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1 UVOD
Posadi drevo za svojega vnuka,
da ne bodo vnuki hlastali za zrakom – kisikom,
poskrbimo danes tako,
da vsadimo mlado drevesce.
(Kotar in Brus, 1999)
Življenje na Zemlji je odvisno od sončne energije. Edini biološko pomemben proces, ki
lahko izkoristi to energijo, je fotosinteza. Velik delež energije na planetu je rezultat
nedavne/sedanje ali starodavne (fosilna goriva) fotosintezne aktivnosti (Taiz in Zeiger,
2003).
Rastline so lahko pod vplivom različnih stresnih dejavnikov, ki otežujejo njihovo
delovanje (fotosintezo, rast …) in izkoriščanje sončne energije. V splošnem se stres pojavi,
kadar so okoljske razmere neugodne za rast rastlin. Razmere, ki lahko vodijo v stres, so
suša, ekstremna vročina, ekstremen mraz, napad žuželk, poplave, bakterijske okužbe,
pomanjkanje kisika, pomanjkanje hranil, neustrezen pH tal in druge (Male in sod., 2010).
Stres lahko povzroči tudi prah (Kumar in Thambavani 2012).
Stresne razmere nastanejo v naravnih razmerah, nekatere pa so rezultat človeškega
delovanja. Prah, katerega vpliv na rastline proučujemo v tem diplomskem delu, nastane v
različnih okoljskih razmerah, ki jih lahko povzroči narava ali človek. V našem primeru je
prah posledica delovanja kamnoloma. Vse več prahu se na liste rastlin odlaga tudi zaradi
erozijskega delovanja.
Prašni delci v zraku so različnih oblik, velikosti in teže. Prav te razlike med njimi določajo,
kako dolgo pot bodo delci prepotovali, preden bodo padli na tla, na rastline in druge
površine. Prah pri rastlinah povzroči spremembe v zgradbi, metabolizmu,

rasti in

rodovitnosti. Študije so pokazale, da se zmogljivost rastlin, ki rastejo na prašnih območjih,
spreminja. Zaradi zračnega onesnaženja se zmanjša rast rastlin. Obseg reduciranja je
odvisen od vrste rastline, koncentracije in porazdelitve onesnaževalcev ter od števila
okoljskih dejavnikov (Chaturvedi in sod., 2012).
Niso samo rastline tiste, na katere prah negativno vpliva. Tudi ljudje smo izpostavljeni
prahu. Tako lahko prah povzroči različna obolenja dihal, obolenja povezana s srčno-žilnim
sistemom, različne alergije in drugo (Ram in sod., 2012).
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1.1 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA
Naš namen je bil:


Ugotoviti, ali prisotnost finih delcev v ozračju, ki se odlagajo na listne površine v
obliki prahu, vplivajo na:
-

zgradbo lista (debelino lista, debelino kutikule, debelino zgornje in spodnje
povrhnjice, debelino stebričastega in debelino gobastega tkiva, ter število in
velikost listnih rež),

-

biokemijske značilnosti lista (vsebnost klorofila a in klorofila b, vsebnost
karotenoidov, antocianov in UV absorbirajočih snovi (UV – A in UV –B).



Ugotoviti, ali prašni delci vplivajo na odboj svetlobe (reflektanco).

1.2 HIPOTEZE


Predvidevamo, da prisotnost finih trdih delcev v ozračju, ki se odlagajo na listne
površine v obliki prahu, prispeva k spremenjenim zgradbi lista in spremenjenim
biokemijskim značilnostim lista.



Predpostavljamo, da prisotnost prahu na površini lista spremeni optične lastnosti
lista.



Predpostavljamo, da predstavlja bukov sestoj učinkovit filter za odlaganje prašnih
delcev.

2
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2 PREGLED OBJAV
2.1 BUKEV
Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi, takoj za Finsko in Švedsko. Gozdnate
površine je nekaj več kot polovica Slovenije (58,5 % površine), ta odstotek bi bil mnogo
večji (okoli 93%), če na gozd ne bi vplival človek (Tome, 2009). Če bi območje Slovenije
prepustili naravi brez človeka, potem bi jo prerasli gozdovi. Izjema bi bili le visokogorski
predeli, približno nad 1800–2000 m nadmorske višine, ter območja močvirij in barij (Kotar
in Brus, 1999).
Gozdove pogosto imenujemo ˝pljuča našega planeta˝, saj imajo pomembno vlogo pri
kroženju plinov na našem planetu. Osnovni gradniki gozda so drevesa, ki skupaj z drugim
rastlinjem zaradi tekmovanja za svetlobo ustvarjajo navpično slojevitost in vertikalno
stratifikacijo gozda. Od tal do vrha krošenj se neživi dejavniki, kot so količina svetlobe in
vode ter temperatura, spreminjajo in ustvarjajo različna življenjska okolja ter različne
ekološke niše. Med drevesnimi vrstami v Sloveniji močno prevladujeta bukev in smreka
(vsake je po tretjina) (Tome, 2009). Primer bukovega gozda je na sliki 1.
Bukev veliko prispeva h kroženju snovi v naravi, to je k delovanju gozdnega ekosistema,
ter k obnavljanju zaloge kisika v zemeljskem ozračju. Stoletna košata bukev ima krošnjo z
volumnom 2700 m3. Ko je ta olistena, veže vsak dan 2,2 kg ogljikovega dioksida in pri tem
odda v ozračje 1,6 kg kisika, to je tudi 2700-krat več kot bukova mladica, stara 5–10 let
(Kotar in Brus, 1999).

Slika 1: Bukov gozd (http://www.gobe.si/Drevesa/FagusSylvatica, 30. 4. 2013)

3
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Uvrstitev v sistem:
Deblo:

Magnoliophyta

(kritosemenke)

Razred:

Magnoliopsida

(dvokaličnice)

Red:

Fagales

(bukovci)

Družina:

Fagaceae

(bukovke)

Rod:

Fagus

(bukev)

Vrsta:

F. sylvatica

(navadna bukev)

Znanstveno ime: F. sylvatica L.

Bukev je drevo visoko do 40 metrov, redkeje je grm. Lubje je sivo, večinoma gladko. Listi
so enostavni, celorobi, sprva dlakavi, pozneje goli, do 10 cm dolgi in do 7 cm široki, zgoraj
so temno zeleni in bleščeči, spodaj svetlejši (slika 2). Deblo je ravno, s skorjo, ki je tudi pri
starejših drevesih tanka, siva in gladka. Brsti so rjavi, podolgovato zašiljeni, in iz vejic
izraščajo pod kotom 450. Je enodomna in vetrocvetna vrsta, moške mačice so okroglaste in
pecljate, ženski cvetovi so v parih in v ovoju na koncu nekoliko debelejših pecljev. Iz
vsake cvetnice se razvije do 1,5 cm dolg, trirob rjav orešček oziroma žir. Po dva žira
skupaj ležita v oleseneli skledici ali bukvici. Plod je žir skupaj z bukvico (slika 2). Skledica
se jeseni odpre s štirimi loputami (Martinčič in sod., 2007; Brus, 2009).
Bukev najbolje uspeva v svežih, globokih, s kalcijem bogatih humoznih tleh. Slabo
prenaša mestno okolje, zlasti zbita tla, sol in industrijske pline. Naravno je razširjena po
vsej Sloveniji razen v poplavnih nižinah panonskega sveta in na suhih rastiščih
sredozemskega sveta. Ima trd, težek, elastičen in na prostem slabše obstojen les z veliko
ogrevalno močjo. Iz njega pridobivajo kakovostno oglje, uporaben je za izdelavo pohištva,
vezanih plošč, in za železniške pragove, slabši les porabijo za celulozo (Brus, 2009). Lesno
oglje in pepelika, ki sta temeljila predvsem na bukovini, sta omogočila prvi razvoj
industrializacije. V velikem delu našega področja je omogočila tudi razvoj kmetijstva na
osnovi gnojenja. Včasih so ga uporabljali kot nastil. V hlevih so uporabljali steljo, to je
sesekljane vejice smreke, jelke, praprot, jesensko vreso ter listje bukve in gabra (Kotar in
Brus, 1999).
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Slika 2: Listi bukve (Zajec, 2011) (levo); listi bukve s plodovi (http://www.gobe.si/Drevesa/FagusSylvatica,
30. 4. 2013) (desno)

2.2 LISTI
2.2.1 Zgradba listov
V prečnem prerezu lista dvokaličnice ločimo zgornjo in spodnjo povrhnjico. Zgornjo
povrhnjico prekriva zaščitna plast kutikula. V spodnji povrhnjici so številne listne reže,
skozi katere poteka izmenjava plinov in izhlapevanje vode. Med povrhnjicama je listna
sredica s stebričastim in gobastim tkivom ter z žilami (Šorgo in sod., 2011) (slika 3).

Slika 3: Notranja zgradba lista (http://mss.svarog.si/biologija/MSS/index.php?page_id=11239, 30. 4. 2013)

2.2.2 List in svetloba
Anatomija lista je visoko specializirana za absorpcijo svetlobe. Najbolj zunanji sloj celic,
epidermida (povrhnjica), je prozoren za vidno svetlobo. Posamezne celice so pogosto
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konveksne oblike. Konveksno oblikovane celice so kot leče in lahko zberejo svetlobo.
Tako je lahko količina svetlobe, ki doseže kloroplast, večja kot zunanja (okoljska) svetloba
(Taiz in Zeiger, 2003).
Pod povrhnjico se nahaja zgornji del fotosinteznih celic, stebričaste celice, ki so v obliki
stebrov. Te so nameščene v vzporednih stebrih, v od enega do treh slojev. Pod stebričastim
je gobasto tkivo, kjer so celice zelo neenakomernih oblik, obdane z ogromno zračnega
prostora. Zračni prostor ustvarja stik med zrakom in vodo, ki odbija in lomi svetlobo ter s
tem usmerja njeno potovanje. Ta fenomen imenujemo razprševanje svetlobe. Ta je v listih
še posebej pomemben, saj večkratni odboj med celicami in zrakom veča dolžino poti, po
kateri potujejo fotoni, in s tem zviša možnost absorpcije. Skozi stebričasto tkivo, ki
prepušča svetlobo in gobasto tkivo, ki je ugodno za razprševanje svetlobe, se svetloba bolj
enakomerno absorbira v listu (Taiz in Zeiger, 2003).
Svetloba, ki prispe do lista, se deloma odbije, deloma absorbira, preostanek pa transmitira.
Obe, odbojnost in transmitanca (prepustnost), sta obratno sorazmerni absorptivnosti (pri
kemični sestavi lista in njegovi vsebnosti). Na podlagi specifičnega spektralnega območja
lahko pridobimo informacije o kemični sestavi lista (Levizou in sod., 2005).
Tehnologija ugotavljanja optičnih lastnosti rastlin omogoča prikaz spektralnih lastnosti, ki
so povezane z zgradbo lista ali z določenim stresom, ki deluje na rastline. Za razumevanje
slednjega moramo dobro poznati biokemijske in anatomske značilnosti lista, predvsem
odbojnost, transmitanco in absorbanco (Liew in sod., 2008).
Poznavanje optičnih lastnosti listov je pomembno tudi pri daljinskem zaznavanju in
modeliranju sprememb zgradbe in delovanja rastlin v povezavi z okoljskimi spremembami
(globalno segrevanje, kroženje ogljika, zaznavanje stresa pri rastlinah) (Chandrasekharan,
2005). Največ zanimanja je namenjeno odbojnim in absorpcijskim lastnostim listov, ki so
posledica biokemičnih in morfološko-anatomskih lastnostih listov.
2.2.3 List in fotosinteza
Fotosintezno najbolj aktivni del višjih rastlin je mezofil lista. Celice v mezofilu imajo
veliko kloroplastov, ki vsebujejo specializirane pigmente za absorpcijo svetlobe, klorofil.
Fotosinteza poteka v rastlinskih organelih – kloroplastih. Znotraj kloroplastov so
fotosintezne membrane s klorofilom. Svetlobne reakcije potekajo znotraj fotosinteznih
membran, medtem ko reakcije, ki potekajo v temi, potekajo izven fotosinteznih membran
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(Miller in Levine, 1998). V kloroplastih se svetlobna energija pretvori v kemično energijo
(Taiz in Zeiger, 2003). Struktura lista je idealna za fotosintezo. V veliki večini primerov
celice listov vsebujejo več kloroplastov, kot jih vsebujejo celice drugih delov rastlin
(Coolidge-Stoltz in sod., 2001). Pri listih, ki so osenčeni z drugimi listi, izmerimo mnogo
nižjo fotosintezno aktivnost (Taiz in Zeiger, 2003).
2.2.5 Listne reže
Rastline iz okolja sprejemajo ogljikov dioksid ter oddajajo kisik. Brstnice izmenjujejo
pline in vodne hlape skozi listne reže. Listne reže so praviloma na spodnji povrhnjici. Za
potek fotosinteze morajo biti reže odprte (Šorgo in sod., 2012). Listne celice, ki vsebujejo
največ kloroplastov, so v bližini zgornje površine lista, kjer so bolj izpostavljene soncu.
Klorofil v kloroplastih prestreza sončno energijo. Ogljikov dioksid prodre v list skozi
odprte listne reže. Voda, ki so jo absorbirale korenine rastline, potuje po steblu (deblu)
navzgor do listov po ksilemu. Sladkor in kisik nastaneta med fotosintezo iz ogljikovega
dioksida in vode. Kisik zapusti list skozi odprte listne reže, sladkor pa vstopi v floem in
potuje po celotni rastlini. Velika površina lista je izpostavljena zraku, zato lahko voda hitro
izhlapi, oz. se izgubi iz lista v ozračje. Proces, pri katerem voda izhlapi iz listov rastline,
imenujemo transpiracija. Rastlina lahko z izhlapevanjem izgubi veliko vode. Brez
procesov, ki bi upočasnili izhlapevanje, bi rastlina uvenela in odmrla. Rastline lahko
regulirajo odprtost listnih rež in s tem izhlapevanje. Kadar so temperature visoke in
primanjkuje vode, rastline pogosto zaprejo listne reže (Coolidge-Stoltz in sod., 2001).
Zaradi prahu so listne reže navadno malo večje od ostalih celic, pogosto napolnjene s
prašnimi delci in na nekaterih mestih tudi zamašene. Delci, ki so večji od odprtih listnih
rež, se nakopičijo v porah – odprtinicah v listnih tkivih, medtem ko finejši delci (s
premerom manjšim od 1 µm) zamašijo reže in s tem vplivajo na izmenjavo plinov ter
posledično na fotosintezo, vsebnost vode, respiracijo in navsezadnje na rast rastlin (Rai in
sod., 2010).

2.3 ASIMILACIJSKA BARVILA
V tilakoidnih membranah kloroplastov višjih rastlin lahko najdemo dve skupini
asimilacijskih pigmentov: klorofile in karotenoide. Glede na funkcijo pri fotosintezi in
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izrabi svetlobe bi jih lahko razdelili na glavni asimilacijski pigment v reakcijskem centru
(klorofil a) in antenske asimilacijske pigmente (preostali klorofili in karotenoidi) (Likar in
sod., 2009). Naloga klorofila in drugih barvil je podobna nalogi sončnih celic. Te zbirajo
svetlobno energijo in jo porabijo za delovanje rastline. Podobno barvila zbirajo svetlobno
energijo in jo porabijo za delovanje fotosinteze (proizvodnja sladkorjev) (Coolidge-Stoltz
in sod., 2001). Klorofil in ostali pigmenti v tilakoidnih membranah so vedno obdani s
proteini. Energija, ki se prenaša iz karotenoidov na klorofile, ni tako učinkovita, kot je
energija, ki se prenaša med klorofili. Energija svetlobe, ki se absorbira s pomočjo
klorofilov in karotenoidov, se shrani kot kemična energija kemijskih vezi (Taiz in Zeiger,
2003).
2.3.1 Klorofili
Ves klorofil se nahaja v tilakoidnih membranah, kjer potekajo svetlobne reakcije
fotosinteze. Listi lahko nadzorujejo količino absorbirane svetlobe. Klorofil zelo močno
absorbira v območju rdečega in modrega spektra, prepustnost in odbojnost sta doseženi v
zeleni – to je vzrok zelene barve rastlin. Klorofil a absorbira pri 430 in 660 nm, klorofil b
pri 460 in 640 nm (Taiz in Zeiger, 2003).
2.3.2 Karotenoidi
Karotenoidi absorbirajo v modrem delu sprektra med 400 in 520 nm (imajo tipičen trojni
vrh). Karotenoidi so kemično tetraterpeni. Ločimo dve skupini: karotene in ksantofile
(derivati karotenov, ki vsebujejo kisik). So rumene do rdeče barve. Najpogostejša karotena
sta α- in β-karoten. Ksantofili so oksidacijski produkti karotenov in so najpogosteje
rumenkasti. Najpogostejši ksantofili so zeaksantin, lutein, violaksantin, likopen, neoksantin
in kriptoksantin (Taiz in Zeiger, 2003).
2.3.3 Antociani
Antociani so pigmenti v vakuoli, ki spadajo med flavonoide, in so običajno odgovorni za
rdečo, vijolično in modro obarvanje rastlinskih tkiv (Hughes in sod., 2008; Likar in sod.,
2009). Prisotnost antocianov v rastlinah privablja opraševalce. Flavonoidi ob obsevanju z
UV-svetlobo fluorescirajo vijolično do modro. Antociani imajo tudi zaščitno funkcijo:
absorpcija svetlobe v antocianskih molekulah vpliva na odvajanje odvečne energije iz
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sistema, kar pomeni za občutljivejše organske molekule zaščito pred fotodestrukcijo.
Učinek je še posebej opazen pri kalicah in mladih delih rastlin (Taiz in Zeiger, 2003). V
nekaterih rastlinah in v določenih okoliščinah so prisotni tudi v listih, kjer zabrišejo zeleno
barvo klorofila. Antociani absorbirajo vidno svetlobo, vendar se ne uporabi za fotosintezo.
Glede funkcije antocianov v listih je bilo postavljenih že veliko hipotez (Nikiforou in sod.,
2010).

2.4 SEVANJE
Sevanje je oddajanje energije v obliki elektromagnetnega (EM) valovanja. Vsako telo, ki je
segreto nad absolutno ničlo (0 K), seva. Za biosfero pomemben del sevanja pride od
Sonca. Od celotnega EM-spektra pridejo do Zemlje radijski valovi, ki na biosfero po
dosedanjem znanju nimajo vpliva, in valovne dolžine med okoli 100 in 4000 nm.
Rentgenske in gama žarke ter velik del mikrovalov infrardečega (IR) in ultravijoličnega
(UV) sevanja zadrži atmosfera (Tome, 2006).
Sevanje, ki ga imenujemo (vidna) svetloba, je del spektra EM-sevanja z valovno dolžino
od okoli 380 (vijolična barva) do 750 (rdeča barva) nm. Vmes je preostali del spektra
mavričnih barv (425–490 nm = modra, 490–575 nm = zelena, 575–585 nm = rumena, 585–
650 nm = oranžna). Rastline navadno tekmujejo za sončevo svetlobo. Svetloba je omejujoč
vir za rastline, saj pogosto omejuje njihovo rast in razvoj. Svetloba se premika s hitrostjo 3
x 108 m/s. Valovna dolžina (λ) je razdalja med zaporednimi vrhovi valov. Vidni del spektra
je določen na podlagi zaznavnih sposobnosti organizmov. To je del valovanja, ki ga živali
in ljudje večinoma zaznamo s fotoreceptorji in ga rastline uporabljajo za fotosintezo. Vse
večji vpliv na biosfero imajo antropogeni viri svetlobe. Rastline pri fotosintezi uporabljajo
EM-sevanje v razponu valovnih dolžin od 380 do 710 nm. Ta del svetlobe v povezavi z
rastlinami imenujemo tudi fotosintezno aktivni del spektra (PAR = photosynthetically
active radiation) (Tome, 2006). Višje rastline imajo večinoma dva absorpcijska vrhova
svetlobe. Prvega pri okoli 450 nm (modri del spektra) in drugega pri okoli 650 nm (rdeči
del spektra). Preostala svetloba se v listih absorbira in spremeni v toploto ali se od listov
odbije. Od vidnega dela sevanja rastline absorbirajo najmanj zelene svetlobe (490–575
nm), zato vidimo liste v zeleni barvi (Crawley, 1997, cit. po Tome, 2006).
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Svetloba z valovno dolžino večjo kot 680 nm je veliko manj učinkovita, kot je svetloba z
nižjo valovno dolžino. Pri merjenju svetlobe so zlasti pomembni trije parametri: spektralna
kvaliteta, količina svetlobe in smer svetlobe (Taiz in Zeiger, 2003).
2.4.1 Odbojnost
Odbojnost (reflektanca) je količina svetlobe, ki je list ne absorbira, temveč se od njega
odbije. V številnih študijah so pokazali, da odbita svetloba odraža stanje rastlin. Neugodne
razmere za rast ter morfološke, biokemijske in/ali fizične spremembe vplivajo na način,
kako rastline odbijajo svetlobo. Dvig odbojnosti je povezan z listnimi klorozami in
obolenji. Odbojnost se uporablja za ugotavljanje biotskega in abiotskega stresa, glede na
njegove biokemijske in anatomske spremembe v lastnostih lista (Liew in sod., 2008). Na
podlagi odbite svetlobe so razvili nedestruktivne metode določanja vsebnosti klorofilov,
razmerja karotenoidov do klorofila in vsebnosti vode v listih (Levizou in sod., 2005).
Odbojnost v območju 400–700 nm je odvisna od barvil, kot so klorofil, antociani in
karotenoidi (Liew in sod., 2008), ki navadno absorbirajo v rdeči in modri svetlobi. S tem
ustvarjajo močne značilnosti absorpcije pri 430 nm in 670 nm (klorofil a) ter 460 nm in
650 nm (klorofil b), in sicer z vrhom odbojnosti v zeleni barvi (500–600 nm) (Underwood
in sod., 2007).
Ključni deli v spektru reflektance so:
– modri del spektra (400–499 nm), ki je pod močnim vplivom absorpcije klorofilov in
karotenoidov,
– prehod med modro in zeleno (500–549 nm) z najvišjim vrhom zelene regije pri 550 nm,
– rdeče območje (650–699 nm) je povezano z močno absorpcijo fotonov na klorofilnih
molekulah (Liew in sod., 2008).
Spremembe odbojnosti v rdečem območju lahko napovedujejo stres pri rastlinah. Odbita
svetloba v območju 700–1400 nm je odvisna od strukture celic, v območju 1400–2000 nm
pa od vsebnosti vode v tkivih. Številne raziskave so pokazale, da so spremembe v
odbojnosti povezane tudi s pomanjkanjem hranil in vodnim stresom (Liew in sod., 2008).
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2.5 PRAH
Prah so trdni delci, ki so naravnega ali industrijskega izvora in imajo premer manjši od
0,01 mm. Ti delci se navadno tvorijo ob procesu razpadanja (Faith in Atkisson, 1972, cit.
po Chaturvedi in sod., 2013) in so med najbolj razširjenimi zračnimi onesnaževali (Arslan
in Boyboy, 1990). Ocenjeno je bilo, da vsako leto vstopi v atmosfero okoli 30 milijonov
ton prahu (Van Jaarsveld, 2008). Večja količina prahu, ki se kopiči na zemeljski površini,
je rezultat vetrne erozije (Armbrust, 1986). Vsako leto se s pomočjo vetra transportira na
milijone ton materiala. Posamični delci v zraku so pogosto nevidni s prostim očesom. Ti
delci, ki so pogosto sestavljeni iz delčkov kamnin in drugih zemeljskih materialov, lahko
vsebujejo tudi druge snovi, ki so ustrezne majhne velikosti, kot so virusi in cvetni prah.
Prisotnost prahu v atmosferi vpliva na njene optične lastnosti ter lahko spremeni barvo
sonca in neba ob sončnem zahodu (Ridgwell, 2002). Številne študije navajajo, da je v
urbanem ozračju koncentracija aerosolov (delcev snovi, ki lebdijo v zraku (atmosferski
delci); prah, dim in meglica) posledica prometa in drugih procesov izgorevanja. Vir grobih
delcev (delci s premerom manjšim od 10 µm) v ozračju so razni kristalni materiali: prah, ki
nastaja ob cestah, in prah, ki ga povzročajo dolgi prevozi (Park in Kim, 2005; Vallius in
sod., 2005).
Ob kamnolomu se nalaga veliko prahu, ki nastaja z različnimi aktivnostmi. Različne
aktivnosti v kamnolomu imajo različno stopnjo SPM (˝suspended particulate matter˝;
suspendirani delci) onesnaženja. Glavni vzroki so vrtanje (pri tej aktivnosti se prah
proizvaja, velja za točko izvora prahu), ˝razstreljevanje˝ (velja za takojšen vir prašnih
delcev (SPM = suspended particulate matter, suspendirani delci)), obdelovanje apnenca
(tvorjenje prahu), obdelovanje rude, oblikovanje hribov in premikanje vozil (Chaulya in
sod., 2001).
Onesnaževanje je lahko vzrok za zaskrbljenost ljudi po svetu. Višanje števila onesnaževal
in posledično stopnje onesnaženosti se odraža v večji smrtnosti, zvišanju števila ljudi
obolelih za boleznimi dihal in ljudi s srčno-žilnimi problemi. Vpliv prašnih delcev v
ozračju je torej zelo zaskrbljujoč za zdravje ljudi, ne samo v državah v razvoju, ampak tudi
v že razvitih državah. Že Lohr in Pearson Mims (1996, cit. po Ram in sod., 2012)
omenjata, da so pri zmanjšanju onesnaževal v ozračju učinkovite krošnje dreves. Bilo je
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dokazano, da se listi in izpostavljeni deli rastlin obnašajo kot filtratorji onesnaženega zraka
(Nowak in sod., 2006; Samal in Santra, 2002).
2.5.1 Prah in rastline
Prah, ki pade na liste rastlin, vpliva na fotosintezo, na procese v rastlinah, na
produktivnost, barvila in metabolizem, prav tako povzroča tudi poškodbe lista, zmanjšuje
pridelek ter vpliva na absorpcijo in akumulacijo elementov iz tal (Abdel-Rahman, 2012). V
prašnih delcih v ozračju je mešanica različnih elementov. Koliko delcev se odlaga na
rastlinstvo, je odvisno od razširjenosti in porazdelitve delcev ter njihovih lastnostih. Prah
povzroča, da do rastline pride manj svetlobe, potrebne za fotosintezo, ter da se dvigne
temperatura listov in spremenijo njihove optične lastnosti. Hitrost prenosa prahu iz zraka
do rastlin se spreminja z njegovimi lastnostmi (Prajapati, 2012). Prašni delci se prenesejo
na tla in rastoče rastline, listje in plodove ter vplivajo na njihovo fiziologijo. Prah senči
liste in s tem negativno vpliva na njihove fizične lastnosti, medtem ko se kemično
delovanje prahu, ki je tudi pomembno, kaže predvsem pri neposrednem vplivu na rastlino
in tla. Prah iz kamnolomov vsebuje predvsem apnenec. Cementni prah in prah ob cestah
lahko vsebuje veliko številnih kovin, ki lahko strupeno delujejo na rastline ter lahko skozi
leta spremenijo lastnosti tal in vplivajo na vitalnost rastlin. Zakisan prah ima različne
vplive na procese v rastlinah; fotosintezo, metabolizem ogljikovih hidratov, vsebnost
klorofilov in karotenoidov ter mineralnih snovi (Maltesika in Nanos, 2011).
Vpliv prašnih delcev na liste rastlin se spreminja glede na vrsto rastlin in prahu, velikost
prašnih delcev, stopnjo onesnaženosti, značilnosti strukture listov in višino drevesne
krošnje (Maltesika in Nanos, 2011). Prah se ob zmanjšanju hitrosti vetra odloži na listih
rastlin (Armbrust, 1986).
Prehajanje plinov v liste in iz njih, ki je povezano z obremenitvijo s prahom, njegovo
velikostjo in barvo, je manj pomembno kot vpliv prahu na energijske spremembe. Prašni
delci s premerom < 10 µm ali < 2.5 µm ogrožajo zdravje ljudi (Prajapati, 2012). Listi
dreves so filtri onesnažil zaradi njihove velikosti in razmerja med površino in prostornino
listov. Zaradi morfologije se lahko listi obnašajo kot biološke »pasti« za onesnaževala iz
zraka (Beckett in sod., 1998; Witting 1993). Rastline se razlikujejo v zmožnosti
prestrezanja prahu zaradi zgradbe listne površine in njenih značilnosti, kutikule,
epidermide, listnih rež in trihomov (Ram in sod., 2012).
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Koliko prahu se obdrži na listih je odvisno od njihove površine, njihovih epidermalnih in
kutikularnih značilnosti, starosti in višine krošnje dreves (Prajapati, 2012).
Zaradi nalaganja prahu na listno površino pride do različnih sprememb v strukturi in
funkciji lista (Rai in sod., 2010). Vpliv prahu na liste se kaže v njihovih optičnih lastnostih,
pri odbojnosti, v vidnih in kratkovalovnih dolžinah svetlobe ter v količini svetlobe za
fotosintezo. Odlaganje prahu na listno površino lahko zmanjšuje prehajanje plinov med
listi in zrakom. Sedimentacija grobih delcev navadno poteka na zgornji površini listov,
medtem ko imajo manjši/finejši delci manjši vpliv (Prajapati, 2012). Poškodbe listov so
najpogosteje opisani in najštevilčnejši učinki vpliva prahu na rastline (Kumar in
Thambavani, 2012).
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3 MATERIALI IN METODE
Vpliv prahu na rastline smo raziskovali na območju kamnoloma Velika Pirešica, občina
Žalec (slika 4). V neposredni bližini se nahaja glavna cesta Arja vas–Velenje z
obremenitvijo okoli 20.000 vozil na dan (DARS, 2009). Območje je močno obremenjeno s
prašnimi delci različnih frakcij, ki obremenilno vplivajo na rastline in ljudi.
Vzorčenje je bilo opravljeno na zunanjih, sončnih listih krošenj, in sicer na različnih
oddaljenostih od kamnoloma. Meritve smo opravili v eni rastni sezoni (konec avgusta), na
dveh lokacijah ob kamnolomu in referenčni lokaciji, 2,5 km oddaljeni od kamnoloma.
Kot modelno rastlino smo uporabili bukev (Fagus sylvatica L.). Ekspozicija referenčne
točke (lokacija številka 3) je severo-zahodna (zemljepisna širina: 46°17'43.99" S,
zemljepisna dolžina: 15°12'27.24" V; 291,8 n. m. v.) in je zavarovana pred stalnimi
zračnimi vetrovi iz smeri kamnoloma. Lokacija številka 2 (zemljepisna širina:
46°17'28.26" S, zemljepisna dolžina: 15°10'24.24" V; 267,5 n. m. v.) je od lokacije
številka 3 oddaljena 2,68 km vzhodno in je predstavljala najbolj onesnaženo lokacijo.
Lokacija številka 1 (zemljepisna širina: 46°17'19.40" S, zemljepisna dolžina: 15°10'44.92"
V; 304,2 n. m. v.) je bila malo manj onesnažena in je od referenčne lokacije oddaljena 2,35
km vzhodno (slika 4). Na vseh lokacijah je mešani tip gozda, s plitko, karbonatno prstjo.
Na prisojni legi (lokacija št. 1) je sestav gozda poleg bukve in smreke predstavljal tudi
gaber, medtem ko sta na lokaciji št. 2 in št. 3 (osojna lega) gozd sestavljala smreka in
bukev. Starost dreves je bila na lokaciji št. 2 in št. 3 podobna (100-120 let), medtem ko so
bila drevesa na lokaciji št. 1 mlajša (40-50 let).

Slika 4: Lokacije vzorčenja; VP 1 (lokacija št. 1), VP 2 (lokacija št. 2) in VP 3 (lokacija št. 3) (levo) in kamnolom Velika
Pirešica (desno) (Zajec, 2011)
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3.1 POTEK DELA: ANALIZE IN MERITVE NA LISTIH
3.1.1 Prisotnost prahu
Prisotnost prahu smo kvantificirali z metodo tehtanja in fotometrično s spiranjem listov in
merjenjem motnosti suspenzije pri 700 nm.
Znano količino prahu smo raztopili v 15 mL vode in izmerili absorbanco. Izmerili smo
površine listov in naredili umeritveno krivuljo. Na podlagi umeritvene krivulje in znane
površine listnih ploskev (dm2) vzorcev (20 listov iz vsake lokacije), smo vzorcem
izmerili absorbanco in določili maso prašnih delcev (mg).
3.1.2 Zgradba lista
Na sredini lista, na delu, kjer smo merili reflektanco, smo z britvico naredili prečne
prereze. Parametre za vsak list smo premerili na petih mestih na prerezu lista ter se
izogibali žilam in robnim delom lista. Pod mikroskopom smo izmerili naslednje parametre:
–

debelino lista (µm),

–

debelino kutikule (µm),

–

debelino zgornje povrhnjice (µm),

–

debelino spodnje povrhnjice (µm),

3.1.3 Specifična listna površina in vsebnost vode
Iz sveže nabranih listov (20 listov iz vsake lokacije; skupaj 60 listov) smo še v istem
dnevu izrezali krogce z znano površino (2r = 11 mm), jih stehtali in sušili 24 ur pri 105
°C, ter jim nato določili še suho maso. Iz dobljenih podatkov o suhi masi smo izračunali
specifično listno površino (SLA), ki je količnik med površino vzorca in njegovo suho maso
[cm2/mg]. Vsebnost vode smo izračunali kot razliko med svežo in suho maso listov (n=3).
3.1.4 Število in velikost listnih rež
Zgornjo in spodnjo povrhnjico lista (20 listov iz vsake lokacije) smo premazali s tanko
plastjo prozornega laka za nohte (S.He Style Zone) in počakali, da se posuši. List smo nato
prelepili s prozornim lepilnim trakom, ki smo ga previdno odstranili in prilepili na
objektno stekelce.
Pod mikroskopom smo izmerili dolžino in širino listnih rež (µm) ter listne reže prešteli na
petih vidnih poljih.
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–

debelino stebričastega tkiva (µm),

–

debelino gobastega tkiva (µm).
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3.1.5 Fotografiranje površine in prečnih prerezov listov
Površino listov in prečne prereze listov smo fotografirali pod mikroskopom Axioskop 2
MOT (Carl Zeiss, Goettingen, Germany), ki je opremljen z digitalno kamero Axiocam Mrc
(Carl Zeiss, Vision, Halbergmoos, Germany), in z računalniškim programom Axio Vision
3.1.
3.1.5 Biokemijske analize
3.1.5.1 Klorofili in karotenoidi
Vsebnost klorofilov a in b ter karotenoidov smo določali po metodi Lichtenthaler in
Buschmann (2001a, 2001b). Na začetku smo v terilnici strli vzorce (1 krogec materiala) ter
ga ekstrahirali v 5 mL acetona (100%), nato smo vzorce centrifugirali (4000 rpm, 4 °C, 4
min) v centrifugirkah. Po štirih minutah smo odčitali prostornine ekstraktov.
Pri valovnih dolžinah 470, 645 in 662 nm smo z VIS-spektrofotometrom izmerili
ekstinkcije. Vsebnost klorofilov (Kl a in Kl b) ter karotenoidov (Kar) smo izrazili na suho
maso in površino vzorca po naslednjih formulah (pri izračunu vsebnosti klorofila na
površino smo suho maso (ss) v formulah nadomestili s površino vzorca (P)).
Kl a [mg ss / g] = ca * V / ss = (11.24 E662 – 2.04 E645) * V / ss

…(1)

Kl b [mg ss / g] = cb * V / ss = (20.13 E645 – 4.19 E662) * V / ss

…(2)

Kar [mg ss / g] = (1000 E470 – 1.9 ca – 63.14 cb) * V / ss / 214

…(3)

ca = koncentracija klorofila a
cb = koncentracija klorofila b
V = volumen ekstrakta [mL]
ss = suha masa vzorca [g]
E = ekstinkcija pri izbrani valovni dolžini
P = površina vzorca [cm2]
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3.1.5.2 Antociani
Vsebnost antocianov smo določali po metodi opisani v Khare in Guruprasad (1993).
Vzorec (1 krogec materiala) smo strli v terilnici in jih ekstrahirali v 5 mL ekstrakcijskega
medija (metanol : HCl (37%) = 99 : 1 (v/v)). Dobljeni vzorec smo centrifugirali (4000 rpm,
4 °C, 4 min) ter po centrifugiranju odčitali prostornine ektraktov. Vzorce smo za 24 ur
postavili v temo pri temperaturi 3–5 °C. Z VIS-spektrofotometrom smo pri 530 nm
izmerili ekstinkcije. Vsebnost antocianov smo nato izrazili v relativnih enotah na suho
maso vzorca in površino po sledeči formuli:
Ant (relativna enota) = E530 * V / ss ; E530 * V / P

…(4)

E530 = ekstinkcija pri valovni dolžini 530 nm
V = prostornina ekstrakta (mL)
ss = suha masa vzorca (g)
P = površina vzorca (cm2)
3.1.5.3 UV-absorbirajoče snovi
Vsebnost UV-B- in UV-A-absorbirajočih snovi (UV-B 280–320 nm, UV-A 320–400 nm)
smo določali po metodi opisani v Caldwell (1968). V terilnici smo strli sveže vzorce (1
krogec materiala) ter jih ekstrahirali v 5 mL ekstrakcijskega medija (metanol : destilirana
voda : HCl (37 %) = 79 : 20 : 1 (v/v)). Nato smo vzorce 20 minut inkubirali ter jih po 20
minutah centrifugirali (4000 rpm, 10 °C, 10 min). Zatem smo odčitali prostornine
ekstraktov. Ekstinkcije pri valovnih dolžinah od 280 do 400 nm smo določili
spektrofotometrično (UV/VIS-spektrofotometer).
Vsebnost UV-absorbirajočih snovi smo izračunali kot integral ekstinkcijskih vrednosti od
280 do 320 nm ter od 320 do 400 nm. Vsebnost teh snovi smo izrazili v relativnih enotah
na suho maso vzorca in površino vzorca, in sicer po formuli:
UV abs (relativna enota) = I / V * ss; I / V * P

…(5)

I = integral ekstinkcijskih vrednosti v intervalu 280–320 nm (UV-B abs) ter 320–400 nm
(UV-A abs); integral ekstinkcijskih vrednosti je seštevek vseh dobljenih vrednosti v
določenem intervalu.
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V = prostornina ekstrakta (mL)
ss = suha masa vzorca (g)
P = površina vzorca (cm2)
3.1.5.4 Odbojni spektri
Odbojnost smo merili v laboratoriju s prenosnim spektrometrom (Jaz Modular Optical
Sensing Suite, Ocean Optics, Inc., Dunedin, Florida, ZDA). Posamezne liste smo vstavili v
integracijsko kroglo ISP-30-6-R (Ocean Optics, Inc., FL, USA), povezano preko optičnih
vlaken QP600-1-SR-BX (Ocean Optics, Inc., Dunedin, Florida, USA) s prenosnim
spektrometrom. Odbojnost pri valovnih dolžinah od 280 do 890 nm smo najprej izmerili
listom s prahom nato pa listom, ki smo jim prah odstranili. List smo sprali s 15 mL
destilirane vode. Vodo smo zbrali v petrijevko, jo s kapalko pomešali ter prenesli v posodo
za vzorčenje v fotospektrometru.
3.1.6 Statistična obdelava podatkov
Preračunane podatke smo statistično obdelali s programom IBM SPSS Statistics, version
19.0, ter jih predstavili v tabelah in grafikonih. Normalnost podatkov smo testirali s
Shapiro-Wilkovim testom. Kadar so bili podatki normalno porazdeljeni, smo uporabili test
ANOVA s post hoc testom Tukey, za nenormalno porazdelitev podatkov smo uporabili test
Kruskall-Wallis oba pri p ≤ 0,05.
Med seboj smo primerjali anatomske, biokemijske značilnosti lista ter odbojne lastnosti
lista.
Pri ugotavljanju statističnih razlik smo upoštevali p ≤ 0,05 (označeno *) oziroma p ≤ 0,01
(označeno **) (priloga A).
Povezanost med obema skupinama spremenljivk (med značilnostmi lista in količino prahu
ter odbojnostjo v različnih delih spektra) smo ugotavljali z redundančno analizo (RDA) s
pomočjo programa CANOCO for Windows 4.5 (Ter Braak,1986). Rezultati so prikazani
na ordinacijskem diagramu. V analizo smo vključili samo statistično značilne
spremenljivke (p ≤ 0,01). Vrednost za statistično značilnost smo testirali z Monte Carlo
permutacijskim testom.
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4 REZULTATI
4.1 KOLIČINA PRAHU NA LISTIH
V povprečju je bilo največ prahu na listih na lokaciji št. 2 in najmanj na referenčni lokaciji
(lokacija št. 3) (preglednica 1).
Preglednica 1: Količine prahu na listih (mg/dm2). Črke a,b,c označujejo statistično značilne razlike.

Lokacija

Količina prahu (mg/dm2)
SD

1

1,39 b

+ 1,2

2

9,2 a

+ 5,36

3

0,14 c

+ 0,55

4.2 ANATOMIJA LISTA
Na prečnih prerezih listov je bila vidna zgradba tipičnega unifacialnega lista in sicer
kutikula, zgornja in spodnja povrhnjica, ter stebričasto in gobasto tkivo (slika 5).

Slika 5: Prečni prerez lista pod desetkratno povečavo (levo) in štiridesetkratno povečavo (desno); K = kutikula, ZgP =
zgornja povrhnjica, Steb. = stebričasto tkivo, Gob. = gobasto tkivo, SpP = spodnja povrhnjica.

4.2.1 Debelina lista
V povprečju je bil najdebelejši list na lokaciji št. 1 in najtanjši na lokaciji št. 3 (povprečja
so podana v prilogi A, statistične analize so v prilogi B) (slika 6).
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Slika 6: Debelina lista (µm). Podatki so prikazani kot okvirji z mediano, ki predstavljajo polovico podatkov, ročaji
predstavljajo neizstopajoče podatke, n = 20. Različne črke nad ročaji predstavljajo statistično značilne razlike pri p ≤ 0,01
oz. p ≤ 0,05 (rezultati Kruskall-Wallisovega testa v prilogi B).

4.2.2 Debelina kutikule
V debelini kutikule med lokacijami ni statistično značilnih razlik (priloga B). V povprečju
je bila debelina na lokaciji št. 1: 2,83 (µm) + 0,51, na lokaciji št. 2: 2,86 (µm) + 0,50 in na
lokaciji št. 3: 2,80 (µm) + 0,66 (slika 7).

Debelina kutikule (µm)

3,6

a

a

a

lokacija 1

lokacija 2

lokacija 3

2,7

1,8

0,9

0
Slika 7: Debelina kutikule (µm). Prikazane so povprečne vrednosti; n = 20. Črka a označuje statistično neznačilne razlike v debelini lista
med posameznimi lokacijami (p ≥ 0,05) (rezultati Kruskall-Wallisovega testa), ročaji predstavljajo + SD za posamezno lokacijo.
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4.2.3 Debelina zgornje povrhnjice
Zgornja povrhnjica je bila v povprečju najdebelejša pri lokaciji št. 1, najtanjša pa pri
lokaciji št. 3 (povprečja so podana v prilogi A, statistične analize so v prilogi B) (slika 8).

Debelina zg. povrhnjice (µm)
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lokacija 3

Slika 8: Debelina zgornje povrhnjice (µm). Podatki so prikazani kot okvirji z mediano, ki predstavljajo polovico
podatkov, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke, n = 20. Različne črke nad ročaji predstavljajo statistično značilne
razlike pri p ≤ 0,01 oz. p ≤ 0,05 (rezultati testa ANOVA v prilogi B).

4.2.4 Debelina spodnje povrhnjice
V debelini spodnje povrhnjice med lokacijami ni statistično značilnih razlik (priloga B). V
povprečju je bila debelina spodnje povrhnjice na lokaciji št. 1: 7,81 (µm) + 0,58, na
lokaciji št. 2: 7,95 (µm) + 1,54 in na lokaciji št. 3: 8,65 (µm) + 0,85 (priloga A)

4.2.5 Debelina stebričastega tkiva
Pri lokaciji št. 1 je bila debelina stebričastega tkiva večja kot pri lokacijah št. 2 in št. 3
(povprečja so podana v prilogi A, statistične analize so v prilogi B) (slika 9).
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Slika 9: Debelina stebričastega tkiva (µm). Podatki so prikazani kot okvirji z mediano, ki predstavljajo polovico
podatkov, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke, n = 20. Različne črke nad ročaji predstavljajo statistično značilne
razlike pri p ≤ 0,01 oz. p ≤ 0,05 (rezultati Kruskall-Wallisovega testa v prilogi B).

4.2.6 Debelina gobastega tkiva
Gobasto tkivo je bilo najdebelejše na lokaciji št. 1 in najtanjše na lokaciji št. 3 (povprečja
so podana v prilogi A, statistične analize so v prilogi B) (slika 10).

Debelina gobastega tkiva (µm)
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Slika 10: Debelina gobastega tkiva (µm). Podatki so prikazani kot okvirji z mediano, ki predstavljajo polovico podatkov, ročaji
predstavljajo neizstopajoče podatke, n = 20. Različne črke nad ročaji predstavljajo statistično značilne razlike pri p ≤ 0,01 oz.

p ≤ 0,05 (rezultati Kruskall-Wallisovega testa v prilogi B).
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4.2.7 Specifična listna površina (SLA)
Na lokaciji št. 3 smo določili večjo specifično listno površino, kot na lokacijah št. 1 in št. 2
(slika 11).

Specifična listna površina
(cm2/g)
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Slika 11: Specifična listna površina (SLA) (cm2/g). Podatki so prikazani kot okvirji z mediano, ki predstavljajo polovico
podatkov, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke, n = 10. Različne črke nad ročaji predstavljajo statistično značilne
razlike pri ≤ 0,01 oz. p ≤ 0,05 (rezultati testa ANOVA v prilogi B).

4.3 LISTNE REŽE
Na zgornji povrhnjici smo pri meritvah pri listih na vseh preučevanih lokacijah na zgornji
povrhnjici opazili zelo malo listnih rež, med katerimi v gostoti, dolžini in širini ni
statistično značilnih razlik (slika 12, prilogi A in B). V povprečju je bilo št. listnih rež /
mm2 na lokaciji št. 1: 2,11 + 3,82, na lokaciji št. 2: 0,32 + 1,42, medtem ko na lokaciji št. 3
listnih rež nismo opazili.
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Slika 12: Odtis zgornje povrhnjice pri kateri ne opazimo listnih rež (levo) in odtis spodnje povrhnjice z
listnimi režami (desno) pod desetkratno povečavo.

Največ listnih rež na mm2 je na lokaciji št. 1 in št. 2, ki se razlikujejo od lokacije št. 3
(povprečja so podana v prilogi A, statistične analize so v prilogi B) (slika 13).

Gostota listnih rež na mm2; spodnja
povrhnjica

a
300

a

240

b
180

120

60

0

lokacija 1

lokacija 2

lokacija 3

Slika 13: Gostota listnih rež (število/mm2) na spodnji povrhnjici. Podatki so prikazani kot okvirji z mediano, ki
predstavljajo polovico podatkov, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke, n = 20. Različne črke nad ročaji
predstavljajo statistično značilne razlike pri p ≤ 0,01 oz. p ≤ 0,05 (rezultati testa ANOVA v prilogi B).

Najdaljše in najširše listne reže smo opazili na lokaciji št. 3, ki so se razlikovale od rež na
lokaciji št.1 in št.2 (povprečja so podana v prilogi A, statistične analize so v prilogi B)
(slika 14).

Grobelšek Ž. Vpliv prahu na optične lastnosti listov pri bukvi.
Dipl. delo. Ljubljana, Uni. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, kemija-biologija, 2013

Slika 14: Dolžina (zeleno-oranžna) in širina (rumeno-vijolična) listnih rež na spodnji povrhnjici (µm). Podatki so
prikazani kot okvirji z mediano, ki predstavljajo polovico podatkov, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke, n = 20. .
Različne črke nad ročaji predstavljajo statistično značilne razlike pri p ≤ 0,01 oz. p ≤ 0,05 (rezultati testa ANOVA
(dolžina) in Kruskall-Wallisovega testa (širina) v prilogi B).

4.4 BIOKEMIJSKE ANALIZE
4.4.1 Klorofili in karotenoidi
4.4.1.1 Klorofil a
Statistično značilne razlike v koncentraciji klorofila a so se pokazale v primerjavi
podatkov, ki so preračunani na površino vzorca (slika 15), medtem ko na suho maso vzorca
(preglednica 2) statistično značilnih razlik v vsebnosti klorofila a ni.
Največjo koncentracijo klorofila a smo opazili pri listih na lokaciji št. 1, najmanjšo pri
lokaciji št. 3 (povprečja so podana v prilogi A, statistične analize so v prilogi B).
4.4.1.2 Klorofil b
Prav tako kot pri klorofilu a in b ni statistično značilnih razlik v vsebnosti na suho maso
vzorca (vseeno smo izmerili, da ga v povprečju največ vsebuje lokacija št. 1 in najmanj
lokacija št. 2) (preglednica 2).
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Največ klorofila b preračunanega na površino vzorca smo izmerili na lokaciji št. 1 in
najmanj na lokaciji št. 3 (povprečja so podana v prilogi A, statistične analize so v prilogi
B) (slika 15).
Preglednica 2: Rezultati biokemijskih analiz na suho maso lista. Podane so povprečne vrednosti + SD; n = 20.

BIOKEMIJSKE ANALIZE
Klorofil a (mg/g ss)
Klorofil b (mg/g ss)
Karotenoidi (mg/g ss)
Antociani
(mg))

(relativna

enota/ss

Lokacija št. 1

Lokacija št. 2

Lokacija št. 3

4,96 + 1,44

4,94 + 1,56

4,55 + 1,30

2,26 + 0,80

1,85 + 0,76

1,92 + 0,67

1,40 + 0,32

1,31 + 0,36

1,28 + 0,41

89,6 + 22,1

94,3 + 22,0

104 + 22,3

2,22 + 0,64

UV-B (relativna enota/ss (mg))

2,11 + 0,62

Vsebnost klorofila a in b na
površino vzorca P (dm2); (mg g-1
P)

UV-A (relativnaenota/ss (mg))

2,59 + 0,58

2,89 + 1,53

2,53 + 0,64

2,11 + 0,95

4,5

Klorofil a

b

4

Klorofil b

3,5
3

a
c

2,5
2

s

1,5

t
u

1
0,5
0

lokacija 1,
klorofil a

lokacija 2,
klorofil a

lokacija 3,
klorofil a

lokacija 1,
klorofil b

lokacija 2,
klorofil b

lokacija 3,
klorofil b

Slika 15: Vsebnost vsebnost klorofila a (zeleno-oranžna) in vsebnost klorofila b (rumeno-vijolična) na površino vzorca P
(mg dm-2). Podatki so prikazani kot okvirji z mediano, ki predstavljajo polovico podatkov, ročaji predstavljajo

neizstopajoče podatke, n = 20. Različne črke nad ročaji predstavljajo statistično značilne razlike pri p ≤ 0,01 oz. p ≤ 0,05
(rezultati testa ANOVA v prilogi B).

4.4.1.3 Karotenoidi
Podobno kot pri klorofilu a in b se statistično značilne razlike vsebnosti karotenoidov v
listih niso pojavljale, in sicer pri podatkih preračunanih na suho maso vzorca (preglednica
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2). Vsebnost karotenoidov na površino vzorca je največja na lokaciji št. 1, ki se razlikuje
od lokacije št. 2 in št. 3 (povprečja so podana v prilogi A, statistične analize so v prilogi B)
(slika 16).

Vsebnost karotenoidov na
površino vzorca P (mg dm-2)

4
3,5

a

3
2,5

b
b

2
1,5
1
0,5
0

lokacija 1

lokacija 2

lokacija 3

Slika 16: Vsebnost karotenoidov na površino vzorca P (mg dm-2). Podatki so prikazani kot okvirji z mediano, ki
predstavljajo polovico podatkov, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke, n = 20. Različne črke nad ročaji
predstavljajo statistično značilne razlike pri p ≤ 0,01 oz. p ≤ 0,05 (rezultati testa ANOVA v prilogi B).

4.4.2 Antociani
Vsebnost antocianov na površino lista je največja na referenčni lokaciji in najmanjša na
najbolj prašni lokaciji (lokacija št. 2) (slika 17). Pri rezultatih preračunanih na suho maso
vzorca tako kot pri ostalih barvilih nismo dobili statistično značilnih razlik (preglednica 2).
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Vsebnost antocianov na površino
vzorca P (dm2); (relativna enota)

450

b
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a

a
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0

lokacija 1

lokacija 2

lokacija 3

Slika 17: Vsebnost antocianov na površino vzorca P (dm2); (relativna enota). Podatki so prikazani kot okvirji z mediano,
ki predstavljajo polovico podatkov, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke, n = 20. Različne črke nad ročaji
predstavljajo statistično značilne razlike pri p ≤ 0,01 oz. p ≤ 0,05 (rezultati Kruskall-Wallisovega testa v prilogi B).

4.4.3 UV-absorbirajoče snovi
Pri podatkih, preračunanih na suho maso vzorca, tudi v vsebnosti UV-A- in UV-Babsorbirajočih snovi ni statistično značilnih razlik (preglednica 2). Vsebnost UV-A- in UVB-absorbirajočih snovi na lokacijah št. 1 in št. 2 ni značilno različna, medtem ko je na
lokaciji št. 3 vsebnost UV-A-absorbirajočih snovi večja (slika 18).
4.4.3.1 UV-A-absorbirajoče snovi na površino vzorca
Največ UV–A-aborbirajočih snovi je na lokaciji št. 1 in št. 2, ki se razlikuje od lokacije št.
3 (povprečja so podana v prilogi A, statistične analize so v prilogi B) (slika 18).
4.4.3.2 UV-B-absorbirajoče snovi na površino vzorca
Kot pri UV-A-absorbirajočih snoveh, je največ UV-B-absorbirajočih snovi na lokaciji št. 1
in št. 2 in najmanj na referenčni lokaciji (lokaciji št. 3) (povprečja so podana v prilogi A,
statistične analize so v prilogi B) (slika 18).
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površino vzorca (relativna enota/cm2)

b

UV-A absorbirajoče snovi

s

15
13

29

UV-B absorbirajoče snovi

a
c

u

11
9
7
5
3

lokacija 1,
UV-A

lokacija 2,
UV-A

lokacija 3,
UV-A

lokacija 1,
UV-B

lokacija 2, lokacija 3,
UV-B
UV-B

Slika 18: Vsebnost UV-A-absorbirajočih (zeleno-oranžna) in vsebnost UV-B-absorbirajočih (rumeno-vijolična) snovi na
površino vzorca P (cm2); (relativna enota/P). Podatki so prikazani kot okvirji z mediano, ki predstavljajo polovico
podatkov, ročaji predstavljajo neizstopajoče podatke, n = 20. Različne črke nad ročaji predstavljajo statistično značilne
razlike pri p ≤ 0,01 oz. p ≤ 0,05 (rezultati Kruskall-Wallisovega testa v prilogi B).

4.4.4 Odbojnost lista
Primerjava rezultatov na različnih lokacijah kaže, da je ob prisotnosti prahu krivulja bolj
izravnana, medtem ko je pri opranih listih in na referenčni lokaciji nekoliko bolj izrazit vrh
v zelenem delu in večja absorpcija pri nižjih valovnih dolžinah. Na najbolj onesnaženem
območju, lokaciji št. 2, so velike statistično značilne razlike v območju UV-spektra (do 400
nm) in vidnem delu spektra (400–700 nm), (p

≤

0,01), medtem ko statistično značilnih

razlik v spektrih odbojnosti v območju nad 705 nm ni. Manjše statistično značilne razlike
pa so pri približno 700 nm (700–705 nm) in 850 nm (840–855 nm), (p ≤ 0,05) (slika 20).
Manjše statistično značilne razlike so na lokaciji št. 1, kjer v NIR-območju sevanja 700–
800 nm statistično značilnih razlik v spektrih odbojnosti med listi, kjer smo prah odstranili,
in listi s prahom ni. Statistično značilne razlike (p

≤

0,01) so pri valovnih dolžinah 520–

575 nm v vidnem delu spektra, medtem ko so na območju 280–520 nm, 575–700 nm in
865–890 nm manjše, a statistično še vedno značilne razlike (p ≤ 0,05) (slika 19).
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Slika 19: Odbojni spektri umitih (zelena) in neumitih (oranžna) listov na lokaciji št. 1. Prikazane so povprečne vrednosti;
n = 20.

Slika 20: Odbojni spektri umitih (zelena) in neumitih (oranžna) listov na lokaciji št. 2. Prikazane so povprečne vrednosti;
n = 20.
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Slika 21: Odbojni spektri umitih (zelena barva) listov na lokaciji št. 3. Prikazane so povprečne vrednosti; n = 20. Na
lokaciji št. 3 so nam meritve motnosti pokazale, da prahu ni.

4.5 POVEZANOST MED LASTNOSTMI LISTOV, PRISOTNOSTJO PRAHU IN
SPEKTRI
Redundančna analiza je pokazala, da trije od merjenih parametrov značilno vplivajo na
variabilnost odbojnih spektrov in skupaj razložijo 58 % njihove variabilnosti (preglednici 3
in 4). Pri tem debelina stebričastega tkiva razloži 44 %, prisotnost prahu na listu 9 % in
specifična listna površina 5 % variabilnosti spektrov. Pri razporeditvi različnih skupin
listov vzdolž parametra prah se nakazuje tudi obremenjenost različnih lokacij s prahom.
Pozitivna korelacija med spektri in debelino stebričastega tkiva ter obratno sorazmerje s
SLA nakazuje pomemben vpliv strukture lista (slika 22).
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Preglednica 3 : Lastne vrednosti in kumulativni odstotek pojasnjene variance prvih štirih kanoničnih osi ter korelacijski
koeficienti med prvimi štirimi kanoničnimi osmi.

1

2

3

4

Lastne vrednosti

0,573

0,004

0,000

0,419

Odnos spektri-lastnosti

0,760

0,828

0,356

0,000

Kumulativni %
variance spektrov:

57,3

57,8

57,8

99,7

Kumulativni %
odnosa spektri-lastnosti:

99,2

100,0

100,0

0,0

Osi

Skupna varianca
1,000

Vsota vseh lastnih vrednosti

1,000

Vsota vseh kanoničnih lastnih vrednosti

0,578

Preglednica 4 : Parametri, ki statistično značilno razložijo variabilnost spektrov in delež pojasnjene variance.

Delež
Parameter

pojasnjene

LambdaA

P

F

variance (%)
Stebričasto tkivo

44

0,44

0,001

37,94

Prah

9

0,09

0,008

8,29

SLA

5

0,05

0,029

5,76
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Slika 22: Ordinacijski diagram redundančne analize (RDA), ki prikazuje statistično značilne parametre, ki pojasnjujejo
variabilnost odbojnih spektrov (1–10: lokacija 1 (list s prahom), 11–20: lokacija 1 (list brez prahu), 21–30: lokacija 2 (list
s prahom), 31–40: lokacija 2 (list brez prahu), 41–50: lokacija 3 – referenčna lokacija).
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI
5.1 RAZPRAVA
V diplomskem delu nas je zanimal vpliv prahu na optične lastnosti lista bukve. Proučevali
smo, ali fini delci v ozračju, ki se odlagajo na listne površine v obliki prahu, vplivajo na
zgradbo lista (debelino lista, debelino kutikule, debelino zgornje in spodnje povrhnjice,
debelino stebričastega in gobastega tkiva), na vsebnost barvil (klorofil a in b, antociani in
karotenoidi) in odboj svetlobe.
Med seboj smo primerjali liste z dveh lokacij pri kamnolomu, ki sta bili pod vplivom
prahu, in referenčno lokacijo, ki je od kamnoloma oddaljena 2,5 km. Vpliv prahu se je
najbolj pokazal pri določenih anatomskih značilnostih, vsebnostih barvil in odbojnosti,
medtem ko je bilo manj vpliva zaznati pri vsebnosti UV-absorbirajočih snovi.
5.1.1 Količina prahu na lokacijah
Na listih bukve se prašni delci na območju kamnoloma odlagajo v precej večjih količinah,
kot se na območju izven kamnoloma. Največ prahu se je odlagalo na listih na lokaciji št. 2,
ki je bila poleg kamnolomu izpostavljena tudi cestnemu prahu.
Na podlagi že narejenih raziskav lahko sklepamo, da so rastline učinkovit filter za
odlaganje prašnih delcev, prav zato se je predlog in priporočilo za nasaditev rastlin okoli
kamnoloma v zadnjih nekaj letih začel uresničevati. Nasaditev dreves, ki so odporna na
onesnaženje (vednozelena in listopadna drevesa, ki onesnaženost lajšajo/zmanjšujejo s
filtriranjem, prestrezanjem in absorbiranjem onesnaževalcev), je zato učinkovit način
zmanjševanja zračnega onesnaževanja (Chaulya in sod., 2000).
Za določitev ustreznega zelenega pasu so pomembni različni dejavniki, kot so oddaljenost
od vira onesnaženja, širina in višina zelenega pasu. Za vzpostavitev zelenega pasu
potrebujemo tudi informacije o podnebju, tleh in človeških vplivih, saj lahko le tako
izberemo primerne drevesne vrste (Chaulya in sod., 2000).
5.1.2 Anatomske značilnosti
Ugotovili smo, da prah vpliva na anatomske značilnosti lista. Pod vplivom prahu je
debelina lista večja, kot brez prahu (slika 6). Debelina lista je večja na lokaciji št. 1 ob
kamnolomu, kar povezujemo z njeno lego. Lokacija št. 1 je imela prisojno lego in glede na
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pojavljanje gabra, lahko sklepamo, da tudi bolj toploljubo. Debelina lista pa je verjetno
povezana tudi z obliko in gostoto drevesne krošnje, ter ontogenetsko stopnjo razvoja
dreves (Prajapati, 2012), ki je bila na lokaciji št. 1 najmanjša. Povezave med debelino
kutikule in spodnje povrhnjice ter prahom nismo opazili, saj so bile debeline na vseh
lokacijah približno enake. Razlike so se pojavile v debelini stebričastega (slika 9) in
gobastega (slika 10) tkiva ter zgornje povrhnjice (slika 8). Ponovno so bile največje
razlike med referenčno lokacijo in lokacijo št. 1, kjer so bila tkiva debelejša od tistega na
lokaciji št. 2. Ti rezultati pa so v koleraciji s SLA, ki je največja na referenčni lokaciji in
najmanjša na lokaciji št. 1 (slika 11), kar ne moremo pripisati le prisotnosti prahu, ampak
tudi drugim okoljskim dejavnikom, kot so prisojna lega in sušnost rastišča.
Listnih rež na zgornji povrhnjici skoraj ni bilo mogoče opaziti (slika 12). Ugotovili smo, da
se število listnih rež pri rastlinah, ki so pod vplivom prahu, povečuje (slika 13). Tudi pri
številu smo opazili, da je največ listnih rež na lokaciji št. 1, vendar po številu ne odstopajo
veliko od lokacije št. 2. Statistično značilne razlike se pojavijo pri primerjavi z referenčno
lokacijo, kjer je listnih rež najmanj, vendar so te daljše in širše, kot so na lokacijah, ki so
izpostavljene prahu (slika 14). nekateri avtorji navajajo, da so listne reže na območju
vpliva prahu navadno nekoliko večje od ostalih celic (Rai in sod., 2009).
5.1.3 Biokemijske značilnosti listov
Biokemijske analize nam niso pokazale statistično značilnih razlik v vsebnosti klorofila a
in b, karotenoidov, antocianov ter vsebnosti UV-A- in UV-B-absorbirajočih snovi,
preračunanih na suho maso lista (preglednica 2). Razlike se pojavljajo pri rezultatih,
preračunanih na površino lista, kar je povezano z morfološkimi značilnostmi listov, ki so
prilagojeni na različne razmere rastišč. Dosedanje raziskave so pokazale, da odlaganje
prahu na mestih onesnaženja poveča vsebnost klorofilov in karotenoidov v vseh vrstah
rastlin v primerjavi z rastlinami na neonesnaženem območju (Kumar in Thambavani,
2012). Maletsika in Nanos (2011) sta preučevala vpliv prahu na liste jablane, breskve in
oljke, in prišla do zaključka, da lahko prah zviša vsebnost klorofilov na površino lista, kar
sta povezala s senčenjem listov zaradi prahu. Prav tako smo tudi v našem primeru opazili
porast klorofila a in klorofila b (slika 15). Vendar je ponovno prišlo do največje razlike
med referenčno lokacijo in lokacijo št. 1, na kar je verjetno vplivala prisojna lega lokacije
št. 1 in posledično manjša površina listne ploskve. Na listih vseh lokacij je bila večja
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vsebnost klorofila a kot klorofila b, kar je povezano s tem, da smo vzorčili na zunanji
strani krošnje. Vsebnost karotenoidov je bila prav tako večja pri listih na območju
povečane količine prašnih delcev, le da je bilo med lokacijo št. 1 in št. 2 večje odstopanje,
kot med lokacijo št. 2 in referenčno lokacijo (slika 16), kar je nasprotno od pričakovanega
po Kumarju in Thambavaniju (2012), ki sta pri vseh preučevanih vrstah (Azadirachta
indica (indijska melija), Pongamia pinnata (indijska bukev), Delonix regia (plamenečo
drevo), Polyalthia longifolia in Ficus religiosa (budovo drevo)) na onesnaženem območju
opazila upad vsebnosti karotenoidov.
V nasprotju s klorofili in karotenoidi je prišlo do upada vsebnosti antocianov (slika 17), kar
lahko povezujemo z dejstvom, da so to pigmenti, ki predstavljajo zaščito listnega tkiva,
absorbirana svetloba pa se ne uporabi za fotosintezo (Nikiforou in sod., 2010).
UV-B-del sončevega sevanja inducira nastanek molekul, ki absorbirajo UV-B-sevanje
(Gaberščik in sod., 2001). UV-A- in UV-B-absorbirajoče snovi so pomembna zaščita pred
UV-B-sevanjem, ki lahko povzroči poškodbe DNA v živih organizmih. UV-A-žarki
prodrejo skozi list bolj globoko kot UV-B (Yoshimura in sod., 2009). Rastline se na UVB-sevanje odzovejo različno, glede na morebitne poškodbe in učinkovitost zaščitnih
mehanizmov (Gaberščik in sod., 2001).
V nekaterih primerih lahko UV-A- in UV-B-sevanje spodbuja sintezo klorofilov in
karotenoidov (Gaberščik in sod., 2001). Do razlik v vsebnosti UV-A- in UV-Babsorbirajočih snovi je prišlo le v primerjavi med referenčno lokacijo, ki vsebuje najmanj
UV-absorbirajočih snovi in lokacijo št. 1, ki vsebuje največ UV-absorbirajočih snovi (slika
18), kar je lahko posledica nekoliko večje osenčenosti rastlin na lokaciji št. 3, zaradi večje
gostote krošnje in osojne lege.
5.1.4 Odbojnost lista
Pri raziskavi odbojnosti lista smo med seboj primerjali sprane liste (liste brez prahu) in
liste s prahom z obeh lokacij v bližini kamnoloma ter z referenčne lokacije. Prišli smo do
ugotovitev, da je na lokaciji št. 1 in št. 2 odbojnost večja pri listih s prahom, kot če prah iz
listov odstranimo (sliki 19 in 20). Že veliko raziskovalcev je prišlo do enake ugotovitve; da
spremembe v odbojnosti niso povezane le s prisotnostjo prahu, ampak tudi s stresom, ki
zaradi tega nastane (Chong in sod., 2008). Stres se najbolj odraža v spremembi odbojnega
spektra v območju med 400 in 850 nm. tako med kontrolno kot tudi skupino rastlin, ki so
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pod stresnimi dejavniki, kjer se odbojnost še dodatno poviša. Največje spremembe se
odražajo z dvigom odbojnosti pri valovni dolžini okoli 700 nm. Raziskave so pokazale, da
je odbojnost lista v relativno ozkem pasu spektra okoli 700 nm pomemben podatek za
določitev stresa in povečane vsebnosti koncentracije klorofila (Carter in Knapp, 2001).
Rezultat doživljanja stresa pri rastlinah skozi daljše obdobje se odraža pri rasti rastlin,
zmanjšani vsebnosti vode ali v zmanjšani koncentraciji klorofila v listih. To lahko vodi do
tega, da obstoječe rastline zamenjajo bolj obstojne/tolerantne vrste rastlin, kar vodi do
prilagoditve na življenjski prostor (Male in sod., 2010).
Na lokaciji št. 2 so v območju UV-A-svetlobe (350 – 400nm) večje razlike med spranim in
nespranim listom, kot na lokaciji št. 1. Največje razlike na lokaciji št. 2 so na območju
modro-zelenega in rdečega območja (500–700 nm) (slika 20). Na tem območju na
odbojnost vplivajo predvsem barvila (klorofili, antociani in karotenoidi) (Underwood in
sod., 2007). Na lokaciji št. 1 so največje razlike v območju med 500 in 570 nm (predvsem
na območju modro-zelenega dela spektra) (slika 19).
Na referenčni lokaciji (lokacija št. 3) so meritve motnosti pokazale, da prahu ni (slika 21).

5.1.4.1 Anatomske in biokemijske lastnosti v povezavi z odbojnimi spektri
Redundančna analiza je pokazala, da več kot 50% variabilnosti odbojnih spektrov razložijo
trije od merjenih parametrov: debelina stebričastega tkiva, prisotnost prahu na listu in
specifična listna površina. Od teh nam poda največ podatkov o odbojnosti debelina
stebričastega tkiva (44%), prisotnost prahu na listih le okoli 10% in SLA 5% (preglednica
4).
Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da na odbojnost v veliki meri vpliva struktura
lista. Do ugotovitve, da se optične lastnosti listov, predvsem reflektanca v območju
vidnega in kratkovalovnega spektra, spreminjajo s prisotnostjo prahu so prišli že Eller
(1977), Hope s sodelavci (1991) ter Keller in Lamprecht (1995) (Chaturvedi in sod.,
2012). Na odbojnost lahko vplivajo tudi barvila (Liew in sod., 2008).
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5.2 SKLEPI
V prvi hipotezi smo predvidevali, da prisotnost finih delcev v ozračju, ki se odlagajo na
listne površine v obliki prahu, povzročijo spremembe v anatomski in biokemijski zradbi
lista.
To hipotezo lahko le delno potrdimo, saj smo ugotovili, da je bila debelina lista v
primerjavi z referenčno lokacijo večja, vendar se debelina ne povečuje s količino prahu.
Na lokaciji z največ prahu je bila povprečna debelina lista manjša, kot na lokaciji z manj
prahu, kar lahko verjetno pripišemo dejstvu, da je bila lega lokacije št. 1 prisojna. Z
večanjem debeline lista se zmanjšuje specifična listna površina, kar pomeni, da je v
povprečju največja SLA na lokaciji brez prahu (referenčni lokaciji), najmanjša SLA pa na
lokaciji št. 1, na kar verjetno prav tako vpliva prisojna in toploljubna lega te lokacije. Do
statističnih sprememb pa je prišlo tudi v debelini zgornje povrhnjice, ter gobastega in
stebričastega tkiva, predvsem v primerjavi med lokacijo št. 1 in referenčno lokacijo. Prah
vpliva tudi na večje število listnih rež na mm2 in njihovo obliko (so krajše in ožje),
povečuje vsebnost klorofilov, karotenoidov in UV-absorbirajočih snovi in zmanjšuje
vsebnost antocianov. Tudi pri biokemijskih značilnostih lista so se največje razlike pojavile
med lokacijo št. 1 in referenčno lokacijo. Tako lahko sklepamo, da se spremembe ne
pojavijo le zaradi prisotnosti prahu, ampak tudi drugih okoljskih dejavnikov, kot so
svetloba na ravni lista in dostopnost vode.
V drugi hipotezi smo predpostavljali, da prisotnost prahu na površini lista spremeni
optične lastnosti lista.
Ugotovili smo, da se je odbojnost lista med listi s prahom in listi, katerim smo prah
odstranili, med seboj razlikovala. Odbojnost je večja pri listih, ki imajo na površini prašne
delce, vendar je krivulja odbojnosti pri teh listih bolj izravnana. Največje razlike se
pojavijo pri manjših valovnih dolžinah z vrhom v zelenem spektru. Največje razlike v
odbojnosti so na najbolj onesnaženem območju. Prišli smo do sklepa, da prah spremeni
optične lastnosti lista in tako potrdili napovedano hipotezo.
Redundančna analiza je pokazala, da na odbojnost najbolj vplivata poleg prahu na listu še
debelina stebričastega tkiva in SLA.
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V tretji hipotezi smo predpostavljali, da predstavlja bukov sestoj učinkovit filter za
odlaganje prašnih delcev.
Na listih bukve se odlagajo prašni delci na območju kamnoloma v precej večjih količinah,
kot na območju izven kamnoloma. Torej lahko sklepamo, da bukov sestoj predstavlja
učinkovit filter za odlaganje prašnih delcev.
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6 POVZETEK
Rastline so izpostavljene različnim stresnim dejavnikom, ki spremenijo njihovo anatomsko
zgradbo ter biokemijske in optične lastnosti. Eden od stresnih dejavnikov je tudi prah, ki
velja za najbolj razširjenega povzročitelja stresa. V diplomskem delu smo proučevali vpliv
prašnih delcev na optične lastnosti listov bukve, ki je ena izmed najbolj razširjenih
drevesnih vrst v Sloveniji.
Izbrali smo si tri območja proučevanja, dve območji pri kamnolomu ter eno referenčno na
lokaciji 2,5 km oddaljeni od kamnoloma. Na vseh lokacijah smo nabrali liste ter analizirali
njihovo zgradbo ter biokemijske in optične lastnosti.
Zgradbo lista smo analizirali z merjenjem debeline lista, kutikule, zgornje in spodnje
povrhnjice ter stebričastega in gobastega tkiva. Merili smo tudi število in velikost listnih
rež. Pri biokemijskih analizah nas je zanimala vsebnost klorofilov, karotenoidov,
antocianov ter UV-absorbirajočih snovi. Zanimala nas je tudi odbojnost lista ter povezava
odbojnosti z ostalimi merjenimi parametri.
Ugotovili smo, da prah v veliki meri vpliva na anatomske in optične lastnosti lista ter v
manjši meri na biokemijske lastnosti lista.
Zaradi prašnih delcev se poveča debelina lista, predvsem na račun večje debeline zgornje
povrhnjice ter stebričastega in gobastega tkiva, in zmanjša specifična listna površina.
Vendar pa se debelina lista ne povečuje z vedno večjo količino prahu, prav tako ne
moremo trditi, da je z večjo količino prahu manjši SLA.
Do razlik v biokemijskih lastnostih pride samo pri podatkih, ki so preračunani na suho
maso lista, kar lahko povežemo z značilnostmi mezofila. Prah vpliva na

povečano

vsebnost klorofila a in b ter karotenoidov, v manjši meri tudi na UV-A- in UV-Babsorbirajoče snovi, kar lahko povežemo s senčenjem listov.
Listi, na katerih se odlagajo prašni delci, imajo večjo odbojnost, ki se povečuje bolj
linearno, kot pri listih, katerim smo prašne delce odstranili. Največje razlike se pojavijo pri
nižjih valovnih dolžinah z vrhom v zelenem spektru. Na odbojnost v največji meri vpliva
debelina stebričastega tkiva, prisotnost prahu in specifična listna površina.
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7 SUMMARY
Plants are exposed to different stress factors that change their anatomic structure,
biochemical features and optical features. One of the stress factors is also dust, which is
one of the most widespread stress instigators. In this diploma thesis we examined the
impact of dust particles on optical properties of beech tree leaves, which is one of the most
widespread tree species in Slovenia.
We chose three study areas – two near a quarry and a reference one on a location
approximately 2,5 km away. From the locations we then collected the leaves and analyzed
their structure, and biochemical and optical features.
To analyse the leaf we measured the thickness of the leaf, the cuticle, the upper and lower
epidermis, and the stem and spongy tissue. We also measured the number and size of leaf
cracks. For the biochemical analysis we focused on the chlorophyll, carotenoids and
anthocyanians content, and the UV-absorbance. We were also interested in the reflectance
of the leaf and the connection of this reflectance with other measured parameters.
We discovered that dust widely influences the anatomical and optical properties of the leaf
and to a lesser extent also the biochemical properties.
Due to the dust particles the thickness of the leaf increases, mainly because of a thicker
upper epidermis and the stem and spongy tissue, but the specific leaf surface decreases.
However, the thickness of the leaf does not increase proportionally with the amount of
dust, as well as a more dust does not proportionally decrease the specific leaf surface.
Differences in biochemical properties appeared only in the data that was calculated with
the dry mass of a leaf, which can be connected to the properties of mesophyll. Dust causes
an increase in the level of chlorophyll a and b, as well as carotenoids, and to a lesser degree
also in UV-absorbing substances, which can be linked to shading of the leaves.
Leaves that are covered with dust particles are more reflective. The reflectivity increases in
a more linear manner than with leaves without dust. The biggest differences occur with
lower wavelengths with their peak in the green spectrum.
Thicknesses of the stem tissue, presence of dust and the specific leaf surface have the
greatest impact on reflectance.
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8 PRENOS PRIDOBLJENEGA ZNANJA NA POUČEVANJE V OSNOVNI ŠOLI
Ob pregledu posodobljenih učnih načrtov sem prišla do ugotovitve, da je snov za osnovno
šolo dokaj zapletena.
Učenci morajo, preden se seznanijo z biokemijskimi lastnostmi in odbojnostjo lista, dobro
poznati osnovno zgradbo. S spoznavanjem zgradbe lista bi pričela že v 6. razredu pri
vsebinskem sklopu Živa narava.
Zamislila sem si, da bi izvedla naravoslovni dan, v katerem bi se učenci seznanili z
drevesnimi vrstami v njihovi okolici (bližnjem gozdu), zgradbo in obliko lista ter dejstvom,
da je list pomemben rastlinski organ. Poleg tega bi spoznali, da rastline za svoje delovanje
nujno potrebujejo svetlobo za proces fotosinteze.
Naravoslovni dan bi bil sestavljen iz dela na terenu, kjer bi ob sprehajanju s pomočjo
določevalnih ključev spoznavali vrste dreves. V drugem delu, ki bi potekal v učilnici, bi se
seznanili z listi, za katere morajo učenci razumeti, da so pomembni rastlinski organi.
Nabrane liste bi razporedili glede na oblike listne ploskve, pod mikroskopom bi si ogledali
zgradbo lista, ki s prostim očesom ni vidna. Učenci bi se ponovno seznanili s pojmom
celice kot osnovnim gradnikom vseh živih bitij. Na podlagi eksperimentov bi spoznali, da
rastline skozi liste izgubljajo vodo in ugotavljali, na kateri strani listne ploskve je več
listnih rež.
Učenci bi bili tako skozi celotni naravoslovni dan aktivno vključeni v učni proces.
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Učna priprava
NARAVOSLOVNI
DAN

Predmet

Razred

NARAVOSLOVJE

6.

Učna tema

Zgradba in delovanje rastlin

Učna enota

Živa in neživa narava
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Ura

Osnovni podatki o naravoslovnem dnevu:
Operativni cilji:

Učenci spoznajo različne drevesne vrste, prepoznajo različne
oblike lista, spoznajo njegove funkcije in naloge.

Kognitivni (spoznavni) cilji:
Učenci:


spoznajo, da lahko s pomočjo mikroskopa vidimo
stvari, ki so s prostim očesom nevidne,



razumejo, da so organizmi zgrajeni iz celic in da imajo
celice notranjo zgradbo,



spoznajo, da se med fotosintezo svetlobna energija s
pomočjo klorofila pretvori v energijo, ki je vezana v
organskih snoveh (sladkor); rastline organske snovi

Vzgojno-izobraževalni

uporabljajo kot vir energije,


cilji:

spoznajo, da celice tvorijo tkiva, tkiva sestavljajo
organe (list, steblo, korenina), ki opravljajo posebne
naloge; organi gradijo organizem, ki deluje kot
usklajena celota,



razumejo, da rastlina izgubi zelo veliko vode, ker mora
odpreti listne reže za privzem ogljikovega dioksida,



spoznajo in uporabijo osnovna merila za razvrščanje
rastlin,



spoznajo, da vrste združujemo v širše skupine,



razvrstijo rastline v bližnjem ekosistemu v širše
sistematske kategorije z uporabo določevalnih ključev.
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Konativni cilji:
Učenci:


spremljajo delo učitelja,



razvijejo sposobnost samostojnega dela,



razvijejo sposobnost sodelovanja.

Psihomotorični cilji:
Učenci:

Učni pripomočki:



uporabljajo razne pripomočke,



opazujejo,



sodelujejo,



rišejo skico.

Določevalni ključ, vrečka za nabiranje listov in vejic, tabla,
preparati, zvezek, pisalo, kozarci, projektor, mikroskop.

POTEK NARAVOSLOVNEGA DNE
Delo na terenu
Z učenci se zberemo pred šolo ter vsakemu učencu razdelimo preprost določevalni ključ
(npr. Bajd B. 2012. Moji prvi listavci: preprost določevalni ključ. 1. natis. Celovec,
Mohorjeva). Že pred naravoslovnim dnevom posvetimo del učne ure spoznavanju te
knjige, tako da znanje samo obnovimo in za uvod določimo drevo pred šolo. Nato se
odpravimo čez gozd, kjer učenci določajo drevesa, si jih zapisujejo na list ali v zvezek, ter
nabirajo njihove liste. Ko vsak učenec sam določi vsaj 5 dreves, se vrnemo v razred.
Delo v razredu
Učenci se razdelijo v skupine. Po skupinah pregledajo vrste dreves in nabrane liste ter jih
razvrstijo v skupine glede na listne ploskve (enostaven list, krpat list, sestavljen list).
Lahko si izberejo tudi kakšen drug kriterij, pomembno je, da jih med seboj ločijo. Nato v
vsaki skupini določijo vodjo, ki poroča o drevesih, ki so jih določili člani njegove skupine,
ter o kriterijih, po katerih so liste razvrstili v različne skupine. Vrste dreves si zapišejo v
zvezek.
Po poročanju si v zvezek skupaj zapišemo in narišemo (učitelj na tablo) različne liste in
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njihovo delitev glede na listne ploskve (upoštevamo obliko listnega roba in oblike listov).
Po končanem poročanju učitelj pod mikroskopom na projektorju pokaže preparat lista.
Postopoma skupaj z učiteljevo razlago in risanjem na tablo (učenci rišejo v zvezek)
spoznavajo osnovno zgradbo lista (kutikulo, spodnjo in zgornjo povrhnjico, listno sredico
in barvila, listne reže). Ob sliki na tabli razložimo funkcije posameznih delov ter kako vsi
ti deli vplivajo na sprejem svetlobe (fotosintezo) in kako listi izgubljajo vodo.
Za konec vsaka skupina nastavi dva eksperimenta. S prvim bomo poskušali pokazati, na
kateri strani listov so reže, z drugim pa, ali drevesa res oddajajo vodo skozi liste.
Eksperiment 1: Na kateri strani lista so reže?
Izberemo drevo, če je možno vsaka skupina drugega. Z vazelinom en list namažemo po
zgornji, drugega po spodnji strani. Vazelin bo zamašil odprtine. Vsak list posebej
zavežemo v majhno, prozorno plastično vrečko. Poskrbimo, da je vrečka dobro zavezana,
da bo tesnila. Ob sončnem vremenu pogledamo list čez približno eno uro in ugotovimo, na
kateri strani lista bo izstopilo več vode.
Eksperiment 2: Izgubljanje vode
Vsaki skupini razdelimo dve približno enaki vejici in dva kozarca. Z ene vejice odstranimo
vse liste in ju nato postavimo v ločena kozarca z vodo. Označimo višino vodne gladine in
zavežemo ozko plastično vrečko na eno vejico z listi. Opazujemo ves teden in vsak dan
označimo višino vode v kozarcih. Na koncu ugotovimo, za koliko se je znižala gladina
vode pri vejici z listi in vejici brez njih.
Literatura:
-

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovlje
ni_UN/UN_naravoslovje.pdf (27.3.2013)

-
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Mihelič B., Djuraki M. D., Torkar G., Gunde K. M., Jerman R. 2005. Naravoslovje
6: učbenik za 6. razred devetletke; Priloga: Kaj vem o rastlinah. 1. izdaja. 1. natis.
Ljubljana, Rokus: 12–14 str.
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PRILOGE
Priloga A
Povprečne vrednosti merjenih parametrov + standardna deviacija, n=20, SLA-specifična listna površina

Parameter / lokacija

Lokacija 1

Lokacija 2

Lokacija 3

Debelina lista (µm)

101 + 10,3

84,8 + 8,76

75,9 + 14,1

Debelina kutikule (µm)

2,83 + 0,51

2,86 + 0,50

2,80 + 0,66

Debelina zg. povrhnjice (µm)

9,77 + 1,09

8,38 + 1,47

7,18 + 1,11

Debelina sp. povrhnjice (µm)

7,81 + 0,58

7,85 + 1,54

8,65 + 0,85

Stebričasto tkivo (µm)

35,3 + 5,92

28,6 + 4,44

26,6 + 4,25

Gobasto tkivo (µm)

45,5 + 6,09

37,2 + 5,41

30,8 + 9,25

SLA (cm2/g)

230 + 63,9

281 + 45,6

360 + 72,6

Število listnih rež na mm2

2,11 + 3,82

0,32 + 1,42

-

Širina listnih rež (µm)

1,29 + 2,59

0,13 + 0,59

-

Dolžina listnih rež (µm)

1,22 + 2,39

0,19 + 0,85

-

Število listnih rež na mm2

206 + 30,2

199 + 54,3

137 + 30,4

Širina listnih rež (µm)

14,1 + 1,95

14,5 + 1,89

19,5 + 1,54

Dolžina listnih rež (µm)

17,7 + 3,49

17,6 + 2,69

22,3 + 1,15

Antociani na površino vzorca (relativna enota mg dm-2)

39,2 + 4,79

33,1 + 9,83

78,5 + 30,6

Antociani na maso vzorca (relativna enota/SS (mg)

89,6 + 22,1

94,3 + 21,9

104 + 22,3

Klorofil a na površino vzorca (mg dm-2)

2,16 + 0,36

1,78 + 0,66

1,28 + 0,38

Klorofil a na maso vzorca (mg/g SS)

4,96 + 1,44

4,94 + 1,56

4,55 + 1,30

Klorofil b na površino vzorca (mg dm-2)

0,96 + 0,29

0,68 + 0,23

0,54 + 0,17

Klorofil b na maso vzorca (mg/g SS)

2,26 + 0,80

1,85 + 0,76

1,92 + 0,67

Karotenoidi na površino vzorca (mg dm-2)

0,65 + 0,15

0,46 + 0,11

0,36 + 0,13

Karotenoidi na maso vzorca (mg/g SS)

1,40 + 0,32

1,31 + 0,36

1,28 + 0,41

9,46 + 1,80

9,20 + 3,06

7,41 + 2,05

2,22 + 0,64

2,59 + 0,58

2,89 + 1,53

9,38 + 2,38

9,20 + 3,06

7,41 + 2,05

2,11 + 0,62

2,53 + 0,64

2,11 + 0,95

ANATOMSKI PARAMETRI

Zgornja povrhnjica

Spodnja povrhnjica

BIOKEMIJSKI PARAMETRI

UV-A-absorbirajoče snovi na površino vzorca (relativna
enota cm-2)
UV-A-absorbirajoče snovi na maso vzorca
(relativnaenota/ SS (mg)
UV-B-absorbirajoče snovi na površino vzorca (relativna
enota cm-2)
UV-B-absorbirajoče snovi na maso vzorca
(relativnaenota/ SS (mg)
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Priloga B
Razlike med pari različnih lastnosti listov bukve (Fagus sylvatica L.) na izbranih lokacijah, podane z Tukeyevim testom oz. neparametričnim Kruskall-Wallisovim testom; * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, ns – ni statistično
značilnih razlik, SLA-specifična listna površina

Parameter/primerjani tereni

1 in 2

1 in 3

2 in 3

Debelina lista

**

**

*

Debelina kutikule

ns

ns

ns

Debelina zg. povrhnjice

**

**

*

Debelina sp. povrhnjice

ns

ns

ns

Stebričasto tkivo

**

**

ns

Gobasto tkivo

**

**

**

SLA

ns

**

*

Število listnih rež

ns

ns

ns

Širina listnih rež

ns

ns

ns

Dolžina listnih rež

ns

ns

ns

Število listnih rež

ns

**

**

Dolžina listnih rež

ns

**

**

Širina listnih rež

ns

**

**

Antociani na površino vzorca

*

**

**

Antociani na maso vzorca

ns

ns

ns

Klorofil a na površino vzorca

**

**

**

Klorofil a na maso vzorca

ns

ns

ns

Klorofil b na površino vzorca

*

**

ns

Klorofil b na maso vzorca

ns

ns

ns

Karotenoidi na površino vzorca

**

**

**

Karotenoidi na maso vzorca

ns

ns

ns

UV-A-absorbirajoče snovi na površino vzorca

ns

*

ns

UV-A-absorbirajoče snovi na maso vzorca

ns

ns

ns

UV-B-absorbirajoče snovi na površino vzorca

ns

*

ns

UV-B-absorbirajoče snovi na maso vzorca

ns

ns

ns

ANATOMSKI PARAMETRI

Zgornja povrhnjica

Spodnja povrhnjica

BIOKEMIJSKI PARAMETRI
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