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Zjadernění a typologie nepravého jádra u buku 

V našem prvním příspěvku ke znalosti tvorby nepravého jádra u buku 
(P a c 1 t 1953) přijali jsme (s určitými výhradami) G a u m a n no v u 
theorii o obranných reakcích k vysvětlení tvorby nepravého jádra. Současně 
došli jsme na základě vlastního výzkumu k závěru, že podnětem ke vzniku 
obranné reakce toho druhu je abnormní průnik vzduchu kmenem mezi dvěma 
ohnisky zjadernění, a to ohniskem v oblasti koruny stromu a ohniskem při basi 
kmene, obvykle v kořenovém systému. · 

Plyny se šíří v rostlině především prostou difusí; v rámci jednotlivé živé 
buňky postupují ovšem v roztocích, takže potom se tu uplatňují zákony složi
tější. Nejsou zatím známy žádné fakty, které by dovolily vysvětliti šíření 
plynů v rostlině jinak než prostou difusí. Nicméně Co na r d (1947, str. 5) 
připouští, že kromě prosté difuse by se mohl u rostliny vyskytnouti jiný způsob 
šíření plynů, a to podle představy zvláštního automaticky fungujícího systému 
ssacího. Z četných pokusů dále vyplývá, že atmosférické prostředí není ve 
fysikálně rovnovážném stavu s vnitřním prostředím organismu (rozdíl v pří
slušných tlacích). Co n aT d (1947, str. 5) píše o tom: „ ... les gaz peuvent 
se trouver a une pression SUpérieure OU inférieure a la pression atmosférique 
dans les méats aériferes des végétaux". Poněvadž atmosférický vzduch obsa
huje proti vzduchu v pletivech více kyslíku (T r e n d e 1 e n b u r g 1939, 
str. 159, 246, 249), může čerstvý vzduch (kyslík) z okolní atmosféry do dřeva 
difundovat, jestliže anatomické a fysiologické podmínky umožňují průchod 
vzduchu, ať již normální nebo abnormní. 

Vnitřní běl bukú (centrální část dřeva kmene) je podle nového ověření ze 
zkoušek Mo 11 e r a a M ii 11 e r a (1938) schopna respirace, kdežto u ne
pravého jádra buku autoři takový pochod zaznamenat nemohli. Zdá se ale_. 
že ani nepravé jádro buku není pro vzduch absolutně nevodivé. Dříve nebo 
později vnikají do nepravého jádra mykoinfiltráty, což dokazuje, že takové 
dřevo není (alespoň později) vzduchoprosté. Ostatně T r e n d e 1 e n b u r g 
(1939, str. 158) nalezl v nepravém jádře buku, o jehoi stadiu se bohužel blíže 
nezmiňuje, 25- 35% vzduchu (procenta se vztahují zde na objem v čerstvém 
stavu dřeva). · 

G a um a n n (1946, str. 404-406) předpokládá při vzniku nepravého 
jádra antitoxickou, v pozdějších stadiích potom i přídatnou antiinfekční 
povahu příslušné reakce. 

Genese nepravého jádra se dá podle výsledků našeho výzkumu vyjádřiti 
schematem: (Viz tabulku na str. 212.) 

O idéntifikaci ohnisek zjadernění pojednali jsme v našem prvním pří
spěvku (P a c 1 t 1953). Ukázalo se, že ke vzniku nepravého jádra nestačí 
poranění korunové části kmene; ústřední zjadernění u buku předpokládá sou-
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časné zranění v kořenové části; předtím chyběly o tom v literatuře jakékoliv 
důkazy. Ani Jar o s che n k o (1935), který poměrně nejúspěšněji řešil 
otázku zjadernění, nezmiňuje se o existenci nepravého jádra v kořenech, i když 
hovoří o odumírání kořenů. Teprve naše analysy kořenových systémů buku 
ukázaly, že nepravé jádro existuje i v podzemní části stromu. 

Podnět 

I 
Provokace 

I 
Lokalisace 

I 
Proces 

I 
Reakce 

Nespecifický: Specifický: Koruna (větve)} . Abnormní difuse Vznik tyl a oxy-
nedostatek světla otevřená rána Base (kořeny) vzduchu kme- dace taninových 

v porostu , mráz, (trauma) nem; nekrosa látek (histogenní 

mechanický v traumatech a gumosní ohra-

zásah ničení) = obran-
ná reakce stromu 

Buk patří k těm dřevinám, jimž chybí t. řeč. kůlový kořen. Nenalezli jsme 
u našeho materiálu podstatných rozdílů ve stavbě tohoto systému proti popisu 
Pop o v é (1951); shodují se tedy Fagus sylvatica L. (náš materiál ze Sloven
ska) a F. orientalis Lip s k y (materiál Pop o v é z Kavkazu) ve stavbě 
kořenového systému. 

Existenci nepravého jádra v kořenovém systému zjaderněných bukových -
stromů ukážeme na serii . obrázků, pořízených při analyse jednoho pařezu 
(čís . N 1). Analysy ostatních kmenů neukázaly už nic no~ého, co by zasluho
valo pozornosti, . a potvrdily jen výsledky, které demonstrujeme na uvedeném 
pařezu čís. N 1. 

Příčný řez kmenem ve výši několika centimetrů nad zemí ukazuje zřetelné 
nepravé jádro, které ve vyšších polohách kmene mělo tvar typického kruhovi
tého jádra s průběhem plášťové linie nepravidelně podle letokruhů. Na prúřezu 
při samé basi kmene, jak vidíme z obr. 1, tvar jádra souhlasí zhruba se základ
ním obrysem kmene. Průběh plášťové linie přibližuje se tu ješ.tě více leto
kruhům než v hořejších partiích kmene. 

Vertikální řez při basi kmene zanechal dva kusy (obr. 2, 3), na nichž vi
díme průběh jádra od kořenů. Z těchto dvou kusů isolovali jsme potom silnější 
kořeny; obr. 4 představuje rozchod jednoho ze silných kořenů od společné base, 
při čemž je vidět průběh centrálních kořenových jader, jež splývají nedaleko 
horizontálního řezu v jádro jediné; obr. 5 ukazuje příčný řez soustavou středně 
silných kořenů, opět ± zjaderněných. 

Traumata v ohniskách zjadernění mohou být v podstatě dvojího typu: 

a) traumata centrální, kdy vegetační orgán (kořen, větev) je poškozen 
diametrálně, t. j. rána je otevřená při kontaktu vnitřních vrstev xylemových 
a atmosférou (větev) nebo přístupna pozvolným oxydačním pochodům v půdě 
(kořen); 

b) traumata obvodová, kdy vegetační qrgán je poškozen toliko na jednom, 
obyčejně však na více místech svého povrchu. 
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Obr. 6. Závislost m ezi druhem poraněn í stromu a typem :11epravého jádra: zjednodušené schema. 
{Orig.) 
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Tyto rozdíly v typech traumat mají podle našich zkušeností značný vý
znam pro idonomii (nauku o příčinách určujících tvar) nepravého jádra (pa
jádra) buku a opíráme se o ně v naší typologii. Obecně jsou totiž traumata 
centrální podmínkou vzniku jader ovoidních, kdežto traumata obvodová zase 
příčinou genese astroidních jader (obr. ()). Druhé kriterium idonomické typo
logie jader je časový moment při vzniku traumat resp. tvorbě jádra. V typic
kých případech můžeme rozlišovat zjadernění simultánní (současně vzniklá) 
a sukcedánní (postupně vznikající). Souvislost mezi tvarem nepravého jádra 
a uvedenými etiologickými kriterii je schematisována v této tabulce. 

Typologie pujádra buku 

Typ 

A. J á d r a o v o i d n í 

a) jednoduchá 

Zastoupeni: jádro celistvé (kruhovité), 

jádro neúplné 

b) složená 

Zastoupení: jádro mosaikové (mramorovité, 

želvovité) 

B. Já d r a a s t r o i dní 

Zastoupení: jádro plamencovité (hvězdicovité) 

o.) jednoduchá 
b) složená 

O. Jádra atypická 

(přechodní typ mezi A a B) 

Zastoupení: jádro zubovité 

Etiologie 

traumata centrální 

zjadernění simultánní 

zj adernění sukcedánní 

traumata obvodová 

zjaderněn_í simultánní 

zjaderněni sukcedánní 

Z tohoto schematu plyne, že t. zv. nepravá jádra složená jsou výslednicí 
nesoudobé tvorby více jader (zjadernění sukcedánní, obr. 7). Na obr. 8 jsou 
zakresleny jednotlivé typy jádra. 

N a st í n ě n á t y p o I o g i e n e ř e š í o vše m d ů s 1 e d n ě pr a k
t i c k é otázky použitelnosti nepravého jádra buku 
v d ř e v a ř s k é m p r ů m y s 1 u. 

Proto vzniká potřeba vypracovat klasifikaci s ohledem na racionálnější 
sortimentaci bukového dřeva. V našem ústavu (DVÚ v Bratislavě) zabýváme 
se touto otázkou, a přes to, že nejsme s jejím řešením dosud hotovi, pokládám 
za svoji povinnost informovat odbornou veřejnost o kriteriích takové praktické 
klasifikace. Naše výzkumy vyústily v jedinou prakticky možnou a přirozenou 
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Obr. 7. 1 chema vzniku složeného jádra. (Orig. ) (Vlevo .) 

Obr. 8. Typy nepravého jádra: I. ovoidní jednoduché (neúplné); 2. ovoidní j ednoduch é (celistvé); 
3. , 4. ovoidní složené; 5., 6. astroidní jednoduché; 7. astroidní s lož n é; 8. atypické (pfochod mezi 
ovoidním a astroidním). (Orig.) (Vpravo. ) 
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metodu klasifikační, která si všímá st ad i í jader. Lze očekávat, že v nej
bližší době podaří se zařadit všechny známé typy jader do dvou technicky vý
znamných kategorií: 

A. jádra zdravá (,,tvrdá"), 

B. jádra nezdravá ("měkká"). 

Anatomický výzkum, který jsme provedli na jednotlivých typech jader 
za účelem stanovení tylotace a eventuální infekce houbami, ukázal, že mikro
skopický výzkum (vzhledem k velké variabili~ě poměrů už v zonách jediného 
vzorku jádra) nepřinese sám o sobě postačující odpověď na otázky praktické 
klasifikace jader. 

Tylotace cév u jádra je zjev, který ~ačali studovat sovětští výzkumníci: 
V ani n ( 1932), V a kin & č e r n co v & A kin d in o v (1952). Těžíce 
z výsledků práce těchto badatelů, zavedli jsme předběžně novou kritickou 
hodnotu, t . zv. koeficient poměrné tylotace. Zavedený koeficient je číslo, které 
vyjadřuje poměr mezi procenty ucpaných cév v okrajové (marginální) čáře 
jádra m a cév ucpaných v středové zoně c: 

k = m (%) 
c (%) 

Každé nepravé jádro buku, které obsahuje tyly, je, jak jsme zjistili, charakte
risováno koeficientem relativní tylotace vyšším než číslo 1: 

k > 1 

Zjistili jsme dále, že ucpání cév v okrajové čáře m se r9vná obecně 100%; 
výjimku tvoří tu počáteční stadium nepravého jádra (jádro ·"vodnaté"), 
u kterého, pokud došlo už k tvorbě tyl, tyto jsou ještě vzácné. 

Poněvadž tylotace c je podle našich výsledků velmi variabilní, a to v mezích 
od 0- 89 %, pohybuje se koeficient relativní tylotace: 

k = 1,12 ... CIJ 

Frekvence tyl (v průměrných hodnotách) v cévách nepravého jádra buku je 
uvedena v této tabulce: 

Počet tyl na 1 mm cévy I 

I 

A u to r 

c (s tředová zona) m (okrajová zona) 

3 14 Vanin (1932) 

2 11 Pac 1 t 

Obr. 10 ukazuje frekvenci tyl v okrajové čáře m, obr. 11 představuje 
frekvenci tyl v středové zoně c. 
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Theoreticky je tento nález vysvětlitelný takto: zona pláště (hranice mezi 
jádrem a bělí) je životním optimem pro houby, jež dříve nebo později napadají 
jádro (optimální podmínky pro houby plynoucí z kontaktu se živinami a vodou 
přilehlé vnější běli na straně jedné a z přístupu vzduchu skrze přilehlou vnější 
běl na straně druhé). Uvedenými podmínkami vysvětluje se však i relativně 
nejvyšší (z celého nepravého jádra) ucpání cév tylami v okrajové čáře jako 

Obr. 10. Tangenciální řez okrajovou čarou nepravého jádra. Všechny cévy ucpány četnými 
tylami. Mikrofoto 35 X . (Orig.) (Vlevo .) 

Obr. 11. Tangenciální řez středovou zonou nepravého jádra. Cévy většinou ucpan é tylami. 
Mikrofoto 35 X . (Orig.) (Vpravo.) 

důsledek vystupňované intensity obranné reakce v těch místech. Nejen vysoké 
procento cév ucpaných tylami, ale též větší obsah oxydovaných taninových 
'látek charakterisují plášťovou linii (makroskopicky viditelné tmavší zbarvení; 
srov. obr. 9). Kde je marginální1inie velmi tmavá (výrazná), jde vesměs právě 
o jádra nezdravá, jinými slovy o jádra v pokročilejším vývojovém stadiu 
:a méně odolná proti infekci houbami, často s příznaky zřetelné už měkké 

1
hniloby. 

Biologická laboratoÍ' 

Drevárského výskwnného ústavu (D VÚ) 

v Bratislavě 
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l1. fl a Q JI T . 

~ypa~mBH3a~HH óyxa H THIIOJIOrHH ero JIOZHOl'O Hílpa. 

P e a 10 M e. 

Ha OCHOBamu1 caMOCTOHTeJibHOro JICCJieAOBaIHrn MbI npHlllJIH R aamnoqemuo (IlaQJIT 
1953), tno HMTIYJILCOM AJIH B03HHKHOBe1nrn o6opoHHTeJihHOti peam.l,Hlrl corJiacHo Teopl1'.II 
reňMaHa, ffiJJIHeTCFl HeHOpMaJibHOe npOHHKHOBemrn B03AyXa B CTBOJI MeIBAY fl.BYMH lf>oKy
caMH p;ypaMHHl1'3aQHH' liMeHHO MeIBAY lf>oKyCOM B o6nacTli KOpOHbl li 'Í>OKYCOM npH 6a,ae 
CTDOJia' o6hrnHOBe:f:lHO B KOpHeBofi CHCTeMe. 

rasbI pacnpocTpaHFIIOTCH B pacTeHHH rJiaBJlbIM o6pa30M nyTeM OOhlKH'.OBeinrnfi AH'Í>· 
'Í>YSHH. l1a MHOrOtIHCJieHHblX OllblTOB CJie;u.yeT' qTO aTMoclf>epHtieCKélíl cpep;a ne HaXOJl;HTCH 
B COCTORHHH 'Í>H81-PleCl\Oro paBHOBeCHH c BllyTpemretí cpeJJ;oit opraHHSMa (pa3HHQa Memp,y 
cooTBCTCTBYIOll.l.HMH AaBJieHHHMH). TaK KaK 3TMoccpepH~tecKHti Bosp,yx, B cpa,BHemu1 c B03-
p;yxoM B TKaHH:X, cop;epIBHT 60Jihllle KHCJIOpop,a, CBeIBHf.Í Boa;u.yx (Kl'ICJIOpo,u.) MomeT ,lJ.H<J>lf>yH
AHPOBaTb B p;peBeCHHY H3 OKpymarolI.l,efi aTMoclf>epL1, ecJIH aH'aToMnqecmi:e H qnrn11qecmie 
ycJIOBHH cnoco6cTBYIOT npox op;y sosp;yxa . 

BHYTpemurn aa6oJIOHh 6yRa KaK DhITe1meT li3 onLITOB Mennepa li MroJinepa, cno
coóHa K pecrmpaQtt:H; AO CHX nop rrpH JIOiHH'OM HJJ;pe 6yKa aBTOpbI elI.l,e He Mor.JIH 3TOT npo
~ecc OTMeTHTh. Op;Haiw I<aIBeTCR, qTO H JIOIBHOe H)lpO 6y1m He RBJIHeTCH AJifl BOSp,yxa 
a6coJIIOTHO nenponMQaeMLIM. M HROHH'Í>HJibTpaThI pauh111e HJIH nosme nce me npocotiaTcR 
B JIOH<HOe R]J;pO - 3TO AOKa3LIBaeT' qTO H]J;pOBaH ,D;peBeCHha (no Kpaiínetí: Mepe nosme) 
coAe pIBHT nosAyx. BnpolfeM Tpemi;e.JTeH6ypr ycTaHOBHJI B JIOIBHOM HApe 6yRa, o cTa;r:t;HH 
KOTOporo OH I{ coma.JTeHHIO 6m1me He roaopHT' 25-35 % B03AY xa (rrpoQeHThI OTHOCHTCH 
SAeCh H o6neMy ApeBeCMHhI B CBem eM COCTOfIHHH). BoaHHKHOBeHHe JIOIBHOro Rp;pa Mhl MO
m eM corJiacHo n:am11M p eayJILTaTaM BbrpaSHTh B cJiep;y101.Lt;eň cxeMe: 

11MnyJihc uecrre
l(ttqmlfec1rnfi 

I l e;u;ocTaTOK CBeTa 
n nopocmt, Mo po a, 
Me xam1qeciwe 
n MemaTeJibCTBO 
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IJpoBOl<aQHH 
cneQH<f>HqecKaH: 

ŮTKpbITaH pana 
(TpaBMa) 

I .Tlo«aJrnaal.\•H I !1po1.1ecc 

KopOHa } He Hop-
(BeTBH) MaJibliaH 

Basa AH<f>lf>ya1rn 
(Hop1rn:) B CTBOJI; 

HeKp08 
B TpaBMaX. 

--

Peam.vu1 

B03Hl1K
HODeHHe 
rnJr li om1c. 
Jie 1nrn 
,u.y6HJibHbIX 
DelI.l,eCTB, 
o6opott:H
reJILHaFI 
peaKQHH: 
~i;epen_a_. _J 



llp;eHTlilf>HRau;HH lf>oRycon ,u;ypaM1nmaa~1m - l'VthI paat3HpaJIH yme B 11arneM nepBOM 
pe3yJihTaTe. 0Ha3aJIOCb' llTO nopaitemrn 'laCTH CTBOJia' HeCyll\eií 1-WpOHY' He }J,OCTaTeqH'o 
)J,JUl B03HHKHOBeHHJI JIOmH'oro Hp;pa; u;eHTpaJibHaa AypaMHmrnawrn 6yRa npep;noJiaraeT 
O;D;HOBpeMeHHOe nopaHeHHe B 1-\0pHeBOH ttaCTH. ,n:o CHX nop OTCYTCTBYIOT KaHHe-m160 JIHTe
paTyp1-ihie p;oRaaaTeJibCTBa <noro. ll. HporneHKO, 1-\0TOphiií cpaBHHTeJibHO c HaH60JiblllHM 
ycnexoM pernaJI nonpoc p;ypaMmrnaau;1m, He ynoMmrneT o cyll\eCTDOBa.HHH Jioarnoro HApa 
B KOpHHX, XOTH H roBOpHT 06 HX OTMHpaI-IHH. J111ll1h Harnlf aHaJIH3bl ROpHeBhIX CllCTeM 
IlORaaamr' llTO JIOmHoe H/l,pO CYII\eCTByeT TaHme B nop;3eMHOtí: '-laCTll p;epeBa. ' 

ByH npllHa)l;JiemHT }\ TeM )l;peBeCH.bIM nopop;aM, KOTOpbie He HMel-OT Tal\ Ha3blBaeMoro 
Hpyroaoro ROpHH. Ha OCHOBaHHH Hamero MaTep:HaJia Mbl He Ha!IIJUI cy~eCTBeHHOtí pa3HHTJ;bI 
B CTpOeHHll CfiCTeM.bl no cpaa1-1em11-0 c OilHCaHHeM IlonoBOÍÍ. 

Cyll\eCTBoaamre JiomI-loro Hp;pa B ROpHeBoií cH'.cTeMe 6yRonoít HApoBotí )J,penecHHbI 
MbI IlOl-\a3bIBaeM B pHl-l;e pHCYHROB (pne. 1-5). 

Ilpli 3TOM CJie)J,yeT IlO)l;t.IepRHYTh, '1.{TQ TpaBMhI B lf>ol-\ycax AypaM11mrnau;1rn MoryT 6b1Tb 
no cyll\eCTBY l-l;BOHHOro Tima: 

u;eHTpaJibl-Ihie TpaBMhl li OKpymHbie TpaBMhI (plic. 6) ; QeHTpaJibHble TpaBMhl HBJIHIOTCJI 
ycJIOBHeM ;rprn B03HMl-\HOBeHH.fl OBOlf,I(HblX Hp;ep' ORpymHhie TpaBMhl HBJIHI-OTCfl B CBOI-0 O'l.J:e
pep;h OCI-IOBamrnM B03HllKHOBemrn acTpOl-1:,Z~HblX ap;ep. BpeMel-iHhlÍÍ MOMeHT npH B03HHKHO
BeHHFi TpaBM, HJill me C03,I(aHHH np;pa, HBJI.fleTC.fl p;pyrHM HpHTepMeM TlIIlOJIOI'llH m:i;ep. 
B THilH'-IHhIX cJiytiaHx MhI MomeM paaJIM'laTh caMyJibTaHHy1-0 H cyHu;ep;aHnyro )J,ypaMHHH
aal_\mo; cJiyttaflM CHMYJihTaHHOň. p;ypaMHHH3aTJ;Hll OTBet.JaIOT npOCThie THilhl Jip;ep H cJiytiaflM 
cym~ep;a1rno:iií p;ypaMHHa3arvm B CBOIO 0'-lepep;b, CJIOiKI-Ihie TIHlbI H)J,ep (pHC. 7). Ha pHC. 8 -
npHaep;eHhI oTp;eJibHhie Tm11->1 .fip;ep. 

IlpHHHTafl THIIOJIOrllfl HOH8'4HO He pernaeT IIOCJiep;oBaTeJlhHO BCe npaKTHlleCHlle BO
npOChl rrp1rneHeHHH JIOiKI-lOro Hp;pa 6y1-rn B JieCHOÍÍ npOMbllliJieHHOCTH. IloaTOMY IlOHBJifleTCff 
Tpe6onamrn COCTaBRTh RJiaccmpliRaTJ;lll-0 60J1ee paQHOI-iaJihHOň. COpTttpOBI-\H p;peBeCllHbl 
6yRa. 

Momno OiKl'lp;aTh' 'l.!TO HaM B KOH'.TJ;e I-\OHQOB yp;aCTCH paap;emlTb BCe H3BeCTHhie THilhl 
R,!l;ep Ha p;Be rrpa1'Tlfl1eCI-\ll p;etl:CTBl'ITeJibHO Ballillhle KaTerop1rn: ap;opOBhlC Hp;pa li I-ie3JJ;OpODhie 
H)J,pa. 

J. Pac I t 

B11:0Jioraqec1-mH J1a6opaTop11:H Jiec1-toro 

HCCJiep;oBaTeJihHOro llHCTMTyTa (DVÚ) 
n BpaTIICJiaBe. 

Duraminization and the typology of the false heart-wood in the beech. 

In aur first contribution to the genesis of the „false" heart-wood (Paclt J 953) we have 
adopted, with certain limitations, the theory of G a um a n n on the defence reactions to explain 
the formation of that structure as occurring in the beech (Fagus sylvatica). At the same time 
we have concluded from the results of aur own investigation that the mechanism of the reactions 
governing the formation of the „false" duramen is to be found in an abnormal penetration of air 
between two kinds of foci, namely the foci of the root region of the tree and those of the branch 
region. Thus the air is considered to penetrate abundantly through the stem and to induce the 
process of duraminization. 

The gases spread primarily by simple diffusion in the plant; as for single cells, they spread 
in solution under somewhat more complicated principles. Nevertheless we are not familiar with 
any facts, which would explain the migration of gases in the pfant otherwise than by simple 
diffusion. Co na r d admits, however, that- in addition to simple diffusion- another mode 
of the migration of gases would be possible in the plant; he imagines such one to be controlled by 
automatically functioning systems of blower and suction ventilator respectively. 

It may be concluded from va.rious experiments that the atmospheric environment is not 
physically in a state of equilibrium with the inner space of the organism. Since the content of 
oxygen in the atmospheric air is greater than that being found in woody tissues of the plant 
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(T r e n de 1 e n b u r g), the diffusion of fresh air (oxygen) from the surrounding atmosphere 
may take place if both the anatomical (structural) and physiological conditions enable the penetra
tion of air, norma! or abnormal. 

The so-called "alburnurn internum" of the beech (the centra! portion of the wood) shows
according to an experimenta l verification by Mo 11 e r ' and Mi.i 11 e r- a respiration while no 
gaseous interchange could be proved in the "false" heart-wood of the beech by these authors. 
Itappears, however, t hat even the "false" h eart-wood might conduct air to a very limited extent 
and only at certain stages of the development of the duramen, for the mycoinfiltrates, the im
migration of which may be observed at a later stage of duramen, and the development of which 
at a final stage of it, r equire necessarily some amount of a ir. Thus it has been that about 25- 35 % 
of a ir ( % being r elated h ere to the vol ume of the green wood) may be present in a "false" durame n 
of Fagus sylvatica (see Tr e nd e len bu r g). 

The genesis of the "false" heart-wood may, according to our experience, be suggested 
as follows: 

Original Provocation Localization Mechanism 
Reactions impulsion (process) 

Generally non- Specific: I Crown Abnormal diífu- Production of 
specific: lack oí traumatic (open (branches ) } sion of air tyloses and oxid-
illumination in wounds) Bot tom through the a ti on of tannin-

the vegetative (roots ) s t em; necrose of like substances 

cover, frost, me- the traumata (histogenic and 

chanical attack gurnmous de-
marcations) 

= Defence re-
actions of the 

tree 

I 

G a um a n n suggest that these d efence reactions act as an antitoxic provision of the 
plant which, at som e later stage, becornes additionally anti-infectional. 

The identification of t he duramini zation foci has been dealt with elsewhere (Pa c 1 t 
1953). It has been shown that should t he histogenic and gummous dernarcations result in the for
mation of a "false" h eart-wood, wounds both in t h e branch and root r egions must be present 
which indicate the original foci of t he process of duraminization. No evidence of an existence 
of the "false" heart-wood in t he root system has been avai lable in the literature until the firs t 
r esults of our investigation were published. J ar o s c h e nko himself who has studied the 
mechanism of durarninization in t he beech more successfully than any author befor e him, did not 
mention the possible existence of the "false" h eart-wood in the root system of his m aterial s 
of Fagus orientalis; he is inclined, however, to believe in the decay of roots as a factor influencing 
the formation of the "false" dura m en. And there the rnatter has r ested . 

The European beech (Fagus sylvatica) belongs to those woody species the root sys tems 
of which do not possess a taproot. The analysis of our materials did n ot r eveal any features which 
would either differ from or add anything new to the d escription by P o p o v a of the root 
system oí the Oriental beech (Fagus orientalis ) . Thus, the two species agree in that respect one 
another. 

A series of five.figures shows t he occurrence of the "false" h ear t-wood in the roots of one 
of the duraminized trees which have been analysed (fig. 1- 5) . Quite sirnilar r esults were obtained 
from the other cases examined. A non -duraminized specimen has been analysed for comparison . 

Finally, a typology of tho "false" duramen of t he beech is proposed (see the Czech p art 
of t he paper). A detailed account in English will be publish ed later. 
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