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Извод: У раду је истраживана промена броја трахеида по јединици површине (mm2) 
код таксодијума на два различита алувијална станишта – Великом ратном острву и 
Бачкој Паланци. На оба локалитета су одабрана по три стабла која задовољавају одре-
ђене критеријуме (добро здравствено и физиолошко стање, генеративно порекло, из-
останак значајнијих техничких оштећења) и која су у смислу просторног распореда 
репрезентативна (нису узимана у обзир стабла на ивици састојине, као ни она расла 
у прегустом склопу). Потом су селектована стабла оборена, а након тога су узети кру-
жни попречни пресеци дебла (котурови) на пању (0.3 m) и на прсној висини (1.3 m). 
Из котурова су начињени тзв. блокови из којих су у лабораторијским условима изра-
ђени трајни анатомски препарати, који су обухватили све прстенове прираста почев 
од првог у близини сржи па до n-тог који апроксимира зону коре. Број трахеида је 
одређиван на по 3 видна поља у оквиру сваке зоне (укупно 6 поља по сваком прстену 
прираста), при чему је нумеричким путем рачунат број трахеида који „упада“ у свако 
видно поље. Овај метод могућност грешке своди на најмању могућу меру, с обзиром 
да је коришћењем методе секционисања прстенова на 6 видних поља највећи број тра-
хеида обухваћен. Промена густине трахеида је праћена у зависности од три фактора: 
камбијалне старости, висине дебла и зоне унутар прстена прираста. На основу оба-
вљених истраживања промене густине трахеида зависно од поменутих фактора, може 
се закључити да су старост и зона унутар прстена прираста елементи који у највећој 
мери детерминишу флуктуирање броја трахеида по јединици површине, док висина 
дебла има најмањи утицај.
Кључне речи: таксодијум, Велико ратно острво, Бачка Паланка, број трахеида, ста-
рост, зона прстена прираста, висина дебла 

THE DENSITY OF TRACHEIDS IN BALD CYPRESS TRUNKS  
IN ALLUVIAL SITES IN SERBIA

Abstract. The paper deals with the changes in the number of tracheids per mm2 in bald 
cypress trunks on two different alluvial sites – Veliko Ratno Ostrvo and Bačka Palanka. The 
six trunks selected in each site meet the following criteria: good health and physiological 
state, seed origin, satisfactory strength properties. The trunks also had representative spatial 
distribution, i.e. borderline trees and dense canopy trees were not included in the study. The 
selected trees were then felled and they had cross-sections (discs) taken at the stem base 
(0.3 m) and at the breast height (1.3 m). The discs were used to make the so-called `tubes` 
which in turn served to make permanent slides of sections under laboratory conditions. 
These permanent slides included all growth rings from the pith to the bark. The density 
of tracheids was determined in 3 visible fields within each zone (a total of 6 fields within 
each growth ring). The numerical method was used to determine the density of tracheids 
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included in each visible field. This method of sectioning wood in six visible fields minimizes 
the probability of error because the majority of tracheids are covered. The variations in the 
tracheid density were studied in relation to the following 3 factors: the cambial age, the trunk 
height and the zone inside growth rings. Based on the obtained results on the changes in the 
number of tracheids per mm2, it can be concluded that the cambial age and the zone inside 
growth rings are the most responsible for the fluctuations in the number of tracheids, while 
the trunk height has the least significant influence.
Кеywords: bald cypress, Veliko Ratno Ostrvo, Bačka Palanka, number of tracheids, cambial 
age, zone inside growth rings, trunk height

1. УВОД
Taxodium distichum (L.) Rich. је једнодоми, листопадни четинар из фами-

лије Taxodiaceae F.W.Neger (Ву к и ћеви ћ,  Е . ,1987). Аутохтоне популације 
таксодијума налазе се на подручју Северне и Централне Америке, као и на 
југоистоку САД-а. У Европу је интродукован половином 17. века и најпре 
се узгајао као орнаментална врста, а такође је коришћен и при подизању 
шумских плантажа (Ви да кови ћ,  М.,1982). На подручју средње и западне 
Европе, није се успело у већој мери са таксодијумом као шумском врстом 
из два разлога – неодговарајући климатски услови и избор неадекватних 
станишта за његову садњу. На подручју Хрватске постоји једна шумска кул-
тура таксодијума у Мотовунској шуми на подручју Шумске управе „Бузет“ 
(Ш п и ра нец,  М.,1959). 

У Србији, са аспекта присутности таксодијума, треба истаћи подручје 
Великог ратног острва, где се ова егзота налази у виду групимично распо-
ређених стабала, као и Бачку Паланку - локалитет на коме се налази једина 
семенска састојина таксодијума у нашој земљи.

Када је реч о анатомским истраживањима ксилема на подручју Срби-
је, поједини аутори су се бавили анатомском грађом дрвних влакана, као 
и трахеја одређених лишћарских врста (Попови ћ,  Ј. ,  Ра дошеви ћ,  Г. , 
2008; Попови ћ,  Ј. ,  Ра дошеви ћ,  Г. ,  2009). 

Истраживања таксодијума на нашим просторима односила су се на ге-
нетску варијабилност и генетски потенцијал врсте (Попови ћ,  В. ,  2014; 
Попови ћ,  В.  et  a l . ,2014). Са анатомске стране, таксодијум није значајни-
је истраживан, не само на простору Србије, већ и у глобалним оквирима. 
Тек у последњих неколико година, детаљнијом анализом анатомске грађе 
таксодијума на простору Србије, добијена је целовитија представа о макро-
скопској и микроскопској грађи ове врсте, као и о њеним потенцијалним 
техничко-употребним својствима. Треба истаћи да анатомска грађа прсте-
нова прираста у великој мери зависи од генотипа врсте и да, под утицајем 
одређених станишних услова (количина падавина, температура, едафски 
чиниоци), у извесном смислу повезује физиолошке процесе у дрвету и ква-
литативну структуру лигнума (Decou x,V.  et  a l . ,2004). 

Трахеиде код четинара обављају двоструку функцију (физиолошку и 
механичку) и заузимају највећи део запремине дрвета четинарских врста – 
више од 93 % од укупне количине ткива (Brow n,  H.P.  et  a l . ,  1949).
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Поједини аутори пратили су процентуално учешће касне зоне унутар 
прстена прираста код таксодијума са два истраживана алувијална стани-
шта (Велико ратно острво и Бачка Паланка) и дошли до закључка да шири-
на прстенова прираста и удео касне зоне стоје у односу обрнуте пропорцио-
налности – што је бржи радијални раст, утолико је учешће касне зоне мање 
изражено и обратно (Јока нови ћ,  Д.  et  a l . ,  2017). Стопа радијалног раста 
код таксодијума на истраживаним локалитетима у директној је зависности 
од текстурног састава земљишта и његовог корисног водног капацитета, 
као и од садржаја нутријената (Јока нови ћ,  Д.  et  a l . ,  2018). Анализом 
микроскопске грађе таксодијума (Јока нови ћ,  Д. ,  Никол и ћ,  В. ,  2017) 
утврђено је да дужина аксијалних трахеида највише зависи од зоне унутар 
прстена прираста, односно од процентуалне заступљености физиолошких 
и механичких елемената у году (Јока нови ћ,  Д. ,  2016). 

Циљ овог рада био је да се утврди како се мења број трахеида по mm2 на 
истраживаним локалитетима зависно од три утицајна фактора – камбијал-
не старости, висине дебла и зоне унутар прстена прираста. Поред помену-
тих унутрашњих, циљ је био детерминисати и утицај спољашњих фактора 
- станишних прилика (текстурна и хемијска својства земљишта, садржај 
хранива у земљишту, климатске прилике) на истраживану анатомску осо-
бину стабала таксодијума.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА
Анализа климатских и едафских параметара на истраживаним алувију-

мима спроведена је са циљем да се детерминише утицај станишних услова 
на густину аксијалних трахеида. На основу података добијених са метеоро-
лошких станица Београд и Бачки Петровац, анализирана су два најзначај-
нија климатска фактора – средња месечна температура ваздуха и средња 
месечна количина падавина. На основу добијених резултата за поменуте 
климатске параметре, закључено је да су на оба локалитета ови услови рела-
тивно повољни за раст и развој таксодијума. 

У погледу педолошких услова, анализирана су физичка (текстурна) и 
хемијска својства земљишта по хоризонтима на истраживаним локалите-
тима. На подручју Великог ратног острва утврђено је присуство текстурних 
класа песковите иловаче до иловаче, које имају знатно већи користан водни 
капацитет у односу на текстурне класе присутне на подручју Бачке Палан-
ке, где доминирају песак до иловасти песак (Попови ћ,  В. ,  2014; Јока но-
ви ћ,  Д. ,  2016). Што се тиче хемијског састава истраживаних земљишта, 
такође по педолошким хоризонтима, знатно је већа количина нутријената 
забележена на Великом ратном острву у односу на Бачку Паланку (Јока но-
ви ћ,  Д. ,  2016). 

Спровођење адекватних анатомских анализа и увид у макроструктуру 
дрвета подразумева селекцију репрезентативних стабала (генеративно по-
рекло, задовољавајуће здравствено и физиолошко стање, изостанак било 
каквих техничких деформација). Такође, неопходно је да узоркована стабла 
не расту ни у сувише густом склопу ни на осами, а такође је требало поште-
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дети индивидуе лоциране у ивичном делу састојине. 
Пошто су сви поменути критеријуми задовољени, приступило се обара-

њу стабала. Бројањем прстенова прираста на пању, утврђена је приближна 
старост стабала, која је у просеку износила око 33 године на Великом рат-
ном острву, односно око 70 година на подручју Бачке Паланке. Пре обарања 
стабала, означена је одговарајућа страна света на сваком деблу, како би се 
добио униформан узорак, а након обарања су узети кружни попречни пре-
сеци – котурови са пања (0.3 m) и са прсне висине (1.3 m). Дебљина котурова 
је износила око 2 cm. Након тога су котурови пресечени у радијалном смеру, 
односно израђене су тзв. дрвене епрувете, на којима су обављена сва неоп-
ходна анатомска мерења у оквиру свих прстенова прираста, почев од сржи 
па до коре. 

Педолошка истраживања су обухватила отварање педолошких профила 
– 3 на подручју Великог ратног острва и 1 на подручју Бачке Паланке, како 
би се одредиле физичко-хемијске особине истраживаних земљишта.

Лабораторијски део истраживања је подразумевао транспорт котуро-
ва у Лабораторију за Анатомију дрвета Шумарског факултета у Београду, 
где је обављен увид у макроструктуру дрвета и припреме за израду трајних 
анатомских препарата. У склопу овог процеса, исечени су сегменти дрвета 
дужине пречника котура и ширине око 8 mm, при чему су сегменти узима-
ни у правцу север-југ, односно исток-запад. Прављење трајних анатомских 
препарата је такође обављено у Лабораторији за Анатомију дрвета Шумар-
ског факултета у Београду. Треба напоменути да су препарати прављени у 
сва три анатомска правца – попречном, радијалном и тангенцијалном. За 
разлику од неких врста чије је дрво изразито тврдо (храст, граб, буква, тиса) 
и захтева термички третман омекшавања пре него се приступи изради пре-
парата, код таксодијума, чије је дрво знатно мекше, то није било неопходно. 
Од исечака, дужине пречника котура и ширине до 8 mm, направљени су 
тзв. блокови дужине око 2 cm. 

Након резања слојева дрвета у сва три анатомска правца помоћу клизе-
ћег микротома марке „Reichert“, направљени су трајни анатомски препара-
ти дебљине 15-20 μm. Препарати су бојени методом диференцијалног бојења 
коришћењем комбинације сафранина, анилина и астрално плавог у трајању 
од 5 минута, а потом провођени кроз серије алкохола различитих концен-
трација – 50 %, 70 %, 96 % и 100 %-тни алкохолни раствор (Ви лот и ћ,  Д. , 
1992; Јока нови ћ,  Д.  et  a l . ,  2015; Јока нови ћ,  Д. ,  2016). 

Након што је бојењем обезбеђена боља видљивост појединих елемената 
грађе лигнума (прстенова прираста, оштрине прелаза из раног у касно дрво, 
итд.), препарати истретирани алкохолом су потопљени у раствор ксилола, а 
потом је обављена конзервација канада балзамом. Третирање канада балза-
мом је подразумевало постављање капи канада балзама на предметно ста-
кло преко препарата, а потом је цео узорак покривен покровним стаклом. 
Након што је обављена целокупна процедура израде трајних анатомских 
препарата, они су остављени у лабораторијским условима на собној темпе-
ратури да се адекватно осуше и након неколико дана се могло приступити 
мерењу.
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Израђени анатомски препарати су посматрани помоћу микроскопа 
„Boeco“ на различитим увеличањима (*100, *400 и *1000). Одређивање гу-
стине трахеида, односно броја трахеида по mm2, подразумевало је да се 
у оквиру сваког прстена прираста изабере 6 видних поља, односно по 3 у 
оквиру сваке зоне. Приликом одабира видних поља, вођено је рачуна да су 
сва поља исте површине и да обухватају што је могуће више трахеида, ка-
ко би узорак био што репрезентативнији и поузданији. Затим је бројањем 
утврђено колико трахеида „упада“ у оквиру сваког видног поља, па је доби-
јени резултат једноставном пропорцијом прерачунат на густину трахеида 
по 1 mm2. Број трахеида у оквиру сваке зоне рачунат је коришћењем пон-
дерисане, а не просте аритметичке средине. Треба истаћи да је програмски 
језик „Digimizer“ коришћен за што прецизније постављање поменутих вид-
них поља, с обзиром да је снабдевен одговарајућим калибрацијама по обема 
координатним осама. 

Основни елементи дескриптивне статистике, који су приликом овог ис-
траживања утврђени су: средња вредност, минимум, максимум, варијацио-
на ширина и стандардна девијација. 

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
На локалитету Велико ратно острво, просечан број трахеида по mm2 кре-

ће се у интервалу 52.98 - 73.32 у касној зони, док у оквиру ране зоне прстена 
прираста на истом подручју, овај опсег обухвата интервал 210.09 – 275.42 
(табела 1). Са друге стране, на подручју Бачке Паланке, минимална средња 
густина трахеида у касној зони износи 85.49, а максимална 101.3, док у окви-
ру ране зоне прстена прираста, поменути екстреми просечних вредности 
износе 194.28, односно 212.67 (табела 1). На основу добијених резултата (та-
бела 1) на подручју Великог ратног острва, може се закључити да су знатно 
уже варијационе ширине у оквиру касне у поређењу са раном зоном, што 
говори да је истраживани анатомски елемент знатно варијабилнији у про-
лећној (раној) зони прстена прираста на овом локалитету. Са друге стране, 
на подручју Бачке Паланке је овај однос још драстичније изражен, односно 
још је израженија варијабилност у оквиру ране, а још је ужа варијациона 
ширина у оквиру касне зоне (табела 1). 

На локалитету Велико ратно острво, у оквиру ране зоне на пању, густина 
трахеида постепено расте почев од јувенилне зоне, а кулминација се дости-
же у завршним прстеновима прираста, док је на истој висини у оквиру касне 
зоне забележен дијаметрално супротан тренд – најгушће трахеиде су лоци-
ране у близини сржи, а са старењем њихова бројност постепено опада до-
стижући минимум у близини коре (дијаграм 1). На прсној висини, у оквиру 
поменутог подручја, забележен је потпуно идентичан тренд – у раној зони 
долази до постепеног линеарног раста, а у касној до наглог опадања бројно-
сти трахеида са камбијалном старошћу (дијаграм 2). 

Што се тиче Бачке Паланке, ситуација је потпуно другачија – у раној 
зони на пању, густина трахеида има у дужем временском интервалу кон-
стантну вредност са врло малим осцилацијама, док у завршним прстенови-
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ма прираста долази до редукције њиховог броја, а у касној зони је евидентан 
пораст броја трахеида са приближавањем кори (дијаграм 3). Потпуно исти 
трендови су забележени и на прсној висини на подручју Бачке Паланке у 
оквиру обе зоне года (дијаграм 4). 

Дијаграм 1. Густина трахеида, локалитет - Велико ратно острво, стабло 1 на 0.3 m, 
а) рана зона б) касна зона 

Diagram 1 The density of tracheids, Veliko Ratno Ostrvo locality, tree no.1 at 0.3 m, a) 
earlywood zone b) latewood zone

Дијаграм 2. Густина трахеида, локалитет - Велико ратно острво, стабло 1 на 1.3 m, 
а) рана зона б) касна зона 

Diagram 2 The density of tracheids, Veliko Ratno Ostrvo locality, tree no.1 at 1.3 m,  
a) earlywood zone b) latewood zone

Значајне разлике су констатоване у текстурном и хемијском саставу 
земљишта на истраживаним локалитетима (табела 2 и 3). На подручју Ве-
ликог ратног острва, доминантне су текстурне класе песковите иловаче до 
иловаче, које имају велики користан водни капацитет, за разлику од Бачке 
Паланке, где преовлађују песак до иловасти песак са знатно лошијим вод-
но-ваздушним особинама (табела 2). Са друге стране, хемијски састав зе-

a)                                                               b)

a)                                                               b)
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мљишта на Великом ратном острву такође је повољнији у односу на Бачку 
Паланку, будући на знатно већу снабдевеност нутријентима по целој дуби-
ни солума алувијума на Великом ратном острву (табела 3).   

Уколико се посматра промена густине трахеида са камбијалном старо-
шћу, запажа се потпуно идентичан тренд понашања, као у случају односа 
дужине трахеида код таксодијума идући од сржи ка кори (Јока нови ћ,  Д. , 
Никол и ћ,  В. ,  2017). 

На подручју Великог ратног острва, на основу добијених резултата, еви-
дентно је присуство знатно већег броја трахеида по mm2 у раној у односу на 
касну зону, као и да у раној зони, идући од основе ка прсној висини, долази 
до незнатног повећања густине трахеида, док у касној зони са висином дебла 
опада бројност трахеида (табела 1, дијаграми 1 и 2). На истом локалитету, у 
оквиру ране зоне прстена прираста, запажа се неуједначена промена број-
ности трахеида почев од сржи (дијаграми 1 и 2), при чему се у централном 
делу дебла јавља одређена равномерност броја трахеида по јединици повр-
шине. У близини коре, у оквиру касне зоне на подручју Великог ратног остр-
ва, долази до значајног смањења густине трахеида (дијаграми 1 и 2).

Дијаграм 3. Густина трахеида, локалитет – Бачка Паланка, стабло 3 на 0.3 m,  
а) рана зона б) касна зона 

Diagram 3 The density of tracheids, Bačka Palanka locality, tree no. 3 at 0.3 m,  
a) earlywood zone b) latewood zone

Са друге стране, на подручју Бачке Паланке већа је бројност трахеида 
у раној у односу на касну зону, с тим што је овај однос мање изражен у по-
ређењу са Великим ратним острвом, пошто је на подручју Бачке Паланке, 
услед споријег радијалног раста, већа заступљеност касне зоне (табела 1). 
На истом локалитету, запажен је идентичан тренд као на подручју Великог 
ратног острва – у раној зони долази до незнатног повећања густине трахеи-
да идући од основе ка прсној висини, док у касној зони долази до редукције 
броја трахеида са висином (дијаграми 3 и 4). Такође, запажена је неуједначе-
на флуктуација броја трахеида по mm2 почев од сржи, односно наизменич-
но повећање и смањење њихове густине идући од зоне јувенилног ка зони 
зрелог дрвета (дијаграми 3 и 4). За разлику од Великог ратног острва, на 

a)                                                               b)
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локалитету Бачка Паланка долази до пораста бројности трахеида у оквиру 
касне зоне у близини коре (дијаграми 3 и 4). 

Дијаграм 4. Густина трахеида, локалитет – Бачка Паланка, стабло 3 на 1.3 m, а) рана 
Diagram 4: The density of tracheids, Bačka Palanka locality, tree no.3 at 1.3 m, a) early-

woodwood zone b) latewood zone

Табела 1.  Елементи дескриптивне статистике густине трахеида на 
локалитетима Велико ратно острво и Бачка Паланка

Table 1   Elements of Descriptive Statistics on The Width of Tracheids at the 
Locaties of Veliko Ratno Ostrvo and Bačka Palanka

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

0,3 0,3 1,3 1,3 0,3 0,3 1,3 1,3 0,3 0,3 1,3 1,3

205,39 101,3 212,67 91,67 199,23 96,15 206,02 85,62 194,28 94,4 201,6 85,49

124 82 132 74 154 70 160 62 148 65 152 56

295 124 303 114 259 125 266 118 248 135 265 124

39,5 9,08 39,26 8,81 16,72 11,68 16,92 12,99 16,48 14,52 17,27 14,9

171 42 171 40 105 55 106 56 140 70 113 68

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

0,3 0,3 1,3 1,3 0,3 0,3 1,3 1,3 0,3 0,3 1,3 1,3

269,25 63,39 275,42 52,98 211,75 70,21 221,45 58,86 210,09 73,32 224,56 64,39

210 20 215 14 148 27 154 21 165 32 174 24

345 95 347 86 299 98 305 89 287 98 305 89

36,79 22,88 37,08 21,76 40,24 20,75 40,77 18,36 28,41 17,03 29,61 15,88

135 75 132 72 151 71 151 78 122 66 131 65

a)                                                               b)
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Јока нови ћ,  Д.  (2016)  утврђује однос директне пропорционалности 
између ширине одговарајуће зоне и густине трахеида на Великом ратном 
острву, док на подручју Бачке Паланке не постоји значајнија повезаност 
између ширине одређене зоне и броја трахеида по mm2. Исти аутор уста-
новљава да су на подручју Бачке Паланке колебања ширине прстенова при-
раста знатно мање изражена у односу на Велико ратно острво, као и да је 
реч о јединкама знатно веће старости, па се може закључити да је густина 
трахеида под највећим утицајем старости и зоне унутар прстена прираста. 

Taбeлa 2. Teкстурни сaстaв прoучaвaних зeмљиштa
Table 2  Textural composition of the studied land

(cm) %

0-10 1.90 51.50 23.90 22.70 53.40 46.60
10-40 1.40 51.70 22.20 24.70 53.10 46.90
40-70 0.30 79.40 7.70 12.60 79.70 20.30

0-10 2.70 46.60 24.20 26.50 49.30 50.70
10-40 1.90 48.40 24.80 24.90 50.30 49.70
40-70 1.20 50.50 22.50 25.80 51.70 48.30

0-10 2.70 47.70 23.60 26.00 50.40 49.60
10-40 1.50 48.60 22.20 27.70 50.10 49.90
40-70 1.30 49.90 22.30 26.50 51.20 48.80

0-15 1.50 59.80 19.30 19.40 61.30 38.70
15-40 0.30 90.30 2.90 6.50 90.60 9.40
40-100 0.20 84.80 7.00 8.00 85.00 15.00
> 100 0.20 82.20 9.10 8.50 82.40 17.60

Јока нови ћ,  Д.  et  a l .  (2015)  су истраживали анатомске карактеристи-
ке гвозденог дрвета на подручју Србије и утврдили знатно већи број трахеја 
и у зони срчевине и у зони бељике у касној у односу на рану зону прсте-
на прираста, што не коинцидира са резултатима добијеним у овом раду. 
Decou x,  V.  et  a l .  (2004)  у оквиру свог истраживања пратили су број тра-
хеида у радијалном и тангенцијалном правцу код појединих четинара зави-
сно од ширине прстенова прираста и дошли до закључка да просечан број 
трахеида у ужим прстеновима прираста варира 64 - 117, а у ширим у интер-
валу 131-240 трахеида по mm2, што делимично коинцидира са резултатима 
добијеним у овом раду, где је утврђено да густина трахеида зависи пре свега 
од зоне года. Ви лот и ћ,  Д.  (1992)  утврђује јаку корелацију ширине одго-
варајуће зоне унутар прстена прираста и броја трахеја код виргилијанског 
храста. Будући да код ове врсте око 70-80 % од укупне ширине прстена при-
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раста отпада на касно дрво, аналогно је установљен знатно већи број трахеја 
у касној у односу на рану зону. Добијени резултат у потпуности коинцидира 
са установљеним бројем трахеида по mm2 код таксодијума, с обзиром да је 
код њега знатно заступљенија рана зона, а самим тим је у оквиру пролећног 
дрвета евидентирана знатно већа густина трахеида. 

Taбeлa 3.  Хeмиjскa свojствa прoучaвaних зeмљиштa 
Table 3   Chemical properties of studied soils

pH
CaCO3 C/N

H2O KCl
N P2O5 K2O

cm % mg/100g

0-10 7.40 6.99 7.64 13.93 0.88 9.13 38.18 25.22
10-40 8.00 7.22 13.50 1.50 0.39 3.84 11.25 10.87
40-70 8.01 7.53 13.49 0.65 0.27 2.42 5.94 5.65

0-10 7.42 7.01 10.06 8.61 0.96 8.96 25.07 27.47
10-40 7.85 7.32 13.38 1.55 0.38 4.12 10.48 13.68
40-70 7.96 7.30 15.47 1.12 0.29 3.91 8.64 11.90

0-10 7.44 7.00 8.82 10.05 1.02 9.85 38.18 31.00
10-40 7.62 7.17 12.63 3.47 0.64 5.39 25.76 21.62
40-70 7.69 7.19 14.02 2.69 0.54 5.02 20.14 18.17

0-15 7.91 7.54 5.62 9.76 0.40 14.22 23.43 11.54
15-40 8.83 8.38 8.43 0.41 0.01 18.41 1.04 2.68
40-100 8.83 8.31 10.68 0.41 0.01 17.87 0.00 2.02
> 100 8.66 8.00 10.24 0.48 0.01 20.40 0.00 1.70

Поједини аутори (Fengel ,  D. ,  Stol l ,  M.,  1973; Ivkov ich,  M.,  Koshy, 
M.P. ,  1997) утврдили су да су димензије ћелија трахеида веће у радијалном 
него у тангенцијалном смеру. Варирање дебљине ћелијских зидова трахе-
ида се одражава на њихову величину, а тиме и бројност у одређеној зони 
(Fer ra nd ,  J .C . ,  1982; Heger,  L . ,  et  a l . ,  1974), што потврђује да чврсто-
ћа ћелијских зидова заједно са распоредом и бројношћу трахеида има главну 
улогу у варијабилности појединих физичких својстава дрвета попут густине. 

Разлике у броју трахеида таксодијума по mm2 између истраживаних ло-
калитета условљене су, у великој мери, хидролошким приликама, с обзиром 
да је таксодијум хигрофилна врста чији оптимални режим влажења подра-
зумева повремено плављење, као и висок ниво подземних вода (Никол и ћ, 
В. ,  2017). На истраживаним локалитетима, постоје одређене разлике у ре-
жимима влажења у смислу трајања стагнирања површинских, као и висине 
капиларног успона подземних вода. Треба такође напоменути да повољнији 
водно-ваздушни режим, као и већа снабдевеност нутријентима земљишта 
на Великом ратном острву, има за последицу већи користан водни капаци-
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тет ових земљишта (Јока нови ћ,  Д. ,  2016). То се одражава на образовање 
ширих прстенова прираста (Јока нови ћ,  Д.  et  a l . ,  2018), као и знатно веће 
учешће ране зоне (Јока нови ћ,  Д.  et  a l . ,  2017) код индивидуа присутних 
на поменутом алувијуму. Анализа просечне бројности трахеида у касној зо-
ни између истраживаних локалитета показује да су трахеиде знатно гушће 
распоређене у јесењем дрвету на подручју Бачке Паланке, што се може до-
вести у везу са процентуално знатно већим учешћем касне зоне унутар года 
на овом подручју у односу на Велико ратно острво. 

5. ЗАКЉУЧЦИ
На основу добијених резултата у овом раду, могу се извести следећи за-

кључци:
• број трахеида је већи у раној него у касној зони, с тим што је та разли-

ка нешто мање изражена на подручју Бачке Паланке;
• у раној зони се незнатно повећава број трахеида, док у касној зони број 

трахеида опада идући од основе ка прсној висини на оба локалитета;
• на Великом ратном острву, у раној зони на обе висине дебла, евидентан 

је тренд повећања бројности трахеида идући од сржи ка периферији, 
док у касној зони долази до драстичне редукције бројности трахеида 
са старошћу;

• на локалитету Бачка Паланка је установљена дијаметрално супротна 
релација – у раној зони се на обе висине дебла са старењем смањује, а 
у касној повећава бројност трахеида;

• фактори који превасходно детерминишу бројност трахеида су зона 
унутар прстена прираста и старост, док висина дебла, при узорковању 
сегмента од пања до прсне висине, нема значајнији утицај;

• што се тиче фактора станишта, различити режими влажења, као и еви-
дентне разлике у гранулометријском и хемијском саставу земљишта, 
имају одређени утицај на бројност трахеида.

Напомена: Овај рад је реализован у оквиру пројеката: Шумски засади у 
функцији повећања пошумљености Србије (31041) које финансира Мини-
старство за просвету и науку Републике Србије у оквиру програма Интегри-
саних и интердисциплинарних истраживања за период 2011-2018.године.
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Summary

The paper analyzes fluctuation of tracheids number per mm2 by bald cypress stems from two al-
luvial sites – Veliko ratno ostrvo and Bačka Palanka. Overall six representative stems (three from one 
and three from another locality) were selected and harvested. After that, so-called discs at the base 
(0.3 m) and at the breast height (1.3 m) were made. Next step was related to woody tubes making that 
were cut in radial direction in order to include all growth rings from the pith to the bark. From these 
woody tubes permanent anatomical preparations were made. Number of tracheids per mm2 was 
determined on overall 6 visible fields per growth ring that enables including of the most tracheids 
present inside growth rings. Tracheids density was observed depending on 3 relevant factors: cambial 
age, stem height and zone inside growth ring. Cambial age has the greatest influence on tracheids 
density, then follows zone inside growth ring and finally stem height with the least influence. Stem 
height is perhaps the least relevant, because it only includes height from the base to the breast height. 
As for site factors, it should be emphasized that watering regimes, linked to stagnation duration of 
surface water and groundwater level, are pretty different between researched localities. Area of Veliko 
ratno ostrvo is often flooded, while bald cypress stems in Bačka Palanka majority needs for water 
provide from groundwater. Physical and chemical features between researched soils are also different 
– as for Veliko ratno ostrvo, dominant texture soil classes there are sandy loam and loam, while in 
Bačka Palanka, the most present are sand and loamy sand. Differences related to soil texture affect a 
lot growth rate, that is closely connected to tracheids number. On the other hand, chemical features 
of the soil are also more suitable for growth and development of bald cypress on Veliko ratno ostrvo. 
There are no significant differences in climate factors between these localities – temperature and 
annual precipitation are pretty suitable for growth and development of bald cypress. 
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