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abstract:
biela m. 2013: the effect of the selected climatic elements on the individuals 

of local population of the critically endangered species Xeroloma cylindracea 
(Sibth. et Sm.) holub. acta musei tekovensis levice 9: 21 – 30.

 The paper is focused on the effect of temperature and amount of precipitation 
on the population size of local population of critically endangered species 
Xeroloma cylindracea. With the current global changes of the climate it becomes 
necessary to know the consequences of the altered pluvio-thermal conditions on the 
populations of the endangered plant species. The deficient moisture together with 
high temperatures causes dryness and has a stressful effect on plants. In the future, 
the given meteorological elements may become one of the significant factors of 
threat of the monitored species. The study of the vegetation seasons of 2007, 2008 
and 2009 gives an analysis of the effect of temperature and precipitation on the 
size of the population and on the individuals of the critically endangered species 
of Xeroloma cylindracea.

key words: endangered and protected plant species, individual, population, high 
temperatures, dryness, drought stress. 

ÚVOD

 V otvorených rastlinných spoločenstvách, ktoré spravidla nachádzame na extrém-
nych stanovištiach, sú jednotlivé rastliny priamo vystavené abiotickým podmienkam 
prostredia. Na takýchto stanovištiach poskytujú bioklimatologické, pedologické 
a ekofyziologické merania všetky údaje potrebné pre analýzu príčin spôsobu života 
a možnosti prežívania rastlín na danom stanovišti (Larcher 1988).
 Jedinec je charakterizovaný ako organizmus, ktorý je schopný samostatnej výživy. 
Súbor jedincov toho istého druhu, medzi ktorými je možný prenos genetickej informá-
cie, osídľujúci určitý vymedzený priestor v určitom časovom období tvorí populáciu. 
Dôležitou charakteristikou populácie, určujúcou schopnosť prežiť, je jej veľkosť. 
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Maloplošné populácie majú menšiu šancu vyrovnať sa s nepriaznivými faktormi 
stanovišťa. Podľa eLiáša (2007) je dôležité poznať súčasný stav populácií vzácnych 
a ohrozených druhov a ich biotopov.
 Xeroloma cylindracea je jednoročná monokarpická bylina, ktorá v jednom roku  
vyklíči zo semena, vytvorí plody a odumiera.
Byľ je priama 15–60 cm vysoká, konáriky priamo odstávajúce, lístky striedavé, čiar-
kovité až podlhovasto elipsovité, 15–40 × 2–8 mm, nedelené, na líci tenko, na rube 
husto bielo plstnaté. Úbory na konci konárikov jednotlivé s priemerom 8–15 mm, dlho 
stopkaté, zákrov vajcovitý, vonkajšie zákrovné listene vajcovito kopijovité, v strede 
dolnej polovice s bielou plstnatou škvrnou, vnútorné listene 10-15 mm, ružové i za 
slnečna vzpriamené. Kvety obojpohlavné, po 10–15, plodom je nažka s korunkou 
z blanitých nerovnakých šupiniek (Dostál & Červenka 1992). Fenofáza kvitnutia 
na lokalite začína podľa poveternostných podmienok v tretej dekáde júna až v prvej 
dekáde júla (obr.č.1).
 Podľa Ferákovej et al. (2001) je druh považovaný za kriticky ohrozený (CR) 
Podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 492/2006, ktorou sa mení 
a dopĺňa vyhláška č. 24/2003 Z. z., patrí i medzi zákonom chránené druhy rastlín.

Obr. 1.
Xeroloma cylindracea (Sibth. et Sm.) Holub. (foto Mária Biela)
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MATERIÁL A METÓDY

charakteristika lokality
 V priebehu vegetačných sezón 2007, 2008 a 2009 bola v skúmanom území býva-
lých pasienkov Nad vinicami v katastrálnom území Gondovo urobená analýza vplyvu 
vybraných klimatických prvkov na jedince lokálnej populácie kriticky ohrozeného 
druhu Xeroloma cylindracea (Sibth. et Sm.) Holub.
 Lokalita sa nachádza v extraviláne obce Nová Dedina, 2 km severne od obce, 
v nadmorskej výške 250 až 280 m, na rozhraní mapovacích štvorcov 7677d – 7777b. 
V minulosti bola využívaná ako pasienky. V súčasnosti je v dôsledku rozdielneho 
obhospodarovania fragmentovaná na kosené časti, nekosenú časť s množstvom 
stariny a na úseky so šíriacimi sa náletovými drevinami Crataegus sp, Fraxinus 
ornus, Prunus spinosa, Quercus cerris, Robinia pseudoacacia a Rosa canina agg. 
Andezitové podložie vystupujúce na povrch a plytké výhrevné pôdy na juhovýchodne 
orientovanom svahu pred kaplnkou sv. Cyrila a Metoda vytvárajú vhodné podmienky 
pre vznik pionierskych spoločenstiev a suchomilných porastov so zastúpením druhov 
charakteristických pre subpanónske travinno-bylinné porasty (BieLa 2010).

zber a vyhodnotenie terénnych údajov
 Analýzy vplyvu vybraných klimatických prvkov na veľkosť lokálnej populácie 
Xeroloma cylindracea boli spracované nedeštrukčnou metódou. Na výskum metódou 
siete štvorcov bolo náhodným výberom vymeraných 8 trvalých výskumných plôch 
s rozmermi 5 × 5 m, rozdelených na 25 plôšok s rozmerom 1 × 1 m. Tri plochy boli 
vyznačené v blízkosti nespevnenej cesty do lesa a päť plôch bolo vyznačených v sme-
re cesty západ – východ. 
 Stanovením počtu rastlín a stanovením hodnôt sledovaných charakteristík na kaž-
dej plôške boli získané čiastkové výsledky pre výpočet hodnôt na každej ploche.
Počas vegetačných sezón v rokoch 2007, 2008 a 2009 boli sledované nasledujúce 
charakteristiky:
a) počet jedincov na každej výskumnej ploche
b) priemerný počet jedincov na m2

c) výška rastliny od povrchu pôdy
d) počet kvetov na rastline
e) počet vytvorených semien terminálneho kvetu 
 Počet jedincov, výška rastlín, počet kvetov a počet vytvorených semien boli zisťo-
vané v čase dozretia semien terminálneho kvetu. 
 Celkový počet rastlín na ploche predstavuje súčet rastlín na jednotlivých plôškach 
skúmanej plochy.
 Výška rastlín bola meraná plastovým pravítkom od povrchu pôdy s presnosťou 
na 1 mm. Počet hodnotených rastlín na plôške bol volený tak, aby sa výsledok čo naj-
viac priblížil priemernej hodnote. Priemerná výška rastlín na ploche bola vypočítaná 
ako vážený priemer priemerných výšok rastlín na všetkých plôškach skúmanej plochy.
Počet kvetov bol stanovený na každej meranej rastline. Priemerný počet kvetov 
na rastline bol vypočítaný ako vážený priemer priemerov sledovanej charakteristiky 
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na všetkých plôškach skúmanej plochy.
 Počet dozretých semien terminálneho kvetu bol zisťovaný na každej meranej 
rastline. Priemerný počet semien terminálneho kvetu je hodnota váženého priemeru 
priemerov sledovanej charakteristiky na všetkých plôškach skúmanej plochy.
 Štatistické spracovanie analýz bolo vypracované v programe Excel. Tesnosť 
vzťahov vybraného klimatického faktora (suma teplôt a suma zrážok) a sledovanej 
charakteristiky jedincov lokálnej populácie vyjadruje korelačný koeficient „r“. Hod-
nota koeficientu „r“ v rozsahu -1,0 až 0 vyjadruje negatívny vzťah a rozsah „r“ 0 až 
1,0 vyjadruje vzťah pozitívny.

Klimatické podmienky vo vegetačných sezónach rokov 2007, 2008 a 2009
 Optimálna teplota a zrážky, zabezpečujúce dostatok vlahy v pôde, sú dôležitými 
faktormi pre transpiráciu a úspešný ontogenetický vývin rastlín. 
 Klimatické podmienky vo vegetačných sezónach počas výskumu charakterizujú 
klimadiagramy (viď. Graf 1, 2, 3). Jedna krivka znázorňuje priebeh priemerných tep-
lôt v dekádach mesiacov a druhá krivka úhrn zrážok v dekádach mesiacov vegetačnej 
sezóny. Na stupniciach osi y zodpovedajú 2 mm zrážok 1 °C. Obdobím sucha pre 
rastliny pri tomto zobrazení je podľa Gausena & Waltera (Walter 1967) tá časť 
roka, keď krivka zrážok dosahuje nižšie hodnoty ako teplotná krivka. 
 Údaje o nameraných teplotách sú z najbližšej meteorologickej stanice 11856 
Mochovce, ktorej poloha je orograficky podobná polohe Novej Dediny. Hodnoty 
spadnutých atmosférických zrážok boli namerané na zrážkomernej stanici 37020 
Nová Dedina. Údaje poskytol SHMÚ.

Graf 1. Klimadiagram pre vegetačnú sezónu 2007
Chart 1. Climate diagram for growing season 2007
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Celkovú charakteristiku teplotných a zrážkových pomerov vegetačnej sezóny vyjad-
ruje suma teplôt a suma zrážok. Suma teplôt vo vegetačnej sezóne v roku 2007 bola 
3237,0 °C a suma zrážok 340,7 mm. Maximálna denná teplota 38,3 °C na stanici 
Mochovce bola nameraná 20. júla 2007. Mimoriadne teplé obdobie bolo od 15. júla 

Klimadiagram pre vegetačnú sezónu 2009
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Graf 3. Klimadiagram pre vegetačnú sezónu 2009
Chart 3. Climate diagram for growing season 2009
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Graf 2. Klimadiagram pre vegetačnú sezónu 2008
Chart 2. Climate diagram for growing season 2008
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do 23. júla, keď sa maximálne teploty pohybovali v rozmedzí od 31,4 °C do 38,3 °C 
a v piatich dňoch bola dosiahnutá alebo prekročená teplota 35 °C.

Suma teplôt vo vegetačnej sezóne v roku 2008 bola 3119,3 °C a suma zrážok 386,3 
mm. Maximálna denná teplota 32,8 °C na stanici Mochovce bola nameraná 14. júla 
a 6. septembra 2008. 

Suma teplôt vo vegetačnej sezóne v roku 2009 bola 3332,9 °C a suma zrážok 214,7 
mm. Maximálna denná teplota 34,5 °C na stanici Mochovce bola nameraná 15. júla 
a 2. augusta 2009. Z grafu jednoznačne vyplýva, že v dôsledku deficitu zrážok v celej 
vegetačnej sezóne rastliny trpeli suchom. 

 Porovnanie teplotných a zrážkových pomerov v jednotlivých sezónach preuká-
zalo, že najteplejšia a súčasne najsuchšia sezóna bola v roku 2009. Prehľad hodnôt 
klimatických prvkov v jednotlivých vegetačných sezónach je uvedený v tabuľke 1. 

ROK Klimatický prvok 
∑ teplôt  

veget.sezóna 

∑ teplôt   

(IV-VII) 

Úhrn zrážok 

veget.sezóna 

Úhrn zrážok 

(IV-VII) 
Tmax °C   Tmax ≥ 30 °C  

Počet dní  

2007 3237,0 °C 2195,4 °C 340,7 mm 193,0 mm 38,3 °C 26 

2008 3119,3 °C 2056,2 °C 386,3 mm 325,5 mm 32,8 °C   18 

2009 3332,9 °C 2145,5 °C 214,7 mm 130,0 mm 34,5 °C   20 

 Tab. 1. Hodnoty klimatických prvkov vo vegetačných obdobiach rokov 2007, 2008 a 2009
Table 1. Values of climate elements in growing seasons of 2007, 2008 and 2009

VýSLEDKY

 Životný cyklus rastliny skúmaného druhu na lokalite začína podľa klimatických 
podmienok začiatkom apríla a končí koncom júla až v prvej polovici augusta. 
Na vyhodnotenie vplyvu teplôt a zrážok na rastliny boli použité údaje uvedených 
klimatických faktorov z tohto obdobia. Rozdielne teplotné a zrážkové pomery sa 
prejavili na hustote populácie a na všetkých sledovaných charakteristikách. Počet 
jedincov na každej výskumnej ploche v jednotlivých rokoch je uvedený v tabuľke 2.

Tab. 2. Počet jedincov na výskumných plochách v rokoch 2007, 2008 a 2009.
Table 2. Number of individuals in permanent plots in years 2007, 2008 and 2009.

 12 

Hodnotená 

charakteristika 

Rok Výskumná plocha 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Počet jedincov 

na ploche 

2007 974 934 308 188 439 806 1453 720 

2008 483 1602 921 326 770 1471 1761 820 

2009 214 747 582 135 299 687 786 839 
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Vplyv teploty na počet jedincov na m2 mal v rokoch výskumu význačný negatívny 

vplyv, čo vyjadruje korelačný koeficient r =  -- 0,69 (Graf 4). Korelačný Kkoeficient r = 

0,99 vyjadruje veľmi silný pozitívny vplyv zrážok na hustotu populácie (Graf 5). 

Dokazuje to najvyšší počet rastlín na m2 v roku 2008. Porovnanie počtu rastlín, teplôt 

a zrážok v jednotlivých rokoch poukazuje na pozitívny vplyv nižších teplôt v apríli 

a máji a na dostatok zrážok v týchto mesiacoch (Graf 2).  
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Hodnota koeficientu r = -0,66 vyjadruje význačný negatívny vplyv teploty na výšku 
rastlín (Graf 6). Pozitívna korelácia s hodnotou korelačného koeficientu r = 0,99 pou-
kazuje na veľmi silné ovplyvňovanie výšky rastlín dostatkom vlahy z atmosférických 
zrážok (Graf 7). V sledovaných rokoch sa ako optimálne ukázali teplotné a zrážkové 
podmienky v roku 2008 (Graf 2).

Vplyv teploty na počet jedincov na m2 mal v rokoch výskumu význačný negatívny 
vplyv, čo vyjadruje korelačný koeficient r = -0,69 (Graf 4). Korelačný koeficient 
r = 0,99 vyjadruje veľmi silný pozitívny vplyv zrážok na hustotu populácie (Graf 5). 
Dokazuje to najvyšší počet rastlín na m2 v roku 2008. Porovnanie počtu rastlín, teplôt 
a zrážok v jednotlivých rokoch poukazuje na pozitívny vplyv nižších teplôt v apríli 
a máji a na dostatok zrážok v týchto mesiacoch (Graf 2). 
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Hodnota koeficientu r = – - 0,66 vyjadruje význačný negatívny vplyv teploty na výšku 

rastlín (Graf 6). Pozitívna korelácia s faktorom hodnotou korelačného koeficientu r = 

0,99 poukazuje na veľmi silné ovplyvňovanie výšky rastlín dostatkom vlahy 

z atmosférických zrážok (Graf 7). V sledovaných rokoch sa ako najoptimálnejšie 

ukázali teplotné a zrážkové podmienky v roku 2008 (Graf 2). 
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Najpriaznivejšie podmienky boli opäť v roku 2008 (Graf 22). 
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Hodnota korelačného koeficientu r = -0,82 poukazuje na negatívny vplyv vysokých 
teplôt na tvorbu semien (Graf. č. 10). Denné maximá teplôt v roku 2007 (Graf 1) a tep-
loty prekračujúce 30°C v druhej polovici júla roku 2008 (Graf 2), spôsobili prehrieva-
nie sa a zaschýnanie nevyzretých semien. Zrážky veľmi pozitívne ovplyvnili tvorbu 
semien, korelačný koeficient 0,99 vyjadruje veľkú tesnosť uvedených premenných 
(Graf 11). Zrážky v období kvitnutia spadli väčšinou vo forme prehánok a búrok a boli 
striedané niekoľkodennými suchými intervalmi. Z pohľadu klimatických podmienok 
sa pre vývin semien ukázali ako optimálne podmienky s nižšími teplotami a vyšším 
úhrnom zrážok v sezóne 2008 (Graf 2).

Tvorba kvetov a úspešnosť reprodukcie súvisí s celkovou vitalitou rastlín. Veľmi 
nepriaznivý vplyv vysokých teplôt na počet kvetov predstavuje hodnota korelačného 
koeficientu r = -1,0 (Graf 8). Priaznivý vplyv na počet kvetov mali vyššie úhrny zrá-
žok, korelačný koeficient bol r = 0,74 (Graf 9). Najpriaznivejšie podmienky boli opäť 
v roku 2008 (Graf 2).
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Hodnota koeficientu r = – - 0,66 vyjadruje význačný negatívny vplyv teploty na výšku 

rastlín (Graf 6). Pozitívna korelácia s faktorom hodnotou korelačného koeficientu r = 

0,99 poukazuje na veľmi silné ovplyvňovanie výšky rastlín dostatkom vlahy 

z atmosférických zrážok (Graf 7). V sledovaných rokoch sa ako najoptimálnejšie 

ukázali teplotné a zrážkové podmienky v roku 2008 (Graf 2). 

                     

Graf  8. Vplyv teploty na počet kvetov           Graf 9. Vplyv zrážok na  počet kvetov  

Chart 8. Effect of temperature on the                Chart 9. Effect of precipitation on the  

             number of flowers                                             number of flowers            

 

r = -1,0                                                                r = 0,74 

            
           

Tvorba kvetov a úspešnosť reprodukcie súvisí s celkovou vitalitou rastlín. Veľmi  

nepriaznivý vplyv vysokých teplôt na počet kvetov vyjadruje  faktorpredstavuje 

hodnota korelačného koeficientu r = –- 1,0 (Graf 8). Priaznivý vplyv na počet kvetov 

mali vyššie úhrny zrážoky, korelačný faktor koeficient bol r = 0,74 (Graf 9). 

Najpriaznivejšie podmienky boli opäť v roku 2008 (Graf 22). 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

2000 2050 2100 2150 2200 2250

suma teplôt °C 

vý
šk

a 
ra

st
lí

n 
(c

m
)

0

5
10

15

20
25

30

0 100 200 300 400

úhrn zrážok (mm)

vý
šk

a 
ra

st
lí

n 
(c

m
)

0
1
2
3
4
5
6

2000 2050 2100 2150 2200 2250

suma teplôt °C 

po
če

t k
ve

to
v

0
1
2
3
4
5
6

0 100 200 300 400

úhrn zrážok (mm)

po
če

t k
ve

to
v

Formátované: Zvýrazniť

Graf 8. Vplyv teploty na počet kvetov
Chart 8. Effect of temperature on the num-

ber of flowers

Graf 9. Vplyv zrážok na počet kvetov 
Chart 9. Effect of precipitation on the num-

ber of flowers

r = -1,0 r = 0,74

Graf 10. Vplyv teploty na počet semien 
Chart 10. Effect of temperature on the amount 

of seed

Graf 11. Vplyv zrážok na počet semien 
Chart 11. Effect of precipitation on the  amount 

of seed amount of seed 

r = -0,82 r = 0,99
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 Hodnota Korelačný korelačného faktor koeficientu r = -0,82 poukazuje na veľké, 

negatívney ovplyvnenie vysokých teplôt na tvorby semien teplotou (Graf. č. 10). Denné 

maximá teplôt v roku 2007 (Graf 1) a teploty prekračujúce 30 °C v druhej polovici júla 

roku 2008 (Graf 2),  spôsobili prehrievanie sa a zaschýnanie nevyzretých semien.  

Zrážky veľmi pozitívne ovplyvnili tvorbu semien, korelačný faktor koeficient 0,99 

vyjadruje veľkú tesnosť uvedených premenných (Graf 11). Zrážky v období kvitnutia 

spadli väčšinou vo forme prehánok a búrok a boli striedané niekoľkodennými suchými 

intervalmi. Z pohľadu klimatických podmienok sa pre vývin semien  ukázali ako 

najoptimálnejšie podmienky s miernejšími nižšími teplotami a vyšším úhrnom zrážok v  

sezóne 2008 (Graf 2).  

 

ZÁVER  

 

Stres je vystavenie rastliny mimoriadne nepriaznivým podmienkam, a vyvoláva 

obranné a adaptačné reakcie organizmu (LARCHER, 1988).  

Obdobie troch vegetačných sezón nie je dostatočné na jednoznačné kvantitatívne 

zhodnotenie skúmaných vplyvov na populáciu Xeroloma cylindracea. Predkladá však 

otázku, v akej miere bude globálne otepľovanie a ďalšie klimatické zmeny zodpovedné 

za ohrozenie rastlín. Jednoročné rastliny môžu kvitnúť krátko po vyklíčení. 

Fylogeneticky zakódované vlastnosti, evolučný vývoj v prostredí a citlivá reakcia na 

0

1

2

3

4

2000 2050 2100 2150 2200 2250

suma teplôt °C 

po
če

t s
em

ie
n 

0

1

2

3

4

0 100 200 300 400

úhrn zrážok (mm)

po
če

t s
em

ie
n

Formátované: slovenčina

Formátované: slovenčina



29

ZÁVER 

 Stres je vystavenie rastliny mimoriadne nepriaznivým podmienkam a vyvoláva 
obranné a adaptačné reakcie organizmu (Larcher 1988). 
 Obdobie troch vegetačných sezón nie je dostatočné na jednoznačné kvantitatívne 
zhodnotenie skúmaných vplyvov na populáciu Xeroloma cylindracea. Predkladá však 
otázku, v akej miere bude globálne otepľovanie a ďalšie klimatické zmeny zodpo-
vedné za ohrozenie rastlín. Jednoročné rastliny môžu kvitnúť krátko po vyklíčení. 
Fylogeneticky zakódované vlastnosti, evolučný vývoj v prostredí a citlivá reakcia na 
vnímanie podnetov z vonkajšieho prostredia ovplyvňujú rast a reprodukciu druhu.
 Z výsledkov uvedenej štúdie je možné usudzovať, že klimatické podmienky 
vo vegetačných sezónach 2007 a 2009 boli v dôsledku vysokých teplôt a sucha pre 
prežívanie a generatívnu reprodukciu jedincov Xeroloma cylindracea nepriaznivé, čo 
sa negatívne prejavilo na všetkých sledovaných charakteristikách. Nepriaznivé kli-
matické faktory dokážu minimalizovať generatívnu reprodukciu nielen jednoročných 
druhov, ale i trvácich xerotermných kríkov, ako ukázali štúdie druhov Amygdalus 
nana a Cerasus fruticosa na južnom Slovensku. Oba druhy redukovali produkciu 
plodov v dôslednu nízkych teplôt v skorom jarnom období a pri nízkych úhrnoch 
zrážok počas nadpriemerne teplej vegetačnej sezóny (krchňavá et al. 2003, IvanIšová 
et al. 2009a, b). Podľa Pecha (2009) ročné úhrny zrážok na juhu Slovenska v období 
po roku 2003 dosahujú mimoriadne zriedkavé hodnoty a v budúcnosti musíme počítať 
s častejšie a dlhšie trvajúcim výskytom sucha. 
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