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Povrch listov v rode Quercus na území Slovenska 

Blattoberfläche der GattungQuercus auf dt:rr. Gtlitt du Slowakei 

Jozc"'f Požgaj 

ÚYOD 

PožGAJ J. (1981): Povľch listov v r cde Q1.1erws na území Slovcn:-;ka. [Leaf surface in 
the genus Qu ercus in tlie territory of Slovakia.] - Preslia, Praha, 53 : 339 - 344. 

At prescnt, thore are r ecm ded nine autc.chthonous ,;pccic::; of the genus Quercus in 
tlie terri tory of Slovakia. An atternpt is made to charaoterize t hem completely from 
the morphological point ofvic"· and to determine the ve.riability in relation to ecology. 
One of the relia.ble morphological characters appears to be the pubescence of the leaf 
surface ancl epiderma! cover. In the present paper t hese morphological characters 
are described and documentcd. In sorne cases they are compared with co llections 
from Bulgaria. 

Cieľom práce je charakterjzovať a fotodckumentovať poYrchy listov 
u nás autochtónnych druhov rodu Qi1 ncus . Na území Sloveni:-ka je 9 pô
vodný ch druhov (MAGIC 1974 , 197 5), ktoré zaberajú 11 % lesnej plochy 
(VYSKOT 1958, KoRENEK 1967) , teda po buku (Fagu s sylvatfra L.) a smreku 
[P icea abies (L.) KARST.] sú treťou najvýznamnejšou hospodán~kou drevinou 
v našjch lesoch. J ednotlivé drnhy sú vzrastove a Ekologicky rozdje]ne, čo je 
potrebné a dôležité rozlišovať. Jedným z najvýi aznejších drnhových diferen
dačných morfologických znakov je ochlpenosť povrchu fätov. V tejto 
problematike dote~az významné výsledky dosiahcl 0LSE:ON ( 1974 ). 

"MATERIÁL A METODIKA 

V rnkoch 1976 - 79 sa uskutočúovali t erénne p ochôdzky , úče lom ktorých bolo zozbieranie 
herbárového materiálu dubov z územia S loven ska. Z t ejto zbierky sa dmhove najtypickejšie 
položky vyč-lenili pre charakter izovan ie povrchu li s tov. Lokality skúmaných dubov so s truč
nou charakteri st ikou stanov i šťa udáva Tab . 1. T echnické práce t=a u :-; lrntočnili na rastrovacom 
mikroskope. Zväčšen i e na negatív o rozmere 6 X 7 cm sa pohybovalo od l 00 až do 3 OOO (10 OOO) X . 
Pre doplnenie práce sa doužil aj zber z Bulhaislrn. uskutočnený v r oku 1979. 

y\"r 8LEDKY A DISKUSIA 

Podľa poYrchu listov môžeme naše duby zodpovedne zatri e djť do sekcií 
používanýc 1-i Schwarzorn (SCHWARZ 1936) ako aj do mm ostatných druhov. 

V zásade n dubov na rube listu môžeme rozl-išovať jednobunkové trichómy, 
viacbunečné žliazky (ME1'CALFE et CHALK 1957) a út·rnry podobné ako 
uvádzajú KozuBOY ct DANILOVA (1972) na povrchu kutikuly e pide1· mŕu1nych 
bunjek listu Secale cerea.le L. 

J ednobunkové trichómy pozorujeme už voľ11ým okom, prípadne malými 
zväčšeniami (10 - 50krát). 
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Tab. 1. - Lokality výskytu skúmaných položiek 

Lokalita Druh 

Óa.jkov Q. pubescens 
Q. virgiliana 

Dubodiel Q. dalechampii 
Ka.šivárová Q. petraea 
Kečovo Q. virgilicma 

Q. frainetto 
Kováčovské kopce Q. pubescens 

Lančár Q. cerris 
Ľubietovské lúky Q. polycarpa 

Mokrý Háj Q. pedunculiflora 

Monosa Q. frainetto 

Pernek-Kuchyúa Q. dalechampii 

Slanecké Nové 
Mesto 
Zbudza-Orelské 

Q. polycarpa 

Q. robur 

Orografická. 
príslušnosť 

Štiavnické pohorie 

Považský Inovec 
Štiavnické pohorie 
Silická planina 

Geologické 
podložie 

andezity 

ruly 
andezit:--· 
morský trias 

Kováčovské kopce pyrokla.,;tika 
andezitov 

:\Ialé Karpaty jura 
Slovenské ruc.lohori e vrchný perm 

kontinentálny 
Biele Karpaty prevažne morský 

spodný miocén 
Cerová vrchovina čadiče 

l\Ialé Karpaty stredný až vrchný 
miocén 

Slánske vrchy anclezi ty 

Východoslovenská s treclný až vrchný 
nížina miocén 

Lesný typ 
(HAXČL'<SKÝ 

1972) 

1603 

3301 
3304 
2316 

16 )2 

2317 
4312 

2302 

2307 
(1307 - 1311) 

3307 

2302 

9„p 

Samotné trichómy maJU rôzny poč et ra.mien, veľkosť a hustotu pokryv
nosti. Podľa počtu ramien môžu byť jedno až osemramenné (Foto 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7), ale i trinásťrnmenné (Foto 8), nevylučuje sa ani viacramennosť. 
Pri našich duboch je zaznamenaný len oválny prierez ramien. Dlžka ramien 
môže · byť krátka až <llhá, prevládajú krátke a dlhé. Krátke ramená sú 
prevažne priame a" hrotité, s povrchom listu viac-menej rovnobežné (Foto 
1, 2, 3, 4). Trichómy s krátkymi ramenami sedia na povrchu listu a ramená 
sa rozvetvujú prjamo na ňom. Trichómy s dlhými ramenami nemajú pria
mosť ra.mien, ale sú rôzne poprehýbané, poskrúcané, pripomínajúce kuče
ravý v]as (Foto 5, 6, 7). Zvláštnosťou u nich je i spôsob uloženia na povrchu 
listu. Ramená sa rozvetvujú nad povrchom listu , čo pri slabšom a nedokona
lom zväčšení môže zvádzať ku stopkatosti trichómov (Foto 7). Trichómy 
s dlhými ramenami v niektorých prípadoch vytvárajú spleť, ktorá pripomína 
pbť a je obťažné identifikovať príslušnosť ramien (Foto 5). 
Viacbunečné žliazky sú o niečo menšie a dajú sa pozorovať pri zväčše

niach od 50 do 100 (200)krát (Foto 2, 3, 4). Pozostávajú prevažne z 3 - -1 
buniek. Boli zaznamenané na všetkých pozorovaných položkách. 

K vôli prehľadnosti a poriadku spomínané „ útvary" nazveme epiclermálny 
povlak. Oproti predchádzajúcim orgánom vykazuje nápadnú odlišnosť. Spočíva. 
vo veľkosti, tYare. a1e aj samotnej podstate. Pozorovateľný je od 500násobného 
zväčšenia . Tvarove sa javí ako hustá spleť rôznotvarých teliesok, v niekto
rých prípadoch šupiniek vytvárajúcich népravidelné mnohosteny alebo ako 
výrazná pórovitosť, prípadne plsť (Foto 9, 12). Epidermálny povlak nebol 
zaznamenaný ani u polovice skúmaných herbárových položiek (Foto 10). 
Podľa cito\ aných autorov na skúmanom druhu i-;a jednalo o „kryštály" 
vosku. 
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~a základe habitu trichómov, ich rozmiestenia, denzity výskytu, tvaru 
a počtu ramien môžeme charakterizovať sekcie v rode Quercus nasledovne: 

Sekcia Robitroides má trichómy zásadne len na spodnej strane listu (rube), 
čo možno brať za význačný diferenciačný znak oproti sekciám Dascia 
a Cerris. Ochlpenie vytvárajú trichómy s 2 a 4 krátkymi ra.menami. Prí
tomné sú aj 5 ramenné, ale ich zastúpenie je malé. Pomerne málo je aj troj
ramenných a jednoramenných, ktoré zvyknú akoby ležať na povrchu listu. 
Epidermálny povlak u väčšiny prípadov v tejto sekcii chýba. Tvar priedu
chov je pretiahly (Foto 9, 10). 

Podobne ako u predchádzajúcej aj pre sekciu Robur je charakteristická 
neprítomnosť ochlpenia na hornej straue listu. Trichómy z nášho územia sú 
,~äčšinou neprítomné, ak sú tak s 2 -4 priamymi a krátkymi ramenami. 
Epiderrnálny povlak v zásade má, až na druhy, ktoré majú trichómy. 

Dascia, ako tretia ekcia v poradí, má výrazný diferenciačný znak oproti 
predchádzajúcim dvom sekciám v tom, že má ochlpené aj líce listu a najviac 
ochlpené listy vôbec. Na kvalitu ochlpenia líca sa pozornosť nezamerala, 
konštatujeme len jeho prítomnosť. Na rube má veľmi výrazné, len pre túto 
sekciu charakteristické trichómy. Majú dlhé ramená, ak nie všetky. tak 
aspoú jedno je vždy skrútené. Rozvetvenie ramien je nad povrchom listu. 
Počet ramien kolíše od 2 do 5 -7. Najpočetnejšie sú zastúpené 2-4 ra mená. 
~ikdy nebývajú ležiace, ale vždy vertjkálne odstávajú. Začiatkom ro
ka, v niektorých prípadoch celý rok, nie u všetkých druhov. môžeme po
zorovať u trichómov vláknité ochlpenie pripomínajúce plsť (Foto 5, 6, 7). 

Epidermálny povlak vo väčšine pozorovaných prípadov bol zaznamenaný. 
~a niekrotých pozorovaných položkách majú prieduchy dýchací priestor 
čiastočne zatarasený epiderrnálnym povlakom (Foto 12). 

Ako posledná u ná.s jen jediným druhom zastúpená, je sekcia Cem·s. Po
vrch listu má ochlpený z hornej aj z dolnej strany. Trichómy, na rozdiel od 
predchádzajúcej sekcie, majú odlišný tvar. Rozvetvenie ramien je priamo 
na povrchu listu. Prevládajú viacramenné trichómy ( 4-8), nie je zriedka
vosťou nájsť aj l 3ramenný trichóm, málo je prítomných 2 a 5ramenných, 
6 a viacramcnné majú rovnomerne po obvode rozložené ramená. Trichómy 
s veľkým počtom ramien vytvárajú v strede plošinky, z obvodu ktorých vy
ra-,tajú ramená. Epidermálny povlak doteraz zaznamenaný nebol. Tvar 
prieduchu je podobný ostatným sekciám, okraje má holé. 

Ako už v úvode bolo spomenuté na základe ochlpenia povrchu listov je 
možné charakterizovať nielen sekcie, ale aj samotné druhy. V niektorých 
prípadoch, hlavne pri sekcii Roburoides, je diferenciácia. druhov čiastočne 
sťažená. naproti tomu v sekciách Robur ale i Dascio ich možno výrazne dife
rencovať. 

U druhoY v rámci sekcií se podľa predbežných výsledkov zistilo: 

1. Querc1.1;s dalechrunpií TEN. Najpočetnejší zastúpenie majú 4ramenné 
trichóm~T· orientácia ramien je viac-menej jednotná. Vonkajšie ramená pre
\"ažne ZYierajú 1- 180° uhol, zostávajúca dvojica je na zhodnej strane a zviera 
medzi sebou ost.rý uhol (Foto 1 ). Zo se~cie Roburoides iba u neho bol zazna
menaný epidcrmálny povlak (Foto 9). Zliazky vždy prítomné. 

2. Q. petrnea LIEBL. je charakteristický prítomnosťou drobných trichómov 
prevažne s :2. 3 rovnými a krátkymi ramena.mi. Žliazky prítomné (Foto 2). 
Epidermálny poYlak zaznamenaný nebol. Prieduchy sú pretiahlé s holými 
okrajmi. 
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3. Q. polycarpa ScHUR. V tohoto duba sú prítomné trichómy s 2. 3, 4 
ramenami , bola zaznamena11á aj prítomnosť žliazok. Oproti Q. dalechampii 
TEN. je usporiadanie štvorramenný ch trichómov, lepšie povedané ich ra
mien, odlišné. Pripomína zloženinu dvoch dvojramenných chlpov, ramená 
ktorých medzi sebou zvierajú väčšinou tupý uhol (Foto 3). l\Iožno zazname
nať aj v iacramenné trichómy, ale je to sk ôr Yýnimka ako pravidlo. Epicler
málny povlak zaznamenaný nebol (Foto 10). 

4. Q. robur L. ako zástupca sekcie R obur sa výrazne odlišuje ocl všetkých 
pľedchádzajúcich ako aj ostatných dubov vyskytujú cich sa u nás tým, že 
čisté typy nemajú na liste zo spodnej ani z vrchnej strany žiadne trichómy. 
Epidermálny povlak vždy prítomný. 

5. Q. _p eclunc'ulifloro C. KocH. Na rube je prítomné ochlpenie pozostáva
júce z 2, 3, 4ramenných malých trichómov s krátkymi , rovnými, hrotitými 
ramenami~s oválnym (okrúhly m) prierezom. Epidermálny povlak zaznamena
ný nebol. Zliazky prítomné (Foto 4) . 

6. Q. pubescens VVILLD. je charakteristický najväčším a najintenzívnejším 
ochlpením na dolnej strane listu vôbec zo všetkých u nás sa vy ·kytujúcich 
dubov. Pozostáva prevažn e z 2, 3, 4ramenných trichómov. Ramená nikdy 
neležia priamo na povrchu , lepšie povedané t esne nepriliehajú, ale verti
kálne odstávajú. Pritom sú rôzne poprekrúcané, postáčané, vytvárajúce 
neprehľadnú spleť. Diferenciálnym znakom oproti n asledujúcemu druhu je 
výrazne ochlp:mý lem . Epider~álny povlak v niektorých prípadoch bol 
za.znamena'1ý, v niekrotých nie. Zliazky boli ťažko postrehnuteľné (Foto 5). 

7. Q. virgiliana TEN. Oproti predchádzajúcemu druhu je denzita ochlpe
nia vždy menšia . Nevytvára spleť kučeravých ramien. Prevládajú trichómy 
2, 3, 4, 5ramenné. Ramená sú o niečo kratšie ako u predchádzajúceho druhu, 
ale vždy si ponechávajú kučeravosť (Foto 6). Rozvetvujú sa nad povrchom 
listu . Lem listu býva len čiastočne ochlpený, prípadne nebýva vôbec. Epider
málny povlak bol vo všetkých prípad.och zaznamenaný, je ~-ýrazný , vo väč
šine prípad.ov prečnieva až nad otvor prieduchov (Foto 12). Zliazky prítomné 
len ojedinele. 

8. Q. frainetto TEN., ako všetci zástupcovia tejto sekcie, má ochlpené líce 
aj rub listu. Od Q. pubescens WrLLD. sa odlišuj e kratšími ramenami na trichó
moch. Ochlp3nie nevytvára neprehľadnú spleť, ale trichómy zreteľne vy
stupujú v podobs snopčekov (podobne ako u Q. virgiliana TEN.) s postáča
nými ramenami, ktorých počet je 3 - 4 (Foto 7). Lem je výrazne ochlpený. 
Prítomnosť epidermálneho povlaku zaznamenaná nebola. Žliazky sú veľmi 
bohato zastúpené. 
~ 9. Q. cerris L. bol opísaný ako jediný zástupca sekcie Cerris (Foto 8). 
Zliazky sú prítomné. 

Zbierky skúmaných druhov z náško územia v porovnaní so zbermi z Bul
harska vykazujú isté rozdiely. Najväčší je zaznamenaný prevažne v epider
málnom povlaku , v jednom prípade aj v trichómoch. Najvypuklejšie roz
diely sa zistili v sekcii Dascia . Q. frainetto TEN. prinesený z Bulharska má 
epidermálny povlak výrazný, na skúmaných položkách z nášho územia za
znamenaný nebol. Ôiastočnú obdobu sme zaznamenali aj u Q. pubescens 
WILLD. iba s tým rozdielom, že z nášho územia sme zaznamenali prítomnosť 
aj neprítomnosť epidermálneho povlaku, kdežto z Bulharska iba prítomnosť. 
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Aj sekcia Robur sa nezaobišla bez rozdielov. Na zberoch z nášho územia 
u Q. ped'lmculiflora C. Kocn. epidermálny povlak zaznamenaný nebol, na
proti tomu pozorované listy zo zberov z Bulharska ho majú výrazný. 

V trichómoch bol zaznamenaný len jeden rozdiel. Spozoroval sa v sekcii 
Robw· pri druhu Q. pedimcilliflora C. KocH. Na položkách pochádzajúcich 
z Bulharf-ika vidno trichómy s plochými ramenami a nie sú všetky rovnakej 
veľkosti (Foto 11 ). Počet ramien sa pohybuje okolo 4, 5(6). Na. zberoch 
z nášho územia boli trichómy drobné 2 - 4ra.menné, habitom, počtom ramien 
a ich tvarom pripomínajúce sekciu R obiaoides (Foto 4, 11 ). Predpokladá sa., 
že plochosť ramien nemožno spájať s rannosťou zberu, pretože väčšina z po
zorovaných položiek pochádzajúcich z Bulharska bola odobratá až v júli , 
pritom ploché ramená boli zaznamenané len pri Q. pediinculiflora C. KocH. 

Ako z predostretého vyplýva, u väčšiny druhov v zrovnaní so zbermi zo 
Slovenf-ika a z Bulharska vychádza zhoda v trichómoch, iba pri druhu Q. 
peduncwliflora C. KocH. vznikli nápadné rozdiely, ktoré vedú k úvahe či na 
našom území ,~ôbec tento druh máme. 

ZÁVER 

Záverom je potrebné konštatovať , že práce s podobnou prístrojovou 
technikou tohoto zamerania sú u ná.s len v začiatkoch. Preto je v budúcnosti 
ešte potrebné zaujať stano,-isko k epidermálnemu povlaku, lebo v niekto
rých prípadoch sú doteraj šie výsledky n ejednotné. Dá sa predpokladať , že 
epidermálny povlak môže mať bližší vzťah k stanovišťu , nie sú však vylúčené 
ani iné alternatívy. 

Na obj ektívne~ charakterizovanie druhu je potrebné jeho sledovanie po 
celom prirodzenom areále výskytu. Len v takomto prípade je možno dopra
covať sa k poznatku o správaní sa morfologických znakov a. o celkovej va
riabilite druhu. V inom prípade nielen v systematických prácach je veľmi 
obťažné zovšeobecúovanie výsledkov. 

SÚHRN 

V predkladanej práci autor, z autochtónnych druhove najtypickejších položick zozbiera.ných 
z územia Slovenska. (Tab . 1), charakterizoval a fotodokumentova.l povrch listov. Dospel k ná
zoru, že vo väčšine prípadov sa dá jedincu , na základe t ohoto morfologického znaku, určiť dru
hová príslušnosť. Na fotografiách (Tab. VII, VlII) sú d okumentované prítomné trichómy, žliazky 
a epidermálny p ovlak. 

Porovnaním povrchu listov t:iO zbermi z Bulharska vznikli ni ektové rozdielnosti, prevažne 
v epidermálnom povlaku. Predpokladá sa, že sú spôRoben é ekologickou a.leb o klimatickou 
odlišnosťou. 

V závere konštatuje, že v budúcnosti bude potrebné zaujať stanovisko k epidermálnemu 
povlaku. 

ZUSAMMENFASSUNG 

In diesem B eitra.g cha.rakteri s i~rt und photoclokumentiert der Autor tlie Oberfläche von 
Eichenblättern auf Grund des a.utochthonen arttypischen H erbarmateria.ls, tla.s auf dem Gebiet 
der Slowa.kei (Tab. 1) gesa.mmelt wurde. Er kommt zur Ansicht, tla.ss sich in der Mehrheit 
von Fällen clem Individuum, auf Grund dieses morphologischen Merkmales, die Artzugehorig
kei t bestimmen lässt. Auf den Photographien (Taf. Vil, VIII) sind tlie beobachteten Trichome, 
Druschen und d er epidermale Úberzug dokumentiert. 

Beim Vergleich der Bla.ttoberfläche mit Belegen aus Bulgarien wurden ma.nehe Unterschied
lichkeiten festgestellt vor a.Hem beim epidermalen Úberzug. Es wird vermutet, tla.ss sie durch 
okologische oder klimatiache Verschiedenheiten verursacht werden. 
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Zum Schluss konstantiert der Autor, dass es in Zukunft notwendig sein wird, dem epider
ma.len Dberzug mehr Aufmerksamkeit zu widmen. 
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