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UDK 630*165.5:582.681.81 Populus nigra(497.113) 
Стручни рад

ВА РИ ЈА БИЛ НОСТ МОР ФО МЕ ТРИЈ СКИХ  
КА РАК ТЕ РИ СТИКА ЛИ СТО ВА ЦР НЕ ТО ПО ЛЕ  

(Po pu lus ni gra L.) ИЗ ДВЕ ПО ПУ ЛА ЦИЈЕ  
СА ПО ДРУЧ ЈА ВОЈ ВО ДИ НЕ 

ДИ ЈА НА ЧОР ТАН1 
МИР ЈА НА ШИ ЈА ЧИЋ-НИ КО ЛИЋ1 

РАД МИ ЛА КНЕ ЖЕ ВИЋ1

Из вод: Истра жи ва њe мор фо лош ке ва ри ја бил ности цр не то по ле je спро ве де но на по-
друч ју Вој во ди не, у ок ви ру две по пу ла ције, у до ли ни Са ве и до ли ни гор њег то ка Ду-
на ва. Мор фо лош ка истра жи ва ња уну тар по пу ла цијске и ме ђу по пу ла цијске ва ри ја бил-
ности урађ е на су на осно ву 9 мор фо ме триј ских ка рак те ри стика ли ста: ду жи на ли ста, 
ши ри на ли ста, ду жи на пе тељ ке, угао из ме ђу пр вог нер ва и хо ри зон тале, ши ри на ли ста 
на 1 cm од са мог вр ха ли ста, ра сто ја ње из ме ђу осно ве ли ста и нај ши рег де ла ли ста,  ду-
жи на це лог ли ста (ли ста и пе тељ ке), број не ра ва са ле ве и број са де сне стра не ли ста. 
На осно ву до би је них по да та ка и урађ е них ста ти стич ких ана ли за, мо же се кон ста то-
вати да по сто је зна чај не ста ти стич ке уну тар по пу ла ционе и ме ђу по пу ла ционе раз ли ке. 
С об зи ром на то да су еко лош ки фак то ри истра жи ва них ло ка ли тета при лич но ујед на-
че ни, мо же мо прет по ста вити да je ут вр ђе на ва ри ја бил ност по сле ди ца спе ци фич но сти 
ана ли зи ра ног ге но фон да истра жи ва них по пу ла ција.

Кључ не речи: цр на то по ла, ва ри ја бил ност, кон зер ва ција, ге но фонд

VA RI A BI LITY OF LE A VES MORP HO LO GI CAL TRA ITS  IN BLACK POP LAR  
(Po pu lus ni gra L.) FROM TWO PO PU LA TI ONS IN VOJ VO DI NA 

Ab stract: The study of black pop lar morp ho lo gi cal va ri a bi lity was con duc ted in Voj vo di na, 
in two po pu la ti ons, in the val ley of the Sa va ri ver and the val ley of the up per Da nu be ri ver. 
Morp ho lo gi cal study of in tra and in ter po pu la tion va ri a bi lity was per for med ba sed on 9 leaf 
morp ho me tric pa ra me ters : len gth of le afl et, wid th of le afl et, len gth of leaf stalk, an gle  bet-
we en  the  first  ner ve  and ho ri zon tal li ne, wid th  of  le afl et  1  cm  from  the  top, di stan ce  
bet we en  the  ba se  of  le afl et and the wi dest part of le afl et, len gth  of  the  who le  leaf  (le afl et  
and stalk), num ber  of  ner ves  on  the  left  si de  of the leaf and num ber of ner ves on the 
rig ht si de of the leaf. Ba sed on the ob ta i ned da ta and per for med sta ti sti cal anal yzes, it can be 
con clu ded that the re were sig ni fi cant diff e ren ces in each in di vi dual po pu la tion and bet we en 
po pu la ti ons. Con si de ring that en vi ro men tal fac tors of the se po pu la ti ons are fa i rly ho mo ge-
ni o us, we can assu me that de ter mi ned va ri a bi lity is con se qu en ce of the spe ci fic ge ne pool 
that the se po pu la ti ons ha ve. 

Key word: Black pop lar, va ri a bi lity, con ser va tion, ge ne pool

1. УВОД
Цр на то по ла је пи о нир ска вр ста плав них еко си сте ма, јед ног од на ју гро-

же нијих еко си сте ма дуж мно гих река Евро пе и шире. Ње на ре ге не ра ција 
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је ус ко по ве за на са ди на ми ком плав ље ња, но во фор ми ра ним на но си ма и 
при су ством ди рек тне свет ло сти, ме ђу тим, ови усло ви су мак си мал но ре-
ду ко вани. С об зи ром на тре нут но ста ње у по пу ла ци јама цр не то по ле и на 
кон стан тно униш та ва ње ње ног прир од ног ареа ла по треб но је хит но из врш-
ти ти заш ти ту ње ног пре о ста лог ге но фон да, чи ји је оп ста нак и ви ше не го 
угро жен.

Мно га истра жи ва ња, спро ве де на у про тек лих 30 го ди на, има ла су за 
циљ ут вр ђи вање фак то ра ко ји угро жа ва ју оп ста нак цр не то по ле на по друч-
ју Евро пе (A l  ba ,  N. et al., 2001; Br us ,  R ., et al., 2010; Kaj  ba ,  D.  et al., 2001, 
2005; K r  s t i  n ić ,  A . et al., 1997; Ор ло ви ћ,  С. et al.,  2005; L e  fe  v re ,  F. et al., 
1999, 1998; Geb ha rdt ,  К .  et al., 2001; Po spi  ško va ,  М.  et al., 2004). У ок ви ру 
про јек та EUR O POP фи нан си ра ног од стра не европ ске уни је и EUF OR GEN - 
Po pu lus ni gra Net work у ко ји ма је уче ство вао ве ли ки број Европ ских зе ма ља, 
дош ло се до зна чај них ре зул та та. У из веш та јима са са ста на ка EUF OR GEN 
Po pu lus ni gra Net work, за мно ге зем ље се на во ди раз ли чи то ста ње, зна чај но 
сма ње ње прир од них по пу ла ција или пот пу ни не ста нак цр не то по ле, при су-
ство по је ди нач них ста рих ста ба ла без по том ства, про ме ње ни усло ву прир-
од них ста ниш та и пре ве ли ка за ступ ље ност план та жа хи брид них то по ла, 
док не ке зем ље (Бу гар ска, Пољ ска, Ру му ни ја и Хр ват ска) на во де да има ју 
до бро очу ва не, изо ло ва не по пу ла ције на до бро очу ва ним прир од ним ста-
ниш ти ма, где реке и да ље ре дов но пла ве (Br us ,  R .  et al., 2010).

Ге не рал но, цр на то по ла је угро же на пре ко мер ном се чом у 20. ве ку, по ди-
за њем план та жа кло но ва или хи бри да на ње ним прир од ним ста ниш ти ма, 
од су ством прир од не об но ве, ур ба ни за цијом прир од них ста ниш та (Van den 
Bro eck, A. et al., 2004, 2003; Van Dam, B.C., 2002), про ме ном ди на ми ке плав-
ље ња пра ће ном спуш та њем ни воа под зем них во да (Le fe vre, F. et al., 2001), 
ин тро гре си јом ге на алох то них то по ла ко је ра сту у не по сред ној бли зи ни. Не-
до ста так ре ге не ра ције, ве ли ка ста рост ин ди ви дуа, сла ба ви тал ност и ма ле 
по пу ла ције основ ни су де мо граф ски ин ди ка тори за сла бо здрав стве но ста-
ње пре о ста лих по пу ла ција цр не то по ле (Le fe vre, F. et al., 1999 б).

Ве о ма је бит но зна ти тре нут ну при сут ност ге не тич ке ва ри ја бил ности 
цр не то по ле дуж сли во ва раз ли чи тих река (Кр сти нић, А. et al., 2007; Arens, 
P. et al., 1998; Van Dam, B. C.  et al., 2002;  Van den Bro eck, A. et al. 2004; Brus, 
R. et al., 2010; Kaj  ba ,  D.  et al., 2001; Geb ha rdt ,  K . et al., 2001; Po spi  ško va , 
M.  et al., 2004) ши ром Евро пе. Ве ли ка ге не тич ка раз но вр сност зна чај на је за 
ду го ро чан оп ста нак по пу ла ције и ње не спо соб но сти при ла го ђа вања про ме-
на ма жи вот не сре ди не.

2. МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТОД
Ли сни по ли мор фи зам би ло ко је вр сте је у ве зи са раз ли чи тим еко лош ким 

усло ви ма ко ји по сто је око стаб ла и под ути ца јем одре ђе них ге не тич ких фак-
то ра. Лист цр не то по ле је вр ло про мен љив пре ма вр сти гра на (крат ко раст или 
ду го раст), а и на истој гра ни, пре ма ме сту на ко ме се на ла зи (Ту цо вић, А., 1965; 
Zsuff a, L., 1974; Са мар џић, J. 1996; Ро ма нић, Б. 2000; Аl ba, N. et al., 2001). 

Ту цо вић, А., 1965, по об ли ку и ди мен зи јама из два ја ли сто ве гран чи це 
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ду го ра ста, где по себ но исти че ли сто ве са сред њег де ла гран чи це као нај важ-
ни је за ка рак те ри сање по је ди них си сте мат ских ка те го ри ја.

У ци љу про у ча вања сте пе на уну тар по пу ла ционе и ме ђу по пу ла ционе 
ва ри ја бил ности мор фо ме триј ских свој ста ва ли сто ва, обав ље на је се лек ци ја 
тест ста ба ла две по пу ла ције у де лу прир од ног ареа ла.

Ана ли зи ра ни ма те ри јал по ти че из по пу ла ција цр не то по ле ко је при па-
да ју Срем ском шум ском по друч ју и Се вер но бач ком шум ском по друч ју. Јед-
на по пу ла ција се на ла зи на оба ли Са ве на ло ка ли тету Гра бов ци, у ГЈ ‘Гра бо-
вач ко-Ви то је вач ко остр во - Ви то је вач ки атар’ и при па да ШУ Кле нак, док се 
дру га на ла зи на оба ли Ду на ва, ло ка ли тет Остр во, у ГЈ ‘Ка ра пан џа’ и при па-
да ШУ Бач ки Мо нош тор.   

Сли ка 1. Ло ка ли тет Гра бов ци (ле во), ло ка ли тет Остр во (де сно) 
Fi gu re 1. Lo ca lity Gra bov ci (left), Lo ca lity Ostr vo (rig ht)

У ок ви ру сва ке по пу ла ције се лек ци о ни сано је по 10 тест ста ба ла. Са-
куп ља ње узо ра ка на те ре ну обав ље но је ме то дом слу чај ног узор ка са тест 
ста ба ла у то ку ве ге та ци о ног пе ри о да ка да су ли сто ви пот пу но раз ви је ни 
(ав густ-но вем бар 2012.). Ли сто ви су узе ти са истог де ла стаб ла (вањ ског, ли-
сто ви свет ло сти, јуж на стра на) и са приб лиж но ис те ви си не крош ње (4-6 m), 
са гран чи це ду го ра ста, и то са сред њег де ла гран чи це, због ма ње изра же ног 
по ли мор физ ма у од но су на ба зал не и врш не ли сто ве (Ту  цо ви ћ,  А ., 1965).

Ана ли за мор фо ме триј ских ка рак те ри стика урађ е на је на узор ку од 100 
здра вих не ош те ће них ли сто ва по тест стаб лу, од но сно на укуп но 1.000 ли сто ва 
по јед ном ло ка ли тету. По са куп ља њу ли сто ви су хер ба ри зо вани, а по том из-
ме ре ни са пре циз нош ћу до 1 mm. На сва ком ли сту је ана ли зи ра но укуп но 9 
мор фо ме триј ских ка рак те ри стика, од но сно обав ље но је укуп но 18.000 ме ре ња.
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Ана ли зом су обух ва ће ни сле де ћи па-
ра ме три: 
а – ду жи на ли ста (mm),
b – ши ри на ли ста (mm),
c – ду жи на пе тељ ке (mm),
d – угао из ме ђу пр вог нер ва и хо ри зон-
тале (o),
e – ши ри на ли ста на 1 cm од са мог вр ха 
ли ста (mm),
f – ра сто ја ње из ме ђу осно ве ли ста и нај-
ши рег де ла ли ста (mm),
g – ду жи на це лог ли ста (ли ста и пе тељ ке) 
(mm),
h – број не ра ва са ле ве стра не ли ста,
i – број не ра ва са де сне стра не ли ста.

 Из ме ре ни мор фо ме триј ски па ра ме-
три су ста ти стич ки обра ђе ни у ста ти-
стич ком про грам ском па ке ту Sta ti sti ca 
6.0., при че му је при ка за на де скрип тив-
на ста ти сти ка (ми ни мал на, мак си мал-
на, сред ња вред ност, стан дард на де ви-
ја ција),  јед но фак то ри јална ана ли за ва-

ри јан се   (ANO VA), LSD  тест (Fi sher ’s le ast 
sig ni fi cant diff e ren ce test).

3. РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИСТРА ЖИ ВА ЊА
Ва ри ја бил ност мор фо ме триј ских па ра ме тара ли сто ва цр не то по ле на 

два испи ти ва на ло ка ли тета при ка за на је у та бе ли 1.
На осно ву до би је них ре зул та та (та бе ла1, гра фи кон 1) мо же се кон ста то-

вати да су у про се ку вред но сти па ра ме тара ли сто ва са ло ка ли тета Остр во 
на Ду на ву ве ћи.

Про сеч не вред но сти па ра ме тра а – ду жи на ли ста, b – ши ри на ли ста и 
g – ду жи на це лог ли ста, ве ће су на ло ка ли тету Остр во, на оба ли Ду на ва (а 
74,1-98,2 mm, про сеч но 89,18 mm;  b  69,98-76,22 mm, про сеч но 72,96 mm; g 
117,58-161,0 mm, про сеч но 140,52 mm), за раз ли ку од ло ка ли тета Гра бов ци 
на оба ли Са ве где је про сеч на вред ност параметра а 86,65 mm, b 66,40 mm 
и g 137,82 mm.

Оста ле вред но сти па ра ме тара су, у про се ку, ве ће код ли сто ва на ло ка ли-
тету Гра бов ци (c 36,38-68,64 mm, про сеч но 51,47 mm; d 36,94-47,1 o, про сеч-
но 42,36 o; e 3,34-7,51 mm , 5,67 mm; f 19,04-25,9 mm, 23,03 mm; број не ра ва 
са ле ве и де сне стра не  у про се ку је 6), док код ло ка ли тета Остр во про сеч на 
вред ност па ра ме тра c из но си 51,33; d 37,72o; e 5,24 mm; f 21,77 mm; број не ра-
ва са ле ве и де сне стра не  у про се ку 5.

Сли ка. 2.  Aна ли зи ра не мор фо ме-
триј ске ка рак те ри стике ли ста 

      Fi gu re 2. Anal ysed morp ho me tric  
cha rac ters of le a ves
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Та бе ла 1.  Де скрип тив на ста ти сти ка за мор фо ме триј ска свој ства ли ста
Tab le 1.  De scrip ti ve sta ti sti cal pa ra me ters for the me a su red leaf morp ho lo gi cal 

tra its 

дескриптивни популација a b c d

minmax Сава
min max min max min max min max
52 120 20 86 27 97 22 56

Дунав 61 115 60 97 32 93 23 62
_                                                           
X

Сава 86,636 66,354 51,486 42,361
Дунав 89,184 72,959 51,334 38,722

S Сава 10,1315 6,49653 10,428 5,47637
Дунав 9,44973 5,77032 9,79706 6,42729

e f g

minmax Сава
min max min max min max

2 11 15 32 85 196
Дунав 2 15 14 31 98 197

_                                                           
X

Сава 5,668 23,033 137,804
Дунав 5,242 21,773 140,518

S Сава 1,54666 3,32821 18,689
Дунав 2,06875 3,06365 15,7932

h i

minmax Сава
min max min max

4 9 4 8
Дунав 2 7 3 8

_                                                           
X

Сава 6,067 6,186
Дунав 5,072 5,317

S Сава 0,864441 0,877596
Дунав 0,925025 0,919433

 

Гра фи кон 1. Сред ње вред но сти ме ре них па ра ме тара 
Di a gram 1. Mean va lu es of mе а su red pa ra me ters
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Та бе ла 2. Ре зул та ти ана ли зе ва ри јан се (ANO VA)
Tab le 2. Re sul ts of the anal ysis of va ri an ce (ANO VA)

свој ство  
ли ста mean squ a re F-ra tio P-Va lue

по пу ла ција Са ва Ду нав Са ва Ду нав Са ва Ду нав

a 9430,24 4422,9 139,31 88,63 0,0000 0,0000

b 2196,92 429,294 107,24 14,46 0,0000 0,0000

c 7317,79 4433,41 169,37 78,4 0,0000 0,0000

d 1376,37 240,182 77,54 112,49 0,0000 0,0000

e 133,34 336,396 110,95 52,96 0,0000 0,0000

f 414,65 414,65 55,97 55,97 0,0000 0,0000

g 23260,5 13789,9 162,51 109,16 0,0000 0,0000

h 12,19 20,7379 18,95 31,21 0,0000 0,0000

i 10,85 29,5129 15,99 49,59 0,0000 0,0000

До би је не раз ли ке из ме ђу сред њих вред но сти ана ли зи ра них свој ста ва 
ли сто ва уну тар сва ке испи ти ва не по пу ла ције (та бе ла 2), ста ти стич ки су зна-
чај не за сва ана ли зи ра на свој ства (P-Va lue < 0,05).

На осно ву урађ е ног LSD те ста кон ста то вало се по сто ја ње раз ли чи тих 
хо мо ге них гру па ко је ука зу ју на ја сно ди фе рен ци ра ње из ме ђу ана ли зи ра-
них тест ста ба ла уну тар сва ке по пу ла ције на осно ву мор фо ме триј ских ка-
рак те ри стика ли сто ва. LSD тест ја сно из два ја и сва ку по пу ла цију у по себ ну 
гру пу (та бе ла 3).

Та бе ла 3.  LSD-тест за мор фо лош ка свој ства ли сто ва
Tab le 3.  LSD-test for diff e rent leaf morp ho lo gi cal tra its 

No сред ња 
вред ност

хо мо ге-
не гру пе No

сред ња 
вред-
ност

хо мо ге-
не гру пе No

сред ња 
вред-
ност

хо мо ге-
не гру пе

а b c

Са ва 86,636 X Са ва 66,354 X Ду нав 51,334     X

Ду нав 89,184    X Ду нав 72,959       X Са ва 51,486     X

d e f

Ду нав 38,722 X Ду нав 5,242 X Ду нав 21,773 X

Са ва 42,361    X Са ва 5,668     X Са ва 23,033    X

g h i

Са ва 137,804 X Ду нав 5,072 X Ду нав 5,317 X

Ду нав 140,518     X Са ва 6,067            X Са ва 6,186            X
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4. ДИ СКУ СИ ЈА
Ана ли за мор фо ме триј ских па ра ме тара ли сто ва тест ста ба ла две по пу-

ла ције цр не то по ле у де лу ње ног прир од ног арела, на Срем ском и Се ве рно-
бач ком шум ском по друч ју (ло ка ли тет Гра бов ци и Остр во), обав ље на је у 
ци љу ут вр ђи вања уну тар по пу ла ционе и ме ђу по пу ла ционе ва ри ја бил ности 
мор фо ме триј ских свој ста ва ли сто ва, као и мо гућ но сти упо ред не ана ли зе са 
по да ци ма ко ји по сто је за дру ге прир од не по пу ла ције (Ту  цо ви ћ,  А . ,  1965; 
Јо ва  но ви ћ,  Б., 2000; Ро ма  ни ћ,  Б. ,  2001; Кај  ба ,  Д., et al., 2001; Кр  с т и-
ни ћ,  А . et al., 1997; Br us ,  R . et al., 2010; A l  ba ,  N. et al., 2000). 

На осно ву ве ли ких ди ја па зона вред но сти из ме ре них мор фо лош ких па-
ра ме тара ли сто ва уну тар сва ке по пу ла ције, мо же се кон ста то вати ви со ка 
уну тар по пу ла циона ва ри ја бил ност, док је ме ђу по пу ла циона ва ри ја бил ност 
по сма тра но на осно ву сред њих вред но сти из ме ре них па ра ме тара и LSD те-
ста, знат но ма ња, иако су ја сно из дво је не у две хо мо ге не гру пе. 

Ако до би је не по дат ке упо ре ди мо са по да ци ма Јо ва  но ви ћ,  Б. ,  20 0 0, 
ко ји на во ди да је ду жи на ли ста цр не то по ле 50-100 mm, а ши ри на 25-60 mm, 
мо же мо кон ста то вати да су ли сто ви испи ти ва них по пу ла ција на по друч ју 
Вој во ди не ве ћих ди мен зи ја. Док се по Ту  цо ви ћ,  А ., 1965, ду жи на ли ста 
кре ће у ди ја па зону од 89,28 – 94,80 mm, а ши ри на 98,73 – 116,19 mm, и ка-
да упо ре ди мо са испи ти ва ним по пу ла ци јама, до би је на про сеч на ду жи на се 
ук ла па у по ме нут ди ја па зон, док је ши ри на знат но ма ња.

Ако до би је не по дат ке упо ре ди мо са по да ци ма Br us ,  R . et al., 2010, ко ји 
је испи ти вао по пу ла ције дуж Са ве и Муре у Сло ве ни ји и са по да ци ма Ро-
ма  ни ћ,  Б., 2001, ко ји је  испи ти вао мор фо лош ку ва ри ја бил ност ли ста цр не 
то по ле на по друч ју реке Дра ве у Хр ват ској, мо же мо кон ста то вати да су вред-
но сти мор фо лош ких па ра ме тара ли ста испи ти ва них по пу ла ција цр не то по-
ле у Вој во ди ни  у про се ку ве ће. Ов де се мора узе ти у об зир да раз лог за ове 
раз ли ке, по ред ге нет ског и ста ниш ног фак то ра, мо же би ти и по ло жај ли ста 
на стаб лу, јер су за сво јa истра жи ва ња на ве де ни аут о ри узи ма ли ли сто ве 
искљу чи во са крат ких из бо ја ка.

5. ЗАК ЉУ ЧАК 
Ре зул та ти истра жи ва ња по ка зу ју да из ме ђу истра жи ва них по пу ла ција, 

као и уну тар истих, у пог ле ду ана ли зи ра них мор фо ме триј ских свој ста ва ли-
сто ва по сто је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке. С об зи ром на ве ли ке ди ја па-
зоне вред но сти из ме ре них мор фо лош ких па ра ме тара ли сто ва уну тар сва-
ке по пу ла ције кон ста то вана је ви со ка уну тар по пу ла циона ва ри ја бил ност, 
док је ва ри ја бил ност из ме ђу истра жи ва них по пу ла ција знат но ма ња, али 
до вољ на да се ја сно из дво је у две хо мо ге не гру пе. Ка ко да су еко лош ки фак-
то ри истра жи ва них ло ка ли тета при лич но ујед на че ни, мо же мо прет по ста-
вити да је ут вр ђе на ва ри ја бил ност по сле ди ца спе ци фич но сти ана ли зи ра ног 
ге но фон да истра жи ва них по пу ла ција.

По сто ја ње ге не тич ког ди вер зи тета пред став ља осно ву за да љу кон зер-
ва цију и усме ре но ко риш ће ње ге не тич ких ре сур са. Кон зер ва цију ге но фон-
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да тре ба по сма тра ти као на по ре у ци љу очу ва ња спе ци фич них ге но ти пова 
или по пу ла ција и ка рак те ри стич них ком би на ција ге на у њи ма, док сам циљ 
управ ља ња ге не тич ким ре сур си ма је сте уна пре ђе ње усло ва за кон ти ну и-
рано ево лу и ра ње вр ста, ко је пред став ља од брам бе ни ме ха ни зам ор га ни-
зама у бор би са про ме на ма сре ди не (Ши ја чић-Ни ко лић, М., 2010).
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VA RI A BI LITY OF LEAF MORP HO LO GI CAL TRA ITS OF BLACK POP LAR  
(Po pu lus ni gra L.) FROM TWO PO PU LA TI ONS IN VOJ VO DI NA

Di ja na Čor tan 
Mir ja na Ši ja čić-Ni ko lić 

Rad mi la Kne že vić

Sum mary

Back pop lar (Po pu lus ni gra L.) is a pi o ne er spe ci es in ri pa ri an eco systems, so me of the most 
en dan ge red eco systems along many ri vers in Eur o pe and be yond. Its re ge ne ra tion is clo sely re-
la ted to the flo o ding dyna mics, to new ly for med al lu vi ums and the pre sen ce of di rect lig ht, but 
the se con di ti ons are ma xi mal ly re du ced. 

Leaf pol ymorp hism of any spe ci es is in re la ti on to diff e rent en vi ron men tal con di ti ons that 
exist around the tree and it is un der the in flu en ce of ge ne tic fac tors. By the sha pe and the si ze, 
Tu co vić (1965) di stin gu i shed le a ves of long sho ot, whe re he stan ds out that the le a ves from the 
mid dle part of the twig are the most im por tant for the cha rac te ri za tion of the sa me syste ma tic 
ca te go ri es.

In or der to study the le vel of in ter and in tra po pu la tion morp ho me tric va ri a bi lity of le a ves, 
test tre es were se lec ted in two po pu la ti ons in Voj vo di na, in the val ley of the ri ver Sa va and in the 
up per Da nu be val ley. 10 test tre es were se lec ted in each po pu la tion. The sam ples were col lec ted 
in the fi eld by ran dom sam pling of test tre es du ring the gro wing se a son, when the le a ves are ful-
ly de ve lo ped. Aft er col lec ting and dr ying, the le a ves were me a su red with an ac cu racy of 1 mm. 
On each leaf, 9 morp ho me tric pa ra me ters were anal yzed (le afl et len gth, le afl et wid th, len gth of 
leaf stalk, an gle  bet we en  the  first  ner ve  and the ho ri zon tal li ne, wid th  of  le afl et  1  cm  from  
the  top, di stan ce  bet we en  the  le afl et ba se and the wi dest part of le afl et, len gth  of  the  who le  
leaf  (le afl et  and stalk), num ber  of  ner ves  on  the  left  si de  of the leaf, and num ber of ner ves 
on the rig ht si de of the leaf), which amo un ts to a to tal of 18,000 me a su re ments.

The sta ti sti cal anal ysis was per for med using soft wa re Sta ti sti ka 6.0. Sta ti sti cal da ta were 
anal ysed using de scrip ti ve sta ti stics (min, max, mean va lue, stan dard de vi a tion), one-way anal-
ysis of va ri an ce (ANO VA), and LSD test (Fi sher ’s le ast sig ni fi cant diff e ren ce test).

The study re sul ts re ve a led sig ni fi cant diff e ren ces in the va lu es of the anal ysed cha rac ters 
in each in di vi dual po pu la tion and bet we en po pu la ti ons. Ba sed on the re sul ts of de scrip ti ve 
sta ti stics, it can be con clu ded that the ave ra ge va lue of leaf pa ra me ters in Da nu be po pu la ti ons 
is hig her. The diff e ren ces bet we en the mean va lu es of anal ysed leaf pa ra me ters wit hin each of 
the test po pu la ti ons are sta ti sti cal ly sig ni fi cant for all anal yzed tra its (P-Va lue < 0.005). On the 
ba sis of the com ple ted LSD test, it was fo und that the exi sten ce of diff e rent ho mo ge ne o us gro-
ups sho wed cle ar diff e ren ti a tion bet we en the anal yzed test tre es wit hin each po pu la tion ba sed 
on morp ho lo gi cal pa ra me ters of le a ves. LSD test cle a rly se pa ra tes each po pu la tion in di stin ct 
gro up. 

The re sul ts show that among the stu di ed po pu la ti ons as well as wit hin them, in terms of 
the anal yzed leaf morp ho me tric pa ra me ters, the re are sta ti sti cal ly sig ni fi cant diff e ren ces. Gi ven 
that en vi ron men tal fac tors of the in ve sti ga ted lo ca ti ons are fa i rly ho mo ge ne o us, we can assu me 
that the de ter mi ned va ri a bi lity is the con se qu en ce of the spe ci fic ge ne pool.

High ge ne tic di ver sity is im por tant for the long-term sur vi val of the po pu la tion and its abi-
lity to adopt the chan ges in the en vi ron ment. 


