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aštan jedlý (Castanea sativa Mill) patrí ako 
jeden zo vzácnych ovocných stromov k naj-

starším drevinám sveta. Je známy aj ako „chlebový“ 
strom, pretože v ase neúrody sa jeho plody použí-
vali ako hlavná náhrady obilnín. Rastie prevažne 
v Ázii (napr. ína, Kórea), ktorá sa vyzna uje aj 
jeho najvä šou produkciou, ale tiež v Amerike         
(sever USA) a Európe (napr. Taliansko, Španiel-
sko). Darí sa mu v mierne teplých, subtropických až 
tropických oblastiach severnej pologule, predovšet-
kým na hlbokých, kyprých pôdach bohatých na 
kremi itany a chudobných na vápno a oblas  pesto-
vania sa zhruba zhoduje s oblas ou pestovania vín-
nej révy. Teórie o tom ako sa dostal až k nám sú 
rôzne. Jedna hovorí o príchode z juhozápadnej íny,
iná z Balkánu, alšia hovorí o rozšírení z Turecka. 
Detailným štúdiom výbrusov úlomku iasto ne opa-
lizovaného dreva s vidite nými cievami pravekého 
stromu z nálezu medzi Povrazníkom a Ponickou 
Hutou sa prekvapivo zistila prítomnos  gaštanu jed-
lého na svahoch Po any už v mladšom terciéri – 
miocéne, pravdepodobne v strednom sarmate. 

Geologická pozícia nálezu. Okolie Povrazníka 
a Ponickej Huty ne aleko ubietovej je známe už 
viac ako 200 rokov nálezmi drevných opálov, ktoré 
patria k najkrajším na Slovensku. Predmetné územie 
sa rozprestiera na severovýchodných výbežkoch po-
horia Po ana a v Povrazníckej brázde. Terén vytvá-
rajú sedimenty permu, ubietovského pásma vepori-
ka, v juhovýchodnej asti chotára sú zastúpené aj 
pyroklastiká andezitov a sedimenty pliocénu (Kod -
ra et al. 1990). Výskyty opálu sú viazané na pyro-
klastické horniny strelníckej formácie, tvorenej re-
deponovanými lapilovými a lapilovo-pemzovými 
tufmi (Dublan et al. 1997, u a a Pauliš 2006). Ná-
lez až 3 m dlhých kme ov, ktoré boli objavené 

v záreze novo budovanej cesty na jz. okraji obce, 
popisuje Pauliš (1982). Drevné opály sa nachádzajú 
vo zvrstvených andezitových tufoch vrchného sar-
matu na úpätí stratovulkánu Po ana aj v Zolnej, 
Dúbravici a Hrochoti. Ich farebné spektrum je po-
merne široké – od žltých až hnedých priesvitných 
variet s poloprieh adnými as ami opálu cez jasne 
oranžovohnedé až hnedo ervené, vzácnejšie aj ier-
nobiele a iernohnedé s dobre zachovanou štruktú-
rou dreva. Stupe  opalizácie je rôzny, najlepšie sili-
cifikované sú centrálne asti, v okrajových astiach 
je hmota dreva krehká a rozpadavá. Fosilizované 
boli ihli nany smrek, borovica i teplomilné medite-
ránne dreviny Acer (javor), Quercus (dub), Ulmus
(brest), Byttneriophyllum (Chovanec 1991, Sitár in 
Dublan 1993) typické pre nížinnú vlhkomilnú oblas .

Mikroštruktúra dreva gaštana jedlého: Vodi-
vé pletivo tvoria nápadné ve ké jarné cievy, ktoré 
sa v zóne jarného dreva nachádzajú vo viacerých          
radoch, ich tangenciálny priemer dosahuje 150 až 
300 μm. Na prie nom reze majú výrazne oválny 
prierez. Letné cievy sú nieko konásobne menšie, 
o priemere 36 až 125 μm, sú usporiadané jednotli-
vo, alebo v skupinkách, ktoré majú radiálny až dia-
gonálny, asto rozvetvujúci sa priebeh. Perforácia 
ciev je jednoduchá. Dvojbodky na stenách ciev sú 
usporiadané striedavo. Cievy v jadrovom dreve 
vytvárajú tenkostenné tyly. Zásobné látky sú ulo-
žené v parenchýme strž ových lú ov a v axiálnom 
parenchýme. Zvláštnos ou dreva gaštanu je aj 
ve mi nízke zastúpenie axiálneho parenchýmu, 
ktorý je pri iných    kruhovitopórovitých drevinách 
bohato zastúpený. Axiálny parenchým sa vyskytuje 
v re azcoch ako apotracheálny roztrúsený a tiež 
ako paratracheálny – riedky vazicentrický. Dôle-
žitým diagnostickým znakom pre drevo gaštana 
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je usporiadanie a rozmery strž ových lú ov. Strž-
ové lú e sú homogénne, jednoradové. Na výšku 

dosahujú 115 až 300 μm, to je  5 až 30 parenchy-
matických buniek. Mechanické pletivo tvoria pre-
važne libriformné vlákna, ale z vývojovo prechod-
ných pletív sa vyskytujú aj vláknité a vazicentrické 
tracheidy. D žka vlákien dosahuje 600 až 1570 μm. 
Libriformné vlákna sú tenkostenné, o je prí inou 
nižšej hustoty dreva ( 0 530 – 590 kg . m-3) ako pri 
ostatných kruhovitopórovitých drevinách (dub, 
agát, brest). 

Obr. 1 Radiálne rezy v optickom mikroskope: (a) výbrus 
z tre ohorného opalizovaného nálezu, (b) gaštan jedlý 
(Castanea sativa Mill.).

Genéza. Na základe viacerých štúdií (Húsenica 
1981, Chovanec 1991, Dublan 1993) je možné 
pod a zisteného charakteru klímy predpoklada , že 
v období spodný – stredný sarmat, v ase formova-
nia polygénneho stratovulkánu Po ana (cca 12,35 – 
13,58 mil. rokov) po as periodických katastrofic-
kých zrážok dochádzalo k odnosu padnutých kme-

ov stromov, resp. strhnutiu asti pravekých les-
ných porastov, ktoré mohli by  deponované v ohy-
boch ob asných korýt riek, príp. v lokálnych 
zníženinách a postupne prekrývané nánosmi bahna, 
piesku, rôznych valúnov a vulkanického materiálu. 
Pochované kmene mohli by  lokálne vystavené aj 
pôsobeniu horúcich roztokov – hydroteriem a plyn-
ných exhalátov, ktoré boli situované na periférii 
stratovulkánu. Roztoky oxidu kremi itého – SiO2,
spolu s prímesami železa, mangánu a alších prv-
kov úplne presiakli kmene drevín a vyzrážali sa 
v nich vo forme opálu viacerých farebných variet, 
pri om verne zachovali pôvodnú štruktúru a textú-
ru dreva kme ov. Petrifikované zvyšky drevín však 
mohli vzniknú  aj pri zvetrávaní vulkanických 
hornín s vyšším obsahom alkálií v alkalickom pro-
stredí, v ktorom sa zvyšuje vylúhovanie, rozpus-
tnos  SiO2 a tým aj jeho pohyblivos . Pri translo-
kácii týchto koloidných zložiek rozkladajúce sa 
zvyšky drevín slúžili ako geochemické mikrobarié-
ry, na ktorých sa pri zmene pH usadzovali koloidné 
gély kremíka. Amorfné formy SiO2, ktoré sa usa-
dzujú v rastlinnom tkanive, sa zrejme orientujú tak, 
že aj pri iasto nej rekryštalizácii na opál CT sa 
zachovávajú mnohé detaily morfologických zvláš-
tností rastlinného tkaniva. Premeny amorfných fo-
riem SiO2 v petrifikovaných drevinách prebiehajú 
pod a schémy známej z experimentálnych prác 
a zo sledovania premien organogénnych opálov, 
a to v smere opál A – opál CT – kreme  (Forgá  et 
al. 1990). 
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