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POVZETEK 

 

Proučevali smo odbojnost lišajske steljke navadnega rogovilarja (Pseudevernia 

furfuracea Zopf.). Navadni rogovilar spada med grmičaste lišaje, zato je zanj značilno, 

da je na onesnažen zrak bolj občutljiv kot drugi gradbeni tipi lišajev. Ker nima razvite 

prave povrhnjice pretežno pasivno absorbirajo tako onesnažila kot hranila preko celotne 

zunanje površine. Meritve smo opravljali na suhih in navlaženih ter onesnaženju 

neizpostavljenih in izpostavljenih lišajskih steljkah. Izmerili smo odbojnost lišajske 

steljke v območju 280 do 800 nm ter potencialno fotokemično učinkovitost. Želeli smo 

raziskati spremembe odbojnih spektrov in morebitno povezanost s fotokemično 

učinkovitostjo, ki je pokazatelj vitalnosti lišajske steljke. Zanimalo nas je tudi ali se 

odbojni spektri lišajskih steljk razlikujejo pri lišajih, ki so izpostavljeni različnim 

okoljskih razmerah. Rezultati so pokazali, da so odbojni spektri lišajskih steljk nižji v 

UV spektru in višji v IR območju, kar je posledica biokemijskih, anatomskih in 

morfoloških značilnosti. Razlike v odbojnosti so bile razvidne v vidnem delu spektra, 

kar lahko pripišemo variabilnosti fotosinteznih barvil in glivne komponente v lišaju, ki 

je odgovorna za obarvanje in sekundarne metabolne procese. Meritve fotokemične 

učinkovitosti so pokazale, da imajo metabolno aktivne lišajske steljke, ki so bile 

izpostavljene onesnaženemu zraku, manjšo fotokemično učinkovitosti. 

 

Ključne besede: Navadni rogovilar (Pseudevernia furfuracea Zopf.), odbojni spektri, 

fotokemična učinkovitost. 
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ABSTRACT 

 

 

We studied the reflectance spectra of lichen Pseudevernia furfuracea Zopf. 

Pseudevernia furfuracea Zopf. belongs to the family of bush lichens, which 

characteristically can be more affected by polluted air, when compared to other types of 

lichens. Because it does not have a real epidermis, it passively absorbs pollutants as well 

as nutrients through its entire outer surface. We measured dry and moistened lichen, 

from which some were exposed to pollution and some were not. We measured the 

reflectance spectra of lichen in the range of 280 to 800 nm, and the potential 

photochemical efficiency. We wanted to explore changes in the reflectance spectra and 

the possible connection to the photochemical efficiency, which is an indicator for the 

vitality of the lichen. We were also interested in, whether the reflectance spectra of 

lichen vary from lichens that thrive in different environmental conditions. The results 

show that lichens have a lower reflectance by the UV and a higher reflectance in the 

NIR range, which is probably a consequence of anatomical and morphological 

characteristics. Differences in reflectance were observed in the visible region of the 

spectrum, which can be attributed to the variability of the pigments and fungal 

components in the lichen, which is responsible for the pigment coloration and secondary 

metabolic processes. Photochemical efficiency measurements have shown that the 

moistened lichen, which were exposed to air pollution, have a lower photochemical 

efficiency. 

 

Key words: Pseudevernia furfuracea Zopf., reflectance spectra, photochemical 

efficiency.  
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1 UVOD 

 

Lišaji so med največkrat uporabljenimi bioindikatorji, ker so zelo občutljivi na 

onesnažen zrak, na kisle padavine, v steljki se akumulirajo kovine in druga onesnažila. 

Lišaji nimajo razvite prave povrhnjice, zato se onesnažila pasivno absorbirajo v steljko 

preko zunanje površine. Vitalnost lišaja lahko spremljamo na več načinov, med drugim 

tudi z merjenjem fotokemične učinkovitosti. Fotokemična učinkovitost nam pove, 

kolikšen delež fotosintezno aktivnega spektra svetlobe je fotobiontski partner v steljki 

zmožen v danih razmerah izkoristiti za fotokemično delo. Tudi odbojni spektri lišajske 

steljke kažejo na morfološke in biokemijske značilnosti organizma.  

 

Cilj diplomske naloge je ugotoviti ali se odbojni spektri po navlažitvi steljke lišaja 

spremenijo. Zanima nas tudi ali se odbojni spektri med seboj razlikujejo pri lišajih, ki so 

izpostavljeni različnim okoljskim razmeram. 

 

 

1.1 HIPOTEZE 

 

V nalogi preizkušam dve hipotezi: 

1. Ali  se odbojni spektri po navlažitvi lišajske steljke spremenijo? 

2. Ali se odbojni spektri po izpostavljenosti lišajske steljke onesnaženemu zraku 

spremenijo? 
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2 PREGLED OBJAV 

 

2.1  LIŠAJI 

 

Lišaji so simbiotski organizmi, zgrajeni iz glivnega partnerja (mikobiont) in enega ali 

več fotosinteznih partnerjev (fotobiont), ki je lahko zelena alga (Chlorophyceae) ali 

cianobakterija (Cyanobacteriae) (Poličnik, 2008).  

 

Danes večina raziskovalcev meni, da gre za klasičen primer mutualizma, kjer imajo vsi 

udeleženci korist. Znano je da sta mikobiont in fikobiont  v lišaju v fizičnem stiku, kjer 

si izmenjujeta različne produkte metabolizma, skupaj tvorita specifično grajeno steljko 

in diaspore ter tudi nekatere organske spojine - lišajske kisline, ki jih vsak zase ne bi 

mogla (Jogan, 2001). 

 

Mikobiont, ki prevladuje v lišajski steljki in ima vlogo gostitelja, se okorišča s produkti 

fotosinteze, ki jo opravlja fotobiont, fotobiont pa ima v mikobiontu okolje, varno pred 

izsušitvijo in premočno svetlobo. Mikobionti so večinoma glive iz skupine zaprtotrosnic 

(Ascomycetes) (Poikolainen, 2004).  

 

Spolno se v lišaju razmnožuje le mikobiont, spore, ki jih tvori, se razvijejo v lišaju le, če 

pridejo v stik z ustrezno vrsto fikobionta. Vegetativno razmnoževanje je pri lišajih 

raznoliko, saj poznamo fragmentacijo, izidije (odlomljivi delčki že oblikovane lišajske 

steljke), soredije (drobni prepleti celic fikobionta in hif mikobionta, ki nastajajo na 

soralih) (Jogan, 2001). 

 

V okoli 90 % lišajev je mutualist zelena alga, v preostalih cianobakterija. Od okoli 

70.000 znanih vrst gliv jih okoli 25 %  živi v mutualistični zvezi, ki je za alge v večini 

primerov fakultativna. Velika razširjenost lišajev v ekstremnih okoljih (tundra, puščava) 

kaže, da je zveza zelo uspešna.. Lišaji so zelo učinkoviti pri akumuliranju mineralov, 

zato so dobri bioindikatorji anorganskega onesnaženja okolja (Tome, 2006). 
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Zelene alge so eno ali večcelični organizmi, ki v svojih celicah vsebujejo različne 

pigmente: klorofil a, nekatere tudi b, karotene in različne ksantofile, predvsem lutein, 

violaksantin, neoksantin ter zeaksantin. Njihova celična stena je iz celuloze, pektina in 

pa tudi glikoproteinov. Zelene alge se razmnožujejo spolno, nespolno kot tudi 

vegetativno in s prerodom (Jogan, 2001). 

 

 

2.2 ZGRADBA LIŠAJSKE STELJKE 

 

Glede na osnovno obliko lišajske steljke, jih lahko razdelimo na tri skupine: skorjaste, 

listaste in grmičaste. 

 

Skorjasti lišaji se s spodnjo površino tesno priraščajo ali pa celo vraščajo v  podlago po 

kateri rastejo in jih tako težko ločimo od podlage brez, da bi jih poškodovali. Na ta način 

je steljka manj izpostavljena zraku, izguba vode pa je omejena le na zgornjo, 

izpostavljeno površino. 

 

Listasti lišaji veljajo za vmesno obliko med skorjastimi in grmičastimi lišaji. Za njih je 

značilno, da je lišajska steljka na več krajih pritrjena s pričvrščevalnimi strukturami-

rizinami, popkom ali pa z deli spodnje povrhnjice. 

 

Grmičasti lišaji imajo steljke, ki so lasaste, jermenaste ali grmičaste, lahko so ploščate 

ali cilindrične oblike (Poličnik, 2008). Od skorjastih in listastih lišajev jih lahko z 

lahkoto ločimo, saj vedno štrlijo preč od  podlage. 

 

 

2.3 FIZIOLOGIJA LIŠAJEV 

 

V lišajski steljki potekajo trije pomembni metabolni procesi: dihanje, fotosinteza in 

fiksacija dušika; slednja le pri vrstah kjer je fotobiont cianobakterija (Poličnik, 2008). 
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Ker so svetlobne razmere v naravi zelo raznolike so avtotrofi razvili mehanizme za 

izkoriščanje šibkih jakosti sevanja in izogibanje močnim jakosti sevanja, saj premočna 

energija sevanja povzroči oksidacijske poškodbe fotosinteznega aparata in preostalih 

sestavnih delov celice. Fototrofi se pred tem zavarujejo na sledeče načine: 

 z zmanjšanjem prodiranja sevanja do fotosinteznega aparata, 

 s sproščanjem presežene absorbirane energije sevanja v obliki toplote in 

fluorescence, 

 porabljanjem presežne fotokemične energije v drugih celičnih procesih. 

 

Fotosinteza je proces, pri katerem zelene alge, pretvarjajo svetlobno energijo v kemično, 

kar omogoči pretvorbo vode in ogljikovega dioksida v sladkor. Za tvorbo kisika pri 

fotosintezi sta najbolj učinkovita rdeča in modra svetloba. Središče fotosinteznih reakcij 

so kloroplasti, kjer so v tilakoidah membran razporejene fotosintezne enote. 

 

 

2.4 ODBOJNI SPEKTRI LIŠAJEV 

 

2.4.1 Elektromagnetno valovanje 

 

Spekter elektromagnetnega valovanja sestoji iz UV sevanja (okoli 10 % vsega 

Sončevega sevanja), vidne svetlobe (okoli 50 %) in IR sevanja do 5000 nm (okoli 40 %).  

Najmočnejše sevanje je pri valovni dolžini okoli 500 nm, kar ustreza valovni dolžini 

vidne svetlobe (Tome, 2006). 

 

Ultravijolično sevanje (UV) je valovanje, ki zavzema valovne dolžine med 100 in 400 

nm. Sestavlja je ga več segmentov, UV-A območje: 320-400 nm, UV-B območje: 280-

320 nm in UV C območje: 100-280 nm (Yoshimura, Zhu, Wu in Ma, 2010). Krajšo 

valovno dolžino ima sevanje, večja je energija sevanja (Tome, 2006). 

 

Vidni spekter ali vidna svetloba je del elektromagnetnega valovanja z valovno dolžino 

od okoli 380 nm pa do 750 nm. Sestavljen je iz vijolične (380 nm), modre (425-490 nm), 
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zelene (490-575 nm), rumene (575- 585 nm), oranžne (585-650 nm) in rdeče svetlobe 

(750 nm) (Tome, 2006). 

 

Infrardeča svetloba (IR) je del spektra elektromagnetnega valovanja, ki je človeškemu 

očesu neviden. Spada pod dolgovalovno sevanje, ki obsega valovne dolžine od približno 

750 do nekaj 1000 nm. 

 

 

2.4.2 Odbojni spekter   

 

Pri interakciji svetlobe z listom, se svetloba absorbira, odbija ali pa prehaja skozi listno 

površino kar je odvisno od fizične in kemijske sestave lista. Rezultati te interakcije se 

kažejo v količini odbite svetlobe pri različnih spektrih elektromagnetnega valovanja 

(Male idr., 2010). 

 

Zdrave rastline imajo pretežno razmeroma nizko odbojnost v vidnem delu spektra (400-

720 nm), z vrhom v zelenem delu vidnega spektra (550 nm) in visoko odbojnost v 

bližnjem infrardečem območju (IR:700-1400 nm) (Male idr., 2010). 

 

Spektralne lastnosti rastlin so posledica različnih pigmentov, ki jih rastlina vsebuje, npr. 

karotenoid in klorofil. 

 

Raziskovalci so domnevali (Petzold in Renez, 1975 v Rees, Tutubalina in Golubeva, 

2003), da neobičajni zunanji videz lišajev pomeni, da imajo bistveno različne odbojne 

spektre od semenk in praprotnic (Kaylo in Pellikka, 1994; Nordberg in Allard, 2002 v 

Rees idr., 2003). 

 

Tipični lišajski spekter pokaže malo ali nič odboja v zelenem delu vidnega spektra. 

Namesto postopnega povečanja odbojnosti med 400 in 1000 nm je običajno opaziti 

povečanje pri 650 nm (Rees idr., 2003). 
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Velike razlike v odbojnostih pri lišajih lahko pripišemo pigmentni variabilnosti (Petzold 

in Goward, 1988) in glivni komponenti v lišaju, ki je odgovorna za pigmentno obarvanje 

in sekundarne metabolne procese (Hale, 1983 v Singh in Prabakaran, 2015). Lišajske 

snovi, ki spadajo pod sekundarne metabolite, gliva nalaga na površini hif. 

 

Petzold in Goward (1988) sta ugotovila, da imajo belo in črno obarvani lišaji različne 

odbojnosti pri IR in MIR (Nordberg in Allard, 2002). Tudi Nordberg in Allard (2002) 

navajata, da temnejše barve kot je lišaj nižjo odbojnost kaže v vidnem delu spektra v 

primerjavi z bledim lišajem, kar  pomaga  razločevati spektralni odziv med svetlimi in 

temnimi lišajskimi vrstami. 

 

Glavne optične značilnosti lišajev merimo v območjih: ultravijolični (280-400), vidni 

spekter, bližnji infrardeči spekter (IR 700-1100nm) in kratkovalovno (SWIR 1100-2500) 

območjem. Največja sprememba se zgodi pri krajših valovnih dolžinah v infrardečem 

(IR) pasu (Rees idr, 2003). 

 

 

2.5 EKOLOGIJA LIŠAJEV 

 

Znani po počasni rasti in dolgoživosti, saj lahko živijo več sto, celo tisoče let. Lišaji za 

razliko od praprotnic in semenk ne vzdržujejo stalnega vodnega potenciala in veljajo za 

klasične primere poikilohidrih organizmov. Vodni potencial lišajev se pasivno spreminja 

glede na okoljske razmere. To pomeni, da se relativno hitro izsušijo in zato je 

razpoložljivost vode v okolju primarnega pomena za preživetje. Večina lišajev je močno 

odvisnih od padavin, predvsem v obliki dežja, vendar so lišaji sposobni dobiti vodo tudi 

iz zračne vlage. Rast lišajev je najhitrejša ob padavinah, oblačnih dnevih in taljenju 

snega. Prav tako je za rast lišajev pomembna izmenjava ciklov vlaženja in izsuševanja 

ter svetlobe in teme. Prav tako je pomemben dejavnik ekologije lišajev njihova strpnost 

do visokih temperatur. Pri visokih ali nizkih temperaturah se lahko poškodujejo osnovni 

metabolni procesi, kljub temu da to delovanje ne povzroči smrti vseeno propada lišajska 

steljka (Poličnik, 2008). 
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2.6 VPLIV ONESNAŽENJA NA LIŠAJE 

 

Lišaji lahko kopičijo kovine iz zraka, ter iz raztopljenih in suspendiranih snovi. 

Mehanizmi prevzema elementov niso dobro znani, prav tako niso poznane natančne 

udeležbe simbiotičnih alg in gliv (Wolterbeek, Garty, Reis in Freitas, 2004). Odziv na 

usedanje težkih kovin se lahko razlikujejo pri algah in glivnih komponentah lišaja 

(Tarhanen, 1998 v Wolterbeek idr., 2004). Lišaji so še posebno občutljivi na kisel dež, 

fluoride, žveplov dioksid, na bazična z gnojenem povezana onesnažila. 

 

Na sprejem onesnažil v lišajsko steljko vpliva veliko faktorjev in sicer: vrsta lišaja, 

njegova starost in hitrost rasti, morfološka zgradba, mikroklimatske razmere (pH, veter, 

padavine) (Sloof, 1993). Onesnaženost vpliva na različne procese, ki se dogajajo v 

lišaju. Poznani so vplivi na repropdukcijski potencial, rast, zgradbo, ultrastrukturne 

elemente, celovitost membran, fotosintezo in dihanje, fluorescenco klorofila ter 

razgradnjo pigmenta (Nash, 1996).  

 

Poškodba enega izmed partnerjev ima za posledico propad lišaja. 

 

 

2.7 LIŠAJ NAVADNI ROGOVILAR (Pseudevernia furfuracea Zopf.) 

 

Jogan (2001) smatra, da so lišaji le glive, ki živijo v obligatni simbiozi z algami in bi jih 

bilo taksonomsko pravilno obravnavati med ustrezne skupine gliv. Ker pa imajo lišaji 

toliko skupnih značilnosti, ki jih ne srečamo ne pri glivah, ne pri algah, jih je smiselno 

obravnavati enotno. 
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2.7.1 Klasifikacija 

 

Kraljestvo: Fungi  

Deblo: Ascomycota  

Razred: Lecanoromycetes 

Red: Lecanorales 

Družina: Parmeliaceae 

Rod: Pseudevernia 

Vrsta: Pseudevernia furfuracea Zopf. 

 

 

2.7.2 Značilnosti vrste 

 

Lišaji iz rodu Pseudevernia so veliki sivi pokončni grmičasti lišaji, ki so zraščeni samo 

na dnu in imajo bolj ali manj viličasto razvejene odseke, katerih spodnja stran je 

obarvana z drugim odtenkom. Apoteciji so skoraj pecljati in imajo rjavo ploskev, 

omejeno z robom steljke. Pri P. furfuracea, ki je edina v Sloveniji rastoča vrsta (od 

skupno petih vrst, pretežno severnoameriških), za razmnoževanje poskrbijo na gosto 

posejani izidiji, le izjemoma se tvorijo apoteciji. Ta vrsta biva na kislem lubju listavcev 

in iglavcev redko tudi na silikatnih kamninah, razširjena je od južnoevropskih gorovij do 

srednje Skandinavije. V gorovjih osrednje Evrope je skupaj z vrstama Hypogymia 

physodes in Platismatia glauca najpogostejši lišaj (Wirth, 1995). Steljka je grmičaste 

oblike, priraščena z bazalnim oprijemališčem. Glavne veje so viličasto razvejene, na 

vrhnji strani so sive, spodaj pa so žlebaste in belkaste, roza, modrosive do črne barve, 

evropska vrsta je izidiozna. Fotobionti so iz rodu Trebouxia. Apoteciji so pecljati, z 

rjavo do rdečerjavo ploskvijo in pogosto upognjenim robom steljke. Spore so vrste 

Lecanora, enocelične, elipsoidne. Piknospore rahlo ročkaste oblike. Biokemijske 

značilnosti: skorja vsebuje atranorin,  sredica depsid ali depsidon,  evropska vrsta fizod 

ali olivetor-S, severnoameriške vrste med drugim lecanor-S (Wirth, 1995). 
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2.7.3 Ekologija in razširjenost 

 

Navadni rogovilar uspeva od nižin do montanskega pasu na kislem lubju listavcev in 

iglavcev, na deblu in vejah, na prostostoječih drevesih in v gozdu, redkeje na lesu in na 

silikatnih kamninah. Optimalno okolje so vetrovne lege, bogate s padavinami in meglo. 

V nižjih so legah omejeni na vrhove dreves v gozdovih. Izogibajo se evtrofikaciji, 

prenesejo zmerno izpostavljenost kislim emisijam in prehajajo na izvorno bazična lubja, 

npr. na topol, jablano (Wirth, 1995).  
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3 MATERIALI IN METODE 

 

3.1  PREDMET RAZISKAVE 

 

Predmet raziskav je bila lišajska steljka navadnega rogovilarja nabrana v Sloveniji, na 

Gorenjskem, v Žireh,  na območju Žirovskega vrha nad Zalo na 714 m nadmorske 

višine, 46°´S in 14°50´V. 

 

Vzorci lišaja so bili nabrani meseca februarja na iglavcih, natančneje na jelkah (Slika 1).  

 

 

Slika 1: Vzorci lišaja (lasten vir). 

 

 

3.2 OBMOČJE  RAZISKAVE 

 

Prve meritve sem opravila na dvajset suhih (neaktivnih) in dvajset navlaženih (aktivnih 

vzorcev). Za drugo meritev sem vzorce enajstih lišajev navadnega rogovilarja za 30 dni, 

v času od 7. 3. 2015 – 7. 4. 2015, izpostavila onesnaženju. Izpostavila sem jih na dveh 

lokacijah v Žireh in na devetih lokacijah v Ljubljani-Bežigrad, ter nato ponovno izvedla 

meritve, najprej na suhi ter nato na navlaženi lišajski steljki. 
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3.2.1 Geografska umestitev 

 

Žiri so manjše mesto, ki ležijo v osrednji Sloveniji na stičišču treh pokrajin: Gorenjske, 

Notranjske in Primorske. Ležijo v Žirovski kotlini, s katero se končuje Poljanska dolina. 

Kotlino obkroža venec hribov: na vhodu greben Žirovskega vrha, na jugu Goropeški 

grič, ki se končuje z vrhom Sv. Kraljev, na zahodu najvišji, 987 m visoki Mrzli vrh. S 

svojimi 487 m nadmorske višine Žiri uvrščamo v predalpski svet.  

 

 

3.2.2 Vegetacija 

 

V občini Žiri prevladuje mešani gozd. V listnatih najdemo drevesne združbe bukev z 

rebrenjačo, bukve z belkasto bekico in hrastovja z belim gabrom. Ob potokih rastejo 

javorje z bresti, jelševje in vrbovje s topoli. Ponekod raste tudi črni gaber, najdemo pa 

tudi tiso in bodiko (Blaznik, 1977).   

 

 

3.2.3 Geološka umestitev 

 

Najbolj zastopana kamnina je apnenec, prisotne pa so tudi sedimentne kamnine, nekje 

tudi dolomit. V Žireh najdemo tudi večja območja rdečega peščenjaka in konglomerata, 

ki se mešata z sivozelenimi klastičnimi kamninami. 

 

Pri prsti večji del predstavljajo rendizine in pokarbonatne prsti, na območju mojega 

nabiranja-Žirovski Vrh nad  Zalo pa je zastopana rdeča kisla prst. 

 

 

3.2.4 Klimatološke značilnosti 

 

Žiri ležijo na območju Slovenije, ki leži v zmernem celinskem podnebju. Za to območje 

je značilna velika namočenost (1.300-2.500 mm) z viškom padavin jeseni. Količina 

padavin je odvisna predvsem od reliefa. Dolina prejema okoli 1.600 mm padavin letno, 
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medtem, ko je na višinah 800 m že 1.800 mm letno. Značilna sta dva viška padavin, prvi 

jeseni, drugi pa na prehodu iz pomladi v poletje. Najmanj padavin je značilno na 

prehodu iz zime v pomlad, ter julija in avgusta. Povprečna temperatura zraka 

najhladnejšega meseca-januarja je od -2 °C do 0 °C, v kotlini pa od -4 °C do -2 °C. 

Povprečna temperatura zraka najtoplejšega meseca-julija je od 16 °C do 20 °C  (Naglič, 

2001). 

 

 

3.2.5 Lokacije izpostavljanja lišajev 

 

Lišaji so bili izpostavljeni na naslednjih lokacijah: 

 lokacija A – avtobusna postaja mestnega potniškega prometa, Ljubljani-Bežigrad, 

 lokacija B – avtobusna postaja mestnega potniškega prometa, Ljubljana-Bežigrad, 

 lokacija C – dimnik, Žiri, 

 lokacija D – doma, Žiri, 

 lokacija E – okenska polica, Ljubljana-Bežigrad, 

 lokacija F – okenska polica, Ljubljana-Bežigrad, 

 lokacija G – parkirišče, Ljubljana-Bežigrad, 

 lokacija H – parkirišče, Ljubljana-Bežigrad, 

 lokacija I – Tušmobil, Ljubljana–Bežigrad, 

 lokacija J – Tušmobil, Ljubljana-Bežigrad, 

 lokacija K – garaža, Ljubljana-Bežigrad. 

 

 

3.3.1.1 Podatki za onesnaženost zraka v mesecu marcu 2015 

 

Za referenčno vrednost onesnaženosti zraka podobno Žirem sem vzela podatke z merilne 

postaje Sv. Mohor, ki se nahaja v bližini Kranja. Povprečne mesečne koncentracije 

delcev PM10, NO2, SO2 in O3 za merilni postaji Ljubljana-Bežigrad in Sv. Mohor so 

predstavljeni v Preglednici 1. 
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Preglednica 1: Povprečne mesečne koncentracije delcev PM10, NO2, SO2 in O3 za merilni postaji 

Ljubljana-Bežigrad in Sv. Mohor (MOP-ARSO, 2015, str. 65-67). 

Lokacija 
Delci PM10 

[μg/m
3
] 

Dušikov dioksid 

(NO2) 

[μg/m
3
] 

Žveplov dioksid 

(SO2) 

[μg/m
3
] 

 

Ozon (O3) 

[μg/m
3
] 

Ljubljana- 

Bežigrad 
31  32  5  50  

Sv. Mohor / 8  6  77  

 

 

3.3.1.2 Meteorološki podatki za mesec marec 2015 za Žiri 

 

Maksimalna temperatura je bila 16,7 °C (29. 3. 2015), minimalna temperatura pa -4,7 °C 

(13. 3. 2015). Povprečna mesečna temperatura je bila 5,6 °C. Število hladnih dni (T min 

< 0 °C) je bilo 19, število ledenih dni (T max < 0 °C) je bilo 0 dni. Količina padavin v 

celem mescu je bila 114,9 mm. Največ padavin je bilo 26. 3. 2015 in sicer 55,9 mm. 

Število dni s snežno odejo je bilo 0 (Meteorološka postaja – Žiri, 2015). 

 

 

3.3 METODE 

 

V laboratoriju sem najprej s pomočjo olfa noža nastrgala dvajset suhih (neaktivnih) 

vzorcev lišaja navadnega rogovilarja (Pseudevernia furfuracea Zopf.), jih zaradi boljše 

preglednosti oštevilčila in položila v kadičko (Slika 2). 
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Slika 2: Oštevilčeni suhi lišaji pred meritvijo (lasten vir). 

 

Sledila je meritve odbojnega spektra, ter nato meritev fotokemične učinkovitosti.  

Meritve sem potem ponovno ponovila naslednji dan, potem, ko so bili lišaji za 24h 

izpostavljeni vlagi. To sem naredila tako, da sem v kadičko položila omočene papirnate 

brisače, nanje položila lišaje ter jih tudi z zgornje strani pokrila z omočenimi brisačami 

(Slika 3). 

 

 

Slika 3: Lišaji izpostavljeni 24h vlagi (lasten vir). 

 

 



Erznožnik T. Odbojni spektri  in fotokemična učinkovitost pri navadnem rogovilarju (Pseudevernia furfuracea Zopf.). 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kemija in biologija, 2015. 

15 

 

3.3.1 Merjenje odbojnega spektra 

 

Odbojne spektre  smo merili s spektrometrom Jaz Modular Optical Sensing Suite (Ocean 

Optics) Svetlobni vir UV-VIS-NIR (DH-2000, Ocean Optics, Inc., FL, USA) smo preko 

optičnega kabla QP600-1-SR-BX (Ocean Optics,Inc., Dunedin, Florida, USA) povezali 

s sfero ISP-30-6-R (Ocean Optics, Inc., FL, USA), ki smo jo pri merjenju postavili 

pravokotno na zgornjo lišajsko steljko. Sfero smo preko drugega optičnega kabla 

povezali s spektrofotometrom, ter ga priključili na računalnik (Slika 4). Najprej smo 

izmerili referenčni spekter, tako da smo svetlobni žarek usmerili na bel standard (Ocean 

Optics, Inc., FL, USA). S tem smo inštrument kalibrirali na 100% odbojnost. Izmerili 

smo še temni spekter, tako da smo izklopili svetlobni vir. Sledile so meritve odbojnih 

spektrov na lišajski steljki. Le-ti so bili izračunani kot razmerje med posameznim 

spektrom in referenčnim spektrom. S svetlobnim žarkom smo osvetlili zgornjo stran 

lišajske steljke. Spektralnimi zapisi smo operirali v računalniškem programu 

SpectraSuite (Ocean Optics, Inc., FL, USA) (Mlinar, 2011). 

 

 

Slika 4: Merjenje odbojnega spektra (lasten vir). 
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Odbojni spekter je zaobjemal valovne dolžine od 280 do 800 nm. Odbojni spekter sem 

zmerila na dvajsetih (aktivnih) in dvajsetih (neaktivnih vzorcev). Temu je sledila 

meritev fotokemične učinkovitosti. 

 

 

3.3.2 Merjenje fotokemične učinkovitosti 

 

Fotokemično učinkovitost fotosistema II (FS II) merimo s fluorometrom PAM-2100 

(Walz).  Izmerili smo jo tako na zatemnjenih kot na osvetljenih lišajskih steljkah, saj sta 

nas zanimali potencialna in dejanska fotokemična učinkovitost. 

 

 

3.3.3 Potencialna fotokemična učinkovitost 

 

Potencialno fotokemično učinkovitost FS II izražamo s parametrom Fv/Fm. Pred 

merjenjem smo na vseh dvajset vzorcev lišajske steljke pritrdili ščipalke za temotno 

adaptacijo (Slika 5).  Po 15 min adaptacije, ki zadošča za oksidacijo prejemnikov 

elektronov FSII, smo lišajsko steljko osvetlili s saturacijskim pulzom bele svetlobe (* 

8000 mmol blbla, trajanje 0,8s) in odčitali potencialno fotokemično učinkovitost.  

Razmerje Fv/Fm dosega optimalne vrednosti okoli 0,8. Vrednosti okoli 0,4 nakazujejo 

na lišaj, ki je bil izpostavljen stresu (Trošt Sedej, 2005). Izračun relativne enote je bil 

izveden s formulo (1). 

 

Fv/Fm (relativna enota) = Fm – Fo/Fm     …(1) 

 

Fo in Fm: minimalna in maksimalna fluorescenca vzorca adaptiranega na temo 

Fv:   variabilna fluorescenca (razlika med Fm in Fo), ki je pokazatelj velikosti redukcije QA, 

ki je prvi stabilni sprejemnik elektronov v PSII 
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Slika 5: Merjenje potencialne fotokemične učinkovitosti (lasten vir). 

 

 

3.3.4 Statistična analiza 

 

Vrednosti odbojnega spektra za celotni spekter in za posamezno valovno dolžino od 280 

nm do 800 nm vseh 31 steljk lišajev so bile statistično analizirane s programom SPSS 

Statistics 21.0 (IBM ®). Za ugotavljanje značilne različnosti med spremenljivkami je bil 

uporabljen t-test za 2 odvisna vzorca, Wilcoxonov test. Značilno statistično različnost 

med spremenljivkama predstavlja p-vrednost ≤0,05. Statistična značilna različnost med 

spremenljivkami je bila izvajana na intervalih valovne dolžine 20 nm. Verjetnost 

značilnih razlik smo označili kot:  * p <0,05 je to *,  ** p <0,01 je, *** p <0,001. 

Vrednosti večje od 0,05 pomenijo neznačilno razliko med skupinama. V statistično 

analizo odbojnega spektra so bile vključene posamezne vrednosti za posamezno valovno 

dolžino od 280 nm do 800 nm vseh 31 lišajskih steljk. Statistična značilna povezanost 

med spremenljivkami je bila izvedena na intervalih valovne dolžine 20 nm. V statistično 

analizo fotokemične učinkovitosti so bile vključene vrednosti vseh 31 steljk lišajev. 
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4 REZULTATI 

 

4.1 ODBOJNI SPEKTER 

 

4.1.1 Neizpostavljeni lišaji  

 

Odbojni spektri so bili merjeni na 20 suhih (Slika 6) in nato na istih 20 navlaženih 

lišajskih steljkah (Slika 7). Opazovali smo odbojne spektre med 280 in 800 nm. 

 

Najnižjo odbojnost (10 %) smo pri suhih lišajih izmerili pri  UV valovni dolžini, med 

280 do 400 nm. Porast odbojnosti je razviden pri 700 nm in dalje.  

 

Tudi pri navlaženih lišajskih steljkah je najnižja odbojnost pri valovnih dolžinah v UV 

spektru. Porast odbojnosti lahko opazimo pri valovni dolžini okoli 560 nm, kjer 

odbojnost doseže 30 %, ter pri valovnih dolžinah višjih od 700 nm. 
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Slika 6: Odbojni spektri suhih lišajev. Suhi lišaj št. 1 – št. 20 (SL 1- SL 20). 
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Slika 7: Odbojni spektri navlaženih lišajev. Navlažen lišaj št. 1 – št. 20 (NL 1- NL 20).
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Statistična značilnost povečanega odbojnega spektra po navlažitvi lišajske steljke pri 

neizpostavljenih lišajih je bila dokazana za celotni interval 280-800 nm (p=0,000). 

posameznih intervalov valovnih dolžin po 20 nm so se razlikovali po posameznih 

območjih (Preglednica 2). 

 

Odbojni spektri navlažene neizpostavljene lišajske steljke se značilno razlikujejo pri 

valovnih dolžinah med 280 nm in 360 nm, v spektru med 381 in 420 nm. Odbojnost 

navlažene steljke se razlikuje tudi v območju zelene, rumene in oranžne barve vidnega 

spektra. Značilno se razlikujeta tudi v območju od 680 do 800 nm. 
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Preglednica 2: Spremembe odbojnega spektra po navlažitvi lišajskih steljk, ki niso bile izpostavljene 

onesnaženju, po posameznih intervalih valovnih dolžin. Verjetnost značilnih razlik smo označili kot:  * p 

<0,05 je to *,  ** p <0,01 je, *** p <0,001. Vrednosti večje od 0,05 pomenijo neznačilno razliko med 

skupinama: NZ.  

Razred 
Valovna 

dolžina 
p-vrednost 

Statistična 

značilnost 

Celotni vidni spekter 280-800 0,000 *** 

1 280-300 0,000 *** 

2 301-320 0,000 *** 

3 321-340 0,001 ** 

4 341-360 0,005 ** 

5 361-380 0,193 NZ 

6 381-400 0,013 * 

7 401-420 0,034 * 

8 421-440 0,058 NZ 

9 441-460 0,075 NZ 

10 461-480 0,084 NZ 

11 481-500 0,063 NZ 

12 501-520 0,007 ** 

13 521-540 0,000 *** 

14 541-560 0,000 *** 

15 561-580 0,000 *** 

16 581-600 0,000 *** 

17 601-620 0,001 ** 

18 621-640 0,003 ** 

19 641-660 0,019 * 

20 661-680 0,137 NZ 

21 681-700 0,004 ** 

22 701-720 0,000 *** 

23 721-740 0,000 *** 

24 741-760 0,000 *** 

25 761-780 0,000 *** 

26 781-800 0,000 *** 
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4.1.2 Lišaji, izpostavljeni onesnaženju 

 

Odbojni spektri so bili merjeni na 11 suhih (Slika 8) in nato na istih 11 navlaženih 

lišajskih steljkah (Slika 9). 

 

Tako pri suhi kot navlaženi lišajski steljki pri izpostavljenih lišajih je opaziti najnižjo 

odbojnost v UV delu spektra. Pri vseh 11 lišajskih steljkah, tako suhih kot navlaženih je 

opaziti padec odbojnosti pri 680-700 nm. Najvišjo odbojnost so lišajske steljke dosegle 

pri 800 nm. 
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Slika 8: Odbojni spektri suhih lišajev, izpostavljenih onesnaženju.  

Izpostavljeni suhi lišaji na lokacijah od A do K (SL A- SL K). 
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Slika 9: Odbojni spektri navlaženih lišajev, izpostavljeni onesnaženju.  

Izpostavljeni navlaženi lišaji na lokacijah od A do K (NL A- NL K). 
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Statistična značilnost povečanega odbojnega spektra po navlažitvi lišajske steljke pri 

izpostavljenih lišajih onesnaženemu zraku je bila dokazana za celotni interval 280-800 

nm (p=0,000). Analiza posameznih intervalov valovnih dolžin po 20 nm je prikazana v 

Preglednici 3. 

 

Odbojni spekter navlažene, izpostavljena lišajska steljka se značilno razlikuje od suhe, 

izpostavljene steljke v UV-B območju: 280- 300 nm.  
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Preglednica 3: Spremembe odbojnega spektra po navlažitvi lišajskih steljk, ki so bile izpostavljene 

onesnaženju, po posameznih intervalih valovne dolžine. Verjetnost značilnih razlik smo označili kot:  * p 

<0,05 je to *,  ** p <0,01 je, *** p <0,001. Vrednosti večje od 0,05 pomenijo neznačilno razliko med 

skupinama: NZ. 

Razred 
Valovna 

dolžina 
p-vrednost 

Statistična 

značilnost 

Celotni vidni spekter 280-800 0,000 *** 

1 280-300 0,049 * 

2 301-320 0,344 NZ 

3 321-340 0,385 NZ 

4 341-360 0,098 NZ 

5 361-380 0,727 NZ 

6 381-400 0,666 NZ 

7 401-420 0,983 NZ 

8 421-440 0,985 NZ 

9 441-460 0,959 NZ 

10 461-480 0,972 NZ 

11 481-500 0,997 NZ 

12 501-520 0,689 NZ 

13 521-540 0,312 NZ 

14 541-560 0,259 NZ 

15 561-580 0,312 NZ 

16 581-600 0,432 NZ 

17 601-620 0,554 NZ 

18 621-640 0,677 NZ 

19 641-660 0,950 NZ 

20 661-680 0,620 NZ 

21 681-700 0,932 NZ 

22 701-720 0,250 NZ 

23 721-740 0,293 NZ 

24 741-760 0,433 NZ 

25 761-780 0,615 NZ 

26 781-800 0,706 NZ 
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4.1.3 Vpliv izpostavljenosti onesnaženem zraku na spremembo odbojnega spektra 

 

Statistična značilnost povečanega odbojnega spektra navlažene steljke zaradi 

izpostavljenosti onesnaženemu zraku je bila dokazana za celotni interval 280-800 nm 

(p=0,000). Analiza posameznih intervalov valovnih dolžin po 20 nm je prikazana v 

Preglednici 3.  

 

Iz Preglednice 4 je razvidno, da so značilne razlike: v UV delu spektra (med 280 in 360 

nm), v modrem delu ( med 401 in 460 nm), zelenem delu ( med 521 in 560 nm) ter v 

rdečem delu (med 701 in 760 nm) vidnega spektra.  
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Preglednica 4: Spremembe odbojnega spektra navlaženih steljk po  izpostavljenosti onesnaženemu zraku, 

po posameznih intervalih valovnih dolžin. Verjetnost značilnih razlik smo označili kot:  * p <0,05 je to *, 

 ** p <0,01 je, *** p <0,001. Vrednosti večje od 0,05 pomenijo neznačilno razliko med skupinama: NZ. 

Razred 
Valovna 

dolžina 
p-vrednost 

Statistična 

značilnost 

Celotni vidni spekter 280-800 0,000 *** 

1 280-300 0,008 ** 

2 301-320 0,023 * 

3 321-340 0,050 * 

4 341-360 0,028 * 

5 361-380 0,393 NZ 

6 381-400 0,085 NZ 

7 401-420 0,010 * 

8 421-440 0,016 * 

9 441-460 0,019 * 

10 461-480 0,076 NZ 

11 481-500 0,089 NZ 

12 501-520 0,097 NZ 

13 521-540 0,040 * 

14 541-560 0,040 * 

15 561-580 0,109 NZ 

16 581-600 0,131 NZ 

17 601-620 0,147 NZ 

18 621-640 0,164 NZ 

19 641-660 0,153 NZ 

20 661-680 0,068 NZ 

21 681-700 0,056 NZ 

22 701-720 0,023 * 

23 721-740 0,025 * 

24 741-760 0,038 * 

25 761-780 0,053 NZ 

26 781-800 0,070 NZ 
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4.2 FOTOKEMIČNA UČINKOVITOST 

 

4.2.1 Fotokemična učinkovitost neizpostavljenih in izpostavljenih lišajev 

 

Preglednica 5 kaže, da je pri izpostavljenih navlaženih lišajih fotokemična učinkovitost 

nižja. Izpostavljenost onesnaženemu zraku ima statistično značilen vpliv (p=0,000) na 

zmanjšanje fotokemične učinkovitosti. 

  



Erznožnik T. Odbojni spektri  in fotokemična učinkovitost pri navadnem rogovilarju (Pseudevernia furfuracea Zopf.). 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kemija in biologija, 2015. 

31 

 

Preglednica 5: Fotokemična učinkovitost na navlaženih lišajih, ločeno neizpostavljeni in izpostavljeni. 

Verjetnost značilnih razlik smo označili kot:  * p <0,05 je to *,  ** p <0,01 je, *** p <0,001. Vrednosti 

večje od 0,05 pomenijo neznačilno razliko med skupinama: NZ. 

Lišaj 
Fm/Fv 

Neizpostavljeni Izpostavljeni (lokacije A-K) 

NL 1 0,679 0,651 

NL 2 0,714 0,683 

NL 3 0,682 0,628 

NL 4 0,716 0,638 

NL 5 0,656 0,651 

NL 6 0,691 0,646 

NL 7 0,740 0,591 

NL 8 0,652 0,680 

NL 9 0,702 0,674 

NL 10 0,683 0,647 

NL 11 0,717 0,695 

NL 12 0,695 

Ni podatkov 

NL 13 0,687 

NL 14 0,720 

NL 15 0,707 

NL 16 0,664 

NL 17 0,717 

NL 18 0,710 

NL 19 0,738 

NL 20 0,730 

Aritmetična sredina 0,700 0,653 

Standardni odklon 0,026 0,029 

Standardna napaka 0,006 0,009 

Značilna razlika *** (p=0,000) 
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5 RAZPRAVA 

 

5.1 ODBOJNI SPEKTER 

 

5.1.1 Neizpostavljene suhe in navlažene lišajske steljke 

 

Ugotovili smo, da kažejo neizpostavljene suhe lišajske steljke najnižjo odbojnost (10 %) 

v ultravijoličnem delu spektra (UV), med 280 in 400 nm. Najvišjo odbojnost pa 

zasledimo pri valovnih dolžinah okoli 700 nm in več. Do podobnih ugotovitev smo prišli 

tudi pri neizpostavljenih navlaženih lišajskih steljkah, vendar tam porast odbojnosti ni 

viden samo pri 700 nm in več ampak tudi v zelenem delu vidne svetlobe pri valovni 

dolžini okoli 560 nm. Kaže, da pride pri navlaženih, metabolno aktivnih lišajih do 

strukturnih ali biokemijskih sprememb, posledica katerih je povečana odbojnost v 

slednjih dveh območjih. Odbojnosti v območjih absorpcijskih vrhov klorofila a so pri 

suhih in navlaženih lišajih podobne. To lahko razložimo s tem, da je v zelenem delu 

vidnega spektra in območju infrardeče svetlobe (IR) manjša vsebnost klorofila a, to pa 

zmanjša absorpcijo in posledično vpliva na povečanje odbojnosti. Singh in Prabarkan 

(2015) sta z analizo ugotovila, da lišajski spekter v sivkastih lišajih lahko kaže malo ali 

nič odbojnega vrha v zelenem spektru pri valovnih dolžinah med 500-600 nm. 

 

Najvišja odbojnost, tako pri suhih kot pri navlaženih neizpostavljenih lišajskih steljkah 

je vidna pri valovni dolžini 780 nm in več. V tem območju na absorpcijo vplivajo 

predvsem kompleksni ogljikovodiki in enostavni sladkorji. 

  

Rezultati kažejo, da imajo navlaženi lišaji večjo odbojnost, v celotnem spektru med 280 

in 800 nm. Nasprotno Ager in Milton (1987) navajata, da je odbojnost popolno 

navlaženega lišaja na kateri koli točki spektra med 0 in 10 % nižja od vrednosti 

odbojnosti pri suhih lišajih. Znano je, da so odbojni spektri (Neta idr., 2010, v Bartak 

idr., 2015) in fotosintezni parametri fotobiontov odvisni od hidratacije steljke (Jupa, 

Hajek, Hazdrova in Bartak 2012 v Bartak idr., 2015) in osmotskega stresa fotobionta 

(Vaczi in Bartak, 2006, v Bartak idr., 2015). 
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Iz rezultatov je razvidno, da se neizpostavljene lišajske steljke (suhe in navlažene) 

značilno razlikujejo v odbojnosti v območju UV spektra. Metabolno aktivne steljke 

odbijejo večji del UV sevanja, ki bi lahko poškodovalo celične komponente.  

 

Značilnih razlik v odbojnosti nismo izmerili v modrem (421- 500 nm) in deloma rdečem 

spektru (med  661 in 680 nm), kjer absorbira klorofil a. Absorpcijski maksimum 

ekstrahiranega klorofila a je v bližini 430 nm v modrem delu spektra in v bližini 660 nm 

v rdečem delu spektra, kar je nekoliko odvisno od topila. Tako sklepamo, da so velikosti 

in oblike odbojnostne krivulje v modrem in rdečem območju povezane z vsebnostjo 

klorofila a. Manjša vsebnost klorofila poveča odbojnost, večja vsebnost pa znižuje 

odbojnost. Domnevamo, da je vsebnost klorofila a nespremenjena ne glede na 

metabolno aktivnost steljke. 

 

 

5.1.2 Izpostavljene suhe in navlažene lišajske steljke 

 

Rezultati naše raziskave kažejo, da imajo v primeru izpostavljenosti onesnaženemu zrak 

suhe in navlažene lišajske steljke tekom celotnega območja merjenja zelo podobno 

odbojnost. S statistično analizo smo ugotovili, da suha in navlažena lišajska steljka 

kažeta značilno razliko le v UV-B območju 280-300 nm. Razliko razlagamo s 

spremembami v ultrastrukturi steljke po vlaženju in morda tudi metabolnimi 

spremembami, ki sledijo aktivaciji procesov v celicah po vlaženju.  (Rozema idr., 2002) 

Lišaji lahko preživijo zelo dolgo obdobje (mesece, leta) s samo 5 do 10 %  vsebnostjo 

vode in nadaljujejo z metabolizmom in rastjo, ko so ponovno rehidrirani. Rees idr. 

(2003) pravijo, da je značilna razlika v odbojnosti po samo nekaj dneh sušenja posledica 

spremenjene vsebnosti vode, kar se pokaže v spektru SWIR nad 1100 nm, pri manjših 

valovnih dolžinah pa je posledica metabolnih in lahko tudi ultrastrukturnih sprememb v 

steljki. 
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5.1.3 Navlažene neizpostavljene in izpostavljene steljke 

 

Iz Slik 6, 7, 8 in 9 je razvidno, da so si odbojni spektri pri suhih in navlaženih ter pri 

neizpostavljenih in izpostavljenih lišajskih steljkah podobni v obliki krivulje. Do razlik 

pride le v velikosti odbojnosti. Odbojnost pri navlaženih neizpostavljenih steljkah je 

značilno povečana glede na odbojnost navlaženih izpostavljenih steljk v območju 

celotnega UV spektra (280-360 nm), celotnega modrega vidnega spektra (401-460 nm), 

delno zelenega vidnega spektra (521-560 nm) in celotnega rdečega vidnega spektra 

(701-760 nm). 

 

Pri rastlinah se pojavi nizka odbojnost v UV spektru (280-400 nm) zlasti zaradi velike 

vsebnosti flavonoidov (Yoshimura idr.,2010; Rozema idr., 2002). Flavonoide vsebujejo 

tudi lišaji (Rozema idr., 2002). Poleg tega, da flavonoidi absorbirajo UV sevanje, 

delujejo tudi kot antioksidanti, ki ščitijo rastlino pred stresnimi dejavniki (Rozema idr., 

2002). Sklepamo, da je izpostavljenost onesnaženemu zraku stresni dejavnik, ki je 

sprožil povečano sintezo flavonoidov. Razlike v modrem in rdečem delu razlagamo s 

spremenjeno vsebnostjo fotosinteznih barvil. 

 

Zhang idr., (2005) pa navajajo, da se valovne dolžine 520 nm in 550 nm v zelenem delu 

spektra ter 710 nm in 740 nm v NIR spektru lahko uporabljajo za razlikovanje barvnih in 

strukturnih razlik pri lišajih. 

 

Pri vseh enajstih navlaženih izpostavljenih lišajskih steljkah je opaziti padec odbojnosti 

v območju valovne dolžine 680-700 nm. Najvišja odbojnost je pri valovnih dolžinah 780 

nm in več. Tudi Sing in Prabakaran (2015) navajata, da največ razlik pri odbojnosti 

lišajev najdemo v spektru med 700 in 1100 nm, kjer absorbirajo predvsem kompleksni 

in enostavni ogljikovi hidrati.  
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5.2 POTENCIALNA  FOTOKEMIČNA UČINKOVITOST 

 

Vrednosti potencialne fotokemične učinkovitosti so bile v primeru neizpostavljenih 

navlaženih lišajev blizu optimalnih vrednosti, to je 0,70 v primeru suhih lišajev pa so 

bile znatno nižje, ker je lišaj prešel v stanje mirovanja (anabioze), ki ga zaznamuje 

zmanjšan metabolizem. 

 

Visoke vrednosti Fv/Fm odražajo nemoten transport elektronov in pri tem visoko 

fotokemično učinkovitost, vrednosti nižje od 0,6 pa odražajo fotooksidativne poškodbe 

FSII.  Nekoliko manjše vrednosti Fv/Fm pri lišajih v primerjavi z semenkami je mogoče 

pripisati anatomiji steljke, debeline skorje lišajske steljke, njegove gostote in fizikalnih 

lastnosti. Padec vrednosti Fv/Fm  je posledica pomanjkanja vode, kadar je steljka suha in 

metabolno neaktivna (Hajek, Bartak in Dubova, 2006). Ko se hidracija pri lišaju 

zmanjša, se zaradi postopne izsušitve fotosintezni procesi postopoma zaustavijo. 

Izsušitev lišajske steljke poteka v več fazah, za katere je značilna različna fotosintezna 

aktivnost. V začetni fazi izsušitve je značilna delna izguba vode iz steljke, vendar brez 

zaustavitve fotosinteze. Izrazitejša izguba vode pelje do hitrega zmanjšanja fotosinteznih 

procesov. Pri hudi dehidraciji steljke se pojavi popolna inhibicija fotosinteze (Jupa idr., 

2012). Med izsušitvijo lišajske steljke se aktivira več biokemičnih in fizikalnih 

mehanizmov, ki zmanjšajo poškodbe fotobionta (Kranner in idr., 2008 v Jupa idr., 2012)  

in fotosinteznih pigmentov (Zorn idr., 2001 v Jupa idr., 2012).  

 

Fotosintezni aparat še posebej FSII,  je občutljiv na različne okoljske strese. Pogosto je 

poškodba FSII prvi dokaz stresa v lišajski steljki. Fluorescenca nam da možnost 

vpogleda v sposobnost lišaja, da tolerira okoljski stres in hkrati tudi v obseg, do katerega 

stres poškoduje FS aparat. Pri tem sta najbolj pogosto uporabljena parametra potencialna 

(Fv/Fm) in dejanska (Y) fotokemična učinkovitost FSII, saj veljata za najbolj zanesljiva 

indikatorja fotoinhibicije pri lišajih. Znižanje potencialne učinkovitosti nam pokaže 

dejanski stres pri lišajih, znižanje dejanske fotokemičnosti pa trenutni stres. V ugodnih 

razmerah fluorescenca predstavlja od 2 do 4 % ekscitacijske energije, v stresnih 

razmerah pa se delež oddane energije v obliki fluorescence bistveno poveča (Trošt 

Sedej, 2005).  
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Ugotovili smo, da ima izpostavljenost onesnaženju statistično značilen vpliv (p=0,000) 

na zmanjšanje fotokemične učinkovitosti. Kljub izpostavljenosti onesnaženemu zraku, 

pa navlažena lišajska steljka kaže relativno veliko fotokemično učinkovitost, saj 

vrednost ne pade pod 0,6. Domnevamo, da so za padec fotokemične učinkovitosti 

odgovorna onesnažila, saj ta vstopajo v notranjost lišajske steljke skozi površino v obliki 

mokrega ali suhega useda iz zraka (Nash, 1989), v manjši meri pa tudi s spiranjem 

elementov s površine listov, debel in vej (Knops, Nash, Boucher in Schlesinger, 1991) 

ali neposredno iz podlage (Sloof, 1993). Sklepamo, da vsebnost onesnažil v zraku ni bila 

tako velika, da bi v enem mesecu izpostavljenosti močno poškodovala FS, kljub temu pa 

je prišlo do zmanjšanja fotokemijske učinkovitosti in so onesnažila morda vplivala tudi 

na druge procese v lišajski steljki. 
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6 SKLEP 

 

Glede na postavljeni hipotezi sta sklepa moje naloge sledeča: 

1. Odbojni spektri se po navlažitvi lišajske steljke spremenijo. Navlažena lišajska steljka 

ima značilno višji odbojni spekter glede na suhe lišajske steljke. 

2. Odbojni spektri se po izpostavljenosti steljke lišajev onesnaženemu zraku spremenijo. 

Neizpostavljene steljke lišajev imajo značilno višji odbojni spekter glede na 

izpostavljene steljke lišajev. 

 

Navlažene in suhe, ter neizpostavljene in izpostavljene lišajske steljke navadnega 

rogovilarja (Pseudevernia furfuracea Zopf.) so imele nekatere skupne spektralne 

lastnosti, to so najnižja odbojnost v UV delu spektra in najvišjo odbojnost IR območju.  

 

Rezultati so pokazali, da je fotokemična učinkovitost metabolno aktivnih lišajskih steljk 

neizpostavljenih lišajev nekoliko višja kot pri izpostavljenih lišajih. Domnevamo, da je 

vzrok za to v absorpciji onesnažil preko površine lišajske steljke, kar predstavlja stres za 

organizem.  
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PRILOGA 

 

PRILOGA 1 

 

Vpliv stanja forolita na spremembo odbojnega spektra 

Statistična značilnost spremembe odbojnega spektra zaradi stanja forolita (živo ali 

odmrlo drevo) je bila dokazana za izpostavljane in neizpostavljene lišajske steljke za 

celotni interval 280-800 nm (p = 0,000). Analiza posameznih intervalov valovnih dolžin 

po 20 nm ločeno za izpostavljene in neizpostavljene lišajske steljke onesnaženemu zraku 

je prikazana v Tabeli. Verjetnost značilnih razlik smo označili kot:  * p <0,05 je to *,  ** 

p <0,01 je, *** p <0,001. Vrednosti večje od 0,05 pomenijo neznačilno razliko med 

skupinama: NZ. 

 

Razred 
Valovna dolžina 

(nm) 

Neizpostavljeni Izpostavljeni 

p-vrednost 
Statistična 

značilnost 
p-vrednost 

Statistična 

značilnost 

 280-800 0,000 *** 0,000 *** 

1 280-300 0,626 NS 0,376 NZ 

2 301-320 0,372 NS 0,427 NZ 

3 321-340 0,361 NS 0,368 NZ 

4 341-360 0,202 NS 0,298 NZ 

5 361-380 0,046 * 0,094 NZ 

6 381-400 0,325 NS 0,210 NZ 

7 401-420 0,898 NS 0,359 NZ 

8 421-440 0,980 NS 0,412 NZ 

9 441-460 0,904 NS 0,469 NZ 

10 461-480 0,879 NS 0,525 NZ 

11 481-500 0,822 NS 0,582 NZ 

12 501-520 0,693 NS 0,668 NZ 

13 521-540 0,621 NS 0,747 NZ 

          »se nadaljuje« 

 

 

 



 

 

 

»nadaljevanje« 

Razred 
Valovna dolžina 

(nm) 

Neizpostavljeni Izpostavljeni 

p-vrednost 
Statistična 

značilnost 
p-vrednost 

Statistična 

značilnost 

14 541-560 0,657 NS 0,775 NZ 

15 561-580 0,762 NS 0,810 NZ 

16 581-600 0,774 NS 0,849 NZ 

17 601-620 0,751 NS 0,880 NZ 

18 621-640 0,735 NS 0,915 NZ 

19 641-660 0,739 NS 0,901 NZ 

20 661-680 0,607 NS 0,844 NZ 

21 681-700 0,686 NS 0,715 NZ 

22 701-720 0,369 NS 0,505 NZ 

23 721-740 0,102 NS 0,433 NZ 

24 741-760 0,074 NS 0,328 NZ 

25 761-780 0,070 NS 0,248 NZ 

26 781-800 0,075 NS 0,211 NZ 

 


