
žitá výroba nového chlorofylu je dôležitá najmä na jar a v lete, 
keď je pre stromy výhodné vyrábať si energiu fotosyntézou, 
pretože majú dostatok svetla, vody aj oxidu uhličitého. 

Rastlinné bunky s chloroplastmi (zelené vrecúška) obsahujúcimi 
zelený chlorofyl

Skrytí	farební	pomocníci

Okrem chlorofylu sú v chloroplastoch listov aj farbivá zo 
skupiny karotenoidov a xantofylov – medzi najčastejšie pat-
ria oranžový β-karotén a žltý luteín. Ich farba je prekrytá 
mnohonásobne koncentrovanejším zeleným chlorofylom, 
takže ich nie je vidno, ale sú veľmi dôležité. Jednou z ich 
hlavných úloh je absorbovať svetlo s vlnovou dĺžkou, ktorú 
nedokáže efektívne absorbovať chlorofyl, a potom túto ener-
giu odovzdať susediacej molekule chlorofylu. Chlorofyl naj-
lepšie absorbuje modré svetlo s malou vlnovou dĺžkou 
(400 – 450 nm) a oranžové a červené svetlo s veľkou vlnovou 
dĺžkou (600 – 650 nm). Karotenoidy zas najlepšie absorbujú 
modrozelené a zelené svetlo so stredne veľkou vlnovou dĺž-
kou (500 – 550 nm). Vďaka karotenoidom sa preto zvyšuje 
efektivita fotosyntézy – listy dokážu zužitkovať viac svetla. 

Pokiaľ však na list dopadá až priveľa svetla, prejaví sa ďal-
šia výhoda karotenoidov – dokážu odoberať nadbytočnú 
energiu z chlorofylu, aby nenarúšala stabilitu jeho molekuly. 
Takýto chlorofyl by totiž ľahko mohol reagovať s kyslíkom 
za vzniku spomínaných kyslíkových radikálov poškodzujú-
cich rastlinné bunky. Karotenoidy túto energiu svetla zmenia 
na tepelnú energiu a vyžiaria ju von z listu. 

Ako karotenoidy vedia, či v danej chvíli majú svetelnú ener-
giu prijímať a odovzdávať chlorofylu, alebo ju naopak chloro-
fylu odoberať a vyžarovať do prostredia? Keď na list začne 
dopadať viac svetla ako obvykle, zrazu sa prijíma oveľa viac 
svetelnej energie, ako sa využíva vo fotosyntéze na výrobu 
cukru. To spôsobí hromadenie protónov (ide vlastne o atómy 
vodíka, ktorým bol odobraný elektrón) a s tým spojené znižo-
vanie pH v chloroplastoch. Takéto zníženie pH vyvolá pro-
dukciu špecifických enzýmov, ktoré menia žltý xantofyl nazý-
vaný zeaxantín na oranžový violaxantín. Violaxantín dokáže 
vyžarovať energiu vo forme tepla. Keď sa dodávka svetla zní-
ži naspäť na normálnu hladinu, zníži sa množstvo protónov, 
zvýši sa pH a violaxantín sa zmení naspäť na zeaxantín. Ten 
funguje ako klasický pigment absorbujúci slnečnú energiu. 

Predstavte si, že by ste celú zimu nejedli, iba žili zo svojich 
zásob. A ešte k tomu by ste sa pred každou zimou museli zba-
viť svojich orgánov, pomocou ktorých prijímate potravu, aby 
nezmrzli. Toto je každoročnou realitou listnatých stromov 
rastúcich v zemepisných šírkach, v ktorých sa striedajú ročné 
obdobia. S príchodom jesene začnú stromy „hladovať“ a po-
stupne prejdú do „zimného spánku“, počas ktorého už nepri-
jímajú žiadnu energiu. Začiatok „hladovania“ je sprevádzaný 
sfarbením listov, ktoré je viditeľné aj z vesmíru. Na satelit-
ných snímkach dokonca vidno, ako sa jesenná farebná vlna 
posúva po kontinentoch severnej pologule zo severu na juh 
rýchlosťou približne 45 až 72 km za deň v závislosti od nad-
morskej výšky. To je spôsobené tým, že na severe Európy, 
Ázie či Severnej Ameriky začnú listy meniť farbu o niekoľko 
dní skôr ako na juhu.

Jesenná príroda

Obdobie	hodovania

Stromy, ako väčšina iných rastlín, sa živia fotosyntézou. Slo-
vo fotosyntéza znamená v preklade skladanie pomocou svet-
la a počas tejto reakcie rastliny za pomoci svetelnej energie 
premieňajú vodu a oxid uhličitý na kyslík a cukor. Takto 
vzniknutý cukor – glukóza – potom slúži ako zdroj energie 
pre rastlinu, na výrobu stavebného materiálu – celulózy – 
a na biosyntézu tukov a aminokyselín. Fotosyntéza prebieha 
v orgáne bunky nazývanom chloroplast, ktorý obsahuje zele-
ný pigment chlorofyl. Pod mikroskopom vyzerajú chloro-
plasty ako malé zelené vrecúška. Priemerná rastlinná bunka 
má 10 až 100 chloroplastov a na jednom milimetri štvorco-
vom listu je približne 450 000 až 800 000 chloroplastov. 
Chlorofyl je dominantné farbivo a jeho farba prekrýva ostat-
né pigmenty, ktoré sú v bunkách prítomné v oveľa menšom 
množstve. Preto majú listy stromov zelenú farbu. 

Vďaka schopnosti absorbovať slnečnú energiu chlorofyl 
funguje aj ako slnečník chrániaci zvyšné časti rastlinného tela 
pred nebezpečným žiarením. Energia prijatá zo slnečného žia-
renia spôsobí, že molekula chlorofylu stratí elektrón, pretože 
ten získa energiu zo svetla a preskočí na inú molekulu. Takýto 
chlorofyl môže opäť ľahko reagovať s inými molekulami, aby 
im vzal chýbajúci elektrón. Pri reakciách s kyslíkom môžu 
takto vznikať nebezpečné kyslíkové radikály. Chlorofyl sa tak 
môže stať škodlivým pre bunku a rastliny ho musia prísne re-
gulovať – neustále rozkladajú starý a vyrábajú nový. Nepretr-

ako držia stromy diétu
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Obdobie	hladovania

V zime je situácia iná. Kvôli teplotám pod nulou majú stromy 
nedostatok vody v tekutej forme nevyhnutnej pre fotosyntézu 
a tiež nedostatok svetla, pretože slnko vychádza neskôr a za-
padá skôr ako na jar a v lete. Ďalším problémom je, že miaz-
ga v listoch, donášajúca vodu do listov a odnášajúca vytvore-
ný cukor z listov, by zamrzla. Pre stromy je preto nevýhodné 
v zime investovať energiu do vytvárania chlorofylu a zabez-
pečovania fotosyntézy. Namiesto toho prečkajú zimu „na dié-
te“ – neprijímajú žiadnu energiu a žijú iba zo svojich zásob. 
Zároveň spotrebujú menej energie, lebo nepotrebujú neustále 
vytvárať nový chlorofyl a starať sa o listy. 

Skracujúce a ochladzujúce sa dni na jeseň preto signalizujú 
stromom, aby spomalili a postupne zastavili obnovovanie 
chlorofylu. A keďže sa tým pádom viac chlorofylu rozloží 
ako vytvorí, listy postupne stratia svoju zelenú farbu. Po roz-
ložení chlorofylu však listy neostanú bezfarebné, pretože sú 
v nich ešte stále stabilné karotenoidy a xantofyly, ktoré ich 
zafarbujú na žlto až oranžovo. Niektoré listy sú však červené 
až fialové vďaka prítomnosti ďalšieho pigmentu – antocyaní-
nu. Ten v listoch predtým nie je a začne vznikať, až keď sa 
veľká časť chlorofylu rozloží. Na rozdiel od chlorofylu a ka-
rotenoidových pigmentov sa nenachádza v chloroplastoch, 
ale voľne v listovej miazge, kde vzniká premenou cukrov vy-
tvorených fotosyntézou pomocou špeciálnych enzýmov.

Žlté listy sfarbené xantofylmi

Vznik antocyanínu je podmienený svetlom a najviac sa ho 
v listoch vytvorí, keď sa na jeseň striedajú slnečné dni 
a chladné (ale nie mrznúce) noci. V Severnej Amerike sú na 
jeseň listy farebnejšie ako u nás v Európe, pretože tam majú 
viac slnečných a menej zamračených dní a vďaka tomu sa 
v listoch vytvorí viac antocyanínov. Antocyaníny však neslú-
žia len na okrasu. Vedci doteraz nemajú presné vysvetlenie, 
aká je ich funkcia, ale predpokladá sa, že predlžujú životnosť 
listu. Na jeseň sa totiž stromy snažia presunúť živiny (naprí-
klad dusík a fosfáty) z listov, ktoré neskôr odpadnú, do kore-
ňov, kmeňa a konárov. S rozpadom chlorofylu sú však listy 
oveľa citlivejšie na slnečné žiarenie. Antocyanín preto prav-
depodobne funguje ako opaľovací krém – náhrada za chloro-
fyl v ochrane listov pred slnečným žiarením. Keď vedci vy-
tvorili mutovaný strom neschopný vytvárať antocyanín, jeho 
listy na jeseň opadali oveľa skôr ako u stromov s listami s an-

tocyanínom. Vďaka antocyanínu stromy získajú viac času na 
presun všetkých živín preč z listov. 

Keď sa v listoch rozpadnú aj molekuly karotenoidov a xan-
tofylov, odhalí sa farba tanínov a listy zhnednú. Taníny sú 
taktiež v listoch prítomné celý čas, ale najprv sú zamaskova-
né chlorofylom a potom karotenoidmi a xantofylmi. Taníny 
sú produkty rastlinného metabolizmu a ostanú nahromadené 
aj v mŕtvych opadaných listoch – preto opadané listy zhned-
nú. Ich funkcia je okrem iného v ochrane rastliny pred živo-
číchmi živiacimi sa rastlinami, pretože dodávajú rastline ne-
príjemne horkú chuť a pre niektoré organizmy môžu byť vo 
väčšom množstve až toxické. 

Mŕtvy list sfarbený hnedým tanínom

Treba	listy	v	zime?

Keďže listy v zime nemôžu zabezpečovať fotosyntézu 
a zmrznú, pre strom je najvýhodnejšie sa ich zbaviť. Skracu-
júce sa jesenné dni okrem zastavenia obnovy chlorofylu vy-
volajú aj vznik tzv. oddeľovacej vrstvy buniek na mieste, kde 
vyrastá stonka listu z konáriku stromu. Ide o pevné, ako keby 
korkové bunky, ktoré zablokujú prúdenie vody do listu a cuk-
ru so živinami z listu. Takisto zabezpečia sterilné oddelenie 
listu, aby po jeho odpadnutí nevznikla otvorená rana, do kto-
rej by sa mohli dostať nežiaduce baktérie, huby alebo iné or-
ganizmy. 

Možno ste si ale všimli, že na niektorých listnatých stro-
moch listy pretrvajú celú zimu – sú to vždy mladé stromy ale-
bo mladé spodné vetvičky veľkých stromov u druhov ako 
dub a buk, prípadne hrab. Listy sú viditeľne hnedé a mŕtve, 
ale neodpadnú, pretože sa nevytvorila úplná oddeľovacia 
vrstva buniek. Niekedy to je zapríčinené príliš skorým mra-
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zom, keď listy zmrznú a umrú skôr, ako sa stihne vytvoriť 
celá oddeľovacia vrstva. Niektorí vedci sa domnievajú, že to 
je len problém mladých stromov alebo konárov, ktoré ešte nie 
sú schopné vždy dobre vytvoriť oddeľovaciu vrstvu, ale iné 
výsledky ukazujú, že v skutočnosti môže byť pre takéto stro-
my výhodné, aby listy neopadali hneď na jeseň. Ak totiž 
opadnú až na jar, ich rozkladom vzniknú živiny, ktoré môže 
strom využiť v najkritickejšom období, keď ich potrebuje na 
rast, tvorbu nových listov a kvitnutie. Takéto listy môžu tiež 
zadržiavať na stromoch sneh, ktorý mu po roztopení dodá 
vlahu, chrániť mladé vetvičky a listové pupene (miesta, z kto-
rých na jar vyrastú listy) pred mrazom a pred tým, aby ich 
v zime zjedli jelene, losy a iné zvieratá, pretože mŕtve listy 
dodajú vetvičkám pomerne zlú chuť. 

Buk so spodnými konármi, z ktorých v zime neopadli listy
 

V	čom	sú	ihličnaté	stromy	iné

Zatiaľ čo listnaté stromy zvolili stratégiu zbaviť sa listov 
a prežiť zimu „o hlade“, u ihličnatých stromov sa, naopak, 
vyvinuli rôzne adaptácie na to, aby ich listy, čiže ihličky, 
ostali funkčné celú zimu – aby nezmrzli a prípadne boli 
schopné fotosyntézy. Listnaté stromy by sa dali prirovnať 
k niekomu, kto sa na jar a v lete napcháva a na jeseň a v zime 
hladuje, zatiaľ čo ihličnaté stromy k niekomu, kto jedáva 
striedmejšie, ale dostatočne po celý rok. Ich metabolizmus je 
pomalší ako u listnatých stromov a sú menej náročné na živi-
ny, preto aj často dokážu prežiť v nehostinnejších podmien-
kach ako väčšina listnatých stromov. 

Rovnako ako listnaté stromy však musia čeliť nedostatku 
vody v zime, pretože je zamrznutá. Snažia sa preto minimali-
zovať jej straty tým, že ihličky sú pokryté hrubou voskovou 
vrstvou, a tým, že v chlade zatvoria listové prieduchy, ktorý-

mi uniká voda. Ďalšou adaptáciou je to, že keď sa ochladí, 
zvýši sa koncentrácia látok vo vode v miazge v ihličkách, čím 
sa zníži jej bod mrazu a vďaka tomu ihličky nezmrznú. Ihlič-
naté stromy tak môžu fotosyntetizovať aj v zime, ak majú  
dostatok vody, ale pri nižších teplotách prebiehajú všetky re-
akcie oveľa pomalšie. A ani ihličky nie sú na strome večne – 
opadnú po 2 až 40 rokoch. 

Dôkaz	namiesto	sľubov

Zdá sa vám podozrivé, že zelené listy obsahujú aj žlté, oran-
žové a hnedé farbivá? Alebo vás zaujíma, aké všetky farby 
nájdete v jesennom liste? Môžete si to overiť jednoduchým 
experimentom pomocou tzv. papierovej chromatografie. 
Chromatografia je metóda, pomocou ktorej sa oddeľujú jed-
notlivé zložky v nejakej zmesi. Vždy ide o to, že po niečom 
pevnom (v tomto prípade papier) putuje tekutá zmes (v tom-
to prípade zmes rôznych pigmentov v liste). Keďže jednotli-
vé zložky zmesi putujú rôznymi rýchlosťami, rozdelia sa 
a každá zložka je viditeľná samostatne – na papieri preto uvi-
díme jednotlivé farebné zložky obsiahnuté v liste. 

Čo	potrebujeme:	listy – ideálne tri veľké (alebo ekvivalent-
ný počet malých listov), sklenené uzatvárateľné nádoby  
(napríklad z malých kompótov alebo z lekváru), alkohol (ide-
álny je technický lieh, ale môžete to vyskúšať aj s vodkou, 
prípadne iným silným bezfarebným alkoholom), kávový fil-
tračný papier alebo pijak (prípadne iný podobný papier), 
malú panvičku (alebo akúkoľvek nádobu, ktorá je širšia ako 
sklenená nádoba, ktorú použijete) a horúcu vodu.

Postup: 1. Roztrhajte listy na malé kúsky a dajte ich do skle-
nenej nádoby (môžete to skúsiť aj s viacerými nádobami zá-
roveň na porovnanie).
2. Listy v nádobe zalejte alkoholom, aby ste ich akurát zakryli.
3. Zavrite nádobu s listami a položte ju do panvičky, v ktorej 
je naliata horúca voda asi do výšky troch centimetrov (voda 
nemusí byť vriaca, stačí z vodovodného kohútika).
4. Nádobu s listami nechajte v panvičke s horúcou vodou mi-
nimálne 30 minút, kým sa alkohol dostatočne nezafarbí od 
listov (čím bude tmavší, tým lepšie potom uvidíte jednotlivé 
farby). Keď voda v panvičke začne chladnúť, vymeňte ju za 
horúcu a s nádobkou s listami občas jemne zatraste, aby sa 
listy premiešali s alkoholom.
5. Pre každú nádobku s listami vystrihnite dlhý pásik filtrač-
ného papiera.
6. Vložte papier do nádobky, aby bol jedným koncom pono-
rený v alkohole a druhým smeroval von z nádobky a nechaj-
te ho tam 30 až 90 minút, prípadne aj dlhšie – kým na papie-
ri neuvidíte pekne oddelené jednotlivé pigmenty.

Alkohol sa bude vsakovať do papiera a so sebou stiahne aj 
farbivá. Tie ale budú prechádzať papierom rôznou rýchlosťou 
v závislosti od náboja molekúl a ich rozpustnosti v alkohole. 
Ak experiment úspešne zrealizujete, na papieri uvidíte rôzne 
odtiene zelenej farby, a tiež žltú, oranžovú a červenú farbu.

Lenka Veselovská 
Fotografie: Ondrej Gahura, Martin Bahmann
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