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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
Ant.

Antociani

agg.

agregat

UV

ultra vijolična svetloba

UV-A

ultravijolično sevanje A z valovno dolžino 320-400 nm

UV-B

ultravijolično sevanje B z valovno dolžino 280-320 nm

UB-C

ultravijolično sevanje C z valovno dolžino 100-280 nm

PAR

fotosintezno aktivni spekter sevanja

IR

Infra rdeče sevanje

NIR

bližje infra rdeče sevanje

CO2

ogljikov dioksid

VIS

območje vidne svetlobe

SLA

specifična listna površina

SPK

močvirska spominčica (Myosotis scorpioides agg.)– kopenska
oblika

SPV

močvirska spominčica (Myosotis scorpioides agg.)– vodna oblika

VERK

vodni jetičnik (Veronica anagallis-aquatica )– kopenska oblika

VERV

vodni jetičnik (Veronica anagallis-aquatica )– vodna oblika

Ca,b

Koncentracija klorofila a, oziroma klorofila b

V

Prostornina ekstrakta

E470,
E662
P

E530,

E645, ekstinkcija pri izbrani valovni dolžini
površina vzorca

Kl a,b

vsebnost klorofila a, b

Rpm

obrati na minuto

UV abs

Snovi, ki absorbirajo ultravijolično sevanje

I

integral enkstinkcijskih vrednosti v intervalu določenih valovnih
dolžin
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UVOD

»Nekateri so ga imenovali Lugeam paludem, nekateri pa, kakor n. pr. Strabo, Lugeum
lacum. Pri novejših piscih nosi ime Lacus Zirknicensis ali Cerkniško jezero, po trgu, ki
je tam blizu« (Valvasor, Rupel, & Gerlanc, 1951).
Janez Vajkard Valvasor je eden prvih piscev, ki se je zaradi površnih in premalo
raziskanih opisov Cerkniškega jezera lotil podrobnejših raziskav in svoja dognanja
zapisal v Slavi Vojvodine Kranjske. Zapisal je še: »Zdi se mi, da je jezero vredno, da
sem se zaradi njega toliko potrudil, ker ga imam za eno največjih naravnih čudes«
(Valvasor, Rupel, & Gerlanc, 1951).
Tudi mi smo se po Valvasorjevem zgledu lotili raziskave majhnega delčka tega
naravnega čudesa. Pri dveh vrstah rastlin z amfibijskim značajem, in sicer vrsti iz
skupine močvirska spominčica (Myosotis scorpioides agg.) in vrsti vodni jetičnik
(Veronica anagallis-aquatica), iz pritoka Cerkniškega jezera, reke Žerovniščice, smo
preučevali morfološke, biokemijske in optične lastnosti listov. Pri vsaki vrsti smo
analizirali po 10 vzorcev vodnih in 10 vzorcev kopenskih rastlin. Želeli smo prispevati
k poznavanju vrst na območju Cerkniškega jezera. Preverili smo ali je možno določiti
naši vrsti na podlagi spektralnega podpisa, kot to počnejo nekateri znanstveniki, kljub
fenotipski variabilnosti znotraj vrst. Obenem smo želeli ugotoviti katere lastnosti listov
najbolj vplivajo na variabilnost spektrov, kar bo prispevalo k razumevanju mehanizmov
izrabe svetlobe pri preučevanih vrstah.
Optične lastnosti so eden izmed pokazateljev vitalnosti rastline, prav tako pa s
preučevanjem optičnih lastnosti rastlin ugotavljamo, ali je rastlina pod stresom, ki v
našem primeru lahko nastane zaradi spremenljivega vodostaja. Predvidevamo, da sta
močvirska spominčica in vodni jetičnik sposobna delovati tako v poplavljenem kot tudi
sušnem obdobju in da medij vpliva na to, kakšne morfološke značilnosti se razvijejo pri
določeni vrsti. Sposobnost uspešnega vršenja fotosinteze v različnih svetlobnih
razmerah je velika prednost amfibijskih rastlin pred kopenskimi rastlinami in
potopljenimi makrofiti, katerih strpnost do raznolikega vodnega okolja je precej nižja.
Znotraj vrste se potopljene rastline oz. njihovi deli morfološko in tudi biokemijsko
razlikujejo od tistih, ki so pretežno nad vodo. Temu botrujejo poleg drugačnega medija
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tudi različne svetlobne razmere nad in pod gladino vode. V povezavi s tem pričakujemo
v rastlinah, ki smo jih našli v različnem okolju, tudi različno vsebnost barvil in različno
svetlobno absorpcijo oz. transmitanco rastlin.
Zastavili smo naslednje hipoteze:
1. Odbojni in presevni spektri se bodo med preučevanima vrstama razlikovali, kar je
povezano z njihovimi morfološkimi in biokemijskimi lastnostmi.
2. Odbojni in presevni spektri se bodo razlikovali znotraj iste vrste med vodnimi in
kopenskimi rastlinami.
3. Odbojnost bo večja pri kopenski obliki listov, saj so bolj neposredno izpostavljene
svetlobnemu sevanju.
4. Presevnost bo višja pri vodni obliki listov, zaradi manjše debeline.
5. Različni obliki posamezne vrste se bosta morfološko in biokemijsko razlikovali.
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3

PREGLED OBJAV

OPTIČNE LASTNOSTI
Rastline so neprestano izpostavljene okolijskim spremembam, med njimi tudi
svetlobnim, tako dolgoročnim kot tudi kratkotrajnim. Temu botrujejo spremembe
vodnega režima, kota sončnih žarkov ter osončenosti rastišča. Absorpcija svetlobe je
povezana z njeno valovno dolžino, saj različni pigmenti v listih absorbirajo le določene
dele svetlobnega spektra (Eckardt, 2012).
Zemeljsko biosfero doseže sevanje valovnih dolžin med 280 in 4000 nm. Krajše
valovne dolžine (UV-C, x žarki,  žarki) ne dosežejo zemeljskega površja, saj se
popolnoma absorbirajo že v stratosferi (Trošt Sedej, 2005). UV svetlobno območje je
razdeljeno na tri dele: UV-C z obsegom od 100 do 280 nm valovne dolžine, UV-B z
obsegom od 280 do 320 nm valovne dolžine in UV-A z obsegom od 320 do 400 nm
valovne dolžine. Manjša kot je valovna dolžina, več energije vsebuje (Yoshimura,
2010). Spektralno območje sevanja med 400 in 700 nm predstavlja fotosintezno aktivni
spekter sevanja (PAR), spekter, ki ga rastline izrabljajo za fotosintezo. PAR spekter
velikokrat enačimo z vidno svetlobo, ki ima podoben spekter sevanja. Jakost svetlobe
izražamo kot gostoto toka fotonov fotosintezno aktivnega spektra sevanja, ki nam pove,
koliko fotonov iz območja PAR prejme rastlina v določenem času, da jih lahko
potencialno uporabi za fotosintezo. Polna dnevna svetloba dosega 2000 mol m-2 s-1
(Trošt Sedej, 2005). Vidni spekter delimo na več barvnih pasov: vijolična svetloba (380
– 425 nm), modra svetloba (425 – 490 nm), zelena svetloba (490 – 272nm), rumena
svetloba (575 – 585 nm), oranžna svetloba (585 – 650) in rdeča svetloba (650 – 750
nm). Velik del sevanja v biosferi predstavlja tudi infra rdeče sevanje (IR) z valovnimi
dolžinami od 700 – 30.000 nm in največjo močjo pri 10.000 nm (Tome, 2006).
Sevanje, ki pade na listno površino, se delno odbije, nekaj se ga absorbira, preostali del
pa prehaja skozi list. Govorimo o reflektanci, absorbanci in transmitanci. Absorbanca je
obratno sorazmerna s transmitanco in reflektanco (Levizou, Drilias, Psaras, & Manetas,
2005). Svetloba, ki zapusti list, je delno ta, ki se od površine odbije in delno tista, ki se
razprši znotraj lista. Na odbojnost oz. reflektanco v največji meri vpliva zgradba
površine lista. Prisotnost trihomov poveča odbojnost svetlobe, nanjo pa vpliva tudi
vlažnost lista. Listi v povprečju odbijejo 6 – 10 % vidne svetlobe, tisti, ki so na videz
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bolj svetleči, pa skoraj še enkrat toliko. Najmočneje se odbija zelena svetloba (10 – 20
%), najmanj odboja pa je pri oranžni in rdeči svetlobi (3 – 10 %). Sevanje, ki se skoraj
popolnoma absorbira, je ultravijolično sevanje, ki se je od listne površine odbije le 3%
ali manj, najmanj sevanja pa rastlina sprejme v območju infrardeče svetlobe (70%
odbojnost). Večina sevanja, ki preide preko listne povrhnjice, se absorbira. Moč sevanja
s prodiranjem preko listnih plasti eksponentno upada. Rastlina v povprečju absorbira 60
– 80% fotosintezno aktivnega spektra PAR, kar pa variira glede na strukturo lista in
količino kloroplastov. Površinska tkiva lista sprejmejo večino UV sevanja in tako
zaščitijo notranja tkiva pred poškodbami. Do njih predre namreč le 1% UV žarkov.
Tako povrhnjica in trihomi delujejo kot UV filtri, ki ščitijo asimilirajoči parenhim. IR
svetloba se skoraj povsem absorbira (Larcher, 2003).
Splošno znano je, da na reflektanco v NIR spektru najbolj vpliva zgradba lista, v
fotosinteznem oz. PAR območju vsebnost pigmentov ter v srednjem IR območju voda
(Slaton, Hunt, & Smith, 2001).
Rastline tekmujejo za svetlobo. Nižje rastline, v senci višjih, prejmejo manj svetlobe,
količina le te pa je odvisna tudi od sončnih žarkov, ki se prebijejo skozi odprtine med
list in tvorijo t. i. svetlobne lise ter svetlobe, ki prodre skozi listne ploskve višje rastočih
rastlin (Taiz & Zeiger, 2010).
Transmitanca oz. presevnost je odvisna od zgradbe in debeline lista. Mehkejši in bolj
gibki listi prepuščajo 10 – 20 % svetlobnega sevanja. Zelo tanki listi prepuščajo do 40%
svetlobe, med tem, ko zelo debeli skoraj ne prepuščajo svetlobe (manj kot 3%).
Transmitanca po svetlobi, ki jo prepušča, sovpada z odbojnimi spektri. Na primer zelena
in NIR svetloba imata tako visoko stopnjo odbojnosti kot tudi prepustnosti. Prepustnost
je torej večja okoli 500 nm in nad 800 nm valovne dolžine (Larcher, 2003).
Povezanost med optičnimi in biokemijskimi lastnostmi so preučevali že različni
znanstveniki in odkrili, da igrajo barvila ključno vlogo pri prestrezanju svetlobne
energije in njenem pretvarjanju v kemično. Klorofili (zeleni pigmenti) in karotenoidi
(rumeno – oranžni pigmenti) absorbirajo svetlobo in jo kot ključni vir energije
prenesejo na fotosintezni sistem. Kadar je neposredne svetlobe več kot jo potrebuje
rastlina za fotosintezo, karotenoidi odvedejo odvečno energijo in s tem zavarujejo
fotosintezni sistem pred poškodbami. Antociani (roza, vijolična in rdeča barvila) tudi
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lahko varujejo rastlino pred prekomernim sevanjem. Antociani so večinoma prisotni v
mezofilu in spodnjem delu epidermisa, kot v zgornji povrhnjici, kjer bi lahko
najučinkovitejše ščitili rastlino pred odvečno svetlobo (Sims & Gamon, 2002).
Pigmenti odražajo tudi fiziološko stanje listov. Klorofili se v stresni situaciji ali ob
staranju listov hitreje izrabljajo kot karotenoidi. Količina antocianov je višja tako v
mladih listih, ki imajo nižjo stopnjo fotosinteze, kot tudi v listih rastlin, ki imajo zaradi
stresa omejeno rast. Prisotni pa so tudi v starajočih se listih določenih vrst (Sims,
Gamon 2002). Veliko raziskav je pokazalo, da rastline, ki so izpostavljene stresu,
povišajo stopnjo reflektance, predvsem v zelenem (okoli 550 nm) in rdečem (okoli 700
nm) svetlobnem spektru. Vseeno pa s spremembo reflektance ne moremo natančno
določiti vrste, narave, trajanja ali vpliva stresa na rastlino, ker se le ta odzove na različne
strese zelo podobno (Baltzer & Thomas, 2005).
Klorofili absorbirajo v rdečem in modrem svetlobnem spektru. V modrem sovpada z
vrhom absorpcijskega spektra karotenoidov, katerega absorpcija se razteza od 400 nm
do 500 nm. V rdečem svetlobnem spektru se vrh absorpcije klorofilov pojavi med 660
in 680 nm. Antociani absorbirajo valovne dolžine okoli 550 nm (Sims & Gamon, 2002).
Iz koncentracije pigmentov, predvsem klorofilov in do neke mere tudi karotenoidov,
lahko sklepamo na vzorce reflektančnega in absorbančnega spektra. Svetloba povzroči
spremembe koncentracije klorofilov in tako vpliva na odbojni spekter. Če bi odstranili
vpliv gostote klorofilov, bi bil vpliv karotenoidov znatnejši (Baltzer & Thomas, 2005).
Semenke imajo v grobem podobne biokemijske in fiziološke lastnosti, zato je tudi
krivulja absorpcije pri določenih valovnih dolžinah podobna. Vendar se relativne
koncentracije fotosinteznih pigmentov razlikujejo znotraj posameznih taksonov. Temu
med drugim botrujejo genetska raznolikost, sezonski cikli, stopnja rasti, vitalnost rastlin
in okolijske razmere (Fyfe, 2003).
Z anatomskega vidika na absorpcijo najbolj vpliva debelina kutikule, ki odbije nekaj
svetlobe pod komplementarnim kotom vpadnemu kotu žarkov na list. Z debelino
kutikule se veča odbojnost. Na optične lastnosti bi lahko posredno vplivale tudi ostale
morfološke lastnosti. Ukrivljenost epidermalnih celic vpliva na koncentracijo in
usmerjanje svetlobnih žarkov, oblika stebričastega tkiva lahko spremeni vstop svetlobe
v notranjost lista, spremembe v obliki gobastega tkiva lahko vplivajo na dolžino poti
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svetlobe, nekatere anatomske spremembe pa vplivajo na razporeditev kloroplastov. Vsi
našteti dejavniki bi lahko vplivali na odbojnost, prepustnost in absorpcijo svetlobe. Ne
smemo zanemariti niti medceličnih prostorov, predvsem zračnih, ki razpršijo sevanje in
tako vplivajo na odbojnosti NIR spektra (Baltzer & Thomas, 2005).
Holmesa in Keillera (2002) poročata, da poleg že naštetih dejavnikov na odbojnost
vplivajo tudi razni voski in trihomi.
Trihomi so različne strukture povrhnjice. To so laski, papile in bodice. V splošnem
trihome delimo na nežlezne, ki imajo zaščitno vlogo, ter žlezne, ki izločajo vodo,
nektar, sluz, toksine, ipd. Po številu celic trihome delimo na enocelične in večcelične.
Slednji so lahko kratki ali dolgi, razvejani ali nerazvejani (Dermastia, 2007).
Prisotnost trihomov poveča odbojnost daljših valovnih dolžin med-tem, ko ima na
ultravijolično sevanje manj vpliva. To je nekoliko odvisno tudi od vrste laskov. Voski
pa za razliko od trihomov vplivajo na povečanje reflektance vseh valovnih dolžin.
Znanstvenika sta liste glede na tip listnih površin, nanašajoč se na poraščenost, razdelila
v štiri kategorije:
1. »Volnati listi«, ki imajo tanke, bele dlačice, daljše od 1 mm,
2. poraščeni listi, ki imajo posamične krajše dlačice, ki so lahko vidne prostim očem in
vključujejo tudi liste s številčnimi in zelo kratkimi togimi dlačicami,
3. goli listi, ki so bodisi gladki, nagubani, grobi ali pa so komaj opazno poraščeni oz.
imajo zelo redko izrasle trihome,
4. povoščeni listi, ki so očitno prekriti z voski. Ti so lahko vidni pod svetlobnim
mikroskopom in odstranjeni s topilom za voske.
Poleg zaščite pred močnim sevanjem imajo voski in trihomi pomembno vlogo tudi pri
zaščiti pred izsuševanjem. Gostota trihomov ali prisotnost voskov zmanjšujejo
izhlapevanje vode skozi listne reže oz. evapotranspiracijo. Poleg tega pa imajo
pomembno vlogo pri branjenju pred plenilci, saj vsebujejo dražilne ali celo strupene
snovi (Holmes & Keiller, 2002).
Gostota trihomov ni pogojena le genetsko, temveč nanjo vplivajo tudi okoljski
dejavniki. Rastlina, ki je pretežno senčna in ne potrebuje pretirane obrambe pred
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sevanjem, bo razvila manj trihomov, prav tako pa bo imela tudi tanjše liste (Levizou,
Drilias, Psaras & Manetas, 2005).
Trihomi močvirske spominčice so nežlezni, mrtvi, 3-celični in celica, ki je na vrhu
laska, izrašča na stičišču med spodnjima celicama, ki sta pritrjeni na epidermis. Vodni
jetičnik ima prav tako mrtve in nežlezne trihome, le da so ti enocelični in enostavni
(Khan in drugi, 2013).

AMFIBIJSKE RASTLINE
V okolju, kjer se neprestano izmenjujeta vodna in kopenska faza, se pogosto pojavljajo
t.i. amfibijske vrste, oz. rastlinske vrste z amfibijskim značajem. Njihove prilagoditve
jim omogočajo funkcioniranje v tako vodnem, kot tudi kopnem okolju. Eno izmed
tovrstnih območij je tudi Cerkniško polje, ki ga večino leta prekriva voda in tudi v času
presihanja ni popolnoma izsušeno. Na tem območju uspeva mnogo amfibijskih vrst,
med njimi tudi vrste iz skupine močvirskih spominčic in vodni jetičnik. Najdemo pa
tudi takšne vrste, ki v drugih okoljih ne kažejo amfibijskih značilnosti (Martinčič,
2003).
Amfibijske rastline preživijo tako v vodi, kot na kopnem. Tovrstni način življenja jim
omogočajo različne prilagoditve. Nekatere izmed njih so homofilne, razvijejo eno vrsto
listov, ki enako uspešno fotosintetizira na kopnem in v vodi. Druge so heterofilne in
imajo zmožnost razviti dve ali več vrst listov – vodne in kopne ter številne prehodne
oblike, glede na to, v kakšnem okolju je rastlina ukoreninjena. To jim omogoča boljši
fotosintetski izkoristek kot homofilnim, ki bi jim za enak izkoristek bilo potrebno
dovajati CO2 (Sand-Jensen & Frost-Christensen, 1998).
Amfibijske rastline se zelo hitro in uspešno prilagajajo spremembam vodostaja. Pri tem
se lahko spremenijo morfološke, biokemijske in anatomske lastnosti rastline. Listi
kopenskih rastlin morajo ščititi rastlino pred prekomernim izhlapevanjem vode preko
listnih rež z različnimi strukturami, kar pa je za rastlino dvorezen meč, kajti ti strukture
omejujejo privzem ogljikovega dioksida (CO2) in s tem fotosintezno aktivnost. V
vodnem okolju rastlini ne grozi izsušitev, omejujoči dejavniki so zmanjšano sevanje in
difuzija plinov, odsotnost transpiracije in z njim težji privzem hranil, kalnost vode,
majhna topnost kisika, velika turbulenca, nestabilnost sedimenta,… Kljub temu pa
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rastline nimajo omejene rasti, prihranijo energijo, saj ne potrebujejo dodatnih opornih in
transportnih tkiv ali zaščite pred izsušitvijo. Glavne prilagoditvene spremembe so
vezane na privzem CO2 iz vode. Nanj ne vpliva le debelina, temveč tudi oblika in
velikost lista. Te spremembe so lahko v pritokih, kjer je delež CO2, ki ga prinaša tok
večji kot njegova poraba, majhne. Vodni medij vpliva na količino sevanja ki pride do
listne površine in s tem posredno tudi na količino barvil in njihovo razmerje. Vsebnost
klorofila a in b v rastlinah se z globino manjšata (Germ, 2003).
O vsebnosti klorofila a in b v kopenskih in potopljenih listih obstajajo različni podatki.
Uneo (1996) poroča o višjih vrednostih klorofilov pri potopljenih listih kot kopenskih,
med tem, ko drugi avtorji trdijo ravno obratno ali celo opisujejo enake količine
klorofilov v obeh oblikah (Pedersen & Sand-Jensen, 1992).
Vodna spominčica je domnevno bolj kopenska rastlina na kar kažejo večje vrednosti
UV-B absorbirajočih snovi. Ta namreč uspešno prenaša vodno okolje, vendar ima
fitokemične lastnosti kopenske rastline. Seveda pa na to nakazujejo tudi druge
značilnosti, kot so reže, poraščenost listov, diferenciran mezofil in cvetenje le na
kopnem ali zelo plitvi vodi (Germ, 2003).
Pri močvirski spominčici in vodnemu jetičniku obstajajo manjše razlike med
kopenskimi in vodnimi rastlinami. Listi, kopenskih rastlin spominjajo nekoliko na
sončne oz. heliofilne kopenske liste, ki so dobro prilagojeni na izpostavljenost močnim
sevalnim razmeram. Ti imajo lahko razvit večplastni stebričasti mezofil. Potopljeni listi
pa nekoliko spominjajo na senčne oz. heliofobne kopenske rastline, ki so prilagojene na
življenje v slabših svetlobnih razmerah. Oblika celic in tanjši listi so vezani na nižjo
stopnjo fotosintezne aktivnosti. Pri tem ima posebno vlogo gobasto tkivo, ki je hkrati
odbije in prepusti nekaj svetlobe. Ta zaradi povečane razpršenosti svetlobe poveča tudi
absorbanco. Na morfološke, anatomske in biokemijske lastnosti vplivajo predvsem
dostopnost in koncentracija CO2, hitrost vodnega toka in sevalne razmere. Močvirska
spominčica in vodni jetičnik razvijeta cvetove le pri kopenski obliki (Boeger & Poulson,
2003).
Spektralni podpisi različnih tipov listov iste vrste se pogosto bolj razlikujejo kot
spektralni podpisi med posameznimi vrstami. Temu botrujejo podobne okolijske
razmere posameznih tipov listov. Zato ne moremo zagotovo določiti vrsto rastlin po
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njihovem spektralnem podpisu. Skupina raziskovalcev je podobne raziskave opravljala
na območju Cerkniškega jezera, na amfibijskih vrstah, pri čemer so ugotovili, da ima na
odbojnost v največji meri vpliv dolžina trihomov ter vsebnost antocianov, kot edini
biokemijski dejavnik (Klančnik, Mlinar & Gaberščik, 2012).
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MATERIALI IN METODE

3.1 Raziskovano območje
Rastline smo nabrali na območju Cerkniškega jezera, natančneje v enem izmed njenih
pritokov, reki Žerovniščici, dne 27.9.2012 (Slika1).
Žerovniščica je reka, katere izvir ima največ vode (300 s-1 ob malih vodah) in ponika v
Retju. Spada med vodotoke, ki prinašajo vodo z Bloške planote vode, ki imajo skupaj
največji pretok okoli 35 m3/s.
Cerkniško jezero je presihajoče jezero, ki se pojavlja na dnu Cerkniškega polja, pod
katerim so številne jame. To kraško polje se razteza na območju 38 km2, 25km2 pa se v
času poplavljanja spremeni v jezero. To se običajno zgodi dvakrat na leto, spomladi in
pozno jeseni. Jezero običajno presahne v začetku poletja, obdobje poplavljanja pa traja
približno 285 dni. Jezero lahko doseže globino 553 m (Kranjc, 2002). Jezerska gladina
hitreje narašča kot pa upada. Naraste lahko do višine 549 m v 24 urah, upada pa po 5 –
8 cm dnevno (Hočevar, 1940).

Slika 1: Žerovniščica, pritok Cerkniškega jezera, dne 27.9.2012

Bartha L. Optične lastnosti listov močvirske spominčice in vodnega jetičnika.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013

11

3.2 Raziskovane vrste
3.2.1 Močvirska spominčica (Myosotis scorpioides agg.)
Do 80 cm visoko predstavnico zelnatih trajnic iz družine srhkolistnic prepoznamo po
nebesno modri barvi navidezno lasastih socvetij, ki se razvijejo iz rdečkastih popkov.
Stebelni premenjalni listi jajčasto suličaste oblike so bolj ali manj dlakavi. Najpogosteje
jih najdemo na mokrih ilovnatih ali glinenih, zmerno dušičnatih tleh, močvirnatih
travnikih, jarkih, gozdovih ali na šotnih tlet od nižin do subalpinskega pasu po vsej
Sloveniji. Čas cvetenja je od maja do oktobra (Martinčič, in drugi, 2007); (Slika 2).

Slika 2: Myosotis scorpioides agg.

Slika 3: Veronica anagallis-aquatica

3.2.2 Vodni jetičnik (Veronica anagallis-aquatica)
Zelnato trajnico iz družine črnobinovk najdemo v mlakah, vodnih jarkih in močvirnih
travnikih v nižinah po vsej Sloveniji. Njeno svetlo vijoličasto socvetje lahko opazujemo
v mesecih od junija do septembra. Zraste lahko do 60 cm. Vrsta združuje tri podvrste, ki
se med seboj nekoliko razlikujejo po barvi cvetov (Martinčič, in drugi, 2007); (Slika 3).

3.3 Metode dela in pripomočki
Nabrali smo po 20 primerkov rastlin vodnega jetičnika (10 kopenskih ter 10 vodnih) in
20 rastlin močvirske spominčice (10 kopenskih ter 10 vodnih). Iz vsake rastline smo
previdno odrezali po 1 popolnoma razvit, vitalen list, ki smo ga nadalje preučevali.
Preučili smo optične, morfološke in biokemijske lastnosti.
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3.3.1 Merjenje optičnih lastnosti
Za raziskave optičnih lastnosti smo uporabili prenosni spektrometer Jaz Modular
Optical Sensing Suite (Ocean Optics, Inc., Dunedin, FL, USA), s pomočjo katerega smo
listom izmerili odbojnost ter transmitanco svetlobe. Z usmeritvijo svetlobnega vira na
bel standard smo spektrometer umerili na 100% odbojnost in tako izmerili referenčni
spekter. Svetlobni vir smo ugasnili in sfero prekrili, da smo simulirali popolno temo in
tako izmerili temni spekter. Postopek smo med merjenji večkrat ponovili, da bi se
izognili merskim napakam. Meritve smo opravili na listih sveže nabranih rastlin. Na
zgornjo plast posameznih listov smo pravokotno postavili sfero ISP-30-6-R (Ocean
Optics, Inc., FL, USA), ki je bila s spektrometrom povezana preko kabla QP600-1-SRBX (Ocean Optics, Inc., Dunedin, FL, USA). Meritve reflektance smo opravili na
valovnih dolžinah med 280 nm in 887 nm v 0,3 nm intervalih z UV-VIS-NIR
svetlobnim virom (DH-2000, Ocean Optics, Inc., FL, USA). Z uporabo računalniškega
programa SpectraSuite (Ocean Optics, Inc., FL, USA) smo dobili razmerja med
posameznimi spektri in referenčnim spektrom.
Pri merjenju transmitance smo liste osvetlili s spodnje strani in na zgornji strani izmerili
prepustnost svetlobe. Uporabili smo še dodatni kabel QR400-7-SR-BX.
Za poenostavitev statistične obdelave podatkov, smo izračunali povprečja na 5 nm
intervalih. Nato smo izračunali povprečja barvnih pasov UV-B, UV-A, vijolične,
modre, zelene, rumene in rdeče svetlobe ter območje NIR (bližja infra rdeča svetloba).
Podatke smo sproti vnašali v program Excel, s pomočjo katerega smo opravili dodatne
statistične izračune.
3.3.2 Morfološke raziskave
3.3.2.1 SPECIFIČNA LISTNA POVRŠINA IN VSEBNOST VODE
Iz listov, ki smo jim izmerili optične lastnosti, smo izrezali kvadrate, ki smo jim izmerili
površino, jih stehtali in dali sušiti v peč pri temperaturi 105°C. Po 24 urah sušenja smo
jih še enkrat stehtali in jim določili suho maso. Nato smo izračunali specifično listno
površino, ki je količnik med površino vzorca in njegovo suho maso cm2mg-1.
Iz podatkov o sveži in suhi masi smo izračunali vsebnost vode %.
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3.3.2.2 ZGRADBA LISTA
Za ta meritve zgradbe lista smo uporabili svetlobni mikroskp Olympus CX41, pribor za
mikroskopiranje ter računalnik s programom Cell (CellSens, Olympus, Japan).
Na delu, kjer smo merili optične lastnosti, smo prečno odrezali tanek kos lista in
naredili poltrajni preparat, fiksiran z glicerolom. Prereze smo nato pod svetlobnim
mikroskopom pregledali in na petih mestih vsakega lista izmerili različne parametre. S
pomočjo računalniškega programa smo pri 100x povečavi izmerili debelino lista,
gobastega in stebričastega tkiva ter, kjer se ni dalo slednjih ločiti, debelino mezofila. Pri
400x povečavi smo izmerili še debelino kutikule ter zgornje in spodnje povrhnjice.
Podatke smo sproti vnašali v program Excel, s pomočjo katerega smo opravili dodatne
izračune, kot so povprečja debelin in nadaljnji statistični izračuni.
3.3.2.3 REŽE IN TRIHOMI
Za preučevanje rež in trihomov smo zopet uporabili pribor za mikroskopiranje,
svetlobni mikroskop Olympus CX41 ter računalnik z ustrezno programsko opremo.
Spodnjo in zgornjo povrhnjico smo na predelu, kjer smo merili odbojnost in prepustnost
svetlobe, prekrili s prozornim lakom za nohte in pustili, da se ta posuši. Nato smo s
pomočjo prozornega lepilnega traku odstranili plast laka in jo prilepili na objektno
steklo ter tako naredili trajne preparate. Pod svetlobnim mikroskopom smo na petih
poljih vsake povrhnjice prešteli reže in izmerili njihovo dolžino. Pod 100x povečavo
smo merili trihome močvirske spominčice, listne reže močvirske spominčice ter listne
reže in trihome vodnega jetičnika pa pod 400x povečavo. Vidno polje pri 100x povečavi
je 0,024 cm2, pri 400x povečavi pa 0,0038 cm2.
Podatke smo sproti vnašali v računalniški program Excel, s pomočjo katerega smo
opravili dodatne izračune, kot so gostota rež in trihomov, povprečne vrednosti števila in
dolžine rež ter števila in dolžine trihomov. Podatke smo nato statistično obdelali.
3.3.3 Biokemijske raziskave
Ostanke listov posamične vzorčne rastline smo razrezali in pri vsakem vzorcu naredili
po 3 paralele, ki smo jim izmerili površino in izračunali suho maso iz že znanega
razmerja med svežo maso in suho maso na določeno površino. Vsaka izmed paralel je
bila pripravljena za meritve ene izmed vrst barvil. Med opravljanjem meritev smo
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paralele, ki jih še nismo preučili, shranili v zamrzovalniku, da smo upočasnili delovanje
encimov, ki bi lahko vplivali na naše rezultate.
Prvo paralelo smo uporabili za merjenje klorofilov in karotenoidov.
Vsebnost klorofilov a in b ter karotenoidov določamo po metodi Lichtenthaler in
Buschmann (2001a, 2001b). Vzorce smo strli v terilnici in ekstrahirali smo v 5 ml
acetona (100% (v/v)). Vzorce smo prelili v centrifugirke za klorofil in jih 4 min
centrifugirali pri 4000 rpm (obratih na minuto), ter 4°C. Uporabili smo centrifugo
(Sigma 2-16 PK, Germany). Nato smo odčitali prostornine ekstraktov ter usedline
zavrgli. Ekstinkcije smo izmerili z VIS spektrofotometrom (Lambda 25, Perkin–Elmer,
Norwalk, CT, USA) pri valovnih dolžinah 470, 645 in 662. Vsebnost klorofilov a in b
ter karotenoidov smo izrazili na suho maso (mg g-1 ss) ter površino (mg/cm2).

Formule1:

Kl a [mg g-1 ss] =ca * V/ss = (11,24 E662 - 2,04 E645) * V/ss
Kl b [mg g-1 ss] =cb * V/ss = (20,13 E645 – 4,19 E662) * V/ss
Kar [mg g-1 ss] =(1000 E470 – 1,9 ca – 63,14 cb ) * V/ss/214
Ca,b=Koncentracija klorofila a, oziroma klorofila b
V= Volumen ekstrakta [ml]
ss = suha masa vzorca [g]
E = ekstinkcija pri izbrani valovni dolžini

Drugo paralelo smo uporabili za merjenje antocianov.
Vsebnost antocianov smo določali po Khareju in Guruprasadu (1993). Postopek
ekstrakcije je podoben ekstrakciji klorofilov in karotenov, razlikuje se le v
ekstrakcijskem mediju, ki je v tem primeru metanol : HCl (37%) = 99:1 (v/v). Vzorce
smo 4 min centrifugirali pri 4000 rpm (obratih na minuto), ter 4°C v centrifugi (Sigma
2-16 PK, Germany) Nato smo vzorce shranili v hladilniku (3-5°C) in v temi ter jih po
24 urah izmerili z VIS spektrofotometrom (Lambda 25, Perkin–Elmer, Norwalk, CT,
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USA). Ekstinkcije smo izmerili pri valovni dolžini530 nm ter vsebnost antocianov
izrazili v relativnih enotah.
Formula 2:
Ant(relativna enota) = E530 * V * ss-1; E530 * V * P-1
E530 = ekstinkcija pri valovni dolžini 530 nm
V = prostornina ekstrakta[ml]
ss =suha masa [g]
P= površina vzorca [cm-2]

Tretjo paralelo smo uporabili za merjenje UV absorbirajočih snovi.
Vsebnost UV-B in UV-A absorbirajočih snovi (UV-B 280-320 nm, UV-A 320-400 nm)
smo določili po Caldwellu (1968). Sveže vzorce smo strli v terilnici, jih ekstrahirali v 5
ml ekstrakcijskega medija (metanol : destilirana voda : HCL (37%) = 79:20:1(v/v)) in
jih 20 min inkubirali. Nato smo v centrifugi (Sigma 2-16 PK, Germany) 10 min
centrifugirali pri 4000 rpm (obratih na minuto) in temperaturi 10°C. Odčitali smo
prostornine ekstraktov in ekstinkcije merili pri valovnih dolžinah od 280 do 400 nm. Za
razliko od zgoraj opisanih postopkov smo pri tem uporabili »kvarčne« kivete in
UV/VIS spektrofotometer (Lambda 25, Perkin–Elmer, Norwalk, CT, USA). Vsebnost
UV absorbirajočih snovi smo izračunali kot integral ekstinkcijskih vrednosti od 280 do
320 nm ter od 302 do 400 nm. Vsebnost UV – absorbirajočih snovi smo izrazili v
relativnih enotah.
Formula 3:
UV abs (relativna enota) = I * V-1 * ss-1; I * V-1 *P-1
I = integral enkstinkcijskih vrednosti v intervalu 280 – 320 nm (UV-B abs) ter 320 – 400 nm (UV-A abs)
V = prostornina ekstrakta [ml]
ss = suha masa [g]
P = površina vzorca [cm-2]
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3.4 Statistika
Pri statistični analizi smo naredili primerjavo različnih parametrov biokemijskih,
morfoloških in anatomskih raziskav. Ugotavljali smo, v kolikšni meri so ti parametri
povezani s optičnimi lastnostmi rastlin. Med seboj smo primerjali kopenske in vodne
oblike rastline. Statistično značilne razlike smo iskali s Studentovim T-testom, kadar je
bila porazdelitev podatkov normalna oz. ne-parametričnim Kruskal–Wallisovim testom
z Boniferronijevo korekcijo, v primeru neenakomerno porazdeljenih

podatkih.

Normalnost podatkov smo testirali s Shapiro–Wilkovim testom. Pri statistični analizi
reflektančnih spektrov smo uporabili ne-parametrični test. Še pred tem smo podatke za
odbojnost in prepustnost uredili in izračunali povprečja na 5 nm intervalih. Nato smo
spektre razdelili na svetlobne oz. barvne pasove: UV-B (280 – 319,95 nm), UV-A (320
– 399,73 nm), vijolična svetloba (400 – 454,94 nm), modra svetloba (455 – 499,88),
zelena svetloba (500 – 579,74 nm), rumena svetloba (580 – 619, 86 nm), rdeča svetloba
(620 – 699,94 nm) in bližja infra rdeča oz. NIR (od 700 – 886 nm). Izračune smo
opravili s programom SPSS Statistics 19.0. Morebitno korelacijo med parametri smo
izračunali s pomočjo Spearmanovega korelacijskega koeficienta. Statistično značilne
razlike smo izrazili na dveh mejah p ≤ 0,05 in p ≤ 0,01, pri čimer slednja pomeni še
intenzivnejšo statistično značilno različnost. Rezultate smo v programu Matlab grafično
ponazorili z box plot grafi, ki je razdeljen na štiri četrtine, ročaji predstavljajo mejne
vrednosti, osrednja vertikalna črta, predstavlja osrednjo vrednost, križec (x) izstopajoče
(ekstremne) vrednosti ter pika povprečno vrednost.
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REZULTATI

4.1 Odbojnost in presevnost listov
Rezultate optičnih lastnosti smo ponazorili z grafoma odbojnosti (Slika 1) in presevnosti
(Slika 2), pri čemer smo upoštevali rezultate v območju UV-B in UV-A sevanja,
fotosintezno aktivno območje in območje bližjega infra rdečega sevanja (280 nm – 824
nm).
4.1.1 Odbojnost listov
Odbojnost je v območju vidne svetlobe manjša tako pri močvirski spominčici, kot tudi
vodnemu jetičniku. Nekoliko se poveča v območju zelene svetlobe (500 nm – 600 nm),
predvsem pri močvirski spominčici. V območju NIR valovanja (nad 700 nm) je
odbojnost največja, v tem območju nekoliko izstopa kopenska oblika močvirske
spominčice.
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Slika 4: Odbojnost listov vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg. – kopenska (–) in vodna (–) oblika
ter vrste Veronica anagallis-aquatica - kopenska (–) in vodna (–) oblika; n = 10

Vrsta iz skupine M. scorpioides agg. ima v zelenem delu spektra večjo odbojnost kot
vrsta V. anagallis-aquatica. Ta je še posebno nizka pri njeni kopenski obliki (Slika 4).

821
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Statistične analize so pokazale, da se pri vrsti iz skupine Myosotis scorpioides agg.
statistično značilna razlika ( p ≤ 0,01) med kopensko in vodno obliko pojavlja v
območju vijolične svetlobe od 416 nm do 455 nm, v celotnem modrem spektru, v obeh
spektrih pa se pojavlja tudi nekoliko šibkejša statistična razlika (p ≤ 0,05). Močna
statistično značilna razlika (p ≤ 0,01) se pojavi še v območju višjih valovnih dolžin NIR
spektra, in sicer od 731,18 nm do 886 nm. Pri vrsti Veronica anagallis-aquatica
zaznamo statistično značilne razlike (p ≤ 0,01) v celotnem območju UV-B spektra, na
prehodu iz UV-A v vijolični spekter (396 nm – 411 nm), na začetku zelenega spektra
(506 nm – 521 nm), celotnem rumenem in rdečem spektru ter NIR do 721 nm.
Statistične razlike (p ≤ 0,05) se pojavljajo v vijoličnem svetlobnem spektru od 411 nm
do 455 nm in v delu modrega spektra (455 nm – 471 nm).
4.1.2 Presevnost listov
Zaznali smo večje razlike med rastlinami pri prepuščanju svetlobe skozi list. Največ
svetlobe listi prepustijo v območju zelenega svetlobnega spektra, (500 – 580 nm), od
tega svetlobnega območja dalje prepustnost enakomerno pada vse do območja NIR (od
700 nm dalje), kjer se graf ponovno močno povzpne.
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Slika 5: Presevnost listov vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg. – kopenska (–) in vodna (–) oblika
ter vrste Veronica anagallis-aquatica - kopenska (–) in vodna (–) oblika; n = 10
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Med vrstami najbolj izstopa vodna oblika močvirske spominčice, ki prepusti v vseh
območjih največ svetlobe, začenši z območjem vijoličnega barvnega spektra (400 nm –
455 nm) in raste vse do vrha v zelenem svetlobnem območju. Najmanj svetlobe prepusti
kopenska oblika vodnega jetičnika, ki nekaj svetlobe prepusti v rumeno zelenem
barvnem pasu in se zopet, a najmanj, povzpne v območju bližjega infra rdečega spektra.
Statistične analize so pokazale močne statistično značilne razlike (p ≤ 0,01) pri vrsti iz
skupine Myosotis scorpioides med kopensko in vodno obliko rastline v območju UV-B
sevanja (301 nm – 320 nm), začetek in konec UV-A sevanja ter celotni vijolični, modri,
zeleni, rumeni in rdeči spekter, vse do 766 nm v območju NIR. Pri vrsti Veronica
anagallis-aquatica najdemo statistično značilne razlike (p ≤ 0,01) med kopensko in
vodno obliko v območju UV-A (341 nm – 399 nm), celotno v vseh sledečih spektrih,
razen v NIR le do 836 nm.

4.2 Anatomske lastnosti listov
4.2.1 Specifična listna površina (SLA)
Večjo specifično površino lista imata vodni obeh vrst, najmanjšo pa kopenska oblika
vodnega jetičnika. Kopenske in vodne oblike rastlin se med seboj statistično značilno
razlikujejo (p ≤ 0,01). Vodni obliki in prav tako kopenski obliki močvirske spominčice
in vodnega jetičnika imajo podobno specifično listno površino.
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Slika 6: Specifična listna površina (SLA) listov vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg. – kopenska
(SPK) in vodna (SPV) oblika ter vrste Veronica anagallis-aquatica - kopenska (VERK) in vodna
(VERV) oblika. Podatki so prikazani v boxplot obliki, ki je razdeljen na štiri četrtine, ročaji predstavljajo
mejne vrednosti, osrednja vertikalna črta, predstavlja osrednjo vrednost, križec (x) pa izstopajoče
(ekstremne) vrednosti ter pika povprečno vrednost; n = 10. Črki a, b označujeta statistično značilne
razlike v specifični listni površini pri SPK/-V in črki C, D pri VERK/-V. Različne črke nad ročaji
označujejo statistično značilno razliko med vodnim in kopenskim tipom listov.

4.2.2 Delež vode
Močvirska spominčica ima v obeh tipih listov podoben delež vode, med tem ko se pri
vodnem jetičniku statistično razlikujeta (p ≤ 0,01), pri čemer vodna oblika vsebuje več
vode. Vrednosti vodnega deleža se večinoma gibljejo pod 90%, razen pri vodni obliki
vodnega jetičnika, ki vsebuje več kot 90% vode.
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Slika 7: Vsebnost vode v listih vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg. – kopenska (SPK) in vodna
(SPV) oblika ter vrste Veronica anagallis-aquatica - kopenska (VERK) in vodna (VERV) oblika. Podatki
so prikazani v boxplot obliki, ki je razdeljen na štiri četrtine, ročaji predstavljajo mejne vrednosti,
osrednja vertikalna črta, predstavlja osrednjo vrednost, križec (x) pa izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter
pika povprečno vrednost; n = 10. Črka a označuje statistično značilno podobnost v specifični listni
površini pri SPK/-V in črki B, C, statistično značilne razlike pri VERK/-V. Različne črke nad ročaji
označujejo statistično značilno razliko med vodnim in kopenskim tipom listov.

4.3 Biokemijske lastnosti listov
4.3.1 Vsebnost klorofilov
Vsebnost klorofilov smo izmerili in izrazili na površino lista (slika 7) in maso suhe
snovi lista (slika 8). Najvišje vrednosti klorofila a ima kopenska oblika vodnega
jetičnika, ki se izražena na površino lista, statistično razlikuje od vodne oblike (p ≤
0,01). Enako statistično pomembno razliko pri vsebnosti klorofila a zaznamo tudi med
različnima tipoma listov močvirske spominčice. Ta statistična razlika pa ni razvidna iz
rezultatov izraženih na maso suhe snovi.
Vrednosti klorofila b na enoto površine so pri vseh rastlinah podobne, statistično
značilno razliko zaznamo le med kopensko in vodno obliko vodnega jetičnika (p ≤
0,05), in sicer pri rezultatih izraženih na listno površino.
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Slika 8: Vsebnost klorofila a (zeleno) in klorofila b (modro), izraženih na površino lista vrste iz skupine
Myosotis scorpioides agg.– kopenska (SPK) in vodna (SPV) oblika ter vrste Veronica anagallis-aquatica kopenska (VERK) in vodna (VERV) oblika. Podatki so prikazani v boxplot obliki, ki je razdeljen na štiri
četrtine, ročaji predstavljajo mejne vrednosti, osrednja vertikalna črta, predstavlja osrednjo vrednost,
križec (x) pa izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter pika povprečno vrednost; n = 10. Črki a, b označujeta
statistično značilne razlike v klorofilu a pri SPK/-V in črki C, D pri VERK/-V; črki K, L označujeta
statistično značilne razlike v klorofilu b pri VERK/-V in črka j podobnost v klorofilu b pri SPK/-V.
Različne črke nad ročaji označujejo statistično značilno razliko med vodnim in kopenskim tipom listov.

Slika 9: Vsebnost klorofila a (zeleno) in klorofila b (modro), izraženih na maso suhe snovi lista vrste iz
skupine Myosotis scorpioides agg.– kopenska (SPK) in vodna (SPV) oblika ter vrste Veronica anagallisaquatica - kopenska (VERK) in vodna (VERV) oblika. Podatki so prikazani v boxplot obliki, ki je
razdeljen na štiri četrtine, ročaji predstavljajo mejne vrednosti, osrednja vertikalna črta, predstavlja
osrednjo vrednost, križec (x) pa izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter pika povprečno vrednost; n = 10.
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Črka a označuje statistično podobnost v klorofilu a pri SPK/-V in črka B pri VERK/-V; črka j označuje
statistično podobnost v klorofilu b pri SPK/-V in črka K pri VERK/-V. Različne črke nad ročaji
označujejo statistično značilno razliko med vodnim in kopenskim tipom listov.

4.3.2 Vsebnost karotenoidov
Vsebnost karotenoidov smo izmerili in izrazili na površino lista (slika 9) in maso suhe
snovi lista (slika 10). Večje vrednosti karotenoidov imajo kopenske oblike rastlin, med
njimi z najvišjimi vrednostmi izstopa vodni jetičnik, ki se od vodne oblike statistično
značilno razlikuje (p ≤ 0,01). Te razlike ni zaznati pri vsebnosti karotenoidov izraženih
na maso suhe snovi. Kljub nekoliko višjim vrednostim karotenoidov kopenske oblike,
med obema tipoma močvirske spominčice nismo zaznali statistično pomembnih razlik.

Slika 10: Vsebnost karotenoidov, izraženih na listno površino vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg.
– kopenska (SPK) in vodna (SPV) oblika ter vrste Veronica anagallis-aquatica - kopenska (VERK) in
vodna (VERV) oblika. Podatki so prikazani v boxplot obliki, ki je razdeljen na štiri četrtine, ročaji
predstavljajo mejne vrednosti, osrednja vertikalna črta, predstavlja osrednjo vrednost, križec (x) pa
izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter pika povprečno vrednost; n = 10. Črki a, b označujeta statistično
značilne razlike v vsebnosti karotenoidov pri SPK/-V in črki C, D pri VERK/-V. Različne črke nad ročaji
označujejo statistično značilno razliko med vodnim in kopenskim tipom listov.
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Slika 11: Graf vsebnosti karotenoidov, izraženih na maso suhe snovi vrste iz skupine Myosotis
scorpioides agg. – kopenska (SPK) in vodna (SPV) oblika ter vrste Veronica anagallis-aquatica kopenska (VERK) in vodna (VERV) oblika. Podatki so prikazani v boxplot obliki, ki je razdeljen na štiri
četrtine, ročaji predstavljajo mejne vrednosti, osrednja vertikalna črta, predstavlja osrednjo vrednost,
križec (x) pa izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter pika povprečno vrednost; n = 10. Črka a označuje
statistično podobnost v vsebnosti karotenoidov pri SPK/-V in črka B pri VERK/-V. Različne črke nad
ročaji označujejo statistično značilno razliko med vodnim in kopenskim tipom listov.

4.3.3 Vsebnost antocianov
Vsebnost antocianov smo izmerili in izrazili na površino lista (slika 11) in maso suhe
snovi lista (slika 12). Statistično značilne razlike smo zaznali pri obeh vrstah, in sicer
pri rezultatih izraženih na površino lista (p ≤ 0,01). Med njimi zopet z najvišjimi
vrednostmi komaj znatno izstopa kopenska oblika vodnega jetičnika. Pri rezultatih na
suho maso statistično značilnih razlik ni.
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Slika 12: Vsebnost antocianov, izraženih na listno površino vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg. –
kopenska (SPK) in vodna (SPV) oblika ter vrste Veronica anagallis-aquatica - kopenska (VERK) in
vodna (VERV) oblika. Podatki so prikazani v boxplot obliki, ki je razdeljen na štiri četrtine, ročaji
predstavljajo mejne vrednosti, osrednja vertikalna črta, predstavlja osrednjo vrednost, križec (x) pa
izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter pika povprečno vrednost; n = 10. Črki a, b označujeta statistično
značilne razlike v vsebnosti antocianov pri SPK/-V in črki C, D pri VERK/-V. Različne črke nad ročaji
označujejo statistično značilno razliko med vodnim in kopenskim tipom listov.

Slika 13: Vsebnost atocianov, izraženih na maso suhe snovi vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg. –
kopenska (SPK) in vodna (SPV) oblika ter vrste Veronica anagallis-aquatica - kopenska (VERK) in
vodna (VERV) oblika. Podatki so prikazani v boxplot obliki, ki je razdeljen na štiri četrtine, ročaji
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predstavljajo mejne vrednosti, osrednja vertikalna črta, predstavlja osrednjo vrednost, križec (x) pa
izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter pika povprečno vrednost; n = 10. Črka a označuje statistično
podobnost v vsebnosti antocianov pri SPK/-V in črka B pri VERK/-V. Različne črke nad ročaji
označujejo statistično značilno razliko med vodnim in kopenskim tipom listov.

4.3.4 Vsebnost UV absorbirajočih snovi
UV-B in UV-A absorbirajoče snovi smo izmerili in izrazili na površino lista (slika 13)
in na maso suhe snovi (slika 14). Rezultati so pokazali, da se pojavljajo zelo izrazite
razlike med vodno in kopensko obliko močvirske spominčice pri rezultatih izraženih na
površino (p ≤ 0,01) in pri rezultatih izraženih na maso suhe snovi (p ≤ 0,05). Kopenska
oblika ima izrazito večjo vsebnost omenjenih snovi. Statistično značilno se razlikujeta
tudi kopenska in vodna oblika vodnega jetičnika po vsebnosti UV-B absorbirajočih
snovi (p ≤ 0,05). Posebnih razlik v vsebnosti UV-B absorbirajočih snovi pri vodnem
jetičniku nismo zaznali.

Slika 14: Vsebnost UV-B (zeleno) in UV-A (modro) absorbirajočih snovi, izraženih na površino lista
vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg. – kopenska (SPK) in vodna (SPV) oblika ter vrste Veronica
anagallis-aquatica - kopenska (VERK) in vodna (VERV) oblika. Podatki so prikazani v boxplot obliki, ki
je razdeljen na štiri četrtine, ročaji predstavljajo mejne vrednosti, osrednja vertikalna črta, predstavlja
osrednjo vrednost, križec (x) pa izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter pika povprečno vrednost; n = 10.
Črki a, b označujeta statistično značilne razlike v UV-B absorbirajočih snoveh pri SPK/-V in črka C pri
VERK/-V; črki j, k označujeta statistično značilne razlike v UV-A absorbirajočih snoveh pri SPK/-V in
črka L pri VERK/-V. Različne črke nad ročaji označujejo statistično značilno razliko med vodnim in
kopenskim tipom listov.

Bartha L. Optične lastnosti listov močvirske spominčice in vodnega jetičnika.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013

27

Slika 15: Vsebnost UV-B (zeleno) in UV-A (modro) absorbirajočih snovi, izraženih na maso suhe snovi
vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg.– kopenska (SPK) in vodna (SPV) oblika ter vrste Veronica
anagallis-aquatica - kopenska (VERK) in vodna (VERV) oblika. Podatki so prikazani v boxplot obliki, ki
je razdeljen na štiri četrtine, ročaji predstavljajo mejne vrednosti, osrednja vertikalna črta, predstavlja
osrednjo vrednost, križec (x) pa izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter pika povprečno vrednost; n = 10.
Črki a, b označujeta statistično značilne razlike v UV-B absorbirajočih snoveh pri SPK/-V in črki C, D pri
SPK/-V; črki j, k označujejo statistično značilne razlike v UV-A absorbirajočih snoveh pri SPK/-V in črki
L, M pri VERK/-V. Različne črke nad ročaji označujejo statistično značilno razliko med vodnim in
kopenskim tipom listov.

4.4 Anatomske značilnosti listov
Močvirski spominčici (Slika 16 in 17) in vodnemu jetičniku (Slika 18 in 19) smo
preučili zgradbo listov v prečnem prerezu. Izmerili smo debelino listov, kutikule,
spodnje in zgornje povrhnjice, debelino mezofila in kjer je bilo mogoče dalo debelino
gobastega ter stebričastega tkiva. Poleg tega smo preučili tudi obe ploskvi listov (Slika
24), na njih prešteli listne reže (Slika 25) in trihome (Slika 28) ter jim izmerili dolžino.
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Slika 16: Prečni prerez lista vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg. – kopenska oblika.

Slika 17: Prečni prerez lista vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg. – vodna oblika.

Slika 18: Prečni prerez lista vrste Veronica anagallis-aquatica – kopenska oblika.
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Slika 19: Prečni prerez lista vrste Veronica anagallis-aquatica – vodna oblika.

4.4.1 Debelina lista
S slike 20 je jasno razvidno, da se pojavljajo razlike v debelini listov med različnimi
oblikami obeh vrst. Kopenske oblike rastlin imajo debelejše liste, pri tem še posebno
izstopa kopenska oblika vodnega jetičnika, ki ima najdebelejše liste. Najtanjše liste
zaznamo pri vodni obliki močvirske spominčice. Med obema oblikama obeh vrst torej
zaznamo statistično značilne razlike (p ≤ 0,01).

Slika 20: Debelina listov vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg. – kopenska (SPK) in vodna (SPV)
oblika ter vrste Veronica anagallis-aquatica - kopenska (VERK) in vodna (VERV) oblika. Podatki so
prikazani v boxplot obliki, ki je razdeljen na štiri četrtine, ročaji predstavljajo mejne vrednosti, osrednja
vertikalna črta, predstavlja osrednjo vrednost, križec (x) pa izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter pika
povprečno vrednost; n = 10. . Črki a, b, označujeta statistično značilne razlike v debelini lista pri SPK/-V
in črki C, D pri VERK/-V. Različne črke nad ročaji označujejo statistično značilno razliko med vodnim in
kopenskim tipom listov.

Bartha L. Optične lastnosti listov močvirske spominčice in vodnega jetičnika.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013

30

4.4.2 Debelina kutikule
Vse rastline imajo podobne vrednosti debeline kutikule, statistično značilnih razlik ni.

Slika 21: Debelina kutikule vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg. – kopenska (SPK) in vodna (SPV)
oblika ter vrste Veronica anagallis-aquatica - kopenska (VERK) in vodna (VERV) oblika. Podatki so
prikazani v boxplot obliki, ki je razdeljen na štiri četrtine, ročaji predstavljajo mejne vrednosti, osrednja
vertikalna črta, predstavlja osrednjo vrednost, križec (x) pa izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter pika
povprečno vrednost; n = 10. Črka a označuje statistično podobnost v debelini kutikule pri SPK/-V in črka
B pri VERK/-V. Različne črke nad ročaji označujejo statistično značilno razliko med vodnim in
kopenskim tipom listov.

4.4.3 Debelina zgornje in spodnje povrhnjice
Zgornja povrhnjica je v povprečju debelejša od spodnje. Obe povrhnjici sta debelejši pri
kopenskih oblikah rastlin. Pri debelini zgornje povrhnjice zaznamo statistično značilno
razliko med oblikama močvirske spominčice (p ≤ 0,01), debelina spodnje povrhnjice pa
se statistično razlikuje pri obeh oblikah vodnega jetičnika (p ≤ 0,01) in pri obeh oblikah
močvirske spominčice (p ≤ 0,05).

Bartha L. Optične lastnosti listov močvirske spominčice in vodnega jetičnika.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013

31

Slika 22: Debelina zgornje (zeleno) in spodnje (modro) povrhnjice vrste iz skupine Myosotis scorpioides
agg. – kopenska (SPK) in vodna (SPV) oblika ter vrste Veronica anagallis-aquatica - kopenska (VERK)
in vodna (VERV) oblika. Podatki so prikazani v boxplot obliki, ki je razdeljen na štiri četrtine, ročaji
predstavljajo mejne vrednosti, osrednja vertikalna črta, predstavlja osrednjo vrednost, križec (x) pa
izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter pika povprečno vrednost; n = 10. Črki a, b označujeta statistično
značilne razlike v debelini zgornje povrhnjice pri SPK/-V in črka C pri VERK/-V; črki j, k označujeta
statistično značilne razlike v debelini spodnje povrhnjice pri SPK/-V in črki L, M pri VERK/-V. Različne
črke nad ročaji označujejo statistično značilno razliko med vodnim in kopenskim tipom listov.

4.4.4 Debelina mezofila
Rastlinam smo izmerili debelino gobastega in stebričastega tkiva, kjer se teh dveh ni
dalo ločiti, smo izmerili skupni mezofil. Slednjega smo izmerili pri vodni obliki
močvirske spominčice in ga primerjali z mezofilom kopenske oblike rastline. Zaznali
smo statistično značilno razliko med njima (p ≤ 0,01), pri tem ima kopenska oblika
debelejši mezofil kot vodna. Pri nekaterih listih vodne oblike močvirske spominčice
smo uspeli ločiti tudi gobasto in stebričasto tkivo in ju primerjali s kopensko obliko. V
obeh primerih so se pojavljale značilne razlike pri stebričastem (p ≤ 0,01) in pri
gobastem (p ≤ 0,05) tkivu. Vodni jetičnik ima v povprečju debelejši mezofil kot
močvirska spominčica. Pri vseh rastlinah mezofil sestavlja debelejša plast gobastega
tkiva in tanjša plast stebričastega, razen pri kopenski obliki močvirske spominčice
procentualno gledano nekaj več kot polovico mezofila sestavlja stebričasto tkivo. Pri
vodnemu jetičniku prihaja do statistično značilnih razlik (p ≤ 0,01) med oblikama tako v
debelini stebričastega kot v debelini gobastega tkiva.
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Tabela 1: Povprečno razmerje med stebričastim in gobastim tkivom vrste iz skupine Myosotis scorpioides
agg. – kopenska (SPK) in vodna (SPV) oblika ter vrste Veronica anagallis-aquatica - kopenska
(VERK) in vodna (VERV) oblika

Vrsta

stebričasto tkivo (%)

gobasto tkivo(%)

SPK

51,90

48,10

SPV

45,52

54,48

VERK

42,99

57,01

VERV

41,92

58,08

Slika 23: Debelina mezofila vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg.– kopenska (SPK) in vodna (SPV)
oblika ter vrste Veronica anagallis-aquatica - kopenska (VERK) in vodna (VERV) oblika. Podatki so
prikazani v boxplot obliki, ki je razdeljen na štiri četrtine, ročaji predstavljajo mejne vrednosti, osrednja
vertikalna črta, predstavlja osrednjo vrednost, križec (x) pa izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter pika
povprečno vrednost; n = 10. Črki a, b označujeta statistično značilne razlike v debelini mezofila pri SPK/V in črki C, D pri VERK/-V. Različne črke nad ročaji označujejo statistično značilno razliko med vodnim
in kopenskim tipom listov.

4.4.5 Gostota in dolžina listnih rež
Listne reže smo šteli in merili pri 400x povečavi z vidnim poljem 0,0038 cm2 ter jih
med seboj primerjali. Najprej smo jih prešteli, izmerili (slika 27) in izračunali njihovo
gostoto (Slika 26). Razvidno je, da imajo vse kopenske oblike na zgornji in spodnji
povrhnjici gostejše listne reže. Pri vseh zaznamo statistično značilno razliko, kjer je p ≤
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0,01. Pri medvrstni primerjavi imata obe obliki vodnega jetičnika v povprečju gostejše
listne reže kot močvirska spominčica.

Slika 24: Listne reže vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg. – kopenska (spodaj ) in vodna (zgoraj)
oblika na spodnji (desno) in zgornji (levo) povrhnjici.

Slika 25: Listne reže vrste Veronica anagallis-aquatica - kopenska na spodnji (desno) in zgornji (levo)
povrhnjici.
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Slika 26: Gostota listnih rež na zgornji (zeleno) in spodnji (modro) povrhnjici vrste iz skupine Myosotis
scorpioides agg. – kopenska (SPK) in vodna (SPV) oblika ter vrste Veronica anagallis-aquatica kopenska (VERK) in vodna (VERV) oblika. Podatki so prikazani v boxplot obliki, ki je razdeljen na štiri
četrtine, ročaji predstavljajo mejne vrednosti, osrednja vertikalna črta, predstavlja osrednjo vrednost,
križec (x) pa izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter pika povprečno vrednost; n = 9. Črki a, b označujeta
statistično značilne razlike v gostoti listnih rež zgornje povrhnjice pri SPK/-I in črki C, D pri VERK/-V;
črki j, k označujejo statistično značilne razlike v gostoti listnih rež spodnje povrhnjice pri SPK/-V in črki
L, M pri VERK/-V. Različne črke nad ročaji označujejo statistično značilno razliko med vodnim in
kopenskim tipom listov.
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Slika 27: Dolžina listnih rež na zgornji (zeleno) in spodnji (modro) povrhnjici vrste iz skupine Myosotis
scorpioides agg. – kopenska (SPK) in vodna (SPV) oblika ter vrste Veronica anagallis-aquatica kopenska (VERK) in vodna (VERV) oblika. Podatki so prikazani v boxplot obliki, ki je razdeljen na štiri
četrtine, ročaji predstavljajo mejne vrednosti, osrednja vertikalna črta, predstavlja osrednjo vrednost,
križec (x) pa izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter pika povprečno vrednost; n = 9. Črka a označuje
statistično podobnost v dolžini listnih rež zgornje povrhnjice pri SPK/-V in črka B pri VERK-V; črka j
označuje statistično podobnost v dolžini listnih rež spodnje povrhnjice pri SPK/-V in črka K pri VERK/V. Različne črke nad ročaji označujejo statistično značilno razliko med vodnim in kopenskim tipom
listov.

Dolžina listnih rež je pri močvirski spominčici in vodnemu jetičniku precej podobna.
Giblje se med 20µm in 35µm. Statistično značilnih razlik ni.
4.4.6 Gostota in dolžina trihomov
Trihomi močvirske spominčice so nežlezni, mrtvi, 3-celični in celica, ki je najbolj
oddaljena od baze, izrašča na stičišču med spodnjima celicama, ki sta pritrjeni na
epidermis. Trihomi so kratki in le malo večji od listnih rež. Vodni jetičnik ima prav tako
mrtve in nežlezne trihome, le da so ti enocelični in enostavni. Trihomi so precej večji
kot pri močvirski spominčici in lahko tudi več kot desetkrat daljši od listnih rež.
Trihome smo najprej prešteli, jim izračunali gostoto (Slika 29) in jim izmerili dolžino
(Slika 30 in Slika 31). Zaznamo statistično značilno razliko (p ≤ 0,01) med obema
oblikama močvirske spominčice, kjer ima kopenska oblika izrazito gostejše trihome, kot
vodna oblika. Pri vodnemu jetičniku je ta razlika precej manjša, in sicer na zgornji
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povrhnjici zaznamo značilno razliko v gostoti trihomov (p ≤ 0,05) med tem, ko razlike
na spodnji povrhnjici ni.

Slika 28: Trihom vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg. (desno) in vrste Veronica anagallis-aquatica
(levo)

Slika 29: Gostota trihomov na zgornji (zeleno) in spodnji (modro) povrhnjici vrste iz skupine Myosotis
scorpioides agg. – kopenska (SPK) in vodna (SPV) oblika ter vrste Veronica anagallis-aquatica kopenska (VERK) in vodna (VERV) oblika. Podatki so prikazani v boxplot obliki, ki je razdeljen na štiri
četrtine, ročaji predstavljajo mejne vrednosti, osrednja vertikalna črta, predstavlja osrednjo vrednost,
križec (x) pa izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter pika povprečno vrednost; n = 9. Črki a, b označujeta
statistično značilne razlike v gostoti trihomov zgornje povrhnjice pri SPK/-V in črki C, D pri VERK/-V;
črki j, k označujejo statistično značilne razlike v gostoti trihomov spodnje povrhnjice pri SPK/-V in črka
L pri VERK/-V. Različne črke nad ročaji označujejo statistično značilno razliko med vodnim in
kopenskim tipom listov.
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Zaradi velike razlike v dolžini trihomov med vrstama, smo ju v grafičnem prikazu ločili.
Ker so bili nekateri trihomi poškodovani, nismo imeli podatka o njihovi dolžini in smo
pri močvirski spominčici uporabili različno število podatkov. Pri nobeni vrsti ne
najdemo statistično značilnih razlik v sami dolžini trihomov.

Slika 30: Dolžina trihomov na zgornji (zeleno) in spodnji (modro) povrhnjici vrste Veronica anagallisaquatica - kopenska (VERK) in vodna (VERV) oblika. Podatki so prikazani v boxplot obliki, ki je
razdeljen na štiri četrtine, ročaji predstavljajo mejne vrednosti, osrednja vertikalna črta, predstavlja
osrednjo vrednost, križec (x) pa izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter pika povprečno vrednost; n = 9.
Črki a, b označujeta statistično značilne razlike v dolžini trihomov zgornje povrhnjice; črka j označujejo
statistično značilne razlike v dolžini trihomov spodnje povrhnjice. Različne črke nad ročaji označujejo
statistično značilno razliko med vodnim in kopenskim tipom listov.
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Slika 31: Dolžina trihomov na zgornji (zeleno) in spodnji (modro) povrhnjici vrste iz skupine Myosotis
scorpioides agg. - kopenska (SPK) in vodna (SPV) oblika; n (SPK,SPV,SPK) = 9, n (SPV-modre) = 4.
Podatki so prikazani v boxplot obliki, ki je razdeljen na štiri četrtine, ročaji predstavljajo mejne vrednosti,
osrednja vertikalna črta, predstavlja osrednjo vrednost, križec (x) pa izstopajoče (ekstremne) vrednosti ter
pika povprečno vrednost. Črki a, b označujeta statistično značilne razlike v dolžini trihomov zgornje
povrhnjice; črka j označujejo statistično značilne razlike v dolžini trihomov spodnje povrhnjice. Različne
črke nad ročaji označujejo statistično značilno razliko med vodnim in kopenskim tipom listov.

4.5 Korelacija med optičnimi in anatomskimi ter biokemijskimi lastnostmi
listov
Vse rezultate smo primerjali med seboj in s pomočjo Spearmanovega koeficienta
izračunali soodvisnosti med parametri, ki smo jih izmerili. Naši odvisni spremenljivki
sta odbojnost in prepustnost lista za svetlobo, odvisni pa sta od različnih biokemijskih in
anatomskih parametrov, ki smo jih opisali.
4.5.1 Odbojnost lista
Svetlobni spekter smo razdelili na barvne pasove in v teh intervalih iskali korelacijske
trende s posameznimi anatomskimi in biokemijskimi lastnostmi. Rezultati so pri
primerjavi z anatomskimi lastnostmi pokazale večinoma močno negativno korelacijo z
anatomskimi lastnostmi lista. Debelejši kot je list, manj svetlobe se odbije v zelenem,
rumenem in rdečem svetlobnem spektru ter UV spektrih. Na to najbolj vplivata debelina
mezofila, oz. natančneje, debelina gobastega tkiva. Prav tako v istih svetlobnih spektrih
najdemo močno negativno korelacijo v soodvosnosti z gostoto listnih rež in trihomov.
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Močno pozitivno korelacijo zaznamo v območju od UV-A do zelenega svetlobnega
spektra, ter NIR pri soodvosnosti z dolžino trihomov. Močna korelacija je tudi s
specifično listno površino. Večja kot je ta, več svetlobe se odbije.
Tabela 2: Soodvisnost reflektance in anatomskih značilnosti listov v določenih spektralnih pasovih,
izraženih s Spearmanovim korelacijskim koeficientom (r); označeni sta pozitivna (zeleno) in
negativna (rdeče) korelacija ter statistično značilne razlike, kjer ** pomeni p ≤ 0,01 (temnejša)
in * pomeni p ≤ 0,05 (svetlejša).
Območje
svetlobnega

VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA

UV-B

UV-A

NIR

0,418**

0,336*

0,047

-0,063

0,265

0,565**

0,508**

-0,053

0,169

0,093

0,055

0,060

0,125

0,342*

0,426**

0,028

Gostota listnih rež

-0,336*

-0,334*

-0,098

-0,004

-0,173

-0,449**

-0,459**

0,056

Gostota trihomov

-0,429** -0,461**

-0,219

-0,172

-0,528**

-0,511**

-0,265

-0,108

0,519**

0,535**

0,526**

0,511**

0,408*

0,336

0,463**

Gostota listnih rež

-0,491** -0,513**

-0,274

-0,212

-0,549**

-0,601**

-0,414**

-0,086

Gostota trihomov

-0,504** -0,553**

-0,335*

-0,291

-0,613**

-0,562**

-0,338*

-0,186

0,388*

0,322*

0,317

0,145

0,013

0,223

-0,160

-0,037

-0,381*

-0,587**

-0,449**

0,022

spektra
Parametri
Specifična listna
površina
Delež vode
Spodnja povrhnjica

Dolžina trihomov

0,373*

Zgornja povrhnjica

Dolžina trihomov

0,142

0,326*

Prerez lista
Debelina lista

-0,497** -0,462**

Debelina zgornje
povrhnjice

-0,164

-0,090

0,180

0,280

-0,076

-0,188

-0,030

0,379*

Debelina stebričastega
tkiva

-0,391*

-0,296

0,020

0,115

-0,183

-0,456**

-0,372*

0,153

Debelina gobastega
tkiva

-0,534** -0,529**

-0,301

-0,232

-0,422**

-0,610**

-0,521**

-0,192

Debelina mezofila

-0,523** -0,479**

-0,184

-0,071

-0,416**

-0,612**

-0,472**

-0,022
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Tabela 3: Soodvisnost reflektance in biokemijskih značilnosti listov v določenih spektralnih pasovih,
izraženih s Spearmanovim korelacijskim koeficientom (r). Označili smo tudi statistično
značilne razlike, kjer ** pomeni p ≤ 0,01(temnejša) in * pomeni p ≤ 0,05 (svetlejša).
Območje
svetlobnega

VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA

UV-B

UV-A

NIR

-0,289

-0,331*

-0,289

-0,303

-0,201

-0,228

-0,245

-0,333*

-0,486** -0,450**

-0,180

-0,092

-0,286

-0,543**

-0,518**

-0,125

-0,038

-0,015

-0,216

-0,411**

-0,348*

-0,031

spektra
Parametri
Klorofil a (mg/g ss)
Klorofil a (mg/cm2)
Klorofil b (mg/cm2)

-0,223

-0,264

Karotenoidi (mg/g ss)

-0,469** -0,458**

-0,335*

-0,306

-0,275

-0,320*

-0,316*

-0,361*

Karotenoidi (mg/cm2)

-0,510** -0,466**

-0,207

-0,117

-0,273

-0,456**

-0,421**

-0,177

Antociani (rel. enota/g
ss)

-0,324*

-0,268

-0,279

-0,276

-0,278

-0,247

-0,101

Antociani (rel.
enota/cm2)

-0,535** -0,423**

-0,185

-0,108

-0,382*

-0,589**

-0,507**

0,032

UV-A absorbirajoče
snovi (rel. enota/cm2)

-0,347*

-0,310

0,031

0,128

-0,172

-0,221

-0,091

0,199

UV-B absorbirajoče
snovi (rel. enota/cm2)

-0,245

-0,181

0,169

0,259

-0,045

-0,112

-0,004

0,335*

-0,274

Pri biokemijskih lastnostih izstopajo količina antocianov, karotenoidov in klorofila a.
Več kot je teh barvil, slabša je odbojnost lista v UV spektrih ter rumenem in rdečem
svetlobnem spektru. Najmanjši vpliv tako anatomskih kot tudi biokemijskih lastnosti
zaznamo v vijoličnem in modrem svetlobnem spektru ter NIR.
4.5.2 Presevnost lista
Na presevnost lista v vseh svetlobnih spektrih anatomske in biokemijske lastnosti
vplivajo predvsem negativno. Anatomske značilnosti imajo najmanjši vpliv na UV-B in
NIR svetlobni spekter.
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Tabela 4: Soodvisnost prepustnosti lista in anatomskih značilnosti listov v določenih spektralnih pasovih,
izraženih s Spearmanovim korelacijskim koeficientom (r); označeni sta pozitivna (zeleno) in
negativna (rdeče) korelacija ter statistično značilne razlike, kjer ** pomeni p ≤ 0,01(temnejša)
in * pomeni p ≤ 0,05 (svetlejša);
Območje
svetlobnega
spektra

VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA

UV-B

UV-A

NIR

0,558**

0,765**

0,773**

0,773**

0,612**

0,680**

0,784**

Gostota listnih rež

-0,664** -0,723**

-0,713**

-0,708**

-0,583**

-0,646**

-0,739** -0,585**

Gostota trihomov

-0,404* -0,650**

-0,702**

-0,694**

-0,812**

-0,756**

-0,690**

-0,315

Dolžina trihomov

-0,068

0,274

0,283

0,554**

0,410*

0,235

0,051

Parametri
Specifična listna
površina

0,558**

Spodnja povrhnjica

0,072

Zgornja povrhnjica
Gostota listnih rež

-0,511** -0,672**

-0,742**

-0,757**

-0,820**

-0,774**

-0,744** -0,546**

Gostota trihomov

-0,482** -0,673**

-0,682**

-0,678**

-0,800**

-0,722**

-0,668**

-0,393*

0,116

0,133

0,342*

0,234

0,077

-0,010

Dolžina trihomov

-0,099

-0,005

Prerez lista
Debelina lista

-0,404** -0,714**

-0,846**

-0,860**

-0,832**

-0,857**

-0,851** -0,524**

Debelina kutikule

-0,386* -0,548**

-0,571**

-0,568**

-0,368*

-0,473**

-0,582**

-0,371*

Debelina z. povrhnjice

-0,237

-0,437**

-0,535**

-0,519**

-0,425**

-0,470**

-0,513**

-0,339*

Debelina sp. Povrhnjice -0,459** -0,418**

-0,436**

-0,425**

-0,289

-0,383*

-0,458**

-0,316*

Debelina stebričastega
tkiva

-0,386* -0,659**

-0,746**

-0,766**

-0,660**

-0,711**

-0,761** -0,480**

Debelina gobastega
tkiva

-0,328* -0,626**

-0,789**

-0,796**

-0,847**

-0,849**

-0,783**

Debelina mezofila

-0,377* -0,704**

-0,840**

-0,854**

-0,844**

-0,864**

-0,846** -0,498**

-0,369*
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Najmanjši vpliv na vse svetlobne spektre pri anatomskih značilnostih ima dolžina
trihomov na obeh povrhnjicah. Pozitivno korelacijo najdemo le v soodvisnosti s
specifično listno površino, večja je torej specifična površina, več svetlobe prepusti list.
Tabela 5: Soodvisnost prepustnosti lista in biokemijskih značilnosti listov v določenih spektralnih
pasovih, izraženih s Spearmanovim korelacijskim koeficientom. Označili smo tudi statistično
značilne razlike, kjer ** pomeni p ≤ 0,01(temnejša) in * pomeni p ≤ 0,05 (svetlejša).
Območje
svetlobnega
spektra

UV-B

UV-A

VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA

NIR

Parametri

Klorofil a (mg/cm2)

-0,515** -0,629**

-0,709**

-0,711**

-0,627**

-0,667**

-0,734**

-0,352*

Klorofil b (mg/cm2)

-0,319*

-0,378*

-0,491**

-0,507**

-0,463**

-0,486**

-0,512**

-0,295

Karotenoidi (mg/g ss)

-0,276

-0,308

-0,384*

-0,371*

-0,465**

-0,426**

-0,399*

0,031
-0,280

Karotenoidi (mg/cm2)

-0,535** -0,658**

-0,681**

-0,666**

-0,626**

-0,643**

-0,690**

Antociani (rel.
enota/cm2)

-0,526** -0,638**

-0,650**

-0,652**

-0,579**

-0,614**

-0,657** -0,450**

UV-A absorbirajoče
snovi (rel. enota/cm2)

-0,471** -0,622**

-0,600**

-0,579**

-0,537**

-0,543**

-0,599**

-0,274

UV-B absorbirajoče
snovi (rel. enota/cm2)

-0,505** -0,586**

-0,508**

-0,485**

-0,390*

-0,416**

-0,510**

-0,308

Biokemijske lastnosti so tako kot anatomske v negativni korelaciji s prepustnostjo lista.
Najmanjši vpliv imajo v NIR spektralnem območju, na katerega vpliva le količina
antocianov.
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RAZPRAVA

Zanimala nas je razlika v optičnih lastnostih listov znotraj vrste Veronica anagallisaquatica in vrste iz skupine Myosotis scorpioides agg., ki sta rastlini z amfibijskim
značajem. Preučevali smo vzorce kopenske in vodne oblike obeh vrst, ki smo jim v
povezavi s svetlobno odbojnostjo ter prepustnostjo preučili še biokemijske in
morfološke lastnosti.
Rezultati so pri močvirski spominčici pokazali, da ima v spektralnih delih, kjer prihaja
do razlike v odbojnosti med vodno in kopensko obliko lista, slednja večjo odbojnost. Na
to so vplivale predvsem morfološke značilnosti, kot so debelejši list z debelejšima
povrhnjicama ter večja gostota rež in trihomov. Nekoliko preseneča podatek o debelini
kutikule, ki se med različnimi tipi listov ne razlikuje, kljub našim pričakovanjem, da bo
imela kopenska oblika debelejša kutikulo, saj naj bi tudi ta vplivala na reflektanco. Po
teoriji Baltzerja in Thomasa (2005) naj bi debelina kutikule najbolj vplivala na odboj
svetlobe.
Večje razlike med in znotraj vrste zaznamo pri prepustnosti svetlobe skozi list. Ta je
znotraj vrst v celotnem spektru večja pri vodnih oblikah listov. Temu botrujejo
predvsem biokemijske in morfološke značilnosti listov. Vodna oblika močvirske
spominčice ima manjšo vsebnost barvil (razen klorofila b), kar je povezano z manjšo
absorpcijo in posledično pomeni, da gre več svetlobe skozi list (Sims & Gamon, 2002).
Poleg tega zaznamo še razliko v razmerju med stebričastim in gobastim tkivom znotraj
te vrste. Vodna oblika listov ima nekoliko večji delež gobastega tkiva kot stebričastega,
pri kopenski obliki pa je ravno obratno. Vpliv na prepustnost ima tudi gostota rež in
predvsem trihomov, ki prispevajo k večjemu odboju svetlobe. Teh ima vodna oblika
močvirske spominčice manj kot kopenska in zato svetloba lažje prodre skozi list.
Delež vode in specifična listna površina na odbojnost generalno ne vplivata, slednja pa
vendar ima zelo velik vpliv na prepustnost svetlobe. Večja kot je specifična listna
površina, večja je prepustnost lista za svetlobo. Pozitivno korelacijo je imela še dolžina
trihomov z odbojnostjo, kar večina znanstvenikov potrjuje, v nekaterih primerih pa se
zgodi, da je korelacija med dolžino trihomov in reflektanco negativna (Klančnik,
Mlinar, & Gaberščik, 2012).
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Kopenska oblika vodnega jetičnika ima za razliko od močvirske spominčice višjo
odbojnost le v NIR spektru, v drugih spektralnih delih, kjer prihaja do statistično
značilnih razlik, pa ima višjo odbojnost vodna oblika. Ta podatek nekoliko preseneča,
saj smo pričakovali v večjem delu svetlobnega spektra večjo odbojnost kopenske oblike
lista. Nekateri znanstveniki so dobili podobne rezultate pri karakterno podobni vrsti
Nuphar luteum (Klančnik, Mlinar, & Gaberščik, 2012). Na to bi lahko vplivale nekoliko
višje vrednosti UV-A in UV-B absorbirajočih snovi pri vodni obliki ter višji delež vode.
Lahko, da je na ta rezultat vplivala vlažnost površine lista med merjenjem. V primeru,
da listna površina ni bila dovolj suha, je lahko prihajalo do večjega odboja.
Prepustnost vodnega jetičnika za svetlobo je manjša kot pri močvirski spominčici.
Znotraj vrste je le-ta manjša pri kopenski obliki, na kar, tako kot pri močvirski
spominčici, najverjetneje vplivajo debelina lista in spodnje povrhnjice, ki sta pri
kopenski obliki večji, gostota rež je manjša pri vodni obliki, med tem ko v gostoti
trihomov nismo opazili razlik. Mezofila je več pri kopenski obliki, pri obeh oblikah pa
je v razmerju več gobastega kot stebričastega tkiva. Klorofilov, karotenoidov in
antocianov je manj pri vodni obliki, zato ima rastlina manjšo absorpcijo in večjo
prepustnost svetlobe (Sims & Gamon, 2002).
Delež vode po naših statističnih analizah ni vplival na prepustnost, je pa nekoliko na
odbojnost, saj je ta večji pri vodni obliki vodnega jetičnika. Tudi specifična listna
površina je večja pri vodni obliki. Na nobenega od parametrov ni vplivala dolžina
listnih rež.
Zanimiv je prvi vrh vodne oblike močvirske spominčice pri prepustnosti, ki je v
območju karotenoidov, pri čemer ima njihova vsebnost velik vpliv. Ta rezultat je
nenavaden ali kot pravijo nekateri znanstveniki (Klančnik, Mlinar, & Gaberščik, 2012),
artefakt, saj vpliv karotenoidov težko neposredno povežemo z reflektančnimi spektri.
To bi lahko storili le, če bi odstranili vpliv klorofilov (Baltzer & Thomas, 2005).
Korelacija med karotenoidi in reflektanco je negativna, domnevamo lahko, da se z
večanjem količine karotenoidov, manjša prepustnost za svetlobo. Podobno je v rdečem
in modrem spektralnem območju, kjer imajo vrh absorpcije klorofili (Sims & Gamon,
2002). Tudi tukaj ima količina klorofila večji vpliv kot sama morfologija. Večja kot je
vsebnost klorofilov, manjša je prepustnost.
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V zelenem in rumenem svetlobnem spektru, kjer absorbirajo antociani (okoli 550 nm),
vsebina le-teh nima največjega vpliva, kar sovpada z rezultati drugih znanstvenikov, ki
so na amfibijskih vrstah rastočih na istem območju kot naše, zaznali velik vpliv
antocianov v celotnem spektru razen zelenem (Klančnik, Mlinar, & Gaberščik, 2012).
Vsebino barvil po vplivu presega morfologija lista, in sicer debelina lista in z njo
količina mezofila. Debelejši kot je list in več kot je mezofila, manjša je prepustnost na
te valovni dolžini. Tudi odbojnost je v območju okoli 550 nm najvišja, če izvzamemo
NIR spekter. Po teoriji Baltzera in Thomasa naj bi bil to odraz izpostavljenosti stresu
(Baltzer & Thomas, 2005).
V območju UV spektra, rastline največ svetlobe absorbirajo in le majhen del odbijejo.
Najmanjšo prepustnost in odbojnost ima v tem spektru kopenska oblika vodnega
jetičnika. Na prepustnost v največji meri vpliva vsebnost UV absorbirajočih snovi, saj
imata kopenski obliki obeh vrst veliko vsebnost le-teh in s tem najmanjšo prepustnost.
Absorpcija se zgodi v površinskih tkivih lista, ki sprejmejo večino UV sevanja in tako
zaščitijo notranja tkiva pred poškodbami (Larcher, 2003).
Na odbojnost v NIR spektru vpliva le dolžina trihomov. Daljši kot so trihomi, večja je
odbojnost. Na karakterno podobnih vrstah so nekateri znanstveniki dobili ravno obratne
rezultate, in sicer negativno korelacijo z odbojnostjo (Klančnik, Mlinar, & Gaberščik,
2012). Domnevajo da je na rezultate vplivala tudi vsebnost voskov, ki imajo po
podatkih Holmesa in Keillerja (2002) večjo reflektanco kot trihomi. V našem primeru ni
bilo tako, saj so imeli trihomi večjo odbojnost kot gola površina lista. Zanimivo je tudi
dejstvo, da odbojnost v tem območju ni pogojena z gostoto listnih rež, ki so v povrhnjici
edini medcelični zračni prostor, kjer naj bi se po teoriji Baltzerja in Thomasa (2005)
NIR sevanje razpršilo in vplivalo nanj.
Odbojnost in prepustnost se razlikujeta tudi med vrstama. Med kopenskimi primerki
rastlin ima močvirska spominčica večjo odbojnost kot tudi prepustnost listov za
svetlobo. Podobno je pri vodnih oblikah, le da so pri odbojnosti manjše razlike. Na to
negativno vplivajo tako morfološke, kot biokemijske lastnosti.
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SKLEPI

Odbojni in presevni spektri se bodo med preučevanima vrstama razlikovali, kar je
povezano z njihovimi morfološkimi in biokemijskimi lastnostmi.
Odbojni spektri se razlikujejo med vrstama, in sicer ima v povprečju močvirska
spominčica višje vrednosti kot vodni jetičnik tako pri kopenski obliki, kot tudi pri
vodni. Podobno je pri presevnih spektrih, le da so pri tem razlike večje. Biokemijske in
morfološke lastnosti sovplivajo na ta rezultat, ne moremo pa z gotovostjo trditi katerih
vpliv je večji pri odbojnosti in katere bolj vplivajo na presevnost. Vsekakor pa lahko
našo hipotezo potrdimo.
Odbojni in presevni spektri se bodo razlikovali znotraj iste vrste med vodnimi in
kopenskimi rastlinami.
Razlike znotraj vrst so prisotne tako pri odbojnih kot tudi presevni spektrih.
Odbojnost pri močvirski spominčici je med kopenskim in vodnim listom različna v
višjih valovnih dolžinah vijolične svetlobe, v celotnem modrem spektru ter v območju
višjih valovnih dolžin NIR spektra. Pri vodnemu jetičniku se statistično značilne razlike
v odbojnosti pojavljajo v celotnem območju UV-B spektra, na prehodu iz UV-A v
vijolični spekter, na začetku zelenega spektra, celotnem rumenem in rdečem spektru ter
začetku NIR.
Prepustnost se pri močvirski spominčici razlikuje v območju UV-B sevanja, delu UV-A
sevanja ter vseh sledečih spektrih, vse do vključno prve polovice NIR. Podobno je s
prepustnostjo znotraj vrste vodni jetičnik, kjer so statistično značilne razlike v celotnem
spektru, začenši z UV-A, razen v NIR območju.
Hipotezo je potrjena, saj prihaja do statistično značilnih razlik v odbojnih in presevnih
spektrih znotraj vrst.

Odbojnost bo večja pri kopenski obliki listov, saj so bolj neposredno izpostavljeni
svetlobnemu sevanju.
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Pri močvirski spominčici je odbojnost v delih spektra, kjer prihaja do razlik, večja pri
kopenski obliki, med tem ko je pri vodnemu jetičniku odbojnost v večjem delu spektra
višja pri vodni obliki. Kopenska oblika vodnega jetičnika ima višjo odbojnost le v NIR
spektru.
Razlike težko neposredno povežemo z izpostavljenostjo svetlobi. Ta je namreč le eden
izmed dejavnikov, ki vplivajo na razlike v morfoloških in biokemijskih lastnostih.
Izpostavljenost svetlobi je lahko različna tudi znotraj kopenskih ali vodnih rastlin. Na
prve lahko vpliva različna osončenost, na slednje pa poleg tega še potopljenost lista.
Našo hipotezo lahko le delno potrdimo, saj se tovrstna razlika pojavlja le pri vrsti iz
skupine močvirske spominčice, ne moremo pa trditi, da je to povezano izključno z
izpostavljenostjo svetlobnemu sevanju.
Presevnost bo višja pri vodni obliki listov, zaradi manjše debeline.
Presevnost je znotraj obeh vrst v celotnem spektru višja pri vodnih oblikah. Nanjo
vplivajo morfološke značilnosti, kot so debelina lista s tem povezana debelina mezofila
in spodnje povrhnjice ter gostota rež in trihomov. Poleg morfologije imajo
nezanemarljiv vpliv tudi biokemijske lastnosti, ki so tako kot morfološke značilnosti s
presevnostjo v negativni korelaciji.
Naša hipoteza drži, vendar ne moremo trditi, da je presevnost večja zgolj zaradi zgradbe
lista, nanjo namreč močno vplivajo tudi barvila v določenih spektrih.
Različni obliki posamezne vrste se bosta morfološko in biokemijsko razlikovali.
Razlike so prisotne pri obeh vrstah in pri večini parametrov. Kopenske oblike obeh vrst
imajo več fotosinteznih barvil, razen klorofila b, ki je pri močvirski spominčici v
podobnih količinah pri obeh oblikah. V morfoloških značilnostih je očitna razlika
znotraj obeh vrst pri debelini lista, spodnje povrhnjice, mezofila, gostoti rež in
trihomov, kjer so imele višje vrednosti kopenske oblike rastlin. Razlik nismo zaznali pri
debelini kutikule, dolžini rež in trihomov (razen vodni jetičnik), ter zgornje povrhnjice
(razen močvirske spominčice).
Hipotezo lahko potrdimo, ker je prihajalo do statistično značilnih razlik v morfologiji in
vsebnosti barvil.
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POVZETEK

Nekateri znanstveniki dokazujejo možnost klasifikacije rastlinskih vrst po njihovem
spektralnem podpisu, ki naj bi bil specifičen za določeno vrsto. Tovrstna klasifikacja
deluje na principu izločanja s 94% uspešnostjo (Cochrane, 2000). Preučevana taksona
zaradi amfibijskega značaja spadata v ostalih 6 %, kjer je tovrstna klasifikacija malo
verjetna.
Preučili smo dve rastlinski vrsti z amfibijskim značajem iz pritoka Cerkniškega jezera,
in sicer vrsto iz skupine močvirska spominčica (Myosotis scorpioides agg.) in vrsto
vodni jetičnik (Veronica anagallis-aquatica), ki smo jima izmerili presevnost in
odbojnost v območju med 280 nm in 824 nm valovne dolžine. Optične lastnosti rastlin
se znotraj vrste razlikujejo, na kar vplivajo morfološki in biokemijski parametri.
Izmerili smo še specifično listno površino in vsebnost vode, gostoto in velikost listnih
rež ter trihomov, analizirali smo zgradbo lista v prečnem prerezu, kar je vključevalo
debelino lista, kutikule, obeh povrhnjic, gobastega in stebričastega tkiva ter nazadnje
prešteli listne reže, trihome in izmerili njihovo dolžino.
Statistične analize so pokazale povezan vpliv biokemijskih in morfoloških parametrov
na optične lastnosti pri obeh vrstah. Največji vpliv ima debelina lista in vsebnost
klorofilov ter karotenoidov na prepustnost. Večje kot so vrednosti, manjša je
prepustnost pri obeh vrstah. Na odbojnost poleg debeline lista in mezofila, vplivajo še
gostota listnih rež in trihomov ter dolžina trihomov. Slednja je edina, ki ima z
odbojnostjo pozitivno korelacijo.
Dokazali smo, da se zaradi različni optičnih lastnosti znotraj posameznih vrst
amfibijskih rastlin ne da klasificirati zgolj po spektralnem podpisu. Amfibijske rastline
spreminjajočega se vodostaja ne zaznavajo kot stres, ki bi jim onemogočal fotosintezo,
saj so se zmožne na to morfološko in biokemijsko prilagoditi.
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UPORABA V PRAKSI

Znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili tekom raziskave, bodo koristno uporabljene v
pedagoškem procesu. Znanje o laboratorijskih metodah, ki smo se jih posluževali pri
zbiranju podatkov, lahko prenesemo na učence, v kolikor bodo inštrumenti v šoli na
voljo. S spektrometrom bomo preučili odbojne in presevne spektre določenih vrst, pod
mikroskopom bomo preučevali in določali različna tkiva v prerezu listov, opazovali
listne reže in trihome. Ekstrahirali bomo barvila in analizirali njihovo vsebnost. Učence
bomo seznanili z vplivom morfoloških in biokemijskih značilnosti na optične lastnosti
rastlin.
Obisk terena in odvzem vzorcev lahko ponovimo z učenci in jim pri tem predstavimo
značilnosti Cerkniškega jezera, spremenljivost narave in način prilagajanja določenih
vrst na tovrstno okolje. Pri tem jih lahko seznanimo z amfibijskimi rastlinami,
konkretno z vrsto iz skupine močvirske spominčice ter vodnega jetičnika in njihovimi
prilagoditvami na spreminjajoč se vodostaj. Otrokom lahko s terenskim delom posredno
privzgojimo spoštljiv odnos do narave, kar je eden najvišjih ciljev v naravoslovnem
pedagoškem procesu.
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vendar brez prazne samohvale za trdno reči, da bi pravi obstoj
in narava tega jezera najbrž ne prišla na svetlo, temveč ostala v
temi, ko bi se bil bal nadlog, ki navadno spremljajo učenost in
raziskovanje na hrapavem in nenežnem potu vztrajnosti.«
(Valvasor, Rupel, & Gerlanc, 1951)
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