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Milena metán k o v á: 

K ekologické anatomii listu ostřice nízké 
(Car ex humilis Leyss.) 

Úvod 

Carex humili LEYSS., rostoucí na stanovištích li ících se navzáj m int n
sitou světla a vodním režim m (Velká hora n Karlšt jna, okr. Beroun; sta
noviště „ tep", „skalní st p" a „les " ), p,rojevovala rozdíly v déle li tů (viz 
tab. III.) i produkci sušiny (SME1' 'NKOV ' 1959). Prot byla u r .., tlin z uve
dených stanovišť porovnána též anatomi ká stavba li tů. 

M todika 
Charo.k teristiku stanovišť uvádí •' ME TÁ KO (Hl ú9). Vzork. nadz mnf části byly od brány 

v z1:íří l!J57, kd již by lo ukonč no období mo.ximální intensity růstu arex hu:rnili8, takž rostliny 
by ly pinč v yvinuté a j tedy m ožno pi'edpokládat, ž se na ni h projevil vliv stanovištních 
faktorů nejvý azněji. V této době by ly vĚlak n a skalní F;t epi liflty téměř do poloviny u hlé, 
a proto byly všechny i- zy odebírány n.. i 3 em od ba , vždy v místě, kd se již dif r ncovaly 
ohý bací buňky . Z každého stanoviště jsem hodnotila 50 listu plně v y vinutých, ktoró js m fixo 
vala FA (k d formaci ple ti n docházelo). ap.říčných f zech barvených vodním roztok m sa
franinu js m měřila okulárnim mikrometrem tlouš ť.ku jednotlivých pi tiv při zvětšení 45 X 6, 
šířku listu A. počet ' v ních svazků př·i zvětšení IO x 6. Protože s i·ezy z jednoho lis tu navzájem 
n lišily, promilřovala jsem z každého listu pouze jed n foz (vybíran' vždy z deReti fozů). na pěti 
míst ch. VýRledky jse m hodnotila s a tistieky podle HitUBÉHO a KONVIČKY (1954-). 

Výsledky 

Naměřené absolutní hodnoty shrnuje tabulka v textu na str. l57. 

Diskuse 

Výsledky měření jednotlivých pletiv odpovídají údajům o anatomické 
stavbě tzv. slunných a stinných listů téhož rostlinného druhu (viz např. 

HIELDS 1950, 8TALFEL1' 1956, LUNDEG RDH 1957), vyvíjejících se odlišně 
v souvislosti nejen s rozdílnou intensitou větla , ale i vodním režimem různých 
stanovišť. 

Měření listo ' plochy bylo nutno nahradit měřením šíi'·ky listu. Na obou 
stanovištích „stepního" charakteru byla naměřena větší šířka než v lese, což 
na tzv. tepi znamená zároveň i větší listovou plochu (listy v lese a na stepi 
byly přibližně st jně dlouhé) . Rovněž větší tloušťka listu zj ištěná na stinném 
stanovišti spolu s údaji o šířce listu neodpovídá většině pozorování. Na týchž 
stanovištích na Velké hoře byla např. zjištěna daleko větší tloušťka a zároveň 
menší plocha u listů Cornus mas L., rostoucího na nezastíněném stanovišti, 
~re rovnání se zastíněným (STRN DOVÁ 1958). 

Závěr 

Práce porovnává anatomické vlastnosti listů Carex humilis LEYSS. ze tří 
stanovišť na téže lokalitě (Velká hora u Karlštejna, okr. Beroun), lišících se 
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hlavně intensitou světla a vodním rez1mem. Tlouštka epidermis a chloren
chymu, stejně jako šířka listu a počet cévních svazků byly větší na nezastíně
ných stanovištích (step, skalní step), kdežto tlouštka parenchymu a celková 
tlouštka listu byly větší v lese. Rozdíly v tlouštce skJerenchymatického ple
tiva nebyly nalezeny. 

Geobotanické oddělení katedry botaniky University Karlovy v Praze. 

Text k tahul ce 

Carex hitmilis LEYSS . ze tH s tanovišť na Velké hořo u Karlšt e jna, okr. B eroun. l - step, 2 - skal.ní 
step, 3 - les. 

Carex humilis LEYSS. from throo biot.oprs on Ve lká hora n ear Knrli'.!tejn, distrir t Beroun. -
· l - steppe, 2- rocky steppe, 3 - -fo rest. 
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M. Smetán k o v á: 

A Contribution to the Ecological Anatomy of Leaves of Carex humilis 
Ley s s. 

The study brings comparison uf the anatornic11l structure of len ves of Care.?:: hmnilis L E:YSS . 

from three biotopes of the locality Velká horn n ear Kn.rlštojn (district B eroun. 20 km SW frum 
Prague), which differ mainly in the light intensit.y and water relations . (A more detailed de 
scription of the biotopes gives SMETÁNKOVÁ 1959.) Measurernents w ere made on 50 leaves from 
each biotope, on transections taken about 3 cm. from. the basis of a leaf, in that part where cellulac 
bullatae had boen already differentiated. The thickness of e pidermis and ehlorenchyrna, as well 
as the width of the leaves and the number of vascular bunclles were greater in leaves from the 
non-shaded biotopes ("steppe" and "rocky steppe"), while thickness of parenéhyma and of the 
whole leaf were greater in the p lants from. „ťorest" . No differences in the thíckness of skleren
c hyma were found. 
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Anatomie listu Cai·ex li umili L EY- s. 
Anatomy of l af of arex humilis L EYS 

--------------·------ -- ------- - - --
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I ----- - __ J __ -- ··-
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J1 RESLIA 32 Tah. XIII. 

J\1. S m e t á n k o v á: 
K ekologické nnntomli lis tu ostřice nízké (Carex humilis LEYSS.) 
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