sme použili 2 cm
dlhé odrezky koreňov T. bogotensis, ktoré sme fixovali
v prietokovej komôrke. Koncentrácia K+ iónov vo vonkaj
šom roztoku bola 0,1 mM, zastúpenie ostatných iónov bo
lo také isté ako v práci Higinbothama a spol., /1964/.
" prietočnom roztoku sme rozpustili aj študované AK
/5 mM/,HagH /1 mill/, SHAM /1 mW а РК /10"5 М/• pH bolo
5,7. MP sme merali pomocou sklenených kapilár zaplnených
3 M KC1 s priemerom špičky do 0,5 um. Podrobnejšie je
schéma merania MP opísaná v práci Higinbothama a spol,,
/1964/. Pokusy sme opakovali 3 a viackrát.
Výsledky
Celková hodnota MP koreňových vláskov sa pohybova
la od -160 do -180 mV. Po zablokovaní elektrogénnej pum-
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py s НаСН ва hodnota difúzneho potenciálu pohybovala
v rozmedzí od -110 do -120 mV a v prípade SHAM bola eš
te o niekolko mV nižšia.
FK vyvolával hyperpolarizáciu MP

až o -50 mV.

5 mM koncentrácia AK či už neutrálnych /jb-glycín/■
kationických /L-arginín/ a anionických /L-glutamová kyaelína/ vyvolávali tranaientné depolarizácie MP./obr. 1/.

-79
Obr. 1

Zmeny SIP účinkom neutrálnych /о/, kationických
/+/ a anionických /-/ AK.

Z obr. 1 je vidieť, že všetky aminokyseliny vyvolá-

- 94 vail rôzne veľkú depolarizáciu MP v oblasti aktívnej
časti MP, po ktorej sme pozorovali čiastočnú resp. úpl
nú jeho repolarizáciu či hyperpolarizáciu /куз-, L-glutamová/, ktorá je pravdepodobne dôsledkom zmeny celkovej
sumy záporného náboja vo vnútri bunky.
Po predchádzajúcom ošetrení koreňov s PK boli zmeny
MP po aplikácii AK menej výrazné.
Diskusia
Naše výsledky s NaCN a SHAM ukázali, že transport
AK v koreňoch je aktívny na metabolickej energii závis
lý proces. PK špecificky stimuloval protónová pumpu čo
ho dôkazom bola hyperpolarizácia MP v dôsledku elektrogénneho vytesňovania H+ iónov z buniek.
Pokusy s AK potvrdzujú predchádzajúce hypotézy kotransportného modelu aktívnej absorbcie AK bunkou, kto
rá je závislá na spotrebe energie /Poole, 1978/ a deje
sa pomocou elektrochemického gradientu H+ iónov medzi
bunkou a vonkajším prostredím.
Naše pokusy potvrdili, že koreňové vlásky podobne
ako iná druhy buniek sú vybavené sekundárnym transpor
tom, ktorý je závislý od elektrochemického protónového
gradientu /primárny aktívny transport/. Pri transporte
AK dochádzalo k depolarizácii tej časti MP, ktorá je v
oblasti aktívneho - siektrogénneho transportu.
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TEE STUDY OF AMINO ACID TRANSPORT IN ROOTS OP HIGHER
PLANTS
Ján P s ílu t k i n
Institute j of experimental. phytopathology and entomo
logy! CBES-SAS, Ivanka pri Dunaji,
The uptake of amino acids /АА/ was studied by analysing their effect on the electrical membrane poten
tial /PD/ in root hairs the higher plant Trianea bogotensis Karst» At the onset of amino acid transport, PD
immediatly depolarised and then partialy or completely
recovered in the presence of amino acids studied, i.e»
the neutral /Ь-glycine/, the acidic AA /L-glutamate/
and the basic AA /Ь-arginine/. After pretreatment with
fusicoccin, PD depolarization was smaller with AA. These
results suggested |that also in root hairs the mechanism
for amino acid transport is a H+/AA cotransport. This
mechanism is energised by the electrochemical proton
gradient across the plasmalemma, maintained by the ac
tivity of the proton pump extrusion.
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ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСПОРТА АМИНОКИСЛОТ В КОРНЯХ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
Ян

Павловкин

Институт экспериментальной фитопатологии и энтомологии
ЦБЭН САН, Иванка при Дунае
С помощью микроэлектродной техники изучали транс
порт аминокислот / АК / в корневых волосках Trianea bogotensis Karst. Неутральные /L-глицин/, катионические /Lаргинин/ и анионические /кислота L- глютамовая/вызывали
деполяризацию мембранного потенциала /МП/, после которой
МП востановливается на прежнем уровне. Востанавливание МП
было частичное или полное. Влияние АК на
становится
менее отчетливым после предварительной обработки корней
фузиконцином. Наши результаты потверждают мнение, что в
корневых волосках транспорт АК также осуществляется Н+/АК
котранспортом.
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AKTIVITA OXIDAČNÝCH A HYDROLYTICKÝCH ENZÝMOV V LISTOCH
OAČMEŇA INOKULOVANÝCH KONÍDIAMI MÚČNATKY TRÄVOVEĎ.
Fridrich

F r i 6 ,

Anna

Slováková

Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV,
814 34

Bratislava.

Múčnatka trávová /Erysiphe graminis f.sp. hordei
Marchal/ je hospodársky velmi významným škodcom jačmeňa
/Paulech et al. 1976/. Nie je preto divu, že ea tomuto
škodcovi venuje velká pozornosť zo strany výskumu.
Fynotypický prejav náchylnosti alebo rezistencie
Jačmeňa voči menovanej hube je charakterizovaný nešpeci
fickými i špecifickými biochemickými reakciami v bunkách
rastliny, štúdium týchto procesov umožňuje spoznávať
princípy i mechanizmy, akými Je parazit schopný vyvolať
chorobný etav a obranné reakcie rastliny.
V tejto práci sme sa zamerali na štúdium zmien ak
tivity oxidačných a hydrolytlckých enzýmov v epidermálnych bunkách, intercelulárnych priestoroch, ako aj v ce
lých lietoch náchylných a rezistentných kultivaroch jačme
ňa po inokulácii listov konidiami múčnatky trávovej.
Vychádzali sme z predpokladu, že uvedené enzýmy a s r tmi
spojené zmeny v priepustnosti bunkových membrán, by mohli
v určitom štádiu interakcie rastliny a patogéna /hlavne
pri inkopatibilných genotypoch/ inaktivovať aetaboli
patogéna, čim by za daných okolnosti mohli hrať významnú
úlohu pri rezistencii.
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Materiál a metódy
Pracovali ame e dvomi kompatibilnými /Slovanský
dunajský trh - múčnatka trávová, fyziologická rasa Cg,
Peruvian - múčnatka trávová, fyz. rasa С^7/ a s dvomi
lnkompatlbllnýml /koral - múčnatka trávová, fyz. rasa
Cg, Rupee - múčnatka trávová, fyz. rasa C^7/, kombiná
ciami genotypov rastlina - patogén. Rastliny sme pesto
vali za štandardných podmienok v kllmaboxoch. Použité
metodiky sú uvedené v inej práci /Frič, Speváková 1983,
Frlč 1984/. Hodnoty výsledkov sú priemerom najmenej
troch opakovaní e tromi paralelnými stanoveniami.
Výsledky a diskusia
Napadnuté listy Jačmeňa velmi citlivo reagujú na
prítomnosť patogéna. Už v štádiu, kedy huba žije na úkor
vlastných zásob t.j. do 24 h po lnokulácii sme zazname
nali značné zmeny v aktivite sledovaných enzýmov v epidermálnych bunkách, intercslulárnych priestoroch, ako
aj v celých listoch.
Peroxidáza /Е.C.1.11.1.7/: Na prítomnosť klíčiacich
konldii múčnatky trávovej na povrchu liatu najcitlivej
šia reaguje peroxidáza z intercslulárnych priestorov
liatu. 6 h po lnokulácii listov / v závislosti na husto
te konldii na listoch/ sme zistili v kompatibilných, ako
aj v lnkompatlbllných genotypoch 30 % až 110 % zvýšenie
aktivity v porovnaní s nelnokulovanýml listami. V epidermáIných bunkách a v celom liate dochádza k signifikantnému zvýšeniu aktivity až o niečo nsakčr /14-18 h/.
Zvýšenie aktivity je úmerné intenzite napadnutia. Možno
povedať, že aktivita peroxldázy odzrkadluje metabolickú
aktivitu napadnutej rastliny. Pri inkompatibilite geno
typov napr. кеЭ sa spomaluje alebo zastavuje rast a vývin
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patogóna, dochádza k postupnému poklesu aktivity peroxidázy, no jej aktivita zostáva ešte dlhšie zvýšená v po
rovnaní so zdravými, kontrolnými rastlinami, čo svedči
o zvýšenej metabolickej aktivite buniek regenerujúcich
sa po Invázii patogéna. Pri inkompatibilite genotypov,
do štádia expresie rezistencie hoetitela sme v analyzo
vaných vzorkách nezistili žiadne signifikantná rozdiely
v dynamike aktivácie, alebo izozýmového spektra peroxidázy, ktoré by korelovali s kompatibilitou, alebo s in
kompatibilitou ho8titelskeJ rastliny.
Fosfatáza /Е.C.3.1.3.2/: Priebeh aktivity nešpeci
fickej fosfatázy v priebehu ochorenia jačmeňa múčnatkou
trávovou v sledovaných pletivách rezistentných a náchyl
ných cv. Jačmeňa má rozdielny charakter / obr. 1./.
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Obr. 1. Aktivita kyslej fosfatázy v extraktoch z epidereisu-1, z llatu-2, z intarcelulárnych priestorov-3.
R-rszietantný cv. jačmeňa -Koral, S-náchylný cv. Jačmeňa-Sloveneký dunajský trh.
abscise-hodiny po inokulácll lietov, ordlnáta-zmeny
špecifickej aktivity v % vzhladom na zdravé rastliny.
У náohylnoa cv. jačmeňa dochádza v predparazitickaj fáza k významnému zvýšeniu aktivity kyslej fosfatázy
v extraktoch z intarcelulárnych priestorov inokulovených
lietov. Aktivita uvedeného enzýmu v apldermálnych bun
kách, ako aj v celých lietoch klesá. Na druhej strane,
v rezlatantnoa cv. Jačmeňa, sa v uvedenom štádiu akti
vita enzýau výrazns zvyšuje len v extrakte epidermálnych
buniek, kýa v extrakte lietov a v intercelulárnych pries
toroch klesá. V parazitickej fáze ochorenia sme zistili
rozdielny priebeh aktivity v rezistentných, eко aj v ná
chylných cv. jačmeňa.
Zvýšená aktivita enzýmu v extrakte z intercelulárnych priestorov lietov náchylného cv. jačaeňa Je výeledkoa zvýšenej exocytózy. v rezistentnom cv. k tomu nedo
chádza. Pokial by intenzite exocytózy enzýmu v rezisten
tnom cv. jačaeňa /Koral/ po inokulácii nebola ovplyvnená
patogánom, pokles špecifickej aktivity kyslej foafatázy
v lnteroelulárnoa priestore by sme «ohli vysvetliť aj
vzrastom konoentráole ostatných bielkovín v lntercelulárnoa prleetore lietov ako dčeledok zvýšenej exocytózy
ostatných bielkovín /Přič, Spevákovi 1983/.
Aktivita enzýmu vykazuje určitú koreláolu so stup
ňom kompatibility alebo inkompatibility rastliny. Táto
problematika bola predmetom aj predchádzajúcich štúdii

/Гг íí

1975/.
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Priebeh aktivity nespecifických nukleáz a es t e ráz
v analyzovaných pletivách rezistentných a náchylných
cv. jačmeňa má tiež rozdielny charakter. Výsledky sa
zverejnia v óalšej práci.
Literatúra
Frič, F.i 1975 s Einfluse von Mehltau /Erysiphs gramlnis
f.sp. hordel Marchal/ auf die Aktivitát der unspeziflschen Phosphatase und Ribonucleaae in den Geweben einer
anfěllegen und einer reslstenten Gersteneorte. Phytopath. Z. 82, p. 266 - 277.
Paulech, C., Frič, F., Waspelová - Horvatovičová, A.,
Priehradný, S., Vizárová, G., 1975 : Vplyv múčnatky trávovej /Erysiphe gramlnis f.sp. hordel Marchal/ na fy
ziologické procesy jačmeňa. Veda, vydav. SAV Bratislava
p. 1 - 204.
Frič, F., Speváková, A., 1983 : Fyziologická a bioche
mické procesy v Jačmeni v predparazitickej fáze interak
cie s hubou Erysiphe gramlnis f.sp. hordel Marchal.
Zborník III. konferencie o patol. fyziológii raetlin.
Račková dolina 1983, v tlači.
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ACTIVITY OF OXIDATIVE AND HYDROLYTIC ENZYMES IN
BARLEY LEAVES INOCULATED WITH POWDERY MILDEW CONIDIA
Fridrich

F r i 2,

Anna

Slováková

Institute of experimental biology and ecology,
814 34 Bratislava

Peroxidase and phosphatase activity was studied
in the epidermal cells, intercellular spaces and in
the whole leaves of mildewed barley plants. No signi
ficant changes in peroxidase or in isoenzyme pattern
were observed between the resistant and susceptible
barley cultivars, which may show a certain correlation
with host resistance or susceptibility. In the course
of powdery mildew pathogenesis, significant differences
in phosphatase activity were observed between the re
sistant and susceptible barley cultivars.
АКТИВНОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ И ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ энзимов в лис
тьях ЯЧМЕНЯ ИНОКУЛИРОВАНЫХ КОНИДИЯМИ МУЧНИСТОЙ РОСЫ

Фридрих

Ф р и ч ,

Анна

Словакова

Институт экспериментальной биологии и экологии ЦБЭН САН,
Братислава
В работе научалась активность пероксидазы и не-специфической фосфатазы в клетках эпидермы, в междуклеточных
пространствах и в листьях ячменя во время эаболения муч
нистой росой. У пероксидазы не были обнаружены отличия меж
ду устойчивыми и восприимчивыми культиварами ячменя, что
касается активности или изозимового спектра, которые бы
были в соотношении с компатибилитой или инкомпатибилитой
растения - хозяина. Активность не-специфической кислой
фосфатазы по ходу инфекционного процесса проявляет отличия
между устойчивыми и восприимчивыми культиварами ячменя.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov.bot.spol., Nitra, 1984
ENZYMOVÁ AKTIVITA HUBY MONILIA LAXA / EHRENBi / SACG.
V PRIEBEHU PATOGENÉZY PLETIVOVEJ KULTÚRY SMREKU
Kamila Baoigálové
Jura j Z e m,e k
Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV, Brati
slava, Chemický ústav SA.V, Bratislava
Poznaním enzymatických vlastností patogénnych húb
získavame poznatky, ktoré sú dôležité nielen z hľadiska
fyziológie patogéna, ale aj hostiteľskej rastliny.
V súvise s patogenitou húb rodu Monilia a ich
schopnosťou rozrušovať bunkovú stenu hostiteľskej rast
liny študovali Cole

a

Wood /1961/, B y r d e

aFielding /1968/, Paynter

a

Jen

/1971/, Byrde,Fielding,Archer
D a V i e s /1973/, H i s 1 o p ,
ding

K e o n

a

a

Fiel

/1979/ hlavne pektolytické enzýmy, podobne

ako u nás Slezárik

a

R e x o v á /1967/ a

Erdelská /1963/ zistili tvorbu pektínesterázy a
pektolytickú aktivitu huby Monilia laxa na substráte s
pektínom v podmienkach in vitro. Pektolytickú a cellulolytickú aktivitu húb Monilia laxa a Monilia fructigena potvrdili na syntetickom substráte Z w y g a r t
/1970/ a H a 1 1 /1971/. Značnú adaptačnú schopnosť
húb rodu Monilia Pers. na základe schopnosti húb rásť
na špecifických substrátoch potvrdili Bacigálo-
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v á

a

kol ./1979/.

V predloženej práci sme sledovali patogenitu huby
Monilia laxa v podmienkach in vitro v súvise so zmena
mi enzýmovej aktivity na pletivovej kultúre smreku oby
čajného.
Material

a

metódy

Pletivové kultúry smreku obyčajného sme infikovali
mycéliom desať dňovej kultúry huby konilia laxa /Ehrenb./
Sacc., kultivovanej na 2% agar sladinovom substráte pri
25°C - 1°C. Infikované pletivové kultúry sme kultivova
li v laboratórnych podmienkach a odbery na sledovanie
zmien enzýmovej aktivity sme robili v sedem dňových in
tervaloch v priebehu 21 dní.
Po mechanickej dezintegrácii buniek pletivovej kul
túry za chladu s odcentrifugovaní pri 5 000 otáčok/min.
s ie získali cca 1 ml cytopiazmatickej tekutiny, z kto: гj sme na stanovenie jednotlivých enzymových aktivít
použili po 0,1 ml.
Celulázu, xylanázu a pektinázu sme sledovali v cytoplazmatickom obsahu infikovaných buniek pletivovej kul
túry spektrofotometricky, metódou stanovenia prírastku
redukujúcich skupín /5 o r m o v á , 1959 /. Na stanove
nie xylanázovej aktivity sme použili

-/1

4 / xylan

z vŕby bielej v 1,3% koncentrácii v 0,Bi acetétovom pufri pri pH 4,8. Na stanovenie pektolytickej aktivity sme
použili pektát sodný / izolovaný z citrusu / v acetáto-
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vom pufri 0,1 M pri pH 4,8 o 1% koncentrácii. Celkovú
pektolytickú aktivitu sme stanovili ako prírastok redu
kujúcich skupín pomocou kyseliny dinitrosalicylovej
/š o r m o v á ,1959 /. Z lineárnych závislostí prírast
ku redukujúcich skupín sme aktivitu vypočítali ako počet
mikroekvivalentov redukujúcich skupín vzniklých za min.
cestou reakcie pri 30°C. Na stanovenie celulázovej akti
vity sme použili 1,3% roztok karboxymetylcelulozy v 0,1 k
acetátovom puŕri pri pH 5,1. Prírastok redukujúcich sku
pín oligosacharidov celobiozového typu sme stanovili me
tódou využívajúcou kyselinu dinitrosalicylovú. Aktivitu
peroxidázy sme stanovili metodou podľa Fehrmanna
aDimonda /1967/ a polyfenoloxydázy /lakázy/ meto
dou podľa Balasingama

aFerdinanda

/1970/. Pletivovú kultúru smreku sme použili z dôvodov
neprístupnosti vhodnejšieho substrátu, na ktorom by sme
mohli v daných podmienkach demonštrovať uvedené enzýmové
aktivity.
Výsledky

a

diskusia

Po infekcii smrekových pletivových kultúr hubou Monilia laxa, sme sledovali postup infekcie v súvise s dy
namikou zmien celulázovej, xylanázovej a celkovej pektolytickej aktivity, ako aj lakázy a peroxidázy v infikova
nej kultúre. Z pozorovaní vyplynulo, že huba je schopná
prerastať pletivové kultúry už v priebehu prvých desia
tich dni kultivácie a k zvýšeniu enzýmových aktivít hy-
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droláz polysacharidov dochádza hned po nástupe infekcie
s ich maximom v období 7-14 dní po infekcii /obr.l/. Pod
statné zvýšenie enzýmovej aktivity v priebehu patogenézy
buniek pletivovej kultúry si vysvetľujeme schopnosťou patogéna adaptovat sa na daný substrát. Príčiny nasleaného
poklesu môžu byt rôzne a sú predmetom diskusie.
Na základe výsledkov D e k k e r a
d a

a

Kichar-

/1976/, ktorí charakterizujú xylanázy ako enzýmy

s -SH skupinou v aktívnom centre, kde nestáva ich inhibícia v dôsledku oxidatívnych procesov -SH skupín, ale aj
účinku niektorých produktov patogéna. V našom prípade do
chádza k inhibícii xylanázovej aktivity pravdepodobne zvý
šením aktivity lakézy a účinkom peroxidázy /obr.l/, ako aj
oxidáciou niektorých produktov, ktoré môžu interferovať
s -SH skupinami enzýmu. Inhibícia xylanázy môže faastať i
vlastnými produktami hydrolytického štiepenia hemiceluloz
v< vnútri chorého pletiva. V dôsledku prítomnosti celulózy
a xylanu bunkových stien v priebehu patogenézy je potlačená
aj novosyntéza týchto hydroláz. Tieto vysvetlenia však tre
ba overiť v dalšej práci.
Biologická úloha lakázy u húb je menej známa a je ňou
podľa niektorých autorov deštrukcia lignínu v bunkách hos
titeľa. Pri našich sledovaniach hladiny lakázy v priebehu
patogenézy ide zrejme o súčinnosť enzýmov pletivovej kul
túry a hujy, čím si vysvetľujeme narastanie celkovej akti-
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vity lakázy v cytoplazmatickom extrakte rozložených zvyš
kov smrekových buniek.
Vzájomný vzťah hostiteľa a patogéna sme v danom prí
pade sledovali len na uvedených enzýmových aktivitách hyctroláz, peroxidázy a lakázy aj keď vieme, že na zmenách
hostiteľských pletív sa podielajú metabolity a iné látky
ktorých množstvo a obsah sme nesledovali.

Súhrn
Sledovali sme zmeny enzýmovej aktivity v infikovanom
pletive pletivovej kultúry smreku obyčajného hubou Monilia
laxa /Ehrenb./ Sace.. V priebehu patogenézy sme zaznamena
li zvýšenie celulázovej a xylanázovej aktivity, ako aj
mierne narastánie aktivity pektolytických enzýmov. Zvýše
ná aktivita lakázy a peroxidázy korelovala so znížením
xylanázovej a celulázovej aktivity. Z výsledkov vyplýva,
že sledované hydrolázy sa podielajú na rozklade bunkových
stien pletív hostiteľa.
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ENZYMATIC ACTIVITY OF THE FUNGUS MONILIA LAXA /EHRENB./
SACC.DURING THE PATHOGENESIS ON SPRUCE TISSUE CULTURE
Kamila

Bacigálová

Juraj

Zemek

Institute of Experimental Biology and Ecology Slovak
Academy of Sciences, Bratislava
Chemical Institute, Slovak Academy of Sciences, Brati
slava
During pathogenesis of the fungus Monilia laxa
/Ehrenb./ Sacc. on spruce tissue culture authors found
expressive enzyme increase of hydrolases type, which
decompose polysaccharides of host tissues, mainly cellulase, xylanase and pectinase take part in it.
Increase of lakase and peroxidase activity corela
ted with decrease of xylanase and cellulase activity.

АКТИВНОСТЬ ЭНЗИМОВ ГРИБА

UNILIA LANA /ETIÍCLW SACC.

В ТЕЧЕНИЕ ПАТОГЕНЕЗА ТКАНЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ЕЛИ ОБЫКНОВЕН
НОЙ
Камила Бацигалова, Юрай Земек
В течение патогенеза гриба на тканевой культуре ели
было определено явное повышение энзимов типа гидролаз,
которые разрушают полисахариды клеточной стенки хозяина.
Активность пероксидазы повышается только после пониже
ния ксилозидазной активности.
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Zborník zo XV. zjazdu Slov. bot. spol., Nitra, 1984
VPLYV ULTRAFIALOVÉHO ŽIARENIA NA MORFOGENÉZU HUBY
SCHIZOFHYLLUM COMMUNE FR.
Anton

Janitor

Ústav experimentálnej biológie a ekológie CBEV SAV
Bratislava
Pri objasňovaní zákonitosti vplyvu jednotlivých
faktorov prostredia na vývoj hub, sa v posledných ro
koch sústredil záujem na svetelné žiarenie. Získané
výsledky riešia celý rad teoretických otázok, ktoré po
máhajú dopĺňať naše poznatky z ich biológie, fyziológie
a genetiky. Práca navazuje na predchádzajúce štúdie
/Janitor 1975, 1978, 1984/ z oblasti fotofyziológie UV
žiarenia a má za cieľ poznať v podmienkach in vitro
účinok tohoto žiarenia na morfogenézu huby Schizophyllum commune Fr. v procese jej ontogenézy.
MATERIÁL A METÓDY
Pre experimentálne práce sme použili drevokaznú
hubu Schizophyllum commune Fr., ktorá je predmetom náš
ho výskumného programu v rámci štúdia odumierania kôstkovitých drevín. Pracovali sme s vlastným izolátom
/Sch/8/, ktorý sa kultivoval na 2% agar sladinovom sub
stráte v termostate pri 25°C - 1°C. K práci sa použili
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7 dňové kultúry. SpÔ30b inokulácie, zdroj UV žiarenia,
expozičné dávky a spôsob použitia sme opísali v práci
/Janitor 1978/. Prírastky mycélia sme zaznamenávali pô
24 hodinách po dobu 6 dni a formovanie primordii ako i
tvorbu plodníc sme vyhodnocovali podľa fruktifikačného
indexu /Janitor 1984/.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Výsledky potvrdili výrazný účinok na morfogenézu
huby tak v procese rastu mycélia, ako i formovaní pri
mordii. Sú zhodné s údajmi, ktoré sme získali v predoš
lých prácach. Na základe nich môžeme konštatovať pomer
ne vysokú odolnosť huby na účinok UV žiarenia vo všet
kých nami študovaných ukazovateľoch. Použité vlnové
dĺžky kvantitatívne pôsobili nielen na dynamiku rastu
mycélia, ale kvalitattívne ovplyvňovali i jeho morfolo
gický prejav, pri ktorom sme pri jednotlivých expozič
ných dávkach zaznamenali podstatné rozdiely najmä v
tvare, zafarbení, ornamentike a konzistencii mycélia.
Potvrdili sme, že rýchlosť rastu mycélia nie je ade
kvátna s formovaním primordii. Pri použití nižších dá
vok /10 až 30 minút/ tak pri jednorázovom ako i pasážovanom spôsobe ožiarenia boli pri vlnovej dĺžke 366 Ш
rast mycélia a tvorba primordii stimulované. Pri vyš -
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Jednorázové ožiarenie s expozíciou A 10 minút
B 60 minút
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ších expozíciách /50-60 minút/ nedochádzalo k tvorbe
primordii, ale skôr len k tvorbe agregovaného mycélia,
ktorého rast bol evidentne inhibovaný. K indukcii fruktifikačných orgánov dochádza len na viditeľnom svetle,
xde pri intenzite nad 1500 luxov sa vytvárali z primor
dii morfologicky vydiŕerencované plodnice s vitálnymi
basidiospórami.
LITERATÚRA
Janitor,A.,1975: Effect of ultra-violet radiation on
the germination of conidia and the growth of the
fungus Erysiphe graminis f. sp. hordei Marchal in
course of its ontogenic development.
Česká mykologie /Prague/29,p.35-45
Janitor,A.,1978: The study on the effect of ultraviolet
irradiation on conidia germination on the fungus Monilia fructigena Pers.
Proc.Crypt.Symp. SAS. p.195-202
Janitor,A.,1978: Pôsobenie UV žiarenia na rast mycélia
huby Cytospora cincta Sacc.
Acta Bot.Rearch.Sci.Slovaci.Ser.A.p. 409-417
Janitor,A.,1984: Štúdium morfogenézy huby Schizophyllum
commune Fr. vo vzťahu k jednotlivým vlnovým dĺžkam
viditeľného svetla. Biológia /in presse/.
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ВЛИЯНИЕ УЛТРАФИОЛЕТОВО ОБЛУЧЕНИЯ НА МОРФОГЕНЕЗ ГРИВА
SCHIZOFHYLLUM COMMUNE FR.
Антон

Я н и т о р
.

1

/

Институт эксп. биологии и экологии ЦБЕН САН, Братислава
Исследовалось влияние ултрафиолетово облучения на
морфогенез мицелия гриба

Schizophyllum commune Рг.в про

цессе роста и образования прикордии. Гриб показал значи
тельную устойчивость против ултрафиолетовсну облучению.

THE INFLUENCE OF UV IRRADIATION ON THE MORPHOGENESIS
OF THE FUNGUS SCHIZOPHYLLUM COMMUNE FR4
Anton Janitor
Inst.exp.biol.and eeclog.CBESci - SASci Bratislava
The affect of UV-irradiation was studied on the
iorphogenesis of Schizophyllum commune Fr. in the
growth process of the mycelium and in formation of
primordia. It was found that this fungus is relatively
high resistant to the UV irradiation.
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Zborník zo XV. zjazdu Slov.bot.spol., Nitra, 1984
PATOGENITA BAKTÉRIÍ PSEUDOMONAS SYRINGAE van HALL
NA MARHUĽOVÝCH VETVIČKÁCH A VPLYV TEPLOTY NA TVORBU
NEKRÓZ V PODMIENKACH IN VITRO
Eva

Zál e t o v á

Ústav experimentálnej biológie a ekológie,CBEV SAV,
Bratislava
Baktériové ochorenia ovocných stromov, zapríčinené
najmä patogénnymi baktériami Pseudomonas syringae van
Hail, patria med2Í dôleSité choroby, spôsobujúce pes
tovaniu kôstkovín a jadrovín nemalé Škody v mnohých ovo
cinérskych oblastiach sveta. Náchylnosť ovocných stro
mov je ovplyvňovaná viacerými faktormi. Jedným z nich
je aj teplota. V posledných rokoch sa týmto problémom
začali zaoberať niektorí pracovníci, sledujúc vplyv
predovšetkým teploty a vlhkosti na vývoj symptómov
ochorenia ako je kvetná epéľa,Škvrnitosť lietov a nskrózy vetvičiek / S ch m i d 1 e, Zeller, 1976;
Daniel 1, Ch a n d 1 e r,1974; E n g 1 is h,D av i s,1969/.
Cieľom práce bolo zistiť vplyv teploty na tvorbu
nekróz marhuľových vetvičiek po ich ir.okuláeii pato
génnymi baktériami Pseudomonas syringae van Hall v
podmienkach in vitro.

-
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Materiál

a

metódy

Schopnosť baktérii Pseudomonas syringae infikovať
marhuľové stromy sme zisťovali umelými infekciami mar
huľových vetvičiek v priebehu dormancie v areáli ÚRY
v Piešťanoch. Na infekcie sme použili 24~hodinové kul
túry baktérií Pi syringae, izolované z marhuľových stro
mov / izolát č.l z Podunajských Biskupíc a izolát č.2
z Čuňovaí Suspenzie baktérií sme naniesli štetcom do zá
rezu vetvičiek, a obviazali polyetylénovou páskou.Infek
cie sme vyhodnotili v máji. Umelé infekcie boli robené
*v októbri,novembri a decembri.
Vplyv teploty na tvorbu nekróz marhuľových vetvičiek
po ich inokulácii baktériami sme zisťovali na asi 30 cm
dlhých jednoročných a dvojročných vetvičkách, ktoré sme
odobrali zo stromov koncom decembra. Spodnú časť vetvičä .k sme vložili do sterilného piesku, vrchnú infikovali
2 -hodinovou suspenziou baktérií /izolát č.2/. Kontrolné
vetvičky boli oôirené dest. vodou. Vetvičky boli potom
umiestnené v klimatizačnej komore typu ILKA,KTLK-1250
pri teplote 15°C na 10 dní. Jednu časť vetvičiek/variant
А/ sme potom vystavili teplote

-7°C na 5 dní, druhú /va

riant В а С/ teplote 5°C na tú istú dobu. Variant B tvo
rili jednoročné a variant C dvojročné vetvičky.Ďalšie
ve'vičky boli až do ukončenia pokusu pri 3 5°C /variant D/
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Varianty А,В а C boli potom opäť umiestnené v klimat,
komore pri 15°C. Kontrolné vetvičky boli vystavené rov
nakým teplotám ako vetvičky infikované. 28 dni po inokulácii sme pokus vyhodnotili. Merali sme dĺžku nekróz
poškodených pletív. Každý variant tvorilo 25-28 vetvičiek.
Výsledky
Inokulécie marhuľovýcivve t v i č i ek ''v priebehu dormaneie
baktériami P. syringae spôsobovali nekrózy floému,kambia
a xylému. Infikované pletivá mali stmavnutú, vnorenú kô
ru a v niektorých prípadoch sme pozorovali glejotok.
Výsledky pokusu ukázali, že teplota má značný vplyv
na vývoj symptómov oehorenia marhuľových vetvičiek,infi
kovaných baktériami P. syringae van Hall. Marhuľové vet
vičky, vystavené po inokulácii rôznym teplotám, mali rôz
ne infikované jednotlivé časti pletív. Vetvičky vystavené
teplote - 7°C /variantA/ mali znekrotizovaný floém,kambium a xylém už 28 dní po inokulácii./obr.l/. Vetvičky
ostatných variantov mali v tom čase infikovaný iba xylém.
Aby sme zistili, či dôjde ku nekrózam floému a kambia aj
u vetvičiek vystavených po inokulácii vyšším teplotám,
ponechali sme tieto naďalej pri teplote 15°C.Zistili sme,
že u jednoročných vetvičiek vystavených 5°C /variant Е/ sa
ssčali vytvárať nekrózy ŕlcému a kambia asi dva a pol me
siaca po inokulácii,u dvojročných /variant С/ asi 3 a pol
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mesiaca po inokulácii.U vetvičiek, ktoré boli po inokuláoii vystavené konštantnej teplote 15°C počas celého
experimentu, sme nekrózy floému a kambia nepozorovali.
U kontrolných neinokulovaných vetvičiek, ktoré boli u
všetkých variantov pri tých istých teplotách, sme nepo
zorovali žiadne príznaky ochorenia.
Na základe získanýeh poznatkov zo zisťovania vplyvu
teploty na vývoj symptómov ochorenia marhuľových vetvi
čiek po ich inokulácii patogénnymi baktériami možno kon
štatovať, že tento faktor ovplyvňuje vývoj nekróz.Vetvič
ky, vystavené vplyvom mrazu boli náchylnejšie na infek
ciu baktériami a nekrózy sa u nich objavili najskôr.
Z našich výsledkov vyplynula aj äalšia skutočnosť,a to,
že za uvedených experimentálnych podmienok samotný mráz
bez infekcie baktériami nespôsoboval nekrózy marhuľových
vetvičiek.
Diskusia
Koreláciu vývoja symptómov baktériového ochorenia
s vonkajšími faktormi potvrdili S ch idle, Zeller
/1976/. Zistili, že vývoj symptómov na lietoch je značne
závislý od teploty. Pri teplote 20°C pozorovali zreteľné
symptómy už po troch dňoch, zatiaľ čo pri nižšej až na
piaty deň po inokulácii. Podobné závislosti uvádzajú D aniell, Chandle r/1974/. E n g 1 i s h,D avis
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/1969/zistili,že Pseudomonas syringae spôsobuje silnej
šie nekrózy broskyňových vetvičiek pri 12°C ako pri tep
lote 28°C. V našich experimentoch,marhuľové vetvičky
vystavené po inokulácii nízkym teplotám boli náchylnéjšie ako

vetvičky vystavené vyšším teplotám. Saše výs

ledky sa zhodujú s údajmi, ktoré uvádza V i g o u r o u x/1974/ e podľa ktorých sú nízke teploty dôležité
pre vývoj nekróz broskyňových vetvičiek. Na dôležitú
úlohu zimných mrazov poukazujú aj Klement

et al.

/1974/, ktorí zaznamenali silný výskyt rakoviny marhúľ
v oblastiach s tuhými zimnými mrazm*.Konštatujú, še P.
syringae spôsobuje nekrózy floému a kambia iba vtedy, ak
baktérie majú dosť času na rozmnoženie pri vyšších teplo
tách, ešte pred pôsobením nízkych teplôt. Podobne ako aj
my, u vetvičiek, ktoré boli vystavené po inokulácii vyš
ším teplotám, nepozorovali nekrózy rléému a kambia.
Literatúra
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Súhrn
V práci sa uvádzajú výsledky zo Štúdia vplyvu teplo
ty na tvorbu nekróz marhuľových vetvičiek,infikovaných
patogénnymi baktériami Pseudomonas syringae van Hall,
v podmienkach in vitro. Teplota značne ovplyvňuje vývoj
nekróz. Vetvičky vystavené teplote -7°C mali už 28 dní
po infekcii infikovaný floém,kambium a xylém. Vetvičky
vystavené vySSím teplotám /5°С a 15°C/ mali v tomto čase
infikovaný iba xylém; nekrózy floému a kambia sme tu ne
pozorovali.

- 126 -

ПАТОГЕНИТЕТ БАКТЕРИЙ PSEUDOMONAS SYRINGAE VAN HALL HA
АПРИКОСОВЫХ ВЕТКАХ jИ ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
НЕКРОЗА В УСЛОВИЯХ
Эва

IN VITRO

Залетова

Институт экспериментальной биологии и экологии, ЦБЭН
Словацкой академии наук, Братислава
На основании изучения влияния температуры на обрааование некровов на априкосовых веткацх после инфекции
Pseudomonas syringae Hall в условиях in vitro сделано зак
лючение, что этот фактор влияет на образование некроза
флоэмы и камбия.
PATHOGENITY OF BACTERIA PSEUDOMONAS SYRINGAE VAN HALL
ON APRICOT TWIGS AND TEMPERATURE INFLUENCE ON NECROSES
FORMATION IN IN VITRO CONDITIONS

l

Eva

Záletové

Institute of experimental biology and ecology,CBES of
the Slovak Academy of Sciences,Bratislava
Temperature influence on the necroses formation of twigs
infected by Pseudomonas syringae in in vitro conditions
was studied.lt was stated, that this factor influences
tissues necroses formation. The twigs showed necrotized
floem and kambium already 28 days after inoculation at
-7°C. At twigs at 5°C and 15°C no floem and kambium nec
roses were observed at this time.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov. bot. spol., Nitra, 1984
SVETELNOMIKROSKOPIC KÉ ŠTÚDIUM VPLYVU MÍNUSOVÝCH TEPLÔT
NA MEZOFYLOVÉ BUNKY SMREKA
Ján

S a 1 a j

Arborétum Mlyňany - Ústav dendrobiológie CBEV SAV,
Vieska n/Žit., 951 52 Slepčany
Viacročné rastliny sa v prírode sezónnym poklesom
teplôt prispôsobujú otužovaním, ktoré je doprevádzané
štrukturálnou prestavbou buniek /Senser a spol., 1975»
Dereuddre, 1980; a iní/. Z hospodárskeho hľadiska však
je dôležité škodlivé pôsobenie nízkych teplôt, ktoré sa
vyskytujú v období vegetácie. Jedná sa o neskoré jarné
a skoré jesenné mrazy, ktoré sú častou príčinou poškodzo
vania mnohých kultúrnych rastlín.
Cieľom nášho príspevku bolo porovnať charakter
štrukturálnych zmien y mezofylových bunkách 1-ročných
ihlíc /otužených i neotužených/ a klíčných listov neotu
žených 4-týždňových semenáčikov smreka, vystavených účin
ku mínusových teplôt.
Materiál

a

metódy

Ako experimentálny materiál sme použili klíčné lis
ty neotužených 4-týždňových semenáčikov smreka /Picea abies /L./ Karst./ a 1-ročné ihlice dospelých jedincov
smreka, odoberaných v parku ústavu /máj - neotužené, no
vember - otužené/. Semenáčiky boli pestované za podmie-
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nok, opísaných už skór /Saiaj, 1982a/. Materiál sme zmra
zovali v mrazničkách Calex 100 pri teplotách -5 °C a
-10 °C. Na mikroskopické účely boli vzorky fixované tri
hodiny v 5% glutaraldehyde a dve hodiny v 2% OsO^ /fosfá
tový pufoř pH=7,0/. Po odvodnení v acetonovom rade sme
ich zalievali do Durcupanu ACM /Fluka/. Polotenké rezy
sme zhotovili na ultramikrotóme Tesla BS 490, farbili
toluidinovou modrou /Lux, 1981/ a pozorovali mikroskopom
NU 2 /Carl Zeis Jena/.
Výsledky
Mezofylové bunky nezmrazovaných ihlíc a klíčných lis
tov sú pravidelného tvaru, s veľkou centrálnou vakuolou
a nástěnnou vrstvou cytoplazmy. Plastidy sú okrúhle ale
bo obličkovité, obsahujú škrobové zrná a sú rozmiestnené
popri bunkových stenách.
Po 3 hodinách pôsobenia teploty -5 °C /1-hodinové
nevyvolalo zmeny/ plastidy napučievajú a zoskupujú sa do
retiazkovitých útvarov alebo zhlukov, ktoré sa vzdiaľujú
od bunkových stien smerom do stredu bunky. Škrob mizne.
Tvar buniek sa nemení. Tieto zmeny sú reverzibilné.
Pôsobenie teploty -10 °C /1 a 3 hod./ má letálny účinok. Na mikroskopickej úrovni sa prejavuje rozpadom
centrálnej vakuoly a silným napučaním plastidov, ktoré
spolu s ostatným obsahom bunky vytvárajú neforemné zhlu
ky. Bunkové steny sa trhajú. Po 3 hodinách sa v mezofy-
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lovom pletive semenáčikov vyskytovali nepoškodené bunky
len zriedka.
Neotužené 1-ročné ihlice dospelých jedincov зтгека
/máj/ sú voči účinku sledovaných mínusových teplôt odol
nejšie. Teplota -5 °C /1 a 3 hod./ nevyvolala v bunkách
podstatné zmeny. Podstatnejšie zmeny sme nepozorovali ani po 1 a 3 hodinách pôsobenia teploty -10 °C. Po 24 ho
dinách sme pozorovali kontrakciu protoplastu, napučiavanie plastidov a ich zhlukovanie sa do retiazkovitých útvarov, nachádzajúcich sa zvyčajne v centre bunky. Cent
rálna vakuola sa zmenšuje, škrob z plastidov sa stráca.
Ihlice však ostávajú živé. Po 48 hodinách už dochádza
k usmrcovaniu buniek.
Otužené ihlice /november/ sú schopné vydržať pôsosobenie teploty -10 °C aj niekoľko dní bez letálneho po
škodenia. ó-dňové pôsobenie teploty -10 °C vyvolávalo
mrazovú plazmolýzu, v dôsledku ktorej sa zmenšuje /prí
padne až stráca/ centrálna vakuola a bunky sa konkávne
splošťujú. Plastidy silno napučiavajú, škrob sa stráca
a zväčšuje sa jadro. Pozorované zmeny majú reverzibilný
charakter.
Diskusia
Najcitlivejšie na pôsobenie mínusových teplôt sú
semenáčiky, čo zrejme vyplýva z ich vysokej metabolickej
aktivity. Heverzibilný charakter štrukturálnych zmien
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po 3 hodinách pôsobenia teploty -5 °C si vysvetľujeme
ich väčšou prirodzenou mrazuvzdornosťou, nakoľko neoť
žené semenáčiky smreka vo veku 4 týždne vydržia krátki
dobo /1 hod./ aj teplotu -7 °C /Salaj a spol., 1984/.
Pri tejto teplpte začínajú zamŕzať aj zrelé ihlice smr
ka /Larcher, 1975/. Pri teplote -10 °C dochádza k zamŕ
zaniu vnútrobunkovej vody a tým aj k trhaniu bunkových
stien a letálnej deštrukcii bunkových organel /Salaj,
1982a/. Neotužené 1-ročné ihlice sú odolnejšie, keďže
prežívali aj 24-hodinové zmrazovanie pri -10 °C bez le*
tálnych štrukturálnych zmien. Neletálny účinok teploty
-10 °C/24 hod. na 1- a 2-ročné ihlice smreka sme pozore
vali počas celého vegetačného obdobia aj pri sledovaní
permeability membrán /nepublikované/. K letálnemu poško
dzovaniu letných 1- a 2-ročných ihlíc dochádza až po 48
hodinách /Genkeľ, Barskaja, I960/, čo potvrdzuje naše
výsledky.
Niekoľkodňové zmrazovanie otužených ihlíc teplotou
-10 °C vyvolalo v bunkách podobné neletálne zmeny, aké
sú charakteristické pre zimný stav /Senser a spol.,1975}
Salaj, 1982b/. Z porovnania štrukturálnych zmien v bun
kách po zmrazení otužených ihlíc a neotužených ihlíc a
klíčných listov vyplýva, že charakter reakcie buniek
na zmrazovanie je podobný. Aj mladé semenáčiky smreka,
aj neotužené ihlice sú schopné pomerne rýchlo reagovať
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n* náhle pôsobenie mínusových teplôt takou štrukturál
nou prestavbou buniek, aká je v zimujúcich bunkách. Tie
to štrukturálne /a s nimi spojené funkčné/ zmeny sú prispôsobovacou reakciou /mimo letálneho účinku/ a ich roz
sah je závislý od veľkosti a dĺžky pôsobenia mínusových
teplôt /Salaj a spol., 1984/.
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СВЕТОВОМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТРИЦАТЕ1
НИХ ТЕМПЕРАТУР НА КЛЕТКИ МЕЗОФИЛЛА ЕЛИ.
Яв

С а л а *

"Арборетум Млыняны"- Институт дендробиологии ЦВЭН САН
Виеска над Житавоу
Ивучалось влияние температур - Б н - lO°C на клет
мезофилла 1-летних игол /закаленные и незакаленные/ и
семядолей неэакеленных сеянцев ели /возраст 4 недели/.
Показано, что неэакаленные клетки семядолей и игол
способны реагировать на внезапное действие отрицательных
температур сходной структуральной перестройкой клетки,
какая происходит в естественных условиях виной.

LIGHT - MICROSCOPIC STUDY OF EFFECT OF SUBZERO
TEMPERATURES ON MESOPHYLL CELLS OF SPRUCE.
Dán

Sálej

"Arborétum Mlyňany" - Institute of Dendrobiology
CBEV SAV, Vieske nad Žltavou
The subzero temperatures /-5 and -10°C/ effect on
meeophyll cells of 1-year old needles /hardened and
non-hardened/ and on cotyledons of non-hardened 4-weeks
old spruce seedlings /Picea abies /L./Karst./ wee ob
served.
Results show also non-hardened cotyledon and sature needles cells are able to react on suddsn affect
of subzero non-lethal temperatures with similar struc
tural rebuilding of a cells as it is in nature during
the winter.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov.bot.spol., Nitra, 1984
TYPY KORELÁCIE MEDZI ENDOSPERMOM A EMBRYOM
PRI KULTCRNYQH RASTLINÁCH
Olga

Erdelská

Ostav experimentálnej biolSgie a ekológie CBEV SAV,

Bratislava
Korelácia vo vývine embrya a endospermu je jed
ným zo základných predpokladov normálneho vývinu seme
na. Dej typ je charakteristický pre jednotlivé taxóny
krytosemenných rastlín, ku ktorým patrí aj väčšina
našich kultúrnych rastlín. Poruchy v geneticky zakódo
vanej korelácii, vyplývajúce z porúch niektorého z kom
ponentov, vedú k degenerácii semien alebo k tvorbe menej
hodnotných semien. K takýmto poruchám často dochádza
pri hybridoch. Známe sú napr. cenné hybridy raných kôstkovín, pri ktorých v dôsledku porúch korelácie vo vývi
ne embrya a endospermu,dochádza k degenerácii semena.
Iba exstirpácia nezrelých embryí a ich dopestovanie v umelom prostredí umožňuje číalšiu šlachtitelskú prácu pri
takýchto druhoch. V ostatnom čase sa však rozpracúvajú
otázky korelácie medzi embryom a endospermom aj na úrov
ni genotypu v rámci jednotlivých druhov kultúrnych rast
lín /Forster a Dale 1983 a,b/. Zistilo sa totiž, že sú
lad v rýchlosti vývinu embrya a endospermu pri rodičov
ských rastlinách v prvých fázach embryogenézy kladne
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ovplyvňuje vývin najmä vzdialenejších /medzidruhových
či medzi rodových/ hybridov,
štúdium rôznych stránok korelácie vo vývine endospermu a embrya by však mohlo pomôcť objasniť aj cesty,
ktorými by sa mohla dynamika vývinu embrya a endospermu
ovplyvniť či už v prospech embrya alebo endospermu v zá
vislosti na ich praktickej využitelnosti,
štúdium korelácie vo vývine embrya a endospermu
na úrovni druhu alebo výšších taxónov umožňuje súčasne
objasniť aj rozdiely vo funkcii endospermu ako aj rozdie
ly v rastovej a regulačnej funkcii embrya.
Materiál a metódy práce
Spracovala sa embryogenéza vybraných druhov kultúr
nych rastlín /Nicotiana tabacum, cv.Tekne, Papaver somniferum, cv.Amarin, Llnum usitatissimum, cv.Viera, Pisum sativum, cv,Maipal/, Mladé semená uvedených druhov
sa odoberali z polných podmienok v 1 až 2-denných inter
valoch po opelení. Spracovali sa parafínovou metódou,
farbili haematoxylinom podlá Heidenhaina alebo PAS reak
ciou. Analyzovali sa tiež histochemickými reakciami na
hydrolytické enzýmy /kyslá fosfatáza - o£ naftylfosfát +
FAST RED TR a nešpecifická eäteráza - cC naftylacetát +
FAST BLUE В/. V jednotlivých odberových dňoch sa zisťo
val počet buniek /jadier/ endospermu a embrya a sledová-
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11 sa Štruktúrne zmeny poukazujúce na priestorovú a
funkčnú interakciu embrya a endospermu na úrovni optic
kej mikroskopie.
Výsledky
Spracovanie embryogenézy viacerých modelových dru
hov kultúrnych rastlín uvedenou metódou umožnilo charak
terizovať 3 typy korelácie vo vývine embrya a endospermu
krytosemennýeh rastlín.
Typ I je charakteristický výrazným predstihom vo vý
vine endospermu v prvých fázach embryogenézy. V tomto
období postupne pripadá na 1 bunku embrya od niekolkých
desiatok buniek /napr. pri Nicotiana tabacum/ cez nie
koľko sto buniek /napr. pri Papaver somniferum/ až po
niekoľko tisíc endospermálnych buniek. I.typ korelácie
býva obyčajne viazaný na bunkový endosperm, alebo na ja
drový, veľmi skoro celularizujúci endosperm a na albuminózny typ semena. V čase, ke3 endosperm dosahuje počet
buniek blízky konečnému počtu, vstupuje embryo do prolíferaônej a diferenciačnej fázy svojho vývinu. Súčasne
prechádza zo suspenzorovej na povrchovú výživu, pri kto
rej získava stavebný a energetický výživný materiál z
rozkladajúcich sa buniek endospermu. Pri rozklade endoäj^
permálnych buniek získava embryo v pomerne ranej fáze
svojho vývinu digestívnu alebo digesciu stimulujúcu fun-
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kelu. Otázka charakteru tejto funkcie pri všetkých dru
hoch ostáva zatial otvorená.
Typ XI. sa prejavuje paralelným vývinom embrya a endospermu. Býva viazaný na jadrový typ endospermu /Linum
usltati8simum/. Pri tomto type korelácie sa čoskoro po
začiatku embryogenézy počet buniek embrya pripadajúci na
1 bunku embrya ustáli a embryo takmer paralelne s endospermom vstupuje do proliferačnej a diferenciačnej fázy.
Spoločne zapĺňajú vnútorný priestor zárodočného mieška.
K ich vzájomnej priestorovej interakcii, prejavujúcej sa
aj rozkladom buniek endospermu v okoli embrya, dochádza až
v pokročilejšej fáze embryogenézy, v čase, kečí je embryo
v pozdnej srdcovitej alebo torpédovitej fáze svojho vývi«
Pri tomto-type korelácie sa väčšina zásobného materiálu,
potrebného pri klíčení, ukladá do klíčných listov embrya.
Malá časť endospermu sa však môže uchovať až do zrelosti
semena .
korelačný typ III. sa vyskytuje pri druhoch s vyhra
nene exalbuminóznymi semenami. Po počiatočnom krátkodobom
náraste počtu endospermálnych jadier, nadobúda prevahu
vo vývine embryo. Počet buniek embrya čoskoro niekolkonásobne prevýši počet buniek endospermu. Endosperm sa vyví
ja iba velmi obmedzene a všetky zásobné látky, potrebné
pre klíčenie sa uložia do klíčných listov embrya. Slabo
vyvinutá vrslva endospermu sa rozkladá akcnáhle sa dosta-
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ne do priestorového kontaktu s vyvíjajúcim sa embryom,

teda v mikropylárnej oblasti zárodočného mieška skôr a
v chalazálnej neskôr. Tento typ korelácie je známy napr.
v čeladi Viciaceae a je viazaný na jadrový endosperm.
Pri type XI, a III, embryá velmi často obsahujú
počas embryogenézy chlorofyl.
Diskusia
Poznanie a doplnenie výsledkov získaných štúdiom
embryogenézy vybraných druhov kultúrnych rastlín s lite
rárnymi údajmi o embryogenéze ostatných druhov /Davisová 1966, Poddubnaja-Arnoldi 1982/ umožnilo charakteri
zovať tri typy korelácie embrya a endospermu. V práci uvedené skutočnosti ukazujú, že embryá rôznych druhov pre
chádzajú zo suspenzorovej na endospermálnu výživu v rôz
nych fázach svojho vývinu. Niektoré už v globulárnej alebo ranej srdcovitej fáze /korelačný typ I,/, iné v
pozdnej srdcovitej fáze alebo až neskôr /korelačný typ
II.a III,/. S tým súvisí nielen nástup a trvanie výživ
nej funkcie endospermu ale aj charakter rastovej a regu
lačnej funkcie embrya. Zdá sa* že fylogenetický vývoj
pokračuje vo smere pohotovejšieho ukladania sa zásobných
látok v klíčných listoch embrya /Martin 1946/. Povaha
korelácie embrya a endospermu je geneticky fixovaná.
Možno však predpokladať, že tak ako sa menila počas fy-
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logenózy bude sa môcť do určitej miery ovplyvniť aj zá
mernými šlechtitelskými zásahmi v želanom smere.
•

Súhrn

Na základe štúdia embryogenézy vybraných druhov kul
túrnych rastlín sa vymedzili tri typy korelácie vo vývi
ne embrya a endospermu. Majú charakteristickú väzbu na
istý typ endospermu, čas funkcie endospermu, dynamiku
rastu a nástup regulačnej funkcie embrya.
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TYPES OP ENOOSPERM/EMBRYO CORRELATION
IN CULTIVATED PLANTS
Olga
Erdelská
Institute of Experiasntsl Biology and Ecology,
CBES, SAS Bratislava

Three types of embryo/endospera correlations were
defined in the seed development of our cultivated Angiosperras. A definite type of this correlation is con
nected with the definite type of the endospera. The pe
riod of endospera function, the growth dynamics of the
•mbryo and the beginning of its regulatory function are
also typical for single types of embryo/endospera cor
relation.
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ТИПН КОРРЕЛЯЦИИ ЭНДОСПЕРМА
Ольга
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и зародыша культурных растений

Ерделска

Институт экспериментальной биологии и экологии ЦВЭН, САН
Братиславе
На основе изучения эмбриогеяеэа избранных видов
культурных растений были определены три типа корреляции
в развитии зародыша и эндосперма. Эти типы связаны с опре
деленным типом эндосперма, сроком функции эндосперма, ди
намикой раввития зародыша и его вступлением в регулирую
щую функцию.
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Zborník zo

IV.

MOREOGENÉZA

zjazdu Slov. bot. spol., Nitra, 1984
REPRODUKČNÝCH
Milan

ORGÍNOV

DREVÍN

K r i ž o

Katedra lesného prostredia, Lesnícka fakulta VŠLD, Zvolen
V Raunkiärovom systéme životných foriem zaujímajú fanerofyty svojráznu skupinu rastlinných organizmov, ktoré sa
významnou mierou podieľajú na stavbe určitých typov

rast

linných spoločenstiev, dávajú im celkový fyziognomický ráz,
sú ich edifikátory. Jedná sa o trváce rastliny s drevnatý
mi stonkami typu makroblastov alebo brachyblastov. V dobe
vegetačného kľudu sú primordiá kryté zvyčajne rôznym poč
tom šupín, ktoré svojím tvarom, konzistenciou, oděním, ale
aj vzájomným postavením vytvárajú účinnú izolačnú bariéru
proti nepriaznivým faktorom, hlavne nízkej teplote*
Dreviny mierneho pásma sa vyznačujú špecifickými ži
votnými prejavmi, ktorých poznanie je zaujímavé nielen z
teoretického hľadiska, ale s ohľadom na uplatnenie týchto
rastlín v rôznych odvetviach ľudskej činnosti, má aj ne
malý význam praktický. Životný rytmus našich drevín sa vy
značuje niekoľkými fenologickými fázami, ktoré sú charak
teristické špecifickými morfogennými procesmi.

Veľmi dô

ležité miesto v živote rastlimy má fáza pohlavnej zrelos
ti, v ktorej nastupujú nápadné a proti predchádzajúcim
fázam kvalitatívne odlišné biochemicko - fýziologické a
morfogenné procesy. Uvedené javy vyúsťujú v tvorbe orgá
nov súvisiacich s pohlavnou reprodukciou.
V ďalšom uvediem niektoré zaujímavé a dôležité javy
pohlavnej reprodukcie lesných drevín. Reprodukčné procesy
tejto skupiny rastlín zaujímali lesníkov biológov už v mi
nulosti, aj keď skôr z teoretického ako z praktického hľa
diska. Patričnú váhu získava toto štúdium až v ostatných de-
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aeťročiach, poznamenaných zakladaním semenných sadov a plan
táží lesných drevín. Štúdium morfogenézy reprodukčných orgá
nov lesných drevín zahŕňa široký okruh otázok, ktoré súvisia
so zvyšovaním úrody semien o známej a z hľadiska potrieb les
ného hospodárstva vhodnej genetickej konštitúcii. Nemalý vý
znam majú uvede*
javy aj pri umelej hybridizácii, získava
ní hybridného osiva alebo pri využívaní heterózneho efektu.
Tak sa dostávajú do popredia aspoň tri okruhy problémov! a/
včasná tvorba reprodukčných orgánov, b/celkové množstvo vy
tvorených reprodukčných orgánov, c/ pri dvojdomých rastli
nách vhodný pomer medzi samičími a samčími orgánmi.
Jedince pestované v semennom sade predstavujú Štepence,
o ktorých je známe / vychádzajúc do značnej miery z vedomos
tí ovocinárskej teórie a praxe /, že produkujú generatívne
orgány oveľa skôr ako jedince pochádzajúce bezprostredne so
semien. Vrúble sú štádijne staršie výhonky a ich vegetačné
vrcholy sa metamorfujú v priebehu jedného alebo niekoľkých
málo rokov na generatívne.

To je úkaz celkom bežný. Zried

kavé sú však prípady, kedy mladé rastliny, nachádzajúce aa
v juvenílnom štádiu alebo dokonca v stave semenáčikov, pro
dukujú generatívne orgány. Takéto ojedinelé javy sú známe s
literatúry / napr. Čajlachjan,Nekrasov é,
1951} M e r g e n ,Cutting , 1957 a i. / a jeden unikátny sa zaznamenal aj u nás v Arboréta VŠLD vo Zvolene
Borové Hora na troch semenáčikoch borovice horskej / Pirns
mugo Turra /, ktoré vytvorili po jednom až troch samčích
strobiloch. Z týchto vcelku jedinečných prípadov Je zrej
mé, že juvenílnu fázu drevín možno skrátiť na minimum, tre
ba však poznať súbor vnútorných aj vonkajších faktorov,
ktorý tento - z nášho hľadiska žiadúci stav - vyvolávajú.
Urýchlené tvorba reprodukčných orgánov sa dnes dosahuje,
zatiaľ viac menej len pokusne, rôznymi postupmi a zásahmi,
počínajúc hnojením, vhodným rezom koruny, ale aj aplikáciou
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vhodných stopových zlúčenín typu fytohormonov a pod. / napr.
Wheeler, Wample , P h a r i s, 1980} P h a r i s,
Ruddat, Phillips ,He.ftmann, 1965} čaj1 a e h j a n, 1957 a i. /.
Mnohé hospodársky významné lesné dřeviny sú dvojdomé
/ všetky ihličnaté, z listnatých čeľade Fagaceae, Betulaceae,
Salicaceae /.Produkcia semien želateľného genetického zákla
du pri nich veľmi závisí na vhodnom pomere medzi vitálnymi
samičími a samčími orgánmi. Z praxe je známe, že niektoré
dreviny, hlavne ihličnaté, vytvárajú v prvých rokoch po šte
pení

väčší počet samčích generatívnych orgánov a teda aj

peľových zrn a žiadne alebo obmedzený počet samičích orgánov,
teda vajíčok a životaschopných oosfér. Aj tu je otvorené ši
roké pole pôsobnosti základného výskumu. V zahraničí, ale aj
u nás sa v pokusoch s niektorými druhmi dosiahli dobré vý
sledky / P h a r i s , R o s s, 1976} Longman, 1978,
Sladký, 1982 a i. /.
Vyššie uvedené konštatovanie nemá však v žiadnom prípa
de znižovať potrebu dostatočného množstva peľových zŕn. Na
opak, práve vo vztJahu k produkcii semien v semenných sadoch
má dostatočná produkcia peľu zvláštny význam a preto treba
štúdiu týchto otázok venovať patričnú pozornosť. Produkcia
dostatočného množstva peľu z jedincov, tvoriacich semenný
sad, vylučuje alebo obmedzuje na minimum opelenie peľom z
nežiadúcich zdrojov, teda s drevín, ktoré majú iný, často
horší genetický základ ako jedince pestované v semennom sa
de. Na množstve vlastného peľu, teda peľu zo štepencov se
menného sadu, závisí množstvo, ale hlavne kvalita semien s
požadovanými genetickými parametrami. Dostatočná produkcia
peľu je však potrebná aj pri umelom opeľovaní, ktoré prichá
dza do úvahy stále viac hlavne v semenných sadoch, či už za
účelom zachovania príslušného genetického základu alebo pri
krížení v snahe získať hybridné osivo.
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Uvedené skutočnosti motivovali naše výskumné zameranie
predovšetkým na morfogenésu samčích generatívnych orgánov,
produkciu pelových srn, Ich morfológiu, ale aj biochemickofýsiologické vlastnosti, ktoré súvisia s formovaním mikroprotália a vitalitou pelových sŕn.
S ohľadom na dobu, kedy

pri našich drevinách dochádsa

k tetradogenése, možno vyčleniť niekoľko skupín drevín. V
prvej skupine prebieha celý morfogenný proces od nakladania
cez eporangiogenésu, sporogenésu až po sformovaný mikrogametofyt v rámci jedného vegetačného obdobia. K redukčnému de
leniu dochádza obyčajne v priebehu augusta. Zrelé peľové zrná sa uvoľňujú s peľníc na jar budúceho roku, ked sa vyvinú
samičie reprodukčné orgány. Do tejto skupiny patria rody Betula, Corylua, Alms.,V druhej skupine sa primordiá samčích
generatívnych orgánov zakladajú v letných mesiacoch roku
predchádzajúceho kvitnutiu. Do jesenného obdobia sa vytvoria
aj kvetné časti vrátane peľníc. Archesporiálne pletivo sa
však do simnej dormancie dostáva v stave mikrosporocytov ale
bo ich bezprostredných predchodcov. Po dormancii jednotlivé
časti kvetov rastú, v peľniciach prebieha redukčné delenie
mikrosporocytov a tvorba peľových sŕn. Sem patria domáce dru
hy ihličnatých dreVín / možno s výnimkou tisu /, domáce dru
hy rodu Acer / okrem A. tataricum L. /, Quercue, Fagus, Carpinus, Fraxinus, Populus, Salix.
Ako stálu, dedične fixovanú vlastnosť, treba teda hod
notiť stupen sformovania

reprodukčných orgánov do obdobia

endogénnej dormancie. Jednotlivé mikrofenofázy sa môžu v zá
vislostiach na vonkajších podmienkach zužovať alebo predlžo
vať tako Je to nápadné pri kvitnutí tých istých taxónov v
nižších

polohách a v horách.

Dormancii, dôležitému úseku v živote drevín mierného
pásma, sa venovala dosiaľ pomerne malé pozornosť. Ak sme do
bra informovaní o dormancii semien a plodov, nie je to tak
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v prípade dormancie púčikov, vlastne vegetačných vrcholov,
aj ked sa v poslednej dobe aj tu zaznamenal pokrok / S a rv a s, 1974; Králik

а

ко 1. ,1977,1979,1981 /. Obdo

bie dormancie možno rozdeliť na dva kvalitatívne odlišné úseky. Prvým je endogenná dormancia, ktorá je nezávislá, as
poň nie tak nápadne ako nasledujúce, na vonkajších podmien
kach. Tento úsek je pri rôznych druhoch rôzne dlhý. Po ňom
nasleduje dormancia exogenná, kde hrajú rozhodujúcu úlohu
vonkajšie faktory, predovšetkým teplota.
Králik, Sebánek / 1981 / sistili, že nie
ktoré listnaté dreviny majú tendenciu k včasnému začiatku
dormancie / Fagus sylvatica^'Frsxinus excelsior L. a i./,
niektoré vstupujú do dormancie neskoršie / napr. Alnua glutinosa L., Betula alba L. a i. /. Podobne je to aj s ukonče
ním endogénnej dormancie ako ukasujú naše pokusy s r. 1966-

1967. Pri niektorých druhoch sa na odresaných konároch v
skleníku vo vode zaznamenalo predlžovanie púčikov ako prejav
ukončenia endogénnej dormancie v polovici novembra / Sophora japonica L., Fraxinus excelsior L., Salix rosmarinifolia
L., Symphoricarpos rivularis Suksdorf a i. /, pri iných ne
skoršie, v polovici decembra / napr. Sorbus aria /L./Crantz,
Prunus serotlna Ehrh. a i. /.
Citlivosť jednotlivých fenofás alebo ich úsekov na nepriasnivé faktory vonkajšieho prostredia, hlavne nízkej ale
bo kolísavej teploty, je rôzna. Najcitlivejšia v tomto ohle
de sa javí tetradogenésa. V literatúre sa neraz konštatovalo,
aký zhubný vplyv má na meiozu a potom na vitalitu peľových
sŕn striedanie teplôt na jar / C h i r a, 1964» Anderss o n, 1970;.E r i k s o n, 1970 a i. /. GerasimovaNavašina / 1958 /zistila však mnoho anomálií peľových
sŕn Larix dahurica , formujúcich sa na konároch odresaných
koncom zimy a prenesených do prostredia s vyššou teplotou.
Podobné prípady sme zaznamenali aj v našich рокизосЬ s rôzny-
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mi druhmi ihličnatých aj listnatých drevín.
Abies alba

Pelové zrná

Miller sa sa takýchto podmienok vyznačovali ši

rokou škálou abnormálnych tvarov, hlavne pokiaľ išlo o tvar
a počet vzdušných vakov. Zaujímavé abnormity vo velkosti,
tvare a skulptúre exiny sa zaznamenali aj na pelových srnách
Fagus sylvatica L. Jedná sa tu o zvláštne prípady, na kto
ré treba upozorniť, lebo nie vždy možno v laboratórnych pod
mienkach urýchliť tvorbu vitálnych pelových sŕn, ako uvádza
C h i г a / 1971 /.
Príspevok poukazuje na niektoré aspekty životného cyk
lu drevín mierneho pásma so zvláštnym zameraním na pohlavnú
reprodukciu. Dôkladné poznanie jednotlivých fáz tohto cyklu
objasní nielen niektoré teoreticky zaujímavé problémy, alea to je dôležité - pomôže riešiť aj otázky s praktickým s meraním ako je produkcia dostatočného množstva kvalitných se
mien lesných drevín.
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МОРФОГЕНЕЗ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД
Милан

H р и ж о

Зволеиский лесотехнический институт
В работе

приводите* характеристика репродуктивнк

органов древесных пород как основы для повышения еффе?
воет* семенных плантации этих древесных пород. Особое
мание уделяется мужским органе*, тетрадогенезису и нар
ниям микроспорогенееиса. Коротко характеризуются дерма*
ция и типы древесных пород в отношении к эндогенной до?
манцим. На основании отношения ыикроспорогенезиса к дор
манции можно выделить две основные трупы древесных поре

FOREST TREES REPRODUCTIVE ORGANS MORPHOGENESIS
Milan

K r i ž о

University of Forestry and Woodtechnology , Zvolen
The present paper desls with the characteristic of
the forest trees reproductive organs morphogenesis as a
basis for the increasing of the seed orchards effectivity.

The special attention is paid to the male organs,

the tetredogenesis and to the anomalies of the microsporogenesis. The dormancy and the tree types in relation
to the endogenous dormancy are given. The two basic tree
group* can be dflned according to the relation of the
■icrosporogenesia to the dormancy
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА АНАЛИЗА
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ,
РЖИ И ТРИТИКАЛЕ
Анна Жайова, Владимир Мурашов

Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra,
Московский государственный университет, Москва

Для современного растениеводства актуальны даль»
нейшее повышение потенциальной продуктивности озимых
культур методами селекции и разработка приемов техно
логии возделывания, обеспечивающих максимальный уро
вень ее реализации. /3, 10, 14/.
При решении этих вадач наряду с исследованиями
работы фотосинтетического аппарата с целью его усиле
ния не менее актуально изучение закономерностей рас
пределения накопленных ассимилятов между элементами
продуктивности в процессе органогенеза растений. /4/
На основе морфофизиологического метода анализа,
разработанного в лаборатории биологии развития расте
ний МГУ под руководством Фанни Михайловны Куперман,
дана схема формирования элементов продуктивности пше
ницы на разных этапах органогенеза. Учитывая, что про
дуктивность растений формируется и реализуется после
довательно, согласно нашей схеме можно выделить в он
тогенезе четыре основных периода. /9/
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В первый период (1-ый - 2-ой этапы, органогенеза)
определяется число побегов кущения и величина конусов
нарастания. Чен интенсивнее идут процессы кущения и вы
ше их синхронность, тек больше нохет быть продуктивных
побегов и тем больше доля каждого иэ них в формировании
урожая. Этим, в частности, объясняется более высокая
урожайность сорта Одесская 51, формирующего по 3-4
продуктивных побега, в сравнении с сортом Вевостав 1,
коэффициент продуктивного кущения которого не превы
шает, в среднем 1,5 - 2 при одинаковых нормах высева.
/1,7/
У большинства сортов гибель осенних побегов от
вымерэания или выпревания не может быть компенсирова
на путем весеннего кущения. Учитывая, что число про
дуктивных побегов на единицу площади является одним
ив ведущих элементов урожайности озимых элаков, его
ранняя диагностика с помощью морфофиэиологического ме
тода приобретает особенно важное значение. /6/
Во второй период (3-ий - 4-ый этапы органогенеза'
проходят процессы формирования колоса. На этих этапах
необходимо выявить число синхронно заложившихея колос*
ков. Чем больше число сформировавшихся колосков, тем
выше потенциальная продуктивность колоса. У таких сор»
тов, как например Кавказ, в благоприятных условиях в
этот период определяется возможность высокой продук
тивности сорта озимой пшеницы га счет большого числа
закладывающихся и синхронно развивающихся колосков в
колосе. /8/
В третий период (5-ый - 9-ый этапы органогенез!
формируются цветки в колосках. Подсчет цветков на 5-0
в 6-ом этапах в колосках огимой пшеницы показывает, "
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у сортов интенсивного типа число их в среднем колеб
лется от 8 до 12, а у сортов экстенсивного типа от
6 до 8. /12/ У сортов ржи число цветков сильно аавиеит от положения колоска в колосе. В средней части
колоса закладывается по 7-8 цветков, а в нижней и верх
ней частях колоски 3-5-цветковые. /8, 13/ Большая
часть заложившихся цветков отстает в развитии и реду
цируется уже к 7-ому этапу. Таким образом, на 7-ом и
8-ом этапах органогенеза выявляются характерные для
сорта отличия по продуктивности колоса. Процент раз
витых цветков на 7-ом этапе в значительной степени
отражает озерненность колоса на 12-ом этапе. Этот по
казатель с большей степенью достоверности позволяет
оценивать реальную продуктивность сорта и может быть
использован в селекционных целях, а также для заблаго
временного прогноза урожая (за 50-60 дней до уборки).
/5/
В четвертый период (10-ый - 12-ый этапы органо
генеза) проходит формирование и налив зерновок. Этот
период начинается сразу после цветения и завершается
полной спелостью. В это время определяется выполнен
ность и масса зерновок.
Наиболее полное представление о формировании
элементов продуктивности колоса, величине их редукции
дают специальные схемы-модели, применяемые в настоящее
время селекционными учреждениями в СССР /рис./ Постро
ение схем-моделей на основе применения морфофизиологи
ческих принципов анализа органогенеза позволяет:
сравнить характер процессов формирования элементов
продуктивности колоса у равных сортов пшеницы уже на
ранних стадиях селекции; проследить особенности редук
ции элементов продуктивности колоса от этапа к этапу;
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выявить аффект применения того или иного агроприема.

/ 1,

2, 7, 11/

Морфофиэкологический метод определения сравни
тельной продуктивности растений имеет ряд существенных
преимуществ перед другими методами оценки сортов и раэличных агрипеиемов вовделывания растений. Он дает: объ
ективную оценку потенциала продуктивности растений на
самых ранних этапах раввития; позволяет определить и
сравнить, эа счет каких элементов складывается потен
циал продуктивности каждого иэ испытываемых сортов;
выявлять "критические" этапы в онтогенезе растений,
определяхщие, за счет каких элементов продуктивности
происходит процесс редукции; определяет, какие элемен
ты продуктивности являются наиболее устойчивыми при не
благоприятных условиях погоды. Тем самым, этот метод
может характеризовать такие свойства сортов, как моро
зоустойчивость, жароустойчивость, так и отзывчивость
сорта на разных этапах органогенеза к равным типам
удобрений, поливам и другим агротехническим приемам
ухода ва растениями в период их вегетации.
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Схемы - модели формирования элементов продуктивности
колосьев главных побегов пшеницы Бевостая 1 /А/; тритика
ле Ставропольский 1 /Б/, рхн Державинская 29 /В/, Амфидиплоиде 1 /Г/ и Амфидиплоида 206 /Д/. К - порядок распо
ложения колосков в колосе; Ц - цветков в колосках:
1 - число цветков на V этапе; 2 - на VII этапе, 3 - на
VIII-IX этапах, 4 - наX-XII этапах, 5 - редукция колос
ков и цветков на V-VI этапах, 6 - на VII-VIII этапах,
7- на IX-X
этапах, 8 озернненость колосе на IX-XII этапах
/реальная продуктивность/.
Цифра в кружке над моделью - число верен в колосе.
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POUŽITIE MORPOEYZIOLOGICKEJ METÓDY ANAIitfZY PRE HODNOTE
NIE VYSOKOFRODUKTÍVNYCH ODROD OZIMNEJ PŠENICE, RAŽE A
TRITIKALE
Anna

Ž a j o t á, Vladimír

M u r a ä e v

Vysoká škola poľnohospodárska,Nitra
Moskovská štátna univerzita,Moskva
Morŕofyziologická metóda umožňuje objektívne hodno
tiť potenciál produktívnosti rastlín v naj rannějších vývo
jových etapáchjumožňuje určiť a porovnať z ktorých ele
mentov sa skladá potenciál produktívnesti každej so skú
maných odrôdjobjasniť "kritické etapy"v ontogenéze rast
lín a zvláštnosti redukcie elementov produktívnestijurčiť
‘najodolnejšie elementy produktívneвti k nepriaznivým fak
torom ako i tie prvky produktívnesti,ktoré najlepšia rea
gujú na konkrétne opatrenia v pestovateľskej technologii®
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Резине
Мсрфофизиолсгический метод дает объективную оцен
ку потенциала продуктивности растений на самых ранних
этапах развития; позволяет определять и сравнивать, за
счет каких элементов складывается потенциал продуктив
ности каждого из испытываемых сортов; выявлять "крити
ческие "этапы в.онтогенезе растений и особенности редук
ции элементов продуктивности; определять наиболее
устойчивые к неблагоприятным факторам элементы продук
тивности и наиболее отзывчивые из них к конкретным
приемам технологии возделывания.

THE USE OP MCRPHO-PHXSloiiOGlCAL METHOD OP ANALYSIS РСК
THE EVALUATION OP HIGH-PRODUCTIVE VARIETIES OP WHEAT,
RYE AND TRITICALE

Anna

2 a 3 o v á , Vladimir M u r a š e v

University of Agriculture,Nitra
Univeraity, Mosoow
i

and Moscow State
\

Morpho
physiological method makes possible to
objectively evaluate the potential ability of produc
tivity of plants in their early stages of development.
This method allows the determination and comparison of
yield - forming elements of indiviciwl cultivars. It re
veals the " critical stages " in onthogenesis of plants
when the reduction of yield - forming elements i* set
tled. It also makes possible to determine the wheat va
rieties that withstand best unfavourable factors and
respond best individual cultural operations.
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ENERGETICKÉ PROCESY V PORASTE KULTÚRNYCH RASTLÍN
Anton

Kostre j

Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra
Hodnotenie potreby rôznych druhov energie v tom
to období je predmetom celého radu experimentálnych
prác. Z výsledkov týchto prác je zrejmé, že zdroje z fosilných palív v blízkej budúcnosti budú vyčerpané. Uka
zuje se, že v dohľadnej dobe jaderná energia nenahradí
úbytok klasických palív.
Z toho dôvodu viac pozornosti sa obracia k slnku, ako
prakticky nevyčerpateľnému a ekologicky naprosto prirodze
nému zdroju energie. I keď sú ideovo vypracované technic
ké projekty výroby paliva zo slnečnej energie, nedorie
šené i naďalej zostáva celá rada otázok týkajúcich sa uchovrnia a konzervácie tejto energie. Zatiaľ existuje jediný
veľmi efektívny technický a technologický nenáročný systém,
vyhovujúci týmto kritériám a to je využívanie žiarenia bio
logickou cestou v procese fotosyntézy Kvet /1980/, Stolcová
/1980/. Výhodou tohoto systému je, že slnečné
roveň je aj uchovávaná a konzervovaná.

energia zá

Preto v ďalšej časti predkladaného referátu zameriame našu
pozornosť na biologické systémy /rastlina a porast/ ako sys
témy premieňajúce slnečné žiarenie Bjorkman, Holmgren /1963/
Na porast dopadajúca slnečná energia je primárnym faktorom
fotosyntézy, ktorej príkon v súčasnosti ani v budúcnosti ne
budeme môcť meniť. Je však možné tento faktor optimalizá
ciou vonkajších podmienok prostredia i celej pestovateľskej
sústavy veľmi účinne a efektívne porastom využívať.
Veľký význam pri štúdiu energetických procesov porastu a účinnosti využitia žiarenia je poznanie o význemnej úlohe
veľkosti listovej plochy, dynamike jej narastania poča3 ve-

- 158 -

’getácie, vertikálnej distribúcii a celkovej architektúre
porastu Kostrej /1977/. Percento absorbovaného žiarenia
ako to vyplýva z našich meraní stúpa so vzostupom hodno
ty indexu listovej pokryvnosti. Pri prekročení hodnoty
2
-2
IAI = 5 - 6 m .m , percento absorbovaného žiarenia nestúpa, resp. stúpa len veľmi pomaly. K 100 % absorpcii
.
2
dopadajúceho žiarenia dochádza pri LAI = 13 m . m .
2
-2
Ovšem až hodnoty LAI okolo 4m . m
sú schopné absorbo
vať 80 % z dopadajúceho žiarenia.
Meranie celodenného radiačného režimu porastu /v tej is
tej rastovej fáze/ u obilnín ukázali, že mnžstvc absorbo
vaného žiarenia smerom k poludniu stúpa a opačne, smerom
od poludnia k ránu a k večeru klesá, pričom hustejší po
rast absorbuje v stredných, najmä v spodných vrstvách cel
kove viac žiarenia ako porast s nižšou hustotou.
Matematicko-štatistické hodnotenie adsorpcie a transmisie
žiarenia ukázalo, že vysoká preukaznosť sa získava v tých
prípadoch, keď je zistená i vysoká preukaznosť v rasto
vých krivkách narastania listovej plochy.
V prípade, že nie sú rozdiely v rastových krivkách naras
tania listovej plochy, vysokú creukaznosť nachádzame len
medzi vysokými triedami. Ako napríklad uvedieme výsledky
matematicko-štatistického zhodnotenia preukaznosti % absoi
bovaného žiarenia v profile porastu metódou analýzy rczp
lu dvojného triedenia testovanú Duncanovým testom /tab. 1
Okrem vyššie uvádzaných charakteristík veľmi vhodným
doplnením kompletného pohľadu na radiačný režim porastu
obilnín umožňujúcim objektívnejšie posúdiť fotosyntetiekj
i produkčný proces porastu, sú i ďalšie ukazovatele radis
ného režimu ako je extinkčný koeficient K /udávajúci po
diel absorbovaného žiarenia na jednotku výšky porastu a
je záporným dekádickým logaritmom priepustnosti slnkom
ožiarený IAIg a tienený LAI . /1А1^_д/ /tab. 2/.

'
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Zmeny vo vertikálnej distribúcii radiačného režimu
vo vnútri porastu menili % podiel ožiarených/LAI /, za
tienených íAI /L-3/а im zodpovedajúce hodnoty extinkčných koeficientov. V tabuľke 2 je uvedený radiačný režim
jarného jačmeňa vyjadrený extinkčným koeficientom K i hod
notami ožiarenia LAI /LAI / a zatieneného LAI /LAI, ,/ ako
S

li—o

% podiel z celkového LAI.
Z údajov, ktoré sú v tabuľke je vidieť, že hodnoty za
tieneného LAI /L-з/ so zvyšovaním veľkosti A v profile po
rastu výrazne stúpa. Naproti tomu hodnoty slnkom ožiarené
ho LAIg stúpajú len mierne. Preto pri vyšších hodnotách
LAI stúpa podiel zatieneného LAI /L-з/ a klesá pudiel sln
kom ožiareného LAI^y z celkovej veľkosti listovej plochy .
Tieto zákonitosti sa v období maximálneho rozvoja listovej
plochy najvýraznejšie prejavuje v stredných a spodných
listových inzerciách.

Tabuľka
Radiačný

2

režim v poraste jarného jačmeňa vyjadrený

extinkčným koeficientom /К/, hodnotami ožiareného
LAI /LAIg/, zatieneného LAI
ako percentuálny .
podiel z celkového LAI
Výška
porastu
v m

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,57
1,630

0,50

0,50

0,39

2,67
3,83

0,49
0,284
1,48

0,47
0,132

2,45
4,08

0,46
0,878
2,60

K
LAI s
LAIT „
LAI

c

1,161

3,48

0,537
2,07
2,60

1,77

0,89
1,02

0,035
0,29
0,33

Radiačný režim PP3 obyčajne zisťujeme v porastoch za
pomoci bezprostredného priameho merania tzv, cestou expe
rimentálnou. Tento prístup je vhodný pre štúdium radiačné
ho režimu

konkrétneho porastu vo vzťahu k

experimentál-
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-nym údajom zhodnocujúcim produktivitu porastu. Okrem toho
vyžaduje vybavenie vhodnými prístrojmi na meranie žiarenia
v konkrétnych porastoch spojené s náročnými poľnými práca
mi i dobrým technickým vybavením pre zber z poľa až po ich
počiatočné spracovanie. No v princípe je možný i druhý
spôsob stanovenia radiačného režimu porastu cestou teore
tickou, čo v podstate je metóda matematického modelovania.
3 týmto spôsobom stanovenia radiačného režimu sa
zvyčajne stretávame pri matematickom modelovaní fotosynté
zy i produkčnej výkonnosti. Okrem toho tento prístup sta
novenia radiačného režimu umožňuje urobiť všeobecnejšie vý
vody a dáva možnosť porovnávacieho ohodnotenia vplyvu radiač
ného faktora na potenciálnu produktivitu v rôznych neustále
sa meniacich režimov porastu. V tabuľke 3 máme uvedené, teo
retickou cestou vypočítané údaje o absorpcii žiarenia pre
podmienky juhozápadného Slovenska, pre porasty s horizon
tálnym, vertikálnym a chaotickým rozložením listov v poraste,
Pri výpočte sme použili postup podľa Hossa Nilsona /1968/.
Z prezentovaných údajov je vidieť, že absorpcia žiarenia
porastom je závislá od veľkosti LAI a výšky slnka nad obzo
rom až na horizontálnu orientáciu listov v poraste.
Tabuľka

3

Teoretickou cestou vypočítané hodnoty adsorpcie
žiarenia podľa modelu Ross Nilsona /1968/ pla
tiace pre územie juhozápadného Slovenska
apríl
máj
jún
júl
august

53,0
48,0
48,0
49,0
50,0

sej tombol’

55,0

74,0
70,0
70,0
71,0
72,0
78,0

84,0
81,0
80,0
81,0
82,0
86,0

88,0
87,0
86,0
86,0
87,0
90,0

89,0
88,0
89,0
90,0

90,0

91,0
91,0
90,0
91,0
91,0

92,0

93,0
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Ukazuje за, že najcptimálnejší spoeob zvyšovania
produktivity i efektívnosti utilizácie žiarenia v kon
krétnych ekologických podmienkach prostredia bude spočí
vať v tom, že pre existujúci příkon žiarenia se teoreticky
stanoví optimálna štruktúra aparátu i jeho vertikálna dis
tribúcia tak, aby bola zabezpečená najvyššia utilizácia
hustoty toku žiarenia. Potom pred poľnohospodárstvom bu
de stáť ťažké náročná, ale konkrétna úloha vytvoriť také
formy rastlín, ktoré by výrazne zlepšili koeficienty vyu
žitia žiarenia. Musíme si uvedomiť, že

rastliny v poraste

ako v zložitom opticko-biologickom systéme mohli by byť
ešte produktívnejšie, keby SK každého listu boli na plate
čiže listy

by

pracovali s maximálnym nasadením.

Ako demonštračný model môže nám poslúžiť viacpatrový lesný porast, v ktorom každá vrstva vo vertikálnom pro
file zodpovedá maximálnemu

využitiu svetla v profile.

Záverom chcem povedať, že tieto základné úvahy o
zvýšeni produktivity a efektívnosti utilizácie žiarenia
poľnohospodárskymi plodinami sú reálne i z hľadiska prak
tického využitia, ale aj potrebná užšia

spolupráca odbor

níkov z týchto dvoch hraničných odborov, čo zatiaľ na Slo
vensku je žiaľ len utópiou.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПОСЕВЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ
Антон К о с т p е й
Сельско-хозяйственный институт, Нитра
Автор анализирует энергетические процессы адсорбции,
трансмиссии радиации, коэффициента поглощения, долю солн
цем освещённого и теневого ЛАИ у зерновых. Приведённые ха
рактеристики радиации изучались в вертикальном профиле по
сева в течение вегетации.
ENERGETICAL PROCESSES IN CULTURAL CROP CANOPIES

Anton

K o s t r e j

University of Agriculture,

Nitra

Author analyses energetical processes(light-adsorption, light-transmission, absorption coefficient, rate of
lightened and'shadowed LAI) in cereals. Described radia
tion characteristics are studied in the canopy vertical
profile during period of vegetation.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov. bot. spol., Nitra, 1984
POROVNANIE NIEKTORÝCH FYZIOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ DRUHOV
FESTUCA ARUNDINACEA A BROMUS UNIOLOIDES
Elena
Norbert

Masarovičová,
Gáborčík

Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV,
Bratislava
Výskumný ústav lúk a pasienkov, Banská Hystrica

Rast poľnohospodárskej produkcie si vyžaduje aj
zavádzanie nových, produkčných kultivarov jednotlivých
plodín. Platí to aj pre výrobu objemových krmovín, kde
sú postupne staršie kultivary nahrádzané novými. Pri
kŕmnych trávach sa okrem nových kultivarov začínajú v
praxi presadzovať aj nové, resp. u nás zatiaľ nepasto
vané druhy. Nie je tomu tak dávno, čo bol u nás povo
lený cv. Lekora kostřavy trsťovitej /Gáborčík,1982 a/.
Dovozom z PLR sa praxi ponúka nový druh - Bromus unioloide /cv. Uha/. Jedná sa o druh pochádzajúci z Južnej
Ameriky /Newell,1978/, ktorý sa dobre prispôsobil aj
európskym podmienkam. Vyhovujú mu ľahšie, piesčité pô
dy a dobre znáša sucho a vyššie teploty. V týchto pod
mienkach poskytuje vysoké úrody sušiny. Na rozdiel od
ostatných druhov tráv klasí už v roku výsevu /Anonym,
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1982/. Falkowski et al /1979/ sledovali niektoré mor
fologické vlastnosti tohto druhu a citujú aj prácu
Mansfelda z r. 1962, ktorý charakterizuje tento druh
ako C^. Avšak podľa Yeoha e t al. /1980/ bol na zákla
de hodnoty

/COg/ tento druh zaradený medzi

trá

vy. V porovnaní s reznačkou laločnatou a timotejkou
lúčnou je výkon fotosyntézy vyšší o 27 až 50 %, ale
nelíši sa od výkonu fotosyntézy mätonohu trváceho.
Oproti uvedeným druhom má nižší príjem 1^C0 na svetle
aj v tme. V podmienkach osvetlenia aj tmy fixuje tento
druh rovnaké množstvo ^СО /Karnowska, osob. informá
cia/. Väčší počet informácií o fyziologických vlastnos
tiach je k dispozícii pre kostřavu trsťovitú. Ide o
druh s vysokým obsahom chlorofylu, efektívnym vodným
režimom a ostatnými znakmi radiacimi tento druh k
trávam /Géborčík,1982 b/.
Cieľom našej práce bolo porovnať základné fyzio
logické ukazovatele oboch druhov a určiť, či druh Bromus unioloides Humb. et Kurt /В. Wildenowii Kurth =
B. catharticus Vahl/ patrí k C^ alebo

trávam.

Materiál a metódy
Rastliny cv. Lekora /Festuca arundinacea Schreb./
a cv. Bellegarde /Bromus unioloides/ boli pestované v
nádobách z umelej hmoty s navážkou 2,5 kg zeminy /P%d
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= 7,85/ e týmto obsahom prijateľných živín - N:l,53 g
kg-1, P: 6,30 g kg-1, K: 273 g kg“1 a Mg: 194 mg kg“1.
V jednej nádobe bolo vysadených 5 rastlín, ktoré boli
prihnojené dávkou 50 kg N ha"1. Nádoby boli situované
na voľnom priestranstve. V čase meraní boli rastliny
cv. Lekora vo vegetatívnom stave /odnožovanie/, avšak
cv. Bellegarde už v tom čase klasil. Vlastné merania
sa uskutočnili na IÍEBE SAV v Bratislave. Stanovil sa
výkon fotosyntézy /P^/ v otvorenom systéme, tmavej res
pirácie /Ер/ a výkon fororespirácie /H^/ i kompenzačný
bod

/Г/

pre OOg v uzatvorenom systéme na gazometrie-

kej sústave používanej Masarovičovou /1980/. V listoch
bol stanovený aj obsah chlorofylu a + b tak ako bolo
uvedené v predchádzajúcej práci /Masarovičové a Eliáš,
1980/. Z centrálnej časti listu boli odobrané aj otlačky pre stanovenie počtu prieduchov na spodnej i vrchnej
strane listu.
Výsledky a diskusia
Pretože jedným z rozlišovacích znakov je aj výkon
Pjj, resp. charakter svetelných kriviek fotosyntézy sle
dovali sme aj my priebeh fotosyntézy pri hodnotách od
5 do 50 klux. Svetelné krivky získané pri cv. Lekora sú
typické pre C-j trávy na čo poukázal už Wilhelm a Nelson
/1978/. Avšak aj v rámci tohto druhu sa našli genotypy
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/dekaploid/ s výkonom Pjj vyšším o dvojnásobok v porov
naní s hexapioiômi. Aj priebeh svetelnej krivky foto
syntézy tohto genotypu pripomína skôr krivku

tráv,

hoci sa nepotvrdili rozdiely v biochemizme oboch geno
typov patriacich k

typu fotosyntézy /Wong et al.

1983/.
Výkon Pjj v rozpätí medzi 40-60 klux kolísal pre
cv. Lekora od 350 do 500 .10

-Q

_2

kg C02 m

s

_i

a pri sa

turačnej intenzite osvetlenia kolísal pri cv. Bellegarde od 380 do 570 .10“^ kg C02 m-2s-1, čo sú hodno
ty síce o niečo vyššie, ale priebeh svetelnej krivky
sa v podstate nelíši. Je však zaujímavé, že pri tomto
druhu došlo k "saturácii” fotosyntézy pri osvetlení
30 - 40 klux. Avšak pri 50 klux sa výkon fotosyntézy
zvyšuje až o 30 % čo znamená, že saturačné intenzita
osvetlenia je pre tento druh podstatne vyššia, než akú
sme mohli z technických dôvodov dosiahnuť /60 klux/.
Aj napriek tomu, že tento druh v čase meraní už kla
sil, neregistrovali sme vyšší PN listov oproti vege
tatívnym listom kostřavy trsťovitej, čo je ináč bežné
pre trávy /Woledge a Leafe,1976/. Ani v obsahu chloro
fylu a + b a ich pomere sme nezaznamenali podstatné
rozdiely. Počet prieduchov bol však vyšší pri cv. Bellegarde o 29 % na spodnej a 47 % na vrchnej strane
listu:
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Počet prie*
duchov /тяг/

Chlorofyl /g m"2/
a

b

a+b

a:b

Vrchné Spodná

cv. Lekora

0,46

0,23

0,69

2,00

75

51

cv. Bellegarde

0,42

0,22

0,68

1,90

97

75

Hoci výkon Pjj pri 50 k lux sa medzi oboma druhmi
nelíšil, svetelný kompenzačný bod /SKB/ bol pre cv.
Bellegarde vyšší o 2,7 násobok v porovnaní s cv. Lekora:

SKB

,
Saturá/ul l"1/
cia F.,
vzduch
H2

.
Pjj /50 klux/

Lekora

494+

1,5 kiux

50 klux

42,5

20,9

Bellegarde

480

4|5 klux

50 klux

36,8

0

+10~%$kg m"2s_1
Hodnota Pvzduch je pre cv. Bellegarde nižšia o
13

%

v porovnaní s cv. Lekora. HodnotaP„

pre Bromus

N2
unioloides je nulové, avšak pri Festuca arundinacea
dosahuje 20,9

pl

l-1. Aj táto skutočnosť naznačuje na

možné zaradenie druhu Bromus unioloides k

druhom.

Pre C,typy rastlín je typická existencia Wartburgovho efektu, čo sme potvrdili pri cv. lekora. ale nie
v prípade Bromus unioloides, čo dokumentujú nasledujú
ce údaje:
Kultivar
Lekora
Bellegarde

BL
77,56

Q

АО"9 kg C02 m"2®”1/
43,53
30,77
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Relatívny podiel R^ z PN pri cv. Lekora dosahuje
19,6 %. Potvrdila sa nižšia R^ pre Bromus unioloides,
Čím by bolo možné vysvetliť aj vyšší produkčný poten
ciál tohto druhu v porovnaní s inými trávami typu
/Anonymus, 1982/.

Literatúra
ANONYMUS, 1982: Latest technical information on Bromus
catharticus, Bureau de Promotion da Variétes Fourragéres, 88 pp.
FALKCWSKI,M. - KOZLOWSKIjS. - KUKULKA.I. - RUDNICKÁ STERNA,W., 1979: Cechy morfologiczne i wlašciwošci
fitochemiczne odmian uprawowej stoklosy obiedkowatej Una /Bromus unioloides/. Biuletyn Oceny Odmian,
11, 1:7-26
GÁBORČÍK.Š., 1982 a: Syntéza poznatkov o kostřavě trsťovitej v ČSSR. In: Možnosti využitia kostřavy trsťovitej v podmienkach Československa. Zborník ČSVTS
pri VČLP, B.Bystrica, 25.III., 1-23
GÁBORČÍK,N., 1982 b: fyziológia kostřavy trsťovitej
/Festuca arundinacea Schreb./ Poľnohospodárstvo, 28,
6:559-567
MASAROVIČOVÁ,E., 1980: Gazometrické štúdium výmeny COg
druhu Fagus sylvatica L. v kontrolovaných podmien-

-

169

-

kach. Kandidátska dizertačné práca, ÚEHE, Bratisla
va, 161 str.
MASAROVIČOVl.E. - ELliŠ.P., 1980: Chlorophyll content
in leaves of Plant in an Oak-Hornbeam Forest. 1.
%

Herbaceous Species. Photosynthetica, 14, 4:580-588
NEWELL,L.C., 1978: Smoth Bromegras In: Forages /14.E.
Heath, D.S.Metcalfe,R.F.Barnes,Eds/, Iowa State Uni
versity Press, 254-264
RANDALL,D.D. - NELSON,C.J. - ASAT,K.H., 1977: Ribulose
bisphosphate carboxylase. Altered genetic expression
in tall fescue. Plant. Physiol. 59, 38-41
YEOH, HOCK-HIN, BADGER,M.R. - WATSON,L., 1980: Varia
tion in Km /COg/ of ribulose-1, 5-bisphosphate car
boxylase amnog grasses Plant Physiol. 66, 1110-1112
WILHELM,W.W. - NELSON,C.J., 1978: Irradiance response
of tall fescue genotypes with contrasting levels of
photosynthesis and yield. Crop Science, 17:405-408
WONGjJ.H.H. - D.D.RANDALL - NELSON,C.J., 1983: Photo
synthesis in tall fescue. IV. Carbon assimilation
pattern in two genotypes of tall fescue differnig
in net photosynthesis rates. Plant Physiol., 72,
16-21
WOLEDGE,J• - LEAFE,E.L., 1976: Single leaf and canopy
photosynthesis in a ryegrass sward.Annals of Botany,
40, 773-783.

- 170 -

COMPARISON OF SOME PHYSIOLOGICAL TRAITS OF FESTUCA
ARUNDDÍACEA AND BROMUS UNIOLOIDES
Elena

Masa rovlôová, Norbert

Gáboríik
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Bratislava
Grassland Research Institute, Banské Bystrica

All studied parameters confirmed that Festuca
arundinacea Schreb. belongs to C^ plants. There was
no Wartburg effect, 2.7 higher light compensation
point and zero^P N

for Bromus unioloides Humb.

et Kurt, respectively. However, higher

P air

value

and nonsignificant difference in chlorophyll con
tent indicated existence of C^ parameters for Bromus
unioloides. On these bases it is possible to evaluate
Bromus unioloides as an intermediate type.
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СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВИДОВ
IESTUCA ARUNDINACEA И

BROMUS UNIOLOIDES

Институт экспериментальной биологии и экологии,
Братислава
Научно-исследовательский институт лугов и пастбищ,
Банска Быстрица

Все исследуемые параметры подтвердили принадлеж
ность Festuca arundinacea Schreb.

к Cg

типу. На

другой стороне, наоборот, показалось - что Bromus
unioloides Humb. et Kurt.
Вартбурга, Г

не обнаруживает эффект

N2 достигает нулевую величину, а свето

вая компенсационнаы точка является 2,7 раза высшее.
Но высшее значение

Г

воздух и незначительное разли

чие в содержании хлорофилла отмечают существование
Cg знаков, также

Bromus unioloides

предварительно

возможно оценить как интермедиальный тип.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov. bot. epol. Nitra 1984
VOÍiNÉ ENDOGÉNNE CYTOKINÍNY OBILNÍN VO VZÍAHU K REZIS
TENCII VOČI HUBE ERYSIPHE GRAMINIS DC
Ctebriela Vizárová
tístav experimentálnej biológie a ekológie CBEV - SAV
Bratislava
Pri štúdiu účinku huby Erysiphe graminis f. sp.
hordei Uarchal na hladinu voľných endogénnych cytokinínov v listoch jačmeňa bolo zistené, že rezistentné kul
tivary voči uvedenej hube majú vyššiu hladinu cytokinínov počas celej ontogenézy /Vizárovó 1983/. Vzhľadom
k tomu, že cytokiníny ako rastlinné hormóny ovplyvňu
jú rozličné metabolické deje v rastlinnéch sme v predlo
ženej práci venovali pozornosť ich hladine a kvalita
tívnemu zastúpeniu v listoch pšenice a jačmeňa pred
umelou infekciou a celkovému obsahu fenolov.
MATERIÁL A METÓDY
Na experimentálne účely sme použili jarný jačmeň
Hordeum sativum L., cv.íAmetyst, Elgína, Slovenský dun.
trh, Prof. Schiemann, a pšenice Triticum vulgare L, cv.
Iljičovka, Jubilejnaja a Kaukaz. Materiál sme pestovali
v skleníkových podmienkach v jarných mesiacoch februárapríl a v jesenných mesiacoch október-november. Odber
pa 10. deň ontogenézy prvého lietu.
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STANOVENIE VOÍNÍCH ENDOGÉNNYCH CYTOKINÍNOV
Extrakcia: podľa metód opísaných Vizárovou А977/.
Teakovrstevné chromatografla: podľa metódy Vizérová a
Kováčové /1980/. Na každý chromatogram sme nanášali
cytokinínové extrakty odpovedajúce 1 g č. h. skúmaného
materiálu. Cytokinínová aktivita vyhodnotená biotestom
založenom na princípe restu izolovaných klíčných lis
tov reäkovy /Vizárovó 1977/.
Plynová c hroma t o/vr a fla:podľa metódy Vozár Vizárová A982/.
STANOVENIE CELKOVÉHO OBSAHU FENOLICKÝCH L/Ток: podľa

metódy Langa A951A
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Výsledky získané zo ätúdií obsahu voľných endogén
nych cytokinínov v nami ôtudovaných objektoch pred ume
lou infekciou ukázali na tú skutočnosť, že rezistentné
cv. jačmeňa a pšenice majú v desaťdňových listoch vyšší
obsah zeatínu ako ausceptibilné, ktoré vytvárajú zlúčiteľné kombinácie s hubou Eryeiphe gram:i.nie DC. Po chro
má tografických separáciách sme v lisJoch pšenice identi
fikovali zeatín, zeatin ribozid a ze ..tin glukozid. V lis
toch jačmeňa len zeatín /obr.l/. Zíekané údaje korelujú
a údajmi literatúry, že rôzne cv. ooilnín sa vzájomne od
lišujú rôznym endogénnym obsahom rastových regulátorov
/Zemánek ТЭ1-

.

-

175

-

HLADINA VOÉNÝCH ENDOGÉNNYCH CXTOKINÍNOV V PRVÝCH LIS
TOCH JAČMEŇA A PŠENICE PRED UMELOU INFEKCIOU HUBOU

Ordinátascytokin.akt.v mg.10-xklíC.liatom гвЗко^ку a
^iug zeatínu; Ab3ciasa: Hodnoty Rp.
A=jačmeň, B=päenica, R=reziatentný c/., N=nóchylný cv.,
Z=zeatín, ZR=zeatín ribozid, ZG=zeatín glukozid.
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Vzhľadom k tomu, že literatúra udáva vplyv cytokininov na hladinu fenolických látok v mladých raetlinéch
venovali sme pozornosť celkovému obsahu týchto látok v
mladých desaťdňových listoch cv. Jačmeňa. Zistili sme,
že rezistentné cv. Jačmeňa majú pred umelou infekciou
vyášl obsah fenolov v porovnaní so susceptibilnými /Tab.l/.
V lietoch susceptibilných cv.Jačmeňa sme na desiaty
deň po umelej infekcii v čase sporulácie patogéna iden
tifikovali okrem zeetínu aj 2iP /6-?*- Z*-dimetylaminopurín/ Obr. 2.

Ordlnáta: Cytokininová aktivite v mg.10
reňkovky a^ug zeatínu
Abscissa: Hodnoty By

klíč. listov
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Tab. 1.
Celkový obsah fenolom v mladých lietoch skúmaných cv.
Jačmeňa pred umelou infekciou
Kultivar

Fenoly v lg č.h.

Fenoly v lg č.h.

Elgina0,575-Ю"3 g

6,549.10~3 g

Ametyst
0,325.10~3 g
Slov.dun.trh
0,300.10“3 g
Prof.Schiemann 0,577.10~3 g

3»863*10 3 g
3,636.10“3 g
6,550.10“3 g
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■ СВОБОДНЫЕ ЭНДОГЕННЫЕ ЦНТОКИНИНЫ ЗЛАКОВ В ОТНОШЕНИИ К
РЕЗИСТЕНЦИИ ПРОТИВ МУЧНИСТОЙ РОСЫ
Габриела

Виварова

Институт ’Вкслериыентальной биологии и экологии ЦЗЭН САН
Братислава
Культивары ячменя и Пшеницы с высокой степеню реаистенции против мучнистой росе имеют высокое содерхание веатина на определенном онтогенетическом этапе.
Листья пшеницы содержат веатин, веатин рибовид и аеатнн глуковид. Листья ячменя содержат только веатин. В
листьях восприимчивых культиваров ячменя во время спорульяции патогена идентифицировали кроме веатина и 2 ip.
Содержание фенолов реаистентных культиваров ячменя перед
инфекцией было выше чем в восприимчивых.
FREE ENDOGENOUS CYTOKIŇINS OF CEREALS IN RELATIONSHIP
TO FUNGUS ERYSIPHE GRAiilNIS DC. RESISTANCE
Gabriela

Vizárová

Institute of Experimental Biol, and Acology,CBEV,SAV
Bratislava
The barley and wheat cultivars resistant to mildew
have the higher content of иeatIn in the investigated
stage of ontogenesis.Zeatin,zeatin riboside and zeatln
gluooaide have secured in the wheat leaves.In barley lea
ves zeatin has secured only.Susceptible oultivars have
aeatin and 2iP in the time of fungus sporulation.The phe
nolic oontent before infection was higher in the resis
tant cultivars witen compare it to the susceptible oultivars.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov. bot. spoloč., Nitra, 1964
PROCES TVORBY GENERATÍVNYCH ORGANOV U STRUKOVÍN A JEHO
REGULÁCIA
Anna Kubova,
Ľudmila
Pásková
Katedra fyziologie rastlín a botaniky, VŠP v Nitre
Produkčný potenciál strukovín, daný množstvom zalo
žených kvietkov na rastline je velmi vysoký. Ha jednu
rastlinu pripadá 100 i viac kvetných púčikov. Straty reproduktívnych orgánov sú však veľké, zapričinené jednak
autoregulačným hormonálnym systémom, jednak vplyvom rôz
nych nepriaznivých podmienok, ktoré sa počas dlhého ob
dobia kvitnutia môžu prezentovať. Opad kvetov a mladých
plodov môže dosahovať 40-80/3 z počtu založených a abortizácia semien v plodoch ešte ďalších 9-22Ж S h i b les
et all., 1975, Petr a kol,, 1974, G r a m a n ,1969).
Teplotný a vodný stres v iô znych fázach vývinu sa podľa
Shaw, Laing (I960) S a i t o et all. (1970)prejaví redukciou úrody o 10-6055 v závislosti od dĺžky je
ho ijrvania a vývinového stavu rastliny.
Na základe našich viacročných údajov sme sa pokúsili
charakterizovať úrodotvomý potenciál nie len vo vzťahu
k druhovým a odrodovým vlastnostiam, ale sledovať aj
vplyv prirodzených faktorov prostredia, pestovateľských
zásahov i chemickej manipulácie. Modelovými rastlinami
nám slúžili bôb konský (Vicia faba L.) cv. Inovec a sqja
(Glycine sója Mer.)cv. Zora a Norman.
Rastlinný materiál pestujeme na experimentálnej bá
ze KFRaB VŠP - Malanta už od roku 1976 pri dodržaní bež
nej agrotechniky. Ručným výsevom je zabezpečená stanovéná hustota porastu 55-60 rastlín na m . Jednotlivé odbe
ry sú viazané na fenologické fázy začiatku kvitnutia (I),
malých zelených strukov (II), zelenej (III), žitej (IV)
a úplnej zrelosti (V).
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Výsledky a ich hodnotenie
Výsev bôbu sme každoročne robili 4.-6. apríla. Začiatok
kvitnutia pozorujeme 25.-30.V., čo znamená, že v našich
podmienkach obdobie od sejby po začiatok kvitnutia bôbu
trvá v priemere 60 dní. Sóju vysievame vždy 8.-10.mája.
Začiatok kvitnutia spadá na koniec júna. Trvanie fázy
kvitnutia bábu v jednotlivých rokoch môže byť dosť odlis
né. V.roku 1977i 78 a 83 toto obdobie predstavuje 76 dm,
zatial čo v roku 1981 - 86 dní a v roku 1979 dokonca
102 dní.
Dlhé trvanie fázy kvitnutia na jednej strane dáva
možnosť vydiferencovania väčšieho množstva kvetov, ale
na drahej strane je tu nebezpečié vplyvu nepriaznivých
faktorov, na ktoré sú strukoviny v období kvitnutia
zvlášť citlivé. Карп» mimoriadne dlho trvajúca fáza
kvitnutia v roku 1979 bola zapríčinená špecifickými me
teorologickými podmienkami prvej polovice vegetačného
obdobia. Koniec mája a viac ako polovica júna bolo horú
ce počasie bez zrážok. Už v polovici júna rastliny ukon
čili kvitnutie. Výdatné zrážky, ktoré po to
xermíne
nasledovali, však predĺžili kvitnutie vo vyšších etažách
o celých 25 dní. Vdaka tomu účinok pôvodne veľmi nepriaz
nivých poveternostných podmienok bol prekrytý, čo sa
výsledné prejavilo vysokou úrodou. (Tab. 1)
Snaha o podporenie tvorby a udržanie čo najväčšieho
množstva generatívnych orgánov vedie mnohých autorov k
štúdiu rôznych podmienok prostredia ako aj ovplyvňova
nie hormonálnej regulácie prostredníctvom chemickej ma
nipulácie -P eat,Jeffcoat (1982), B o i z e
(1982). Výsledky našich pozorovaní vplyvu-rôznych zása
hov na počet vytvorených strukov па 1 rastlinu sú zná
zornené na obr. 1. Z údajov jasne vyplýva, že veľký

obr 1

Vplyv organizácie porastu, času
sejby, dodatkovej závlahy a
chemickej manipulácie na priemerný O) a maximálny (ШЗ)
počet vytvorených strukov 20
na 1 rastlinu "bobu konského

závl. SENC

SENC ETREL
Ô0
80 Mx10'

i
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strasi ETREL
K - Kontrola, SENC-SENCOR 70 WP

K

ETREL

ETREL,
/ 1979

55 rast

120 rast

v lconc. 70 rag.l-^SENC 80, S2,83
-rok aplikácie postrekom na ma
terské rastliny, ETREL - rok ap —
likácie a koncentrácia; ZAVL dodatková ZÁVLAHA 40 mm.

Vplyv na realizáciu produkčného potenciálu majú meteoro
logické podmienky konkrétneho vegetačného obdobia. V
priaznivom pestovateľskom roku, keď koeficient vlažnosti
(kefv^,-pomer množstva zrážok v mm ku počtu dní, v kto
rých pršalo) dosahuje v období kvitnutia a formovania
plodov hodnoty 4-5 vytvoria a hlavne udržia rastliny vy
soký počet plodov (10-15 na 1 rastlinu). Za týchto priaz
nivých okolností aj chemická manipulácia-postrek rastovoaktívnymi látkami ako je Sencor 70 WP (70 mg.l"^) a Etá

rel (10“, 10

Ы) na list začiatkom kvitnutia podporila

tvorbu a udržanie generatívnych orgánov (1981, 1980).
V menej priaznivých podmienkach môžu tieto látky pôsobiť '
dokonca inhibične (1983), alebo bez preukazného efektu
(1979, 1982). Dodatková závlaha v čase kvitnutia tiež
nepriniesla výrazný efekt. Zvýšenie hustoty porastu z 55
na 120 rastlín na m viedlo ku zníženiu počtu strukov v
priemere o 2 struky na rastlinu. V každom roku a v kaž
dom variante však nájxteme rastliny s 2-4 násobne väčším
množstvom vytvorených kvetov a plodov. Možno to vysvet
liť ako biologickú variabilitu materiálu, ale zároveň
nás to núti rozmýšľať ako podporiť túto vlastnosť u os
tatných rastlín. Zaujímavé z tohoto hľadiska je парr.
následné pôsobenie Sencor 70 V/P, účinok ktorého sa pre
javuje v nasledujúcich pokoleniach aj 2 roky po sebe
Kubov á(1981).
Priebeh formovania generatívnych orgánov u sóje je
trochu odlišný. Potenciál tvorby plodov je podstatne vyš
ší ako u bôbu. Vyskytujú sa rastliny so 70-110 dozretými
strukmi. Počet strukov môže stúpať takmer do konca vege
tácie ak podmienky prostredia predlžujú kvitnutie, čo sa
.však nepriaznivo odzrkadľuje na dozrievacom procese. Od
rody sóje Zora a Norman, ktoré sme v pokusoch sledovali,
•rozdielne reagovali na množstvo zrážok a kefvi. vo fáze •

VPLYV

ZÁSAHOV

NA

POČET VYTVORENÝCH

PRIEMERNÝ (■> A MAXIMÁLNY! O)
STRUKOV U SÓJE

cv. ZORA
2
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počet strukov no rast.

Obr.

L

4

K

výsev

SE

K

Z

SE SE

55

30

120

32

K - Kontrole - sója ZORA
Z lopatková závlaha
SE - SENCOF'

Z

70 WP

SE 62 - následné
pôsobenie S^NCOR

hustota porastu
rasnin na rrř

N- NORMAN
Z-ZORA
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Tab. 1

Zmeny v pocte generatívnych orgánov bôbu копзкёко odr.
Inovec (1979 - Malanta)
Dátum

31.
4.
7.
18.
25.
16.
6.

5.
č.
6.
6.
6.
7.
8.

0 počet
kvietkov
4,31
19,60
29,10
2,32
1,50
0,34
-

Max.
kviet.
22
42
67
38
24
5
-

0 počet
plodov
5,38
5,38
5,78
5,09

Max.
plodov
-

12
13
25
12

0 počet
semien/1B
-

-

13,52

dozrievania. Pri nízkom ke£vit (2,5-1,5*1978) rýchlejšie
dozrievala odroda Iíorman a naopak pri vysokom kefv-^ (5,058,8-1979,1981) rýchlejšie dozrievala odr. Zora pri vyso
kom počte plodov na rastlinu (obr.2).
V jednotlivých rokoch sme skúšali rôzne možnosti
‘ovplyvnenia priemerného a maximálneho počtu vytvorených
strukov na rastlinu. Výsledky znázornené na cbr. 2 pou
kazujú na to, že skorý výsev sóje(i-začiatkom apríla)negatívne vplýva na tvorbu generatívnych orgánov. Znižoval
ich počet v porovnaní s normálnou dobou výsevu (II) o
25 %, Aplikácia dodatkovej závlahy v období kvitnutia(Z)
ako aj postrek roztokom Sencor-70 WP a jeho následné pô
sobenie (SE a SE 82) sa v r. 1982 prejavili nepreukaziým
zvýšením počtu vytvorených strukov na rastlinu. V roku
1983 ani priame, ani následné pôsobenie Sencor sa nepre
javilo pozitívne. Celkové množstvo vytvorených plodov
.,olo v tomto roku pomerne nízke (14-15), čo zapríčinili
predovšetkým extrémne vysoké teploty a nedostatok zrážok.
Zvýšenie dávky závlahy zo 40 mm aspoň na 120 mm v takých
to extrémnych podmienkach by iste prispelo ku výraznej
šiemu zvýšeniu poštu strukov a tým aj úrody.
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Hustota porastu sóje je tiež jedným z regulova teľných faktorov produktivity. Výsledky uvedené na obr.
3 ukazujú, že zahustenie porastu na 120 rastlín . m”2
znižuje počet strukov na rastlinu o 50 % u cv. Horman
a u cv. Zora až o 65 % v porovnaní s hustotou 30 r.m“2.
Pri hustote porastu 55-60 r.m“2 je redukcia generatívnych orgánov nepreukazná, pri vyššom počte rastlín na
jednotku plochy to znamená vyššiu produkciu. Túto hus
totu porastu v našich podmienkach považujeme za opti
málnu.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ У ЗЕРНО БОБОВЫХ И ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ
Анна Кубов а,Людмила Пашкова
Прослеживалась динамика формирования цветков и
стручков у растений сои сорта Норман и Зора и боба
конского сорта Иновец.Показано,что в условиях Южной
Словакии процесс цветения и ко-во сформировавшихся
плодов чаще всего лимитируется недостатком осадков в
период цветения.Аббортизация генеративных органов,осо
бенно у боба может продолжаться вплоть до фазы созре
вания семян.Коэфициент влажности в пределах 3-5 содей
ствует удержанию бйльшего числа цветков на растении.
Регулирующим фактором ко-ва сформировавшихся стручков
является тоже плотность посева.При загущении посева
р
на 120 растений на М выразительно понижается ко-во
стручков на растение,у сои даже на 50-65%.Химическая
регуляция и добавочное увлажнение/40мм заливки/ дает
положительный эффект только в содействии с благопри
ятными прочими условиями среды.

~
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PROCESS OP REPRODUCTIVE ORGANS FORMATION ПТ LEGUMINOUS
AID ITS CONTROL
Anna Kubová , Ludmila
P a š k o v á
Department of Plant Physiology and botany, University
of Agriculture, Nitra
Dynamics of flowers and pods formation in plants
of soybean (cv. Norman and Zora) and horsebean (cv.Ino
vec) were studied. It was proved that the flowering pro
cesses and number of formed pods are limited by rainfall
shortage during anthesis in South Slovakia conditions.
Abortion of reproductive organs can prolong to the
seed ripening period especially in horsebean.
Higher number of flowers per plant is maintained
by moisture coefficients 3-5.
Crop density has been the other factor controlling
number of formed pods. Number of pods was significantly
decreased by 50 - 65 % in very dense soybean crop
(120 plants per m ).
Chemical control e.g. applications of SENC0R-70WP
and ETHREL (10“^ and 10" M) solutions had positive
effect only in relationship with bppropriate climatic
conditions.

- 189 -
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VPLYV VODNÉHO STRESU NA FOTOSYNTÉZU, AKUMULÁCIU
Živín a tvorbu biomasy
J.Svihra , M. Hudecová
Agronomická fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej,
Nitra
V rámci výskumnej úlohy VI-4-17/03
V podmienkach pestovania rastlín sú najčastejší
mi i niekoľkokrát opakujúcimi sa počas ontogenézy obil
nín vodný i teplotný stres. Vodný i teplotný stree ako
činitelia ovplyvňujúci rastovo-produkčný proces vyvolá
vajú v rastlinách zmeny, ktoré vychádzajú z ich citli
vosti a reakcií na rôzne podnety vonkajšieho prostredia.
Ich vplyv a následok v poraste závisí od vývinovej fázy
rastlín a na druhej strane od zrážok, vlhkosti prostre
dia a teploty.
Na stresovú situáciu reagujú rastliny uzatváraním stomat
a znížením asimilácie COg, hromadením kyseliny abscisovej a spomalením rastu. Pri dlhotrvajúcom nedostatku vo
dy sa vodný deficit zväčšuje, dochádza najčastejšie
k rýchlej senescencii orgánov. Nedostatok vody v pôde
zabraňuje hromadnému toku i difúznemu pohybu ionov v pô
de a tým sa nepriaznivo ovplyvňuje príjem a utilizácia

,

,

f

ionov rastlinami.
Na základe výsledkov laboratórnych vegetačných n
poľných pokusov možno uviesť, že vo vzťahu k fotosynté
ze, rastu a úrode vystupuje voda ako vnútorný metabolic
ký činiteľ v rastline. Prerušením dodávky vody u rast
lín jarného

jačmeňa v VII. etape organogenčsy vyvole

ním vodného, ale i teplotného stresu klesá percentuálny
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obsah~vody vo fotosynteticky aktívnych orgánoch a po
obnovení dostatočnej zásoby vody т pôde zaliatím, rast
liny nedokážu ani po 5 dňoch kompenzovať hydratáciu
pletív v porovnaní s kontrolnými nestresovanými rast
linami.
Vplyvom vyššej pôdnej vlhkosti /70 % VVK/ fotosyntetizovali rastliny pšenice intenzívnejšie o 2 - 19,3
podľa výšky

hladiny výživy oproti rastlinám pestova

ných pri 40 % VVK. Teplotný stres zvýšením teploty na
30 °C sa neprejavil náhle na rýchlosti fotosyntézy. Vy
soké teploty sa začali uplatňovať až po 3 dňoch, kedy
sa rýchlosť fotosyntézy začala znižovať väčšou mierou
pri rastlinách rastúcich pri nižších pôdnych vlhostiach /40 % VVK/ v porovnaní s rastlinami z vyššej vlh
kosti /70 % VVK/. Po teplotnom strese z 15 - 30 °C za
čínajú mladým rastlinám zasýchať konce listových čepelí
a

rýchlosť fotosyntézy klesá o 2 - 3 % oproti tepelne

nestresovaným rastlinám. Vodný sýtostný deficit vyvola
ný teplotou, alebo nedostatkom vody rapídne narastá,
Čo vplýva na aperturu stomat a začína pokles rýchlosti
fotosyntézy. Zmeny vlhkosti substrátu z nižšej vlhkosti
na vyššiu vlhkosť /40 —

70 % VVK/ stimulujú rýchlosť

fotosyntézy vo väčšej miere rastliny pestované pri niž
ších dávkach živín. Opačná zmena vlhkosti zo 70 na 40 %
VVK znižuje rýchlosť fotosyntézy, čo naznačuje, že vod
ný stres pôsobí účinne na priebeh fotosyntézy. Zmena
vlhkosti substrátu zo 40 na 70 % VVK nevyvolá také hod
noty fotosyntézy, ako dosahujú rastliny pestované pri
70 % WK. 7 uvedeného vyplýva, že rastliny sa postupne
prispôsobujú a reagujú na nevhodné vlhkostné podmienky
prostredí'., či teplotné podmienky cez adaptačný regulač
ný systém, ktorý zmierňuje následky veľkého stresu.
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-Z pokusov s jarným jačmeňom sa ukázalo, že rastliny pri
40 % VVK znižovali rýchlosť fotosyntézy až o 57 % v po
rovnaní s rastlinami pestovanými pri 60 % VVK» Vodný
stres po 3 dňoch pôsobenia vyvolal preukazné zníženie
fotosyntézy o 52,78 % pri rastlinách so 60 % VVK a len
o 7 % v porovnaní s rastlinsmi, ktoré sme pestovali pri
40 % WK. Odstránenie nedostatku vody zaliatim rastlín
na pôvodnú vlhkosť spôsobilo stúpanie rýchlosti foto
syntézy na predstresovú úroveň. Zmenou vlhkosti sub
strátu zo 60 na 40 % VVK znížili rastliny rýchlosť fo
tosyntézy o 40,93 % a naopak, rastliny pestované pri
40 % VVK po zvýšení vlhkosti substrátu na 60 % postupné
zvýšili fotosyntézu o 19 % oproti rastlinám z veriantu
40 % VVK,
Po vyhodnotení akumulácie živín /graf 1/ v rast
linách jarného jačmeňa Opál od VII, etapy organogenézy
veľmi kritickej pri dorastaní a doformovaní fruktifikačných orgánov po dozretie sa ukázalo, že obsah živín
má zrieďovaciu tendenciu. Obsah živín podľa orgánov
v listoch, steblách klesal. Stresované rastliny javia
určitú odlišnosť v tom, že sa v listoch znižoval obsah
makro i mikroprvkov od VII. etapy až po dozretie rast
lín. V steblách sme zaznamenali značné zrieďovanie ži
vín až po X. etape organogenézy a pri dozretí sa obsah
v steblách v prepočte na hmotnosť čiastočne zvýšil.
V klasoch sme nezaznamenali po strese v obsahu živín
také nápadné zmeny ako v steblách.
Dávky živín sa prejavili na akumulácii makro i mikro
prvkov v rastlinách. Po vyššej dávke živín 315 kg č.ž.
. ha“1 sa po VII. etape organogenézy zvýšil obsah
všetkých sledovaných prvkov vo všetkých orgánoch listoch, steblách, klasoch i zrna od 5,4 do 16,1 %
v porovnaní s rastlinami pestovanými pri nižšej dávke
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'živín 195 kg č. ž* NPK .“ha"1. Po vodnom strese časť
listov rastliny stratili zvlášť výdatnejšie hnojené
a došlo ku skoncentrovaniu živín. Podľa obsahu sledo
vaných makroprvkov i mikroprvkov /N, P, K, Ca, Mg, S,
Zn, Cu, Fe/ sa ukásalo, že v listoch použitím vyššej
dávky živín bol vyšší obsah sledovaných makro i mikro
prvkov pred vodným stresom i pc ňom. V steblách od DC.
etapy organogenézy sa znižovali živiny, ale po opätov
nom strese v DC. etape organogenézy sme zistili zvýše
nie obsahu živín. Obsah Zn po vyšších dávkach živín
klesal.
V klasoch sme po strese zaznamenali zvýšené množstvo
živín, ale nie v takej miere ako v listoch. Obsah fos
foru v klasoch zostal na rovnakej úrovni po strese, do
konca vegetácie začal javiť tendenciu klesania. Po stre
se v X. etape organogenézy klesal obsah fosforu i dras
líka. Po dvojnásobnom strese pri vyššej hladine poklesol
vo všetkých orgánoch obsah všetkých makré i mikroprvkov.
Vodný stres mal vplyv na hmotnosť rastliny /graf 2/. Pri
nižšej hladine výživy dosiahla priemerná hmotnosť sušiny
rastliny 1,96 g, po strese v VII. etape organogenézy
1,19 g. Po strese v DC. etape

organogenézy 1,52 g, po

strese v X. etape 1,57 g a po dvojnásobnom strese 1,35 g
sušiny. Po vyššej dávke živín priemerná hmotnosť rastli
ny stúpla na 2,08 g. Po strese v VII. etape organogenézy
na 1,25 g, v X. etape na 1,79 g a dvojnásobným stresom
poklesla sušina rastliny na 1,45 g.
Vplyvom vodného stresu sa menila hmotnosť klasu
v porovnaní s kontrolnými rastlinami od 2,43 do 46 %.
Použitím vyšších dávok živín ešte výraznejšie v rozmedzí
od 11,68 do 55,77 %. V hmotnosti zŕn na plošnej jednotke
sme zaznamenali vplyvom stresov zníženie, pri nižšej hla
dine od 6,44 do 54,85 % a pri vyššej hladine použitých ži
vín od 1,18 do 59,24 %.
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ВЛИЯНИЕ ВСДНОГО СТРЕССА НА ФОТОСИНТЕЗ ^НАКОПЛЕНИЕ ЭЛЕ
МЕНТОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И СУХОГО ВЕЩЕСТВА
Ян 1П в и г р а,Мария Гудецова
Агрономический факультет Сельскохозяйственного ин-тв
в Нитре
Водный стресс на седьмом этапе органогенеза у яч
меня после 5-ти дневного действия понижает содержание
воды в зависимости од температуры среды на 10-14%.Повторный стресс на девятом этапе органогенеза вызывает
понижение содержания воды в растениях только на 3-5%
вследствие адаптации растений к неблагоприятным усло
виям водоснабжения.
Данные по скорости фотосинтеза у озимой пшеницы
при влагоемкости почвы /ПВП/ 70% на 19,3% выше,чем
у растений выращенных при 40%ПВП.Температурный стресс
понижал скорость фотосинтеза на 2-3 %.При перемене суб
страта из 4С% ПВП на 70% скорость фотосинтеза повышает
ся,но недостигает уровня фотосинтеза растений выращен
ных при 70% ПВП.
Под влиянием стресса изменялось содержание эле
ментов питания в отделвных органах растений ярового
ячменя.На стресс больше всего реагировали листья и колося,стебли и зерно в меньшей мере.
Отрицательное влияние стресса на седьмом этапе
органогенеза на накопление сухого вещества всего рас
тения и зерна проявляется более выразительно чем на
девятом этапе органогенеза.
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INFLUENCE OF WATEH STKES3 ON PHOTOSYNTHESIS , NUTRIENT
ACCUMULATION АЮ BIOMASS PRODUCTION
Ján

5 v i h r e, Mária

Ku de c o v é

University of Agriculture, Nitra
Water stress in the 7^ etape of organogenesis
after 5 days decreases water content of barley by 10 14% depending on temperature. Repeated stress in the
9t*1 etape decreases plant water content only by 3 - 5 %
Ъесиазе of plant adaption to the worse humidity condi
tions.
Winter wheat plants grown at 70 % soil water ca
pacity had 19f3 % higher photosynthetic rates than
plants grown at 40 % soil water capacity /3WC/ Tempe
rature stress /temperature increase from 15 to 30 °C/
decreases photosynthesis by 2 - 3 % Coil humidity chan
ge from 40 to 70 % 3WC increases rates of photosynthe
sis, but plants do not achieve rates of that grown at
70 % 3WC.
Hates of photosynthesis were decreased in spring
barley more than in winter wheat by 3WC changes.
Nutrient contents in spring barley organs were
changed by water stress. Leaves and ears reacts more
on the stress than stems and grains. Water stress in
the 7t*1 etape of organogenesis has the highest influ
ence on weight of plants and grains.
The plant and grain weight was influenced by wa
ter stress in 9*^ etape only slightly.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov.boi.spol., Nitra, 1984
MECHANIZME PRÍJMU A RADIÁLNEHO TOKU VODE V KOREŇOCH
Vladimír K o z i n k a
Ústav experimentálnej biologie a ekologie CBEV SAV Bra
tislava
Pochopenie mechanizmov príjmu a pohybu vody v koreni
sa považuje za podmienku úspechu každého pokusu o pochope
nie mechanizmov pohybu vody v celej rastline. Doterajšie
snahy o vytvorenie ucelenej predstavy o pohybe vody v ko
reni sa stretli s mnohými ťažkosťami /1,2,3,4/. Voda skôr
ako vstúpi do ciev prechádza zložitou c;stou cez pokožku,
kôru a pletivami stredného valca. V pôde pristupuje ešte
prechod vody z filmov na povrchoch pôdnych častíc do fil
mov na povrchu koreňa.
Cesty pre radiálny tok vody v koreni. Na II.Dňoch rast
linnej fyziologie sme charakterizovali /5/ tri cesty pre
radiálny tok vody v koreni /obr.l/t a/Osmotickú, z vakuoly
jednej do vakuoly druhej bunky podľa gradientov klesajú
ceho vodného potenciálu. Voda prechádza tangenciálnou bun
kovou stenou,plazmalemou,cytoplazmou a tonoplastom pri
vstupe a výstupe z každej bunky. Môže sa dostať až do stelárneho parenchýmu a odtiaľ do ciev. b/ V stenách buniek
/apoplazme/,ako odpoveä na gradienty hydrostatického tla
ku. Voda sa môže dostať po endodermu,kde je zastavené Cas*
paryho prúžkom. Steny buniek sú hygroskopický systém micel
celulózy s medzimicelérnymi pórmi 2 aS 10 nm. Gradienty
hydrostatického tlaku potrebné na ich odvodnenie sú 3 až
30 MPa,preto sú dlho zavodnené, c/ Symplastické cesta,pri
ktorej voda vstúpi do koreňa cez bunkovú stenu a plazmalemu do cytoplazmy epidermälnej bunky a v plszmodezmách pre
chádza cez kôru do stredného valca. Do cievy vchádza cez
plazmalemu a stenu parenchymatickej bunky susediacej s
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cievou. Plazmodezmy sa považujú za najvýhodnejšiu cestu
pre difúzny tok elektrclytov a malých neelektrolytov.spo
jeného transportu vody a rozpustených látok a spontánnej
difúzie a možno i cyklozy. Súčasne sú to mieste dokonalézmiešania transportovaných látok s cytoplazmou. Cesty sú
paralelné ь hlavnou bude tá,ktorá kladie toku najmenší od
por. Podľa súíastných predstáv bude osmotická cesta hlavná,
ke£ majú membrány nízky kooficient reflexie. Apoplastická
cesta nemôže byť jedinou cestou pre neprekonateľnú prekáž
ku v radiálnych stenách endodermélnych buniek. Symplastická cesta môže byť hlavnou pre jej malý odpor. Poznáme ju
však zatiaľ najmenej.
Epidermis

Cortex

Endodermis

Stele

.Typical" Lp values
• low a value?

External yJ
solution UA
lion secretion
embrace'ion uptake^
or leak
Snri osmotic water_jjptake
iWater exit fluxes
Apoplasmic ion ------ p^^tfer flux?
1 probably turgor driveri
and water fluxes
Apoplasmic
Arrows show net. fluxes
barrier

Obr. 1. Prehľadné znázornenie hlavných ciest pre radiál
ny tok vody a iónov v koreni /Anderson 1975/.
Príjem vody koreňom. Ako druhé látky i voda vstupuje
do koreňa a pohybuje sa v ňom,lebo na ňu pôsobí sila. Po
hybuje sa v smere jej pôsobenia a intenzitou,ktorá závisí
na veľkosti pôsobiacej sily. Koná sa práca a voľná ener
gia systému.ktorého je voda časťou sa zmenšuje /G*H~TS;
voľná energia systému je rozdiel’ medzi celkovou H a neupo
trebiteľnou energiou systému;posledná je súčinom absolút-
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nej teploty T a entropie S/. Zmenšenie aa dá vyjadriť aj
ako gradient /negativny/ voľnej energie systému -dG/dx;
zmenšenie energie na jednotku vzdialenosti.
КеЯ je voda jedinou pohybujúcou sa zložkou systému mô
že sa pri kalkulovaní voľnej energie spotrebovanej na prá
cu hodnotiť časť energie,ktorá závisí od obsahu vody v sys
téme. Označuje sa ako parciálna molárna voľná energia
^ V alebo chemický potenciál ju,parciálna molárna voľná
energia vody oko chemický potenciál vodyjuwa gradient par.
ciálnej molárnej energie vody ako gradient chemického po
tenciálu vody -d^/dx.
Ak sa v rovmbm čase pohybujú aj rozpustené látky zvy
šuje sa trenie a na jeho prekonanie je potrebná íalšie
práca. Pohyb vody už nezávisí iba od konjugovsnej sily vo
dy,ale aj od síl,ktoré pôsobia na druhé pohybujúce sa lát
ky. Zložité situácie,ktoré vznikajú rieši ireverzibilné
termodynamika. Hodnoty energii sa uvažujú v rozdieloch energií. Referenčnou hodnotou pre porovnávanie chemického
potenciálu vody,^ je chemický potenciál čistej voľnej
vody pri rovnakej teplote a tlaku 0,1 MPajvoľná čistá vo
da má maximálnyju^. Príčin pre ktoré
v systéme lí
ši
je niekoľko. Pri zvýšení tlaku sú molekuly vody
stláčané jedna k druhej a zvyšuje sajc^j ak je voda pri*tom časťou systému zvyšuje sa voľná energia systému. Roz
pustené látky znižujú,;^. Rovnako negatívne pôsobia rôzne
silové polia na rozhraní medzi molekulami vody a pevnými
alebo plynnými zložkami systému a nakoniec sa prejavia v
celom objeme vody. Chemický potenciál vody v systéme je
sumou tlakového potenciálu,potenciálu rozpustených látok
a matričného potenciálu
«Лг

■vC +

-*7W -*VW .

Rovnica /1/ sa môže napísať

/1/
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-
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/2/
-«/С/ Weleitf objemom ?w je vodn^ potenci41T|/v

systéme; rozdiel’ medzijx^ v systéme aju^ voľnej čistej vody. Pôsobiaca sila sa vyjadruje ako gradient"^.
Pri celých systémoch sa nedá presne stanoviť d~^/dx,musíme sa uspokojiť s priemernými ale infinitezifriálnymi hod
notami
. Hovoríme o rozdieloch vodného potenciáluA*f ako
hnacej sile pohybu vody. Pohyb vody nezávisí iba od hnacej
sily ale aj odporu prostredia cez ktoré sa pohybuje. Keď
je voda jedinou pohybujúcou sa substanciou vtedy

Jv » LpAy » Lp /ДР - Afr-A'SV.

/3/

КеЗ voda nie je jedinou substanciou ktorá sa pohybuje
J

- L

/АР -At.

T

-5A

-At/

/4/

,
v
p
imp
Per
Účasť rozpustených látok sa rozdeľuje
na pôsofenie lá
tok ktoré sa pri toku vody nepohybujú /A^imp7 a tých,kto
ré sa pohybujú /А^рег/> účasť posledných sa násobí koefi
cientom reflexie©'. Koeficient kvantitatívne vyjadruje vz
ájomné pôsobenie medzi pohybujúcimi sa rozpustenými látka
mi a vodou; nikdy nie je väčší ako 1.©*! má ideálna semipermeabilná membrána,obyčajne má hodnotu medzi 1 až 0. Keď
tieto poznatky aplikujeme na činnosť koreňa ako orgánu pre
dopravu vody môžeme napísať

Jv - Lp /ДР -<эДЧГ/

/5/

Voda v koreni je v ustavičnom pohybe v bunkách,medzi
bunkami v pletivách a medzi pletivami. Vzdialenosti,ktoré
prekonáva sú od mju /pri prechode cez membrány/ až po cm a
m. Pohyb vody na rozdielne vzdialenosti sa deje rôznymi
mechanizmami. Difúzia molekúl z vyššej do nižšej končentrácie je dôležitá pre transport na veľmi krátke vzdialei

J t' rýchlosť je nepriamoúmerná štvorcu vzdialenos

ti. Hychlosť objemového toku sa mení so štvrtou mocninou
polomeru alebo so štvorcom plochy. Preto vo väčšej miere

-

201

ako difúzia závisí od polomeru porov cez ktoré

sa tok de

je. Rozdelenie veľkého póru na menšie ovplyvni podstatne
objemový tok ale málo difúziu /obr.2/.j

REL. PRIEMER

1

REL. PLOCHA

1

REL. INTENZITA TOKU

1

V.

INTENZITA TOKU

0,4
5.9
93.7
Obr. 2. Relatívne plochy priečneho prierezu a relatívne
intenzity toku v kapilárach rozdielnych priemerov
Prechod vody cez cytopiazrnatické membrány. Tok vody cez
ideálnu semipermeabilnú membránu vyjadruje rovnica

dVdx * v ^int -^ext/

/6/

kde V^-objem uzatvorený membránou,Lp-hydraulická vodivosť
membrány pre vodu,A-povreh membrány ,/^l^n^-1|/ext/-gradient
vodného potenciálu medzi priestorom uzatvoreným membránou
a okolím. Zmena V^/dx podľa
je funkciou Lp.
Keä sa vyľúči veľmi nepráÔepodobný primárny aktívny trans*
port a neberie zreteľ na interakcie so súčasne sa pohybu
júcimi rozpustenými látkami,je tok vody cez membránu pa
sívny v pravom zmysle slova j v prípade ich aktívneho tranB
portu sa môže hovoriť iba o sekundárnom aktívnom transpor
te vody. Hnacou silou je rozdiel vodného potenciálu na
dvoch stranách membrány. Dobre si vieme predstaviť difúz
ny mechanizmusiv zriedenejšom roztoku je koncentrácia mo
lekúl vody vyššia a jednoduchá difúzia je príčinou ich to
ku do roztoku s nižšou koncentráciou. Tok sa zastaví,ke3
rozdiel vodného potenciálu vymizne.
Membrány rastlinných buniek sa chovaním len približujú
ideálnej semipermeabilnej membráne.vodu prepúšťajú iba
podstatne ľahšie ako rozpustené látky. Rozdielna koncen
trácia rozpustených látok môže vyvolať tok podobný obje-
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movému toku. Skutočný osmotický tok vody je vtedy menší ako vypočítaný,pretože rozpustené látky prechádzajúce cez
membránu v opačnom smere ako voda sú brzdené v pohybe. Na
koniec sa zníži osmotický tlak. Objemový tok cez semipermeabilnú membránu sa vysvetľuje prítomnosťou porov napl
nených vodou,umožňujú vytvorenie strmého končentrčného gra
dientu na vnútornom povrchu membrány,pri ktorom môžu mole
kuly vody vystupovať von z póru,znížiť osmotický tlak a vy
volať tok pozdĺž gradientu hydrostatického tlaku. Dôkazy o
póroch naplnených vodou v mebrénach rastlinných buniek nie
eú však zatiaľ presvedčivé.
Heteroporozitou membrány sa vysvetľuje jav,keä tok roz
toku vyvolaný rozdielmi hydrostatického tlaku je až rádové
väčší než tok osmotický. Zvýšenie hydrostatického tlaku vy
volá vo veľkých poroch výrazné zvýšenie objemového toku,
■toku

rovnaké zvýšenie osmotického tlaku zvýšenie/skorožiadne.
Veľké póry majú malú rozlišovaciu schopnosť medzi moleku
lami vody a rozpustených látok,majú nízky koeficient refle
xie <T.
Prechod vody cez endodermu. Nepochybuje sa o tom,že endoderma je neprekonateľnou prekážkou pokračovania apoplastického toku vody. Proendoderma nie ňou pokiaľ voda môže
tiecť ďalej v stenách buniek stredného valca. Po zabloko
vaní apoplastickej cesty musí voda vstúpiť cez vnútornú
tangenciálnu stenu a plazmalemu do endodermálnej bunky,alebo je to voda,ktoré tečie v symplazme,do ktorej vstúpila
v kôre alebo v pokožke. Robards a Clarkson /1976/tvrdia,že
steny endodermálnyeh buniek sú stále prekrižované dostatoč
ným množstvom plazmodeziem. Podiel’ osmotického a plazmodezmami sprostredkovaného toku sa zatiaľ nepodarilo určiť. Endoderma nemusí byť jediné miesto,kde voda nemôže pokračovať
v apoplastickom toku. Pri prudkom vývine niektorých koreňov
suberizujú i steny hypodermélnych buniek. Prekážka,ktorá
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týmto vznikne,sťažuje vode prístup ku kôrovej symplazme.
Prechod vody do stredného valca. Na rozdiel od vysvet
ľovania účasti pokožky a kôry v radiálnom transporte vody
v koreni,ktoré je v podstate zhodné,je účasť pletív stred
ného valca na pokračujúcom radiálnom transporte iba pred
metom úvah. Platí to o vode,ktoré sa v kôre pohybovala oemoticky aj tej,ktoré sa dostala do endodermálnych buniek
v plazmodezméch. Hydraulická vodivosť epoplaaticke
esty
je v strednom valci nízka. Vnútorné steny endoder
nych
buniek lignifikujú skoro a vnútorné povrchy stien cievnych
článkov sú lignifikované už v častiach koreňa s vysokou
sorpčnou činnosťou. Zostáva osmotická a symplastická ces
ta. Posledná môže byť hlavnou cestou,pretože počet plazmodeziem v zrelej endoderme umožňuje dostatočný transport
vody a aj steny buniek pericykla sú dostatočne prestúpené
plazmodezmami. V najmladšej časti rastúceho kgreňa sú prav
depodobne len malé obmedzenia pre apoplastický a symplastický tok vody z kôry a platí to aj o osmotickom toku.
Literatúra.l.Fiscus.E.L.,Kramer,P.J.,1975:General model
for osmotic and pressure-induced flow in plant roots.Proc.
Nat.Acad.Sci.USA,72,3114-3118. 2.Newman,E.I.,1976:Water mo
vement through root systems.Phil.Trans.R.Soc.bond.B273,463'
478. 3.Weatherley,P.E.,1975iWater relations of the root
system.IniThe Development and Function of Roots.Acad.Press
Lond.,397-414.4.Dainty,J.,1981:The movement of water across
the plant root.IniStructure and Function of Plant Roots.Dr.
W.Junk Publ.,149-153. 5.Kozinka,V.,Slavik,B.,1980: Príjem,
transport a výdaj vody.Dny rostlinné fyziologie II.,Brno.
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МЕХАНИЗМЫ ПРИЕМА И РАДИАЛЬНОГО ТОКА ВОДЫ В КОРНЯХ
Владимир

Новинка

Институт экспериментальной биологии и экологии,ЦБЭН,САН
Братислава
Доклад является осмотром современных представлений
о механизме поступления воды в корень и радиальных путях
воды в корне.
THE MECHANISMS OP WATER UPTAKE AND RADIAL PLOW
OP WATER IN ROOTS
Vladimir

K o z i n k а

Institute of Experiment. Biology and Ecology,CBKV SAV,
Bratislava
The paper presents a review of contemporary ideas on

j radial

pathways for water flow in root and the mecha

nisms of water uptake by root.
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VPLYV KYSELINY ABSCIS0VE3 NA ČINNOSŤ PRIEDUCHOVÉHO
APARÄTU OBILNÍN
Miroslav

Zina

Vysoká Škola polnohospodéreka, Nitra
V poslednom období sa venuje velká pozornosť regu
látorom rastu rastlín, štúdium otázok vodného režimu,
fotosyntézy, ale aj Salšich fyziologických procesov sa
nezaobíde bez kauzálnych vysvetlení na úrovni rastových
hormónov. Pus tovoj tova /1972/ skonštatovala
v jednej zo základných súborných prác, že jedným z prvých
účinkov vädnutia u mezofytov je porušenie hormonálnej
rovnováhy - pokles obsahu stimulátorov rastu a zvýšenie
obsahu retardantov rastu.
Stomata môžu rapídne meniť svoju otvorenosť a takto
regulovať difúzny proces výmeny plynov medzi rastlinou
a atmosférou /Fenton et al., 1982/. Zatváranie
prieduchov, ktoré umožňuje rastline udržiavať turgor je
najvšeobecnejším pozorovaným účinkom zvýšenej koncentrá
cie kyseliny abscisovej / ABA / v rastline.
Vo svete prebiehajú rozdiahle a rôznorodé pokusy
na ovplyvnenie reaktivity prieduchov. Ve9 cestou "mani
pulácie“ s prieduchmi možno podlá F e n t o n a et al.
/1982/ získať aspoň nasledujúce mimoriadne výhody pre
život rastliny :
- šetrenie vodou
-

zlepšenie efektivnosti využívania vody
zníženie nepriaznivých účinkov vodných stresov
obmedzenie poškodenia vplyvom nečistôt vo vzduchu
zvýšenie fotosyntézy
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- oddialenie starnutia /senescencie/ ako i iné výhody.
šetrenie vodou a otázky regulovania vodného režimu
majú z praktického hladiska obrovsky význam. Ve3 z celg

kove obrábaných 1,4 x 10 hektárov vo svete leži takmer
9
polovica /0,6 x 10 / v eemiaridnych podmienkach / menej
ako 500 mm zrážok za rok /.
Os už preverené, že exogénne aplikovaná ABA dokáže
vyvolať zatváranie prieduchov /Aspinall

1980,

e ini /.V niektorých prácach bolo dokázané zlepšenie
využívania vody po aplikácii ABA na rastliny /Levitt,
1976/.
Materiál

a

metódy

Popisujeme v predchádzajúcej práci /Zima , 1983/.
Výsledky
Z výsledkov uvedených v tab. 1 vyplýva, že po exo
génnej aplikácii lo”5M ABA postrekom na list nastáva
u mladých 21 - 28 denných rastlín jarného Jačmeňa preu
kazný pokles hodnôt rýchlosti transpirácie v porovnaní
s kontrolnými rastlinami.
Spomalenie rýchlosti transpirácie si zachováva ustá
lený trend v období 0,5-6 hodín po aplikácii ABA. Oednotlivó kultivary sa líšia rýchlosťou transpirácie ako
u kontrolných rastlín, tak aj po postreku ABA. Z tohto
môžme priamo vyvodiť, že existujú odrodové rozdiely aj
na aplikovanú ABA. Pre meranie difúznych odporov pre vodu
a tým aj priame meranie otvorenosti prieduchov sú naj
vhodnejšie porometrické metódy. Nami používané merania
výdaja vody a fotosyntetického príjmu C0? ukazujú, že
aplikácia kyseliny abscisovej ovplyvňuje aj 3alšie me
chanizmy. Svedčia o tom údaje v tabulka 2.
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Zmeny priemerných hodndt rýchlosti tranepirácie /RT/
jednotlivých kultivarov jarného jačmeňa po aplikácii

Kultivar

Opál
SV 76/805
E 542
MG 50/12

RT / g .g-1 listov .h“1/
Kontrola
a+
4,35
Ы
3,39
3,35
b
a
4,34

Apllk.ABA
C
3,06
e
2,69
2,51
f
d
3,77

%

pokles

kontrola-ABA
29,7
A
20,7
C
25,1
B
13,3
D

+ a hodnoty označené rozdielnymi písmenami sa
štatisticky vysokopreukazne líšia
Relatívne zmeny rýchlosti fotosyntézy /P^/ kultivarov
v porovnaní s kultivarom Opál pri najvyššom príkone
hustoty toku radiácie / 142 J .cm /
Tab. 2
2
PM na m
PN celej rastliny
Kultivar
N
Kontrola
Kontrola
ABA
ABA
100 %
100 %
100 %
Opál
100 %
68,2 %
54,8 %
E 542
78,3 %
63 %
161.8 %
SV 76/805
187,2 %
90,3 %
104,3 %

Uvedené výsledky dopĺňajú grafické vyjadrenie zmien
rýchlosti fotosyntézy'/ graf 1, 2 /.
Rozdielnosť reakcie stomat u Jednotlivých kultiva
rov naznačuje možnosti pre chemické ovplyvňovanie otvo
renosti. Potrebné je ďalšie komplexné štúdium koncen
tračných zmien a metabolizmu endogénnej ABA v spojitosti
e celistvosťou organizmu a ekologickými i časovými fak
tormi .
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.>3páX-kontrola
'£«SV -kontrola
E -kontrola

•

SV /ЛВА/

Opál /АВА/

<n300

E /АВА/

48

95

142 J.cirT^

Graf 1:Vplyv ABA na priebeh svetelných kriviek fotosyn
tézy /PN/ kultivarov jarného jačmeňa

jt

1000

•

6. list-kontrola
4. list-kontrola
4.list /АВА/
6.list /АВА/

U 400

142 J.cm
Graf 2:Vplyv ABA na priebeh svetelných kriviek fotosyn
tézy /Р / listov kukurice /hybrid KWS 150/
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INFLUENCE OF ABSCISIC ACID ON THE STOMATAL ACTIVITY
OF CEREALS
Miroslav

Zima

Univerzity of Agriculture, Nitra
Exogenously applied abscisio acid /АВА/ influences
the diffusion pathways of the gas exchange in cereal
leaves - especially stomata opening. Rates of transpire-
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tlon and photoeynthetlc C02 uptake were eigniflcantly
decreased after ABA application on the leaves.
Barley cultivars / Opál - ČSSR, SV - Sweden, E - UdSSR,
MG - The Netherlands / as well as maize hybrids differ
in specific reactions after exogenous application of
ABA.

ВЛИЯНИЕ АВСЦИ30В0Й КИСЛОТЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УСТЬИЧНОГО
АППАРАТА ЗЕРНОВЫХ
Мирослав

Зима

Сельскохозяйственный институт, Нитра
Апликация эксогенной абсцивовой кислоты /АВА/ влияет
на пути диффузии газообмена - особенно на движение устьиц
в листях зерновых. После оприскивания листьев АВА измери
ли понижение скоростей транспирации и фотосинтетического
поглощения C0g. Сорта ярового ячменя /Опал-ЧССР, СВШвеция, Е-СССР и МГ^Голландия/ как и гибриды кукурузы отличаются специфическими реакциями на эксогенно внесенную
АВА.

-

211

-

Zborník zo VI. zjazdu Slov. bot. spol., Nitra,

1984

VPLYV VODNÝCH STRESOV NA OBSAH VODY V RASTLINE A ÚRODY
JARNÉHO JAČMEŇA

Rudolf

H o j 5 u š

Agronomická fakulta Vysokej školy poľnohospodárskej,
Nitra
Nerovnomerné rozdelenie prirodzených zrážok a ich
nedostatok najmä v našich najproduktívnejších oblastiach
spôsobuje značné výkyvy v úrodách a nedostatočné využitie
úrodotvomého potenciálu plodín.
Zo všetkých nevyhnutných faktorov života patrí hlav
né miesto vode. Rubin (1971) charakterizuje úlohu vody
ako jedno z ohniviek, spojujúce rastlinu s prostredím, v
ktorom rastlina rastie. Štruktúrne zmeny,vody majú dôle
žitú úlohu v procesoch, ktoré sa spájajú so živým

orga

nizmom (Syrnikov 1966). Pri vzniku vodného deficitu do chádza k prudkému zníženiu množstva voľnej vody a obsah
vody silnejšie viazanej vzrastá (Gusev 1974). Tento jav
je vysvetľovaný tým, že v bunkách rastlín sa zvyšuje re
latívny obsah vysokopolymerných hydrofilných zlúčenín - vo vode rozpustných a neextrahovateľných bielkovín
(Gusev 1962). Gusev (1971) predpokladá, že množstvo via
zanej vody v bunke treba chápať ako funkciu vodoudržujúcej sily, ktoré je svojim spôsobom spojené s dôležitými
funkciami rastliny a to najmä s rastom, fotosyntézou,
dýchaním, transpiráciou atď. Petinov (1961), Gusev (1971),
Procehko a kol. (1975) chápu mechanizmus zmien obsahu fo
riem vody za samoregulačný mechanizmus prispôsobovania
sa rastliny nepriaznivým podmienkam. 7 rámci požiadaviek
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na prístupnosť vody existujú u obilnín určite tzv. kri tické obdobia* Slatyer (1970) uvádza 3 kľúčové kritické
obdobia, ktoré rozhodujú o úrode obilnín cez zásobenosť
vodou -ŕ obdobie, v ktorom je determinovaný počet zŕn,ob
dobie kvitnutia a oplodnenia (kedy je tento potenciál
realizovaný a fixovaný) a obdobie nalievania zrna. Počet
zŕn v klase je určovaný počas relatívne krátkeho obdobia
vegetácie, takže ak priaznivá podmienky vegetatívneho
rastu, ktoré sa neskôr stávajú podmienkami produkcie, sú
v tomto období spojené s určitými vnútornými deficitmi
nastáva redukcia počtu zŕn Švihra a kol. (1975), Nátrová
(1980). Podľa Jemeljanova (1980) pre úrodu zrna jačmeňa
je optimálna vlhkosť do začiatku steblovania 60
vo fá
zach steblovania a kvitnutia 70 % plnej vodnej kapacity
a 60 % od konca mliečnej zrelosti.
Cieľom nášho nádobového pokusu bolo posúdiť ako pô
sobí krátkodobé pôdne sucho v priebehu VII, a IX. etapy
organogenézy na množstvo vody v rastline, biologickú a
hospodársku úrodu u jarného jačmeňa odrody "Opál". Nádo
bový pokus bol založený na dvoch hladinách výživy. Hla dina A-195 kg č.ž.NPK.ha"1 a hladina 3-312 kg č.ž.HPK.hä1.
K metodike stanovenia voľnej a viazanej vody musíme
uviesť, že sme použili zjednodušený spôsob stanovenia
voľnej a viazanej vody vypracovaný a upravený Gusevom.
Zjednodušenosť metódy spočíva v tom, že sa nestanovuje
viazaná voda v rade rôzne koncentrovaných sacharóz o rôz
nom osmotickom potenciáli, ale sa určuje pri 60 % sacha
róze s osmotickým potenciálom -3,2 MPa.
Musíme pripomenúť, že aj keď rôzna väzba vody objek
tívne existuje, sú jej hranice vymedzené len konvenčné,
podľa - do značnej miery náhodne zvolených kritérií, vy
plývajúcich z použitej metódy jej stanovenia. Hodnoty
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získané rôznymi metodickými postupmi nie 3® možné zrov návať a dokonca problematické je i zrovnávanie výsledkov
dosiahnutých tou istou metódou u rôzneho materiálu.
Ha základe našich výsledkov, ktoré sme namerali v
priebehu, sledovaného obdobia (od 23*5. do 22.6.1983) môže-,
me konštatovať, že u kontrolného variantu A sa obsah cel
kovej vody v listoch znížil z 81,41 % na 73,84 %•
U kontrolného variantu B sme namerali vyššie hodnoty cel
kovej vody,ale zníženie jej obsahu bolo relatívne rovnaké
z 85,57 na 78,22 %.
Pri vodnom strese v VTT, etape organogenézy (variant
Ay resp. By) a IX. etapa (Agj Bg) došlo k výraznému pokle
su obsahu celkovej vody oproti kontrolným variantom. V
VII, etape organogenézy tento pokles u variantu A predsta
voval v priemere 2,5 % a u variantu B 1,5 %• V IX. etape
organogenézy sme namerali ešte výraznejší pokles v A-variante oproti kontrole o 3,93 % a v B-variante o 4,66 %
celkovej vody.
Výraznejšie ako celkový obsah vody v listoch sa me
nil podiel jednotlivých funkcií vody. Obsah viazanej vody
v priebehu ontogenézy

úpa s klesaním obsahu voľnej vody.

Rastový a produkčný proces rastlín počas ontogenézy
je ovplyvnený obsahom a prístupnosťou vody v pôde a
rastline. Najvyšší vplyv je vidieť na úrode zrna. Pri
vodnom strese v VII. etape organogenézy došlo k väčšiemu
zníženiu celkovej sušiny a úrody zrna ako v IX. etape.
Zníženie úrody zrna vo variantoch Ay a By je zapríčinené
najmä znížením počtu zŕn v klase. Na variantoch Ag a Bg
nastalo zníženie úrody zrna najmä znížením hmotnosti
1 000 zŕn.
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Variant

A

h

Celková
sušina
hl.stébla
1,80
1,11

A9

1,39

В

1,86

B7
*9

1,07
1,28

Hmotnost
zrna
hl.stebla

počet
zŕn
v klase

HTZ

0,97
0,38
0,58

19,24
8,72

50,50

15,51

37,99

0,97
0,35
0,74

19,36

50,33
38,86
39,65

9,89
18,14

46,73

Z uvedeného je možné konstatovat, že vodný stres
v VII» etape organogenézy negatívnejšie vplýva na hos
podársku úrodu ako stres v IX. etape organogenézy.
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tortjanoj počve (fiziologičeskije aspekty) Minsk, Nauka i
technika.
Nátrová, Z., 1980:
Proces opylení. In: Petr, J.,
Černý, V., Hruška, L: Tvorba vý
Gusev, H. A., 1971:

nosu hlavních polních plodin.
Mír, Praha.
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Petinov, N. S., 1961: Vodnyj režim rastenij zasušlivych
i poluzasušlivych zon, Moskva.
Procenko, D.P. a kol., 1975* Zasuchonstojčivosť ozimoj
pšenlcy. Izd. Kolos, Moskva.
Rubin, B. A., 1971*
Kurs fiziologiji rastenij, Moskva.
Slatyer, R. 0., 1970: Vodný;) režim rastenij, Moskva,
Mir.
Symikov, J., P., 1966í Struktura i rol vody v živom or
ganizme, vyp. li 58, Zborník, Izd.
LGU.
Svihra, J. a kol.,1975: Rastová a produkčná aktivita
rastlín vo vzťahu s minerálnou vý
živou a vodnou nasýtenosťou pletív,
záv. správa, Ultra.
ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ СТРЕССОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ В РАСТЕНИИ И
УРОЖАЙ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
Рудольф

Г о й ч у ш

Сельскохозяйственный институт, Ннтра
На основании результатов вегетационных опытов с яро
вым ячыенбм сорта Опал можно констатировать что период
васухи во время седьмого этапа органогенеза понижает число
верн в колосе по сравнения с контрольой о 9,5 до 10,5 и
так очень неблагоприятно действует на урожай зерна. Вод
ный стрес во время девятого этапа органогенеза понижает
хозяйственный урожай понижением веса 1000 веря в среднем
о 11,6 г.
Содержание воды в почве влияет на суммарное содер
жание и фракции воды в растении.

-

216

-

EHPLUNCE OP WATER STRESSES ON WATER CONTENT IN PLANT AND
YIELDS OP SPRING BARLEY
Rudolf

H o j čuš

University of Agriculture, Nitra
On the basis of pot vegetative experiments with
spring barley cultivar Opal we can conclude that drought
period during 7th etape of organogenesis decreases num
ber of grains per ear over 9.5 tv 10.5 compare to control
treatment and negatively influences grain yield by this
way.
Water stress in the 9th etape of organogenesis dec
reases grain yield by decreasing of 1 000 grains* weightover 11.6 g in average.
Soil water content influences of the total water
content and the water fractions in the plant.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov. bot. spol., Nitra, 1984
ODHAD PÔDNYCH HYDRO LIMITOV Z HODNOŤ
VODNÉHO POTENCIÁLU LISTOV
Jozef

H u z u 1 á k

Ústav hydrológie a hydrauliky SAV, Bratislava
Hydrolimity mali pôvodne charakterizovať určité hy
drologické vlastnosti pôdy (bod vädnutia, poľné kapaci
ta, bod zníženej dostupnosti). Statické ponímanie tých
to veličín už dnes neobstojí, v praxi aa však stále hoj
ne používajú. V tejto práci sme sa pokúsili o odhad pôd
nych hydrolimitov na základe analýzy kriviek denného cho
du vodného potenciálu listov, na ktorých pri obmedzenom
obsahu vody v pôde vzniká plato.
Materiál a metódy
Výskum sa robil v dubovo-hrabovom lese v Bábe pri
Nitre, kde jediným zdrojom vody sú atmosferické zrážky.
Pôdna vlhkosť sa určila gravimetricky, pričom prezento
vané údaje sú priemerom z hĺbky 10-50 cm. Vodný poten
ciál listov troch dominantných druhov stromov (Quercus
cerris, Acer campestre a Carpinus betulus) sa určil tla
kovou metódou.
Na fyziologickú interpretáciu limitujúcich hodnôt
pôdnej vlhkosti sme využili skôr publikovaný model den
nej dynandkv vodného potenciálu lietov (Huzulák a Matěj
ka 1982)
ktorého sú potrebné ako vstupné údaje pôdna
vlhkosť a sýtostný doplnok vzduchu. Pretože za anticyklo
nálně j poveternostnej situácie majú najdôležitejšie me
teorologické prvky jednoduchý denný chod, využili sme pri
analýze aj matematický model denného chodu sýtostného do
plnku (Matějka a Huzulák 1984).

Výalediy a diakuaia
Z analýzy kriviek denného chodu vodného potenciálu
lietov (Ritchie a Hinckley 1975) vyplynulo, že existujú
dva typy týchto kriviek. Keí je dostatočná pôdna vlhkosť,
krivka denného chodu vodného potenciálu lietov je odra
zom evaporačných požiadaviek ovzdušie a má takmer sinu»
aoidálny priebeh. Pri obmedzenom obsahu vody v pôde na
krivke denného chodu vodného potenciálu lietov vzniká
plato, ktoré trvá niekoľko hodín.
Pri vyjadrovaní vzťahu medzi tvarom krivky denného
chodu vodného potenciálu lietov () a pôdnou vlhkosťou
nemusí byť vizuálne posúdenie dostatočne výstižné. Pôd
na vlhkosť je charakterizovaná číslom a chceli sme kvan
tifikovat aj tvar krivky. Z viacerých možnosti sme vybra
li najjednoduchšiu a charakterizovali sme tvar krivky
rozdielom medzi maximálnou hodnotou vodného potenciálu
listov a hodnotou vodného potenciálu o 12. hodine.
Z obr. 1 je vidieť, že pri vySSÍch pôdnych vlhkos
tiach je narastanie rozdielu medzi Vm„9 spôsobené
výlučne vyšSlmi evaporačnými požiadavkami ovzduSia. Pri
znížení obsahu vody v pôde, pri rovnakých evaporačných
požiadavkách, si rastlina môže zachovať pôvodnú intenzi
tu tranapirácie len äalSím znížením vodného potenciálu
listov. Preto krivka zvolna stúpa až po dosiahnutie ma
xima, ktoré je dané schopnosťou druhu reagovať na zníže
nie obsahu vody v pôde. Maximálne hodnoty Ушахsú
na obrázku spojená čiarkované. Po dosiahnutí maxima
krivka na obr. 1 prudko klesá a vtedy na krivke denného
chodu vodného potenciálu lietov môžeme pozorovať vytvá
ranie platú. Pôdne vlhkosti zodpovedajúce čiarkovanej
krivke ne obr. 1 určujú počiatok stresovej situácie pre
rastliny. Pri pôdnej vlhkosti blízkej vlhkosti trvalého
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PÔDNA VLHKOSŤ [hmota %]

Obr. 1. Vytváranie plató na krivke denného chodu vodné
ho potenciálu listov druhov Acer campestre a Carpinus
betulus,9 charakterizované rozdielom V_
_ - V.
- , v záIMU
фIĹ
'
vielosti od pôdnej vlhkosti a dennej amplitudy Bytost
ného doplnku vzduchu (Siala pri krivkách). Čiarkovaná
krivka označuje kritickú pôdnu vlhkosť, bodkočiarkovaná
krivka zníženú dostupnosť pôdnej vody.
vädnutia by sa mali dosiahnuť takmer nulové hodnoty
ty max" Vl2*
Zo získaných údajov sme zisťovali, aká pôdna vlh
kosť je pre rastliny už limitujúca. Pri pôdnych vlhkos
tiach vyšších ako 20 hmotn. % sa hodnoty YmCT.- У12
prakticky nemenia a sú blízke svojej asymptotickej hod-
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note. Stúpnutie hodnôt skúmaného rozdielu možno považo
vať za signifikantně vtedy, ke3 prekročí hodnotu smero
dajnej odchýlky svojho určenia. Hodnoty pôdnej vlhkosti
odpovedajúce týmto bodom sú spojené bodkočiarkovane a
možno ich považovať za počiatok zníženej dostupnosti
pôdnej vody pre skúmané rastlinné druhy. Obe krivky na
obr. 1, charakterizujúce zníženú dostupnosť vody pre
rastlinu a počiatok stresovej situácie, závisia aj od
sýtostného doplnku vzduchu.
Pôdnu vlhkosť pri ktorej sa na krivke denného cho
du vodného potenciálu listov vytvára plato sme nazvali
kritickou pôdnou vlhkosťou. Je to pôdna vlhkosť, pri
ktorej sa rastlina už nemôže vyrovnať s evaporačnými po
žiadavkami ovzdušia a reprezentuje dolnú hranicu inter
valu zníženej dostupnosti pôdnej vody pre rastlinu.
Praktický aspekt takto charakterizovaných limitov
môže byť zaujímavý aj pre poľnohospodárske plodiny, le
bo poskytuje na základe fyziologických kritérií informá
ciu pre určenie termínu závlahy, alebo počet stresových
dní počas ontogenetického vývinu rastliny.
Literatúra
Ritchie, 0. Ä., Hinckley, T. U., 1975: The pressure cham
ber as an instrument for ecological research. In A. Mac
Fadyen (ed.) Advances in ecological research, p. 165—254.
Academic Press, London.
Huzulák, J., Matějka, F., 1982: A simple model of the
leaf daily water potential dynamics of some forest tree
species. Biol. Plant. 24,
Matějka, F., Huzulák, J.,
water potential of forest
porative demand. Biológia

p. 109-116.
1984: Dependence of the leaf
trees on the atmospheric eva
39, p. 25-30.
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assessment op the limit values of soil moisture from

LEAF WATER POTENTIAL VALUES
Jozef

H u z u 1 á к

Institute of Hydrology and Hydraulics of SAS, Bratislava
A mathematical model of leaf water potential daily
dynamics of three forest tree species, and mathematical
model of vapour pressure deficit daily dynamics was em
ployed to assess the limit values of soil moisture - the
reduced availability of soil water for plant and criti
cal value of soil moisture.

ОЦЕНКА ПОЧВЕННО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТАНТ ИЗ ДАННЫХ ВОД
НОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИСТЬЕВ
Йоэеф

Г у е у л а к

Институт гидрологии и гидравлики САН, Братислава

математическая модель дневной динамики водног по
тенциала листьев для трех видов лесных деревьев и мате
матическая модель дневной динамики недостатка насыщения
водяного пара были использованы для оценки почвенно-ги
дрологических констант - точки заниженой доступности
воды для растений и критической влажности почвы.

II. SEKCIA

FUNKCIA RASTLINNÝCH SPOLOČENSTIEV
V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE
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Zborník zo Vt. zjazdu Slov. bot. spol., Nitra, 1984

KRÄTKA FYTOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA PODCELKOV TRÍBEČA
Pavol

E I

i á š

Ostav experimentálnej biológie a ekológie CBEV SAV, Bratislava

Pohorie Tríbeč vybieha ako úzky horský klin do severnej časti
Podunajskej nížiny. Tiahne sa v smere JZ-SV od Nitry až po Veľké Po
le v dĺžke 50 km a v šírke od 1 km /Ziriansky prieval/ do 20 km na
SV. Ako horský krajinný celok má nadmorskú výšku od 142 m v Nitre
do 829 m na VeTkom Tríbeči. Tektonické zlomy ho rozdelili na 5 podcelkov-skupín /obr.

1/.

Toto jadrovokryštalické pohorie tvoria dva dosť odlišné kryšta
lické masívy. Tribečsko-zoborský masív v JZ časti pohoria budujú qranodioritné horniny a obalová séria druhohôr na okrajoch /spodnotriasové kremence, málo vápence a dolomity, jurské vápence/, kým razdielsky masív v SV časti kryštalické bridlice a obal z permských a druho
horných hornín /spodnotriasové vápence a dolomity, spodnotr iasové
kremence/. Pre podcelok Jelenca a Veľkého Tríbeča sú typické dva rady
naklonených vrchov /tzv. hôrky a skaly/ vytvorené odolnými spodnotriasovými kremencami.
V pohorí prevládajú dubovo-hrabové, dubové a cerovo-dubové lesy
a vo vyšších polohách bukové lesy. Charakteristický je výskyt kyslomiIných dubových a bukových lesov ako aj acidofilnej nelesnej vege
tácie a početných acidofilných resp. kalcifóbnych druhov /porov. Eli
áš, 1976a/. Všeobecnú fytogeografickú charakteristiku pohoria uvádza
Eliáš /1984/.
/1/ Podcelok Zobora a Zibrice
Najjužnejšia, od ostatných častí dobre oddelená, relatívne ma
lá /tvorí 8,3% plochy pohoria/ a úzka časť pohoria, obklopená oráčinovou poľnohospodárskou krajinou. Najvyš šie vrchy: Zobor /588 m n.m./

-

226

-

a Zibrica /617 m n.m./. Kryšta 1 i n i kura nepatrne zastúpené. Prevládajú
jurské a triasové vápence; kremence sa vyskytujú v úzkom páse medzi
Malou Skalou a Dolnými Stitármi a v okolí Zirian. Prevažuje dubový
stupeň /nadmorské výšky 200-400 m/ a SZ a J expozície svahov. Podcelok predstavuje typ hornatinnej lesnej krajiny s turisticko-rekreačnou funkciou. Vinohrady na jv svahoch /nitriansky rajón/.
Prevládajú dubovo-hrabové a dubové a cerovo-dubové lesy, menej
sú zastúpené kvetnaté bukové lesy a vápnomilné bukové lesy. Zväčša
sú to teplomilné a suchomilné rastlinné spoločenstvá na vápnitých
horninách, napr. Ceraso /mahaleb/-Quercetum pubescent i s, a xerotermné skalné spoločenstvá kostřavové s vefkým počtom druhov..Z hľadiska
fytogeografického je význačný výskyt druhov panónskej teplomilnej ne
lesnej kveteny, ktorá je chránená v troch 5PR /Lupka, Zoborská leso
step, Zibrica/.

Izolovaný výskyt Lathyrus venetus /ilýrsky element/.

Význačné taxóny: Aconitum anthora, A. lycoctomum, A. moldavicum,
Adonis vernal is, Adoxa moschatelIina, Aquilegia vulgaris, Bromus squarrosus, Bupleurum affine, Cotoneaster matrensis, Draba lasiocarpa,
Dictamnus albus, Gagea bohemica, G. pratensis, G. pusilia, Gentiana
cruciata, Geranium lucidum, Hesperis tristis, Himan tog 1 ossum adriaticum, Chrysopogon gryilus,

Iris pumilla, Jurinea mollis, Lathyrus

venetus, linum austriacum, Lychnis coronaria, Muscari tenuiflorum,
Orophalodes scorpioides, Onosma visianii, Orlaya grand iflora, Peucedanum alsaticum, Phlomis tuberosa, Poa batiensis, Prunus mahaleu, Pulsa
tilla grandis. Ranunculus illyricus, Rosa arvensis, R. pimpinelt iifo
lia, Sclerochloa dura, Scrophularia vernaiis, Scorzonera austriaca,
Silene otites, Staphyllea pinnata, Thlaspi jankae, Xeranthemum annuum.
Literatúra: Uechtritz /1821Ь/, Nagy /1855/, Knapp /1863, 1865b/,
Schiller /1866a,d, 1863,

l864a,b/, Borbás /1899а/, Vlach /1928, 1929/

Suza, Doležal a Krist /1931/, Klika /1934с/, Scheffer /1940Ь/, Gazda
/1961/, Futák /1966, 1972/, Eliáš /1972b,

1976b, 1983a,b, 1984/, Ben-

čať a Majer /1976/, Benčať a spol. /1982/, Řehořek a Svobodová /1982/
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/2/ Podcelok Jelenca
Nevýrazne oddelená čast pohoria od podcelku Veľkého Tríbeča so
strednou plošnou rozlohou /16,2%/, š vyvýšeným obalom /dva rady kře
mencových hôrok s vložkami

triasových vápencov, prípadne dolomitov,

v okolí Zirian, Jelenca, Ladíc a Oponíc/ a so zníženým kryštalickým
jadrom /diority a gronodiori ty/. Najvyššie vrchy: Lysec /547 m n.m./
a Ploská /575 m n.m./. Veľké plochy kremencov a hlboké zálivy nížiny
do pohoria s deluviálnymi sedimentární. Prevládajú JV a JZ svahy a du
bový stupeň /300-400 m n.m./. Podcelok predstavuje lesnatú neosídle
nú vrchovinu so zálivom kultúrnej lesostepi.
V nižších polohách prevládajú dubovo-hrabové lesy, v oblasti
hôrok dubové a cerovo-dubové lesy a popri potokoch jelšové lužné le
sy, menej sú zastúpené kvetnaté bučiny a vzácne javorové lesy nižších
polôh.

Charakteristický je hojný výskyt kyslomiIných dubových lesov

a acidofilnej nelesnej vegetácie. Zachovalé zvyšky vlhkomilnej vege
tácie. Vinohrady na kyslých substrátoch /zlatomoravecký rajón/.
Význačné lokality: okolie Bádic, Kostolian pod Tríbečom /hrad
ný vrch, Hôrky a iné/ a Oponíc.
Význačné taxóny: Aconitum anthora, Adonis vernal is, Anemone sylvestris, Aster amellus. A.

lynosiris, Bupleurum fal catum, Campanula

bononiensis, C. rapunculus, C. glomerata, Centaurea trumfetti, Clema
tis recta, Cytisus austriacus, Digitalis grandiflora, Gentiana crutiata, Galium pedemontanum, Geranium lucidum,
-christi, Lactuca quercina,

Inula hirta,

1. oculus

perennis, L. viminea, Lilium martaqon,

Limodorum abort ivum, Linaria gen i st i fol ia, Linum hirsuturn, Lycopo
dium clavatum,

Inula ensifolia, Melampyrum nemorosum, Orchis purpu

rea, 0. tridentata, Q. ustulata, Orthantha lutea, Ornithoga11 urn bouscheanum, Potentilla recta, P. rupestris, Rosa gallica, Saxifraga
tridactylites, Spirea media, Stipa capil lata, S. pulcherrima, Scrophularia vernal is, Taraxacum laevigatum, Trifolium ochroleucon, T.
rubens, Triglochin paíustre, Minuartia fastigiata, Pulsatilla gran
di s, Cornus -mas.
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Význačné syntaxóny: Genisto pilosae-Quercetum petrae, GenistoCallunetum, Nardeto-Ca11unetum, Vu1 pieto-Aireturn cap i liar i s, Filagini-Vu1 pietum, Veronico d i lien i i-Galietum pedemontani, Cruciato-Melampyretum gen istetosum, Stachyo-Me1ampyretum nemorosi, Anthoxantho-Agrostietum narde4osum, Aceri-Carpinetum geranietosum lucidi.
Literatúra: Knapp /1865b/, Moesz /1911/, Suza, Doležal a Krist
/1931/, Benčať /1956,
/1971, 1972a,b,c,

I960/, Husova /1967/, Michalko /1967/, Eliáš

197**, 1976a,b, 1980a, 1982b, 1983b,c, 198**/, šípošo-

vá-Kováči ková /1979/, Benčat a spol. /1982/.

/3/ Podcelok Veľkého Tríbeča
Druhá najrozsiahlejšia skupina pohoria /33,9%/ s prevahou kryšta
lických hornín, ktoré tvoria vysoký ústredný chrbát s hornatinným re
liéfom. Najvyššie vrchy: Veľký Tríbeč /829 m n.m./, Malý Tríbeč /772 m/
Javorov vrch /730 m/, Medvedí vrch /72*+ m/. Po obvode je úzky lem z
kremencov s plochami jurských a triasových vápencov v území Kovarce
-Veľký KÍ í ž ^ Väčšie plochy kremencov sú v oblasti kót Hrdovička /5PR/
a Krnča. Prevládajú JZ a SV svahy a nadmorské výšky od 300 do 500 m.
V území sa vyskytujú dve vidiecke sídla /Zlatno, Krnča/ s ruderálnou
vegetáciou. Podcelok predstavuje dva typy krajiny: hornatinnú zalesne
nú a neosídlenú krajinu s lesohospodárskou funkciou a vrchov innú predhorskú zalesnenú krajinu s lesohospodárskou a poľnohospodárskou funk
ciou.
Plošne prevládajú dubovo-hrabové lesy a kvetnaté bukové lesy,
v okolí potokov jelšové lužné lesy, na sutiach javorové horské lesy.
Na obvode pohoria sú hojné kyslomilné dubové lesy a dubové a cerovo
-dubové lesy, vysadené agátiny a smrečiny. Fytogeograficky význačný
je výskyt Teucrium scorodonia /subat1antický element/ v oblasti hô
rok /Kovárce-Hôrka, Hrdovička, Háj, Solčany-Hôrka, Kozlica, Vrez,
Veľká Hôrka/.
Význačné lokality: vápence pri Krnči a Klátovej Novej Vsi /Kostrín/ a ďalšie vyššie menované.
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Význačné taxóny: Acer pseudoplatanus, Aeoniturn anthora, Aegopodium podagraria, Aira elegans, Allium flavum, A. scorodoprassum, Ar
temisia campestris, Aster amellus, Avenochloa pratensis, Berberis
vulgaris, Botrychium lunaria, Circea lutetiana, Cynoglossum germanicum, Digitalis grandiflora, Festuca stricta, Galeopsis speciosa, Ga
li urn pedemontanum, Hordelymus europaeus, Chamaecytisus hirsutus, Chaerophyllum aromaticum, Chenopodium bonus-henricus, Chrysosplenium
alternifolium,

Impatiens noli-tangere, Lathraea squamaria, Lilium

martagon, Origanum vulgare, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia,
Pteridium aqui 1inum, Rubus ideaus, Quercus pubescens, Senecio nemorensis, Stachys sylvatica, Stipa capillata, S. joannis, Salvia glutinosa, Teucrium scorodonia, Trifolium medium, Vulpia myuros, Gentiana
pneumonanthe.
Význačné syntaxóny: Mercurial i-Fraxinetum, Dentaiio-Fagetum,
Gen i sto pilosae-Quercetum, Stel 1ario-Alnetum, Melico-Fagetum, Scirpetum sylvatici. M I ■
Literatura: Knapp /1865b/, Pantocsek /1878c, 1898/, Domin /1923
е/, Suza, Doležal a Krist /1931/, Suza /1939b/, Moesz /1911/, Hrubý
/1953/, Husova' /1967/, Eliáš /1972а,b, 1976b,

1980b, 1983b, 1984/,

Zajac /1973/, Šipošová-Kovači ková /1979/, Benčať a spol. /1982/.

/4/ Podcelok Razdiela
Plošne najrozsiahlejšia /35,4/, široká a geologicky najpestrej
šia časť pohoria. Kryštalické jadro v JV časti podcélku tvoria permské bridlice, svory, fylonity a migmatity. V plošne rozsiahlom obale
v severnej časti dominujú triasové dolomity /menej sú zastúpené jur
ské vápence: Osečný vrch/. Väčšie polohy kremencov sú pri Skýcove a
Hornej Vsi. Veľké zálivy nížiny v oblasti KÍ íža a Kolačna /К1 fžska a
Kolačianska dolina/ s eluviálno deluviálnymi sedimetami a sladkovod
nými pliocénnymi sedimantami. Najvyššie vrchy: Razdiel /687 m n.m./,
Veľká Ostrá /745 m/. Prevládajú SV a SZ svahy a nadmorské výšky od
300 do 500 m. Podcelok predstavuje lesnatú vrchovinovú krajinu s le-

230

sohospodárskou a turistickou funkciou.
Najviac sú zastúpené dubovo-hrabové lesy a najmä dubové a dubovo-cerové lesy a suchomilné dubové lesy,

lokálne sa vyskytujú kyslo-

milné dubiny, kvetnaté bučiny a jelšové lužné lesy. Fytogeograficky
význačný je výskyt druhov horských vápencových polôh /Seslerio-Festucion duriusculae ai./ a vlhkomilná horská vegetácia v dolinách.
Význačné lokality: Brodzany-Partlzánske, Klátová Nová Ves-Veľké
Uherce, Dobrotín, Orahožická dolina, dolina Hlbokej.

Význačné taxóny: Aconitum anthora, Adenostyles alliariae, Alchemilla vulgaris s.l., Alyssum montanum, Astrantia major, Berberis vul
garis, Calamintha alpina, Campanula slbirica, Calamagrosti arundinacea, Coronilla vaginalis, Bromus monocladus, Erysimum wittmanii, Euonymus verrucosa, Fumana procumbens, Carex alba, Gentianella ciliata,
Globularia elongata, Hacquetia epipactis, Hippocrepis comosa, Hornungia petraea,

Iris variegata, Laserpitium latifolium, Leontodon inca-

nus, Linum flavum, L. tenuifolium, Lithospermum purpureo-coeru1em,
Loranthus europaeus, Melampyrum cristatum, Oryzopsis-virescens, Phyteuma orbiculare, Prenathes purpurea, Petasites hybridus, Pulsatilla
grandis, Sambucus racemosa, Scabiosa canescens, Sesleria calcarea,
Silene nemorensis, Stachys alpina, Stipa capillata, Teucrium monta
num, ThaI ictrum foetidum, T. aqui 1eguiifoli um, Thrincia saxatilis,
Waldsteinia geoides, Quercus pubescens.
Literatúra: Sil linger /1934b/, Suza /1ЭЗЭЬ/, Moravec a Moravco
vá /1964/, Husová /1967/, Ambros a Vazur /1963/, Futák /1972/, Eliáš
/1972b, 1978, 1979,

1982c,d, 1983b,

1984/, Benčať a spol. /1982/.

/5/ Podcelok Sokol ca
Plošne najmenšia časť pohoria /6,5%/ oddelená dolinami Hlbokej
na Z a ľitavy na V. Má veľmi pestré geologické zloženie: svory a fy1 on i ty a migmatity v Z časti, karbónske bridlice, zlepence a pieskovce, triasové vápence a dolomity a jurské vápence, roztrúsené menšie
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polohy kremencov /vysoké tvrdoše/. Najvyšší vrch: Sokolec /799 m n.
m./. Prevládajú SV a JV svahy a bukový stupeň /500-600 m n.m./. Podcelok predstavuje kultúrnu lesostepnú krajinu s kopaničiarskou a vi
dieckou sídelnou štruktúrou a poľnohospodárskou funkciou. Je to jedi
ná čast pohoria bez kontaktu s Podunajskou nížinou.
Prevládajú kvetnaté bukové lesy a kyslé bukové podhorské lesy,
v južnej časti dubovo-hrabové a jelšové lužné lesy,.v okolí Jedľo
vých Kostolian teplomilné dubové lesy /Bračhypodio-Quercetum pubescentis/ a kyslomilné dubiny. Fytogeograficky význačné je hojné zas
túpenie horských druhov.
Význačné lokality: Malá Lehota-Pľla-Veľké Pole, okolie Jedľo
vých Kostolian /Borisko, Drieňová/, /Včelár/.
Význačné taxóny: Actea spicata, Alchemilla vulgaris s.l., Alyssum calycinum, Anthericum ramosum, Asperula cynanchica, Calamintha
alpina, Carexhalba, Cirsium oleraceum, Clematis recta, Gentianella
ci liata, G. praecox, Globularia elongata, Chaerophyl1 um aromaticum,
Chenopodium bonus-henricus, Hippocrepis comosa,
re,

Impatiens noli-tange-

Inula conyza, Linum tenú ifoli um, Lunar i a rediviva, Petasites hyb-

ridus, Poa badensis, Polygonatum vertici11atum, Prenanthes purpurea,
Minuartia fastigiata, Quercus cerris, Q. pubescens, D. virgiliana,
Veronica montana, Vicia pannoniea, Waldsteinia geoides, Sešleria calcarea, Abies alba /pôvodný výskyt/.
V južnej časti územia, v oblasti Včelára, sa vyskytujú eruptívne
horniny, totožné s tými v susednom Pohronskom Inovci, ku ktorému sa
v poslednom období pričleňuje. Flóra a vegetácia je blízka vegetácii
fla 'andezitoch v doline Hrona. Zistili sme tu napr. Cleistogenes serotina, Festuca pseudodalmatica, Laserpitŕum pruthenicum, Limodorum abortivum, Pulsatilla grandis, St ipa cap i i 1 a ta, S. dasyphylla, S. joannis, S. pulcherima, S. stenophylla a početné iné /Eliáš, 1982a/.
Literatúra: Ambros a Vazur /19&3/, Futák /1972/, Weiss /in lit./,
Eliáš /1972b, 1982a,c,d, 1983b, 198V, Benčat a spel. /198?/.

-

232 -

TRÍBEČ

Obr. t

Rozdelenie pohoria Tríbeč na päť podcelkov:

1-podcelok

Zobora a Zibrice, 2-podcelok Jelenca, 3-podcelok Veľkého Tríbeča, 4podcelok Razdiela, 5-podcelok Sokolca. Označenie obcí: N-Nitra, J-Jelenec, T-Topoľčany, P-Partizánske.

Pri fytogeografickéj analýze podcelkov Tríbeča sa ukázalo /porov.
Eliáš,

1984/, že flóra a vegetácia dvoch južných a dvoch severných
*

podcelkov sú si navzájom veľmi blízke. Preto je možné v rámci fytogeo
grafického okresu Tríbeč rozlíšiť tri podokresy, ktoré sú dobre dife
rencované. Sú to nasledovné fytogeografické podokresy: /1/ podokres
Zobora a Jelenca, /2/ podokres Vysokého Tríbeča /nie je totožný s podcelkom Veľký Tríbeč 1/, a /3/ podokres Razdiela a Sokolca.
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SHORT PMYTOGEOGRAFI CAL CHARACTERISTICS OF SUBREGIONS OF THE TRÍBEČ
MOUNTAINS
Pavol

Eliáš

Institute of Experimental Biology and Ecology, S.A.S., Bratislava

The paper deals with phytogeographical characteristics of the
Tríbeč Mountains /SW. Slovakia, Czechoslovakia/ divided into five
geomorphological subregions /see Fig.

1/.

КОРОТКАЯ ФИТОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРЕГИОНОВ
ТРИБЕЧА
Павол

Э л и а ш

Институт экспериментальной биологии и экологии, ЦБЭН.САН
Врат :лава
В статье приводится фитогеографическая характерис
тика Трибечской возвышенности /Юго-Западная Словакия,
Чехословакия/. Автор подразделяет ей на пять геоморфоло
гических регионов /см. рис. 1/.
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Zborník zo IV.zjazdu Slov. bot. spol. SAV,Nitra,1984
TRÄVOVO - BYLINNÉ SPOLOČENSTVA ZOBORSKEJ SKUPINY TRÍBEČA
Marta

V o z á rová

Malokarpatská múzeum, Pezinok
Výskum - trávovo - bylinných spoločenstiev bol dielčou úlohou komplexného prírodovedného výskumu Zoborskej
skupiny Tríbeča, ktorý sa robil v rokoch 1979 - 1982,
príspevok však Je výsledkom viacročných pozorovaní xerotermných spoločenstiev v tejto oblasti. Pri práci sa
postupovalo podlá metód zôrišsko - montpelierskej školy.
Asociáciu ako základnú vegetačnú jednotku floristickyvymedzuje charakteristická kombinácia druhov.
Asociácia Poo badensis - Festucetum qlaucae Klika 1931
Asociácia Poo badensis - Festucetum glaucae osid
luje v študovanom území skalné útesy, výklenky, terasy,
strmé skalné steny so sklonom okolo 30° a tiaž hrebeňová
svahy s 0, OV, DZ expozíciou. Tieto extrémne stanovištia
vznikli zväčša sekundárna po odlesnení a splavení pôdy
často až po materskú horninu. Na vývoj a floristická
štruktúru spoločenstva má najväčší vplyv hĺbka pôdy,
expozícia a reliéf územia. Pôdy sú prevažne rendziny
patriace k subtypu rendzina moderová, rendzina typická
a rendzina sutinová.
V Zoborskej skupine Tríbeča asociácia Poo badensisFestucetum glaucae sa vyznačuje charakteristickou druho
vou kombináciou : Festuca pallens, Melica ciliata, Koeleria macrentha, Anthericum ramosum, Potentilla arenaria, Sanquisorba minor, Sesali csseum, Sedum album ;
Arenaria leptoclados, Acinos arvensis, Asperula cynanchica. Allium flavum, Centaurea stoeba, Euphorbia су-
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parisalas, C-oytbarba hlrta, Sedům sexangulare, Stachya
recta, Thyaua praeecx, Cladonla convolute. Vo fyziognóeli asociácia aa najviac uplatňuje kostřava bledá Feetuca pallene a sukulenty Sedům album, Oovlbarba hirta
a Sedua eexangulare, ktorá sú velmi dobre prispôsobené
extrémnym mikroklimatickým podmienkam.
Významné postavenie v tomto spoločenstve majú 11iajniky a machy, ktoré pripravujú pôdu pre ďalšie ras
tliny a zabraňujú jej splavovaniu. Dominantné zastúpenie
má lišajník Cladonia convolute, ďalej Cladonla rangiformie, Cladonla pocillum, Cladonie symphycarpa, Parmelia
táraotica a Tóninla coeruleonlgricane. Z machov sú naj
častejšie Ceratodon purpuroua a Grimnia pulvinata, tiež
pečeňovka Mannia fragrans.
Najviac zastúpené v spoločenstve sú hemikryptofyty
/40 %/ a chamefyty /21 %/. Ako v každom neuzavretom po
raste aj v tomto spoločenstve je značné percento Jedno
ročných rastlín /16 V*
Asocléolu Poo badensle-Festuoetum glauoae rozčlenil
MAGLOCKÝ /1979/ podlá etanovištných sdafických a mikro
klimatických podmienok na dve subasociácie : typlcum a
Jovibarbetosum hirtae. Spoločenstvá v študovanom území
označujeme ako eubesocláolu Jovibarbetosum hirtae Maglocký 1979 s dlferenciálnymi druhmi subasociácie Sedum
album, Sedum eexangulare a Govlbarbs hirta. Na miestach,
kde už nemôže postupovať vývoj prostredia v prospech
rastlinstva. Ja asociácia Poo badenels-Pestucetum glau
oae ako trvalé spoločenstvo. V dobrých ekologických pod
mienkach vývoj môže pokračovať k súvielejšim trávovo bylinným porastom. V študovanom území postupuje dvoma
úmormi. Na okalnatých miestach, ale už e väčšou vretvou
humusu, vývoj smeruje k asociácii Scebioeo suaveolenti-
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Caricetum humilis. Na miestach a hlbšou pôdou kontaktným
epoločenetvom asociácie Poo-Festucetum glaucae je Ranunculo illyrici-Festucetum valeaiacae s rôznymi subasociáciami.
Asociácia Scabioso suavsolenti-Caricetum-humllla Klika
1931
Asociácia Scabioso-Caricetum humilis je v Zoborskej
skupine Tríbeča zriedkavá a zaberá len malé plochy väč
šinou v hrebeňovej linii vrchov. Miesta, kde nájdeme
porasty tohto spoločenstva nemajú velký sklon a expono
vané sú na 0, DZ, DV a SZ. Pôda je plytká, skeletnatá
rendzina typická alebo moderová.
Pre asociáciu Scabioso suaveolenti-Caricetum humilis
je v študovanom územi charakteristická kombinácia druhov:
Acinoe arvensis, Anthericum ramosum, Asperula cynanchica,
Carex humilis. Euphorbia cyparissias, Koeleria macrantha,
Potentilla arenaria, Seseli osseum, Sanquisorba minor,
Scabiosa ochroleuca, Thymus pannonicus, Thymus praecoxj
Anthyllis vulneraria, Allium flavum, Centauerea stoebe,
Festuca valeslaca, Festuca pallens, Mellica ciliata,
Cladonia convoluta.
Fyzlognómiu tohto spoločenstva určuje druh Carex hu
milis, ktorý tvori husté kruhovité kolónie. Vyskytuje sa
aj v ostatných xerotermných spoločenstvách, v tejto aso
ciácii dosahuje však optimum svojho rozvoja, má vysokú
dominanciu i abundanclu.
V spoločenstve prevládajú hemikryptofyty /55 %/.
Trávové hemikryptofyty sú zastúpené viac ako býva v tej
to asociácii v iných oblastiach. Chamefyty sa na štruk
túre asociácie podielajú 19 %. Ustupujú zo spoločenstva
sukulentné chamefyty a najmä znižuje sa percento ich
zastúpenia. Na ploche významnejšie miesto zaujímajú
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kríčkovité chamefyty. Dôležité postavenie na obnažených
miestach v asociácii majú lišajníky Cladonia convolute,
Cladonla podílům, Toninla coeruleonigricans a mach Се
га t odon purpureua. Pomerne vysoké percento terofytov
svedči o neuzavretom poraste, ktorý podlieha stálym
premenám a vývoju.
Podlá ekologických podmienok a pôsobenia vonkajších
vplyvov rozčlenil MAGLQCKÝ /1979/ toto spoločenstvo na
dve subasoclácie - typickú a so Stipa joannis. V Zobor
skej skupine Tríbeča zistili sme len typickú subasociáclu, ktorú možno Šalej diferencovať podlá toho istého
autora na dve varianty : typický a a Koeleria macrantha,
ku ktorému sa pričleňujú aj naše porasty s diferenciálnyml druhmi variantu Koeleria macrantha, Festuca valssiaca, Festuca pallens, Mellca cillata, Bothriochloa ischaemum.
Asociácia Scabioso suaveolenti-Caricetum humilis sa
označuje za prechodné spoločenstvo medzi xerotermnými
otvorenými spoločenstvami a uzavretými xerotermofilnými
pasienkami s plytkou pôdou.
Asociácia Ranunculo lllvrlci-Festucetum valesiacae Klika
1931
V Zoborskej skupine Tríbečského pohoria Je najroz
šírenejšie a najlepšie vyvinuté spoločenstvo Ranunculo
illyrici-Festucetum valesiacae. Vyskytuje sa na celom
území prevažne na 0, menej 3V a 3Z exponovaných svahoch
s miernym sklonom, vzácne na miestach s väčším sklonom
/najviao 35°/. Geologické podložie tvoria jurské vápence
a triasové tmavé a svetlé vápence, vzácnejšie vápence
z kriedy. Vo vzťahu k nadmorskej výške, ktoré Je v roz
pätí 200-600 rn, sme nepozorovali nijakú závislosť. Ur
čujúcu úlohu pri vývoji spoločenstva má hĺbka pôdy.
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formovanie reliefu územia, expozícia a hospodárska čin
nosť človeka. Pôda je degradovaná a zastúpená sú rôzne
subtypy rendzin, miestami pôdy illimerizovanó.
V študovanom území pre asociáciu Ranunculo illyrici-Festucetum valesiacae Je charakteristická kombinácia
druhov : Festuca valesiaca, Koeleria macrantha, Potentilla arenaria, Sanguisorba minor, Teucrium chamaedrys.
Allium flavum, Asperula cynanchica, Euphorbia cyparissias, Eryngium campestre, Hypericum perforatum. Melice
cilista. Ranunculus illyricus, Sedům sexangulare, Seseli
osseum, Verbascum lychnitis. Thymus pannonicus. Thymus
praecox.
Vo fyziognomii spoločenstva sa najviac uplatňujú
trsové hemikryptofyty - trávy, až 52 %. Z chamefytov sa
uplatňujú kríčkovité a plazivé, zastúpenie sukulentných
chamefytov sa znižuje. Rovnako z asociácie ustupujú li
šajníky a viac sa uplatňujú machy - Hypnum cupressiforme,
Pleurochaete squarrosa, Tortella inclinata a Grimmia
pulvinata. Oproti predchádzajúcim asociáciám Je v spolo
čenstve väčšie percentuálne zastúpenie geofytov / 9 %/.
Asociácia Ranunculo lllyrici-Festucetum valesiacae
sa podlá podmienok prostredia člení na šesť subasociáciit
R. i. - F. v. typicum subas.nova,
R. i. - F. v. etipetosum capillatae subas. nova,
R. i. - F. v. etipetosum pulcherrimae subas. nova,
R. i. - F. v. bothrlochloetosum ischaemli subas.
nova,
R. i. - F. v. festucetosum rupicolae subas. nova,
R. i. - F. v. caricatosum supinae subas. nova
Charakteristiku a diferenciálně druhy subasociáo^í
neuvádzame pre limitovaný rozsah príspevku.
Kontaktným spoločenstvom asociácie Ranunculo illy-
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ríci-Festucetum valeslacae na plytšich pôdach sú spolo
čenstvá a Quercua pubescens a mnohými teplomilnými druh'
■i, na hlbších pôdach teplomilné subxerofilné dúbravy
zo zväzu Querclon pubescenti6-petraeae Br.-Bl. 1931,
ktoré predstavujú z časti klimaxovú a z časti lokálne
podmienenú subklimaxovú sukcesnú primárnu vegetáciu tej1
to oblasti.
Asociácie Genisto pHosae-Avenelietum flexuosae ess.novl
Ne křemencových skalkách s plytkými pôdami je dru
hovo velmi chudobné rastlinné spoločenstvo, ktoré ozna
čujeme ako asociáciu Genisto pilosae-Avenelletum flexuosee. Porasty nezaberajú velké plochy a niektoré z nich
6Ú značne poškodzované zošlapávanim, /Pyramida, vrchol
Lupky/.
Asociácie sa vyznačuje charakteristickou kombinácie
druhov t Avenella flexuose, Agroetis tenuis, Genista
pilose, Rumex tenuifolius, Polytrichum piliferua, Celluna vulgaris. Lychnis viscaria, Oasione montana, Hieracium bauhinii.
Vysokou stálosťou 68 vyznačujú aj druhy Linaria genistifolie, Polygonatum odoratum a Euphorbia cyparissiee. Callune vulgari6 miestami môže byť aj druhom domi
nantným. Inek fyziognómiu spoločenstve určuje druh Ave
nella flexuose, Pokryvnosť zväčša nebýva ani 50 %, volné
mieste obsadzujú machy e lišajníky, najmä Polytrichum
piliferua a dedenia taractica.
Pôdotvorným substrátom sú spodnotriasové kremence
a biotitickó křemenné driority reep. granodiority, ktoré
sa postupne rozpadávejú z velkokusého bslvanitého mate
riálu na piesok. Pôdy sú piesočnato - hlinité, prevažne
stredne hlboké /6Р-120 mm/ alebo aj plytšie v rozmedzí
31-60 cm, lokálne len 16-30 cm. Patria k hnedým lesným
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pôdan nenasýteným až podzolovaným, miestami až rankerom
šiška 1983/.
Spoločenstvo predstavuje náhradné spoločenstvo le
sov zo zväzu Quercion robori - petraeae. HUSOVÄ /1967/
lesné porasty z Tríbeča zaradila do asociácie Genisto
pilosae - Quercetum petraeae Zólyomi, Oakucs, Fekete in
Zólyomi et Oakucs 1957. V rámci asociácie vyčlenila dve
subasociácie : G.p. - Q.p. guercetosum s diferenciálnymi
druhmi Avenella flexuose, Genista pilosa, Galluna vulga
ris, Hieracium bauhinii a Polytrichum pillferum j G.p.Q.p. fagetosum s dominantným druhom Vaccinium myrtillus
s absenciou machu Polytrichum piliferum.
Spoločenstvo Genisto pilosae - Avenelletum flexuosae má blízky kontakt so subasociáciou Genisto pilosaeQuercetum petraeae quercetosum, vyvinulo sa a rozšírilo
po odstránení lesných porastov. Na skalnatých sutiach,
terasách a iných extrémnych stanovištiach s kyslým pod
kladom Je toto spoločenstvo pôvodné.
Doteraz sa o spoločenstvách na křemencových a sili
kátových podkladoch publikovalo velmi málo materiálu a
poznatkov. Z malého počtu zápisov získaných z obmedze
ného územia nemožno celkom zodpovedne riešiť otázku sys
tematického zaradenia. Pretože sme nezistili podobná
doteraz opísané spoločenstvo, označujeme tieto porasty
ako asociáciu Genisto pilosae -Avenelletum flexuosae a
zaraSujeme ju do zväzu Genistion, radu Calluno - Ulicetalia, triedy Nardo - Callunetea.
Subatlantické spoločenstvá patria do asociácie Calluno-Genistetum pilosae Gberdorfor 1978, triedy NardoCallunetea.
Stredoeurópske kontinentálne spoločenstvá na sili
kátovom podklade zaradil KORNECK /1974/ do asociácie Ge-
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nIs tello-Phleetum phleoidis ktorú vyčlenil v rámci no
voutvoreného zväzu Keslerio - Phleion phleoidie, radu
Koelerio-Phleetalia phleoidie. Priradil ich do triedy
Feetuco-Brometee. Ide však o druhovo bohatšie trávo bylinné epološen8tvo, ktoré nemožno stotožniť so spo
ločenstvami zo študovaného územia.
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ТРАВЯНИСТЫЕ СООБЩЕСТВА 30БОРСКОЙ ГРУППЫ ТРИВЕЧА
Марта

Воварова

Малокарпатский мувей, Пввинок
На известковых грунтах была обнаружена ассоциация
Роо badensis - Festucetum glaucae Klika 1931 ив объединения
Festucion pallentis, Scabioso suaveolerrti - Caricetum humilis Klika 1931 и Ranunculo illyrici - Festucetum valesiacae Klika 1931 ив объединения Festucion valesiacae.
На кварцитах встречается ассоциация Genisto pilasae Avenelletum flexu asae ass. nova иа сообщества Genietiony

GRASS-HERBACEOUS PLAHT COMMUNITIES FROM THE ZOBOR
GROUP OF TRÍBEČ MOUNTAINS
Marta V ozárová
Museum of Malé Karpaty Mountains, Fezinok
Following gras3-herbaceous plant communities
from the Zobor Group of Tríbeč Mts« (W. Slovakia)
are characterized in this paper» Poo badensis Festucetum glaucae Klika 1931 from the alliance
Festucion pallentis and Scabioso suaveolenti Caricetum humilis Klika 1931 as well as Ranuncu
lo illyrici - Festucetum valesiacae Klika 1931
from the alliance Festucion valesiacae, all on
limestone* On the other hand, Genisto pilosae Avenelletum flexuosae ass. nova from the alliance
Genistion develops on quartzites»
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Zborník zo IV. zjazdu Slov. bot. spol., Nitra 1984
ZAUJÍMAVÉ

SPOLOČENSTVO

KULTÚRACH
v

Zdenek

i
Kropáč ,

NA

BURÍN
ÚPÄTÍ

Zdenka

V

JAHODOVÝCH

ZOBORA
2
Svobo do vá

1 Botanický ústav Československé Akademie věd, Průhonice
2 Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra
Severovýchodne od mesta Nitry v Hrnčiarovských vi
nohradoch sme zaznamenali pozoruhodné segetálne sooložen
stvo v jahodových kultúrach. Lokalita sa nachádza na ju
hovýchodnom okraji Zobora orevážne vo výškovom rozmedzí
230 až 280 m n.m. Pomerne rozsiahle územie je ohraničené
v dolnej časti zhruba hradskou Nitra - Dolné Stitáre, v
uornej časti lesom, ktorý pokrýťa strmšie sváhy„Miernej
šie úklony boli už v dávnejších časoch premenené na vi:ohrsdy, sady a záhrady a sú vo vlastníctve súkromníkov
z donedávna samostatnej obce Nitrianske Hrnčiarovce, Svá
ny. so sklonom 5° pripadne až 10° sú exponované prevážne
k juhu, juhovýchodu alebo juhozápadu Dodľa konfigurácie
terénu.
Geologický podklad tvoři» kremito - sericitické bri
dlice šedozelenej farby, vi»zané na kvarcitové súvrstvi»
spodnotriasového veku. Ich zvetrávaním vznikajú bielo-okrové,.piesčito - hlinité pôdy s prímesou štrku.
Po stránke klimatickej Datrí územie do veľmi teplej
a suchej oblasti. Priemerné ročné teploty v dlhodobom prie
mere rokov 1930 až I960 zo stanice Nitra sú 9,7° C, prie
merný ročný úhrn zrážok je 580 mm.
Z fytogeografického hľadiska sa lokalita nachádza na
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rozhráni obvodu panónskej a predkarpatskej flory.
Už od počiatku tohto storočia /ale najmä po prvej
avetovej vojne/ ea na miestach bývalých vinohradov zača
li zakladať kultúry jahôd /Fragaria x ananassa Duch./,
ktoré tu dávajú mimoriadne dobré úrody. V súčasnej dobe
je územie využívané prevéžne pre záhradné kultúry jahôd,
tieto sa striedajú s menšími vinohradmi a trávnatými sad
mi /čerešne, slivky, marhule, broskyne/. Jahodové polia
predstavujú dlhé pásy o šírke 5 až 10 m, pričom šírka riad
kov je 60 a.S 70 cm. Trvácnosť kultúry je približne 5 až
rokov, k obnove dochádza zväčša na tom istom mieste.Hno
jenie kompostom a maštalným hnojom sa v poslednom čase
nahrádza umelými hnojivami. Kultúry sa trikrát do roka
ručne okopávajú /na väčších plochách sa používa aj rotavátoryNa úhory a trávnaté plochy preniká množstvo xerotermofytných druhov.
Predovšetkým nás upútala pestrosť pravidelne sa opa
kujúceho druhového zloženia segetálneho spoločenstva v ja
hodových kultúrach ako aj pravidelný výskyt vzácneho dru
hu Galiun parisiense L. subsp. anglicum /Н u d s./ Ar
ea n g. v tomto spoločenstve. !>ruh na tejto lokalite na
šiel a identifikoval Й e h o r e k /1977/. Tento autor
súčasne uvádza že všetkv doterajšie nálezy Galium pari
siense z územia ČSSB sa týkajú iba nominátnej subspécie.
Fytocenologický výskum, ktorý sme na uvedenej loka
lite uskutočnili v rokoch 1980 - 1982, priniesol poznat
ky o osobitnom segetálnom spoločenstve, ktoré opisujeme
ako novú asociáciu : Misopateto - Galietum parisiensis
/v tlači/. Charakteristickú druhovú kombináciu tvoria
niektoré taxony s optimálnou väzbou na zväz Thero-Airion
Oberdorfer 1957: Galium parisiense subsp. angli
cum, Vulpia myuros, Filago arvensis. Je známe, že tieto
druhy presahujú do segetálnych spoločenstiev /vi3 napr.
Rothmaler

et al. 1976/j v novej asociácii vystu-
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pujú ako druhy diferenciálně. Význačnú zložku opisovanej
asociácie predstavujú predovšetkým líisopates orontium
/druh zväzu Sherardion Kropáč et He j n ý 1978/,
Anthemia austriaca /druh zväzu Caucalidion T x. 1950 a
preferenciou ľahších silikátových pôd/ a niektoré Jnlšie
druhy ako Bromus arvensis, Galium spurium, Trifolium arvense.
Novú asociáciu zaraäujeme do zväzu Sherardion /vi5
vyššie/, do radu Secalietalia Br. - B 1. 1931 emend. 1936
e do triedy Secalietea Br. -BI. 1951. Zo zväzových
druhov vystupujú okrem už uvedeného Miscoates orontium
druhy so strednou až nižšou stálosťou ako Sherardia arvensis, Kickxia elatine, Fumaria rostellata, Galeopsis
ladanum, Z vyšších syntaxonov sú s pomerne vysokou stá
losťou zastúpené najmä Viola arvensis a Anaťtellis arvensis.
Pre novú asociáciu je typické viacmenej rovnomerné
zastúpenie tak druhov radu Aperetalia J. et R. T x. I960
/Scleranthus annuus, Rumex acatosella, Raphanus raphanistrum, Vicia tetrasDerma a i./, ako aj druhov zväzu Cauca
lidion T x. 1950 /Stachys. annua, Lathyrus tuberosus, Anagallie foemina, Nieella arvensis, Euphorbia exiaue/. Ten
to Jav súhlnsí s ooznatkami získanými pri opise nových
asociácií zväzu Sherardion /vi3 Kropáč et D e j n ý 1975/.
Charakter!atická je Šalej vyššia stálosť niektorých
druhov radu Polyeono v ChenoDodietalia J. T x. ex M a tuszkiewicz 1962 a triedy Chenopodietea B r. B 1. 1951 emend. I. o h m., J, et R. T x. ex M a t u s z k i e w i c z 1962; Senecio vulearis /typický druh zá hradných kultúr I/, Sonchus oleraceus, Chenopodium album,
Mercurialis annua, Stellaria media, Tripleurospermum inodorum, Solanum niarum a Salších. Tak isto s vyššou stá
losťou vystupujú niektoré druhy so širšou cenotickou väz
bou, ktoré mčžeme zaradiť do oddelenie Convolvulo - Che-
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nopodiea Krippelo vá 1978, ako napr. Convolvulus
arvensie, Daucus carota, Galium aparine, Linaria vulga ris, ?oa compressa, Agropyron reoens a i. Zaujímavý je čas
tejší výskyt Bpilobium tetragonum subsp. lamyi. Niektoré
z uvedených druhov spomenutého radu, triedy a oddelenia
sa môžu občas vyskytovat v dominantných populáciách a
predstavujú tak skutočné hospodársky významné buriny.
Okrem toho sa ako pravidelná Drímes vyskytujú druhy
rôznych aalších syntaxonov, najmä z triedy Festuco - Brometea B r. - B 1. et T x. 1943.
Novo opísaná asociácia je typickým segetálnym spolo
čenstvom s optimálnym vývojom na rozpadavých silikátových
substrátoch, na ktorých sa vytvorili ľahšie pôdy prevážne
piesčito - hlinitého druhu, so značnou prímesou drobného
štrku a s nižším obsahom humusu. Pôdy sú intenzívne obrá
bané záhradníckym spôsobom. Spoločenstvo osídluje teplé,
prevážne k juhu orientované stanovištia. Jeho výskyt je
možné s určitou pravdepodobnosťou očakávať na podobných
intenzívne obrábaných stanovištiach v Tríbečskom pohorí
/cf. snímka asociácie Filagini - Vulpietum in E 1 i á š
1972, p. 155/ a inde /napr. Pohr. Inovec/.
Opísané spoločenstvo nie je možné považovať za niek
torú zo známych asociácii zväzu Thero - Airion Oberd o r f e r 1957, aj keá niektoré prvky tohto zväzu sú prí
tomné s vyššou stálosťou. Napr. asociácia Filagini - Vul
pietum dertonensis Oberdorfer 1938 obsahuje pod
ľa originálnej diagnózy /cf. Oberdorfer 1938, p.
196 - 197/ rad Salších druhov tohto zväzu pri súčasnej
úplnej absencii druhov segetálnych syntaxonov a vyvíja sa
optimálne ako iniciálne štádium 3 až 5 ročných úhorov submediterránej oblasti /porovnaj orie. diagnózu/. Z Malých
KarDét dokumentoval Oberdorferovú asociáciu v relatívne
ochudobnenej forme Maglo cký /1978/ na "runách",
"kameniciach" úhoroch a v opustených vinohradoch a to pri
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určitom zastúpení druhov ruderálnych a segetálnych podľa
veku úhorov.
,
Galium parisiense /bez udania vnútrodruhovej špeci
fikácie/ uvádza ako lokálne sa šíriacu burinu v teplej
oblasti Porýnia Koch /1970, p. 19/» pričom podľa ne
ho určitú rolu môže hrať speirochorný spôsob rozširova nia tohto druhu.
Nomenklatúra taxonov je uvedená Dodl’a Ehrendorfera
/Ehrendorfer 1973/.
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ИНТЕРЕСНОЕ СООБЩЕСТВО СОРНЯКОВ В КЛУБНИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ
ПОДГОРЬЯ 30ВОРА
Зденек

К p о п в ч, Зденка

Свободова

Ботанический институт Чехословацкой Академии Наук - Пругоницн, Сельскохоаяйственный институт - Нитра
В работе приведено сообщение по новому сегетальноыу сообществу Misopateto-Galietum parisiensis t| растующеи в клубничных культурах на кислых почвах южного под
горья вершины Зобор в области Нитры.

АХ INTERESTING WEED COMMUNITY OP STRAWBERRY PLANTATIONS
AT THE ZOBOR FOOTHILLS
Zdeněk

Kropáč, Zdenka

Svobodová

Botanical Institute of the Czechoslovak Academy of Seien-oe,Průhonice near Prague and University of Agriculture,
Nitra
A general information about a new segetal community
Misopateto-Galietum parisiensis growing in strawbery
plantations on silioeous substrates of the Zobor foot
hills near the town Nitra (southern Slovakia) is given.
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Zborník zo VI. zjazdu Slov. bot. spol.

, Nitra, 198Z*

SPOLOČENSTVA BURÍN V OKOPÁNINOVÝCH KULTÚRACH NA ZÁPADNOM SLOVENSKU
Pavol

Eliáš

Ústav experimentálnej biológie a ekológie CBEV SAV, Bratislava

Západné Slovensko /chápané v hraniciach Západoslovenského kra
ja/ predstavuje oráčinovú poľnohospodársku krajinu /orné pôdy/ so
súvislými plochami monokultúr /Podunajská a Záhorská nížina/. Lesná
horská krajina sa vyskytuje iba v pohoriach zasahujúcich do severnej
časti územia /Malé Karpaty a iné/. Na Záhorskej nížine medzi Malacka
mi a Sencom je záhorský bor. Lesy pokrývajú len 21,7 % plochy ZS.
Podunajská nížina je najrozsiahlejšia oblasť oráčinovej krajiny na
Slovensku, kde orná pôda zaberá vyše 60% plochy, rozsiahle pahorka
tiny a horná časť žitného ostrova majú vyše 80% ornej pôdy. Severná
sprašová časť Záhorskej nížiny má 50-80Ž o.p., v oblasti terás klesá
plocha pod 50%.
Západné Slovensko je územie s intenzívnou poľnohospodárskou vý
robou. Pestujú sa tu plodiny teplých a nížinných polosuchých oblastí
/kukuričný výrobný typ/ a plodiny teplých nížinných oblastí /repný
výrobný typ/. Vyskytujú sa tu tri výrobné oblasti: dve západosloven
ské, obilninársko-repárska a repársko-obilninárska s výrazným pesto
vaním kŕmnych obilnín /kukurica/, a jedna záhorská, obilninársko-zemiakárska oblast. V území medzi Bratislavou a Smolenicami sú sústre
dené rozsiahle plochy vinohradov predstavujúce osobitnú vinohradníc
ku malokarpatskú krajinu. V teplých okresoch ZS je 17-901 ha vino
hradov /stav r. I960/.
Orné pôdy predstavujú špecifický typ antropogénnych stanovišť
/porov. Eliáš, 198i/, na ktoré sú viazané porasty kultúrnych rast
lín a v nich sa vyskytujúce spoločenstvá burín. Posledné sú priro
dzenou súčasťou agro-ekosystémov a vyselektovali sa pod tlakom ľud
skej činnosti /obrábanie pôdy, priame ničenie atcľ./. Majú celý rad
negatívnych, ale aj pozitívnych funkcií. Buriny pri premnožení v
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porastoch kultúrnych rast Ifn môžu spôsobiť straty na úrode kultúrnej
plodiny až do výšky 201. Snaha o zabránenie takýmto stratám ako á j
minimal i žacia prác v poľnohospodárstve viedli k zintenzívneniu boja
proti burinám pri využití chemickcých prostriedkov /herbicídy/ k to
tálnemu ničeniu burín na orných pôdach. Narušila sa homeostáza bioce
nóz znížením populačnej hustoty alebo vyhubením citlivých druhov a
došlo k premnoženiu viacerých rezistentných druhov burín. Tieto zmeny
môžeme dobre sledovať v okolí Trnavy, kde sú k dispozícii konkrétne
floristické údaje /Eliášová, 1979; Eliáš, 1980/. Okrem vymiznutia a
ústupu niektorých druhov /napr. Asperula arvensis, Agrostema githago,
Bifora radians, Caucalis platycarpos, Scandix pecten-veneris/, sa po
zorovalo prenikanie nových druhov, neofytov, najmä v okopaninách /Amaranthus chlorostachyS, A. blitoides, Chenopodium strictu, C. ficifolium,

Iva xanthiifolia/ a hojnejší výskyt nitrofilných ruderálnych

druhov /Oescurainia sophia, Datura stramonium, Halva neglecta a iné/.
Ústup mnohých indikačných druhov syntaxónov burinových spoločenstiev
ztažuje klasifikáciu porastov burín, ktoré sa vyskytujú v súčasných
kultúrach. V/äčŠia pozornosť sa preto venuje medziam, záhumienkom a
pridomovým záhradám, kde sa takéto druhy ešte obyčajne udržali.
V predloženom príspevku uvádzame prehľad spoločenstiev burín
vyskytujúcich sa v okopán i nových kultúrach na západnom Slovensku.
Pritom okopán i nové kultúry chápeme širšie ako okopaniny v zmysle rast
linnej výroby /Spaldon a spol.,1982/. Sú to kultúry charakteristické
obrábaním pôdy v medzi riadkoch, prípadne v riadkoch medzi rastlinami
od vysadenia alebo vzídenia až do zapojenia porastu. Buriny tu majú
vhodné podmienky pre rast a vývin, dostatok priestoru v medzi riadkoch,
dostatok svetla a tepla v nezapojených porastoch. Popri cukrovej repe
a zemiakoch sem zaradujeme tiež kukuricu, vinohrady, zeleninové kultú
ry a pod.
Spoločenstvá burín v okopán i nových kultúrach na ZS sledovalo len
milo geobotani kov. Buriny a ich spoločenstvá vo vinohradoch spracoval
Eliáš /1981b, 1983a/. Poľné okopaniny študovali Zahradníková-košetzká
/1955/, Passarge a Jurko /1975/ a Eliáš /197^,
c/.

1980b,c, 1982, 1983b,

Syntaxonomický prehľad spoločenstiev
Trieda:

POLYGONO-CHENOPODIETEA /Lohmeyer, J. et R. TUxen 1961/
Eliáš 138^4
Syn.: Thero-Chenopodietea Lohmeyer, J. et R. Tuxen in

J. Tuxen 1966 p.p., Chenopodietea Br.-Bl.

in Br.-Bl. et al.

1952

pro minor parte
A. Rad: Eragrostietalia J. Tuxen ex Matuzskiewicz 1962
Zväz: Eragrostion /R. Tuxen 1950/ Oberdorfer 1950
Syn.: Eragrostion R.Tx.

in Slavnič 19М ms.,

Ir ibulo-Eragrostion Soó et Tfmár in Tfmár 1957
Spoločenstvá bur fn okopán i nových kultur pestovaných
na pieskových dunách a na zraňovaných pieskoch v xerotermných oblastiach CSSR
Asociácie:
1. Panico sanguinali-Eragrostietum R. Tx.

in Rochow 1951

2. Portulacetum oleracei Felftíldy 19^2
/Syn.: Dig itario-Portulacetum oleracei Tfmár et Bodrogktízy 1353/
3. Hibisco-Eragrostietum poeoidis Soó et Tfmár 1957
k.

Tribulo-Tragetum racemosi Soó et Tfmár 1957

B. Rad: Polyqono-Chenopodi eta 1 i a J. Tuxen in Matuzskiewicz 1962
Holarktické nitrofilné spoločenstvá jednoročných druhov
/terofytov/ v okopaninách, vinohradoch a v záhradách a
na kypřených pôdach
I. Zväz: Panico-Setarion Sissingh in Westhoff et al.

19^6

Syn.: Consol ido-Eragrosti on Soó et Tfmár 1957 P-PSpoločenstvá okopánfn a kypřených pôd na piesočnatých
pôdach

-
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Asociácie:
5. Panico sanguinali-Galinsogetum Becker 1941
6. Portulaco-Gal insogetum parviflorae Br.-BI. 19^8
7. Setario-Digitarietum sanguinali Felfoldy 19^2
8. Setario glaucae-Echinochloetum Felfoldy 19^2
9. Amarantho albi-Chenopodietum Soó 19^7
10. Panico-Mercurialetum /А1lorge 1922/ R. Tx. 1950
11. Ajugo chmaepyti s-Setar ietuni glaucae Krippelová 1981
II. Zväz: Fumario-Euphorbion Th. Muller ex Gors 1966
Spoločenstvá burín v okopaninách na bázických
horninách
Asociácie:
12. Amarantho-Fumarietum J. Tuxen 1955
13. Setario-Fumarietum J. Tx. 1955
1A. Thlaspio-Fumarietum Gors 1966
15. Setarío-Veronicetum politae Oberdorfer T957
16. Thlaspio-Veronicetum politae Gors 1966
17. Echinochloa-Veronica persica-Ges. Passarge in Passarge et Jurko 1975

III. Zväz: Spergulo-Oxalidion Gors in Oberdorfer et al. 1967
Spoločenstvá burín na sviežich, na vápno chudobných,
piesočnatých až hlinitých /kyslých/ pôdach
Asociáci e:
18. Pan ico-Chenopodietum polyspermi Br.-BI. 1921
19. Oxalido-Chenopodietum polyspermi Sissingh 19^2

20. Rorippo-Chenopodieturn polyspermi Kohler 1962
21. Erophi lo-Lamietum purpureae Eliáš 1981i
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WEED COMMUMITIES OF AGRICULTURAL CROPS IN WESTERN SLOVAKIA
Pavol

Eliáš

Institute of Experimental Biology and Ecology, S.A.S., Bratislava
The paper deals with syntaxonomicai survey of weed communities
growing in root-crops, maizefi>,v§g.etables and vineyards in SW. Slova
kia, Czechoslovakia. The survey contains one class, two orders, four
alliances and 21 associations.

СООБЩЕСТВА СОРНЯКОВ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР В ЗАПАДНОЙ СЛОВАКИИ
Повод

Э л я а ш

Институт экспериментальной биологии и экологии ЦВЭН, САН
Братислава
Приводится синтаксоиомический перечень сообществ
сорняков растущих в культурах корнеплодов, кукурузы,
овощей и винограда. Слисок содержит один класс, два ряда,
четыре аллиаиции и двадпатьодин ассоциаций.
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EFEMÉRNE SEGETÓLNE SPOLOČENSTVA V AGROCENČZACH
VÝCHODOSLOVENSKEJ NÍŽINY
Sergej M o ch n * c k ý
tí star experimentálnej biológie a ekológie CBEV
SAV.Kukorelliho 10,040 00 Košice
V tomto príspevku Vás chceme zoznámiť s čiastočnými
výsledkami výskumu segetálnej vegetácie v agrocenózach na
Východoslovenskej nížine.Touto problematikou sa na východ
nom Slovensku zaoberalo málo autorov a táto tematika dote
raz nie je súborne spracovaná.Z daného územia sú známe prá
ce od Jurka /1964/,Kuhna /1970/,Mochnackého /1984/,0pluštilovej /1953/a Racza /1955,1967/.V prácach uvádzajú niek
toré poznatky floristického,ekologického a fytocenologiekého charakteru.
V rokoch 1980-1983 v rámci riešenia CPZV č.614 sme
sledovali segetálnu vegetáciu v jednotlivých typoch agrocencz.Pre zhodnotenie segetélnych spoločenstiev boli pou
žité synekologické metódy.Terénne práce a syntéza analytic
kých podkladov bola robená podľa metodických princípov cu
ri š sko - montpelierskej školy.Charakteristické druhy jed
notlivých syntaxónov boli prevzaté z literatúry /Krippelová 1981,0berdorfer 1970/,alebo nové vylišené podľa ich
eenotického prejavu a ekologickej väzby s prihľadnutía k
doterajším literárnym údajom.Mena rastlinných taxónov uvá
dzame podľa Ehrendorfera et al./1973/.
Po spracovaní fytocenologických zápisov a literárnych
údajov sme vyčlenili nasledovné efemérne syntaxóny segetalnej vegetácie /tab.l/.
Trieda:Chenopodietea 3r.-Bl.ex Br.-Bl.et al.1952 4®.
Lohmeyer et al.1962
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Rad:Polygono-Chenopodietalia J.Tx.ex Matuszkiewicz 1962
Zvaz:Fumario-Euphorbion Th.Muller in Gors 1966
Asoo.:Lamio amplexieauli-Thlaspietum arvenais
Krippelové 1981
Trieda:Secalietea Br.-Bl.1951
Pad:3ecalietalia /Вг.-B1.1931/Br.-B1.in Br.-Bl.
et al.1936
Zväz:Caucalidion lappulae R.Tx.1950
Asoc.:Veronicetum hederifolio-triphylli Slavnic 1951
Fad:Aperetalia spica-venti J.et R.Tx.in Malato- Beliz.J.et R.Tx.1960
Zväz:Aphanion arvensis J.et R.Tx.in Malato-Beliz,
J.et R.Tx.1960
Asoc.:Erophllo-Arabidopsietum Kropáč in Krippelové 1981
Lomio amplexieauli-Thlaspietum arvensis Krippelové
1981
Patrí medzi plošne najrozšírenejšie segetélne spolo
čenstvo. Vysky tu je sa hlavne v oziminách s plným rozvojom
v mesiacoch apríl-méj.Nachádza sa na poliach v pahorkati
nách a zvlnených rovinách.Pôdy sú ilimerizovanéTnekarbonatové.miestami oglejené hnedozeme.Druhovo patrí k najbo
hatším efemérnym spoločenstvám.Jeho porasty sa vyskytujú
v južných oblastiach Trebišovskej tabule,Valčickej tabule,
Kapušianskej pláňavy a na Sobraneckej rovine.
''eronicetum hederifolio-triphylli Slavnic 1951
Patrí medzi plošne malo rozšírené spoločenstvo.Na da
nom území sa nachádza v oziminách no najmä vo vinohradoch.
Vo vinohradoch na južne a juhovýchodne orientovaných sva
hoch v skoro jarných mesiacoch vytvára súvislé porasty s
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prevahou Veronica triphyllos.PÔdy sú hlinito-piesočnaté
až piesočnaté.Vyskytuje sa v najteplejších polohách Latorickej a Bodrockej roviny.Najčastejšie ho stretneme na
piesočnatých násypoch tzv.dunách,moľvach.
Erophilo-Arabidopsietum Kropáč in Kríppelové 1981
Patrí medzi plošne menej rozšírené spoločenstvo ake
Lamie amplexieauli-Thla s pi etu® arvensis.Vyskytuje sa v
oziminách a vo vinohradoch.Optimum vývoja dosahuje v me
siacoch apríl-máj.Vyskytuje sa na ilimerizovaných pôdach,
oligobazických až oglejených hnedozemných pôdach,miesta■i na hlinito-piesočnatých pôdach.Druhovo patrí medzi
najchudobnejšie spoločenstva.Vyskytuje sa na Medzibodrožskej pláňavě,Latorickej rovine,Bodrockej rovine a Trebi
šovskej tabuli.
Tento príspevok má dať iba základný prehľad o ziste
ných efemérnych fytocenologiekých jednotkách segetálnej
vegetácie v agrocenózach na Východoslovenskej nížine.Pri
jednotlivých syntaxónoch uvádzame iba názov,základnú cha
rakteristiku a rozšírenie.Podrobné zhodnotenie zistených
syntaxonomických jednotiek spolu s fytocenologickými ta
buľkami bude publikované v inej práci.
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Efemérne segetálne spoločenstva v agrocenózach
Východoslovenskej nížiny.
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Hordeum distichu*

IV

IV

•

Secale cereale
Triticum vulgare

IV
IV

IV
•

IV
IV

Vitis vinifera

•

III

III

Lamio amplexicauliThlaspietu* arvensis:
T

I

Thlaspi arvense
Laniu* amplexicaule

7r-2

IIIr~+

vr_1

IIr-

•
III+

1

Gagea pratensis

•

I

Lepidlům campestre

•
II+

T

Chenopodium poly8permům

I+

a

Alliu* oleraceum

0

Ornitogalum boucheanum

♦
•

M
•

0

1

Polygonum amphibium f.terr.III

+

Lamium purpureum

HИ

T

в

U

lil*"1

+

Funario-Euphorbion:
Polygono-Chenopodietalia:

•
III—1

m

•

0

0

0

IIIr_+
II—1

0

0

0

0

0

•

0
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Chenepedietea:
*

Amaranthus retroflexus

T

Sonchus oleraceus

T

Sonchus aspsr

Senetio vulgaris
Is sBarefenAknla sophia
T

IIIr_+
III-1
I+
•
II1*

T

Echinoehloa crus-galli

I+-3

T

Eragrostls minor

•

0

0
0

•
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Convolvulo-Chenopodiea:
T

Tripleurospermum inodorum V+“^

V-1

I-1

Cirsium arvense

IV+-1

I+

II1*-1

T

Capsella bursa-pastorls

IV-2

V-1

v1*"1
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Viola arvensis

III+-1

IV+-1
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Falopia convolvulus

III*-1

Ir

G

Convolvulus arvensis

III*-2

H

T

Stellaria media

III*“1

IV*"2

v*-1

£--aAnagallis arvensis
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Agropyron repens
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Chenopodium album
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Equisetum arven.se
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Erophilo-Arabidopsietum:
T
T
H

Erophila verná
Arebidopsis thaliana
Veronica hederifolia

•
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V*"2

v*-2

II*-1

IV*-2

III+-1

III*-2

v*

II*-1

*

n*-1
II*
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•
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Aphanion,Aperetalia:
T

Sinapis arvensis

T

Baphanus raphanistrum

T

Centaurea cyanus
Scleranthus annus

T

lír-1'
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•

•
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Veronicetum hederifoliotriphylli:
T
T

Veronica triphyllos
Veronica verná

T

Holosteum umbelatum

T

Vicia hirsute

•

•

•

•

•
•

•

Ir~*
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e
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Caucalidion lappulae:
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T

Lathyrus tubегоsue

T

Consolida regális

T

Vaierisnella dentate

T

Stachys annua
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Ranunculus arvensis
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Druhé pokračovanie Tab.l
T

Galeopsis tetrahit

•

•

IIr

•

•

I+

•

.

Artemisietea:
ff Arctium lappa

Ir

Agropyretea repentis:
H

Cardaria draba

e

Plantaginetea:
T Polygonum aviculare
H Trifolium repens
B Plantago major
H".*Burner?, cptspus
T Poa annua

IH+_1
III+_1
II+
’•
•

•
Ir

•

•
•
•
•
Ir_+

ПГ

vŕ-*

•

ir

•
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Molinio-Arrhenatheretea:
H
H

laraxacum officinale agg. III^
Achillea milfctfolium
•

l.Lamlo amplexicaull - Thlaspietus arvensis Krippelové 1981
2.Erophile - Arabldopeletum Xropé, in Krippelová 1981
3.Vereaicetum hederifolio - triphylli Slávnic 1951
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Summary
EPHEMERAL WEEDS COMMUNITIES IN THE EAST THE SLOWAK LOWLAND
Sergej Mochnacký
The autor in this paper described syntaxons of efemeral segetal vegetation from the territory of East Slo
vak Lowlands.From the class Chenopodietea alliance Fumarie-Euphorbion with assoc.Lamio amplexicauli-Thlaspietum
arvensis.From class Secalietea alliance Caucalidion lappulae with assoc.Veronicetum hederifolio-triphylli and
alliance Aphanion arvensis with assoc.Erophilo-Arabidopaietum.
ЭФЕМЕРНЫЕ СОРНЫЕ СООБЩЕСТВА В АГРОЦЕНОЗАХ ВОСТОЧНОСЛОВАЦ
КОЙ НИЗМЕННОСТИ
Сергей Мохиацки
Институт эксперт!, биологии и экологии ЦБЭН, САН i Кошице

В статье автор описывает эфемерные сорные сообщества
в разных типах агроценовов Восточнословацкой низменности'»
Автор выделил в рамках класса Chenopodietea союэРч^вПоEupherbion ассоциацию Lamie amplexicauli-Thlaspietum ar
vensis »Ив класса Secalietea союз Caucalidion lappulae

ассоциацию Veronicetum hederifolio-triphyll^ союа Aphanlen t ассоциацию Erophile-Arabidopsietum.
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METODICKÝ PRÍSTUP K VÝSKUMU VODNEJ A MOČIARNEJ VEGETÁCIE
ČESKOSLOVENSKÉHO ÚSEKU DUNAJA
Helena Oťeheľovó, Štěpán H á s é k1”, Christo
Koče v2Ústav exp. biológie a ekológie CBEV SAV, Bratislava,
1/ Botanický ústav ČSAV Průhonice, 2/ Botanický ústav
BAV Sofija

ÚVOD
Aktuálnosť výskumu vegetácie významnej európskej
rieky Dunsj stále vzrastá. Na neáom území ss spája hlav
ne s výstavbou vodného diela, ktorá podmieňuje aj veľké
zmeny rastlinstva. Podobné zásahy a zmeny vegetácie sú
zjavné aj v ostatnýoh podunajských Štátoch s preto sa
miestni botanici snažia dokumentovať jej súčasný stav.
Na rôznej medzinárodnej úrovni /RVHP, IAD SIL/ vystupujú
s požiadavkami koordinovaného výskumu vegetácie Dunaja
od jeho premeňa až po ústie.
Vegetácia Podunajska sa Studovala z rôznych hľadísk.
Spomenieme len niektoré literárne pramene, ktoré sa vzťa
hujú na vodnú a močiarnu vegetáciu čsl. úseku Duneja:
Hejný I960, Zahrsdníková-RoSetzká 1965, Chrtek, Krísa,
Slavíková 1972, Oťaheľová 1978, 1980. Predložená práca
je súčasťou započatej spolupráce na čsl. a bulharskom
úseku Dunaja. Jej cieľom je zistiť súčasný stav voanej
s močiarnej vegetácie aiúvia Dunaja ne stanovištiach,
ktoré sú riekou ovplyvňované. Výskum je zamersný ne tri
hlavné okruhy problémov,
1. Rastlinné spoločenstvá, ich syntaxonómia, rozšírenie
a bioindikačná hodnota.
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2. Vegetačná typizácia litorálu Dunaja vzhľadom na ekologioké podmienky.
3* Ohrozenosť druhov, spoločenstiev a biotopov.

METODIKA
Pri rieáenl uvedených problémov sme zohľadňovali па
бе technické možnosti. Keďže nie je možné analyzovať kaž
dý kilometer, postupovali sme tak, že sme vyberali re
prezentatívne stanovidtia s vodnou a močiarnou vegetáciou.
Od rieky Dunaj sme viedli transekty oez jej inundačné
územie až za hrádze, pokiaľ aú tam močiarne biotopy /mŕt
ve ramená, terénne depresie, kanále/. Tranaekt nechápe
me ako líniu, ale ako pruh, ktorý zahrňuje-generalizuje
najbližšie významné vodné a močiarne biotopy. Terénnu
situáciu sme zaznačili vo forme, schématického nákresu.
Transekty sme lokalizovali zhruba každých 5 riečnych km
a označili sme ich číslom kilometrov, meraných od vyús
tenia Dunaja v Suline. Vegetáciu sme analyzovali podľa
princípov zuriôsko-montpellierskej školy, šesťčlennou
stupnicou. Okrem ŕytocenologiekých zápisov sme robili sú
pis floristický. V ďalšej etape po sprecovanl celého
úseku Dunaja, reap, určitých celkov, budeme môcť vyčleniť
s hodnotiť dominantné a význačné spoločenstvá. V závis
losti od vegetácie budeme charakterizovať typy litorálu
a alúvia Dunaja a spôsob ich zarastania. Terénne pozoro
vania sme robili v prvej polovici júna 1983. Názvy rast
lín sú podľa Dostála /1982/.
DÍžka Dunaja v ČSSH je 172 km. Výskum sme robili
v dolnej časti čsl. úseku a predkladáme výsledky z 1743.
r.km. /ОЬг. 1/. Je to oblasť relatívneho zdvihu Komár
ňanskej kryhy.

- 269 -

VÝSLEDKY

Metodiku demonštrujeme na transekte situovanom V od
obce Moče na 1743» r.km. Tiahne sa od rieky Dunaj cez jej
medzihrádzové inundačně územie, poza hrádze, kde sme
přibrali dve kanále a mŕtve rameno /Obr. 2/.
Jjavý breh koryta Dunaja má hlinito-piesčité dno,
ktoré bolo počas nešioh výskumov čiastočne obnažené a spo
radicky zarastá druhmi Rumex palustris, Lythrum salicaria, Plantago major, Potentilla supina s i. Časť brehu
a dolná časť terasy, ktorá bola počas vegetačného obdo
bia nezaplavená, zarastá zapojeným porastom s prevláda
júcimi druhmi Aster novi-belgii cf., Potentilla anserina,
Poa palustris, P.pretensis a i. Miestami je na riečnej
terase a pri brehovej čiare viac alebo menej súvislý po
rast Salix alba a na terase sú vysadené topole /Populue
nigra subsp. pyremidalis/. Na terasu je napojené proti
povodňové hrádza, ktorá súčasne slúži ako komunikácia.
Rastú tu poloprirodzené trávové porasty s prevládajúcimi
komponentami zväzu Arrhenatherion a na okrajoch cesty
sú väčšinou len procenózy antropofytnej vegetácie. Ve
getáciu hrádzí sme neštudovali.
Koryto kanála Búč-Moča je napojené na Dunaj a je
regulované stavidlom. Úsek od stavidla po vyústenie,
t.j. v medzihrádzovom priestore bol bez makrofytov. Ka
nál za hrádzou preteká poľnohospodárskymi kultúrami a je
ho brehy sú vyložené betónovými tvárnicami. Vegetácia
je len v ich štrbinách a na bahnitom, miestami obneženom
dne s pokryvnosťou cca 20%. Zaznamenali sme tu druhy t
Ceratophyllum demersum, Fotamogeton pectinatus, Butomus
umbellatus, Oenanthe aquatica, Alisma plantago-aquatica,
Eleocharis palustris, Rumex crispus, R. palustris, Aster
salignus Á'illd., Agrostis stolonifera, Phalaroides arun-

-

270

dinacea, Сагах gracilis, Vignea vulpina, Horippa sylvestrie, R. austriaca, Veronica anagalis-aquatica, Equisetum
arvense, Iris peaudacorua, Symphytum officinale, Potentilla raptans, Juncus comprasaua, lyaimachia nummularis,
Sparganium aractum, Galium album, Plantago major, Populua nigra-semenáčky. Kolmo do kanála Búč-Moča vydátuje
kanál Krevany-Marseka. Husto zarastá spoločenstvami Phragmitatum communis, Typhatum angustifoliaa, T. Istifoliaa
a Caratephyllatum damersi. Významný je výskyt spoločen
stva Catabrosatum aquaticaa. Dokumentuje ho zápis zo dňa
p
7.6.1983, analyzovaná plocha 10 m , pokryvnosť 80%,
hĺbka vody 0,3 m; Catabross aquatics 3, Berula erects 2,
Glyceria maxima 1, Myosotis palustris 1, Mentha aquatioa 1, Lemna minor 1, Poa palustris +.
Mŕtva rameno ja regulované stavidlom s odtokom vody
do kanála Bdč-Moča. Otvorená vodná hladina bola len
v malej časti pod stavidlom, kde prevládalo spoločenstvo
Ceratophylletum demersi. Rameno prevažne zarastá močiar
nymi spoločenstvami ako napr. Bolboschoenetum maritimi
continentals, Schoenoplectetum lacustris, S. tabernaemontani, Caricetum acutiformis, Glycerietum msximae,
Phrsgmitetum communis, Phalsridetum arundinaceae a i.
Z hľadiska ohrozenosti druhov si na transekte za
sluhuje pozornosť Catabrosa aquatics. Výskyt druhu Azolla filiouloídes medzi Močou a Kravanmi /Hejný I960/
ame nepotvrdili.
SÚHRN
Započal sa výskum vodnej a močiarnej vegetácie čal.
úseku Dunaje volbou transektov. Cieľom práce bolo overiť
metodický prístup efektívneho zachytenia súčasného stavu
vegetácie tak, aby dosiahnuté výsledky sa mohli zohľadniť
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pri plánovaných vodohospodárskych úpravách. Z hlediska
ochrany prírody ja významná lokalita s Catabrosa aquatics.
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A METHODICAL APPROACH TO RESEARCH IN WATER AND WETLAND
VEGETATION ALONG CZECHOSLOVAKIA REACHES OP THE DANUBE
Helena

Oťahslová, Štěpán
K o ô e T

Husák ,Christo

land vegetation of the Danube. The aim of then work is
to verify a methodical approach of effective recording
of the real vegetation so as to take the obtained results
into oonsidentis by planned weter-mansgment. There is
a need to protect a locality of Catabrosa aquatica.

- 272

кетодкческкй

ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ

водной и болотистой

ВЕГЕТАЦИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО УЧАСТКА РЕКИ ДУНАЙ
Гелене

Отягелова , Штефен

Гусах, Хрхсто

К о ч е в
Институт экспериментальной биологии и экологии ЦБЭН, САН
Братислава

Е 1333-г. мы иечали исследование водной и болотистой
вегетации реки Дунай по трансептам. Целью работы было прове
рить методику эффективного изображения современного состо
яния растительности так что^бы результаты могли использо
ваться при проектированой регулировке. С точки зрения охра
ни приводим значение местонахождения вида Cstabroea aquatic
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Zborníkzo IT. s jazdu Slov. bo t. spo 1 . , Nitra , 1984
zvySok plodného lužného lesa v považskom isovci

Janka

Z 1 i n s k á 1), Viera

Lučivjanskákl

1) Ústav experimentálnej biológie a ekológie, CBBV SAV,
Bratislava
2) Zoologický ústav Univerzity Komenského, Bratislava
Pohorie Považského Inovca sa oddávna tešilo oblube
botanikov a zoológov. Oddávna ich priťahovali vápencové
a dolomitové substráty so svojou bohatou pestrou vegetá
ciou a početnými vzácnymi zoocenózami. Ich pozornosť a
výskum sa sústredili predovšetkým na tieto biotopy a fló
ra a vegetácia na týchto stanovištiach bola aj relatívne;
dobre ohodnotená a chránená. Dokumentujú to viaceré chrá
nené územia ako Štátna prírodná rezervácia Tematínske kop
ce, Holé brehy pod Úhradom, chránené nálezisko Sychrov
vrch, Sedlisko, chránené nálezisko starých dubov (Quercus
robur) na Kulháni. Zákonnej ochrane podliehajú aj prírodné
geomorfologické výtvory Beckovské hradné bralo. Velký Járok pri Moravanoch a Čertova pec (Obr.l). Doposiaľ z tohto
aspektu nebola venovaná pozornosť lužným lesom. Lužné le
sy so svojou originálnou hydrofilnou flórou a faunou nie
sú preštudované a ani chránené. Plóra a vegetácia na týohto stanovištiach postupne ustupuje. Otázka ich ochrany js
bšte naliehavejšia z dôvodu, že z pôvodných lužných lesov
sa zachovali iba dve lokality, ktoré svojou rozlohou, prí
rodovedeckou a krajinársko-estetickcu hodnotou si právom
zasluhujú pozornosť botanikov a kultúrnych pracovníkov.
Treba poznamenať, že dnešná ochrana prírody sa zame
riava prevažne na ochranu velmi vzácnych druhov a spola-
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rastov , která ešte donedávna boli bežná a na velkých plo
chách a dnes nevratne Baníkajú.
Jednu lokalitu so zvyškom lužného lesa chceme charak
terizovat v predloženom príspevku. Hachádza sa južne od ob
oe Nová Lehota (okr.Trenčín) medzi Dastýnskou a Dominovou
kopanicou a má rozlohu asi 1 ha. Pokrýva úzky pás alúvia
doliny na hornom toku bezmenného potoka v nadmorskej výške
350 m. Geologické podložie tvoria stredne a vrchnotriasová
{dolomity s vložkami šedých vápencov zo spodnej kriedy. Po
tok, zásobujúci porast vodou, vyviera v lese vo výške 420
m n.m. pod Dominovou kopanicou v rétskych slieňoch a vá
pencoch a rovnomerne obohacuje pôdu o vápnik. Tým je splhený predpoklad, že ani v budúcnosti nedôjde ku kontaminá
cii a nenaruší sa pôvodná štruktúra lužného lesa, čo pod
čiarkuje vhodnosť tejto lokality na vyhlásenie za chránenú.
Z hlediska fytooenologického skúmaný porast klasifi
kujeme v rámci syntaxonu Carlci remotae-Praxinetum Koch éx
Faber 1936 (Alno-Ulmion Br.-Bl.et R.Tx. ex Tchou 1948 em.
Th* Mttller et Okre 1958, Pagetalia sylvaticae Pawfrwski
1928, Quereo-Pagetea Br.-Bl. et Tlieger in Vlieger 1937).
Porast ja rovnomerne zapojený (70%), pomerne dobre
zakmenený. Jeho vek odhadujeme na 30-35 rokov. Väčšina
stromov má priemernú výšku 13 m a priemer v prsnej výške
20 cm. Kmene í rovné, dobre sa odvetvujúce. Dominantnou
drevinou je jelša

/Alnus glutinosa (L.)Gaertn./. Prevaž

ne sa zmladzuje z pňových výmladkov,

z časti semenami. Ja

seň /Praxinus excelsior L./ ostáva podúrovňový alebo je
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ktoré má pokryvnosť 20 %,sú zastúpené ešte clalšle dreviny
ako Ulmus glabra Huds., ktorýftu tvorí len veľmi slabú cenepopuláciu s oslabenou životnosťou, vŕbu popolavú /Salix
clnerea L./ nemožno nájsť vo vnútri porastu. Je svetlomilná a zúčastňuje sa na tvorbe porastového plášťa. Ostatné
prítomné dreviny sú Viburnum opulua L., Frangula alnus Mill.,
Cornus sanquinea L., Acer pseudoplatanus L., A.campestre L..
Porast nejaví vonkajšie známky ochorenia. Bylinné poscho
die - rovnomerné, priemerná pokryvnosť 50-60%. Prítomné
sú druhy Carex remote L., tieňomilná ostrica indikujúca
vlhké, neprevzdušnené glejové pôdy; Fraxinus excelsior juv.t
Alnus glutinosa juv., Carex paniculate L., vytvára samostat**
né porasty, ale často býva v komparze druhov bylinného pos
chodia lužných lesov. U niekoľkých jedincov blyskáča jar
ného /Ranunculus ficaria ssp.bulbifer (Marsden-J.)Lawalreé/ sme zaznamenali kvety 12.3.1984. Celkový počet dru
hov v poraste je 38. Dobre je vyvinuté poschodie machorastov s priemernou pokryvnosťou 30 %, nie je rovnomerné.
Klimatické pomery umožňujú, že sa v poraste okrem
vlhkomilných horských druhov udržujú aj na teplo nároč
nejšie dreviny, ktoré prenikli zo suchších stanovišť v
blízkom okolí.
Ha pôdu opísanej lokality vplýva výrazne dolomitové
a vápencové podložie, pravidelné zásobovanie vápencovou
vodou, reliéf terénu prispievajúci k obohacovaniu profilu
organickým materiálom, ale aj samotný opad porastu. Pôda je
hlboký aluviálny glej, živinami dobre zásobený, revnomer-
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ný, v celom profile husto až stredne husto prekorenený.Humiflkácla normálna. V zmysle Kubitnu (1953) klasifikujeme
túto pôdu v rangu subtyp ako mulglej. Patrí k najúrodnej
ším pôdam v tomto pohorí. V profile sa striedajú piesočnato-hlinitá a hlinité pôdne druhy. Vo vrchných horizon
toch je pôda velmi humózna. Podlá obsahu CaCO^ patrí medzi
silene a pôdy slieňovité. V celom profile je plne sorpčné
nasýtená. Reakcia pH je slabo zásaditá.
Ha lokalite sa odobral i malakozoologický materiál. V
odobratých vzorkách celkove bolo zistených 372 exemplárov
mäkkýšov, ktoré patria k 22 druhom. Jeden patrí do triedy
Bivalvia /Pisidlum casertanum (Poli,1791)/, ostatné do
triedy Gastropoda.
Malakooenózä tejto lokality je druhove Ĺ kvantitatívne
bohatá. Prevládajú druhy s vyššími nárokmi nä vlhkosť pro
stredia a silne sú zastúpené i druhy.vodné.
Osobitnú pozornosť si zasluhuje druh Vallonia enniensis
Gredler,1856. Je to stredoeurópsko-meridionálny areotyp
s vysokými nárokmi na vlhkosť, obývajúci mokré stanovištia
a brehy vôd. Na Slovensku sa iba výnimočne vyskytuje mimo
areálu Podunajskej a Východoslovenskej nížiny, na dobre
zachovalých pôvodných reliktných stanovištiach s podmien
kami podobnými začiatku holocénu.
Na lokalite sme našli aj velký počet obojživelníkov-Bufo bufo (L.) a Rana temporaria L.
Po stránke faunistickej, ale aj po stránke malakozoologickej je lokalita pozoruhodnou.
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Hlohovec

Obr. 1 Chránené územia Považského Inovcat 1 ŠPR Tematiaske kopce, 2 ŠPR Holé brehy pod tJhradom, 3 ch.n. Sychrev
vrch, 4 ch.a. Sedllsko, 5 ch.n. starých dubov na Kulháni,
6 ch.g.v. Beckovské hradné bralo, 7 ch.g.v. Velký Járok
pri Moravanoch, 8 ch.g.v. Čertova pec, e

navrhovaný zvy

šok lužného lesa.
Záver
Opísaný jelšový porast je súčasťou lesného komplexu
tejto oblasti. Reliéf terénu (alúvium) predurčuje, že sa
porast zachová v tej istej rozlohe a jeho druhové zložsnie sa nebude výrazne meniť, ak sa zachová stromové possohodie. Keäže ide o pomerne malý porast (1 ha), al* s
typickým bylinným podrastom a bohatou faunou, ktorá doku
mentuje pôvodnosť biotopu, bolo by najvhodnejšie lokalitu
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vyhlásiť za chránenú v kategórii chráneného náleziska.
Ochranou študovaného jelšového porastu Ъу sa v povodí
hornej Nitry v oblasti Považského Inovca doplnila sieť
chránených území o celok v tomto smere zriedkavý,ha vzácny.
SHE RHÍAIH OF HAV ЖЕ FOREST Ж POVAŽSKÍ INOVEC
Janka

Z 1 i n s k á, Viera

L u č i v j anská

Characterization of the locality of ravine forest Carici remotae - Fraxinetum Koch ex Faber 1936 near the
Datýnská kopanica in the Považský Inovec mountains is given„Floristical,e@ological and faunistical data leads the
authors to propose this locality for protection in the
form of a protected finding place.

ОСТАТКИ ПОЙМЕННОГО ЛЕСА В ПОВАЖСКОМ ИНОВЦЕ
Янка

3 л и н с к а /1/, Вера Лучивянска /2/

1/ Институт экспериментальной биологии и экологии, ЦВЕН,
САН в Братиславе
2/ Зоологический институт Университета Коменсяого в Бра
тиславе
Авторы в своей статье занимается характеристикой
пойменного леса -Carici remotae-Fraxinetum Koch ex Faber
1936 у Дастинской копеницы в Поважскем Иновде. На основе
определенных флористических, фитоценологических, экологи
ческих и фаунистических данных они предлагают это место
нахождение на охрану в форме эащищенной области.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov.bot.spol., Nitra, 1984
DICTAMN0-30BBETUM KNAPP 1942 V MALÝCH KARPATOCH
Albert

á č e p k a

Ústav experimentálnej biológie a ekológie CBEV SAV,
814 34 Bratislava
Z pôvodnej lesnej vegetácie Malých Karpát sa za
chovalo pomerne veľa. Len na okrajoch pohoria a prís
tupnejších miestach bola pôvodná lesná vegetácia člove
kom odstránená na úkor polí, pasienkov a vinohradov.
Plocha zachovalých prirodzených lesov zaberá okolo 80 %.
Prirodzené lesy tvoria zväčäe submontánne bučiny a dubohrabové lesy. V menšej miere sú zastúpené kyslé dú
bravy, sutinové lesy, jelšiny v alúviach potokov a i.
K pôvodnej prirodzenej lesnej vegetácii patrie aj najxerothermnejšie lesné resp. lesostepné spoločenstvá
s Quercus pubescens /incl. Q. virgiliana/, Sorbus sp.
div., Quercus cerris a i.
V dolomitovej a vápencovej oblasti Malých Kerpát
/В u d a y et el., 1963/ sú vhodné stanovištia pre vý
voj najteplomilnejších lesných spoločenstiev. Vápencová
vegetácie tak tu ako i v iných oblastiach na Slovensku
je veľmi bohatá na druhy a cenologicky variabilná. Do
siaľ sú z oblasti Malých Karpát z okruhu spoločenstiev
zväzu Quercion pubescentis petraeae Br.-BI. 1931 známe
tieto asociáciejCotino-Quercetum pubescentis seslerietosum variae /praecarpaticum/ Futäk 1947 /Jskucs et Fekete
1958 a Ceraso /mahaleb/-Quercetum pubescentis Jakucs et
Fekete 1957/ Neuhäuslová-Novotná
1970/. Tieto asociácie nschádzame v oblasti Malých Kar-

-

280

-

pét vo forme lesostepí, so zle rastúcimi, nízkymi, zakrpetelými dubmi vo forme stromov alebo krov. Do stromové
ho poschodie sa pridružuje Sorbus aria i Sorbus tormina1 is a iné druhy. Rod Sorbus je problematický a vyžaduje
si texonomické štúdium. Na Slovensku sa vyskytujú spolo
čenstvá s dubom plstnatým extrazonálne a majú submediterénny charakter. Veľmi zaujímavý je jarný aspekt týchto
spoločenstiev s výskytom druhov ako nepr. Galanthus ni
valis, Corydalis ceva, C. solida, Gegea sp. div. a iný
mi jarnými efemermi.
K doteraz známym najteplomilnejôlm lesným spoločen
stvám Malých Karpát je treba prirediť aj lesnú asociá
ciu, pre Slovensko ešte neuvádzanú, Dictamno-Sorbetum
Knapp 1942 /syn.: Geranio-querceturn V/agner 1941, Querco-Lithospermetum Or.-31. 1932 p.p., Dictamno-Geraniet nm sanguinei, Quercetum pubescentis Wendelb. 1954,
Querco-Cotinetum Soó 1971/. Z východného okraja Álp
v Rekúsku a z oblasti Litavských hôr /Leithagebirge/
túto asociáciu uvádzajú Knapp /1944/, Hubl /1959,
1962/ a Mayer /1974/. Popísaná bola K n a p p o m
/1942/ э zaradená do zväzu Dictamno-Sorbion Knapp 1942
a radu Quercetalia pubescentis Br.-BI. 1932.
Asociácia Dictamno-Sorbetum Knepp 1942 predstavu
je svetlý, vysokokmenný les, v ktorom dub cer prevláda
nad dubom plstnatým. Je to svetlo- a teplomilné spolo
čenstvo nižších polôh, na strmších svahoch, vápencovom,
alebo čiastočne odvápnenom i silikátovom podklade.
Ako príklad fytocenologickej štruktúry uvádzam
zápis z južnej časti Melých Karpát /Hrubý Pleš, k.
335,5, severne od Lamača, nadm.v. cca 250 m, analyzo
vaná plocha 20 x 20 m,
v = 15 m, priemerná hrúbka
stromov 30 cm, pokryvnos ť 60 %,
pokryvnos ť 40 %,
E^ pokryvnosť 60 %, 26.V.1982/.
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Quercus cerris 3i Q. pubescena /incl. Q. virgiliana/ 1-2, Acer cempestre 1
Ej Ligustrum vulgar# 2, Sorbus torminalis 1, Acer
campestre 1, Rhamnus cathartics 1, Crataegus monogyne 1,
Rosa gallics +, Quercus pubescens +, Derbaris vulgaris
+, Cornus mas +, Corylus aveliana +.
E-^ Dictamnus albus 1, Lithospermum purpureo-coerulaum 1, Polygonatum multiflorum 1, Melittis melissophyllum 1, Geum urbanum 1, Geranium robartianum 1, Veronica
hederifolia 1, Ulmus scabra 1, Melica unifiers 1, Calystegia sepium 1, Quercus pubescens +, Pulmonaria ma
culosa + , Euonymus europaea +, Stachys sylvatica +, Ra
nunculus illyricus +, Poa nemoralis +, Galium aparine + ,
Arum maculatum +, Rhamnus cathartics + , Torilis japonica +, Ficaria verne + , Chelidonium maius +, Galeopsis
pubescens +, Coronilla varia г.
Uvedenú fytocenózu a iné fytocenózy podobného zlo
ženia z oblasti Malých Karpát možno interpretovať ako
asociáciu Dictamno-Sorbatum Knapp 1942 alebo jej veľmi
blízke spoločenstvo! Fyziognomický ide o svetlo- a te
plomilný vysokokmenný les, v ktorom dominuje Quercus
cerris a s nižšou pokryvnosťou je prítomný aj Quercus
pubescens /incl. Q. virgiliana/. Dub cerový je východosubmediteránnym elementom, dub plstnatý mediteránnym.
Inými druhmi submediteránneho pôvodu sú Sorbus torminelie, Li "ospermum purpureo-coeruleum, Melittis melissophyllum a i. Dictamnus albus je euroazijsko-kontinentálno-submediteránnym fytogeografickým elementom /Ober
d o r f e r, 1970/.
Malokarpatské fytocenózy, patriace k tejto aso
ciácii sú ovplyvnené hospodárskou činnosťou človeka,
čiestočne ruderalizované /prítomnosť druhov ako napr.
Sambucus nigra, Chelidonium maius a i./. Vedúcimi druh-
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mi bylinného poschodia sú Dictamnus albus, Lithospermum
purpureo-coerule um a Polygonatum multiflorum. Machové
poschodie chýbe, alebo je bezvýznamné. Asociácia Dictamno-Sorbetum 3tojí na rozhraní medzi bázickými a čias
točne kyslými spoločenstvami na výslnných, teplých, nie
extrémne suchých stanovištiach nižších polôh v kolinnom
stupni. Ekológia a rozšírenie tohto spoločenstva v Ma
lých Karpetoch i v iných územiach bude predmetom ďal
šieho štúdie.
SÚHRN

V príspevku sa uvádza charakteristika lesného spo
ločenstva, dosiaľ pre územie Slovenska nezisteného.
Výskyt asociácie Dictamno-Sorbetum Knapp 1942 v Malých
Karpatoch sa dal očakávať, pretože z oblasti Litavských
hôr v Rakúsku /Leithagebirge/ a z východného okraja Álp
bola táto asociácia už dávnejšie uvádzaná. Dietamno-3orbetum Knapp 1942 predstavuje 3vetlo- a teplomilné lesné
spoločenstvo zo zväzu Quercion pubescentis-petraeae
Br.-BI. 1931. Charakteristické druhová kombinácia: Quercus cerris, Q. pubeacena /incl. Q. virgiliana/, Rosa
gallics, Sorbus torminalis, Dictamnus albus, Lithospermum purpureo-coerule um, Coronilla varia. /Spoločenstvo
es vyskytuje v nižších polohách, no vápencových, čiastočne odvépnených i silikátových substrátoch/.
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DICTAMNO-SORBETUM KNAPP 1942 IN DEN KLEINEN KARPATEN
Albert § c e p к a
Der Beitrag bringt die Charakteristik der Assoziation Dictamno-Sorbetum Knapp 1942, einer bipher unbekannten ’.Valdgesellschaft fur das Gebiet der Slowakei.
Das Vorkommen dieser Assoziation in den Kleinen Karpa
ten war zu erwarten, weil im Gebiet des Alpenostrandes
und der Leithagebirge schon friiher efagef iihrt^wurde.
Dictamno-Sorbetum stellt eine Licht - und V/ärmegesellschaft sus dem Verband Quercion pubescentis-petreeae
Br.-Bl. 1931. Die char8kteristische Artenkombination:
Quercus cerris, Q.. pubescens /incl, Q. virgiliana/,
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Rosa gallics, Lithospermum purpureo-coerulaum, Coronilla varia. Die Geaellschaft kommt in niederen Lagan
auf baaischen, teilwaiaa entkalkten oder Silikatsubstraten.

DIOTAMNO-SORBETUM KNAPP 1942 В МАЛЫХ КАРПАТАХ
Алберт Ш ч е п к а
Институт экспериментальной биологии я экологии ЦВЭН.САН
Братислава

3 статье приводится характеристика лесного сообщества,
до сих пор не обнаружено на территории Словакии. Встре
чаемость ассоциации Dietamno-Sorbeturn

в Малых Карпатах

можно было ожидать потому, что она приводится из восточ
ного края Альп, область Литавских гор в Австрии /Leiíhagebirge/.

Ассоциация представляет светло- и теплолюби

вое лесное сообщество союза Quercion pubescentis-petraeae
Br.-BI. 19jl« Характеристическая видовая комбинация:
Quercus cerris, Q. pubescens / включая Q. virgiiisna/,
Rosa gallica, Sorbua torminalia, Dictamnua albus, Lithospermům purpureo-coeruleum, Coronilla varia.Сооб
щество встречается в низших местоположениях, на известня
ковых, частично лишение извести и силикатных субстратах.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov. bot. spol., Nitra, 1984
PRÍSPEVOK K POZNANIU PRODUKCIE NADZEMNEJ 31OKASY BYLÍN
V JEDĎDBUČINS
Eva

Krížová

Lesnícka fakulta Vysokej školy lesníckej a drevárskej, Zvolen
Základnou zložkou lesných ekosystémov Je zložka pri
márnych producentov - fytocenóza. Primárna produkcia by
linnej zložky vo vyspelom poraste dáva dobrý obraz o pro
dukčnej schopnosti stanovišťa.
Problematikou sledovania primárnej produkcie bylinnej
zložky sa zaoberalo viacero našich aj zahraničných autorov,
napr. Rajchelowa /1965/, Kazmierczakova /1967/, Brechtl a
Kubíček /1968/, Jurko a Kubíček /1969/, Peřina a Kvit /1975/,
Jurko, Kubíček, Somšák /1981/ a mnohí ňalší. Rozbor metodi
ky sledovania primárnej produkcie podáva Kubíček /1977/.
Cielom práce bolo zistenie primárnej produkcie nedrevnatého podrastu v zapojenom poraste a na rúbani v objekte
štátnej prírodnej rezervácie Mláčik v Kremnických vrchoch.
Bola tu založená trvalá výskumná plocha v spoločenstve sku
piny lesných typov Abieto-Fagetum nižší stupeň /Zlatník,
1959/, lesný typ 5 302, nízkobylinná nitrofilná Jedľová
bučina nst, typ fytocenózy: Asperula odorata - Oxalis acetosella - Lamium galeobdolon - Mercurialis perennis - Polygonatum verticillatum /Hančinský, 1972/. Plocha sa nachá
dza v nadmorskej výške 820 m n.m., expozícia východná,
sklon 7 °.
Dominantnými druhmi spoločenstva sú: Asperula odorata,
Lamium galeobdolon, Oxalis acetosella, ostrovčekovite má
dominantný výskyt aj Mercurialis perennis. Charakteristická
je účasť druhov podhorských: Polygonatum verticillatum, Prenanthes purpurea, ako aj výs :yt vysokých bylín a papradín:
Senecio fuchsii, Dryopteris filix-mas.
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Drevinové zloženie odpovedá prirodzenému, hlavnou
drevinou je buk s prímesou jedle, zastúpené sú aj javor
horský, jaseň, ojedinele brest. Porast je výškové a hrúbkove diferencovaný, cca 120 ročný, zakmenenie 08, zápoj
gO %.
Druhá plocha bola založená na rúbani, v rovnakej nad
morskej výške, expozícii a sklone. Podlá indikácie podras
tom ide o odlesnené štádium základného typu xytocenózy les
nej plochy.
Pre sledovanie primárnej produkcie nadzemnej biomasy
nedrevnatého podrastu sme volili metódu nepriameho odberu
podlá Kubíčka /1977/. Odber sa robil v priebehu roku 1983
v troch termínoch počas vegetačného obdobia, na jar 17.
mája, v lete 11. júla, na jeseň 14. októbra /dalej v texte
i v tabuľke sú termíny odberu označované jar - leto - je
seň/ .
Produkcia sušiny nadzemnej biomasy v kg.ha”1 je uve
dená v tab. 1.
V roku 1983 bol nasledovný priebeh podľa ročných ob
dobí :
jar

leto

567

391,35

jeseň

roč. obdobie

330

kg.ha'14

Na celkovej produkcii sa najviac podieľajú druhy;
Mercurialis perennis 25 - 30 %, Asperula odorata 15 - 25 %,
Lamium galeobdolon 7 - 11 %, Sanicula europaea 7 - 10 %,
Oxalis acetosella 0,5 - 8 >ó, Dryopteris filix-mas 1 - 6 %.
Podiel ostatných druhov je podstatne menší. Biomasa všet
kých druhov od jari do jesene klesá; okrem Mercurialis pe
rennis, Pulmonaria officinalis a Dryopteris filix-mas.
Na rúbani je priebeh odlišný. Podstatne vyššia bola
produkcia biomasy v lete, kedy dosahuje takmer trojnáso
bok jarnej a štvornásobok jesennej produkcie:
jar
leto
jeseň
roč. obdobie
1217

3488

921

g.ha"1
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Na celkovej produkcii sa najviac podieľajú: Rubus idaeus 21 - 36 5í, Rubus hirtus 14 - 28 %, Senecio fuchsii
7-15 5í, Carex sylvatica 1 - 7 5í a i. Na rozdiel od les
ného porastu má väčšina druhov na rúbani produkčné opti
mum v lete. Výnimkou Je Asperula odorata, ktorá má aj tu
produkčné optimum na Jar. Vzhľadom k tomu, že rok 1983
bol extrémne suchý, považujeme tieto údaje za informatív
ne a až výsledky z áalších rokov prinesú objektívnejšie
informácie.
Literatúra:
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” Uel jednotlivých druhov na celkovej suchej hmotnosti biomasy v slt Abieto~Fagetum
Tab.č. 1

nst v roku 1983 na lesnej ploche
Biomasa sušiny
jedinca /g/

Počet,jedincov
1CK. ha L

Drt.n

jar

letp

jeseň

jar

leto

jeseň 1

439
1204
162
141
41
4

186
196
109
99

0,35
0,06

0,49
0,13
0,22
0,24

9
91
36
11

6
81
22
12
23

0,22
0,08
0,22
0,29
0,55
0,27
0,34
0,1
0,37
1,68

Bic masa sušiny
kfi . ha-1
leto
jeseň
j»

Jj
Mercurialis perennis
Asperula odorata

506

1452
19Ô
214

Lamium galeobdolon
Sanicula europaea
Symphytum tuberosum

165
194
Glechoma hederacea ssp.hirsu ° 15
Veronica officinalis
111
Dentaria bulbifera

Pulmonaria officinalis
Dryopteris í'ilix

~

mas

Geranium robertianum
Impatiens noli - dangere
Oxalis acetosella
Viola sylvatica
Euphorbia amygdaloides
Polygonatum verticillatum
Galeopsis tetrahit
Suma

45
11
43
165
2580
20
5
3
" 12

-

85
2560
9
9
3
7

-

-

1165
5
7

0,31
0,27
0,39
0,26
2,1
0,09
0,18
0,47
0,11
0,016
0,001
0,10
0,31
0,24
0,013

-

0,1
0,012
0,09
0,4
0,41
0,15

r

0,24
0,16
1,68
1,56
0,15
-

0,01
0,11
0,36
-

177,1
87,12
61,38
57,78
64,35
50,44
31,5
9,99
8,1
5,12
4,13
2,64
í 2,58 J
2,0
1,55
0,72
0,156
567,26

............

96,6

91,14
103,48
24,0
24,0

96,3
40,04
40,9
22.6
1,08
3,06
8,5
13,32
18,48

-

1,44
13,0
36,96
18,7
3,45

-

1

8,5
31,0
0,81

-

j

3.63
1.23
1,05
391,35

+ Orámikované hodnoty značia, že druh je z hľadiska produkčného dominantný alebo subdominantný

11,65
0,55
2,52
-

330,59

1

Podiel jednotlivých druhov na celkovej suchej hmotnosti biomasy v slt
Abieto “ Fagetum nst v roku 1983 na rúbani____________________ Tab*č» 2
Počet , edincoj^. ha"l
Druh

jar

leto

jesetl

jar

leto

jeseíi

13,7

11,7

258,66

863,1

329,56

180,7

488,52

261,96

116,63

157,32

95,7

92.8

54

63

28

4,79

Kubus hirtus

65

69

37

2,78

7,08

107

114

-

1,09

1738

145

145

65

0,66

0,64

58

51

-

1,62

9,78

Asperula odorata

819

450

142

0,09

0,1

Dentaria bulbifera

194

-

-

0.23

-

Pulmonaria officinalis
Senecio fuchsii

7,08
1,68
0,14

-

93,96
72,71

8,8

3,49

Petasites albus

1,04

1,95

Athyrium filix - feioina

29

30

-

1,2

2,2

0,09

32,3

1,07

29,52

Urtica dioica

13b

0,19

41

50

8

0,72

1,59

79,5

28,48

24,05

20,2

48

12,24
8,56
53,94

67

0,89

0,37

0,02

0,4

266

260

0,43

0,89

0,14

19,78

236,74

36,4

164

149

0,34

1,12

0,12

15.3

206,1

17,88

127

122

0,1

0,12

0,24

18,4

0,27
0,42

1,37

0,1

15,12

2,06

~

65
120

Carex sylvatica

46

Bromus ramosus ssp.benekenii

45
164

Viola sylvatica

0,62

66
161,09

-

32
1010

Euphorbia amygdaloides
Impatiens noli " tangere

34,8

Geranium robertianum

56

58

45

Dryopteris filix ~ mas

22

19

"

-

9,24

15,24
1 79,46 1
39.14

“

29,28
4.5
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70,2

0,81

20

181

-

181,48

-

36

170

19,88

45

37,44

52

Hordelyinus europaeus

557,46

39,69

49

-

109,2

-

36

0,89

jeseň

44,62

Salvia glutinosa

0,44

leto

s. ha-1

jar

Kubus idaeus

Stachys sylvatica

Biomasa sušinj

Biomasa sušiny
jedinca /’g/

Pokračovanie tab,č. 2

r-

1

.................... ..—

10

■ o,36

0,43

0,5

8,28

-

i,??

6,32

-

? ,08

9,89
25,28

0,12

0,2?

0,25

6,48

14,58

42

42
-

0,15

0,4?

-

6,2

19,74

-

7
12

7
12

5
-

o,?3
0,43

3,18

5,11
5,16

21,91
7,56

1,8

1?
48

23
40

20
-

0,24

o,63
o,?6

o,36
-

4,08

17,48

8,4

0,0?

0,28

0,42
-

3,36

11,12

-

6

4

-

-

0,78

5,32

Oxalis acetosella

8i

84

42

Fragaria vesca
Moehringia trinervia

3
14

9
-

9
-

0,75
0,42

0,84

Scrophularia nodosa

5

2

Kerourialis perennis
Cirsium arvense
Veronica officinalis
Spilobium montanum
Scrophularia scopolii
Polygonatum verticillatum
Sanicula europaea
Saleopsis tatrahit
Myceiis muralis

23
4

23
4

5^
42

54

3
•

Suma

0,13
0,008

1,33
0,01

0,14

0,23

0,005
1,25

-

2,16

0,003
0,29
-

0,07

0,21

5
-

10,05

-

!
0,13
2,61

2,07
-

-

6,25

4,32

0,63

L217.52

3488,39

921,27

___

.

Orámikované hodnoty značia, že druh je z hľadiska produkčného dominantný alebo subdominantný
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НАДЗЕМНОЙ БИОМАССЫ ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИ
ТЕЛЬНОСТИ В ПИХТОВО-БУКОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ
Ева К р и ж о в а
Лесотехнический Институт, Зводен
В работе содержатся результаты исследования первич
ной продукции надземной биомассы травянистой раститель
ности в сообществе группы типов леса Abieto-Fagetum низ
шей степени, отобранной в весенний, летний и осенний пе
риоды в 1983 г. Отборка была проведена в насаждении и на
лесосеке. Выли получены следующие данные: весна - 567 кг
-1
-1*
-1
. га , лето - 391 кг . га , осень - 330 кг . га , т.е.
биомасса из леса. На лесосеке величина биомассы составлж-1
-1
ла: весной - 1 217 кг . га , летом - 3 488 кг . га ,
осень» - 921 кг . га*1.
Для изучения первичной продукции был испольвован
метод косвенной отборки по Кубичку /1977/.
CONTRIBUTION ТО THE KNOWLEDGE OP OVERGOUND BIOMASS
PRODUCTION OP PLANT LAYER IN PIR-BEEOH STAND
Era

Krížoví

University of Forestry and Woodteohnology,Zvolen
Results of the research of primary production of
plant layer overground biomass in the group of forest ty
pes Abieto-Fagetum inf* are given.Ths experimental material
was sampled 3 times yearly.The following biomass produc
tion was estimated*spring 567 , summer ЗЭ^ .autumn 330
kg/ha -ail for forest stand * and for elearcut area <
spring-1.217 . summer -3.488 and autumn 921 kg per hectare.
Method of indirect estimation according to Kubíček was used*
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DUBINY

DETVIANSKEHO

Daniel

PREDHORIA

M i a d o k

Katedra botaniky,geobotaniky a pedológie Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského,Bratislava
Dubové a dubohrabové lesy Detvianskeho predhoria sú
ako súvislejšie komplexy zachované len v jeho juhozápad
nej a západnej časti.Stredná a východná Časť Predhoria
je silne antropogénne pozmenená,majúca charakter lazovej
krajiny s exstenzívnou poľnohospodárskou štruktúrou.
Detvianske predhorie vzniklo ako výsledok denudačného procesu,ktorému podliehali najmä málo odolné pyroklastiká stratovulkánu Poľany.Hlavnú horninovú masu Pred
horia vytvárajú pyroxenické andezity a najmä ich oyroklastiká v tufovom a prechodnom vývoji,na svahovinách kto
rých sa vyvinuli hnedé pôdy nasýtené,lokálne nenasýtené
/as.Duerco petraeae-Carpinetum/.Na miestach,kde sú vul
kán! ty prekryté sprašovými hlinami,v závislosti cd moc
nosti prekryvu sú vyvinuté illimerizované pôdy alebo hne
dé pôdy nasýtené /as.Quercetum patraeae-cerris/.
Klimaticky Predhorie patrí do mierne teplej oblasti
s priemernou ročnou teplotou cca T °C a priemerným ročným
úhrnom zrážok cca 7YO mm,
Syntetickým zhodnotením snímkového materiálu dubín
Detvianskeho, predhoria sme zistili,že lesné porasty tvo
rené druhmi Quercus petraea s.l.,Carpinus betulus,prípad
ne juercus cerris ako edifikátormi stromovej vrstvy a akcesorickou Tilia cordata s význačnými bylinnými druhmi
mezofíIných dubín patria do as.Querco petraeoe-Csrpínetum Soc et Foes /31/57 em,.liadok 80. Nachádzame ich na
hnedých nasýtených a nenasýtených pôdach vo výškovom stu-
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pni 450 - 750/800/m n.m.,na južne.juhozápadne a juhový
chodne sklonených svahoch,pretiahlych chrbtoch,náhorných
plošinkách,ale i v konkévnch terénnych útvaroch,pokiaľ
bioklimatické podmienky sú ešte priaznivé pre vývoj a udržanie tohto spoločenstva.Ak presahujú limit tolerancie
vystriedané sú tzv.holými bučinami.
Porasty as. Querco pertaeae-Carpinetum vplyvom mie
rne odlišných ekologických vlastností biotopu vykazujú
odpovedajúce odlišnosti v skladbe spoločenstva,ktoré sa
najvýraznejšie prejavujú v bylinnej vrstve na základe čo
ho sa asociácia rozpadá na 3 subasociácie:
1 - melicetosum uniflorae /ííikyška 39/Klika 42 s relatívne zriedkavým ostrovčekovitým výskytom.Obsadzu
je teplotné najpriaznivejšie stanovištia dubohrabového
lesa
2 - poetosum nemoralis /Mikyška 39/Klika 51 - poras
ty tejto■subasociácie sú v Detvianskom predhorí najrozší
renejšími
3 - caricetosum pilosae /Sillinger 29/Klika 37 - po
rasty mezofilného dubového lesa s výraznejším uplatnením
Fagus sylvatica v stromovom poschodí a mez-oŕytov v bylin
nom poschodí.Tvoria prechodný článok do bučín s Carex pilosa alebo holých bučín.
Čiastočný obraz o synmorfológii mezofilných dubín
nám poskytne zoznam druhov s triedami stálosti a udaním
rozpätia početnosti a pokryvnosti získaný z tabuľky zo
stavenej zo 17 snímiek.Charakteristická druhová kombinécia: Quercus petraea s.l. E,-V ',£0~I
,E-,-IV -',Carpinus betulus E,-IV+~^,E2-II+~‘L,E,-rV'+~^ ,L.athyrus vernus
V+ 2,Campanula raguijculoides

,Cruciata_glabrs

Fragaria vesca TV',Luzula luzuloides IV
+-2

+—?

,Pulmonaria

mollis IV
,Clinopodium vulgare III
,Mycelis muralis
III1"”'*', SiftJienciáln^druh^subascciáciínielicetosum

s

-
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l-к
uniflorae - Melica uniflora II '.pcetosum nemoralis - Poa nemoralis V+-4 .caricetosum pilosae - Carex pilosa
I3-4.Asarum europaeum I+-3,Oxalis acetosella Ix>Ostatné
~—
druhj;:Quercus cerris E^-III
,Ej-I .Fagus sylvatica E-II+"3,E2-I+,E1-IIIr"1,Tilia cordata E.j-12.E.-I1,!,-!!
Larix decidua E-.-I3',Corylus avellana E-,-1

,E,-IIr-4,

**

t

*“

t*

Lonicera xylosteum Ej-I ,E^-I
>Picea abies E..-I ,Lsthyrus niger III+~3",Mellttis meliSsophyllum Шг’\са+ —2
-r —1
Hum odoratum III
,Veronica chamaedrys III
.Ranuncu
lus cassubicus IIIr-3",Dryopteris filix-mas IIIr-+.Galium
scftultesii II*-3,Viola reichenbaehiana II4-3-.Euphorbia
amygdaloides II4-3-,Symphytum tuberosum. II+-3,Rosa sp.
■ť

II .Hieracium murorum

T»»-*-

t*-2

II*.Pyrethrum corymbosum

4--T

II
_

,

_ hel

Campanula trachei!um II
.Astragalus glycyphyllos II* *
Veronica officinalis II*”*.Digitalis grandiflora 1Гг-~,
T»«+

- «■, 2

4

Senecio fuchsii II
.Mercurialis perennis /paxii/II *
Hieracium. racemosum iť^.Maí anthemům bifolium II'-3'.
Hromus benekenii IIr-x.Polygonatum multiflorum IIr-"t ,
Lapsana communis IIr-4.Galeopsis pubescens IIr-"' ,Hype-

ricum montanum II^Campanula persicifolia
IIх
,Cerar
12
sus avium II .Glechoma hirsuta I - .Dactylis glomerata
I1-4.Galeobdolon luteum I^.Dentaria bulbifera.I^-3-,Polypodium vulgare Г-3-,Ajuga reptans I^^.Cystopteris fragilis I1" x,Alliaraia petiolata Ir-3',Heracleum sphondylium Ir

,Silene vulgaris Ir_4 .Acer campestre Ir-4,Grost*

P

sularia uva-crispa I .Stellaria nemorum I .Geranium robertianum I^.Vincetoxicum hirundinaria- I^.Lamium macula1

+ «-1

4. «.n

turn I .Coronilla varia ľ
.Primula veris I
.Urtica
dioica I .Acer platanoides ľ .Actaea spicata I+,8rachypodium sylva*icun I*,Crataegus laevigata I1’-4.Hypericum
perforatum Ir_ .Sedum maximum I1"-4,Lilium martagon Ir-^
Salvia glutínosa I*-4 .Hypericum. hirsutum Ir-+,?oa angustifolia Ir

,Melica nutans Ir 4.Spilobium montanum Ir-4

-
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Prur.us spinosa Ir_+.Calamagrostis arundinacea Ir-+ a 30
druhov,ktoré beli len jedenkrát prítomné.
Druhovo i ekologicky sa líšia porasty teplomilnejších dubín Predhoria,ktoré sú rozšírené najmä v juhozá
padnej a západnej časti orografického podcelku na illimerizcvaných pôdach sprašových hlín,v kontaktnej zóne
so Zvolenskou kotlinou a Eierne sa dvíhajúcimi širokými
chrbtami po obidvoch stranách údolia Hučavy,všade tam,
kde sú vulkanoklastiká prekryté vrstvou sprašových hlín.
Vystupujú až do 700m n.m.Pcrastotvornými drevinami as.
Quercetum petraeae-cerris Soó 57,kde tieto dubiny zara
dujeme sú Quercus cerris a jedince hybridnej populácie
Quercus petraeae x Quercus pedunculiflora.Quercus petraea s.l. sa vyskytuje menej často a Carpinus betulus má
len náhodný výskyt.Na ploche 1 zápisu na rozhraní Zvo
lenskej kotliny a Detvianskeho predhoria boli zastúpe
né aj jedince druhu Quercus pedunculiflora.
Výrazným e stálym druhom bylinného poschodia týchto
porastov je Carex montana.Bohatá je aj účasť termoŕytov.
Pravidelný výskyt acidofilného druhu Luzula luzuloides
a účasť dalších acidifytov ako:Calamagrostis arundinacea,
Hieracium murorum,Melampyrum pratense,Melampyrum nemorosum a iné indikujú proces degradácie pôdy a oprávňujú
syntaxonomicky spoločenstvo zaradiť do subasociácie luzuletosua albidae /ZÓlyomi 54/Soó 64.
Na utvorenie vernejšej predstavy o cenotických po
meroch spoločenstva uvádzame zoznam druhov s udaním trie
dy stálosti,ktorý bol získaný z tabuľky získanej z 13 snímiek.Charakteristická druhová kombinácia: Quercus cerris
+ Г7---- 7------"5-----------------E,-V
,E0-I ,E.-IV
,Quercus petraea x pedunculiflora
i
^
4- ■*1-3
*
4. —"5
Г,-IV"
,E -II ,D,-IV
,Carex montana V ",rragaria ve—1
i-о
i-!
sea V -,Cruciate glabra V
,Festuca hetero~hylla Г7 j
J- „2
7.2
VJola reichenbachiana IV ~,Clinopadium vulgare IV ",

-

Ч-—2

Lathyrus niger XV
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+—?

,Astragalus glycyphyllos IV

1-2

,Poa

1-2

angustifolia IV
,Ranunculus cassubicus IV
,Poa neBoralis rv+-^,Campanula rapunculoides IV ^, Symphytum. tu
berosum III1’- ,Betonica officinalis II'-£.Serrtaula tinctoria I+-lPotentilla alba I .Diferenciálně druhy subл._ч---------- ------asociácierluzula luzuloides V
,Calamagrostis arutidinacea III ~,Hieracium muroruia Ill '".Melampyrum praten+ _о
1
se II
jMelampyrum nemorosum I •Ostatné_druh^: Quercus
r3-4_w
и -ttI-2^Quercus pedunculifloraE,petraea s.l.II*
tE^ , E-^-II
,Quercus pedt
-r,E?-I+ jCarplnus betulus E,-I+ ,E--III+-^ ,E.,-Iirt~‘'
rl-2 ,Corylus avellana II .Fagus sylvatica E--I v,-II
,Tilia
cordate Е?-Г ,|T-II+-1»Cerasus avium"E2-I'7E1-II‘,Franguls sinus

E„-I 7E-,-I ,Crataegus laevigata E0-i .E.-IIlľ
^

1—2

^

+ _ ->

1

Lathyrus vernus III
/Veronica chamaedrys III
,Prbnla veris III+-1,Mycelis muralis Ill^'^Vincetoxicum hirundinaria IIIr-1,Melica nutans II+_2,Euphorbia cyparissias II+-1,Hieracium racemosum II+-1,Fragaria moschaťa
-+_1,Hrachypodium sylvaticum II+-1,Ajuga reptans П+“*
II
Hypericum montanum II+-1,Bracftypodium pinnatum II2-^,Eu
phorbia amygdaloides II+-1,Melittis melissophyHum II+-}
Campanula trachelium. II+ ^,Veronica prostrata II'

,Vi
ola cracca II+ ^,ííypericum perforatum IIr-+^Torilis ja-

ponlca II"-',Pyrethrum corymbosum IIr-+.Coronilla varia
0

1

9

t

I“,Galium, odoratum i ,Galium schultesii ľ^Agrostis capiilaris I jAvenula praeustal^Geum. urbanum I+,}
,neracleum
sphondyHum I ,F.osa sp.I ,Viburnum opulus I' ,Acer
cam,Ace
Tr-+ ,Pulmonaria mollis I1 a 36
pestře Iх ,Prunus spincsa IE""r
druhov s jedným výskytom.
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OAK FORESTS OP DET7TAHSKĽ PREDHORIE

Daniel 'J. i s d о к
Department of Botany,Geobotany and Dedology,Faculty
of SciencejComenius University,Bratislava
Summary
Oak forests of Detvianske predhorie according to the
different species composition and the habitat conditions
are included into two associations:Querco petraeae-Carpinetum Soo et ?ocs/31/57 em.Iriadck 80 with subassociations
- r.elicetosum uniflorae /Mikyska 39/Klika 42,poetosum ne~
moralis /Mikyška 39/Klika 51 and caricetosum pilosae /Sillinger 29/Klika 37 /Carpinion betuli/,and association
Quercetum petraeae-cerris Soó 57 subass.luzuletosum albidae /Zolyomi 54/Soo 64 /Quercion pubescenti-petraeae/.
ДУБРАВЫ ДЕТВИЯНСКОГО ПРЕДГОРЬЯ

Даниел M и а д о к
Кафедре ботаники,геоботаники и почвоведения Факультета ес
тественных наук Университета имени Коменского,Братислава
Резюме
Дубравы Детвиянского предгорья в соответсвии с разли
чиями видового состава и условиям среды возможно включить
в две яссоцияции: Querco petraeae-Carpinetum Soó et Does
/31/57 em.Miadok 80 c субессоцияциями - melicetesům uni ~
florae /MikySka 39/Klika 42,poetosum nemorslis /Mikyška
39/Klika 51,caricetosum pilosae /Sillinger 29/Klika 37
/Carpinion betuli/ и ассоцияции Quercetum petraeae-cerris
See 57 ey6ncdyzuletosum albidae /Zolyomi 54/Soc- 64 /Quer
cion pubescenti-petraeae/.
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POUŽITÍ SEMIKVANTITATIVNÍCH ZNAK0 PSi ANALYSE POPULACÍ
Bohumila

Holubičková

Středisko biomatematiky ČSAV, Praha
Při studiu variability znaků v populacích se často
používá semikvantitativní (ordinální) hodnocení znaků ne
jen pro metodickou jednoduchost, ale i z důvodů teoreti
ckých. Tento přístup je mnoha autory považován za biolo
gicky realističtější než přístup kvantitativně biometri
cký, který pracuje s parametry normálního rozložení. Jed
nou z nejznámějších semikvantitativnlch metod je Andersonův hybridní index, použitelný i při studiu variability,
která není přímým důsledkem hybridizace (Anderson 1949).
Jevy podobné introgresivní hybridized jsou známé např.
z polyploidních nebo agamických komplexů (Grant 1976).
Pro tento typ variability navrhujeme termín "bipolární
variabilita".
Hybridní index je v podstatě jednoduchá diskriminač
ní analysa, při níž se váha znaků určuje subjektivně. Je
ho přednosti je, že rychle a a minimálními prostředky po
skytuje názornou informaci o struktuře populace. Má však
i některé nedostatky. Vícevrcholové rozložení četností do
voluje testovat pouze hypotézy o homogenitě dvou nebo ví
ce populací, ale znemožňuje lineární uspořádání souboru
populací. Hodnoty hybridního indexu pro jednotlivé rostli
ny závisejí do značné míry na výběru znaků a volbě tříd.
Výsledný histogram shrnuje vstupní informace tak, že není
možno eliminovat nebo alespoň odhadnout zkresleni, způso
bené neadekvátním znakem nebo nevhodným dělením! na třídy.
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Uvedené nedostatky vesměs souvisejí se sčítáním hodhot hybridního indexu při nízké korelaci mezi znaky. Je
možno se Jim vyhnout tím, že analysujeme každí znak samo
statně. Adekvátním popisem populace jsou pak četnosti tříd
a jejich rozložení. Při studiu rozsáhlého souboru dat při
nesl tento postup zajímavé poznatky. Četnosti tříd pro ráz
né znaky se většinou lišily i v jedné populaci, ale vždy
se daly apromimovat rozložením, kde teoretické pravděpodob
nosti jsou dmérné členům v polynomu (a + b)n při n + 1
třídách a a + b = 1

, tj. rozložením binomickými.

Toto rozložení četností připomíná štěpné poměry u hyb
ridů, jde však o formální podobnost. Binomické rozdělení
má zde čistě deskriptívni charakter. Skutečnou příčinou je
způsob, jak je variační rozpětí znaku rozděleno do tříd.
Semikvantitativní stupnice je subjektivní, ale třídy jsou
"dobré" v určitém, taxonomům srozumitelném smyslu. Rozlože
ní třídních četností je pak funkcí tohoto semikvantitativního rozdělení plynulé variační řady. Zdá se, že tento typ
rozložení variability taxoncmických znaků je jedním ze za
mlčených předpokladů intuitivní taxonomícké klasifikace.
Taxonomieké třídění chápeme jako "dobré", jestliže variabil
ní znak má rozložení semikvantitativních tříd blízké bino
mickému.
Aproximace binomickým rozložením umožňuje odhad paramet
rů
a a b , které jsou jednotkou statistické analysy. Před
stavují relativní četnosti faktorů, které můžeme označit
jako "teoretické taxonomieké znaky". (Odpovídají vlastnos
tem taxonů, zúčastněných na vzniku variabilní populace, a
můžeme je rozlišit na "vlastní" a “cizí". Mírou pronikání
cizího znaku do populace je pak příslušný parametr binomi
ckého rozložení, tj. relativní četnost "teoretického znaku".
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Tato statistika využívá informace ze všech pozorovaných
četností a je proto lepším odhadem než prostá relativní
četnost okrajové třídy. Parametr n a Jeho interpretace
souvisí s taxonomickou koncepcí komplexu. Jestliže je n
eudé (a počet tříd lichý), vzniká intermediární třída,
posuzovaná zpravidla jako více méně samostatný variant.
Liché n a sudý počet tříd se více blíží pojetí dvou ta
xonů s vergenty. V praxi se nejčastěji setkáváme e děle
ním na 3 nebo 4 třídy, tj. n = 2 nebo n = 3. Dělení na
pět tříd (n = 4)
se uplatňuje zejména při studiu kom
plexů tvořených třemi taxony.
Shoda empirických dat s binomickým rozložením byla
nejprve zjištěna na datech z komplexu Pinus mugo - P.
uncinate (tab. 1). Analysa znaku "souměrnost šišek" v ně
kolika desítkách populací tento předpoklad potvrdila; zá
roveň odkryla geografickou strukturu introgrese a vysvět
lila rozdíly mezi populacemi alpskými a karpatskými (Holubičková 1972, 1980, 1982, me.). Aproximace binomickým
rozložením byla dále ověřena na datech řady autorů, zí
skaných z různých taxonů. Z nich uvádíme analysu dat Končalové a Jičínské (1973). Tabulka ukazuje zřetelně, jak
se v populacích se stoupající nadmořskou výškou mění po
díl rostlin s přitisklými a vzpřímenými kališními cípy.
Tato závislost není z procentuálního zastoupení tříd tak
zřejmá. Je to zároveň ukázka použití předem stanovených
„
2
2
stupňů introgrese "(0,35 + O.05) , (0,9 + 0,1) ....
2
~
... (0,5 + 0,5) , které usnadňují přehled při větším po
čtu populací a rozšiřují možnosti testování.
Binomické rozložení semikvantitativně hodnocených
znaků se explicitně projevuje jen v náhodném výběru z (lo
kální) populace a u četností tříd Jednoho znaku. Poruše-
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ním náhodnosti mlže být i sběr, prováděný bez zřetele nf
existenci a velikost kloní. Statisticky významné odchýlí
vznikají nejčastěji: 1. nedodržením náhodnosti sběru, 2<
neadekvátním dělením variačního rozpětí znaku, 3. jiným
typem variability než bipolární. Mlžeme-li tyto příčiny
vyloučit, pak mohou odchylky upozornit na některé další
souvislosti. Tak příčinou nízké četnosti intermediární
třídy mlže být omezená hybridizace u taxon! в částečným
překrýváním doby květu nebo přežívání parentálních gene
rací u dlouhověkých rostlin apod. Naproti tomu zvýšená
četnost intermediární třídy mlže indikovat přítomnost
ustáleného hybrigogenního variantu, který se chová jako
samostatný taxon. Jde tedy o složitější komplex tří taxonl a jejich intermediárních forem, pro který už polynom
(a + b)r‘
není adekvátním modelem. Takovou strukturu vystihuje polynom

(a + b + H)

.

Neětěpící variant je zpravidla morfologicky neodliěitelný od "normálních" hybridi a intermediárních forem obou
plvodních taxonl, takže při analyse materiálu tyto dvě tří
dy splývají. To platí i pro četnosti v rozvedeném polynomu,
který рек mé tvar a2 + 2afi + (h2 + 2ab) + 2bn = b2.
Má pět tříd, ale jejich četnosti jsou jiné než při (a + b)4.
Pro odhad parametri existuje značně náročná metoda minima2
—2
lizace
x .Je možno použít i jednoduchých vztah! a = Va ,
b = /Б2 a H = 1 - а - b.
Tyto odhady nejsou nejlepší,
dávají pouze hodnoty blízké skutečným, což však většinou
postačí. Z četností při jiném počtu tříd je možno usuzovat
na existenci komplexu s’ hybridogenním variantem, ale para
metry rozložení se z nich odhadovat nedají.
Závěry o struktuře populací v komplexu tohoto typu
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byly ověřeny na datech z literatury, bylo by však žádoucí
zpracování rozsáhlejších souborů. Velmi dobře se к tomuto
účelu hodí populace druhů Swida sanguines, S. australis a
jejich hybrida S. hungarica. Variační rozpětí celého kom
plexu a jeho rozdělení na 5 tříd Je obsaženo v taxonomické
koncepci J. Holuba (1981), která rozlišuje tři druhy (jeden
hybridogennl) a dva vergenty. Semikvantitativnl analysa a
popis pomocí binomického rozloženi může byt užitečný i při
studiu jiných kritických skupin, Jako Jsou např. Quercus
petraea, Q. dalechampii a Q. polycarpa apod.
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Tab. 1. Rozložení třídních četností pro tři znaky v populaci
Pinus uncinata (Bejvíz) a výpočet parametrů pro znak
"souměrnost Šišek"; 0, 1, 2 - pozorované a očekáva
né četnosti tříd
0
habitus

0

symetrie

9

umbo

97

12
0

й + b

329

111 209
162

70

0

0+1
0,2 + 0,8
0,54 + 0,46

(a + b)2 * a2 + 2ab + b2;
a = 1 - b;

r

12

b * x/n;

13,1 105,3 210,6

1,64

95,9 163,5

0,29

69,6

a + b = 1
x =* £ HjXj/N

x » (9.0 + 111.1 + 329.2) : 329 * 1,6
b * 1,6 : 2 * 0,8

a = 1 - 0,8 * 0,2

Tab. 2. Poloha kaliSních cípů u r&ží ze sekce Eucaninae v oko
lí Sitna (data podle Končalová et Jičínská 1973) a
vztah к nadmořské výšce; pozorované; a očekávané čet
nosti třídí 0 - ^ , 1 - tr, 2 - v i jj£4při 2 st. v.
0
B: 300-400 m
A: 300-400 m
D: 650 m

12

a + b

12

X*
0,31'

209 23 1

0,95 + 0,05

210,3 22,1 0,6

130 42 0

0,85 + 0,15

124,3 43,8 3,9

4,23

21,8 10,8 1,4

0,18

23

6 5

0,8 + 0,2

C: 800 m

31 25 0

0,75 + 0,25

E: 800 m

15 27 7

0,6 + 0,4

0 11 3

0,4 + 0,6

F: 1000 m

0

3,5

4,26

17,6 23,5 7,9

1,31

31,5 21
2,2

6,8 5

5,59
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ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРИ АНАЛИЗЕ! РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
Богумила Голубичкова
центр биоматематики, Прага
Назначенный метод изучения переменности у локальных
популяций основан на анализе полуколичественных /порядко
вых/ признаков. Сбор данных и ранжирование признаков такое
же, как у индекса гибридности Андерсона; для каждого при
знака обрабатывается отдельно. В случае, когда данные пред
ставляют собой случайный выбор из популяции, возможно час
тоты классов аппроксимировать с помощью биномиального
ложения

раз

и расположение признака описать параметрами этого

разложения. Этот метод позволяет проверять сходство популя
ций, сравнивать их и п. Дискуссия ведется об условиях и
предпосылках этого метода и таксономическом изложении ре
зультатов .
THE SEMIQUANTITATIVE SCALING IN ANALYSIS OF PLANT POPULATIONS
Bohumila

Holubičková

Center of Biomathematics, Czech. Acad. Sci., Prague
There is proposed a method of description of variabil
ity in local populations; it is based upon the analysis of
semiquantitatively evaluated characters. The data sampling
and character scores resemble those in Anderson's hybrid
index, but each character is treated separately. If the
data represent a random sample from a population, it is
possible to approximate the class frequencies by the bi
nomial distribution and to describe the pattern of the
character by the parameters of the distribution. This
approach enables the statistical testing of hypotheses,
comparison of populations etc. The conditions and presumpt-ions of the validity of this method as well as the inter
pretation of results are discussed.

III. SEKCIA

OCHRANA RASTLINNÝCH ZDROJOV
A PLÁNOVANIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ
KRAJINY
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Zborník zo IV. zjazdu Slov. bot. epol., Nitra, 1984
POTENCIÁLNE PREDPOKLADY TVORBY FUNČNE3 ZELENE
V POĽNOHOSPODÄRSKED KRA3INE
Dán

S u p u k a

"Arborétum Mlyňany" - Ústav dsr.drobiológie CSEV SAV,
Vieska nad Žitavou
Polnohospodárska krajina tvori prioritne materiál
nu základňu rastlinnej a živočíšnej výroby pre potreby
zabezpečovania výživy obyvatelstva. Pre dosiahnutie ma
ximálnej produkcie pristúpilo sa v poslednom období
k rozvoju intenzifikačných faktorov ku ktorým patria
hlavne : zcelovanie pozemkov,' agromelioračné úpravy,
mechanizácia prác, chemizácia /hnojenie i ochrana/,
šľachtenie /kultúrnych plodin aj úžitkových zvierat/,
kooperácia a špecializácia.
Poľnohospodársku krajinu treba zároveň chápať ako
súbor prvkov neživej a živej prírody, ktorých dynamiku
a zastúpenosť vedome či nevedome reguluje človek svojou
hospodárskou činnosťou s využívanie v procese poľnohos
podárskej výroby. Odrazom tejto činnosti je súčasná
/reap, druhotná/ štruktúra krajiny. Poľnohospodárska
pôda zaberá 7 060 365 ha, t.j. 65,2 % z celkového pôd
neho fondu ČSSR /lesná 34,9 %, ostatné plochy 9,9 %/°
Dej nevyhnutnou súčasťou je aj rozptýlená zeleň, ktorej
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nezastupitelnost možno dokumentovať kvantitativnou efek
tívnosťou v celom rade funkcii zoskupených do nasledov
ných oblasti / Kontriš 1978, Supuka 1983/ s Funkcia pro
dukčná, funkcia ekologická, funkcia biologická, funkcia
kultúrna, funkcie rekreačná.
AJ ke3 sú funkcie a opodstatnenosť zelene v poľno
hospodárskej krajine zjavné, zaznamenávame v poslednej
dobe rapídny úbytok jej plochy. Prvá inventarizácia roz
ptýlenej zelene v ČSSR sa uskutočnila v rokoch 1954-1959
fotogrametrickou metódou /podlá metodiky LESOPROOEKTu
Zvolen 1954/, avšak pre nedostatok podkladových materiá
lov nemožno uviesť komplexný pohlad na jej vtedajší stav.
V súčasnej dobe chybuje akýkoľvek dokument o kvantite
a nehovoriac už o kvalite rozptýlenej zelene. Možno však
s is to tou tvrdiť, že v archívoch existujú letecké foto
grafie z ktorých by bolo možné zeleň v poľnohospodárskej
krajine aspoň zhruba vyhodnotiť, štruktúra krajiny sa
však veľmi dynamicky mení.
Niektoré parciálne výsledky výskumu poskytujú len
čiastkové informácie. Napríklad zo skúmaných poľnohospo
dárskych objektov v ČSR len 4,0 % má kvalitnú funkčnú
zeleň, 34,2 % je čiastočne ozelenených a 61, 8 % je prak
ticky bez zelene /Souček 1983/. V záujme ochrany pôdy
pred veternou eróziou vysadilo sa v 50» rokoch v poľno
hospodárskej

krajin® Slovenska spolu

61 miliónov topo-

- 311 -

lov, z ktorých dnes zostalo len asi 2 tisíc km radových
výsadieb.
V súčasnej dobe nekompromisného pôsobenia zákona
o ochrane polnohospodárskej pôdy č. 53/1966 Zb. a zákon
SNR č. 78/1976 Zb. je nevyhnutné hladať možné cesty a
rezervy pre tvorbu funkčnej zelene, pretože aj ona sama
prispieva k ochrane polnohospodárskej pôdy. Rôzne vedec
ky zdôvodnené podklady hovoria o potrebe 3-7 % podielu
rozptýlenej zelene v polnohospodárskej krajine. Pre do
siahnutie tohto dela existujú nasledovné potenciálne
predpoklady :
1. Sídelné - aj ke3 priemerná vzdialenosť šidiel s viac
ako 500 pracovnými príležitosťami je v ČSSR 13,7 km,
hustota osídlenia malými obcami do 500 obyvatelov Je
velká a zaberá až 77,3 % všetkých šidiel ČSSR, z toho
v SSR 64,1 %, ČSR 82,2 % /Svetlík 1977/. Tieto šidla
malého typu môžu byť potenciálnou plochou pre tvorbu ze
lene, hlavne v kontaktných zónach a velkoplošnou polnohospodárskou krajinou, kde sú lokalizované ovocná sady,
vinohrady ale aj sezónna zeleň kultúrnych plodín.
2. Prevádzkovo-komunlkačné - na príklade vybraných územ
ných celkov v ČSR, ktoré predstavujú 860 km2 bolo ziste
né, že jeden polnohospodársky výrobný objekt pripadá na
90-350 ha pôdy, pričom plošný záber jedného objektu čini
1,5-3,5 ha /Souček 1983/. V rámci koncentrácie a Specie-

1Izáci* výroby •• počíta ao zníženia poStu hospodárskych
objektov živočíšnej výroby о 1/3 prlSoa stavy úžitkových
zvierat v Jednom ustajnení dosiahnu až 10 000 kusov.
Окгов objektov živočíšnej výroby každá výrobno - hospo
dárska jednotka /3RD,ŠM/ aá alnlaálne 2 prevádzkovo aechanlzsčná dvory. V obidvoch typoch objektov je alnlaálne 30 % plôch ne ktorých by bolo aožná vysadiť zeleft.
Z hygienického hlediska ausia byť faray lokalizované
1-2 ka od okraja šidiel, s ktorým eú spojená oestnou koaunikáclu. Okrea toho v CSSR je 73 719 ks cestných komu
nikácii, ktorá poskytujú plochy cestných pozemkov pre
výsadbu zelene na ploche 30-33 tlelo ha. Železničná trak
cle predetevujú 13 21S ka s primeranými potenciálnymi
plochami pre zeleft. Taktiež poXná tvrdá a zemná cesty
trvsláho charakteru dávajú predpoklady pre výsadbu linio
vej zelene.
3. Vodohospodárske - polnohoapodárskou krajinou preteká
hustá eieť prirodzených aj regulovaných /99 040 km/ vod
ných tokov, odvodňovacích a zavodňovacích kanálov, vod
ných nádrži a priehrad /31 300 ha/, ako aj rybníkov
/66 000 ha/. Vytvorenia čo lan jednoradových pásov pob
režnej zelene obohatila by sa krajina o významný podiel
líniovej vegetácie /Ouva,Klečka,Zaohar et al. 1981/.
4. Pôdoochranné - vodná erázia postihuje 23 % plôch úze
mie ČSSR, pričom poškodzuje až 46,5 % rozlohy polnohos-
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podárskej pôdy. Veternou eróziou je postihnutých 13 %
územie ČSSR, pričom je deštrukčné ohrozených 22-29 %
výmery polnohoepodárskej pôdy /Duva et al. 1981/. To je
výžny dôvod k tomu, aby aa v polnohoepodárskej krajine
zakladali funkčná plochy zelene hlavne tam, kde sú pôdy
priamo ohrozené týmito deátrukčnýml javmi.
Hlavnou cestou je funkčná a geomorfologická typizácla území, pričom rozhodujúcim činitelem je stupeň ohro
zenia pôdy eróziou. Podlá Vanička /1980/ optimálne vel
kost honov z hlediska ochrany pôdy pred vodnou eróziou
má byť podle sklonitosti svahov nasledovná : 2° - 160 ha,
3° -100 ha, 6e-70 ha, 7°-25 ha, 10°-15 ha, l2°-6 ha,
l5°-3 ha, l7°-2 ha. Znížením potenciálnej možnosti ohro
zenia pôd veternou eróziou hlavne v rovinatých územiach
spočíva v zakladaní funkčne účinných vetrolamov. Počíta
sa, že protiveterná účinnosť ochranných pásov siaha do
vzdialenosti 10-násobku Ich výšky /Ferber 1974/.
5. Hospodársko-úpravnícke - podlá vládneho nariadenia
č.47/1955 Zb. uskutočňujú sa v polnohoepodárskej krajine
súhrnné hospodářsko - technické úpravy pozemkov /HTÚP/,
ktoré majú zohledňovat aj výsadbu vysokej zelene na
nevyužitých plochách ako eú strže, výmole, prudká svahy,
kamenisté stráne a pod.
Táto činnosť by mala byť v súlade s komplexným biolo-
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glckým plánom krajiny, ktorého metody umožňujú riešiť
optimálnu štruktúru a využívanie krajiny vrátane roz
ptýlenej zelene.
6. Výchovné - spočívajú v možnostiach prehĺbenia výchov
ného procesu na poľnohospodárskych školách všetkých
stupňov so zameraním na tvorbu a ochranu rozptýlenej
zelene v poľnohospodárskej krajine.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ЗЕЛЕНИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ЛАНДШАФТЕ
Ян

С у п у к а

"Арборетум Млынянн" - Институт дендробиологии ЦБЭН’САН
В последствии интенсификации сельскохозяйственного
производства убывает рассеянная зелень в сельскохозяй
ственном ландшафте, которая в нем исполняет функцию про
дуктивную, экологическую, биологическую, культурную и
для отдыха. Потенциальные предположения для повышения
доли рассеянной зелени можно разделить на: селищные, производство-комуникативные, водохозяйственные, почвозащитныё, ховяйственно-регулативные, воспитывающие.

POTENTIAL ASSUMPTIONS OF FUNCTIONAL VERDURE CREATION
IN AGRICULTURALLANDSCAPE
Oán

S u p u k a

Arboretum Mlyňany - Institute of Dendroblology of the
CBES SA6
In consequence of the intensification of agricultu
ral production there occur decrease of sprayed verdure
in agricultural landscape which fulfils there a productional, ecological, biological, cultural and recreatio
nal function. Potential assumptions for the increase of
sprayed verdure share can be devided in : settlementlike
working - communicative, relating to water supply and
distribution, soil protective, economic - arranging,
educational.
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EKOLOGICKÉ ASPEKTY PESTOVANIA A VYUŽITIA VYBRANÝCH
CUDZOKRAJNÝCH DREVÍN V POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINE

Ferdinand

Tokár

Arborétum Mlyňany - Éstav dendrobiológie CBEV SAV,
951 52 Slepčany, ČSSR

Gaštan jedlý /Castanea sativa MILL./ sa na Sloven
sku pestuje na 115 lokalitách., najviac v hornonitrian
skej podoblasti. V posledných rokoch vzrástol záujem
o plody gaštana jedlého, čo sa prejavilo aj vzrastom
nákupných ale aj maloobchodných cien. Súčasný stav pes
tovania tejto dreviny ako ovocného stromu na Slovensku
je nedostačujúci.
Za príčiny stagnácie pestovania gaštana jedlého
v ov .rv;»t sadoch na Slovensku sa považuje: neznalosť
domáceho sortimentu, neznalosť ekologických nárokov
a biológie dreviny a nedostatočné informovanosť a pro
pagácia. V posledných rokoch sú to aj obavy z vážnych
hubových ochorení gaštana jedlého /huby z rodu Phytophtors/.
Na Slovensku máme dostatok kvalitných a zdravých
jedincov, prinášajúcich každý rok aj dostatočné množ
stvo zdravého a kvalitného semena, ako aj dostatok eko-
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logicky vhodných stanovišť na zakladanie gaštanových
sadov najmä v južnej pahorkatinnej oblasti /dĺžka ve
getačného obdobia 160 dní, priemerné ročná teplota nať
7 °C, priemerné teplota v októbri nad 8 °C a v januári
-1,5 °C až 4 °C, pričom mrazy v normálnych zimách ne
klesajú pod -25 °C a ročný úhrn zrážok je nad 550 mm/.
Najlepšie mu vyhovujú kyslé alebo slabo kyslé stanoviš
tia s ľahšími a dostatočne hlbokými pôdami na vyvretýc)
a metamorfovaných horninách. Vápenatým pôdam sa vyhýba.
Z lesníckeho hľadiska mu najlepšie vyhovujú skupiny
lesných typov Carpineto-Quercetum, menej Fageto-Quercetum.
Doterajšie výsledky o produkcii plodov v gaštano
vých sadoch nás presviedčajú o ich správnosti a renta
bilnosti ich zakladania. Odhliadnúc od prepočtov zostá
va faktom špecifickosť gaštanových sadov, ako aj sku
točnosť, že v tých polohách, kde sa gaštanové sady na
vrhujú nedosiahne vyššieho finančného efektu žiadna iná
kultúra za tak minimálnych nákladov. Treba tiež uviesť,
že gaštan jedlý je drevinou vysoko dekoratívnou
a v čase kvitnutia aj medonosnou. Zvyšuje celkový ráz
krajiny. Možno ho preto s úspechom využiť aj pri stvárňovaní prírodného prostredia našej poľnohospodárskej
krajiny.
Priaznivé výsledky v raste a produkcii objemu
a biomasy dosahuje gaštan jedlý aj v lesných porastoch,
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ktoré sa založili na vydelimitovaných bývalých poľno
hospodárskych pôdach, čim pozitívne vplýva aj na kli
matický režim susediacich poľnohospodárskych pozemkov.
Napr. v rovnorodom poraste v Žiranoch dosiahol pri
veku 26 rokov celkovú objemovú produkciu 337 m^.ha-'*'
a priemerný ročný objemový prírastok 13 m^.ha"‘^.rok“'1'.
Z hľadiska fotosyntézy je dôležitý poznatok aj o in
dexe listovej plochy /2,09-5,89 ha.ha~V rôznych typov

mladých /13 ročných/ porastov gaštana jedlého.
Dub červený /Quereus rubra L./ sa pokladá pre
pomery strednej Európy za drevinu budúcnosti. Z jeho
predností sa uvádza predovšetkým nápadne rýchly rast
v mladom veku, skromné ekologické nároky, veľká pri
spôsobivosť, odolnosť voči hubovým ochoreniam a hmy
zovým poškodeniam, odolnosť proti mrazu a estetický
vzhľad. Na Slovensku sa pestuje v lesných porastoch
na ploche 61,65 ha, častý je však jeho výskyt v par
koch.
Možno ho s úspechom pestovať v teplých, ale aj
mierne teplých oblastiach do 500 m n.m. predovšetkým
na stanovíštiach duba letného. Dobré výsledky posky
tuje na úrodnějších, mierne hlinitých a na živiny bo
hatších pôdach. Vo vyšších polohách ho poškodzuje sneh.
Pre rýchly rast a melioračné schopnosti jeho význam
vzrastá. Pre rezistenčnosť proti exhalátom je vhodný
aj pre výsadby do priemyslových oblastí a na rekulti-
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váciu háld. S ohľadom na jeho vysoké estetické vlast
nosti /tvar a farba listov, borka, veľkosť koruny/ môže
byť použitý aj ako parková drevina. S úspechom ho môže
me použiť aj pri ozeleňovani poľnohospodárskych objek
tov /napr. aj do alejových výsadieb/.
Naše výsledky o objemovej produkcii rovnorodých
porastov duba červeného potvrdzujú názory mnohých auto
rov o jeho vyššej produkcii v porovnaní s produkciou
domácich dubov. Zistili sme, že dub červený má v rovno
rodom poraste v skupine lesných typov Carpineto-Quercetum na alúviu rieky Nitry pri veku 29 rokov objemovú
produkciu 263 m^.ha-^, čím predstihuje produkciu domá
cich dubov na najlepších stanovištiach o 15 rokov. Pritom
istom veku sme zistili celkovú nadzemnú biomasu v suši
ne 175,5 t.ha“^ a index listovej plochy 6,02 ha.ha-^.
Pomerne málo údajov nachádzame u nás o využití
a produkcii orecha čierneho /Juglans nigra L./. Do les
ných porastov sa najčastejšie vysádzal v nižších oblas
tiach Slovenska, v skupinách lesných typov Ulmeto-Fraxinetum, Fageto-Quercetum a Carpineto-Quercetum na plo
che 73,88 ha. Na jeho pestovanie možno odporúčať oblas
ti s priemernou teplotou vegetačného obdobia 15 °C
s počtom bezmrazových dní aspoň 150. Týmto požiadavkám
zodpovedá územie okolo dolných a stredných tokov všet
kých našich väčších riek.
Naše výsledky z porastov založených na alúviu riek
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Hrona a Nitry ukázali na dobré produkčné schopnosti,
dobrú kvalitu jeho kmeňov a koruny. Při veku 34 rokov
dosiahol v oblasti Hrona objemovú produkciu 199 m^.ha”^
a celkovú nadzemnú biomasu v sušine 92,5 t.ha""^. Index
listovej plochy je 3,59 ha.ha”'*'. Priaznivé výsledky
sme zistili aj v zmiešaných porastoch orecha čierneho
s dubom červeným na alúviu rieky Nitry. Pri veku 30 ro
kov dosahujú porasty objemovú produkciu 259 m^.hs”^
a celkovú nadzemnú biomasu v sušine 167,6 t.ha”'*'. Index
listovej plochy je 6,30 ha.ha”^.
Orech čierny vyniká aj po estetickej stránke /lis
ty, borka, plody/. Nemá žiadnych škodcov. Známe sú jeho
toxické účinky voči hmyzu, čo sa môže priaznivo využiť
pri sadovníckych úpravách objektov poľnohospodárskej
živočíšnej veľkovýroby.

Súhrn

V referáte sa zhodnocujú výsledky ekologického vý
skumu Gastanea sativa MILÍ., Quercus rubra L. a Juglans
nigra L. na Slovensku. Rozoberajú sa ich ekologické po
žiadavky, výsledky produkcie objemu a biomasy, indexu
listovej plochy. Naznačujú sa spôsoby ich intenzívnej
šieho využívania aj v poľnohospodárskej krajine.

__ - 322 ■ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКО
ТОРЫХ ИНОСТРАННЫХ ДЕРЕВЬЕВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ЛАНДЗАФТБ
Фердинанд

Токарь

Арборетум Мдввяня - Институт дендробнологин ЦБЕН САН
951 52 Слепчаны, ЧССР
В докладе оцениваются результаты экологических ис
следований Caetanea sativa Mill., Quercus rubra L. и
Juglane nigra L.HafСловакии. Продеыоястрированны их
екологические требования, реаультаты продукции объема
и биомассы, индекса листовой поверхности. Намечены спо*
собн их более интенсивного исподьаования также в сельс?
хозяйственном .ландшафте.

ECOLOGICAL ASPECTS OF SELECTED EXOTIC WOODY.PLANTS CUL
TIVATION AND USE IN AGRICULTURAL LANDSCAPE
Ferdinand

Tokár

Arboretum Mlyňany - Institute of Dendrobiology of the
Centre of Biologic-ecological Sciences of the Slovak
Academy of Sciences, 951 52 Slepčany, fiSSR
In the report results of the ecological research
of Caetanea sativa Mill., Quercus rubra L. and Juglane
nigra L. in Slovakia are evaluated. Their ecological
demands, results of volume and biomass production, of
the luuf surface index ere analysed. Ways of their more
intensive use even in agriculture are indicated.
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Zborník zo IV, zjazdu Slov, bot, spol., Nitra 1984
SlJČASNÝ STAV FLORISTICKÝCH ZNALOSTÍ
O ZOBORSKEJ SKUPINE TRÍBEČA
Zdenka

Svobodová,

Vladimír

Řehořek

Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra
Súčasťou výskumnej úlohy "Prírodovedný výskum Zobor
ských vrchov", riešenej v r. 1979-81 v Západoslovenskom
múzeu v Tmavé, bol aj detailný výskum floristického zlo
ženia všetkých typov porastov prirodzenej aj poloprirodzenej vegetácie Zoborskej skupiny Tríbeča (Salej iba Zobor),
Do výsledkov sa zahrnuli pozorovania a záznamy nielen za
3 roky trvania výskumného programu, ale za posledných pri
bližne 25 rokov, pričom sa súčasný stav konfrontoval so
staršími i novšími literárnymi údajmi. Je zaujímavé, že
literárnych prameňov k flóre Zobora je pomerne málo na
priek tomu, že táto dominanta okolia Nitry je a bola pred
metom záujmu mnohých botanikov. Spracovanie kompletného,
zatiaľ iba rukopisného zoznamu flóry cievnatých rastlín
s uvedením ich rozšírenia na území Zobora, ktoré je vý
sledkom uvedeného výskumu, je teda prvou ucelenou štúdiou
tohto druhu (Svobodová et Řehořek 1983).
Tu sú aj odkazy na všetky doteraz publikované pramene.
Zobor predstavuje významnú lokalitu z florogenetiokého i fytogeografického hľadiska. Ako orografický celok
je súčasťou vnútrokarpatakých predhorí, pričom je äaleko
vysunutý do Podunajskej nížiny. To prispieva k druhovej
pestrosti rastlinstva, ktorú ’umocňujú aj rozličné typy
geologických substrátov spolu s členitým reliéfom. Násled
kom toho sa tu stretáme so zástupcami rozličných typov
spoločenstiev.
Podstatnú zložku flóry Zobora tvoria v prvom rade
druhy listnatých lesov karpatského mezofytika, predovšet-

-
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kým dubohrabín, v menšej miere nižšieho bukového stupňa*
vyslovene moatánne druhy chýbajú. Ďalej sú to teplomilné
druhy panónskeho tarmofytika, označované často nepresne
ako "stepné" a "lesostepné"* v podstate ide o druhy bylin
ného podrastu teplomilných dúbrav, ktoré voľakedy pokrýva
li rozsiahle plochy okolitej sprašovej pahorkatiny a pri
jej postupnej premene na ornú pôdu našli refúgium na výslnaýcb svahoch a výhrevných substrátoch Zo'ocra, Samostat
nú ekologickú skupinu predstavujú druhy skalné, viazané
na bázické substráty vápencov a dolomitických vápencoví
túto skupinu charakterizuje takmer úplná absencia dealpínov a prealpínov# Hapokon osobitné postavenie majú dru
hy viazané na extrémne kyslé a minerálne chudobné substrá
ty* tieto tvoria po celom území roztrúsené enklávy acido
filných dúbrav prechádzajúcich po odlesnení na plytkých
pôdaoh do porastov s prevládajúcim vresom, alebo spolo
čenstvá chazmofytov křemencových skaliek a brál.
Pôvodná flóra a vegetácia neostala ušetrená antropických vplyvov, ktorých následkom Je preniknutie celého
radu ekologicky i fytogeograficky význačných druhov do
kontaktnej zóny medzi prirodzenými lesnými i nelesnými
spoločenstvami na jednej strane a poľnohospodárskymi kul
túrami v najširšom slova zmysle na strane druhej. Tento
Jav Je dôsledkom priameho ľudského vplyvu na susedné poľ
né a záhradné kultúry. Ináč Je celé územie pod antropickým tlakom najmä vplyvom rastúceho turizmu. Výnimočným
Javom Je pastva, ktorej je v súčasnosti vystavená iba ma
lá časť územia na juhovýchodných svahoch Vápeníka nad Žiranmi, kde Školský poľnohospodársky podnik VŠP využíva
trávne porasty pre regulovanú pastvu oviec a kôz.
Vyslovene synantropné spoločenstvá vlastného intra
vilánu, poľných a záhradných kultúr a rumovísk s ich cha
rakteristickou flórou sme do našej štúdie nezahrnuli.
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Takisto vo výsledkoch výskumnej úlohy nefigurujú ani tie
synantropné druhy, ktoré prechodne prenikli do komplexu
prirodzených spoločenstiev Zobora pod vplyvom rušivej čin
nosti človeka pri stavebných prácach, dopravou a pod« Roz
šírenie týchto druhov na druhotných stanovištiach bude
predmetom samostatnej štúdie*
Spolu sa v území zistilo 700 taxónov cievnatých rast
lín. Z tohto počtu sa približne 200 druhov doteraz z územia
neudávalo} pozoruhodnejšie z nich uvádzame v nasledujúcom
zozname, nomenklatúra je až na výnimky citovaná podlá Eh—
rendorfera ( Ehrendorfer

1973)s Agropyron tri-

chophorum, Aira elegans, Allium carinatum, Arenaria leptoclados, Arabis auriculata, Aspleaium trichomanes, Brassica
elongata subsp. integrifolia, Campanula rapunculus, Carex
acutiformis, C, caryophyllea, G. polyphylla, Carlina acaulis, Cerastium pumilum. C, tenoreanum, Cotoneaster alaunious, Echium italicum, Epipactis microphylla, E. purpurata,
Erysimum diffusum, Pestuoa gigantea, Gagea transversalis
(Pali.)Stev. (det. L.Hrouda), Gálium parisiense subsp. anglicum, Galium spurium subsp. vaillantii, Genista pubescens Láng (det. J,Holub), Geranium molie, Hieracium macranthum, Laserpitium latifolium, Lathyrus nissolia, Myosotis discolor, Qmphalodes scorpioides, Ornithogalum divergens Boreau a 0. kochii (det* LeHrouda), Orobanche elatior, 0. picridis a 0. purpurea (det. J.Zázvorka), Pimpinella nigra, Plantago stepposa, Quercus dalechampii, Q. polyoarpa a Q. virgiliana (det. J.Koblížek), Rosa albiflora
°piz, R. agrestis, R. coriíŕolia, R. corymbifera, R. elliptioa, R. inodora L., R. micraatha, R. obtusiioiia, R.
rubiginosa. R. squarrasa, R. suboanina, R. vosagiaca a R.
zalana Wiesb. (všetky druhy rodu Rosa det. Č.Deyl), Rumex
tenuifolius, Scorzonors purpure?,* Seseli annuum, dalej nie
ktoré druhy rodu Xhysus (det, J.Čapí s väčším počtom vari
et, ako Th« glabrescéna, Ih. pannonicus a krížence Th. x
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Ventenata dubia, Vlčia sparsiflora, Viola scabra, Vulpia
myuros*
Potvrdili sa mnohé staršie lokality považované za za
niklé (napr. lathyrus venetus, Muscari racemosum a i,) a
naopak sa ukázalo, že z flóry Zobora treba vylúčiť celý
rad druhov publikovaných v starších prácach. Z nich zrej
me v území mohli rásť, ale v Súčasnosti pravdepodobne vy
hynuli tieto: Acer tatarlcum, Aira caryophyllea, Carex re
mote, Glyceria nemoralis, Hepatica nobilis, Linum flavum,
L. hirsutum, Iíepeta pannonica, Podospermum laciniatum,
Prunella grandiflora, Pulsatilla pratensis, Scrophularia
umbrosa, Senecio sylvaticus, Tragus racemosus.
V priebehu posledných 25 rokov sa zrejme v dôsledku
zmenených ekologických podmienok z územia vytratili Coro—
nilla vaginalis, Bquisetum telmateia a Himantoglossum hircinum (v skutočnosti asi iba nedávno odlišený taxón H,
adriaticum Baumann).
V prípade mnohých ďalších druhov sa oprávnene domnie
vame, že sa v starších prácach objavili omylom, zámenou
s inými druhmi, alebo čisto nomenklatorickou chybou} ich
výskyt vylučujeme z dôvodov chorologických a ekologických.
Sú to: Achillea nobilis, Aconitum moldavicum, Anthemis ruthenica, Avenochloa pratensis, Campanula cervicaria, Carex
montana, Centaurea phrygia, Coronilla coronata, Pestuca ovina, Holcus mollis, Koeleria pyramidata, Lathyrus linifolius, Iiuzula sylvatioa, läelampyrum sylvaticum, Minuartia
laricifolia, Lí« satacea, Polystichum aculeatum, Primula
elatlor, Pulmonaria angustifolia, Sambucus racemosa, Sa
xifrage granulata, Teucrium scordium, Thlaspi montanum,
Tx*agopogon pratensis, Verbascum nigrum, Vicia sylvatica.
V niektorých prípadoch ťažko rozhodnúť, či ide o vy
slovený omyl, alebo či druh v území rástol, ale z určitých
príčin vymizol, alebo зте ho prehliadli. Ide o druhy ako
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Achillea collina, Actaea spicata, Aquilegia vulgaris, Вцpleurum praealtum, Dianthus seguieri, Echium russicum, Ga
lium austriacum, Genista germanica, Gnaphalium sylvaticum,
Hypericum montanum, Lactuca perennis, Myosotis sylvatica,
Orchis militaris, Potentilla patula, P. rupestris.
Stojí za zmienku, že toto územie dalo okrasnému zá
hradníctvu svetovú novinku, ktorou je plnokvetý mutant blyskáča záružlolistého (Picaria calthifolia Rchb.), existu
júci zatiaľ v niekoľkých desiatkach exemplárov. Jeho uve
denie do sortimentu skalničiek sa pripravuje pod kultiva
rovým označením *Zobor*o
Oblasť Zobora predstavuje tiež významnú lokalitu z
hľadiska ochrany fytogenofondu, nakoľko z celkového zis
teného počtu druhov vyšších rastlín patrí 21 medzí chráne
né druhy podľa súčasne platnej vyhlášky. Vyčíslením počtu
druhov známych v súčasnosti zo skupiny Zobora podľa prí
slušnosti do jednotlivých kategórií "Zoznamu vyhynutých,
endemických a ohrozených taxónov vyšších rastlín flóry
Slovenska" ( Maglocký

1983) dostávame nasledovné

čísla: Okrem 6 druhov zaradovaných medzi endemity sa tu
vyskytuje 161 druhov .(24% z,celkového počtu), ktoré sú
z celoslovenského hľadiska vzácne alebo v rôznom stupni
ohrozené} z toho 16 patrí medzi kriticky ohrozené, 36
medzi veľmi ohrozené, 43 medzi ohrozené a 66 patrí k vzá
cnejším druhom vyžadujúcim pozornosť.
Časť z nich je svojím výskytom viazaná na územia 3
štátnych prírodných rezervácií} k efektívnej ochrane os
tatných prispeje istotne nedávne vyhlásenie CHKO Tríbeč Vtáčnik, do ktorej patrí aj celá skupina Zobora. Rozvoj
ochranárskej činnosti v rámci CHKO dáva predpoklad k zin
tenzívneniu výskumu všetkých zložiek biocenóz tohto prirodne-krajínársky cenného územia a tým aj k dalšíemu
doplneniu nami zhromaždených údajov.
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СОВРЕМЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФЛОРЕ 30Б0РСК0Й ГРУППЫ ТРИНЕЧА
Зденка

Свободова, Владимир Ржегоржех
Сельскохозяйственный институт в Питре'

Исходя из 25-летних исследований флоры Зобора было
установлено 700 таксонов высших растений в естественных
и полуестественных сообществах включая контактную зону
между лесной и теплолюбивой травянистой растительностью
с одной стороны и площадями пахотной почвы, виноградников
и огород с другой стороны. В работе приведены списки новообнаруженных и вымерших видов, как и тех растений, которые
ошибочно считали местными. Также определяется количество
видов находящихся в опасности по Списку изчеаающих расте
ний флоры Словакии.
CONTEMPORARY KNOWLEDGE OP THE FLORA OP ZOBOR GROUP
OP TRÍBEČ MOUNTAINS
Zdenka

Svobodov á,Vladimír

Řehořek

University of Agriculture,Nitra
Based on 25-years investigations, 700 taxa of higher
plants were estimated in natural and seminatural communi
ties of the Zobor Hill Group including the contact zone
between woodland and xerophytic grassland communities and
those of arable land, vineyards and gardens. The survey
of missing and extinct plants and misquoted species as
well as examples of endangered taxa according to Red Data
List of Slovak flora are given.
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Zborník zo IV» zjazdu Slov.bot*spol#, Nitra, 1984
VEGETÁCIA NA SKLÁDKE LÚŽENCA PRI NIKLOVEJ HUTI V SEEEDI

yiara

Banésová, Juraj

H a j d ú k

Ústav exp. biológie a ekológie CBEV SAV, Bratislava
Prírodovedný ústav Slovenského národného múzea, Bratis
lava
Odpad po spreoovanl niklovej rudy sa ukladá na okra
ji mesta Sered medzi polišmi na

rozsiahle

skládky -

haldy. Osem háld tvarovo i výškovo odlišných pokrýve
skoro 40 ha lužnej čiernozeme a predstavuje velmi zá
važný hygienický problém blízkeho, ale i vzdialenejšie
ho okolia.
Fyzikálne i chemické vlastnosti tejto industriogénnej hmoty, reap, neopedónu podmieňujú vznik e vývoj
zvláštneho ekosystému, ktorý v prírode nemá obdobu.
Sypné hmotnosť lúženca je 1,8, maximálna vodná ka
pacite sa pohybuje od 18,42-24,70 %, v zrnitostnom zlo
žení je najväčšie zastúpenie frakcie 12-17 u /53 %/ a
30 u má 7-21 %. Hmota lúženca má veľkú penetráciu,
takže zrážky veľmi rýchle prenikajú do spodných vrstiev
a veľká časť sa odparí, pretože čierna farba hmoty ab
sorbuje slnečné žiarenie a prehrieva sa. Podľa analýz
chemického zloženia hmota lúženca obsahuje značné množ
stvá kovov - Fe, Ni, Cr /Banásová, Hajdúk 1977/.
Vegetáciu háld sme od roku 1972 sledovali v dvojaž štvorročných intervaloch, naposledy podrobne v roku
1982. Najväčší počet druhov rastlín rastie od úpätia
háld do výšky 3 -miestami 6 m na svahu háld. V tejto
spodnej časti svahov háld je lúženec stečený ns vybágrovanú i dovezenú zeminu a štrkopiesky, ktoré vytvori
li hrádzu pri budovaní nádrže pre lúženec. Zvýšený

transport zeminy a semien z přilehlého poľa a mikroklíma
tejto kontaktnej zóny haldy majú veľký podiel na existen
cii zárastov na báze svahu. Tu majú porasty celkovú po
kry vnos ť 60-80 % a druhy vyššiu abundanciu a dominanciu.
Baatliny s kolovitým koreňom prerastajú vrchnú naplavenú
vrstvu lúženoa a prenikajú do zeminy, kde korenia nepr.
Cardaria drabs, Carduus acanthoides e Convolvulus ervensis. Lem vegetáoie na úpätí svahov háld do výšky okolo
3 m tvoria monospéciové porasty s Cardaria draba, pri
padne druhovo chudobné porasty zložené z ruderálnych
druhov napr. Agropyrum repens, Artemisia vulgaris, Con
volvulus arvensis, Beseda lutes a i. /tab. 1/. Vyššiu
dominenciu na svahoch východnej s severnej expozície do
siahla Dactylis glomerate, na západnej Cardaria draba,
Agropyrum repens, na severnej a západnej Bromus inermis,
na juhozápadnej Cynodon dactylon a na jednej lokalite
severnej expozície aj Arrhenetherum elatius. Vyššie čas
ti svahov, kde je substrát čistý lúženec nepomiešaný
so zeminou, sa vegetácia vyskytuje sporadicky a je sú
stredená na malé terasy, alebo mierne priehlbeniny na
svahoch väčšinou najstarších háld. Rastliny sa vyskytu
jú len na veľmi malých plochách o veľkosti niekoľko de
cimetrov a nesúvislé porasty majú malý počet druhov /tab.
1/. Trávy Dactylis glomerate, Poe pratensis a řástuca
rubra sa vyskytujú na čistom lúženci ako pozostatky po
neúspešnom hydrooseve Rašelinovými závodmi v rokoch
1976-1978 a v roku 1980. Poa pratensis a Pestuca rubrs
rastú ne lúženci ojedinelo, nevytvárajú kvetenstvá ani
odnože. Najvitálnejáí druh s relatívne vysokou klíčivosťou semien /78 %/ je Dactylis glomerate.
Z ratlin spontánnej sukcesie sa na čistom lúženci
najčastejšie vyskytujú Centaurea stoebe ssp. rhenana,
Carduus acanthoides a Salsols kali. Centaures stoebe

- 331 -

ssp. rhenens sa hojne vyskytuje ne úpätiach, kde vytvá
ra početné semsná s veľmi dobrou klíčivosťou /87 %/.
Na čistom lúženci se vyskytuje v oveľa menšom množstve,
evšak aj tu je vitálna. Výskyt tohto druhu sa zazname
nal aj na azbestových haldách v Dobšinej /Banásová 1970/
ako aj na serpentinových pôdach v Teliansku a sev. Por
tugalsku /Pichi-Sermolli 1948, Silva 1970 in Ernst 1974/,
t.j. na substrátoch s vysokou koncentráciou niklu a chró
mu. Možno predpokladať, že Centauree stoebe ssp. rhenana bude patriť medzi tolerantné druhy k týmto kovom,
čo si v budúcnosti vyžiada experimentálne štúdium.
Cerduus acanthoides je ďalší druh, ktorý rastie
na čistom lúženci. Vplyv lúženoa ne tento druh sa pre
javil v znížení klíčivosti semien. Semená jedincov
z úpätia háld, kde korene prenikajú do pôdy mali 6? %
klíčivost, semená jedincov z čistého lúženca mali výraz
ne nižšiu klíčivost /21 %/.
Zvláštnu pozornosť si zasluhuje pôvodný druh slanísk Sslsola kali, ktorá sa na lúženci najhojnejšie vys
kytuje. Početnosť tohto druhu sa mení v priebehu roka.
Koncom mája sa na lúženci objaví veľké množstvo klíč
ných rastlín, z ktorých do dospelých jedincov vyrastie
len niekoľko. Tieto zakvitnú a vytvoria množstvo semien
s dobrou klíčivosťou. Pokles početnosti tohto druhu
v priebehu roka môže byť zapríčinený ej experimentálne
dokázanou alelopetiou autotoxínmi /Lodhi 1979/. Celko
ve možno skonštatovať, že od r. 1978 poklesla početnosť
Salsola kali na halde ale aj na poli, kde sa vyliala
čierna masa lúženca a kde sa rozšírila medzi pestovaný
mi poľnohospodárskymi plodinami.
Vegetácia na haldách lúženoa pri Seredi predstavu
je úplne nový osobitný typ. Svojim druhovým zložením
sa nepribližuje žiadnym porastom z podobných stanovišť,
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z háld, poŕlotačných depónii. Treba zdôrazniť, že kvali
tatívne zmeny flóry od začiatku nášho observačného výs
kumu na lúženei boli relatívne malé»
Obrovské haldy, na ktorých за ani po 18 rokooh
spontánnou sukcesiou nerozšírila vegetácia tak, sby za
medzila prašnosť toxického prachu zo skládok, predsta
vujú vážny hygienický problém. Pri hľadaní možností bio
logickej rekultivácie háld lúženca sme experimentálny
výskum zamerali na zistenie schopností rastu 4 druhov
tráv /Arrhenstherum elatius, Daotylis glomerate, Festu08 rupicola a Lolium perenne/ na lúženei. Zvolili sme
zmesi lúženca so zeminou, a rašelinou a cukrovarakými
kalmi v rôznom pomere /Banásová, Hajdúk 1984/. Ke zá
klade našich experimentov možno považovať za najvhodnej
ší variant pre rekultiváciu primiešanie odpadových cukrovarskýoh kalov v pomere 4:1 a najperspektívnejší
druh pre. rekultiváciu je Dactylis glomerate.
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THE VEGETATION OP NICKEL-SMELTER WASTES NEAR TO THE
TOWN SEREĎ
Viera

Banáeová, Juraj

Haj d ú к

Institute of Exp.Biol, and Ecol. and Slovak Nation. Muse
Bratislava
The nickel-smelter wastes have specific phisico-chemicsl characteristics: low water-cepacity, high tem
perature, low moisture and high concentration of metals
Fe, Ni, Cr. The vegetation cover is concentred to lower
parts of the slopes, where the extraction residue is
mixed with soil. The dominanting species are Carduus
acanthoides, Cardaria drabs, Artemisia vulgaris.‘In the
upper parts of slopes, where the substratum is not mi
xed with the soil, and is composed only of the extraction
residue, stands of Salsola kali, Carduus acenthoides,
Centsurea rhenana and Dactylis glomerate attaining only
low cover are formed. The pot experiments were showed a
possibility to revegetation these wastes by means of
sludge comming from sugar factory.
ВЕГЕТАЦИЯ НА ШЛЯМОВЫХ ОТВАЛАХ НИКЛОВОГО ЗАВОДА В ГОРОДЕ
СЕРЕДЬ
Шламовые отвалы имеют специфические физические и хи
мические свойства: низкую влажность, высокие температуры
и большое количество металов Fe, Ni, Cr.

Вегетация скон

центрировалась на нихную часть склонов, где шлям перемешан
с почвой. Доминируют здесь виды Carduus acanthoides, Car
daria draba, Artemisia vulgaris. На верхних частьях скло
нов, где субстрат чистый шлям, без примеси почвы, находит
ся растительный покров низкой плотности из видов Salsols
kali, Carduu3 acanthoides, Centourea rhenana, Dactylis
glomerate.Эксперименты с выращиванием некоторых видов трав
s лабораторных условиях показали возможность рекультивации
этих отвалов с добавкой отходов из сахарной промышленности
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AGÁT

V OCHRANE A TVORBE KRAJINY
Tibor

B e n S a i?

"Arborétum Mlyňany" - tfstav dendrobiológie CBEV SAV,
951 52 Vieska nad Žitavou
Problematike ochrany a tvorbe krajiny u nás aj
v zahraničí sa venuje pomerne veľa autorov resp. celých
inštitúcií. Stále však, zdá sa, viac argumentujeme eko
nomickými ukazovateľmi než by sme pružne riešili tieto
problémy.
Zeleň

v

poľnohospodárskej

krajine. Hoci dnes už v poľnohospodársko-priemyselnej sústave všeobecne uznávame klimatickú, hydryckú
a edafickú funkciu lesov, z praxe vieme, že sa tieto
veľmi ťažko presadzujú a to najmä v súvislosti s kon
zervatívnou plošnou /kvantitatívnou/ ochranou poľnohos
podárskej pôdy. A tak hoci konštatujeme, že sa zvyšuje
napr. škodlivý účinok vetra, povrchového odtoku, nebez
pečenstvo znečistenia pôdy, potravín a vody /Zachar
1932/, pri realizácii ochranných opatrení nevyužívame
však dostatočne poznatkov, ktoré napr. jednoznačne do
kazujú opodstatnenosť zelene v krajine /Mezera et sl=
1S79, Jůva, Klečka, Zachar et al. 1981, Júve, Zachar et
al. 1961, Benčať F. 1982, Pavlovskij 1982/. Ukazuje sa,
äs v súčasnej dobe vyvstávajú do popreo^a dve otázky
v tejto oblasti, ktoré musíme čo v najkratšej dobe rie-

1. Problémy štruktúry s. rozmiestnenia zelene v in
tenzívne hospodáriacich veľkých poľnohospodárskych kom
plexoch,

'

2. Vhodnosť jednotlivých druhov drevín pre tieto
účely podľa miestnych podmienok a potrieb.
Agát
acacia

biely
L./

a

/Robinia

jeho

miesto

pseudv

kra

jine. Agát biely pochádza zo Severnej Ameriky a do
Európy bol dovezený okolo roku 1601 /Ščepka 1982, Vadas
1914, Pacniak 1981, Kereazteai 1982, Benčať F. 1982/
a konkrétne na územie Slovenska r. 1720 /Benčať F. 1982/.
Jeho dlhá história pestovania /najprv ako okrasnej dre
viny v panských parkoch, neskôr splaňujúceho a vytvára
júceho porasty v lesoch/ nám umožňuje hodnotiť túto dre
vinu ako máloktorú inú /Jurko 1963, Ščepka 1982/. Na
priek tomuto, musíme však konštatovať, že z neznalosti
a nezáujmu, nebola doteraz tejto drevine u nás venované
taká pozornosť, akú by si zaslúžila. Jej mimoriadna
schopnosť zmladzovať a nenáročnosť na stanovištné pod
mienky, časté klčovanie a spásanie, viedli k úplnej de
generácii jej genofondu.
Súhrnný lesný hospodársky plán SSR I L-1980 MVLH
SSR s platnosťou k r. 1979, ráta so zmenou súčasného
plošného zastúpenia agátu z 34 348 ha /t.j. 1,87 % ploš
ného zastúpenia drevín/ na cieľové zastúpenie /na konci
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losť” voči agátu vyplýva jednak z už spomenutej jeho
degenerácie - teda poskytuje málo priemyselne spracovateľného dreva a jednak zo v súčasnosti používanej v les
níctve typologickej školy prof. Zlatníka, ktorá je svo
jou podstatou rekonštrukčná a teda s agátom ako introdu
kovanou drevinou neráta, resp. nevie ho zaradiť do svojho systému. Týmto spôsobom sme si vlastne sami umelo po
stavili prekážky pri využívaní inak pre naše podmienky
výhodnej introdukovanej dreviny. Hlavne naše južné ob
lasti /teda aj poľnohospodársky najvýznamnejšie - Podu
najská, Východoslovenská, ale aj Záhorská nížina/ sú
klimaticky vhodné pre pestovanie agátu a dokonca je tu
možné uplatniť priamo skúsenosti zo susedného Maďarska
/Hrivňék 1982, Kereszteszi 1982, Kohán 1983/, kde naši
susedia sú ďaleko pred nami najmä v otázkach šľachtenia
a zužitkovania agátu.
Ako sme už spomenuli, areál tejto dreviny v SSR je
viazaný na poľnohospodárske oblasti a preto riešenie jej
riadeného

pestovania

je možné a bude

efektívne len v úzkej spolupráci rezortov lesného a vod
ného hospodárstva a poľnohospodárstva a to platí v plnej
miere aj pri zostavovaní funkčnej zelene v krajine.
Okrem tohoto - a to práve pri tejto drevine a prá
ve v tejto súvislosti s poľnohospodárstvom - je nevyhnut
né spomenúť aj včelársky význam agátu. A to z hľadiska

,

- ззв -

národohospodárskeho - agátový med je považovaný za je
den z najkvalitnejších a stáva sa dôležitou zložkou de>

V
vízových príjmov štátu a z hľadiska poľnohospodárstva *
významne pôsobí na biologické zvyšovanie úrodnosti pod*
mienené práve prítomnosťou včelstiev.
Vplyvom agátu na pôdu sa zaoberali u nás Šály 195^
Syobodová 1958. Novšie pozoruhodné názory podáva Keresl
teai /1982/ e hovorí: "Množstvo dusíkatých látok, ktor*
sa ročne dostane do obehu sme ohodnotili na 50 kg,ha”~t
čo je dvojnásobok oproti iným lesným druhom. Tvrdé list
néče vysedené pod agát rastú oveľa rýchlejšie ako bez
neho, čo si vysvetľujeme tým, že do obehu sa dostal vy
soký obsah dusíkatých látok". Na druhej strane však pri
púšťa, že je to rýchlorastúca drevina, preto chemický
obsah pôdy intenzívne využíva, čo môže viesť k rýchlemu
vyčerpaniu slabších pôd.
Súhrn. Na súčasnom stupni existencie veľkých
agrocenóz, je nevyhnutné nielen zastaviť ničenie funk
čnej zelene v poľnohospodárskej krajine, ale z hľadiska
potrieb spoločnosti konkrétne riešiť problémy rozmiest
nenia a štruktúru tejto zelene ako aj konkrétnu hodnotu
niektorých druhov. Jednou z drevín, ktoré v našich pod
mienkach vyhovuje týmto kritériám je aj agát biely /Robinia pseudacacia L./, ktorý sa u nás viaže na poľnohos
podársky významné oblasti. Jeho plné uplatnenie si však
zatiaľ vyžaduj" nové prístupy šľachtiteľsko-pestovateľ-
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ské a to pre uplatnenie jak v lesnej tak i v poľnohospo
dárskej krajine.
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BLACK LOCUST IN THE PROTECTION AND CREATION OF LANDSCAPE
Tibor

B e n č e ť

"Arboretum Mlyňany" - Institute of Dendrobiology CBEV
SAV, 951 52 Vieska nad Žitavou, C.S.S.R
One of woody plant species, which is bound to the
agriculturally important areas under the conditions of
our country is the black locust /Robinia pseudacacia
L./. For full use of this woody plant new accesses in
breeding and cultivation are necessary both in forest
and agricultural landscape.

АКАЦИЯ БЕЛАЯ В ЗАЩИТЕ И СОЗДАНИИ ЛАНДШАФТА
Тибор

Б е н ч а т ь

"Арборетум Млыняны" - Институт дендробиологии ЦБЭН САН,
951 52 Виеска над Китавоу, ЧССР
Одним ив древесных растений, которое в условиях
нашей страны связано с областями U

важными1,

отношению к сельскому хозяйству является белая акация
/Robinia pseudacacia L./. Её полное применение требует
новых подходов при селекции и разведении в лесном и
сельскохозяйственном ландшафте.

пс
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MACHORASTY - INDIKÁTOR! ZNEČISTENIA OVZDUŠIA
Anna

Kubinská

Ústav experimentálnej biológie a ekológie CBEV SAV,
814 34 Bratislava
Prudký rozvoj automobilizmu zanecháve svoje negatív
na stopy v rôznych oblastiach živote človeka, nevyníma
júc ani vegetačný kryt krajiny, ktorý je súčasťou jeho
životného prostredia. Čistote ovzdušie ss stala v sú
časnosti jedným z najzávažnejších problémov životného
prostredia v celosvetovom meradle. Na štúdium problémov,
týkajúcich за znečistenia ovzdušia, sa používa rôzny
rastlinný materiál a aj machorasty pre svoju druhovú
rozmanitosť, štrukturálnu jednoduchosť, vysokú schopnosť
rozmnožovania predstavujú nádejné organizmy - bioindikátory znečistenia.
Fytocenologické a ekofyziologické štúdiá ukazujú,
že druhové ochudobňovenie alebo úplné zmiznutie populá
cií machorastov, predovšetkým epifytov, poukazuje pre
dovšetkým na plynné a popolčekové znečistenie vzduchu
v meste a v priemyselných oblastiach. Peciar /1977/ si
všímal vplyv premávky motorových vozidiel na výskyt a
prosperitu bryoflóry v uliciach Bratislavy a zistil,
že premávka pôsobí škodlivo na machorasty a to niekoľký
mi faktormi: 1/ chemickými vplyvmi výfukových plenov,
2/ vysúšanía ovzdušie zvyšovaním teploty, 3/ vysokou
prašnosťou prostredia, 4/ mechanickým poškodzovaním ma
chových rastlín. Kelda /1983/ dáva prehľad o rozšírení
epifytických machorastov od priemyselného centra v sever-
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nom Estónsku až do prirodzenej krajiny. Získal údaje,
že počet, pokryvno3ť a frekvencia machorastov v centre
mesta sa zmenšuje; druhy Pylaisia polyantha, Amblystegium serpens, Crthotrichum speciosum sú nie tak citliví
k podmienkam mestského znečistenia eko druhy Leskeella
nervosa, Leucodon sciuroides, Radula complanata, Amblys
tegiella subtilis, ktoré už v týchto podmienkach chýba
júRuhling et Tyler /1973/ použili na štúdium znečis
tenia prostredia ťažkými kovmi v Škandinávii druh Hylocomium splendens; materiál sa zbieral najmenej 300 m od
cesty, aby se vylúčili vplyvy lokálnych Pb imisií cest
nej premávky. Podľa ich údajov obsah Pb v Hylocomium
splendens nadobúda hodnoty: vysoké koncentrácie 100-150
ppm, stredné 40-60 ppm, nízke koncentrácie 5-10 ppm.
Ďalší autor Keller /1974/ si vybral ako pokusnú vzorku
Sphagnum a v rozličnej vzdialenosti od silne frekvento
vanej cesty sledoval obsah Pb. Pakarinen et Häsänen
/1983/ tiež sledovali obsah Ug v machoraste Sphagnum
fuscum a v lišajníku Cladonia sylvatica, rastúcich
na rašeliniskách vo Fínsku. Zaujímavé sú výsledky auto
rov Kloke et Leh /1969/ o obsahu Pb u tráv. Vzorky zo
vzdialených miest od dopravy obsahovali cca 10 ppm, v
páse vedľa autostrády cca 65 ppm a v bezprostrednom
strede cesty nad 100 ppm Pb.
Neustále sa zvyšujúci turistický ruch a tým spoje
né premávke motorových vozidiel spôsobuje, že nielen
vzduch, ale vdoke filtračnému účinku aj vegetácia v ši
rokých péeoch pozdĺž ciest je znečistená olovom. Preto
pri výskume vápencových borovicových lesov v Západných
Karpatoch, ktoré okrem svojej hodnoty oko zaujímavé lo
kality autochtónnych borovicových lesov slúžia na rekre
ačné účely,, som sa zamerala na výskum znečistenia pro-
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stredia Pb v týchto porastoch. He sledovanie obsahu Pb
se zbierali dva druhy machora3tov - Rhytidium rugosum
e Rylocomium splendens, ktoré sú hojne rozšírené na lo
kalitách borovicových lesov a vytvárajú veľkoploSné te
restrické pokrývky a veľkým Specifickým povrchom. “Mate
riál sa zbieral z rôznych lokalit a v rozličnej vzdia
lenosti od cesty /údaje v tabuľke 1/. Analýzu Pb v rast
linnom materiále atómovou absorpčnou spektrofotometriou
urobil Geologický prieskum, n.p. Spišská Hová Ves, Labo
ratórne stredisko Turčianske Teplice.
Z uvedenej tabuľky vyplýva, že obsah Pb u machorsstov Rhytidium rugosum a Rylocomium splendens stúpa
priblížením sa k ceste, vo vzdialenosti 25 m od dopravy
aú namerané hodnoty 72,0 - 201,2 ppm pri vzdialenosti
50 m hodnoty klesajú 38,5 - 74,0 ppm. No uvedených lo
kalitách sa u druhu Rhytidium rugosum zistil váčší obsah
Pb ako u Hylocomium splendens, odobratých z toho istého
atonoviäťa /predstavuje citlivejší indikátor/. Vyššie
hodnoty rastú s hustotou premávky a tým tiež rastie kon
taminácia Pb u machorastov. Zistené údaje - pomerne vy
soké koncentrácie Pb dokumentuje vysokú intenzitu do
pravy v oblastiach, slúžiacich na rekreačné účely.
Pri štúdiu problematiky znečistenia ovzdušia sa
dostáva do centre pozornosti otázka, čl zistené Pb v
rastlinách predstavuje nebozpečsnstvo pre živé organiz
my. Túto otázku u ľudí nemožno jednoznačne zodpovedať,
pretože zatiaľ nie sú žiadne podkladové výsledky, aké
množstvo Pb môže zniesť ľudský organizmus bez poškode
nia. Podľa zistonia autorov Kloke et Leh /1969/ človek
denne skonzumuje osi 1,4 mg Pb /v potravinách rostlinné
ho o živočíšneho pôvodu/. Samozrejme hodnoty sa ešte
zvyšujú o mnočatvo Pb zo vzduchu, ktoré človek dýcha
obzvlášť vo veľkých mestách /tolerančná hodnote je asi
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1 mg denne, ale dnešný příjem je už osi dvojnásobný/.
Záťaž ľudského organizmu olovom, i keď sa vždy nemusí
prejavovať otravou, prináša rad závažných zdravotných
problémov a to tak u detí ako u dospelých, žijúcich v za
morenom prostredí.
Nebezpečenstvo olova zvlášť v mestách s intenzív
nou automobilovou dopravou je zatiaľ prehliadané i keď
výsledky vedeckých prác aá varujúce. 0 to väčšie musí
byť úsilie ochrancov prírody za ochranu chránených ob
lastí a to tak vegetácie ako aj ovzdušia, pretože rozvoj
mototurizmu negatívne zasahuje aj tieto lokality.
ZÁVEE
Konkrétne výsledky o znečistení ovzdušia poskytuje analý
za rastlinných vzoriek - machorastov Rhytidium rugosum
a Bylooomium splendens, odobratých na rôznych lokalitách
z borovicových lesov v Západných Karpatoch. Vzorky zo
vzdialenosti 25 m od cesty obsahovali pomerne vysoké kon
centrácie 72,0 - 201,2 ppm a zo vzdialenosti 50 m od
38,5 - 74,0 ppm. Ako naznačujú zistené údaje,zvýšené in
tenzita turistického ruchu prináša so sebou negatívne
vplyvy v oblasti biosféry. Preto sa žiada cieľavedome
riadená ochrana, smerujúca k zachovaniu kvality prírodné
ho prostredia.
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DIE MOOSE - INDIKÁTOREM DER LUPTVERUNREINIGUNG
Anna Kubínska
Institut fur exp. Biol, und 0kol.,CBEV SAV,Bratislava
Die konkréten Ergebnisse uber die Luftverunroini—
gung bietet die Analyse dar Moose Rhytidium rugosua und
Hylocomium splendens. Dos Untersuchungsmateriel wurde
auo versehiedenen Lokolitäten in den Aestkarpaten entnom—
men. Relativ hohe Konzentrationen wurden featgestellt:
72,0 - 201,2 ppm in der Entfernung 25 m von der Straese
and 38,5 - 74,0 ppm in der Entfernung 50 m von der Strasse.
МОХООБРАЗНЫЕ - ИНДИКАТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
Анна Кубинска
Институт экспериментальной биологии и экологии ЦБЭН,САН
Братислава
Приведены результаты эагряэнения атмосферы на осно
ве растительных образцов - мохообразных Rhytidium rugosúm
и Hylocomium splendens из разных местонахождений сосновых
лесов в Западных Карпатах. Образцы на расстоянии 25 и от
дороги содержали релативно большие концентрации 72,0 201,2 ппы и на расстоянии 50 и 38,5 - 74,0 ппм.

TabulVa 1

1ча/их>й

Fb
druh

lokal iU

Rhytidiua rugosua

V. Fatra, Blatnická dolina, závěr

Hylocoaiua splendens
Rhytidiua rugosua
Hyloconiua splendens
Rhytidiua rugosua
Hylocoaiua splendens
Rhytidiua rugosua
Hylocoaiua splendens
Rhytidiua rugosuo
Hylocoaiua splendens
Rhytidiua rugosua
Hylocoaiua splendens
Rhytidiua rugosua
Nylocomiua splendens

n

ag/iOO,;

n

•»

V. Fatra, Blatnická dolina, začiatok
mm

m

V. Fatra, kota FleJIvca
m

m

V. Fatra, №cpal ski dolina
*»

«

N. Tatry, kóta Baba
w

m

Strážovské vrchy, kóta Starý Háj
Pl

m

Slovenský raj, kóta Sokolie skaly
*

, Dlhé pole

Rhytidiua rugosua

Popradská kotlina, kóta Záačisko

Hylocoaiua splendens

Pieniny, kóta Golica

pp*

suSifty/
vzdtalenos
od cesty v

4,35

43,5

3,85

38,5

50
«

13,80

138,0

25

12,25

122,5

«4

17,45

174,5

«9

14,20

142,0

n

10,80

108,0

N

10,60

106,0

N

14,30

149,0

4»

э.зе

99,2

m

10,80

108,0

«4

7,20

72,0

*

20,12

201,2

4,77

47,7

50

12, tvá

126,4

25

7,40

74,0

50

9*е

Obsah Pb v aaehorastoch nu vybraných lokniitích v borovicových lesoch
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Zborník, zo IV. zjazdu Slov.bot.spol.,Nitra, 1984
ZKE1ÍY SPCS03ENĚ VPLYVOM ČLOVEKA V DUBOVO-HRABCVYCH
LESOCH NA MYJAVSKEJ PAHORKATINE
Martin

Mi c h a 1 k o

Ústav experimentálnej biológie a ekológie CBEV SAV,
Bratislava

dvoB
Duoovo-hrabové lesy sa dnes v oblastí Myjavskej
pahorkatiny zachovali len na časti svojej pôvodnej roz
lohy. V dôsledku zvláštneho kopaničiarskeho spôsobu
osídlenia je tu vela možností sledovať zmeny v lesných
porastoch spôsobené činnosťou človeka.
Územie Myjavskej pahorkatiny sa nachádza medzi Bie
lymi a Kalými Karpatami a medzi Záhorskou a Podunajskou
nížinou, Po geologickej i geomorfologickéj stránke tu
vystupujú dve výrazné časti, a to vlastná flyšová pahor
katina a bradlové pásmo, ktoré ju rozdeľuje. Začína sa
pri Pbdbranči a v rôznej šírke sa ťahá ďalej východným
a severovýchodným smerom.
Lesy sa zachovali na tomto území v niekoľkých väč
ších celkoch, a to na Starom hrade a Kaštielskej hore
pri Podbranči, na Lipovci medzi Priepasným a Jablonkou,
na Brezine a Lipovci severne od Starej Turej a na Turec
ku pri Novom Meste nad Váhom. Ostatné plochy lesa sú
pomerne malé, ale početné, vyskytujú sa v blízkosti osád
a boli ovplyvňované pri kopaničiarskom spôsobe hospodá
renia častým chodením, pasením, vyhrabávaním lístia,
ťažbou dreva a pod. Dnes tento vplyv pomaly ustáva. Sú
to často kultúrne porasty Pinus sylvestris, Picea abies,Larix aecidua rôzneho veku a to nuď čisté, alebo len
dosádzané do prirodzeného nerastu.
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METODIKA
Pri práci som sa pridržiaval zúrišsko-montpellierskej školy. Získanv zápisový materiál sa zaznamenal na
dierne štítky a podrobil sa numerickej klasifikácii pod
ľa programu KOLAS /Podáni, 1980/. Použila sa pritom me
tóda úplnej väzby a Wishartov koeficient podobnosti.
Stromy a kry som raz nechal hodnotiť ako samostatné dru
hy v každom poschodí a druhý raz súhrnne vo všetkých
troch poschodiach, pričom som bral do úvahy vždy naj
vyššiu hodnotu abundancie' a dominancie. Názvy rastlín
udávam podľa Ehrendorfera /1973/.

VÝSLEDKY
Pri numerickej klasifikácii sa rozlíšili dve skupi
ny zápisov v rámci zväzu Carpinion betuli Issler 1931
em. Kayer 1937. Tieto zhruba zodpovedajú asociáciám
Hacquetio-Carpinetum M. Michalko, ktorú som opísal zo
západného Slovenska /М. Michalko, 1983/ a Carici pilosae-Garpinetum Neuhäusl et Heuhäuslová-Novotná 1964 s.l.
Pri hodnotení druhov drevín len s najvyššou hodnotou zo
všetkých troch poschodí sa ešte výraznejšie odlíšili
fytocenologické zápisy z vápencového podložia bradlového
pásma od zápisov na flyšovom podloží. Niektoré zápisy,
najmä chudobnejšie na druhy v bylinnom poschodí sa pri
radili k iným zhlukom,
V rámci skupiny fytocenóz na flyšovom podloží /as,
Carici pi]osae-Carpinetum s.l./ sa odlíšila časť zápisov
z menších lesíkov v blízkosti osád, ktoré boli viac ov
plyvňované človekom. 5asto je v nich dosádzaný smrek a
borovica, v podraste prevláda Poa nemoralis a často sa
vyskytujú druhy Stachys eylvatica, Moehringia trinervia,
Epilobium montanum, Oxalis acetosella, Festuca gigantea,
Orthilia secunda, Oarex sylvatica, Geranium robertianuu,
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Uvádzam tu na porovnanie tri zápisy zhruba z rovna
kých stanovišť na flyši, no s rôznym ovplyvnením človekom. Prvý /Zápis б. 1/ je z pomerne málo narušeného lasa
z Kaštieľskej hory pri PodbranSi, v druhom prípade ide
o parkový les v blízkosti domov osady, ovplyvňovaný čas
tým chodením, pasením a pod, /Z. š. 2/. V treťom prípade
/Z. č, 3/ sa jedná o kultúrny borovicový porast na mies
te pôvodného dubovo-hrabového lesa.
Zápis č. 1 - Sobotište, osada Černeci, Kaštielska
hora, 20.8.1981, nadm. v. 400 m, expozícia V. sklon 10°,
pod hrebeňom. Priem.výška E4*=14rn, priem.hr. 3^=18 cm,
pokryvnosť E,=75%, E,, =10%, E^=65%, TZ~=0%.
Ej! Quercus daleehampii 3, Fagus sylvatica 2, Carpinus
betulus +; E2: Eagus sylvatica 2.2, Cornus sangunea +;
E^: Carex pilosa, Galium sylvaticum 2.2, Melica uniflora 1.2, Viola reichenbachiana, Hieracium sylvaticum,
Lathyrus vemus, Campanula trachelium 1.1, Poa nemoralis,
Dactylis polygama, Bromus benekenii +.2, Neottia nidus-avis, Cephalanthera longifolia, Ranunculus auricomus,
Euphorbia amygdaloides, rulmouaria maculosa, íragaria
vesca, Ajuga reptans, Hieracium umbellatum, Veronica ehamaedrys, Campanula persicifolia, Kelampyrum nemorosum,
Clinopodium vulgare, Quercus daleehampii, Acer eampestre,
Rosa sp., Comus sanguinea, Crataegus laevigata +, Sorbus tormiiiäiis, ocrophularia nodosa, Hypericum macula turn,
Geum urbanum r.
Zápis č. 2 - Polianka, osada Španková, 17.6.1980,
nadm, v, 340m n.m., expozícia S, sklon 10'-'. Priem, výška
E^=20m, priem. hr. E^=35cm, pokryvnosť

E?=5%,

E1=45%, E0=0%.
E^: Quercus daleehampii 5; E0: Quercus daleehampii 1.1;
E^: Poa nemoralis 3.3, Hieracium sylvaticum, Quercus da-
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lechampii 1.1, Dactylis polygama, Carex pairae, Koehrir
gia trinervia, palmonaria maculosa + .2, Picea ables, Pr
nus avium, ďilia eordata, Hieracium umbellatum, Festuca
gigantea, Veronica chamaedrys, Poa trivialis, Viola reichenbachiana, Mycelis muralis, Epilobium montanum, Fragaria vesca, Taraxacum officinale +, Arrhenatherum elatius, Scrophularia nodosa, Fagus sylvatica r.
Zápis č. 3 - Polianka, osada Dingovia, svah Surovi
na, 17.6.1980, nadm. v. 435m n.m., expozícia J, sklon 15°.
Priem, výška Ej=15m, priem. hr. Ej=25cm, pokryvnosť

Ej=65%, E2=25%, E-^=85%, Eq=0%.,
E^: Pinus sylvestris 4, Picea abies 1, /Quercus dalechampii a Fagus sylvatica mimo plochy/; E2: Prunus spinosa
2.2, Crataegus laevigata, Quercus dalechampii 1.1, Carpinus betulus, Brunus avium, Picea abies, Alnus glutinosa +; E-^: Galium rotundifolium 3.3, Dactylis polygama,
Veronica chamaedrys, Geranium robertianum, Viola odorata,
Kubus fruticosus 2.2, Carex pairae, Oxalis acetosella
1.2, Poa nemoralis, Lactuca muralis, Agrimonia eupatoria,
Fragaria vesca, Ranunculus auricomus, lnula conyza,
Quercus dalechampii, Prunus avium, Prunus spinosa 1.1,
Sanicula europaea +.2, Epilobium montanum, Hieracium
sylvaticum, Urtica dioica, Crataegus laevigata, Acer
campestre, Sambucus nigra,. Quercus dalechampii, Astraga
lus glycyphyllos, Geum urbanum, Euphorbia cyparissias +,
Rumex sp. r.
Pri porovnaní týchto troch zápisov vidno úbytok
lesných druhov a objavujú sa tu mnohé nelesné druhy. V
poslednom prípade už ťažko hovoriť o dubovo-hrabovom le
se, ale mnohé druhy, najmä dreviny, sú tu stále prítom
né a zmladzujú sa. Vnikajú sem druhy z iných typov fytocenóz, napr, Galium rotundifolium, ktoré v Karpatoch nie
je veľmi rozšírené. Oberdoríer /1979/ ho udáva ako druh
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jedľových a smrekových lesov, ktorý sa však vyskytuje
aj v borovicových a smrekových kultúrach. Je potreb
né jeho výskyt tu äalej sledovať.
Myjavská pahorkatina je svojim zvláštnym spôsobom
osídlenia a hospodárenia v minulosti príkladom poľno
hospodárskej krajiny s dostatkom vysokej zelene, ktorá
je rozptýlená po celom priestore. Lesíky tvoria jej
významnú zložku, najmä menej narušené majú veľký význam
pri zachovaní pôvodného genofondu rastlinných druhov,
takisto sú útočišťami pre vtáctvo a zver. Majú aj pôdoochrannú, rekreačnú a estetickú funkciu. Pri intenzi
fikácii poľnohospodárskej výroby, ktorá dnes v tejto k
krajine rýchlo pokračuje, treba brať na nich ohľad a
snažiť sa zachovať aj ich prirodzené zloženie.
SÚHRN
Na Myjavskej pahorkatine sa zachovali rozptýlené
zvyšky pôvodných lesov. Vzhľadom na zvláštny spôsob
osídlenia i hospodárenia sú lesíky v okolí osád dosť
narušené človekom. Na príklade troch zápisov z lesných
porastov vidno vplyv ľudskej činnosti na ich zloženie.
Lesné druhy sú nahrádzané druhmi z iných typov fvtocenóz.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАБОВЫХ ЛЕСАХ МЫЯВСКОГО ГОРНОГО КРЯЖА ПОД
ВЛИЯНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Мартин

М и * а л к о

Институт экспериментальной биологии и экологии ЦБЭН, САН
Братислава
В Миявском горном кряке сохранились рассеянные ос
татки первоначальных лесов. В виду особого способа засе
ления и ведения хозайства, леса лежащие по близости на
селенных пунктов довольно нарушенны человеком. На при
мере трех фитосенологических описаний из лесных порослей
видно влияние деятельности человека на их видовой состав.
Лесные виды замещают виды ив других типов фитоценозов.
CHANGES ХН HORNBEAM FORESTS EVOKED BY THE HUMAN INFLUENCE
IN MYJAVA HILLY COUNTRY (MYJAVSKÍ PAHORKATINA)
Martin Mi o h a 1 k о
Inatitute of exper. Biol, ana Ecol.,Bratislava
In Wyjava hilly country the dispersed remains of
original 'forests are conserved. Groves in surroundings
of settlements are rather affected by the man with re
gard to special manner of colonization and management.
Three phytocoenological relevés from these forests show
the influence of human activity to their composition.
Forest species are replaced by species from other types
of phytocenoses.
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Zborník zo IT. zjazdu Slov.bot. spol., Nitra, 1984
OCHRANKA PUNKCIA LÚK V OBLASTI VODÁRENSKEJ NÁDRŽE PRI
KLENOVCI A MOŽNOSTI INTENZIFIKÁCIE ICH VYUŽÍVANIA
Helena Ružičková, Milan Ružička
Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV, Bratislava
Punkcie vegetácie v krajine môžeme hodnotiť z rôznych
hľadísk. Pomerne podrobne sú rozpracované názory na funk
ciu^ Otázke funkcie lúk ako ďalšej významnej skupine pri
rodzenej alebo poloprirodzenej vegetácie sa venovala pod
statne menšia pozornosť /Ružičková, 1978, Haiva, Lesák,
Kovařík, 1980/. V podstate sa rozlišujú dve skupiny funkcií
lúks produkčné a mimoprodukčné. Pre poľnohospodársku výro
bu je najdôležitejšia ich produkčná funkcia. Mimoprodukčné
funkcie trávnych porastov sú zohľadňované len nepriamo a
len zriedka sú cieľom hospodárenia na poľnohospodárskej
pôde.
Prvoradosť inej ako produkčnej funkcie okrem vyslovene
účelových trávnikov /ihriská, rekreačné zóny a pod./ majú
u nás trávne porasty v spádových oblastiach nádrží s pit
nou vodou, kde plnia ochrannú funkciu a len druhotne sú
využívané na produkciu. Ich ochranná funkcia sa zabezpeču
je väčšinou pasívne - obmedzením intenzity poľnohospodár
skej výroby. Hnoja sa veľmi málo alebo vôbec nie, necháva
jú sa zarásť krovinami, stanoví sa limit na množstvo hos
podárskych zvierat a pod. Pri tom je experimentálne doká
zané /Halva, Lesák, Kovařík, 1980/, že produkčné, dobre
udržované trávne porasty lepšie plnia ochrannú funkciu
ako degradované.
Oblasť vodárenskej nádrže pri Klenovci bola modelom
pre komplexné riešenie otázky, nakoľko sú limity, obmedzu
júce poľnohospodársku výrobu v súlade s ekologickými pred
pokladmi daného územia /Ružička a kol., 1983/.
Pred výstavbou vodnej nádrže bolo celé záujmové územie
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povodia Klenoveokaj Rimavice využívané pre poľnohospodár
sku a lesnú výrobu. Po výstavbe nádrže na pitnú vodu bola
táto značne obmedzená. Prísne opatrenia na udržanie čisto
ty vody bránia intenzifikácii lúk a tým aj živočíšnej vý
roby aj v III. ochrannom pásme a následne spôsobujú značnú
degradáciu trávnych porastov. Sa požiadanie JRD a MNV v
Klenovci sme vypracovali štúdiu /Ružička a kol.,1983/, v
ktorej sme na podklade ekologického hodnotenia územia uro
bili návrh riešenia problematiky využívania územia tak,
aby boli zohledněné požiadavky na čistotu vody i rozvoj
poľnohospodárstva a rekreácie.
Štúdia bola vypracovaná na princípoch ekologického
plánovania krajiny /LARDEP/. Metodicky sa LANDEP opiera o
systémovo usporiadaný a cieľovo zameraný postup, ktorý po
zostáva z analýzy a interpretácie ekologických vlastností
krajiny /abio a biozložky, dôsledkov činnosti človeka/,
syntézy a hodnotenia týchto vlastností a výsledných propo
zícií. Propozície sú vždy zamerané na ekologicky optimálne
využívanie krajiny, na zosúladenie činností /aktivít/ spo
ločnosti v krajine s jej ekologickými vlastnosťami v čase
a priestore.
V súčasnej dobe na záujmovom území prevládajú lesy,
na poľnohospodárskej pôde trvalé trávne porasty s veľmi
silne zastúpenou krajinnou zeleňou, rozšírenou predovšet
kým na chudobných pasienkoch. Je tu veľmi málo polí pri
roztrúsených lazníckych usadlostiach, ktoré sú postupne
opúšťané a len v malej miere využívané pre rekreáciu. Z
hľadiska využívania územia sú optimálne podmienky na za
chovanie čistoty vody.
Prevažnú časť poľnohospodárskej pôdy tvoria lúky /4-0%/
a pasienky /60%/. Táto prevaha je plne v súlade s prírod
nými podmienkami /dostatok zrážok, značné sklony/ a s funk
ciou územia. Hospodárenie na nich je polointenzívne až ex
tenzívne. len na niektorých miestach, kde je možný prístup

- 355 -

•
zberovej techniky - na plochých chrbtoch a alúviách potokov
sú intenzívne obhospodarované /hnojené/ viackoané lúky a
pasienky s kvalitným druhovým zložením. Najväčšia časť lúk
a pasienkov patrí medzi stredne intenzívne až extenzívne,
striedavo obhospodarované /väčšinou spáeané, len príleži
tostne kosené/ porasty asociácie Anthoxantho-Agroalidetum
Sillinger 1933 em. Jurko 1969. Je tu rozšírená subasociácia
typicum, nardetosum a luzuletosum. Ha strmších J svahoch
s plytkou pôdou vnikajú do porastov termofilné druhy, ale
porasty eubasociácie festucetusum rupicolae tu chýbajú. Z
tráv prevládajú krmovinársky stredne kvalitné až nekvalitné
druhy ako Festuca rubra, Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, Nardus stricta. Len málo sú zastúpené dobré trávy ako
je Festuca pratensis, Phleum pretense, Dactylia glomerata,
najmä v subas. typicum. Porasty tejto eubasociácie, čiastoč
ne i subas. nardetosum tvoria najväčšiu rezervu pre inten
zifikáciu výroby krmovín. Ich druhové zloženie sa dá zlep
šiť aj bez radikálnej obnovy /rozorania/, ktorá je vzhladom
na funkciu územia často neprípustná. Porasty subasociácie
luzuletosum s hustým zárastom psice, čučoriedok, brusníc
a pod. sa dajú zlepšiť iba rozoraním.
Hajzávažnejším problémom tohto územia z hlediska poľ
nohospodárskej výroby bolo stanoviť únosný stupeň intenzi
ty hospodárenia na TTP na jednotlivých honoch a jeho formy.
Intenzívne hnojené lúky predstavujú menšie nebezpecie zne
čistenia nádrže ako pasienky. V tomto území je možnosť ich
efektívneho využitia do určitej miery obmedzená možnosťami
využitia zberovej techniky. Pasienky sú viac potenciálnym
zdrojom znečisťovania, najmä pri koncentrácii hospodárskych
zvierat, ale sú v tomto území efektívnejšie. Tu spočíva
hlavný rozpor medzi požiadavkami polnohospodárskej výroby
a ochranou zdroja pitnej vody. Podlá rozhodnutia okresného
hygieniky je I. ochranné pásmo zalesnené, v II. ochrannom
pásme nemožno pásť, v III. pásme je dovolené pásť 600 ks
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dobytka a 1200 ks ov.leoi.-V. И. а III. pásme možno hnojiť
60-B0 kg člstýoh živín na ha. To sú závažné faktory* iirnltujúce rozvoj poľnohospodárskej výroby.
Nastolené problémy sa dali riešiť len komplexným zhod
notením vybraných ekologických a prírodných vlastností úze
mia. Rozhodujúcimi vlastnosťami pre uvedený účel, t.j. za
chovanie čistoty vody pri súčasnom zvýšení intenzity poľno
hospodárskej výroby a rekreácie na tomto území sú s
1. Potenciálne predpoklady pre samočistiaci účinok vodného
toku, vyjadrené vzdialenosťou mikropovodia toku od vtoku
do nádrže.
2. Tvar a veľkosť mikropovodi. Tento ukazovateľ hovorí o
smere odtoku a spôsobu Jeho koncentrácie ako i absolút
nom množstve materiálu, ktoré sa môže dostať do vody.
3. Predpokladaná intenzita odnosu materiálu, ktorá je zá
vislá na vlastnostiach pôdy, substrátu, sklonu a krivos
ti reliéfu.
4. Predpokladané odolnosť súčasného spôsobu využívania úze
mia voči mechanickému a chemickému znečisteniu z hľadis
ka retenčnej a protieroznej vlastnosti vegetácie.
5. Hospodárska dostupnosť poľnohospodárskych parciel.
Jednotlivé kroky LANDEP-u sa podriadili základnému
cieľu. Jedným z najdôležitejších krokov bol výber plôch,
kde sa súčasný spôsob využívania trávnych porastov môže
zefektívniť bez potenciálneho nebezpečia znečistenia nádr
že. S touto otázkou súvisela i lokalizácia prenosných prí•i'reškov pre»dočasnú koncentráciu hospodárskych zvierat,
,.i-iehonov a ochrannej zelene. Pri návrhu optimálneho spô
sobu využitia TTP sme vychádzali z funkčnej typizácie,
vyúsťujúcej do ekologicky optimálneho účelového členenia
územia. Okrem iných spoločenských činností, ktoré prichá
dzajú do úvahy na záujmovom území, navrhujeme tieto epôsoby obhospodarovania TTP /vyjadrené na mape/x
a/ Intenzívne obhospodarované lúky a pasienky /V, IV stupeň
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Intenzity/, urovnaný povrch bez krovín, hnojenie do
120 kg K/ha, viaceré kosby, pasenie v oplôtkach
b/ stredne intenzívne obhospodarované lúky a pasienky
/IV, III stupeň intenzity/, hnojenie do 80 kg N/ha,
čiastočne urovnaný povrch, časť krovín zachovaná
c/ Účelové lúky - výlučne ochranné funkcia; nehnojené
d/ Extenzívne pasienky /I, II stupeň intenzity/, hnojenie
do 4-5 kg N/ha, povrch neurovnaný, volná alebo honová
pastva. Plochy silne zarastené krovinami hodnotíme ako
rezervu pre extenzívnu pastvu, bez hnojenia a košarovania.
e/ Prenosné prístrešky a košiare - plochy dočasnej a krát
kodobej koncentrácie hospodárskych zvierat,
f/ Priehony - miesta prechodu zvierat na pasienky.
Velmi dôležitým krokom bolo vypočítanie možného zaťa
ženia TTP hospodárskymi zvieratmi pri navrhovanom spôsobe
hospodárenia. Tento výpočet sme urobili podľa normy odpo
rúčaného zaťaženia TTP v závislosti od stupňa intenzity
obhospodarovania /Tomka, Krajčovič, 1981/. Toto orientačné
číslo nám ukázalo, že súčasné zaťaženie vzhľadom na hygie
nické opatrenia veľmi nízke, predstavuje asi 1/3 možného
Zaťaženia. Cnová sa tu 480 jalovíc a 3280 oviec, čo je 646
VDJ. Pre realizácii navrhovaných ochranných opatrení možno
tento stav zvýšiť na 1621 VDJ, avšak pri súčasnom rešpekto
vaní návrhu ochrannej zelene, ktorá má chrániť toky a nádrž
pred mechanickým a chemickým znečistením a realizovaním ďal
ších nevyhnutných technických opatrení /premostenia potokov
a pod./.
Nevyhnutným predpokladom pri komplexnom krajinnoekolo
gickom výskume záujmového územia bola i znalosť vegetácie
a jej biologických a ekologických vlastností. Pri systémo
vom
cieľovo zameranom prístupe v procese ekologického
plánovania krajiny
je možné plné uplatnenie poznatkov
o vegetácii pre ochranu a tvorbu krajiny.
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THE PROTECTIVE FUNCTIONS OF THE MEADOWS IN THE CATCHMENT
OF THE WATIR RESERVOIR NEAR KLENOVEC AND THE POSSIBILITIES
FOR INTENSIFICATION OF THEIR UTILIZATION
Helena

Ružičková, Milan

Ružička

Institute of exper. Biol, and Ecology, Bratislava
The aim of ecological evaluating water s reservoir
area was to observance of watter cleanlinnes by of econo
mical development area simultaneously. At realization the
proposal protektional of measures is possible intensely to
utilized of the meadows.
ЗАЩИТНАЯ РОЛЬ ЛУГОВ РАЙОНА ТЯГОТЕНИЯ КЛЕНОВЕЦ И ВОЗМОЖ
НОСТИ ИНТЕНСИФИЦИРОВАНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Галена

Ружжчкова, Милан Р у ж и ч к а

Институт экспериментальной биологии и экологии ЦВЭН САН,
ул. Обранцов миеру 3, 814 34 Братислава
Целью экологической оценки территории (ЭОТ) района тя
готения Кленовца является сохранение свойств воды при со
временном обеспечении хозяйственного развития территории.
На основе результатов ЭОТ станет возможным повышение интен
сивности использования лугов и пастбищ.
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Zbornik zo IV. zjazdu Slov. bot. spel., Nitra, 1984
PRÍRODNÉ SPOLOČENSTVA KVASINIEK V OKOLÍ ATÓMOVEJ ELEKTRÁR
NE V JASLOVSKÝCH BOHUNICIACH
Viera

S t o 1 1 á r o v á

Katedra biológie. Pedagogická fakulta, 949 74 Nitra
Štúdiu prírodných spoločenstiev kvasiniek sa na Slo
vensku venovala
lová

Kocková

-

Kratochví

/1/, ktorá sledovala kvasinky na rôznom rastlin

nom materiáli a hubách. Vo vinohradníckych oblastiach
študoval zastúpenie kvasiniek na plodoch viniča hroznorodého

M i n á r i k

a sliviek

/3/ a na plodoch čereáni, ríbezli

Stollárová

/4/. delom tejto práce

je zachytiť súčasný stav druhového zloženia kvasiniek vy
skytujúcich sa na povrchu plodov sliviek a hrozna v okolí
Jaslovekých Bohunic, lebo je možné, že dlháou prevádzkou
atómovej elektrárne budú ná ňu vplývať rôzne abiotické
faktory a ich zloženie sa časom môže zmeniť.
Materiál a metódy
V rokoch 1981 - 1982 boli odobrané vzorky plodov
sliviek /Prunus domestics L./ a viniča hrczncrodáha /Vi
tie vinifera L./ v okruhu atómovej elektrárne do 5 km
v nasledovných obciach: Jaslovské Bohunice, Malženice,
Velké Kostolany a Dolná Křupá,
Pozorovaná oblasť leží v Trnavskej sprašovej pahorka
tine, pôda je cernozemného lužného charakteru. Klimatická
charakteristika: suché letá s miernou zimou, priemerná
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ročná teplote 9,6 °C a priemerné ročné zrážky sú 560 mm.
Prevládajúci smer vetrov Je SZ - DV.
Izolácia, kultivácia. Identifikácia a klasifikácia
kvasiniek sa uskutočnila podlá monografie L o d d e r

/2/.
Výsledky
Z plodov sliviek a hrozna v pozorovanej oblasti sme
v r. 1981 izolovali 196 kmeňov a r. 1982 180 kmeňov kva
siniek a kvaslnkovitých mikroorganizmov. Tieto boli pod
robené štúdiu morfologických a fyziologických vlastnosti
a na základe výsledkov identifikované a klasifikované na
sledovne:
čel. Saccharomycetaceae: Saccharomyces rosei, Hanseniaspora uvarum, Hansenula
anomala
čel. Spermophthoraceae: Metschnikowia pulcherrima
čel. Cryptococcaceae: Kloeckera apiculata, Candida
vlni, C. krusei, Torulopsis
anomala, T. bacillaris.
Kvantitatívne vyhodnotenie sa uskutočnilo z relatívneho
počtu izolovaných kmeňov a boli konštatované nasledovné
výsledky:
Druhové zloženie kvasinkovej mikroflóry v tejto ob
lasti bolo chudobné, z 376 izolovaných kmeňov zo sliviek
a hrozna bolo Identifikovaných len 9 druhov kvasiniek
■л kvasinkovitých mikroorganizmov. V iných oblastiach
/Tribeč, Cerová vrchovina. Krupinská vrchovina, Mochovce/
bola druhová škála pestrejšia. Druhové zloženie kvasiniek
na plodoch sliviek aj hrozna bolo podobné, v obidvoch po
zorovaných rokoch sporogénne druhy prevládali nad asporogónnymi druhmi /obr. 1/.
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Obr. 1

Percentuálne zastúpenie sporogénnych a asporogónnych druhov kvasiniek na plodoch v okolí Daslovských Bohunic.
HROZNO
VITIS VINIFERA L.

SLIVKY
PRUNUS DOMESTICAL.
VYSVETLIVKY:
O asporogénne
druhy

ŽSA sporogénne
druhy
rok 1981 - vnútorný kruh

rok 1982-vonkajii kruh

Najvyšším percentuálnym zastúpením v spoločenstve
kvasiniek na plodoch viniča boli apikulátne druhy a to
Hanseniaspora uvarum a Kloeckera apiculata, ktoré sa zú
častňujú počiatočných fáz kvasenia a druh Metschnikowia
pulcherrima. Na plodoch sliviek v zložení kvasinkovej fló
ry boli výrazné rozdiely, v r. 1981 bol dominantný druh
Hansenula anomala a r. 1982 druhy Metschnikowia pulcher
rima. Okrem toho sa v obidvoch rokoch vyskytovali opäť
apikulátne druhy dosť hojne a ostatné druhy zriedkavejšie,
ako vidieť na obr. 2.
Rod Saccharomyces bol zastúpený len Jedným, techno
logicky málo významným druhom S. rosei.
V r. 1982 sa na obidvoch druhoch ovocia často vysky
tol druh Pullularia pullulans, ktorý Je charakteristickou
zložkou mikróbneho spoločenstva, najmä v takých viniciach
a sadoch, ktoré sa neošetrujú pravidelne pesticidami.
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Obr. 2
ZASTÚPENIE KVASINIEK A KVASINKOVtTÝCH MIKROORGANIZMOV
NA PLODOCH SLIVIEK {PRUNUS DOMESTICAL.) A VINIČA HROZ
NORODÉHO C VI TI S VINIFERA U V OKOLÍ JASLOYSKÝCH
BOHUNÍC
V.
VYSVETLIVKY:

O

ROK 1961
ROK 1962

V»
eot

SO

*0<

30

PRUNUS DOMESTICA L.

1.Hanc«nia spora uvar um
2.Saccharomyees roce!
3.Hanienula anomaia
CMetschnikowis
pulcherrima
5. Kioeckera apiculata
6. PuUutaria pullulans
7. Candida vlni
e.Candida krusel
S.Toruiopsis anomaia
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NATURAL YEAST CENOSIS Dl THE AREA OP ATOMIC POWER STATION
IN JASLOVSKÉ BOHUNICE
Viera Stollárová
Department of Biology, Pedagogical Faculty 949 74

Nitra

In 1981 - 1982 the composition of yeast flora in plums
fruits /Prunus domestica L„/ and grape vine /Vitis vinifera L./ vas studied. Samples of fruits were taken in 5 localites of the area of atomic power station Oaslovské Bohuni
ce.
In total 376 yeast strains were izolated wich were identified and classified according to the monography Lodder into the following species /Saccharomyces rosei, Hanseniaspora uvarum, Hansenula anomala, Metschnikowia pulcherrima, Torulopsis anomala, Kloeckera apiculata, Candida
vini, C. krusei/ and species Pullularia pullulans.
The species Hansenlaspora uvarum and Kloeckera apicula
ta were dominant on the grape vine white those of Hansenula
anomala and Metschnikowia pulcherrima on the plums fruits.
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ПРИРОДНЫЕ ДРОЖЖЕВЫЕ ЦЕНОЗЫ В РАЙОНЕ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАН
ЦИИ ЯСЛОВСКЕ ВОГУНИЦЕ
Вера

Стоддарова

Педагогический факультет, кафедра биологии, Нитрв

В 1981-1982 гг. изучалась структура дрожжевой флоры
на плодах слив /Prunue domestics L./
ной лозы /vitis vinifera L./.

и плодах виноград

Образцы были отобраны

в районе атомной электростанции Ясловске Богунице из 5
мест.
Всего было выделено 323 вида, которые были идентифи
цированы и классифицированы с соответствии с.монографией
Лоддера по следуыцим видам: Sacharomyces rosei, Hanseniasрога uvarum, Hansenula anomala, Metschnikowia pulcherrima, Torulopsis anomala, Kloeckera apiculata, Candida
vini, C. krusei. Преобладавшими на плодах слив оказались
виды Hansenia8pora uvarum

и Kloeckera apiculata, на пло

дах виноградной лозы - Metschnikowia pulcherrima
Hansenula anomala.

и

IV. SEKCIA

TAXONOMICKÉ A CHOROLOGICKÉ
PROBLÉMY FLÓRY SLOVENSKA
A JEJ VYUŽITIE
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Zborník
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POZNÁMKY K VÝSKYTU HLOHU /CRATAEGUS L./ V POĽNOHOSPO
DÁRSKEJ KRAJINE NA SLOVENSKU
Tibor

B a r a n e c

"Arborétum Mlyňany"- Óstav dendrobiológie CBEV SAV, Vies
ka nad Žltavou, 951 52 Slepčany

Častými sprievodcami západokarpatských listnatých
lesov, pasienkov, lúk a polí sú hlohy. Vytvárajú výrazné
monodominantné spoločenstvá, ale častejšie sú súčasťou
krovinných cenóz typu Prunetalia spinosae Tx 52, v rámci
ktorej bol v poľnohospodárskej krajine zaznamenaný výskyt
/viď mapa/ v asociáciách Crataego-Prunetum dasyphyllae
Jko 64, Ligustro-Prunetum Tx 52, Pruno-Coryletum Jko

64

a Lonicero /nigrae/- Coryletum /Kulcz. 28/ em. Jko 64. Na
túto skutočnosť poukázal už

Jurko

/1964/, ktorý štu

doval zákonitosti rozšírenia, cenotaxonómiu a ekológiu
poľných krovín na území Slovenska. Aj z jeho poznatkov vy
plýva, že krovinné systémy v poľnohospodárskej krajine ma
jú nielen biologický význam, ale aj ekonomický a krajiná
ri dosvedčia, že nesporne spĺňajú aj dôležitú estetickú
funkciu.
Hlohy v dôsledku veľkej genetickej plasticity sú vý
znamnými predstaviteľmi prvých štádií sukcesie odlesnených
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plôch reap, nekultivovaných poľnohospodárskych pôd - úhorov /Prach

1981/.

Paleobotanická údaje dokumentujú expanzívne rozšíre
nie hlohu na severnej pologuli už v období treťohôr
/Bradshaw

1971, P é n z e s

1954/. Toto varia

bilná územie, ako vitálny rod si udržalo až do súčasnosti
s účinným pričinením aj človeka, ktorý odlesnením veľkých
územných celkov predovšetkým za účelom poľnohospodárenia
vytvoril vhodné podmienky pre jeho šírenie. Tento priaz
nivý, z aspektu evolúcie hlohu jav trval dovtedy kým poľ
nohospodárstvo nenastúpilo cestu intenzívneho obhospoda
rovania poľných kultúr na b. ?e chémie a mechanizácie. Tu
nastáva určitý zvrat vo vývoji hlohov, ale aj ostatných
krovinných rodov rastúcich v poľnohospodárskej krajine.
Ekonomika modernej mechanizácie výroby si vynútila hospo
dárenie na veľkých plochách čo malo za následok zlikvido
vanie medzí, poľných ciest a úhorov po poľnohospodárskej
malovýrobe, ktoré predstavujú ekotopy hlohu v poľnohospo
dárskej krajine.
Takto už zmizli a miznú bohaté populácie hlohov,
ktorých fragmenty ostali na miestach hospodársky málo využívateľných /erózne ryhy, poľné cesty, C-horizont atď./ _
sú takmer každoročne devastované herbicídmi a desikátormi,
ale často aj ohňom. Tým dochádza k zamedzeniu reprodukčnéhojprocesu čo vedie ku genetickej stagnácií a postupne
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aj k biologickej likvidácii. Tento jav je najnápadnejší
v Podunajskej a Východoslovenskej nížine, ktoré sú poľ
nohospodársky najintenzívnejšie využívané /Zelenek ý

1980/.
Morfologicky je rod Crataegus velmi variabilný a ta-

xonomicky pomerne zložitý /Hrabe tová-Uhrov á

1969, B y a t t

1975/. Na území Slovenska je zastú

pený 12 druhmi, niekoľkými medzidruhovými krížencami a
celým radom morfotypov resp. vergentov, ktoré vznikli pre
važne hybridizáciou /В a r a n e c

1982/. V poľnohospo

dárskej krajine sa z toho vyskytuje 8 druhov /С. laeviga
ta /Poir./ DC., C. monogyna Jacq., C. curvisepala Lindm.,
C. kyrtostyla Pingerh., C. palmstruchii Lindm., C. fallacina Klok., C. dunensis Cin. a C. macrocarpa Hegetschw./,
4 krížence /С. x deltoxyacantha /Pénzes/ Baranec, C. x
intermixta /Wenzig/ Beck, C. x media Bechst., C. x pseudooxyacantha Cin./, ktorých rozšírenie je zaznamenané na uvedenej mape. Najrozšírenejším a najvýznamnejším druhom
v poľnohospodárskej krajine a na Slovensku vôbec je C.
monogyna, ktorého výskyt bol zaznamenaný na 72 % zo skúmaa
ných populácií. Zo všetkých druhov prejavuje najväčšiu va
riabilitu a vykazuje širokú ekologickú plasticitu. Záro
veň je však najviac ničený človekom v oblasti poľnohospo
dárskej výroby.
Zo zistených populácií hlohu každoročne miznú dalšie

- 370 a äalšie lokality, čía aa nezvratné ochudobňuje celkový
genofond jednotlivých druhov a taktiež i rodu. Hoci v sú
časnosti sa hloh ešte hospodársky málo využíva a jeho
biologický význam z pochopitelných príčin nie je docene
ný, o to aktuálnejšia je otázka ochrany jeho genofondu
práve zo strany poľnohospodárov.
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Mapa:
Výskyt hlohu (Crataegus L.) v poľnohospodárskej krajine na Slovensko.
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BRIEF NOTES TO THE DISTRIBUTION OF HAWTHORN /CRATAEGUS L./
IN THE AGRICULTURAL LANDSCAPE OF SLOVAKIA

Tibor

B a r a n e c

Arboretu® Mlyňany - Institute of Dendrobiology of CBES
Slov. Acad. Sci.,

951 52 Slepcsny, Czechoslovakia

The paper contain a brief notes the importance of
the hawthorn for agricultural landscape, which were based
on the autor*s field studies. The representatives of the
genus Crataegus are important not only biologically, but
of economlcaly point of wiew, too. Hawthorns are assectat ore of shrubbr2.es of Prune talia spinosae Tx 52 type. On
the Slovakia were found 8 species and 4 interspecific
hybrids of hawthorn which were growth at the agricultural
landscape, Mape the distribution of representatives of
the studed genus at the agricultural teritory of Slovakia
are presented.
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ЗАМЕЧАНИЕ К НАХОЖДЕНИЕ БОЯРЫШНИКА /Cratágens L./ В СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННОМ ЛАНДШАФТЕ СЛОВАКИИ
Тибор

Баранец

"Арборетум Млыняны" - Институт дендробиологии ЦБЭН САН,
Виеска над Хятавоу
Кусты этого рода исполняют биологическую, экономи
ческую и эстетическую функцию в сельскохозяйственном ланд
шафте. В областях интенсивной культивации почвы /Восточ
ная и Подунайская низменность/ их количество уменьшается.
По морфологическим прианакам род очень вариабильный. На
Словакии найдено 12 видов с большим количеством морфотипов. Больше всего распространен C. monogyna.
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Zborník so IT. вjazdu Slov. bot. spol., Nitra, 1984
ZOZNAM

BASTblW

S PERZISTENTNÍMI ZlTfMI LISTAMI CEZ
znrag OBDOBIE

Juraj H a j d ú k
Slovenská národná múzeum, Bratislava
Dana Bernát o v á
Biologická pracovisko UK, Turčianská Stiavnička
Ján Kliment
Správa CHKO, Velká Fatra, Vrútky
Prevažná kapacita botanického výskumu je sústredená
na vegetačná obdobie s priemernou dennou teplotou väčšou
ako 5°C. Len málo prác bolo venované rastlinám v tzv. ob
dobí vegetačného kludu. Domín (1928) píšeš,... v naši do
máci kvetene je mnohem více vždy zelených rastlín , než
se za to má. Až dosud nikde es nezabýval podrobně touto
otázkou, ekologicky zajisté svrchovaně zajímavou a v ně
kterých případeoh také důležitou... Domin (1925) skúmal
problematiku sempervirencie v Arboreta v Mlyňanoch na
ssmpervírentnýeh dřevinách, na flóre v Brdoch a na Nar
dus striete (1924) v nižších a vyšších polohách. Hejný
(1948, i960) zdôrazňuje význam sledovanie rybničnej ve
getácie v dobe tzv. vegetačného kludu, lebo pomôže vys
větlit rôzne zaujímavostí v biológii rybničných rastlín.
Na neho nadväzuje Ofahelová 11980), publikovaním význam
ných poznatkov o biológii sempervirentných vodných dru
hov cez zimné obdobie. Steinhfibel ( 1967, 1967 b, 1968,
1970, 1971, 1972) na základe fyziologického výskumu pris-
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pel k riešeniu tejto problematiky novými poznatkami š
šleho významu. Mnoho aempervirentných druhov nájdeme '
kompendiách ekológie a fytocenológie u Senikova (1953)
Burygin a Marková (1975) uviedli v pozoruhodnom diele
zoznam druhov vegetujúcich v zimnom období v Uzbekistai
Pri tejto příležitosti chceme uviesť zoznam druhov, na
ktorých sa vyskytovali zelené listy z minulého kalendár
neho roka v intervale od februára do apríla nasledujúce
ho roka. Súpis rastlín so zelenými perzistentnými lista
mi sme robili vo Veľkej Fatre, v KriváňskeJ Malej Fatre
r Malých Karpatoch, na Tríbeči, v Podunajskej nížine, v
Slovenskom rudohorí, v Slovenskom krase, Vysokých a Zá
padných Tatrách. Pod pojmom perzistencia rozumieme vy
trvalosť živého listu na rastline cez zimné obdobie bez
ohľadu na dĺžku času Jeho existencie. Teda termín perzistenvla Je v tomto zmysle nadradený nad termínmi hlemvirencia, sempervlrencia atä. Rastliny podľa uvedenej defi
nície môžeme triediť podľa rôznych kritérií. My sa v tom
to referáte budeme pridržiavať Dominovho triedenia, kto
ré použil v Poznámkach o vždy zelených rastlinách Brd.
Sie Je podstatný systém, podľa ktorého rastliny zatrie
dime, ale v tomto prípade Je dôležité vedieť, ktoré ras
tliny majú zelené perzistentné listy a koľko druhov tú
to vlastnosť má.Zaznamenali sme tie druhy na ktorých sa
vyskytol aspoň Jeden živý list, na ktorom sa vyskytovala
aspoň časť zelená, červenozelená, fialová a pod. Rastli
ny pestované na poli a v záhradách ako i známe sempervlrentné dreviny, machy a lišajníky sme vynechali.
Rastliny s perzistentnými listami sme rozdelili do tých
to kategóriít
Л. Rastliny eempervirentná ( v užšom slova zmysle) t
I. Typ bryophytový t
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II. Typ papraäovitý a prasličkovitý: Aeplenium trichomanes, A. viride, Phyllitis scolopendrium, Polypodium
vulgare, Polystichum aculeatum, P. lonchitis, Bquisetum hiemale, S. variegatum.
III. Typ plavúňovitý: Huperzia selago a druhy z Lycopodiaceae.
IV. Typ koniferovityi
V. Typ imelový: Viecum album I>.,
VI. Drevnaté liany: Hedera helix.
VII. Vždyzelené kríčky alebo vlacraenej zdrevnatené pere
ny:
1. Kríčky ao stonkami listnatými a listami plochými, ko
žovitými: Alyssum saxatile, Arotostaphyllos uva-ursi,
Daphne cneorum, D. arbuscula, Dryas octopetala, Ge
nista pilosa, Helianthemum canum, R. rupifragum, H. ovatum, H. grandiflorum, Rubus hirtus, Teucrium montanum, Thymus alpestris, T. serpyllum, T. pulcherimus,
subsp. sudeticus, Vacoinium vitis-idaea, V. oxycoccos,
Veronica fruticans, V. montana, 7. officinalis.
2. Kríčky s ihlioovitýai listami: Calluna vulgaris, Empetrum hermaphroditum.
3. Pereny s plochými, kožovitými ružicovito postavenými
listami: Globularia cordifolia, Orthilia secunda, Pyrola chlorantha, P. minor, P. rotundifolia.
4. Pereny polokrovité: Vinca minor, V. major.
VIII. Byliny, ktoré prezimujú v tvare prízemnýoh ružíc:
1. Rastliny dvojročné: Cirsium palustre, Erysimum odoratum, E. wittmannii, Verbascum austriaoum, V. densiflorum.
2. Rastliny xerofilné až mezofilné: Antannaria dioica,
Biscutella laevigata, Asarum europaeum, Androsace
lactea, A. villosa, Bupleurum falcatum, Campanula persicifolia, Cardaminopsis carpatica, Cirsium vulgare,

- 378 -

Cruclat* laevipes, Dianthus hungerlcua, D. nitldus, Dra
ha alzoldes, Euphorbia amygdaloldes, Geranium pus11lun,
0. robertlanum, Globular la punctata, Hleracium bauhinll,
Я. pllosella, R. sylvatioum, Iris pumlla, Kamera saxatllia, Lamie#trum galeobdolon, L. purpureum, Leucanthemua vulgars agg., Lychnis viscaria, Malva sylvestris,
Опорordш» acanthlum, Plantago lanceolate, Plygala aaara,
sap, braehypiere, Potentllla arenaria, P. argentea, P,
aurea, X. cmntzli, Saníoula europaea, Saxifrage alzoldes, 8. caesla, S. aoechata, S, paniculate, S. rotundifolla, S. wahlanbergll, Scablosa luclda, Viola mlrabille,
V. relchenbachlana, Waldstelnia geoldss.
3. Rastliny subhygrofilné až hygrofilnái AJuga reptane,
Arable alpina, A. hirsute, A. soyerl, A. turrlta,
Beilis perennls, Cardamlne aaara, Cardamlnopsls negleota, Cerastlua holostsoldes, Chelldoniua majus, Chrysosplenlum nltemlfollum, Cyclamen fatrense, Pragarla vesca, Gentiana dusil, Geum rivale, 0. urbanum, Gleohoaa
hederacea, Goodyera repens, Repatloa nobllis, Romogyne
alpina, Soldanella carpatlca, S. montana, Knautla drý
me Je , Moehrlngla muscosa, M. trlnervls, Myosotis sylvatioe agg., Oxalls acetosella, Prunella vulgaris, Ranuncu
- lus repens, Seneclo abrotanifollus, Tanaoetum alpinum.
12. Vždyzelená trávy a byliny trávovitého typu» Alllura
flavum, Avenella flexusa, Carex alba, y» approxlnata, 0. davalliana, C. digitate, C. firma, C. fleoca, C.
humills, 0. pilose, C. sempervirens, 6, sylvatloa, C.
braohystaohys, Dssohampsia caespitosa, Luzula piloea, L.
sylvatloa, L. luzullna, Poa stlrlaca, Solrpus sylvatlous, íořlsldla oalyoulata, Junous conglomerate.
I. Vodnái Ceratophyllum demersum, Glyoerla fluitans, Tlot
-tod a paluatrlo, Myrlophyllum spicatum, M. verticillatum, Cugphar lutsa, Rymphaea alba, Potamogeton crls-
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pus, ?. lučena, Ranunculus cIrclnatus, Utricularia vul
gar is.
II. Sukulentné typy t Jovibarba hlrta, Sedum acre, S. al
bum, S, alpestre, S. sexangulare.
B. Rastliny semisempervirentné, alebo fakultatívne sempervirenty.
1. Kríčkovité: Acinos alpinus, A. arvensis, Alyssua mon
tanum, Coronilla vaginalis, Dorycnium herbaceum, Hippocrepis comosa, Ononis pusilla, Rubus fruticosus agg.,
Teucrium chamaedrys, Thymus pulegioides, Yacclnium myrtillus.
2. Trávovitéj cez zimu ostávajú zelená 1-3 listyi
Agropyron repens, Agrostis tenuis, Brachypodium sylvaticum, Bromus benekenii, B. erectus, Dactylis glomerata, Holous lanatus, Hordelymus europaeus, Boa chaixii,
Poa nemoralis.
3. Bylinné: Alliarla petlolata, Anthyllis vulneraria,
Ballota nigra, Campanula coehleariifolia, Cardamine
pratensis, Cerastium holosteloides, Conyza canadensis,
Cruciata glabra, Epilobium montanum, Galium anieophyllua,
Geranium sanguineum, Geum montanum, Leontodon hispidus,
Lysimachia nummularia, Onobrychis viciifolia, Plantago
media, Potentilla heptaphylla, P. reptans, Pulmonaria
officinalis, Ranunculus alpestris, Нишеz acetosella,
Scabiosa ochroleuca, Senecio abrotanifolius, Seeeli oseeum, Silene alba, 3. dioica, Stachys alpina, S. sylvatica, Taraxacum officinale, T. laevigatum, Trifolium repens, Tripleurospermum maritimum, Vicia cracca.
4. Papraäovité» Asplenium ruta-muraria, Dryopteris carthusiana, D. filix mas,
5. Rastliny na ktorých ostáva urditý poáet živých listov
v trse, alebo Sasf zeleného listu na báze t Pestuca
amethystine, P. pallens, P, tatrae, P. versicolor,
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Luzula luzuloides, Minuartia langii, Poa alpina, Seslerla varia, S. heufleriana, S. tatrae, Avenochloa planiculme, Juncus trifldus, Tfardus strlcta,
6. Liaty žiré na výhonkoch aas Galium mollugo, Hyperi
cum perforatum, Llnum cathartleum, L. tenuifolium,.
7. Sa kríčkoch ostane pri zemi 1-4 živých listov na ? ^
Suonymus europaea, S. verrucosa, Quercus robur. Vi
burnum lentana.
8. Ce* zimu kvitnú hiemvirentys Árenaria aerpyllifolla,
Brodlum cicutarium, Scleranthus annuus, Seneclo vul
garis, Stellaria media.
8. Ce* zimu ostáva živá len báza listu, resp. stred ru
žice listov, alebo časť listu: Carduus glaucinua, Car
lina vulgare, Stellaria holostea.
10, Ha Urtica dlolca ostáva zelená len stonka.
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СПИСОК РАСТЕНИЙ С ПЕРСИСТЕНТНЫМИ ЖИВЫМИ ЛИСТЬЯМИ ВО ВРЕМЯ
ЗИМЫ
Юрай

Гайдук, Дана

Вернатова,Ян
мент

Кли

Словацкий национальный муаей,Братислава
В статье приводим список растений с перистемными
живыми листьями, которые мы отметили с месяца февраля
по апрель в 1977-1981 гг» Растения по длительности сохра
нения живых листьев на растении и количества листьев мы
распределили следующим образом: А. эвсемпервиренты 1.-9.,
В. семисемпервиренты и гемиверенты 1.-10. Поанание расте
ний с живыми листьями во время аимы будет иметь большое
вначение для сельского хозяйства, охотничества и охраны
природы.
A LIST OP PLANTS WITH PERSISTENT LIVE LEAVES DURING
THE WINTER PERIOD
Juraj

Haj d ú k, Dana Bernátov
Ján Kliment^

Slovak National Muaeum, 2-Biol. place Komenius University
Turčianska Štiavnická, 3-Veľká Patra CHKO, Vrútky
A list of plante with persistent live leaves is given.
The results are based on observations from February 1977
till April 1981. According the time of persistency of li
ve leaves and their number the plants are dividet into:
A-Eusempervirescent plants I.-ZZ. B-Semjieempervireecent
and hiemivirescent 1-10. Detailed information on about
plants with persistent live leaves in winter will be of
great importance for agriculture, hunting and nature
conservation.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov.bot.spol., Nitra, 1984
TAXONOUICKÉ HODNOTENIE VYBRANÝCH DRUHOV RODU PINUS
Z HĽADISKA ICH VZÁJOMNEJ KRÍŽITELNOSTI
Andrej

Kormuťák

Arborétum Mlyňany-Ústav dendrobiológie CBEV SAV
Rod Pinus patrí so svojimi viac ako 100 druhmi medzi
dominantné zložky dendroflory na severnej hemisfére. U nás
je zastúpený borovicou lesnou (P.silvestris L.), pre kto
rú je charakteristický pomerne široký areál prirodzeného
rozšírenia a kosodrevinou (P.mugo Turra) tvoriacou hornú
hranicu lesa. Na viacerých miestach republiky možno taktiež
stretnúť kultúry borovice čiernej (P.nigra Arn.) introdu
kovanej do našich klimatických podmienok z južnejších častí
Európy, hlavne však z Rakúska, zatial čo výsledkom pretr
vávajúcich snáh o introdukciu ďalších druhov borovíc je izolovaný výskyt severoamerických druhov borovice banksovej
(P.banksiana Lamb.) a borovice

pobrežnej (P.contorts Dougl.).

Všetky uvedené druhy spadajú systematicky do podrodu
Diploxyion, ktorý v relácií k druhom podrodu Haploxylon je
charakterizovaný niektorými zvláštnosťami genetických vzťa
hov medzi jednotlivými jeho zástupcami. ZatíaX čo oorovice
podrodu Haploxylon sa vyznačujú vysokým stupňom vzájomnej
кríčitelnosti je proces mwdsidrnhovej hybridizácie v rámci
podrodu Diploxyion značne stažehý (Critchfield,
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1373). Všeobecne sa má za to, že je to spôsobené silnou
genetickou diferenciáciou druhov posledne uvedenej skupin
borovíc. Taktiež s ohľadom na charakter vyskytujúcich sa
hybridizačných zábran sú oba podrody diferencované. Zatiaľ
čo neúspechy medzidruhovej hybridizácie vo vnútri podrodu
Haploxylon spôsobuje životaneschcpnosť hybridných embryí
sú prípady inkompatibilných kombinácií druhov podrodu Biploxylon pripisované narušeniu reprodukčného procesu na úrovni gametofytov, t.zn. gametofytickej inkompatibilite
(iáeW i 1 1 i a m, 1959í K r u g m a n, 1970; ľ. r i e b e 1
1972). Ako však podotýka

Mirov (1967) podrod Diploxy-

lon je z hľadiska genetických vzťahov medzi druhmi značne
heterogenný, takže nie sú zriedkavé prípady, že vzájomne
príbuzné druhy sú oddelené silnými reprodukčnými bariéraífii, reap, že druhy začlenené systematicky do rôznych sek
cií sa krížia spontánne. Tento aspekt reprodukčných vzťa
hov borovíc dokumentujú a nami získané výsledky s umelou
hybridizáciou v úvode spomenutých druhov, ktoré sme získa
li v Arboréte Mlyňany.
Ako vyplýva z tabl. 1, spomedzi testovaných kombinací
kríženia boli vzťahy kompatibility typické iba pre kombi
nácie druhov P.silveatris x P.nigra, P.mugo purailio x P.
silvsatrls a P.banksinna x P.contorta. Vo všetkých troch
prípadoch ide o intraaekclonálne hybridy, z ktorých prvé
dva boli získané v rámci sekcie Eupitys, zatiaľ čo posled-
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Výsledky umelej hybridizácie vybraných druhov
borovíc

Kombinácia druhov

Počet
Počet
Celkový Počet
plných
opelených zrelých počet
kvetov
šišiek semien semien

476
P.silvestris x P.mugo
121
P.silvestris x P.nigra
P.silvestris x P.banksiana204

42
36

321

17

0

0
16
0

12
0
0

4
C
0

28

P.mugo x P.silvestris
P.mugo x P.nigra
P.mugo x P.banksiana

453
95
193

6
0
0

P.nigra x P.silvestris
P.nigra x P.bahksiana

135
52

19
0

330
nv

0
C

P.banksiana x P.contorta 132
P.contorta x P.silvestris 43

119
0

30C0
0

670
0

neuvedený kríženec sa vzťahuje k sekcii 3anksia (P i 1 g e r,
1926). S prihliadnutím na kvalitu získaného semenného po
tomstva sa však markantne prejavil rozdiel v stupni vzájom
nej genetickej afinity oboch skupín druhov. Druhy P.silvestris, P.mugo a P.nigra aj napriek ich spoločnému začleneniu
do sekcie Eupitys, nie sú schopné účinne sa navzájom hybridizovať, ako to dokazuje masový opad opelených samičích
strobilov a nízky počet plných semien v ich semennom potom
stve. Ich reciproké kombinácie P.nigra x P.silvestris, P.
mugo pumilio x P.nigra a P.silvestris x P.mugo pumilio sa
ukázali byť dokonca ibkompatibilné, čo kontrastuje s vyso-
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kou mierou hybridologickej afinity zistenou medzi druhmi
P.banksiana a P.contorta zo sekcie Banksia. Zohľadňujúc
kvalitu semenného potomstva medzidruhových hybridov ako ukazovateľa kvalitatívnej homologie genotypov rodičovských
druhov možno konštatovať, že nízky podiel plne vyvinutých
hybridných semien sekcie Eupitys potvrdzuje svojim spôso
bom, /že výrazná morfologická a fyziologická odlišnosť dru
hov' P.silvestris, P.mugo a P.nigra má svoj základ v ich
genetickej diferenciácii.
Na rozdiel od popísaných intrasekcionálnych hybridov,
všetky pokusy s hybridizáciou druhov rozdielnych sekcií sa
skončili neúspešne. Okrem už spomenutých intrasekcionálnych
kombinácií druhov P.silvestris x P.mugo pumilio, P.mugo pumilio x P.nigra a P.nigra x P.silvestris možno do kategórie
inkompatibilných medzidruhových kombinácií zahrnúť aj krí
ženia P.silvestris x P.banksiana, P.mugo pumilio x P.bank
siana, P,nigra x P.banksiana a P.contorts x P.silvestris.
Cytologický mechanizmus aborcie opelených vajíčok všet
kých vyššieuvedenýeh kombinácií spočíva v neschopnosti pe
ľového zrna otcovských druhov vyklíčiť, resp. v neschopnos
ti peľového vrecúška prerásť nueelusom vajíčka a takto do
siahnuť oblasti zárodočného vaku. Ide o poznatok, ktorý po
tvrdzuje už predtým odvodený uzáver

Kriebela (1967)

o diferencovanom výskyte javu životaneschopnosti hybridných
embryí v podrode Haploxyion a gametofytického typu Inkom-
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patibility v rámci podrodu Diploxylon ako hlavných príčin
hybridizačných neúspechov s borovicami. Porovnávací prístup
založený na cytologickom štúdiu opelených vajíčok viacerých
inkompatibilných kombinácií druhov, nám umožnil dalej upresniť tento poznatok v tom zmysle, že stupeň inhibície
klíčivosti pelových zŕn v nucelárnom pletive vajíčka kore
luje do určitej miery s taxonomickým postavením rodičovských
druhov, najsilnejšiu inkompatibilnú reakciu, cytologický
reprezentovanú úplným potlačením klíčiacej schopnosti pelo
vých zŕn možno spravidla pozorovať pri intersekcionálnych
medzidruhových kombináciách druhov P.silvestris, P.mugo pumilio a P.nigra s druhom P.banksiana, ako aj u kombinácie
P.contorta x P.silvestris. Jej bezprostredným dôsledkom je
degenerácia vnútorného obsahu vajíčok sprevádzaná masovým
opadem opelených samičích strobilov v priebehu prvých dvoch
mesiacov po opelení.
Do istej miery analogický priebeh degenerácie opeleT
ných vajíčok bol charakteristický aj pre intrasekcionálne
inkompatibilné kombinácie druhov s tým rozdielom, že pri
kombináciách P.silvestris x P.mugo a P.nigra x P.silvestris
sa pozorovala čiastočná penetrácia pelových vrecúšok pleti
vom nucelusu. Túto zvláštnosť interakcie pelových zrn s va
jíčkami možno považovať za prejav vyššej afinity jednotli
vých dvojíc druhov na cytologickej úrovni, vďaka ktorej ur
čitá časť opelených vajíčok prežíva a dalej sa vyvíja v
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zrelé šišky. Úplná absencie, send.en v zozbieraných šiškách
však naznačuje, že aj napriek schopnosti pelových zŕn čias
točne vyklíčiť je ich ďalší vývin inhibovaný, čo znemožňu
je vlastný proces oplodnenia.
Spomedzi medzidruhových kombinácií uvedených v tabl.1
sa s ohľadom na existujúce literárne údaje zdá byť sporná
krížlteľnosť druhov P.silvestris a P.mugo. Použitím borovi
ce lesnej ako materského druhu (P.silvestris x P.mugo) sa
nezískali žiadne semená, zatiaľ čo pri reciprokom krížení
týchto druhov (P.mugo pumilio x P.silvestris) vznikli šty
ri hybridné semená. Aj tento nízky index krížiteľnosti mož
no považovať za čiastočný dôkaz platnosti údajov
nova

a

Jagdzidisa

D o b r i

(1961) o možnosti spon

tánnej hybridizácie týchto borovíc v Bulharsku,' ako aj údajov

Stazskiewicza

c z a

(1968) a

Musila

a

Tyszkiewi-

(1977) o existencii rovnakých

hybridných foriem v Poľsku a u nás na Orave.
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ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ЗИЛОВ СОСЕН /Pinus so./
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ВЗАИМНОЙ ГИБРИДИЗАЦИИ
Андрей Корыутяк
Арборетум Кяыняны-Институт дендробиологик ЦБЕН САН
95Í 52 Слепчаны, округ Нитра
Вэаим (оотношение между гибриднаадионной способностью
и систематикой сосен проанализировано на основе исскуственной гибридизации 5 видов секции Eupitys и Banksia.
Взаимная скрещиваемость обнаружена только у внутриеекциокальных комбинаций P.sylvestris x Р.nigra, P.mugo pumilio x P.sylvestris и P.banissiana x P.contorta, в том чис
ле как обратные комбинации Р,nigra х P.sylvestris, P.syl
vestris x P.mugo pumilio и P.mugo pumilio x P.nigraBMecте с межсекциональными скрещиваниями видов P.sylvestris,
P.mugo pumilio и P.nigra с видом P.banksiana и вида P.
contorta с видом P.sylvestris показаны как взаиыяонескрещи
ваемы. Цитологический механизм нескрещиваемости всех выше
приведенных комбинаций видов основан на торможении роста
пыльцевых трубок в нуцелюсе яйцеклеток.

TAXONOMIC EVALUATION OF SOME PINUS SPECIES WITH
RESPECT TO THEIR CROSSING ABILITIES
Andrej
Ко r m u ť á k
Arboretum Mlyňany - Institute of Dendrobiology CBES SAS
951 52 Slepčany, district Nitra
The relationship between hybridological abilities
and systematic position of the pines wee studied by means
of an artificial hybridisation of their 5 species of the
sections Eupitys and Banksia. The compatible relations
ships were established only for the intrasectlonal com
binations of P.sylvestris x P.nigra, P.mugo pumilio x
P.sylvestris and P.banksiana x P.contorta. The recipro
cal intrasectlonal combinations of P.nigra x P.sylves
tris, P.sylvestris x P.mugo pumilio and P.mugo pumilio x
P.nigra as well as the intersectional crossings of P.
sylve~tris, P.mugo pumilio and P.nigra with P.banksiana,
including the species combination of P.contorta x P.
sylvestris, were shown to be incompatible. The cytolo
gical mechanism of incompatibility in all the above in
compatible crossings was revealed to be due to the inhibiton of the pollen tube growth in the nucellar tissue
of the ovules.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov. bot. epol., Nitra, 1984
POZNÄMKY 0 VÝSKYTE AUTOCHTÓNNYCH DUBOV SEKCIE ROBUR RCHB.
NA SLOVENSKU
3ozef

P o ž g a J

“Arborétum Mlyňany " - Óetav dendroblológla CBEV SAV,
Vieska nad Žltavou
Referát Je orientovaný na výskyt zástupcov sekcie
Robur R c h b . / Quercus robur L., Q. peduncullflora
C. Kock/v našich podmienkach a upozorňuje na cen
ný genofond dubov v polnohospodárskej krajine.
Metodika
Od roku 1976 sa orientujeme na zbery herbářového
materiálu autochtónnych dubov Slovenska za účelom pozna
nia genofondu rodu Quercus L., jeho variability, stanovištných nárokov a areálu. Herbárium v Arboréta Mlyňany
môže v súčasnosti obsahovať okolo 4 000 položiek duba.
Údaje v člalšoaa texte pojednávajúce o výskyte dubov sú
dokumentované herbářovými položkami.
Výsledky

a

diskusia

Duby ako je všeobecne známe sa v podmienkach Sloven
ska nachodia od 1. /dubový/ až po 5. /jedlovo - bukový/
vegetačný lesný stupeň /vis/ takmer vo všetkých radoch
a medziradoch ako aj v súboroch ua*, “c” /senzu Zlat
ník, 1959/. Najbohatšie sú zastúpené v 1. a Z., v 3.
ich vytláča buk, vo 4. výrazne ustupujú a v 5. vie doz
nievajú. 3a len pochopitelné, že ekologické nároky pre
javujú svojim výskytom. Sekcia Robur zaujíma prevažne
1. až 3. vie, ale údoliami riek vystupuje 1 do chladnej-
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6ich polôh.
V naj nižších polohách pozdĺž velkých vodných toko-j ,
v nivách riek a potokov* v nížinách na bázach svahov,
plochých hrebeňoch, pietách, údoliach e rovinách a dostatkoa až prebytko* vody aa uplatňuje Q. robur. v našich
podaiankách je to porastotvomá drevina dorastajúca až do
30 - 35 i /G í n i • v

et

B o n d e v, 1966 Jej do

konca v najlepších atanovištiach svojho areálu udávajú
až 45 a, Krfl&smann, 1962 až 60 m /. Okrem poras
tov aa hodne vyskytuje v polnohoapodárskej krajina ako
rozptýlená zeleň. Tu sa nachodí bu3 jednotlivo alebo v
malých skupinách. Na lužných pastvinách je bohato zastú
pený jednotlivo, prípadne v skupinách s možnosťou plného
rozvitie koruny, podobne je tomu i v pahorkatinách. Ďa
lej je bohato zastúpený v remizkoch, hatiach okolo viníc,
záhrad, v intravilánoch obci, v parkoch a pod. Z dubov je
najčastejšie evidovaný medzi starými, vzácnymi, památný
mi a naj rozmernejšími drevinami Slovenska.
V našich podmienkach je hodne premenlivý a len
v oblasti Podunajskej nížiny dosiahol 4 вер., 4 var.,
2 aubvar., 26 f. a S sf. /Horváthov á, 1980/.
Velmi cenný genofond je zastúpený aj v rozptýlenej zele
ni e preto doporu&ujem aj z tohto hlediska šetriť a zby
točne unáhlene nelikvidovať jedinca, skupinu, 6i celý
porast. Pre ilustráciu o cennosti uvádzam lokalitu v nive
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rieky Latorica v blízkosti Velkých KapuSian, kde na luž
nej pastve neďaleko hlavného toku bol solitér zaznamena
ný Q. robur L. var. pendula /L o u d o n / C e m u e
/1938-1939/ e převislými konárikmi a prirodzeného pôvodu.
Na majeri vo VeZkom Léli bol zaea zaznamenaný Q. robur L.
f. faetlgiata /L a m. 1783 p.ep./ S p a c h /Syn.t Q. pyramidalis

G m e 1./, táto ovšem má kultúrny pôvod. Mimo

riadne rozmerné jedince sú zaznamenané na ostrove VeZký
Lél, kde najväčší jedinec dosahuje priemer v d. x 2,18 m.
r

Podobne vedZa hájenky Dekan /LZ D.Streda/ bol mimoriadne
rozmerný Jedinec /Р o ž g a J, 1978/.
Zistením novších autochtónnych dubov nebol pomenený
názor na rozšírenie Q. robur v najnižších a najvyšších
polohách. Preto zostáva v plastnosti jeho zastúpenie udá
vané

Hančinekým /1972/ pre skupinu lesných ty

pov /elt/ a lesné typy /lt/.v lužných lesoch, tzv. QFr
/Querceto-Fraxlnetum/, UFrp /Ulmeto-Fraximetum populeum/,
UFrc /Ulmeto-Fraxinetum carpineum/ a U /Ulmetum/, podobne
to platí aj v súbore “a" v sit BQ /Betuleto-Quereetum/ ako
aj v ďalších fytocenologických Jednotkách. Tento druh bol
zaznamenaný aj v ďalších jednotkách kde sa vo výhZadovom
cieli e nim nepočíta, pripadne len s nízkym percentom
á to v alt CQ /Carplneto-Quereetum/ v lt produkčná viková hrabová dúbrava na spraši /1308/, suchá hrabová dúb-
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rave na rôznych horninách /1310/, produkčná hrabová dúb
rava na rôznych horninách /1313/, vo FQ /Fageto-Quercetum/
v lt presýchavé llpnloová buková dúbrava /2302/, presýohavá Bedničkové buková dúbrava /2303/, živné Bedničková
buková dúbrava /2313/< oglejené bukové dúbrava /2313/
/výhledový olaZ do 10 %/, čo je prekvapivé bol zaznanenaný aj v slabo akelotnatej vápencovej bukovej dúbrave
/2316/, v ktorej je už akútny nedostatok vody t v QF
/Querceto-Fagetua/ najviac v lt oetricovo chlpaňová dubo
vá bučina /3302/ ale aj vo Ft /Fagetua typlcum/ v lt marinkové typická bučina /4312/ a pod.
3eho areál udávaný pre naše pomery
et

S

Blattným

f a e t n ý ■ /1969/ by mal platiť aj nadalej, na™

kolko v okrajových čaetlach bol jeho výskyt potvrdený.
6alii autochtónny zástupca tejto ebkcie Q. peduncullflora zaujíma priestory v stredných polohách vertikálnej
amplitúdy predošlého druhu a celkove je zastúpený len
ojedinele. Podlá literárnych údajov /6 a n č e v

et

B o n d e v, 1966/ v podmlenkáeh svojho prirodzeného are
álu neprevyšuje 30 m výSku, čo potvrdzujeme 1 z nášho
územia.
heglo /1974/ ho typoval, že mohol byť viac roz
šírený ako primes v poraetoch najmä v nízko položených a
stredne ležiacich kotlinách /KoSické kotlina, IpeZako -

-

395

-

Rimavská brázda, juhozápadná Slovansko, Záhorská nížina
a iné/. V Lučeneckej kotlina uvádzaný autor zistil 150200 ročné stromy na ťažkých oglejených pádech, žial mo
mentálna z nich zostal lan Jeden rasp, dva jedince. Os
tatné boli zlikvidované a lesik sa postupná aeni na polnohospodársku plochu. Spomenutý jedinec má pritom výnimoč
ne velké žalude /do 1 kg Je potrebných 113 žaluďov - P o žg a J, 1983/ a likvidáciou podobných exemplárov vzniká
ochudobftovanle genofondu.
Na našom území sme tento druh zaznamenali vo výškovom
rozpätí medzi 170-380 m nad morom prevažne na sprašových
príkrovoch v spodine s morským a spodným miocénom, stredným
až vrchným eocénom, taktiež na pieskových anvlatinách, ale
aj na andezite. Najčastejšie boli zaznamenané na illimerlzovaných pôdach /senzu ÚHÚLZvolen, 1975/. Preva
žovali nevýrazné reliéfpe tvary od roviny cez bázy svahov
až po svahy a pahorky. Viac menej len Jedince, pripadne
velmi málo početné populácie boli zaznamenaná v spoločen
stvách sit Fageto-Quercetum v lt 2302, 2305 ale aj v Pineto-Quercetum v kostravovo machovej borovicovej dúbrave
/1103/. Ďalej bol zaznamenaný v poľnohospodárskej krajine
Východoslovenskej nížiny a Záhoria. Celkove je Jeho výskyt
vzácny a podlá nás najviac utrpel antropogenizáciou kra
jiny. Tvorí hodne prechodných typov ku Q. robur.
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Záver
Práoa pojednáva o dvoch autochtónnych duboch našej
dendroflóry - Q.Robur L. a Q. pedunoullflora C.
zo sekcie Robur

R c h b. 3e zameraná na informáciu o ich

výskyte a atanovištiach u nás v ponímaní
vej

školy a

Koch

Zlatníko

Hančinského /1872/. Konštatuje

aa o prítomnosti oboch druhov na našom území. Práca záro
veň upozorňuje na vzáohy výskyt Q. pedun., ktorý je sús
tredený do antropogenizovanej krajiny, podobne aj Q. ro
bur, likvidáciou ioh eolitárov a malých hájikov hrozí
ochudobnenie vzácneho genofondu našich pôvodných a hospo
dársky využívaných drevín.
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NOTES TO THE OCCURENCE Oř ORIGINAL OARS OP ROBUR RCHB.
SECTION И SLOVAKIA
Jozef

P o ž g a j

Arboretum Mlyňany,Institute of Dendrobiology
The author deals with two autochtonous oaks of
our dendroflora - Q. robur and Q. peduculiflora from
the section Robur.. He informs about their occuranoe
and stands in our country according to conception of
Zlatník 's school and Hancinský (1972).Presence of
both species in our country is stated. Attention of
the presented work is directed to the scarce occurence
of Q. peduculiflora which is concentrated to the antropologized country landscape similarly as Q. robur.
By liquidation of their solitaries and small groves the
scarce gene pool of our original and economically used
woody plants are endangered by deprivation.
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ЗАЮЖЯ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДИВОВ СЕКЦИИ
КОНГО НСНВ.

в

СЛОВАКИИ

1. П о i r i I
"Арборетум Млняяжж"- Институт дендробиологжж ЦВЭН, САН
Внеска над Жжтавоу
В предлагаемом вдесь докладе речь ждет о двух автохтовжмх видах дубов вашей дендрофлоры - Q. гobar L.
ж Q.
pedunculiflora С. Koch
жв секции Bobur ВсЬЬйашей
целью является дать сведения об жх распространении ж мес
тонахождениях у нас в понимании школы по Златнику и по
Гавчяискому /1872/. В нашей стране распространены оба вида
Предложенный доклад обращает внимание на редкую встреча
емость вида Q. ре dun. догорая сосредоточвена в антропогенжажрованном ландшафте вместе с видом Q.robur . Ликвида
ция солитеров ж малых рощиц является причиной объединения
редкого генофонда наших отечественных ж ховяйственно испольвуемых древесных растений.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov.bot.spol., Nitra, 1984
VÝSKYT JASEŇA ÚZKOLISTÉHO PANÓNSKEHO /FRAXINUS ANGUSTIFOLIA VAHL subsp. PANNONICA SÓÓ et ŠIMON/ NA PODUNAJSKEJ
NÍŽINE
Miroslav

M a n i c a

Lesnícka fekulta Vysokej školy lesníckej a drevárskej,
Zvolen
1. Úvod
Jaseň úzkolistý panónsky /Fraxinus angustifolis Vahl
subsp. pannonica Sóo et Simon/ rastie v panónskej oblasti
južnej časti strednej Európy. Výskytom u nás sa zaoberalo
viacero autorov /Fukarek 1954, Samek 1956, Kárpáti I. a
Kárpáti V 1957a, Magic 1957a,b, Horák 1960, Matovič I960,
Manica 1972, 1975,1976,1978/ ako i účasťou na drevinovom
zložení spoločenstiev lužných lesov /Jurko 1958, Kárpáti
I. a Kárpáti V. 1957b, Horák I960, Šomšák 1964/.
2. Problematika
Štátne lesy neuvažovali s pestovaním jaseňa úzkolistého na pôvodných stanovištiach ani po odlíšení od ja
seňa štíhleho a postupne premieňali pôvodné lužné porasty
s jaseňom úzkolistým na topoľové monokultúry.Výstavbou vodného diela na Dunaji zasiahne sa pod
statne do prírodného prostredia južnej časti Podunajskej
nížiny. V prípravných prácach už bolo vyrúbaných niekoľko
stoviek hektárov lužného lesa pre zátopové územie a výstav
bu rozličných zariadení. Naviac, ochudobnia sa aj ďalšie
lužné lesy o živiny, ktoré dodávali každoročné záplavy.
V príspevku chcem poukázať na nutnosť zachovania ja
seňa úzkolistého ako rastlinného druhu v pôvodných lužných
lesoch, prípadne na nutnosť obnoviť porasty okolo vodného
diela z hľadiska udržania priaznivého vodného režimu v pô-
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dach v blízkosti vodných tokov.
3- Metodika
Porasty lužných lesov s jaseňom úzkolistým na Podu
najskej nížine som skúmal v rokoch 1967 až 1974 na dočas
ných študijných plochách podľa typologickej školy Zlatní
ka /1959/.
4. Výsledky
Najzachovalejšie a vekove najstaršie porasty s jase
ňom úzkolistým rástli v skúmanom období, napr. pri Vlčom
hrdle, pri obciach Jahodná, Tretice, Ohrady, Tomášikovo,
Trnovec, Strkovec, Nové Zámky, Želiezovce a Sikenica. Mno
hé porasty, vysadené jaseňom štíhlym v minulosti, odumreli
počas katastrofálnych záplav v roku 1954 /Farský 1957/, za
tiaľ čo jaseň úzkolistý zniesol záplavy veľmi dobre.
Podľa typologickej školy Zlatníka patria lužné lesy
s jaseňom úzkolistým v Podunajskej nížine na pôdach spra
vidla na jar zaplavovaných a s plytkou stojacou, počas ro
ka kolísajúcou hladinou spodnej vody, pod povrchom pôdy
do skupiny lesných typov /ďalej slt/ brestových jasenin Ulmeto-Fraxinetum.
Pre odlišnosť vodných pomerov v pôde rozdelila sa tá
to slt na podskupinu lesných typov brestových jasenin s to
poľom /Ulmeto-Fraxinetum pcpuleum, odporúčaná praxi na pes
tovanie topoľových monokultúr/ a podskupinu brestových ja
senin s hrabom /Ulmeto-Fraxinetum carpineum/.Lesné typy
druhej podskupiny charakterizuje dominancia druhov, ako
napr. Erachypodium sylvaticum, Circaea lutetiana, Stachys
sylvatica, ale aj druhov ako, napr. Convallaria majalis,
Polygonatum latifolium, Poa nemoralis a iné. V ďalšom po^
dávam prehľadnú tabuľku zápisov na študijných plochách o
ploche 50x50 metrov.
Vysvetlivky: Pre študijné plochy sú údaje tieto:
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lesný závad; lesný obvod alebo polesie; porast; vek; nadmořská výška; zápoj
/korunová projekcia/; pokryvnosť bylinnej synúzie; slt; typ fytocenózy v skrat
ke; dátum.

Použité skratky bylín v type fytocenozy: aeg - Aegopodium podagra-

ria, antrich - Anthriscus trichosperma, aristol - Aristolochia clematitis, brachsilv - Brachypodium sylvaticum, chaerhirs - Chaerophyl 1 urn hirsutum, circlut -•
Circaea lutetiana, conv. Convallaria majalis, lmac - Lamium maculatum, rubcaes Rubus caesius, ukiov - Urtica dioica kioviensis.
1. Bratislava; Podunajské Biskupice; 23h; 60r; 135m; 50%; 90%; UFrc; rubcaesbrachsilv; 27.7.1973. - 2. Ounajská Streda; Jahodná; 50b; 50r; 130m; 100%;
75%; LFrc; Brachsilvlmac; 27.7.1973. - 3. Dunajská Streda; Jahodná; 509f; 40r;
130m; 95%; 85%; UFre; rubcaescirclut; 27.7.1973. - 4. Dunajská Streda; Trstice, .
382 e; 35r; 125m; 90%; 95%; LFrc; rubcaesaristolbrachsilv; 28.7.1973. - 5. Du
najská Streda; Tomášikovo; 395h; 35r; 130m; 90%; 75%; UFrc; rubcaesbrachsilvcirclut; 28.7.1973. - 6. Dunajská Streda; Topolhíky; 258b; 40r; 125m; 90%; 100%;
LFrc; rubcaesbrachsivcirclut; 27.7.1973. - 7. Dunajská Streda; Strkovec; 59b;
30r; 130m; 90%, 100%, UFrc; lmacaeg; 28.7.1970. - 8. Dunajská Streda; Strkovec;
59g; 40r; 130m; 80%; 100%d UFrc; lmacukiov; 28.7.1970. - 9. Dunajská Streda;
Strkovec; 59h; 40r; 130m; 90%; 100%; LFrc; lmacaristol; 28.7.1970. - 10. Palá
rikovo; Trnovec; 30b; 20r; 130m; 95%; 100%; UFrc; lmacantrich; 29.7.1970. 11. Palárikovo; Trnovec; 28b; 20r; 130m; 80%; 100%; UFrc; brachsi 1 var i stolan
trich.; 29.7.1970. - 12. Nitra; Sládečkovce; 301c; 50r; 130m; 90%; 90%; UFrc;
rubcaesar i stol; 31.7.1971. - 13. Palárikovo; Bažantnica; 42e; 105r; 130m; 70%;
95%; UFrc; rubcaescirclut; 30.7.1971. - 14. Palárikovo; Bereg('92b; 50r; 130m;
90%; 95%; UFrc; ukiovchaerhirs; 29.7.1971. - 15. Palárikovo; Želiezovce; 295j;
60"; 120m; 80%; 90%; UFrc; brachsilvconv; 14.10.1967. - 16. Palárikovo; Sikenica; 234b; 60r; 120m; 90%; 90%j_UFrc; brachsilvconv; 14.10.1967.

Rastlinné druhy

1 2

3

4

Študijné plochy
5 6 7 e 9 10 11 12 13 14 15 16

1. a 2. stromová vrstva
Fraxinus anguatifolia
Fraxinus excelsior
Populus alba

35 40 40 40 40 40 70 50 . 70 60 60 25 60 20 20
.................. 70 ...... .
25.......... 5............ 10
. . .

3. vrstva
Fraxinus an^ustifolia
Ulraus effusa

+10 5 30 20 1C
10 .... 5

4. vrstva
Fraxinus angustifolia
Cornus sanguinea
Sambucus nigra

+ 5 + + + 55 + .++10 +5 20 10
+..1. + ..+ ..■+ + ..+
.30............. 5
+ + + 5 10 + +

5 30 . 25 15 20 10 30 30 50
.......................

402

-

-

Študi.iné plochy
Rastlinné druhy
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5^. vrstva
Fraxinuo angustifolia
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Sambucus nigra
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52. vrstva
Fraxinus angustiíolia
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Byliny dominantné a diferenciálně
Aegopodium podagraria
Brachypodium sylvaticum
Circaea lutetiana
Lamium maculatum
Kubus caesius
Stachye eylvatica
urtica leioviensis
Dactylis polygama
Festuca gigantea
Geranium robertianum
Anthriscus ťrichospermc
Viola hirta
Aristolochia clematitis
Chaerophyllum hirsutum
Polygonatum latifolium
Campanula trachaelium
Convallaria majalis
Poa nemoralis

4.
1 +2
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1
1
1
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Druhy sprievodné
Iris pseudacorus
Carex paniculate
Lysimachia nummularia
Anthriscus sylvestris
Calystegia sepiua
Cucubalua baccifer
Clematis vitalba
Chelidonium maj из
Arum maculatum
Serratula tinctoria
Solidago gigantea
Symphytum officinale

.

4-

•

i

.
i

•
■f

l

1

-2

4-

.

4-

1

•

•

•

»

1

1

•

«

«
♦

•
-f

-2

+

4♦
•

.
•

4•
i -2 1-2 -2

+
.

♦

4-

•
4-

•

•
4-

4-

•

+
4-

1

«

*

•

t
•

1

i

1

1

+

4-

4*

•

.
4-

+

•

4-

-2 -2
1 4-

1

+2

4-

1

•

•

♦

.

•
•
4- -2

1

4-

•

Ľedzi sprievodné druhy s účasťou maximálna м troch zápisoch patrilo
ďalňich 63 druhov, ktoré som do tabuľky nezaradil
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Jaseň úzkolistý bol porastotvornou drevinou a len v
poraste 59h na Štrkovci vysadili jaseň štíhly v pravidel
nom spone.
“ajzamokrenejšie pôdy charakterizovala dominancia Urtica dioica kioviensis v lesných typoch ukiovchaerhirs /
plocha 14/, lmacukiov /8/ a lmacukiovaeg /7/. O niečo suchšiedominancia Rubus caesius v lesných typoch rubcaesbrachsilvcirclut /5,6/, rubcaesbrachsilv /1/, rubcaesaristolbrachsilv /4/ a rubcaesaristol /12/. Relatívne suchšie
charakterizuje Lamium maculatum v typoch lcacantrich /10/
a lmacaristol /9/. “ajsuchšie so zníženou hladinou spodnej
vedy udáva dominancia Brachypodium sylvaticum v typoch
brachsilvlmac /2/, brachsilvaristolantrich /11/ a brachsilvconv /15,16/.
5. Diskusia
V príspevku som charakterizoval slt brestových jasenín s hrabom podľa vlhkostných pomerov v pôde na základe
dominancie niektorých dominantných a di^erenciálnych druhov.
Slt som neporovnéval so spoločenstvami iných autorov.
6. Záver
Na 16. študijných plochách som skúmal lesné porasty
s jaseňom úzkolistým v slt brestových jasenin s hrabom.
Podľa znižovania hladiny spodnej vody v pôde a výskytom
dominantných druhov v bylinnej synúzii som zoradil porasty
/plochy/ od najzamokrenéjších po najsuchšie.
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НАЛИЧИЕ FRAXINTJS ANGUSTIFOLIA VAHL SUBSP. PANNONICA SÓO
ET SIMON

В ПОДУНАЙСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Мирослав

M а я и ц а

Лесной факультет Лесотехнического института, Зволен

Автор занимался изучением наличия Fraxinus angustifolia Vahl subsp. pannonica Soo et Simon ^составе поймен
ных насаждений типа по Златнику. Эти насаждения, с точки
зрения хозяйствования j почвенной влаг|и , необходимо со
хранить в Подунайской низменности.

OCCURENCE OF FRAXINUS ANGUSTIFOLIA VAHL. SUBSP. PANNONICA
S0Ó AND SIMON AT THE DANUBE LOWER BASIN
Miroslav

M a n i о a

.

University of Forestry and Wood Technology,Zvolen

The author studies ihe occurence of Fraxinus angus1*!tifolia Vahl subsp. pannonica SoOet Simon on the compo
sition of swampy stand type Ulmeto-Fraxinetum carpineum
in accordance to Zlatnik’s school. The conservation of
these stands is essential at the Danube Lover Basin with
regard to management of soil humidity.
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TAXONObíICKÉ PROBIÄY CORYLUS AVELLANA L.
František

U e r c e 1

Arborétum Ulyňany - Ústav dendrobiologie Slov. akad. vied,
Vieska nad Žitavou
Corylus avellana L. s.l. predstavuje zložitý taxonomický
komplex. Veľká variabilita jednotlivých znakov, ich nestálosť
ovplyvnená predovšetkým rozličnými ekologickými faktormi, zása
hom človeka a pod., vyvolávajú množstvo problémov, ktoré je po
trebné brať v úvahu ak sa chceme pokúsiť vylišiť a charakteri
zovať určité taxonomické jednotky. Aj ked váčšina autorov neu
vádza tieto skutočnosti, predsa niektorí aspoň naznečujú okruh
otázok, ktoré tento druh poskytuje. Už koncom 18. storočie
SALISBURY uvádza názov Corylus sylvestris a DRYANDER Corylus
grandis, obe jednotky na druhovej úrovni, ktoré hned začiatkom
19. storočia boli prehodnotené ako variety /De CANDOLLE, 1805/.
Od polovice 19. storočia sa začíhajú množiť údaje o tzv. žľaznotej lieske, lebo predovšetkým listové stopky sú intenzívne
pokryté výraznými stopkatými žliazkami. Takto bola charakteri
zovaná forma glandulosa s najnovšie opísaná ako varieta glandulosa /SHUTTLEW./GRILU.! podľa HAYEKa, 1927, tiež na základe
žľaznatých listových stopiek. Predovšetkým herbářové položky
sú zamerané na tento znak. Najvýstižnejšie sú rozdelené pri
Corylus avellena jednotlivé diagnostické znaky a jednotky
V práci A3CHERS0N et GRAEBNER, 1910: Synopsis der Mitteleuropäischen Flora. Údaje týchto autorov aú dobrým východiskom
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pre rozlíšenie Jednotlivých infraspecifických Jednotiek.
Dovoľujem si podakoyeť Doc.RMDr.J. ľXúOVSK&U za poskytnutie
uvedeného diela A3CHEK3GMA a GRA8BN2RA a za viaceré konzultácie.
• v prvom rade bude potrebné ujasniť ai okruh otázok týka
júcich sa pôvodnosti, prirodzenosti a kultúrnosti jednotlivých
populácií. Pravdepodobne v prírode existuje vzájomné prelínanie
týchto troch faktorov. Pretože v dnešnej dobe sú najrozšírenej
šie prirodzené porasty, praktické uplatnenie taxonomických
charakteristík bude práve v tejto oblasti. Ma základe poznat
kov o celkovom rozSíreni tohto druhu na území Slovenska, ale
aj v oblasti Xlp /IUäGI, 1911/, Je ®°žné konštatovať, že zák
ladnými stanovlštnýml podmienkami výlučne v podhorskom a hor
skom vegetačnom stupni sú:
A. Lúky a pasienky, viac-menej podmáčané
D. Leané spoločenstvá, kde je prevažne na sutiach a bre
hoch potokov.
7 rovinnej oblasti lieska obyčejná takmer ustúpila, pre
dovšetkým zásahom človeka pri rekultivácii pôdy.
Pretože uvedené dve stanovištia aú veľmi výrazné, potvr
dené rozličným habitusom, rozmermi Jednotlivých krov, rozdiel
nymi 1 letami, rozmermi a množstvom plodov, bude možné odlíšiť
tieto populácie no poddruhovej úrovni. Teda leaný, prevažne
uutlnový typ /sylveatrlo/ má kry menšieho vzraátu e útlymi ko
nármi a Je málo plodný. Príčinou je zatienené stanoviště. Dru
hý lúčny, prlealrermý typ /^-rondia/ má veľké rozložité jedince,
ktoré keú majú priestor nadobúdajú obrovských rozmerov. Početné
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velké a variabilné eú ich plody-oriešky. Haatú na dobrej, vý
živnej pôde, ovplyvnenej pasúcim ea dobytkom. Medzi obomi tý
mito možno povedať elcotypmi as vyskytuje zvláštny, velmi výraz
ný tvar vzpriamených, úzko rozkonárených konárov na jedinci.
Takéto kry sa na Slovensku vyskytujú veľmi zriedkavo. Mohli
by aa označiť ako subsp. avellana. Na vzrast vždy vzpriamený
upozorňuje SCHNEIDER v roku 1904 a označuje ho ako varieta
typica. To by bola skupina poddruhov /aubapécií/.
Varieta glandulosa bola viacerými eutormi prehodnocovaná
a podľa posledných údajov diagnostickým znakom nie eú žliazkaté listová stopky, ale obalné listene na oriešku bud výraz
ne pokryté žliazkami, alebo sú bez žliazok. /ASCHERSON et
GRAEBNER, 1910/. Základné dve variety môžu byť potom charak
terizované týmito uvedenými znakmi. Ako prvá, doteraz neu
vádzané varieta avellana sa môže vylíšiť na základe listeňov
bez, alebo len s ojedinelými žliazkami. Druhá by bola var.
glandulosa. Tvar orieškov poskytuje tri základné skupiny:
1. Guľaté, guľovité až stlačeno guľovité, podľa ktorých je
známe var. sphaerocarpa ECHB. /1850/. 2. Oriešky predĺžené,
viac-menej elipsoidné, podľa ktorých je opísaná var. oblonga ANDER3S. /1846/. Tretím výrazným a často sa vyskytujúcim
znakom je hrbatý výrastok na báze orieška, ktorým by aa dala
odlíšiť celá skupina ako var. gibbosa, varietas nova. Zvlne
ný okraj listových čepelí, často sa vyskytujúci v celých po
puláciách bude potrebné ešte zvážiť. Pravdepodobne pôjde o
nestály znak, ovplyvnený najmä ekologickými faktormi.

-
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Sélším problémom je stanovenie znakov a ich charakteris
tík pre okruh foriem skúmaného druhu. Základným diagnostickým
znakom môžu byť rozmery dvoch listenov /bractae/, ktoré oba
ľujú oriešok. Ak sú všetky, alebo eapoň väčšine listenov na
rastline rovnako dlhé ako oriešok, alebo len krátko prečnie
vajú a aú bez žliazok, alebo len s ojedinelými žliazkami,
môžu aa označiť ako forma avellana. Tento názov najnovšie po
užil SO(5 /1966/. Ked všetky listene sú výrazne kratšie ako
oriešok, môže sa jednať o f. brachychlamys, a ked sú dlhšie,
niekedy ež o celú dĺžku orieška jedná ее o f. schizochlamys.
Aj podľa niektorých tvarov orieškov sa dá uvažovať o určitých
formách. Tu treba prehodnotiť prelínanie sa a odchýlky zna
kov na úrovni variet a iných kvalifikačných stupňov.
Doteraz uvažované skupiny môžu značne ovplyvniť a po
zmeniť karyologické analýzy. V literárnych prameňoch väčšina
autorov uvádza pre Corylus avellana 2n= 22 /DANIELSON, 1945»
WETZEL, 1927/, ale niektorí uvádzajú 2n = 28 /WOODWORTH, 1929»
TISCHLER, 1934, DELAY, 1947/. Tieto analýzy mohli byť ovplyv
nené kultúrne pestovanými jedincami. Možno práve v oblásti
karyológle sa nájde vysvetlenie pre rozdiely prirodzených a
kultúrnych populácií aj na území Slovenska a celkove na pro
blém hybridizácie tohto druhu s inými druhmi, ako je napr.
Corylus maxima MILL, a C. colurna L. v literatúre už dávnej
šie charakterizovaných /SCHNEIDER, 1904, TÓTH, 1942, SOÓ.1966/.
Takto sme sa dostali k problému pestovania liesky obyčaj
nej, a teda jej využitia v ovocinárstve. Na túto tému bolo
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nepísaných najviac prác predovšetlcým v odbornopopularizačných
časopisoch a ndvinách. Najnovšie sa venujú prácam s pestovaním
tohto druhu pracovníci Výskumného ústavu ovocných a okrasných
drevín v Bojniciach, ktorí upozorňujú, že sa lieske venuje
malá pozornosť z hľadiska veľkovýroby. Podávajú Informáciu o
pestovaní liesky veľkoplodej v podobe troch najznámejších
kultivarov: Hallská obrovská, Webbova biela a Lombardská bie
la s návodom na ich rozmnožovanie /BAHNA, 19S2/. Trinásť rôz
nych kultivarov pestovaných vo Francúzsku a opísaných na zá
klade veľkosti a tvaru plodov je uvedených v práci GEKMAINa a
LEGLISEa z roku 1973.
Záverom sa dá konštatovať, že lieska obyčajná — Corylus
avellana L. vykazuje značnú premenlivosť, je možné u nej
charakterizovať jednotlivé skupiny a typy, ktoré po daľšom
štúdiu budú sa môcť klasifikovať na úrovni jednotlivých
infrataxónov.
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TAXONOMIC PROBLEMS OF CORVLUS AVELLANA L.
František

M e r o e 1

Arboretum Mlynany,Institute of Dendrobiology,Vieska nad
Žitavou
Corylue avellana L. s.l. represents a complicated taxonosical complex. On the base of marked diagnostical signs it
ia possible in natural populations to characterize indivi
dual infra-taxonomic unite at the level of subspecies /ave
llana, sylvestria, grandia/, varietes /avellana, glandulosa,
sphaerocarpa, oblonga, gibbosa/ and formes /avellana, brachychlamys, echizochlamys/. Precise classification of this
inits necessitates more further deeper taxonomical studies.
Caryological analyses will be ferst-rated.
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВИДА CORYLUS AVELIANA L.
Франтишек

M e р ц е д

"Арборетум Клыннны" - Институт дендробиологии Центра
биолого-экологических наук Словацкой академии наук
Вид

Corylus avellana L.

представляет слож

ный таксономический комплекс. На основе выразительных
таксономических признаков могут быть в естественных по
пуляциях охарактеризированк отдельные инрратаксоноыичес
кие единицы на уровне подвидов /avellana , sylvestri3
grandis /, разновидностей /avellana
sphaerocarpa ,

oblonga , gibbosa

brachychlamye

,

, glandulosa

>

,

/ и рсры / avellana

,

schizochlamys /. Точная классикиквция

этих одиниц требует дальнейлих более глубоких тчксономи
ческих изучений. Первоначальными будут карислсгкческие
анализы.
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Zborník zo IV. zjazdu Slov. bot. spol., Nitra, 1984
SYNTAXONOMICKÉ PROBLÉMY RASTLINNÝCH SPOLOČENSTIEV
S FESTUCA PRATENSIS
Anatólia

Špániková

Ústav experimentálnej biológie a ekológie CBEV SAV,
814 34 Bratislava
Fytocenózy, v ktorých významnú cenologickú hodnotu
má druh Festuca pratensis sú známe z Maďarska, Bulhar
ska, Rumunska, Sovietakého zväzu a zo Slovenska. U nás
boli fytocenózy opísané v mnohých oblastiach, najmä na
údolných lúkach. Zatriedené boli do asociácie Festucetum
pratensis Soó 1938, Festucetum pratensis hungaricum Soó
1955, Cirsio cani-Festucetum pratensis Májovský 1963 ex
Ružičková 1971. Řehořek /1969/ v kand. diz. práci opleal
asociáciu Glechomo hederaceae-Festucetum pratensis a Ha
dač /1969/ z alúvia potoka Hlboká vo Vysokých Tatrách
opísal asociáciu Alchemillo-Festucetum pratensis. Z Ma
ďarska boli opísané ešte asociácie: Alopecureto-Festucetum pratensis Ujvérosi 1947 a Poeto-Festucetum pratensis
Soó 1949. ZO ZSSR, Bulharska a Rumunska boli opísané via
ceré asociácie, ale nie na princípe zúrišsko-montpellierskej školy.
Začlenenie uvedených asociácií do vyšších vegetač
ných jednotiek je rôzne. Maďarskí autori a mnohí naši
zaraďujú asociácie do zväzu Agrostidion albae Soó 1933,
ktorý v prehľade vyšších vegetačných jednotiek Českoslo
venska /Holub et al. 1967/ je uvedený len ako synonymum
zväzu Deschampsion cespitosae Horvatic 1930. Ďalej sú
začlenené do zväzu Alopecurion pratensis Paeearge 1964
/všetko zväzy z radu Molinietalia ... Koch 1926/ a ďalej

-
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do jbvSzu Arrhenatherion elatioris Br.-Bl. 1925, niekedy
e pripomienkou -predbežne /rad Arrhenatheretalia Pawľoweki 1926/.
Podľa poznatkov vlastných a z dostupnej literatiiry,
fytocenozy e Festuca pratensis sa vyskytujú prevažne na
riečnych alúviach a to na miestach krátkodobé zaplavova
ných alebo s hladinou podzemnej vody v hĺbke 40-90 cm.
Trvale podmáčaným alebo suchým stanoviôtiam sa vyhýbajú.
Dočasnú suchosť znášajú, ale prejavuje sa na vzraste
prevládajúceho druhu Festuca pratensis.
Pôdy sú hlinité, ílovitohlinité až ílovité zriedka
vejšie piesočnatohlinité, slabo oglejené až glejové, neu
trálnej až slabo kyslej reakcie. Vo vrchných vrstvách
humozne.
Porovnanie 100 fytocenologických zápisov /okrem
asoc. Alchemillo-Feetucetum pratensis/ známych z údol
ných lúk Slovenska /z 6. geografických celkov/ ukázalo
ich ekologickú a floristickú podobnosť, ale aj určité
odlišnosti. Zatiaľ ich hodnotíme ako fytocenozy asociá
cie Festucetum pratensis Soó 1938. V rámci nej sa dife
rencujú j skupiny fytocencz.
Prvé skupina zodpovedá subasoc. Festucetum praten
sis typicum Zoo 1938, ktorá nemá vlastné diferenciálně
druhy a ekologické podmienky sú. najbližšie uvedeným pre
asociáciu.
Druhú skupinu predstavujú spoločenstvá rozšírené na
ťažších pôdach s výraznejším kolísaním vlhkostných pome
rov v pôde počas roka. U nás je to subasoc. Festucetum
pratensis s Cirsium canum a sporadickým výskytom fakul
tatívnych halofytov. časť fytocenóz bola hodnotená ako
asoc. Cirsio cani-Festucetum pratensis. Fytocenozy boli
zatiaľ opísané z južných nížinných oblastí. Ďalším spo
ločenstvom skupiny je subasoc. F. p. s Colchicum autum-
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nale. Fytocenózy poznáme z horských a podhorských údol
ných lúk. Z cenologického hľadiska sú obidve subasociácie na hranici spoločenstiev radu Molinietalia a Arrhenatheretalia.
Tretiu skupinu fytocenóz na suchších a často aj
ľahších pôdach zastupuje subasoc. Festucetum pratensie
arrhenatheretosum elatioris Špániková 1S71. Porasty sa
vyznačujú výskytom druhu Arrhenatherum elatius a takmer
úplnou absenciou druhov spoločenstiev radu Molinietalia.
Štvrtú skupinu fytocenóz na ťažkých pôdach s výraz
nou dynamikou vodného režimu v pôde počas roka /väčšou
ako spoločenstiev druhej skupiny/ reprezentuje Festuce
tum pratensie s Festuca pseudovina a F. valesiaca. Dru
hovou skladbou inklinujú k spoločenstvám triedy Festuco-Brometea Br.-BI. et Tx. 1943.
ZÁVER
Porovnanie fytocenologických zápisov s Festuca pratensis pôvodne zatriedených do viacerých asociácií uká
zalo^ že ich môžeme začleniť do asoc. Festucetum pratensis Soó 1938 a v rámci nej vylíšiť nižšie jednotky. Na
základe ekologických podmienok /vplyv hladiny podzemnej
vody, záplavy, dynamika vodného režimu v pôde počas roka/
asoc. Festucetum pratensis najviac zodpovedá spoločenst
vám zväzu Alopecurion pratensis, radu Molinietalia. Pot
vrdenie správnosti takéhoto hodnotenia fytocenóz e Fes
tuca pratensis vyžaduje ešte ďalšie štúdium.
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SYUIAXOHGMISCHE PRGBLSíE DER PFUUäZENGESELSCHAFTEN
MIT FESHUCA PRAHEHSIS

Anatolia

špáaiko'á

Institut řttr exp. Biol. und Gkol..CBE7 SAVfBrstlaSacuIm Beltrag besohäf tig siah An to r ait втю%*
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seber Beurteilung der Phytozčnbaeh nit Festuca prateneis
aua den Talwieaen der Slowakei. Auf Grund dee Vergleicbs
von 100 phytozonologiachen Aufnabnen macht Autor einen
Vorecbleg euf die Eingliederung dieeer Phytozonoaen in die
Association Festucetun prateneis Soó 1936. Im Bahněn dieser Aesoziation sebeidet Autor: řestucetum prateneis

mit

Cirsiua canun, F. p. mit Festuca pseudovina and F. valesiaca, verbreitet in Gebiet den Ebenen, F. p. mit Colchicum
eutumnale, verbreitet in submontanen und montanen Lagen.
F. p. typicum Soó 1936 und F. p. arrhenatheretosum elatioris Spánikové 1571 sind verbreitet uberali.

СИНТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ C
FESTUCA PRATENSIS
Анатолия

Ш n а н и к о в а

Институт экспериментальной биология и экологии ЦБЭН, САН
Братислава
В статье автор уделяет внимание синтаксоиомической
проблеме фитоцеиов с Festuca pretenais.

На основе сравне-

ния 100 фитоценологических описаний иэ территории Слова
кии предлагает включить фитоценоен в ассоциацию Featucetum pratenaíe Soó

1938. В рамках ассоциации раэличить

ииашие цеиотаксоим: Festucetum prateneis c Cirsium canum,
F.p. c Festuca pseudovinaи F. valesiaca

- а ниэинннх

областях. F.p. c Colchicum autumnale - в подгорных и гор
них районах. F.p. typicum Soó
1938 bF. p. arrhenathe
retosum elatioris ípňniková 1971

- везде.
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Zborník zo XV. zjazdu Slov.bot.spol.,Nitra, 1984
FXTOPATOGEfratí М1ШЖС±"Г HODIŤ ERXSIPHE DC. ex FR.
ROZŠÍRENÁ NA SLOVENSKU
Cyprián

Paulech

Ústav experimentálnej biologie a ekologie Centra biologicko-ekologických vied SAV, Bratislava
Eytopatogénné mikromycéty sú prirodzenou zložkou
rastlinných spoločenstiev. Spôsobom života sú buá výhrad
ne alebo aspoň čiastočne viazané na vyššie rastliny. Táto
ich závislosť je najvýraznejšia pri tzv. biotrofných
/obligátnych/ parazitoch, ktorí sú schopní realizovať
svoj životný cyklus iba v spojení so živými rastlinami.
Patria k ním i mikromycéty rodu Erysiphe. U nás sme dote
raz nemali prehlad o druhovom spektre tejto skupiny húb,
hoci sa nachádzajú medzi nimi i pôvodcovia mnohých hospo
dársky významných chorôb kultúrnych rastlín. V dôsledku
synantropizácie prostredia, ako aj z niektorých doteraz
neobjasnených príčin, intenzita ich výskytu v posledných
desaťročiach u nás i v zahraničí výrazne vzrastá. V našej
práci sme sa preto zamerali na výskum ich druhového spek
tra na kultúrnych i divo rastúcich rastlinách na našom
území. Prehlad získaných poznatkov uvádzame v tomto prís
pevku.
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Materiál a metódy
K spracovaniu uvedeného prehľadu sme použili doter
publikované dielčie výsledky nášho dlhoročného výskumu*
ako aj nepublikované poznatky získané štúdiom mykologiekých herbárov z nášho územia. Vzhľadom na vymedzenosť
rozsahu príspevku citujeme v ňom iba najzákladnejšie pou
žité zdroje. V plnom rozsahu sú uvedené v našej poslednej
záverečnej správe /Paulech, 1983/. Nomenklatúru múčnatiek
ako aj ich rozdelenie do sekcií, uvádzame podľa najnov
šieho členenia európskych druhov rodu Erysiphe /Braun,
1978/.
Výsledky a diskusia
Počas dlhoročného výskumu druhového spektra fytopatogénných mikromycét sme zistili, že na našom území je roz
šírených 36 druhov rodu Erysiphe. Ich zoznam a rozdelenie
do sekcií uvádzame v tabuľke 1» Zo zoznamu je vidieť, že
sa u nás vyskytujú takmer všetky druhy známe v súčasností
z európskeho kontinentu. Viaceré z nich sú rozšírené kaž
doročne a pomerne intenzívne. Patrí k nim hlavne druh
Erysiphe asperifoliorum, E. artemisiae, E. betae, E. cie .
choracearum, E. convolvuli, E. cruciferarum, E. depressa,
E. galeopsidis, E. graminia, E. heraclei, E. hyperici, E.
pisi, E. polygon!,

E.

ranunculi, E. sordida, E. trifolii.

Niektoré druhy rodu Erysiphe sa u nás vyskytujú iba spo-
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radicky. Napríklad Erysiphe biocellata, E. limonii, E.
lythri, E. ulmariae. Po rokoch silného výskytu možno po
zorovat pri niektorých druhoch výrazný ústup, hoci ich
hostitelské rastliny sú u nás všeobecne rozšírené. Býva
tomu tak napr* pri druhu Erysiphe urticae parazitujúcom
na rastlinách Urtica dioica a U. urens*
Zistené druhy rodu Erysiphe parazitujú u nás na 358
druhoch hostiteľských rastlín patriacich do 174 rodov z
29 čeľadí. Važšina z nich je rozšírená na hostitelských
rastlinách jednej čeľade. Širšie spektrum má iba druh
Erysiphe cíchoracearum a E. cruciferarum. Výraznejšia je
špecializácia jednotlivých druhov múčnatiek vo vzťahu k
rodom a druhom ich hostiteľských rastlín. Silne napádané
touto skupinou húb sú hlavne rastliny čeľade Asteraceae,
Poaceae, Daucaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Brasicaceae, Bo»
raginaceae, Hanunculaceae, Polygonaeeae a niektoré čalšie.
Celkove je možno konštatovať, že druhové spektrum
fytopatogénných mikromycét a ich hostiteľských rastlín je
na našom území veľmi bohaté. V súčasnosti je táto skupina
parazitických húb významnou zložkou agro a ostatných fytocenoz. Pri epiíýtotickom rozšírení sa uplatňuje v nich
ako jeden z významných činiteľov ovplyvňujúcich ich funk
cie, prípadne i druhovú skladbu a v agrocenozach produk
ciu pestovaných rastlín. Ich ďalšiemu výskiznu bude preto
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Tab.l
Druhy rodu Erysiphe a počet čeXadí, rodov a druhov ich
hostitelských rastlín
P.č.

Druhy a sekcie

Počet hostitelských
druhov

rodov

Seladl

A. lekcia Erysiphe
, 1

E. aquilegiae

2

2

1

2

E. betae

1

1

1

3

E. buhrii

2

2

1

4

E© circaeae

i

1

1

5

E. convolvuli

2

2

1

6

E. cruchetiana

1

1 ,

1

*

E. cruciferarum

16

14

2

8

E. galeopsidie

25

ia'

1

9

E. heraclei

25

19

1

10

E. hyperici

5

1

1

11

E. knautiae

10

4

1

12

E. limonii

1

1

1

13

E© lythri

1

1

1

lf

E. mayorii

2

2

1

15

E. pisi

13

5

1

“

E. polygon!

11

2

1

17

Е» ranunculi

23

5

1

18

E. thesii

2

1

1
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i

1
I

1

i

!

1

i

1

i

18

10

i

4

3

i

73

32

4

n..
19

E. trifolii

20

E. ulmariae

1

21

E. urticae

2

11

33

ľ

11

r

B. Sekcia Golovinoinyces
1

E. artemisiae

2

Е» asperiŕoliorum

3

E. biocellata

4

E. cichoracearum

5

E. depressa

3

1

1

6

E. fischeri

3

1

1

7

E. galii

2

i

1

8

Е» magnicellulata

1

1

1

9

E. salviae

5

1

1

10

■ E. eordida

3

1

1

3

1

\

11

Е» valerianae

4

2

1

12

E. verbasci

7

2

1

54

29

1

C. Sekcia Blumeria
L

£• graminis

D. Sekcia Trichocladia
1

E« tortilis
Spolu

1
358

1
174

29

•
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účelné venovať pozornosť i v budúcnosti.
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OCCURRENCE OF PHYTOPATHOGENIC MICROMYCETES OF THE GENUS
ERYSIPHE DC. ex FR. IN THE SLOVAKIA CONDITIONS
Cyprián

Paulech

In present paper the survey of species of the genus
Erysiphe and the range of their host plants found out in
the Slovakia conditions is recorded. In this area 36 spe
cies of mentioned genus parasitizing on 358 host plant
species, which belong to 174 genera from 35 families, is
distributed. The most wide-spread species of mentioned
genus and the most attacked host plant genera and fami
lies are presented. Further some problems of specializa
tion and ecology of mentioned fungi are discussed.
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*ИТОПАТОГЕННЫЕ МИКРОЫИЦЕТЫ РОДА ERYSIFHE DC. EX FR.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НА СЛОВАКИИ
Цыприан

П а у л e х

Институт экспериментальной биологии

к

экологии ЦБЭН, САН

Братислава
В работе приведен обзор видов рода ERXSIPHE

м

круг их растений - хоэяинов обнаруженных на Словакии. Было
обнаружено наличие 36 видов этого рода паразитирующих на
358 видах растений - хоэяинов, принадлежящих в 174 родов
иэ 35 семейств. Выли показаны наиболее распространенные
виды этого рода, а также и наиболее нападаемые роды и
семейства растений - хоэяинов. Обсуждаются тоже некоторые
вопросы специализирования к экологии упомянутой группы
грибов.
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KARYOTAXON(ÍMIA DRUHU CROCUS HSUFFELIANUS HERBERT A
C. SCEPUSIENSIS /REHM. ET WOL./BORB. NA SLOVENSKU
Augustín

kurín

a Magdaléna

Hindáková

Oddelenie karyológie, Ústav molekulárnej a subcelulérnej
biológie Univerzity Komenského a Katedra botaniky, geobo
taniky a pedológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komenského, Bratislava
Karyologický výskum rodu Crocus L. je mimoriadne zau
jímavý, pretože v jeho evolúcii sa veľmi výrazne prejavila
mutabilita chromozomov a genómov. Zmeny v počte chromozomov
i prestavbu ksryotypov nachádzame rovnako aj v prípade na
šich dvoch taxónov Crocus heufŕelianus Herbert a C. scepusiensis /Rehm. et Wol./Borb. Doteraz sa tejto problematike
venovali najmä Skalinska /1966, 1968/, Brighton Л976/ a
Rafinski a Passakas /1976/. Okrem iného poukázali aj na po
trebu dalších karyologických poznatkov pre lepšie pochope
nie evolučných a taxonomických aspektov celého komplexu.
V tomto článku by sme chceli uviesť niektoré zaujímavé
ddaje z našich slovenských náchodísk a prispieť k lepšiemu
poznaniu a rozlišovaniu našich šafranov.
Materiál a metodika
Karyologické sledovania sa robili na rastlinách z pri
rodzených stanovišť. Jednotlivé lokality a údaje sú uvedené
v nasledujúcej časti. Metodický postup pre stanovenie počtu
chromozómov a karyotypov je nasledovný: koreňové špičky sa
predošetrili nasýteným roztokom p - dichlórbenzénom počas
3 hodín a potom zafixovali alkohol-octovou fixážnou zmesou
počas 1-24 hodín. Následne sa koreňové špičky macerovali
6 minút v zmesi alkohol - kyselina soľná /1*1/. Po premytí
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ус vode /10 sin./ sa pripravili krátkodobé roztlakové pre
paráty v kvapke propionového orceinu alebo trvalé roztlakové
preparáty pomocou celofánu /Murín I960/.
Pelové zrná sa merali v kvapke propionového orceinu a
stanovila sa tiež frekvencia prázdnych peľových zŕn ako
primárny ukazovateľ sterility peľu.
Výsledky a diskusia
Crocus heuffelianus Herbert
2n = 10
Lokality: 1/ Nízke Beskydy: Šarišská Porubá, osada Lipníky,
kopec Petiš, Ieg. £. Dostál
2/ Nízke Beskydy: Nižné Ladiškovce, S , Ieg. L.
Dostál
Crocus ecepusiensis /Rehm. et Wol./Borb.
2n = 18
Lokality: 1/ Liptovská kotlina: Hybe, leg. Murín
2/ Spišské kotliny: Štrba, E, Ieg. Murín
3/ Slovenský raj, Vernár, Ieg. Murín
Z, týchto údajov je zrejmé, že na Slovensku máme dva
karyologicky odlišné taxony /obr. 1/. Ak zoberieme k tomu
údaje ostatných autorov /Skalinska 1966, Brighton 1976, Rafinski a Passakas 1976/, tak môžeme zhruba pre tieto dva
taxóny vyznačiť aj ich areály. Pre C. heuffelianus s 2n = 10
je to východné Slovensko, východné Maäarsko, juhovýchodná
Ukrajina a západné Rumunsko. Pre C. scepusiensis s 2a = 18
je to juhovýchodné Poľsko, severné a stredné Slovensko, t.j.
v podstate Západné Karpaty.
Takto by sme mohli dosť jednoducho vyjadriť fytogeo
grafické poznatky o našich dvoch taxónoch, keby neexistova
li <Jaľšie údaje, ktoré hovoria, že sú aj iné populácie C.
heuffelianus v južnom Rumunsku a severozápadnej Juhoslávii
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ako aj v južnom Rakúsku s 2m = 18 /cŕ. Brighton 1976/.
Vzniká teda otázka, čo všetko majú tieto cytotypy spoloč
né a čo odlišné? Na túto otázku z veľkej časti odpovedal
vo svojej práci Brighton /1976/. Napriek zhodnému počtu
chromozómov 2n = 18 došlo v priebehu vývoja u C. scepusiensis k prestavbe núkleolárnych chromozómov. Namiesto
submetacentrických chromozómov so sekundárnou konstrikciou
majú naše západokarpatské populácie metacentrické chromo
zómy so sekundárnou konstrikciou /obr. 2/. Je zrejmé, že
táto zmena karyotypu je evolučné mladšia, pretože sa z ce
lého komplexu C. heuŕŕelianus s 2n = 10 a 18 /Brighton
1976/ vyskytuje iba u C. scepusiensis a je preň charakte
ristická. Preto si myslime, že C. scepusiensis /Rehm. et
Wol./Borb. je najmladším taxónom, ktorý sa vyčlenil z C.
heuŕŕelianus aggr. a osídlil Západné Karpaty. Tým sa aj
stal západokarpatským neoendemitom. Myslíme si tiež, že
k nám prišiel z Ilýrie, zatiaľ čo C. heuŕŕelianus 2n = 10
k nám prišiel z. Východných Karpat. '
5o aa týka diakritických znakov medzi našimi dvomi
druhmi, môžeme zatiaľ okrem karyologických uviesť aj roz
diely vo veľkosti peľu a sterilite peľu. Pre druh C. heuŕ
ŕelianus /2n — 10/ sme našli, že priemer peľových zŕn je
100,1 - 1,0 )m a sterilita peľu cca 5 %, zatiaľ čo pre
druh G. scepusiensis /2n = 18/ je priemer 105,3 - 1,1 pm
a sterilita cca 15 %. Tieto rozdiely sú signiŕikantné
/Р 0,05/. Napriek týmto rozdielom sa žiaľ doposiaľ nepo
darilo nájsť jednoznačné morŕologické rozdiely a to najmä
pre značnú variabilitu a preto bude ešte treba v tejto
práci pokračovať.
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Súhra
Karyologický výskum druhov Crocus heuŕŕelianus а C.
scepusiensis prispel významnou mierou k poznaniu ich evo
lučnej príbuznosti a rozdielnosti. Ukázalo sa, že na Slo
vensku rastú obidva. Crocus heuŕŕelianus rastie na východ
nom Slovensku v okolí Kapušan a Humenného a C. scepusiensis
v celej ostatnej časti Slovenska, resp. Západných Karpát.
Tieto druhy sa síce morfologicky odlišujú slabo, ale karyologicky sa odlišujú jednoznačne, či už počtom chromozómov
alebo chromozómovou prestavbou. To nám umožňuje určiť ich
vývojovú následnosť a považovať C. heuŕŕelianus /2n = 10/
za evolučné najstarší a C. scepusiensis /2n * 18/ za evo
lučné najmladší taxón v rámci agregátneho taxónu C. heuŕ
ŕelianus s.l. 1ým, že C. scepusiensis osídlil iba oblasť
Západných Karpát, treba ho považovať za neoendemický taxón
tejto časti Karpát.
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KARY0ТА10ЫCSJY 0? CROCUS HEUFFELIA1TUS HERBERT AKD C: SCEPUSIEIISIS /REHM. et WOL./ BORB. Iii SLOVAKIA
Augustín

íl u r í n ,

Magdaléna

Hindáková

Inst, oř Molec. and Subcel. Biology and Dept, of Botany
Comenius University, Bratislava
Karyological studies of Crocus heuffelianus and C.
scepusiensis in Slovakia have contributed significantly
to the solution of the problem, of their relationship and
divergence. Both the above species proved to be represen
ted in the Slovak flora. Crocus heuffelianus, however,
grows only in small territory around the towns Kapušany
and Humenné in Eastern Slovakia while C. scepusiensis oc
curs in all other regions of Northen and Central Slovakia
i.e. in the main part of West Carpathians. Although these
taxa are not easily distinguishable morphologically

they

differ, however, both in chromosome number as well as in
chromosome rearrangement. This observations enables us to
suppose that C. heuffelianus with 2n = 10 is an evolutio
nary older and C. scepusiensis with 2n = 18 an younger ta
xon of the complex C. heuffelianus s.l. As the occurrence
of C. scepusiensis is characteristic for most of the West
Carpathians we may consider it as a neoendemic species of
this region.
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КАРИОТАКСОНОМИЯ ВИДА CROCUS HEUFFELIANTJS HERBERT
C. SCEPUSIENSIS /REH. ET WOL./ BORB. В СЛОВАКИИ
Аугустин

И

Курка , Магдалене Гиндакова

Институт молекулярной н субцелюлярной биология н Кафедра
ботаники, геоботаники и почвоведения, Университет Коневского, Братислава
Наркологическое исследование Crocus heuffelianus *
C. scepusiensis
содействовало в еначительной степени
повнанию их эволяционного родства и различия. Показалось,
что в Словакии растут оба.Crocus heuŕŕelianus
растёт
в восточной Словакии в окрестности городов Напутаны и

Гуманна ш C. scepusiensis
на остальной территории Сло
вакии, точнее в области Западных Карпат. Морфологическая
разница между этики видами небольшая, но кариологическн
отличается очевидно как по< числу хромовом, так и хромозомальной перестройкой. Это даёт нам возможность опреде
лить их эволюционную последовательность и считать C.heuffelianus /2п=10/
эволюционно старшим и C. scepusien
sis /2п=18/
эволюционно младшим таксоном в рамках аг
регатного таксона C. hetiffelianus s.1 -Так как C.scepu
siensis поселил только область Западных Карпат, надо его
считать неоэвдемическим таксоном для этой части Карпат.
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Idiogramy: a = Crocus scepusiensis 2n = 18
b = C. heuffelianus 2n = 10
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OBCHIDEY SLOVENSKA
Alexander Lux
Katedra fyziológie rastlín, Prírodovedecké fakulta
Univerzity Komenského, Mlynská dol.B-2, Bratislava
Z územia Slovenska sa udáva 60 druhov a poddruhov
orchidei /Procházka a Velísek 1983/. Takmer všetky
z nich možno označiť za ohrozené /Potůček 1980/. Sved
či o tom aj ich zaradenie v rôznych kategóriách "Zozna
mu vyhynutých, endemických a ohrozených taxónov vyšších
rastlín flóry Slovenska" /Maglocký 1983/. V skupine
A. Vyhynuté, nezvestné a nejasné taxóny sú traja zástup
covia čelade, všetci ostatní s výnimkou dvoch najbežnej
ších /Neottia nidus-avis a Epipactia helleborine ssp.
helleborine/ sa nachádzajú v skupine C Ohrozené taxóny,
pritom 23 z nich je v skupine C I Ohrozené kriticky.
Zlú situáciu s výskytom zástupcov vstavačovitých na
našom území spôsobuje nielen zvýšený tlak na prirodzené
lokality, či deštruktívne vplyvy zapríčinené intenzifi
káciou a chemizáciou v poľnohospodárstve a lesnom hospo
dárstve. Obzvlášť veľký význam tu má i znečistené ovzdu
šie, ktoré spôsobuje narušenie citlivej rovnováhy potreb
nej pre mykorízu, ktorá je pre vstavačovité nevyhnutné.
Kritické ohrozenie niektorých druhov je možné dokumen
tovať nízkym počtom jedincov u najohrozenejších taxónov,
nepresahujúcim niekoľko desiatok kusov. V tomto zmysle
je možné i v rámci skupiny C I Kriticky ohrozené taxóny
rozlíšiť dva stupne ohrozenia. Prvý, kde počet jedincov,
prípadne počet a umiestnenie lokalít dáva nádej na
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uchovanie do budúcna a druhý, kde neuváženým zásahom,
v niektorých prípadoch na jedinej známej lokalite,
môže taxón okamžite vyhynúť. Do tejto skupiny možno
zaradiť predovšetkým: Ophrys sphecodes, Herminium mon*
orchis, Dactylorhiza incarnate ssp.haematodes, C-ymnad»
nia conopsea sspdensiflore, Ophrys apifera, Liparis
loeselii. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje HimantoglosF
adriaticum, ktoré je jednou z najzriedkavejších európř
kých orchideí rastúcich u nás.
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Orchid species from Slovakia are demonstrated on
slides. 60 taxa grow in Slovakia region. Only two most
frequent species are not considered to be threatened,
according to"The list of extinct, endemic, and threa
tened taxa of vascular plants of the flora of Slovakia"
/Maglocký 1983/. 23 taxa are critically threatened,
the most serious cases of them are mentioned.
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Кафедра физиологии растений, Университет Коменского
Братислава
таксоны из фамилии Orchidaceae

растущие на/территс!рии

Словакии. Дискутирована степень угрозы. Из 60 таксонов
только 2 найболее частые не под угроас|й, согласно
" Списку исчезнувшихся, эндемических и находящихся под
угрозой таксонов высших растений флоры Словакии "
/Maglocký 1983/.
23 таксонов находится в критической
опасности. Самые редкие из них назнагены.
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ULIČNÁ V.: Pestovanie viniča hroznorodého /Vitis vinifera L./
na východnom Slovensku v minulosti

Sekcia fyziológie rastlín
AMBROS Z.: Pokus o ekologické hodnotenie vlhkostného režimu
lesných ekosystémov počas vegetačného obdobia
HUZULÄK J.: Intenzita transpiračného prúdu dominantných druhov
stromov dubovo-hrabového lesa
ELIÄS P.: Vodný režim rastlín v opadavom listnatom lese
ZÍDEK V., CERMÄK J., ULEHLA J.: Transpirační proud u dubu
v lužním lese ve vztahu k potenciálni evapotranspiraci
CERMÄK J., KUČERA J.: Sezónní průběh transpiračního proudu
a spotreba vody u dubu /Quercus robur L./ v lužním lese
PRAX A., CERMÄK J.: Bilance spotřeby vody u dubu v lužním lese
MASAROVlCOVÄ E.: Príspevok k bilancii asimilačných a disimilačných procesov drevín
VIZÄROVÄ G.: Z histórie štúdia rastových látok

posoludní
Sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
HADAČ E.: Rozšířeni dřevin ve východních Cechách
VÄLEK B.: Poznatky z ekologicko-fytogeografického výzkumu
květeny severní části pahorkatiny severovýchodních Cech
OPRAVIL E.: Lesy v údolní nivě Moravy v době hradištní
/600-1200/
ELIÄS P.: Príspevok k spoločenstvám lesných ciest
VRESTIAK P.: Výsledky prieskumu antropogénnych vplyvov na lesné
prostredie z výkonu rekreácie na lesnom masíve Zobor
SMlDT I., REJMÄNEK M.: Výskyt imela bieleho /Viscum album L.
s. str./ na východnom Slovensku vo vztahu k znečisťovaniu
životného prostredia
KOC0RIK S., SMlDT I.: Borka - indikátor znečistenia ovzdušia
GREGUSS L.: Výskyt laciniátnych foriem v potomstvách alejových
stromov javora mliečneho
PAULECH C.: Mikromycéty čelade Erysiphaceae parazitujúce
na drevinách v podmienkach Slovenska
Sekcia fyziológie rastlín
PAULECHOVÄ K.: Lesné dreviny - rezervoáre vírusov ovocných
drevín
GREGUSS L.: Interakcia hostitel-parazit-vektor-prostredie
na príklade vertikálneho rozšírenia grafiózy brestov
POLEK B., ZELESÄKOVÄ E.: Vzťah medzi hladinou bielkovín v lis
toch marhuľových stromov a imisiami
PRIEHRADNÍ S.: Hodnotenie vodnej bilancie infikovaných rastlín
VIZÄROVÄ G., LACOK P., STANOVÄ M.: Cytokiníny niektorých
fytopatogénnych húb
FRIC F., VRÄTNY P.: Vplyv huby Eryslphe graminis f. sp. hordei
Marchal na fyziologické procesy v infikovaných a neinfiko
vaných orgánoch chorej rastliny

МАЗAROVÍCOVÄ E., FRIC F.: Predbežné výsledky 20 štúdia vplyvu
Erysiphe graminis na intenzitu fotorespirácie listov
j ačmeňa
HASPELOVÄ-HORVATOVÍCOVÄ A., HOLÚBKOVA B,: Xantofylový cyklus
a jeho fyziologický význam
2. 7.
predpoludním
Sekcia systematickej botaniky a geobotaniky
HOLUBICKOVÄ B.:

Variabilita a taxonomie komplexu Pinus mugo

_KMEŤOVA E.: Príspevok k variabilite druhu Aconitum variegatum L.
GOJilASOVA K. : Taxonomická variabilita introgresívno-hybridnej
série Pulsatilla grandis - P. slavica
PENIASTEKOVÄ M.: štúdium histórie druhu Biscutella laevigata L.
emend. Mach.-Laur.
KUBÄT K.: Papaver dubium agg. v Československu
JASICOVÄ M., ZAHRADNÍKOVA K.: Revízia rozšírenia niektorých f
druhov flóry Slovenska
DOSTAL L.i Príspevok k rozšíreniu Poa remota Fors. na východnom
Slovensku
MERCED M.: Swida Opitz na strednom Slovensku
HINDÄK F.: Fytoplankton Rychňavského, Halčianskeho a Počúvadelského jazera pri Banskej Štiavnici
Sekcia fyziológie - rastlín
KRIZO M., KORlNEKOVÄ M. : Príspevok k poznaniu variability pelo
vých zŕn
LUX A. LUXOVÄ M.: Povaha stonkových odrezkov topola a ich
zakoreňovacia schopnost
CIAMPOROVÄ M.: Ultraštruktúra zásobných lipidov v základných
stonkových adventívnych koreňov topola
KUBICA š.: Stupeň a lokalizácia polyploidnych jadier v stonko
vých koreňových základoch topola počas roka
ERDELSKÄ 0., SZKUKÄLEK A.: Príspevok k embryologickému štúdiu
drieňa Cornus mas L.
HALÄSOVÄ J., REPCAK M., CERNAJ P., HONCäRIV R.: Lokalizácia
sekrečných buniek v nadzemnej časti rumančeka pravého
/Matricaria chamomilla L./
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