
 
 

 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

BARBARA FERLIN 

 

 

 

OPTIČNE LASTNOSTI NAVADNEGA  

VODNEGA OREŠKA 

DIPLOMSKO DELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2015 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 

Študijski program: Biologija – Gospodinjstvo 

 

 

  

 

 

BARBARA FERLIN 

 

Mentorica: prof. dr. ALENKA GABERŠČIK 

 

 

OPTIČNE LASTNOSTI NAVADNEGA VODNEGA OREŠKA 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

OPTICAL PROPERTIES OF Trapa natans L. 

GRADUATION THESIS 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2015



II 
 

Ferlin, B. Optične lastnosti navadnega vodnega oreška. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Program Biologija – Gospodinjstvo, 2015 

 

 
 

Diplomsko delo je zaključek univerzitetnega študija na Pedagoški fakulteti, smer 

Dvopredmetni učitelj: Biologija – Gospodinjstvo. Opravljeno je bilo na Katedri za 

ekologijo in varstvo okolja Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v 

Ljubljani. Vzorci rastlin so bili nabrani v Komarniškem jezeru blizu mesta Lenart v 

Slovenskih goricah in obdelani v laboratoriju katedre.  

 

Komisija za dodiplomski študij Oddelka za biologijo je za mentorja diplomskega dela 

imenovala prof. dr. Alenko Gaberščik. 

 

 

Komisija za oceno in zagovor: 

 

Predsednica:  prof. dr. Mateja Germ, univ. dipl. biol. 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

 

Mentorica:  prof. dr. Alenka Gaberščik 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

 

Članica:  doc. dr. Tadeja Trošt Sedej 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

 

 

Datum zagovora: 

 

Delo je rezultat lastnega raziskovalnega dela. 

Podpisana se strinjam z objavo svoje naloge v polnem tisku na spletni strani Digitalne 

knjižnice Biotehniške fakultete. Izjavljam, da je naloga, ki sem jo oddala v elektronski 

obliki, identična tiskani verziji. 

 

Barbara Ferlin 

 



III 
 

Ferlin, B. Optične lastnosti navadnega vodnega oreška. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Program Biologija – Gospodinjstvo, 2015 

 

 
 

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA 

 

ŠD Du1 

DK UDK 581.5:577:538.958(043.2)=163.6 

KG navadni vodni orešek/odbojnost/presevnost/optične lastnosti listov 

AV FERLIN, Barbara 

SA GABERŠČIK, Alenka (mentor) 

KZ SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101 

ZA Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

LI 2015 

IN OPTIČNE LASTNOSTI NAVADNEGA VODNEGA OREŠKA (Trapa natans L.) 

TD Diplomsko delo (univerzitetni študij) 

OP IX, 43 str., 5 pregl., 4 sl., 57 vir. 

IJ sl  

JI sl/en 

AL Proučevali smo, kako so optične lastnosti listov navadnega vodnega oreška (Trapa 

natans L.) povezane z morfološkimi in biokemijskimi značilnostmi. Meritve smo 

opravili na plavajočih listih izbrane vrste makrofita. Odbojnost in presevnost smo 

izmerili v območju od 280 nm do 880 nm. Morfološka analiza listov je 

vključevala debelino listov in specifično listno površino. Biokemijske analize so 

obsegale meritve vsebnosti barvil (klorofilov a in b, karotenoidov, antocianov in 

UV-absorbirajočih snovi). Ugotovili smo, da je v UV-območju odbojnost nizka, 

presevnosti ni; v vidnem območju svetlobnega spektra je vrh pri odbojnosti in 

presevnosti najvišji v zelenem svetlobnem spektru. V NIR-območju sta odbojnost 

in presevnost visoki, vendar je odbojnost višja. Rezultati so pokazali, da 

morfološki parametri ne vplivajo na odbojne in presevne spektre. Največji vpliv 

na odbojnost in presevnost imajo UV-A in UV-B absorbirajoče snovi; na 

presevnost v zelenem svetlobnem spektru vpliva tudi klorofil b. 

 

 



IV 
 

Ferlin, B. Optične lastnosti navadnega vodnega oreška. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Program Biologija – Gospodinjstvo, 2015 

 

 
 

KEY WORDS DOCUMENTATION 

 

DN Du1 

DC UDK 581.5:577:538.958(043.2)=163.6 

CX Trapa natans L./reflectance/transmittance/leaf optical properties 

AU FERLIN, Barbara 

AA GABERŠČIK, Alenka (supervisor) 

PP SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101 

PB University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 

 
PY 2015 

TI OPTICAL PROPERTIES OF TRAPA NATANS L. 

DT B. Sc. Thesis (Academic Study Programmes) 

 
NO IX, 43 p., 5 tab., 4 fig., 57 ref. 

LA sl  

AL sl/en 

AB 
We studied how optical characteristics of plain water chestnut (Trapa natans L.) 

are connected to morphological and biochemical characteristics. The 

measurements were performed on floating leaves of the selected type 

macrophytes. Reflectance and transmittance were measured in the range 280 nm 

to 880 nm. Morphological analysis of leaves include leaf thickness and specific 

leaf area. Biochemical analyzes included measuring levels of colorants 

(chlorophyll a and b, carotenoids, anthocyanins and UV absorbing substances). 

We have found that, in the UV territory reflectivity is low and there is no 

transmittance; in the visible range of the spectrum the peak of reflectance and 

transmittance is maximum in the green specter. In the NIR range of the 

reflectance and transmittance is high, but reflectivity is higher. The results 

showed that morphological parameters do not affect the reflective and refractive 

spectra. The biggest influence on the reflectance and transmittance, have UV-A 

and UV-B absorbing compounds; in light transmittance in the green spectrum 

also affects chlorophyll b. 

 



V 
 

Ferlin, B. Optične lastnosti navadnega vodnega oreška. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Program Biologija – Gospodinjstvo, 2015 

 

 
 

KAZALO VSEBINE 

 

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA ................................................................................... III 

KEY WORDS DOCUMENTATION ........................................................................................................ IV 

KAZALO VSEBINE ................................................................................................................................ V 

KAZALO SLIK ..................................................................................................................................... VII 

KAZALO PREGLEDNIC ...................................................................................................................... VIII 

OKRAJŠAVE IN SIMBOLI ..................................................................................................................... IX 

1 UVOD ............................................................................................................................................... 1 

1.1 CILJ ............................................................................................................................................ 2 

1.2 HIPOTEZE .................................................................................................................................. 2 

2 PREGLED OBJAV .............................................................................................................................. 3 

2. 1 OPTIČNE LASTNOSTI LISTOV RASTLIN ..................................................................................... 4 

2.1.1 Vpliv anatomije lista in morfoloških značilnosti lista na optične lastnosti listov .............. 5 

2.1.2 Vpliv biokemijskih parametrov na optične lastnosti listov ............................................... 7 

2.1.2.1 Klorofili in karotenoidi ................................................................................................ 7 

2.1.2.2 Antociani .................................................................................................................... 8 

2.1.2.3 UV-absorbirajoče snovi .............................................................................................. 8 

2.2 MAKROFITI ............................................................................................................................... 9 

2.2.1 Prilagoditev makrofitov na vodno okolje ........................................................................ 10 

2.2.2 Optične lastnosti listov makrofitov ................................................................................. 12 

2.3 VPLIV DRUŽINE VODOOREHOVK NA OKOLJE ......................................................................... 12 

3 MATERIALI IN METODE ................................................................................................................. 14 

3.1 RAZISKOVANO OBMOČJE ....................................................................................................... 14 

3.2 RAZISKOVANA VRSTA ............................................................................................................. 14 

3.2.1 Navadni vodni orešek ...................................................................................................... 14 

3.3 METODE DELA IN PRIPOMOČKI .............................................................................................. 15 

3.3.1 Merjenje optičnih lastnosti ............................................................................................. 15 

3.3.2 Morfološke raziskave ...................................................................................................... 16 

3.3.2.1 Specifična listna površina lista in vsebnost vode ..................................................... 16 

3.3.2.2 Zgradba lista ............................................................................................................. 16 



VI 
 

Ferlin, B. Optične lastnosti navadnega vodnega oreška. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Program Biologija – Gospodinjstvo, 2015 

 

 
 

3.3.3 Biokemijske analize ......................................................................................................... 17 

3.3.3.1 Klorofili in karotenoidi .............................................................................................. 17 

3.3.3.2 Antociani................................................................................................................... 18 

3.3.3.3 UV-absorbirajoče snovi ............................................................................................ 19 

3.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV ..................................................................................... 20 

4 REZULTATI ..................................................................................................................................... 21 

4.1 ODBOJNOST IN PRESEVNOST LISTA ....................................................................................... 21 

4.1.1 Odbojnost ........................................................................................................................ 21 

4.1.2 Presevnost ....................................................................................................................... 21 

4.1.3 Razlika med relativnim odbojem in presevnostjo ........................................................... 22 

4.2 ANATOMIJA LISTOV ................................................................................................................ 23 

4.2.1 Prerez listov ..................................................................................................................... 23 

4.2.2 Debelina listov, specifična listna površina lista in vsebnost vode ................................... 24 

4.3. BIOKEMIJSKE LASTNOSTI LISTOV ........................................................................................... 25 

4.4 KORELACIJA MED ANATOMSKIMI, BIOKEMIJSKIMI IN OPTIČNIMI LASTNOSTMI .................. 26 

4.4.1 Odbojnost lista ................................................................................................................ 26 

4.4.2 Presevnost lista ............................................................................................................... 27 

5 RAZPRAVA ..................................................................................................................................... 29 

6 SKLEPI ............................................................................................................................................ 32 

7 POVZETEK ...................................................................................................................................... 33 

8 PRENOS PRIDOBLJENEGA ZNANJA NA POUČEVANJE V OSNOVNI ŠOLI ........................................ 34 

9 VIRI ................................................................................................................................................ 37 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

Ferlin, B. Optične lastnosti navadnega vodnega oreška. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Program Biologija – Gospodinjstvo, 2015 

 

 
 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Spektri povprečnih vrednosti relativne odbojnosti [%] skozi liste navadnega vodnega 

oreška; n = 10. .................................................................................................................................. 21 

Slika 2: Spektri povprečnih vrednosti relativne presevnosti [%] skozi liste navadnega vodnega 

oreška; n = 10. .................................................................................................................................. 22 

Slika 3: Razlika med spektrom povprečnih vrednosti relativne odbojnosti in relativne presevnosti 

[%] skozi liste navadnega vodnega oreška; n = 10. ......................................................................... 23 

Slika 4: Prečni prerezi listov navadnega vodnega oreška (Trapa natans L.). 100x povečava zgoraj 

levo in desno ter spodaj levo. 400x povečava spodaj desno. Na sliki zgoraj levo in desno ter spodaj 

levo se lepo vidita obe povrhnjici, opazna sta deljen mezofil in aerenhim. Slika spodaj desno 

prikazuje listne reže na zgornji povrhnjici in stebričasto tkivo s kloroplasti. .................................. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

Ferlin, B. Optične lastnosti navadnega vodnega oreška. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Program Biologija – Gospodinjstvo, 2015 

 

 
 

KAZALO PREGLEDNIC 

Preglednica 1: Anatomski parametri listov navadnega vodnega oreška. Vrednosti so povprečja ± 

SD. .................................................................................................................................................... 24 

Preglednica 2: Vsebnost pigmentov v listih navadnega vodnega oreška na površino lista. Vrednosti 

predstavljajo povprečja ± SD. .......................................................................................................... 25 

Preglednica 3: Vsebnost pigmentov v listih navadnega vodnega oreška, podani na maso suhe snovi 

lista. Vrednosti predstavljajo povprečja ± SD. ................................................................................. 25 

Preglednica 4: Soodvisnost odbojnosti in posameznih parametrov listov navadnega vodnega oreška 

(Trapa natans L.) s spektralnimi pasovi. Predstavljene so vrednosti p. Z znakom ˟ so označene p-

vrednosti, pri katerih je korelacijski koeficient negativen. Z rdečo barvo so označene vrednosti 

parametrov s statistično značilno korelacijo, p < 0.05, n = 10. ........................................................ 27 

Preglednica 5: Soodvisnost presevnosti in posameznih parametrov listov navadnega vodnega 

oreška (Trapa natans L.) s spektralnimi pasovi. Predstavljene so vrednosti p. Z znakom ˟ so 

označene p-vrednosti, pri katerih je korelacijski koeficient negativen. Z rdečo barvo so označene 

vrednosti parametrov s statistično značilno razliko,  p < 0.05, n = 10. ............................................ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

Ferlin, B. Optične lastnosti navadnega vodnega oreška. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Program Biologija – Gospodinjstvo, 2015 

 

 
 

OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 

abs                                         absorbirajoče snovi 

Ant                                        antociani 

E470, E510, E645, E662               absorpcije pri posameznih valovnih dolžinah 

HCl                                        klorovodikova kislina 

IR                                           infrardeče sevanje (< 750 nm) 

Kar                                         karotenoidi 

Kl a                                        klorofil a 

Kl b                                        klorofil b 

n                                             število meritev 

NIR                                        bližnja infrardeča svetloba (700–887 nm) 

nm                                          nanometer 

PAR                                       fotosintezno aktivni spekter sevanja 

SD                                          standardna deviacija 

SLA                                       specifična listna površina 

ss                                            suha masa 

t-test                                       dvosmerni Studentov t-test 

UV                                         ultravijolično sevanje (280–400 nm) 

UV abs                                  UV-absorbirajoče snovi 

UV-A                                     ultravijolično sevanje A z valovno dolžino 320–400 nm 

UV-B                                     ultravijolično sevanje B z valovno dolžino 280–320 nm 

VIS                                        vidna svetloba (400–700 nm)

 

 





Ferlin, B. Optične lastnosti navadnega vodnega oreška. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Program Biologija – Gospodinjstvo, 2015 

 

1 
 

1 UVOD 

Življenje na Zemlji je odvisno od sončeve energije, ki je nujno potrebna za proces 

fotosinteze in ostale fiziološke procese (Gates in sod., 1965).  

Razumevanje načina, kako se vegetacija odziva na elektromagnetno sevanje, je zelo 

pomembno (Orych in sod., 2013), zato so optične lastnosti rastlin že vse od sredine 

prejšnjega stoletja pogosto predmet preučevanja (Jacquemoud in Ustin, 2001).  

Zeleni listi so pomemben pretvornik sončeve energije (Gates in sod., 1965). Svetloba, ki 

doseže list rastline, se absorbira, odbije ali preseva skozi list (Liew in sod., 2008). Optične 

značilnosti listov se med vrstami razlikujejo, odvisne so tudi od okoljskih razmer 

(Klančnik in sod., 2012). Ker se optične lastnosti listov razlikujejo v različnih območjih 

elektromagnetnega valovanja, nam lahko to koristi pri odkrivanju pomanjkanja ali 

presežka izbranih snovi, ki so pomembne za optimalno rast in razvoj rastlin (Orych in sod., 

2013). Na reflektanco in transmitanco listov lahko vplivajo tudi spremenjena anatomija in 

biokemijske lastnosti listov, ki nam podajo veliko podatkov o fiziološkem stanju rastline 

(Liew in sod., 2008). Vsak list ima torej lastne optične lastnosti, kar se odraža kot različna 

količina odbite in prepuščene svetlobe v vidnem in NIR-delu spektra, medtem ko so v UV-

delu te razlike manjše (Yoshimura in sod., 2010).  

Raziskavo smo opravili na listih navadnega vodnega oreška (Trapa natans L.). Navadni 

vodni orešek uvrščamo med ukoreninjene makrofite s plavajočimi listi. Ker listi navadnega 

vodnega oreška plavajo na vodni površini, so izpostavljeni močnemu sevanju, zato je 

pomembno, da sevanje izrabijo za fotosintezo, obenem pa preprečijo morebitne poškodbe. 

V diplomski nalogi bomo preučevali, kako anatomske in biokemijske lastnosti listov 

vplivajo na optične lastnosti navadnega vodnega oreška, saj se splošna zgradba listov 

vodnih makrofitov od kopenskih razlikuje. Kljub temu imajo spektralne značilnosti 

posameznega zelenega lista višjih rastlin na splošno podoben vzorec (Yoshimura in sod., 

2010). Pri listih bomo določili tudi vsebnost klorofilov, karotenoidov, antocianov in UV-

absorbirajočih snovi ter morfologijo in anatomijo listov. 
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1.1 CILJ 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako morfološke in biokemijske lastnosti listov 

navadnega vodnega oreška vplivajo na odbojne in presevne spektre.  

 

1.2 HIPOTEZE  

1. Predvidevamo, da anatomske lastnosti listov vplivajo na odbojnost in presevnost listov. 

2. Predvidevamo, da bodo spektri odbojnosti in presevnosti listov odvisni od vsebnosti 

listnih barvil. 

3. Predvidevamo, da bodo spektri odbojnosti in presevnosti v UV-območju nizki. 
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2 PREGLED OBJAV  

Za razvoj in optimalno rast morajo vsi organizmi dobro sprejemati in obdelovati 

informacije iz obeh, tako biotskih kot tudi abiotskih okoljskih dejavnikov (Neff in sod., 

2000). V naravi se morajo rastline ves čas prilagajati intenzivnosti in spektralni kakovosti 

svojega primarnega vira življenja – svetlobe (Ruban, 2009). Svetloba je kot vir energije 

pomembna za fotosintezo zelenih rastlin, hkrati je pomembna tudi kot vir informacij za 

ostale procese, npr.: fototropizem (obračanje rastlin proti svetlobi), fotoperiodizem in 

fotomorfogenezo (Aphalo, 2006). 

Sončna svetloba je elektromagnetno valovanje, ki valuje z različnimi frekvencami. Manjša 

kot je valovna dolžina, več energije vsebuje (Taiz in Zeiger, 2010). Človeško oko lahko 

zazna le majhen del elektromagnetnega valovanja, ki ga imenujemo vidni svetlobni spekter 

(Butcher, 2010). Valovne dolžine vidne svetlobe se raztezajo približno od 400 do 700 nm. 

Vidni svetlobni spekter razdelimo na več barvnih pasov: vijolična svetloba (380–450 nm), 

modra svetloba (450–500 nm), zelena svetloba (500–570), rumena svetloba (570–590), 

oranžna svetloba (590–620) in rdeča svetloba (620–750 nm). Vidni svetlobni spekter lahko 

enačimo s fotosintezno aktivnim spektrom sevanja ali PAR-spektrom, saj imata podoben 

spekter sevanja. PAR-spekter izrabljajo rastline za fotosintezo, njegovo spektralno 

območje sevanja se nahaja med 400–700 nm (Taiz in Zeiger, 2010). Krajše valovne 

dolžine so del ultravijoličnega spektra svetlobe (280–400 nm), daljše valovne dolžine pa so 

del infrardečega spektra svetlobe (< 750 nm). Del elektromagnetnega valovanja med 

vidnim svetlobnim spektrom in infrardečim spektrom svetlobe imenujemo bližnja 

infrardeča svetloba ali NIR (700–887 nm) (Butcher, 2010).  

Rastline so neprestano izpostavljene kratkoročnim in dolgoročnim svetlobnim 

spremembam ter ostalim okoljskim spremembam (Eckardt, 2012), zato so razvile izredno 

občutljive in selektivne mehanizme za odzivanje na različne vidike svojega okolja 

(Hangarter, 1997). 

Interakcija elektromagnetnega sevanja z optičnimi lastnostmi rastlinskih listov je odvisna 

od kemičnih in fizikalnih lastnosti listov (Jacquemoud in Baret, 1990). 
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2. 1 OPTIČNE LASTNOSTI LISTOV RASTLIN 

Na optične lastnosti vpliva zgradba obsevane strukture, v našem primeru lista (Grant, 

1987). Listi rastlin so kompleksne strukture, ki sprejem svetlobe regulirajo na več ravneh 

(Ustin in sod., 2001).  

Sončno sevanje, ki pade na listno površino, se delno odbije, nekaj se ga absorbira, preostali 

del sevanja pa prehaja skozi listno površino (Liew in sod., 2008). Govorimo o reflektanci,  

absorbanci in transmitanci (Levizou in sod., 2005). Reflektanco izrazimo kot količino 

odbite svetlobe glede na celotno vpadno svetlobo, medtem ko transmitanco izrazimo kot 

delež svetlobe, ki preseva, ko zadene nek predmet (Woolley, 1971). Absorbanca je obratno 

sorazmerna z reflektanco in transmitanco (Levizou in sod., 2005). 

List ima lastne optične lastnosti, saj vsebujejo različne rastlinske vrste različne listne 

strukture, posledično se med njimi razlikuje količina odbite in prepuščene svetlobe v 

vidnem in NIR-delu spektra. V UV-delu spektra so razlike v količini odbite in prepuščene 

svetlobe manjše (Yoshimura in sod., 2010). V povprečju odbijajo listi rastlin 6–10 % 

vpadne vidne svetlobe. Listi najmočneje odbijajo zeleno svetlobo (10–20 %) (Larcher, 

2003), kar daje rastlinam značilno zeleno barvo (Taiz in Zeiger, 2010). Listi odbijajo 

najmanj oranžne in rdeče svetlobe (3–10 %). Ultravijolično sevanje se skoraj popolnoma 

absorbira, saj se od listne površine odbije manj kot 3 % UV-sevanja. V območju NIR je 

absorpcija manjša, od listne površine se odbije okoli 70 % sevanja. Listi rastlin absorbirajo 

v povprečju 60–80 % fotosintezno aktivnega spektra PAR, seveda je delež odvisen od 

pigmentov v listu (Larcher, 2003). V vidnem območju je odbojnost odvisna predvsem od 

barvil v listu (klorofili, karotenoidi in antociani), odbojnost v NIR-območju je predvsem 

odvisna od celičnih struktur in strukture mezofila, odbojnost v IR-območju pa je odvisna 

predvsem od vsebnosti vode v tkivu (Liew in sod., 2008). Reflektanca listne površine je 

prva obramba rastlin pred UV-sevanjem in se med vrstami razlikuje. Najpomembnejši 

obrambni mehanizem rastlin pa je absorpcija škodljivih UV-žarkov (Filella in Penuelas, 

1999).  

Absorbanca in reflektanca sončnih listov sta večji kot pri senčnih listih (Filella in Penuelas, 

1999). Transmitanca je najvišja pri svetlobi z valovno dolžino okoli 550 nm in valovno 

dolžino nad 800 nm. Transmitanca ima podobno krivuljo kot reflektanca. To pomeni, da je 
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presevnost najvišja pri enakih valovnih dolžinah, pri katerih je največja odbojnost. V 

zelenem in bližnjem infrardečem delu svetlobnega spektra obstaja visoka stopnja 

presevnosti in odbojnosti. Presevnost lista je odvisna tudi od zgradbe in debeline lista. Zelo 

tanki listi presevajo do 40 % sevanja, mehki in upogljivi listi presevajo 10–20 % sevanja, 

grobi in debelejši listi pa presevajo manj kot 3 % sevanja (Larcher, 2003). 

Različne anatomske, morfološke in biokemijske značilnosti imajo različno močne vplive v 

različnih delih svetlobnega spektra (Yoshimura in sod., 2010). Na optične lastnosti listov 

lahko vplivajo tudi fiziološke motnje, ki povzročajo sekundarne učinke, kot so spremembe 

v koncentraciji klorofila in antocianov, spremembe v strukturi mezofila in spremenjene 

lastnosti listnih površin (Grant, 1987).  

 

2.1.1 Vpliv anatomije lista in morfoloških značilnosti lista na optične lastnosti listov 

Listi rastlin so osnoven fotosintezni organ. Notranja celična struktura lista je odvisna od 

okoljskih razmer in se med vrstami razlikuje. Celična struktura lista je velika v primerjavi 

z valovnimi dolžinami svetlobe (Gates in sod., 1965). 

Dorziventralna oblika lista je omejena z zgornjo in spodnjo povrhnjico. Celice povrhnjice 

so tesno združene, tako da med njimi ni prostora, z izjemo celic pri listnih režah. Listne 

reže se nahajajo na obeh povrhnjicah, pogosteje na spodnji povrhnjici. Ob listni reži se 

nahajajo celice zapiralke, ki vsebujejo kloroplaste, medtem ko ostale celice povrhnjice 

kloroplastov ne vsebujejo (Liew in sod., 2008). Epidermalne celice, ki gradijo zgornjo 

povrhnjico, imajo tanko, lahko voskasto kutikulo s spremenljivo debelino (Gates in sod., 

1965). Površina kutikule je lahko gladka, hrapava ali razpokana. Prisotnost in debelina 

kutikule sta odvisni od okoljskih razmer, v katerih uspeva rastlina. Struktura listne 

povrhnjice in debelina kutikule lahko vplivata na odbojni spekter lista (Liew in sod., 2008). 

Slaton in sodelavci (2001) so s študijo dokazali, da ima kutikula, debelejša od 1 µm, 

ključen vpliv na odbojnost v NIR-območju. Na obeh povrhnjicah so lahko prisotni tudi 

trihomi, gostota le-teh se med vrstami razlikuje in je odvisna od okoljskih razmer, v katerih 

raste list. Visoka gostota trihomov popači reflektanco v območju vidne svetlobe. Vpliv 
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trihomov v NIR-območju pa je zelo spremenljiv. Epidermalne celice zberejo svetlobo, ki 

prodira dalje vse do palisadnega mezofila (Liew in sod., 2008). 

Večina listov ima palisadni mezofil ali stebričasto tkivo v zgornjem delu lista, spodaj pa se 

nahaja gobasto tkivo (Gates in sod., 1965), lahko je zgrajen tudi iz enotnega tkiva 

(Yoshimura in sod., 2010). V nekaterih listih je lahko palisadni mezofil odsoten (Gates in 

sod., 1965). Palisadni mezofil je sestavljen iz specializiranih parenhimatskih celic 

podolgovate oblike, ki vsebujejo veliko kloroplastov, le-ti pa močno absorbirajo v modrem 

in rdečem spektru vidne svetlobe. Celice so razvrščene pravokotno na listno površino in 

delujejo kot optična vlakna, preko katerih prodira svetloba v globlja tkiva, npr. v gobasto 

tkivo, ki vsebuje manj kloroplastov. Gobasto tkivo je sestavljeno iz prosto razporejenih 

celic nepravilnih oblik, zato so med njimi zračni prostori (Liew in sod., 2008). Gobasto 

tkivo ima 50–80 % zračnega prostora (Woolley, 1971), zato svetlobo razprši, medtem ko 

stebričasto tkivo svetlobo prepušča globlje v notranjost lista, zato imajo listi z večjim 

deležem stebričastega tkiva nižjo odbojnost (Slaton in sod., 2001). Stebričasto tkivo ima le 

5–20 % zračnih prostorov (Woolley, 1971). Oblika in debelina stebričastega in gobastega 

tkiva ter delež mezofilnih celic, izpostavljenih medceličnemu zraku na enoto površine lista, 

vplivajo na prodiranje svetlobe v notranjost lista, na dolžino optične poti in na stopnjo 

sipanja svetlobe v listu (Liew in sod., 2008).  

Sestava lista močno vpliva na reflektanco (Liew in sod., 2008). Reflektanca in 

transmitanca sta na celotnem spektru svetlobe pogojeni z notranjo celično strukturo lista, 

kar vpliva na optične lastnosti lista predvsem v NIR-območju (700–1300 nm), kjer je 

absorpcija nizka (Jacquemoud in Baret, 1990), saj fotosintezna barvila višjih rastlin v tem 

delu spektra ne absorbirajo (Yoshimura in sod., 2010). Nizka absorpcija listov in sipanje 

svetlobe v NIR-območju sta tudi posledici zračnih prostorov v gobastem tkivu in različnih 

lomnih količnikov med hidratiranimi celičnimi stenami in medceličnimi zračnimi prostori 

(Liew in sod., 2008). Anatomija lista in morfološke značilnosti lista pomembno vplivajo 

tudi na prestrezanje UV-B sevanja (Ruthland in Day, 1996). Povečana debelina lista in 

količina UV-absorbirajočih snovi sta funkcionalni prilagoditvi na okrepljeno UV-B 

sevanje, saj se tako ublažijo učinki le-tega (Rozema in sod., 1997a). 
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Pri listu je pomembna tudi stopnja hidratacije, saj vpliva na značilnosti spektra. Odbojnost 

suhih listov je v vidnem svetlobnem območju večja kot pri listih z večjo vsebnostjo vode. 

Voda v listu absorbira v srednjem infrardečem območju med 1400–1900 nm. Torej vodi 

pomanjkanje vode v listu k zmanjšani absorpciji v IR-območju (Liew in sod., 2008).  

 

2.1.2 Vpliv biokemijskih parametrov na optične lastnosti listov 

2.1.2.1 Klorofili in karotenoidi 

Klorofili so fotosintezna barvila, ki jih najdemo v vseh fotosinteznih organizmih. 

Absorbirajo v modrem in rdečem delu svetlobnega spektra in odbijajo ter presevajo 

svetlobo v zelenem delu svetlobnega spektra, zato vidimo rastline zelene barve. 

Najpomembnejša sta klorofil a kot glavni pigment in klorofil b kot pomožni pigment. Oba 

najdemo v kloroplastih in imata različen absorpcijski vrh (Taiz in Zeiger, 2010).  Klorofil a 

je modrozelen in najbolje absorbira pri 430 in 660 nm, klorofil b je rumenozelen in 

najbolje absorbira pri 450 in 650 nm (Orych in sod., 2013). Omenjeni absorpcijski vrhovi 

veljajo za pigmente v topilu, medtem ko absorpcijski vrhovi klorofilov v celicah ležijo bolj 

skupaj. Za klorofil a je značilen absorpcijski vrh pri 435 nm in 670–680 nm, za klorofil b 

pa je značilen pri 480 nm in 650 nm (Rabinowitch in Govindjee, 1969). Značilno je tudi 

hitro povečanje odbojnosti nad 680 nm valovne dolžine, torej na prehodu med  rdečo 

svetlobo vidnega svetlobnega spektra in NIR-območjem (Taiz in Zeiger, 2010); odbojnost 

v infrardečem območju je lahko večja od 50 % (Orych in sod., 2013). Pojav imenujemo 

»rdeči rob« in je odvisen predvsem od klorofila (Taiz in Zeiger, 2010). Hitrost tvorbe 

klorofila je neposredno sorazmerna z jakostjo svetlobe (Gates in sod., 1965). 

Poleg klorofilov najdemo v rastlini tudi pomožna fotosintezna barvila, karotenoide, ki se 

nahajajo na notranji strani tilakoidnih membran v kloroplastu. Karotenoidi absorbirajo 

svetlobo v oranžnem in modrem delu svetlobnega spektra pri 400–500 nm, kar jim daje 

značilno oranžno barvo. Pri fotosintezi absorbirajo tudi svetlobo v modrozelenem območju 

in s tem razširijo uporabni del svetlobnega spektra (Taiz in Zeiger, 2010). Karotenoidom 

pravimo antenski pigmenti, saj prenesejo v procesu fotosinteze klorofilom absorbirano 

energijo (Britton, 1995). Karotenoidi so bistvenega pomena za pretvorbo fotosintezne 

energije (Kodis in sod., 2004). Karotenoidi imajo tudi vlogo zaščitnih pigmentov, saj 
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varujejo klorofile pred premočno svetlobo, ki bi jih lahko poškodovala, in z absorpcijo 

presežne energije svetlobe preprečijo nastanek škodljivih reaktivnih oblik kisika (Taiz in 

Zeiger, 2010). Nudijo zaščito pred fotooksidativno škodo (Britton, 1995). 

Fotosintezni pigmenti so najpomembnejša sestavina kloroplastov (Rabinowitch in 

Govindjee, 1969). Fotosintezni pigmenti močno absorbirajo vidno svetlobo (Rabinowitch 

in Govindjee, 1969), absorbirajo pa tudi svetlobo v UV-območju (Woolley, 1971), ki jo 

oddajo kot fluorescenco (Yoshimura in sod., 2010). Fotosintezni pigmenti so povezani z 

določanjem optičnih lastnosti v PAR- in UV-spektru. Fotosintezni pigmenti, predvsem 

klorofili nudijo zaščito notranjim tkivom lista (Yoshimura in sod., 2010), karotenoidi pa so 

neposredno vpleteni tudi v zaščito rastlin pred UV-B sevanjem (Middleton in Teramura, 

1993). Tako kvalitativne kot tudi kvantitativne spremembe v kopičenju pigmentov v listu 

so pomembne za določanje UV-B občutljivosti (Filella in Penuelas, 1999). 

2.1.2.2 Antociani 

Antociani so glikozidna barvila, ki jih uvrščamo med flavonoide in jih prepoznamo kot 

pigmente rdeče, roza, vijolične in modre barve (Taiz in Zeiger, 2010). V večjih količinah 

nastajajo jeseni, ko se razgradijo klorofili. Antociani absorbirajo svetlobo v rumenem in 

zelenem delu elektromagnetnega spektra sončne svetlobe (500–600 nm). Antociani ščitijo 

liste rastline pred fotoinhibicijo oziroma premočnim sevanjem v vidnem delu svetlobnega 

spektra in pred UV-sevanjem. Antociani ublažijo fotooksidativne poškodbe na listih, saj so 

učinkoviti lovilci prostih radikalov in reaktivnih kisikovih intermediatov. Zaradi intenzivne 

zaščite listov bi pričakovali, da najdemo antociane v epidermisu, vendar ni tako. 

Najpogosteje jih najdemo v mezofilu, ki se nahaja globlje v listu. V nekaterih primerih so 

ključni za preživetje rastlin (Gould, 2004).  

Flavonoidi vključno z antociani močno absorbirajo pri krajših valovnih dolžinah, predvsem 

v zelenem in modrem delu elektromagnetnega spektra sončne svetlobe. To pomeni, da 

imajo antociani večjo reflektanco v rdečem spektru (Merzlyak in sod., 2008). 

2.1.2.3 UV-absorbirajoče snovi 

Večinoma imajo višje rastline nizko reflektanco (okoli 5 %) in nizko transmitanco (blizu 0 

%). Posledično absorbirajo listi višjih rastlin okoli 95 % ultravijoličnega sevanja. Rastline 

imajo različne mehanizme, s katerimi se zaščitijo pred UV-B sevanjem (Rozema in sod., 
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1997b). UV-absorbirajoče snovi, ki liste višjih rastlin ščitijo pred škodljivimi vplivi 

valovnih dolžin UV-sevanja, so flavonoidi (Yoshimura in sod., 2010). Flavoni in flavonoli 

ščitijo rastlinske celice pred UV-B sevanjem (280–320 nm), saj se kopičijo v 

epidermalnem sloju listov in steblu ter absorbirajo UV-B svetlobo, ki lahko povzroči 

mutacije DNA in oksidativni stres. Aktivne kisikove spojine lahko poškodujejo celične 

makromolekule. Flavoni in flavonoli pa ne motijo prehajanja vidne svetlobe (Taiz in 

Zeiger, 2010). Del UV-sevanja prehaja v notranjost lista do kloroplastov v mezofilu. UV-

sevanje absorbirata klorofila a in b ter ga oddata kot fluorescenco (Yoshimura in sod., 

2010).  

 

2.2 MAKROFITI 

Makrofiti so vodne rastline (Chambers in sod., 2008), ki delno ali v celoti rastejo v vodi 

(Madsen, 2014). Imajo sposobnost fotosinteze in so dovolj veliki, da jih vidimo s prostim 

očesom (Chambers in sod., 2008), v primerjavi s fitoplanktonom, ki ga je mogoče 

prepoznati le z mikroskopom (Madsen, 2014). V to skupino uvrščamo kritosemenke, 

praproti, mahove in nekatere makroskopske sladkovodne alge (Chambers in sod., 2008).  

Pojavljanje in številčnost vodnih makrofitov določajo biotski in abiotski dejavniki (Smits 

in sod., 1988). Nahajajo se predvsem v plitvih območjih jezer ali rek. S pojmom plitvo 

območje imenujemo obalni pas, kjer lahko svetloba prodre vse do dna (Madsen, 2014).  

Po terminologiji International Association for Danube Research, 1998 (Janauer, 2002), 

razdelimo makrofite glede na rastno obliko v šest skupin: 

 ap; acro-pleustophytes = plavajoči in neukoreninjeni makrofiti, 

 sp; submersed pleustophytes = potopljeni in neukoreninjeni makrofiti, 

 sa; submersed anchored = potopljeni in ukoreninjeni makrofiti,  

 fl; floating leaf rooted plant = plavajoči in ukoreninjeni makrofiti, prisotni tudi 

potopljeni listi,  

 he; helophytes = emerzni makrofiti; obrežna rastlina, povezana z vodnim telesom, 

močvirska rastlina, 

 am; amphiphytes = amfibijska rastlina, ki se istočasno pojavlja v vodi in na bregu. 
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Emerzni makrofiti so zakoreninjeni v vodi, medtem ko se njihovi listi raztezajo nad vodno 

gladino. Potopljene makrofite najdemo v najglobljem obalnem pasu, kjer je prodor 

svetlobe skozi vodni stolpec zadovoljiv, a kljub temu sprejmejo manj svetlobne energije, 

zato so najmanj produktivni izmed vseh skupin. Rastlinski deli so popolnoma potopljeni v 

vodo (Madsen, 2014).  

 

2.2.1 Prilagoditev makrofitov na vodno okolje 

Makrofiti so prvotno kopenske rastline, ki so se sekundarno vrnile v vodno okolje 

(Chambers in sod., 2008). Prehajanje iz enega v drugo okolje lahko poteka v času 

filogeneze ali med ontogenetskim razvojem (Trošt Sedej, 2005). Posledično so te rastline 

razvile številne fiziološke in morfološke prilagoditve, predvsem na drugačne svetlobne 

razmere in na pomanjkanje kisika ter ogljikovega dioksida (Chambers in sod., 2008). Zato 

se različne vrste vodnih rastlin močno razlikujejo v svoji anatomiji, fiziologiji in 

sposobnosti glede toleriranja stresnih faktorjev (Lacoul in Freedman, 2006). Splošna 

zgradba listov vodnih makrofitov se razlikuje od kopenskih (Dermastia, 2007), razlikujejo 

pa se tudi listi vodnih makrofitov glede na rastno obliko (Lacoul in Freedman, 2006).  

Večina vodnih rastlin ima razvito posebno zračno tkivo, imenovano aerenhim. To je sistem 

zračnih prostorov, ki poteka od korenin ali rizomov preko stebla do listnih pecljev in listne 

ploskve. Sistem omogoča učinkovito prehajanje plinov od listov do korenin in obratno. 

Aerenhim zmanjšuje potrebo po opornem tkivu, saj znižuje specifično težo rastlinskih 

delov in povečuje vzgon rastline. Obsežen aerenhim omogoča rastlinskim listom plavanje 

(Trošt Sedej, 2005). Več zračnega prostora lahko prispeva k razlikam v absorbanci med 

potopljenimi, plavajočimi in emerznimi listi (Klančnik in sod., 2013). 

Submerzni listi so ponavadi v primerjavi z emerznimi in plavajočimi makrofiti tanjši, z 

večjo specifično površino listov (Klančnik in sod., 2015) in so gibki ter razcepljeni 

(Dermastia, 2007). Listna povrhnjica je pogosto enoplastna (Trošt Sedej, 2005), celične 

stene so tanke, kutikula je slabo razvita in tanka (Dermastia, 2007). Listne reže pogosto 

manjkajo (Dermastia, 2007), kadar so prisotne pa niso funkcionalne. Listna povrhnjica 

vsebuje žlezne diferenciacije, imenovane hidropote, ki služijo za absorpcijo ionov iz vode. 

Mezofil je sestavljen iz manjšega števila celičnih plasti, kar potopljenemu listu olajša 
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prehajanje svetlobe v notranjost in difuzijo snovi. Asimilacijsko tkivo je enotno in ni 

deljeno v stebričasto in gobasto tkivo (Trošt Sedej, 2005). Kloroplasti so skoncentrirani 

blizu povrhnjice (Chambers in sod., 2008), kar dodatno izboljša izkoristek svetlobe (Trošt 

Sedej, 2005). Gostota fotosinteznih pigmentov je odvisna od strukture mezofila. Ker 

potopljene liste sestavlja mezofil iz manjšega števila celičnih plasti, se gostota 

fotosinteznih pigmentov zmanjša. V zaporedju emerzni makrofiti – plavajoči makrofiti – 

potopljeni makrofiti se količina klorofila in karotenoidov zmanjšuje (Ronzhina in sod., 

2004). Prevajalno tkivo potopljenih rastlin je slabo razvito, saj so vodne rastline sposobne 

absorbirati snovi skozi celotno površino rastline (Trošt Sedej, 2005).  

Natantni listi so debelejši od submerznih, morfologija pa je enostavna. Lahko so okrogle, 

ledvičaste, ščitaste ali podolgovate oblike. Večinoma imajo dobro razvito enoplastno 

povrhnjico z debelo celično steno in pogosto prekrito z debelo kutikulo in epikutikularnimi 

voski. Kutikula in voski povečajo odboj sevanja z listne površine. Na zgornji strani lista so 

na gosto nameščene listne reže, na spodnji strani lista pa se nahajajo hidropote. 

Asimilacijsko tkivo se deli na stebričasto in gobasto tkivo. Oporno in prevajalno tkivo je 

slabo razvito (Trošt Sedej, 2005). 

Emerzni listi imajo običajno anatomijo, lahko imajo le bolj razvit aerenhim, ki ima več 

medceličnih prostorov in obsežno gobasto tkivo. Takšna struktura zagotavlja lahko tkivo 

(Dermastia, 2007). 

Podvodno steblo ima enoplastno povrhnjico pokrito s tanko kutikulo, prisotne so 

hidropote. V osrednjem delu stebla se nahajajo oporna in prevajalna tkiva, ki dajejo 

podvodnim steblom elastičnost in gibkost. Steblo zunaj vode ima stebričasto tkivo, ki je pri 

podvodnem steblu odsotno, saj bi le-to absorbiralo prevelik delež sevanja na poti skozi 

celične stene (Trošt Sedej, 2005). 

Korenine so lahko pri makrofitih prisotne ali odsotne. Pri ukoreninjenih vodnih rastlinah so 

pomembne pri črpanju hranil in za pritrditev v substrat. Neukoreninjene vodne rastline 

imajo le še vlogo črpanja vode in hranil (Trošt Sedej, 2005). 
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2.2.2 Optične lastnosti listov makrofitov 

Različne oblike listov makrofitov niso izpostavljene le različnim medijem, temveč tudi 

različnim sevalnim razmeram (Klančnik in sod., 2013). Svetlobne razmere določajo 

globinsko razporeditev in bogastvo vodnih makrofitov (Madsen in Adams, 1989; Van Duin 

in sod., 2001). Svetlobne razmere v vodnem okolju so odvisne od kakovosti in količine 

sevanja na površino vode (Holmes in Klein, 1987)  in od absorptivnih lastnosti vode, ki se 

spreminjajo glede na vsebnosti raztopljenih in suspendiranih delcev v vodi (Trošt Sedej, 

2005). Na sevalne razmere vplivajo tudi gibanje vode, naklon obrežja in obrežna vegetacija 

(Trošt Sedej, 2005), zato prejmejo emerzni makrofiti, plavajoči makrofiti in submerzni 

makrofiti različne količine sevanja (Klančnik in sod., 2012). Plavajoči listi so neposredno 

izpostavljeni polni sončni svetlobi, potopljeni listi pa rastejo v gostih sestojih, kamor 

prodre le malo svetlobe (Klančnik in sod., 2013). Zato imajo različne oblike listov različne 

optične lastnosti (Klančnik in sod., 2012), kar lahko tudi ocenimo z meritvami absorbirane, 

prepuščene in odbite svetlobe (Woolley, 1971). Spektralna sestava sevanja je v vodi 

spremenjena. Voda dobro prepušča fotosintezno aktivni spekter sevanja in močno 

absorbira valovne dolžine, daljše od 700 nm. Tako se v vodi poveča razmerje med rdečo in 

daljno rdečo svetlobo, le-to pa narašča z globino vode (Trošt Sedej, 2005). Absorbirana 

svetloba je pri potopljenih listih nižja v primerjavi z natantnimi listi (Frost-Christensen in 

Sand-Jensen, 1995). Listi emerznih makrofitov presevajo svetlobo pri valovnih dolžinah 

500–650 nm in nad 690 nm, medtem ko listi potopljenih makrofitov presevajo svetlobo pri 

280–880 nm. Biokemijske lastnosti listov, pretežno UV-absorpcijske spojine skupaj s 

specifično listno površino pomembno vplivajo na reflektanco. Morfološke značilnosti, 

predvsem debelina zgornje in spodnje povrhnjice in debelina mezofila, pa pomembno 

vplivajo na transmitanco (Klančnik in sod., 2013). 

 

2.3 VPLIV DRUŽINE VODOOREHOVK NA OKOLJE 

V družino vodoorehovk (Trapaceae) uvrščamo naš objekt raziskovanja, navadni vodni  

orešek (Trapa natans L.) (Martinčič in sod., 2007). Uvrščamo ga med plavajoče 

ukoreninjene makrofite (Madsen, 2014). Navadni vodni orešek je razširjen po vsem svetu. 

Kot avtohtona vrsta je zaščiten v Evropi. V nekaterih predelih sveta pa ima invaziven 
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značaj, saj raste v gostih sestojih in izpodriva avtohtono vegetacijo (Mikulyuk in Nault, 

2009).  

V splošnem velja, da makrofiti ugodno vplivajo na izboljšanje kakovosti vode za ostale 

organizme, saj povečajo razpoložljivost hrane in jim nudijo zaščito pred plenilci (Kornijów 

in sod., 2010). Vendar kot invazivna vrsta navadni vodni orešek izredno hitro preraste 

celotno površino voda in otežuje prehajanje svetlobe v nižje dele vodnega stolpca, s tem pa 

naj bi vplival na manjšo raznovrstnost življenja v vodi (Mikulyuk in Nault, 2009). 

Nekatere študije poročajo, da prestrezajo debele preproge navadnega vodnega oreška do 95 

% vpadne svetlobe, povzročijo tudi upad koncentracije kisika v vodi (Hummel in Kiviat, 

2004) in vplivajo na kakovost vode (Strayer, 2010). V splošnem pripeljejo debele preproge 

do neugodnih razmer na vodni površini in v vodnem stolpcu, kar stresno vpliva na 

življenje v vodi. Povzročijo lahko anoksično ali hipoksično okolje v vodi (Kornijów in 

sod., 2010). Največkrat prihaja zaradi večjih preprog navadnega vodnega oreška do upada 

koncentracije kisika (Hummel in Findlay, 2006). Kornijów s sodelavci (2010) je preiskoval 

vpliv hipoksičnega okolja na življenje v vodnem stolpcu v reki Hudson. Študije so 

pokazale, da je voda zaradi gostih preprog navadnega vodnega oreška hipoksična, vendar 

to presenetljivo ni bilo stresno za celotno življenje v vodnem stolpcu. Pomanjkanje kisika 

osiromaši ribje združbe, vendar pozitivno deluje na vodne in kopenske nevretenčarje. 

Navadni vodni orešek lahko na življenje v vodi vpliva tudi pozitivno, saj ima zmožnost 

kopičenja težkih kovin (Hummel in Kiviat, 2004). 

Gosti sestoji lahko povzročijo številne ekološke, ekonomske in socialne težave. Skoraj 

neprehodne debele preproge vodnega oreška onemogočajo plovbo in ribolov, hkrati lahko 

tudi negativno vplivajo na občutljivo rastlinstvo in živalstvo, predvsem srnjad, ki se 

prehranjuje v okolici voda. Onemogočeno je tudi kopanje, predvsem zaradi plodov 

navadnega vodnega oreška, ki s svojo obliko povzročajo boleče poškodbe (Mikulyuk in 

Nault, 2009, Hummel in Kiviat, 2004).  
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3 MATERIALI IN METODE 

3.1 RAZISKOVANO OBMOČJE 

Slovenske gorice so največje gričevje v Sloveniji, s povprečno nadmorsko višino 368,3 m, 

ki ga uvrščamo v panonski svet. Ima prehodno panonsko celinsko podnebje. Celotno 

območje Pesniške doline je zaradi posegov človeka močno preoblikovano, v okviru 

regulacijskih del na reki Pesnici so za umetnimi nasipi nastala številna zajezitvena jezera, 

med katerimi se nahaja tudi Komarniško jezero (Hrvatin in sod., 1999). Navadni vodni 

orešek smo nabrali junija v Komarniškem jezeru, ki leži približno dva kilometra zahodno 

od mesta Lenart v Slovenskih goricah, ki se nahaja v občini Lenart. 

Jezero Komarnik je prvič omenjeno že v 16. stoletju, ko so ga uporabljali za gojenje rib. V 

šestdesetih letih 20. stoletja so ga preuredili v akumulacijo za zadrževanje visokih voda 

(Naravovarstveni atlas, 2013). Danes meri površina jezera 30 hektarjev, povprečna globina 

na sredi pa znaša približno 3 metre. Volumen 750 m dolgega in 450 m širokega jezera 

znaša 450.000 m³. Med vsemi umetnimi jezeri v Pesniški dolini daje še najbolj naraven 

videz. Gre za umetno akumulacijo, nastalo z zajezitvijo potoka Partinščka (Firbas, 2001). 

Jezero obdaja na vzhodni strani gozd Črni les, na južni in vzhodni strani pa intenzivno 

obdelovana polja in travniki. Južni, nižje ležeči del gozda Črni les je naravovarstveno 

izjemno pomemben tako z botaničnega in zoološkega kot tudi krajinskega vidika. Jezero 

Komarnik z okolico je postalo po regulaciji reke Pesnice in številnih melioracijah v 

Pesniški dolini zadnje zatočišče in pomembno bivališče mnogih ogroženih živalskih in 

rastlinskih vrst. Enajst makrofitov je ranljive vrste, mednje uvrščamo tudi navadni vodni 

orešek (Naravovarstveni atlas, 2013).   

 

3.2 RAZISKOVANA VRSTA 

Naš objekt raziskave je bil navadni vodni orešek (Trapa natans L.). 

 

3.2.1 Navadni vodni orešek 

Navadni vodni orešek (Trapa natans L.) je enoletna plavajoča vodna rastlina, ki uspeva 

predvsem v stoječih vodah in ribnikih (Martinčič in sod., 2007). Navadni vodni orešek 
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najdemo v sladkih vodah, bogatih s hranili. Ne prenašajo slanosti in bolje uspevajo v 

nekoliko kisli vodi (Mikulyuk in Nault, 2009).  

Navadni vodni orešek ima enostavno kolenčasto steblo, dolgo do 2 metrov. Na spodnjem 

delu stebla izraščajo korenine v vretencih. Iz stebla izrastejo tudi potopljeni drobni črtalasti 

listi, ki kmalu propadejo. Na vodni gladini ga prepoznamo po rombasti obliki plavajočih 

listov, ki so združeni v plavajočo rozeto s prilisti. Peclji listov so dolgi in mehurjasto 

napihnjeni, kar omogoča listnim ploskvam olajšano plavanje na površini vode. Beli, 

zvezdasti in dvospolni cvetovi rastejo posamično v zalistju. Ima štiri venčne liste, štiri 

čašne liste ter štiri prašnike. Plodnica je polpodrasla in dvopredalasta. Plod je orešek s 

štirimi kljukastimi roglji (Martinčič in sod., 2007). 

 

3.3 METODE DELA IN PRIPOMOČKI 

Nabrali smo 10 primerkov navadnega vodnega oreška in jih prenesli v laboratorij. Iz vsake 

rastline smo odrezali po en vitalen list, ki smo ga nadalje preučevali. Vse meritve smo 

opravili na 10 vzorcih. Preučevali smo optične, morfološke in biokemijske lastnosti. 

 

3.3.1 Merjenje optičnih lastnosti 

Na listih sveže nabranih rastlin smo najprej merili odbojnost in presevnost. Meritve smo 

izvedli na listih desetih rastlin. Iz vsake rastline smo previdno odrezali po en popolnoma 

razvit list, ki smo ga očistili in pred meritvami osušili. Meritve smo pri vseh listih opravili 

na osrednjem delu listne lamine, med glavno žilo in listnim robom.  

Za raziskave optičnih lastnosti smo uporabili prenosni spektrometer Jaz Modular Optical 

Sensing Suite, Ocean Optics, Inc., Dunedin, FL, USA. Prenosni spektrometer smo preko 

optičnega kabla QP600-1-SR-BX povezali z integracijsko sfero ISP-30-6-R. Valovne 

dolžine smo merili v območju 280–880 nm z 0,3 nm ločljivostjo. Vir svetlobe DH-2000, 

Ocean Optics, Inc., Dunedin, FL, USA, s katerim smo osvetljevali list, je sestavljen iz 

vidne svetlobe, ultravijolične svetlobe in svetlobe bližnjega infrardečega valovanja (UV-

VIS-NIR svetlobni vir). Pred merjenjem optičnih lastnosti smo napravo umerili. 
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S pomočjo bele referenčne ploščice Spectralon®, Labsphere, North Sutton, USA smo 

spektrometer umerili na 100% odbojnost. Pri merjenju odbojnosti smo integracijsko sfero 

položili na adaksialno stran vsakega lista, ki smo ga osvetljevali s svetlobnim virom. Merili 

smo odboj iz zgornje strani lista. Svetloba, ki se je odbila od lista, je prehajala v 

integracijsko sfero in preko optičnega vlakna v spektrometer. Odbojne spektre vzorca smo 

izračunali kot razmerje med količino svetlobe, odbite od vzorca in bele referenčne ploščice 

pod istim osvetljevanjem. 

S pomočjo svetlobnega žarka, ki je neposredno prehajal v notranjost integracijske sfere, 

smo spektrometer umerili na 100% presevnost. Pri merjenju presevnosti smo osvetljevali 

adaksialno stran vsakega lista. Na abaksialno ali spodnjo stran lista smo namestili 

integracijsko sfero, ki je zajela vso skozi vzorec prepuščeno svetlobo.  Presevne spektre 

smo izračunali kot razmerje zmanjšanja jakosti svetlobnega žarka po prehodu skozi vzorec. 

Podatke iz spektrofotometra smo obdelali s pomočjo računalniškega programa in jih 

izvozili v datoteke. Datoteke vsebujejo zapis o sredini intervala valovne dolžine in 

pripadajoče intenzitete svetlobe, ki je bila izmerjena v tem intervalu. Sledili so statistični 

preračuni. 

 

3.3.2 Morfološke raziskave 

3.3.2.1 Specifična listna površina lista in vsebnost vode 

Sveže liste, ki smo jih uporabili za merjenje optičnih lastnosti, smo stehtali in s pomočjo 

areametra (ΔT, Cambridge, UK)  izmerili listno površino. Vzorce svežih listov smo 

posušili pri 105 °C v sušilniku Sterimatic ST-11, Instrumentaria, Zagreb. Po 24 urah 

sušenja smo jih ponovno stehtali in tako dobili maso suhe snovi. Izračunali smo specifično 

listno površino (SLA) kot listno površino na enoto suhe mase [cm²/g] in vsebnost vode 

[%]. Vsebnost vode v listih smo izračunali iz razlike v suhi in sveži masi listnih delov. 

 

3.3.2.2 Zgradba lista 

Prečne prereze smo naredili na delu lista, ki je med osrednjo žilo in robom lista. Pripravili 

smo poltrajne preparate v glicerolu. Meritve smo opravili s pomočjo svetlobnega 
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mikroskopa Olympus CX41, s katerim sta bili povezani digitalna kamera Olympus XC30 

in programska oprema CellSens, Olympus, Japan. Prereze smo pod svetlobnim 

mikroskopom pregledali in na vsakem listu pri 100x povečavi trikrat izmerili debelino 

lista. 

 

3.3.3 Biokemijske analize 

Določali smo vsebnost klorofilov, karotenoidov, antocianov in UV-absorbirajočih snovi. 

Vse analize smo opravili pri desetih vzorcih. 

Deset svežih listov smo očistili in osušili s papirnato brisačo in jih naluknjali z luknjačem z 

znanim premerom. Premer krožcev je bil 6 mm. Vzorce z znano površino smo zamrznili do 

uporabe, da smo ohranili barvila nepoškodovana za kasnejše analize. Naredili smo tri 

vzorce, ki so vsebovali 3 krožce za vsakega izmed desetih listov. En vzorec smo namenili 

za ekstrakcijo klorofilov in karotenoidov, drugega za ekstrakcijo antocianov in tretjega za 

ekstrakcijo UV-absorbirajočih snovi. 

 

3.3.3.1 Klorofili in karotenoidi 

Vsebnosti klorofilov a in b ter celokupnih karotenoidov smo določili po metodi 

Lichtenthaler in Buschmann (2001a, 2001b). Sveže predhodno zamrznjene vzorce smo strli 

v terilnici, ekstrahirali v 5 mL acetona (100 % (v/v)) in centrifugirali 4 minute pri 4° in 

4000 rpm v centrifugirkah za klorofil. Po centrifugiranju smo odčitali prostornine 

ekstraktov. Ekstinkcije smo izmerili z VIS-spektrometrom (Lambda 25, Perkin-Elmer, 

Norwalk, CT, USA) pri valovnih dolžinah 470, 645 in 662 nm.  

Vsebnosti klorofilov (Kl a, Kl b) in karotenoidov (Kar) smo izrazili na površino vzorca 

(m²): 

 

Kl a[mg m⁻²] = ca*V*10⁻³ *P⁻¹= (11,24 E662-2,04 E645)*V*10⁻³ *P⁻¹             …(1)   

 

Kl b [mg m⁻²] = cb*V*10⁻³ *P⁻¹  = (20,13 E645-4,19 E662)*V*10⁻³ *P⁻¹          …(2)                              
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Kar [mg m⁻²] = (1000E470-1,9ca-63,14cb)*V*10⁻³ *P⁻¹/214                          ...(3) 

 

ca,b – koncentracija klorofila a oziroma b 

V – volumen ekstrakta [ml] 

P – površina vzorca [m²]  

E – absorpcija pri izbrani valovni dolžini 

 

OPOMBA: Ko želimo enačbo za numerično oceno vsebnosti klorofilov in karotenoidov 

izraziti na suho maso snovi, potem v zgornjih formulah (1, 2 in 3) oznako za površino 

vzorca [P] nadomestimo s suho maso vzorca – ss [g]. 

 

3.3.3.2 Antociani 

Vsebnosti antocianov smo določili po metodi Khare in Guruprasad (1993). Sveže 

predhodno zamrznjene vzorce smo strli v terilnici, ekstrahirali v 5 mL ekstrakcijskega 

medija metanol : HCl (37 %) = 99:1 (v/v). Vzorce smo centrifugirali 4 minute pri 4° in 

4000 rpm v centrifugirkah. Po centrifugiranju smo odčitali prostornine ekstraktov in jih za 

24 ur shranili v temi pri  3–5 °C. Ekstinkcije smo izmerili z VIS-spektrometrom (Lambda 

25, Perkin-Elmer, Norwalk, CT, USA) pri valovni dolžini 510 nm. 

 

Vsebnost antocianov (Ant) smo izrazili v relativnih enotah na površino vzorca (m²): 

 

Ant (relativna enota) = E510*V*P⁻¹                                     ...(4) 

 

E510 – absorpcija pri valovni dolžini 510 nm 

V – prostornina ekstrakta [ml] 

P – površina vzorca [m²]  
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OPOMBA: Ko želimo enačbo za numerično oceno vsebnosti antocianov izraziti na suho 

maso snovi, potem v zgornji formuli (4) oznako za površino vzorca [P] nadomestimo s 

suho maso vzorca – ss [g]. 

 

3.3.3.3 UV-absorbirajoče snovi 

Vsebnost UV-A in UV-B absorbirajočih snovi smo določili po metodi Caldwell (1968). 

Sveže predhodno zamrznjene vzorce smo strli v terilnici, ekstrahirali v 10 mL 

ekstrakcijskega medija metanol : destilirana voda : HCl (37 %) = 79:20:1 (v/v) in jih 20 

minut inkubirali v temi. Vzorce smo centrifugirali 4 minute pri 4° in 4000 rpm. Po 

centrifugiranju smo odčitali prostornine ekstraktov. Absorbance ekstraktov smo izmerili z 

UV/VIS-spektrometrom (Lambda 25, Perkin-Elmer, Norwalk, CT, USA) v spektralnem 

razponu 320–400 (UV-A) in 280–319 (UV-B) nm, pri tem smo si pomagali s »kvarčnimi« 

kivetami. 

Vsebnost UV-absorbirajočih snovi smo izračunali kot integral ekstinkcijskih vrednosti v 

vsakem UV-območju in jo izrazili v relativnih enotah na površino vzorca (m²): 

 

UV abs (relativna enota) = I*V
-1

 *P
-1                                                                                   

...(5) 

 

I – integral absorpcijskih vrednosti v intervalu 280–319 nm (UV-B abs) in 320–400 nm 

(UV-A abs) 

V – prostornina ekstrakta [ml] 

P – površina vzorca [m²]  

 

OPOMBA: Ko želimo enačbo za numerično oceno vsebnosti UV abs izraziti na suho maso 

snovi, potem v zgornji formuli (5) oznako za površino vzorca [P] nadomestimo s suho 

maso vzorca – ss [g]. 
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3.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Surove podatke smo vnesli v program Microsoft Office Excel 2007. S pomočjo programa 

smo podatke uredili in izračunali vse potrebno. Grafe smo oblikovali s pomočjo 

računalniškega programa NCSS 9 (NCSS, LLC Statistical Analysis & Graphics Software). 

Za primerjavo biokemijskih parametrov listov smo uporabili Studentov dvosmerni t-test za 

neodvisne vzorce v programu Microsoft Office Excel 2007. Iskali smo statistično značilne 

razlike, ki smo jih izrazili pri p < 0.05. 

Povezavo med anatomskimi, biokemijskimi in optičnimi lastnostmi smo naredili v 

programu IBM SPSS 19.0. Ugotavljali smo, kako anatomski in biokemijski parametri 

vplivajo na optične lastnosti listov. Morebitno korelacijo med parametri smo izračunali s 

pomočjo Spearmanovega korelacijskega koeficienta. Statistično značilne razlike smo 

izrazili pri p < 0.05. 
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4 REZULTATI 

4.1 ODBOJNOST IN PRESEVNOST LISTA 

4.1.1 Odbojnost 

Slika 1 prikazuje spektre povprečnih vrednosti relativne odbojnosti skozi list navadnega 

vodnega oreška. Odbojnost listov pri krajših valovnih dolžinah, ki so del ultravijoličnega 

spektra svetlobe (280–400 nm), je nizka. V vidnem svetlobnem spektru (400–700 nm) je 

odbojnost majhna, z izjemo v območju zelene vidne svetlobe (500–570 nm). Odbojnost od 

tega svetlobnega območja pade in prične naraščati v NIR-območju (700–887 nm). 

 

 

Slika 1: Spektri povprečnih vrednosti relativne odbojnosti [%] skozi liste navadnega vodnega oreška; n = 10. 

 

4.1.2 Presevnost 

Slika 2 prikazuje spektre povprečnih vrednosti relativne presevnosti skozi list navadnega 

vodnega oreška. Presevnosti pri krajših valovnih dolžinah, ki so del ultravijoličnega 

spektra svetlobe (280–400 nm), ni. V vidnem svetlobnem spektru (400–700 nm) je 

presevnost najvišja v območju zelene vidne svetlobe (500–570 nm), medtem ko je v 

vijoličnem in modrem območju ni ali pa je zelo nizka (blizu 0). Takoj ko presevnost 

doseže vrh v zelenem območju, se prične presevnost manjšati in se v rdečem območju 
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(620–700 nm) približa ničli ali je enaka 0. Odbojnost prične zopet naraščati v NIR-

območju (700–887 nm). 

 

Slika 2: Spektri povprečnih vrednosti relativne presevnosti [%] skozi liste navadnega vodnega oreška; n = 10. 

 

4.1.3 Razlika med relativnim odbojem in presevnostjo 

Slika 3 prikazuje razliko med spektri povprečnih vrednosti relativne odbojnosti in 

presevnosti skozi list navadnega vodnega oreška. Odbojnost listov pri krajših valovnih 

dolžinah, ki so del ultravijoličnega spektra svetloba, je nizka, medtem ko presevnosti ni. V 

vidnem svetlobnem spektru (400–700 nm) sta odbojnost in presevnost majhni, z izjemo v 

območju zelene vidne svetlobe (500–570 nm), kjer je relativen odboj malenkost višji od 

relativne presevnosti. Relativen odboj je zelo majhen v vijoličnem in modrem območju 

vidne svetlobe, relativne presevnosti pa ni. V rumenem, oranžnem in rdečem območju 

vidne svetlobe je relativen odboj večji od relativne presevnosti. Relativne presevnosti v 

rdečem območju vidne svetlobe ni ali je blizu 0. Relativna odbojnost in presevnost pričneta 

naraščati v NIR-območju, kjer je relativen odboj veliko večji od presevnosti. 
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Slika 3: Razlika med spektrom povprečnih vrednosti relativne odbojnosti in relativne presevnosti [%] skozi 

liste navadnega vodnega oreška; n = 10. 

 

 

4.2 ANATOMIJA LISTOV 

4.2.1 Prerez listov  

Slika 4 prikazuje prečne prereze pri 100x (zgoraj levo in desno, spodaj levo) in 400x 

(spodaj desno) povečavi. Opazne so kutikula ter enoplastna spodnja in zgornja povrhnjica. 

V zgornji povrhnjici so opazne listne reže, medtem ko se v spodnji nahajajo hidropote. V 

listu vrste navadni vodni orešek se mezofil deli na stebričasto in gobasto tkivo. S slike se 

vidi tudi prisotnost kloroplastov. Dobro opazno je tudi zračno tkivo ali aerenhim, ki listom 

omogoča plavanje na vodni površini.  
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Slika 4: Prečni prerezi listov navadnega vodnega oreška (Trapa natans L.). 100x povečava zgoraj levo in 

desno ter spodaj levo. 400x povečava spodaj desno. Na sliki zgoraj levo in desno ter spodaj levo se lepo 

vidita obe povrhnjici, opazna sta deljen mezofil in aerenhim. Slika spodaj desno prikazuje listne reže na 

zgornji povrhnjici in stebričasto tkivo s kloroplasti. 

 

 

4.2.2 Debelina listov, specifična listna površina lista in vsebnost vode 

Preglednica 1 predstavlja povprečja ± SD. 

 

Preglednica 1: Anatomski parametri listov navadnega vodnega oreška. Vrednosti so povprečja ± SD. 

Anatomski parameter Enote Trapa natans L. 

Debelina listov  µm 251.70 ± 20.66 

SLA  cm²/g 54.23 ± 2.29 

Delež vode  % 23.69 ± 4.041 
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4.3. BIOKEMIJSKE LASTNOSTI LISTOV 

Vsebnosti pigmentov v listih navadnega vodnega oreška smo izrazili na površino lista in na 

maso suhe snovi lista. Preglednici 2 in 3 predstavljata povprečja ± SD. 

 

Preglednica 2: Vsebnost pigmentov v listih navadnega vodnega oreška na površino lista. Vrednosti 

predstavljajo povprečja ± SD. 

Biokemijski parameter Enote Trapa natans L. 

Klorofil a  mg/m² 246.81 ± 45.02 

Klorofil b  mg/m² 151.94 ± 46.49 

Karotenoidi  mg/m² 69.65 ± 18.26 

Antociani  rel.enote/cm² 0.68 ± 0.68 

UV-A abs  rel.enote/cm² 12.79 ± 1.56 

UV-B abs  rel.enote/cm² 28.09 ± 2.89 

 

Iz Preglednice 2, ki prikazuje vsebnost pigmentov, izraženo na površino lista, je razvidno, 

da je povprečna vsebnost klorofila a večja kakor povprečna vsebnost klorofila b. Vsebnost 

klorofila a in b, izražena na površino lista, se statistično značilno razlikuje (P = 0.000206, 

dvostranski t-test za neodvisne vzorce). Vsebnost karotenoidov na površino lista pa je 

manjša od klorofila a in klorofila b. Iz Preglednice 2 je razvidno tudi, da je povprečna 

vsebnost UV-B abs večja kakor vsebnost UV-A abs. Vsebnost UV-B abs in UV-A abs se 

statistično značilno razlikuje (P = 0.00274, dvostranski t-test za neodvisne vzorce).  

 

Preglednica 3: Vsebnost pigmentov v listih navadnega vodnega oreška, podana na maso suhe snovi lista. 

Vrednosti predstavljajo povprečja ± SD. 

Biokemijski parameter Enote Trapa natans L. 

Klorofil a  mg/g ss 1.34 ± 0.28 

Klorofil b  mg/g ss 0.83 ± 0.27 

Karotenoidi  mg/g ss 0.38 ± 0.1 

Antociani  rel.enote/ss 29.85 ± 9.93 

UV-A abs  rel.enote/ss 691.68 ± 70.79 

UV-B abs  rel.enote/ss 1518.76 ± 116.89 
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Iz Preglednice 3, ki prikazuje vsebnost pigmentov, izraženo na maso suhe snovi lista, je 

razvidno, da je povprečna vsebnost klorofila a večja kakor klorofila b. Vsebnost klorofila a 

in b se statistično značilno razlikuje (P < 0.01, dvostranski t-test za neodvisne vzorce). 

Vsebnost karotenoidov je manjša od klorofila a in b. Iz Preglednice 3 je razvidno tudi, da 

je vsebnost UV-B abs večja kakor vsebnost UV-A abs. Vsebnost UV-B abs in UV-A abs 

se statistično značilno razlikuje (P = 0.00008, dvostranski t-test za neodvisne vzorce). 

 

 

4.4 KORELACIJA MED ANATOMSKIMI, BIOKEMIJSKIMI IN OPTIČNIMI 

LASTNOSTMI 

Vse dobljene rezultate smo med seboj primerjali in s pomočjo Spearmanovega koeficienta 

izračunali soodvisnost med parametri, ki smo jih izmerili. Odbojnost in prepustnost lista za 

svetlobo sta odvisni spremenljivki. Odvisni sta od različnih anatomskih in biokemijskih 

parametrov. Območje svetlobnega spektra smo razdelili na barvne pasove. V vsakem 

območju smo iskali korelacijske trende s posameznimi anatomskimi in biokemijskimi 

parametri. 

 

4.4.1 Odbojnost lista 

Rezultati korelacijske analize odbojnosti in posameznih parametrov listov navadnega 

vodnega oreška kažejo, da z vijoličnim, zelenim, rumenim, rdečim in NIR-svetlobnim 

spektrom ni značilno povezan noben merjen parameter. Anatomski parametri niso značilno 

povezani z nobenim svetlobnim spektrom. Biokemijski parametri so značilno povezani le z 

UV-spektri in modrim svetlobnim spektrom. UV-B absorbirajoče snovi (na maso suhe 

snovi lista) so značilno povezane z UV-A in UV-B spektrom ter modrim svetlobnim 

spektrom. Zanje velja pozitivna korelacija; večja kot je vsebnost UV-B abs, večja je 

odbojnost v UV-spektrih in v modrem svetlobnem spektru ter obratno. UV-A absorbirajoče 

snovi (na maso suhe snovi lista) so značilno povezane z UV-A spektrom, kjer velja 

pozitivna korelacija. Večja kot je vsebnost UV-A abs, večja je odbojnost v UV-A spektru. 
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Preglednica 4: Soodvisnost odbojnosti in posameznih parametrov listov navadnega vodnega oreška (Trapa 

natans L.) s spektralnimi pasovi. Predstavljene so vrednosti p. Z znakom ˟ so označene p-vrednosti, pri 

katerih je korelacijski koeficient negativen. Z rdečo barvo so označene vrednosti parametrov s statistično 

značilno korelacijo, p < 0.05, n = 10.  

OBMOČJE SVETLOBNEGA 

SPEKTRA 
UV B UV A Vijolična Modra Zelena Rumena Rdeča NIR 

ANATOMSKI PARAMETRI 

        DEBELINA LISTOV [µm] 0,829 0,987˟ 0,987 0,987˟ 0,405 0,276 0,701 0,829 

SLA [cm²/g] 0,987˟ 0,726 0,829 0,651 0,907 0,881˟ 0,829 0,907 

DELEŽ VODE [%] 0,701  0,467 0,511 0,907 0,701 0,310 0,310 0,038 

BIOKEMIJSKI 

PARAMETRI 
                

VSEBNOST ANTOCIANOV 

[rel.enote/cm²] 

0,881 0,855˟ 0,881 0,829˟ 0,627˟ 0,580˟ 0,580˟ 0,425˟ 

VSEBNOST ANTOCIANOV 

[rel.enote/g ss] 

0,777 0,960 0,751 0,987˟ 0,829˟ 0,676˟ 0,751˟ 0,446˟ 

KLOROFIL a [mg/m²]  0,627 0,803 0,676 0,676 0,365˟ 0,214˟ 0,603˟ 0,200˟ 

KLOROFIL a [mg/g ss] 0,467 0,627 0,511 0,511 0,405˟ 0,229˟ 0,651˟ 0,162˟ 

KLOROFIL b [mg/m²] 0,347 0,365 0,385 0,365 0,117 0,174 0,090 0,726 

KLOROFIL b [mg/g ss] 0,580 0,511 0,556 0,489 0,244 0,347 0,187 0,726 

KAROTENOIDI [mg/m²] 0,489 0,676 0,489 0,701 0,260˟ 0,244˟ 0,651˟ 0,328˟ 

KAROTENOIDI [mg/g ss] 0,446 0,603 0,446 0,533 0,310˟ 0,214˟ 0,627˟ 0,244˟ 

UV-A abs [rel.enote/cm²] 0,090 0,082 0,200 0,187 0,511 0,489 0,385 0,987 

UV-A abs [relativna enota/ss] 0,060 0,029 0,117 0,090 0,556 0,651 0,405 0,907 

UV-B abs [rel.enote/cm²] 0,244 0,293 0,446 0,385 0,881 0,726 0,777 0,701 

UV-B abs [relativna enota/ss] 0,029 0,025 0,090 0,048 0,244 0,276 0,214 0,489 

 

4.4.2 Presevnost lista 

Rezultati korelacijske analize presevnosti in posameznih parametrov listov navadnega 

vodnega oreška (Trapa natans L.) kažejo, da z rdečim svetlobnim spektrom in NIR-

spektrom ni značilno povezan noben merjen parameter. Anatomski parametri niso značilno 

povezani z nobenim svetlobnim spektrom. Biokemijski parametri so značilno povezani le z 

UV-spektri in vijoličnim, modrim, zelenim ter rumenim svetlobnim spektrom. UV-B 

absorbirajoče snovi in UV-A absorbirajoče snovi (na maso suhe snovi lista) so značilno 

povezane z UV-A in UV-B spektrom ter vijoličnim in modrim svetlobnim spektrom. Zanje 

velja pozitivna korelacija; večja kot je vsebnost UV-B abs, večja je odbojnost v UV-

spektrih in vijoličnem in modrem svetlobnem spektru ter obratno. Enako velja za UV-A 

absorbirajoče snovi, izražene na površino lista. Klorofil b, izražen na površino lista, je 

značilno povezan z zelenim in rumenim spektrom svetlobe, kjer je korelacija pozitivna. 
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Večja kot je vsebnost klorofila b, večja je odbojnost v zelenem in rumenem svetlobnem 

spektru. 

 

Preglednica 5: Soodvisnost presevnosti in posameznih parametrov listov navadnega vodnega oreška (Trapa 

natans L.) s spektralnimi pasovi. Predstavljene so vrednosti p. Z znakom ˟ so označene p-vrednosti, pri 

katerih je korelacijski koeficient negativen. Z rdečo barvo so označene vrednosti parametrov s statistično 

značilno razliko,  p < 0.05, n = 10. 

OBMOČJE SVETLOBNEGA 

SPEKTRA 
UV B UV A Vijolična Modra Zelena Rumena Rdeča NIR 

ANATOMSKI PARAMETRI 

        DEBELINA LISTOV [µm] 0,751 0,651 0,751 0,907 0,803˟ 0,726˟ 0,777 0,803˟ 

SLA [cm²/g] 0,987˟ 0,777˟ 0,803˟ 0,777˟ 0,777 0,829 0,726 0,907 

DELEŽ VODE [%] 0,446 0,829 0,987 0,726 0,777 0,829 0,726 0,533˟ 

BIOKEMIJSKI 

PARAMETRI         

VSEBNOST ANTOCIANOV 

[rel.enote/cm²] 
0,855 0,580 0,489 0,829* 0,162˟ 0,098˟ 0,425˟ 0,881˟ 

VSEBNOST ANTOCIANOV 

[rel.enote/g ss] 
0,701 0,467 0,365 0,987* 0,310˟ 0,200˟ 0,580˟ 0,777 

KLOROFIL a  [mg/m²]  0,987˟ 0,777 0,676 0,701 0,987˟ 0,987 0,987˟ 0,174 

KLOROFIL a [mg/g ss] 0,829 0,580 0,489 0,580 0,987 0,987˟ 0,960 0,098 

KLOROFIL b [mg/m²] 0,627 0,829 0,907 0,276 0,038 0,022 0,067 0,310 

KLOROFIL b [mg/g ss] 0,855 0,881˟ 0,829˟ 0,533 0,090 0,060 0,229 0,489 

KAROTENOIDI [mg/m²] 0,829 0,603 0,556 0,829 0,446˟ 0,385˟ 0,627˟ 0,229 

KAROTENOIDI [mg/g ss] 0,777 0,556 0,489 0,751 0,603˟ 0,533˟ 0,701˟ 0,150 

UV-A abs [rel.enote/cm²] 0,074 0,016 0,025 0,043 0,347 0,489 0,090 0,150 

UV-A abs [relativna enota/ss] 0,025 0,004 0,005 0,019 0,244 0,385 0,082 0,108 

UV-B abs [rel.enote/cm²] 0,187 0,067 0,098 0,200 0,987 0,934* 0,385 0,467 

UV-B abs [relativna enota/ss] 0,013 0,002 0,006 0,019 0,328 0,425 0,060 0,150 
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5 RAZPRAVA 

V diplomskem delu smo proučevali, kako na optične lastnosti listov izbrane vrste vplivajo 

morfološke in biokemijske značilnosti. Izbrano vrsto navadni vodni orešek (Trapa natans 

L.) uvrščamo med ukoreninjene makrofite s plavajočimi listi, ki so v naravnem okolju 

neposredno izpostavljeni polni sončni svetlobi (Klančnik in sod., 2013). Splošna zgradba 

listov makrofitov se razlikuje od kopenskih listov (Dermastia, 2007), vendar imajo kljub 

temu spektralne značilnosti posameznega zelenega lista višjih rastlin na splošno isti vzorec 

(Yoshimura in sod., 2010).  

Raziskave so pokazale, da je odbojnost pri krajših valovnih dolžinah, ki so del UV-

območja, nizka, medtem ko presevnosti ni. Larcher (2003) navaja, da se UV-sevanje skoraj 

popolnoma absorbira, kar lahko pripišemo veliki količini UV abs; pravi, da se od listne 

površine odbije manj kot 3 % sevanja, kar sovpada z odbojnostjo listov vrste navadni 

vodni orešek, ki je okoli 6 %, kar je višje, vendar je odboj kljub temu majhen, absorpcija 

pa velika. V vidnem delu spektra sta odbojnost in presevnost majhni, z izjemo v območju 

zelene vidne svetlobe, kjer je odboj med 10–20 % (Larcher, 2003), kar daje listom značilno 

zeleno barvo (Taiz in Zeiger, 2010), kar smo tudi dokazali z našo raziskavo. Relativen 

odboj v območju zelene vidne svetlobe je malenkost večji od relativne presevnosti; vrh 

relativnega odboja je okoli 15 %. V povprečju odbijejo listi rastlin 6–10 % vpadne vidne 

svetlobe (Larcher, 2003), kar je vidno tudi iz naših meritev. Absorpcija je visoka v 

vijoličnem, modrem in rdečem območju vidne svetlobe. V oranžnem in rdečem območju 

vidne svetlobe se odbije le 3–10 % vpadne svetlobe (Larcher, 2003), zato sta relativna 

odbojnost in presevnost v tem območju nizki (Slika 3).  V celotnem območju NIR pričneta 

relativna odbojnost in presevnost naraščati, kar lahko pojasnimo z manjšo absorpcijo, saj 

fotosintezna barvila višjih rastlin v tem delu spektra ne absorbirajo (Yoshimura in sod., 

2010). Iz raziskave se dobro vidi, da se odbojnost naglo povečuje nad 680 nm valovne 

dolžine, pojav imenujemo »rdeči rob« (Taiz in Zeiger, 2010). V NIR-območju je relativen 

odboj večji od presevnosti. Ker je absorpcija obratno sorazmerna z odbojnostjo in 

presevnostjo (Levizou in sod., 2005), krivulji relativne odbojnosti in presevnosti 

sovpadata. 
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Z našimi raziskavami smo tudi dokazali, da imajo listi navadnega vodnega oreška podobne 

spektralne značilnosti kot kopenske rastline. 

Pri listih navadnega vodnega oreška smo opravili tudi morfološke in biokemijske 

raziskave, da smo lahko naredili korelacijske analize. 

Za morfološke raziskave smo naredili prečne prereze in izmerili debelino lista. Izračunali 

smo tudi SLA in delež vode. Ostale raziskave ugotavljajo, da morfološke značilnosti 

pomembno vplivajo na presevnost (Klančnik in sod., 2013), vendar pri naši raziskavi to ni 

opazno. Debelina lista in SLA pri odbojnosti in presevnosti namreč nista značilno povezani 

z nobenim delom spektra, saj med njimi ni korelacije. Delež vode na presevnost ne vpliva, 

je pa značilno povezan z odbojnostjo v območju NIR. To lahko zanemarimo, saj ima 

absorpcija vode značilen vpliv v IR-spektru (Liew in sod., 2008), ki ni vključen v naše 

raziskave.  

Pri biokemijskih analizah smo raziskovali barvila, ki smo jih izrazili na površino lista in na 

maso suhe snovi lista. Vsebnost klorofila a in b se statistično značilno razlikuje; vsebnost 

karotenoidov pa je manjša od vsebnosti klorofilov. Vsebnost UV-A abs in UV-B abs se 

statistično značilno razlikuje. 

Rezultati korelacijske analize odbojnosti in posameznih parametrov listov vrste navadni 

vodni orešek so pokazali, da z vijoličnim, zelenim, rumenim, rdečim in NIR svetlobnim 

spektrom ni statistično značilno povezan noben merjen parameter. Pri korelacijski analizi 

presevnosti in posameznih parametrov listov vrste navadni vodni orešek so rezultati 

pokazali, da tudi tu z rdečim in NIR svetlobnim spektrom ni statistično značilno povezan 

noben merjen parameter. 

Korelacijska analiza je pri odbojnosti in presevnosti pokazala statistično značilno povezavo 

med UV-spektri in UV-absorbirajočimi snovmi. Listi navadnega vodnega oreška v 

območju UV-spektra odbijajo le okoli 6 % svetlobe, presevnosti pa ni (Slika 1), kar 

pomeni, da je tu zelo visoka absorpcija. Listi višjih rastlin absorbirajo okoli 95 % UV-

sevanja (Rozema, 1997a). Rastline imajo za zaščito pred UV-sevanjem različne 

mehanizme (Rozema, 1997b), npr. UV-absorbirajoče snovi, kamor uvrščamo flavonoide, 
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ki ščitijo liste pred škodljivimi vplivi valovnih dolžin UV-sevanja (Yoshimura in sod., 

2010). Absorpcija se zgodi v površinskih tkivih lista, ki sprejmejo večino UV-sevanja in 

tako zaščitijo notranja tkiva pred poškodbami (Larcher, 2003). Flavoni in flavonoli se 

kopičijo v epidermalnem sloju listov in z absorbiranjem predvsem UV-B sevanja zaščitijo 

list pred mutacijami in oksidativnim stresom, ki ima potencial, da poškoduje celične 

makromolekule. Torej je povečana vsebnost UV-absorbirajočih snovi (UV abs) 

funkcionalna prilagoditev na okrepljeno UV-sevanje, saj ublaži predvsem UV-B sevanje 

(Rozema, 1997a), zatorej so rezultati naše raziskave pokazali statistično značilno 

povezanost med UV abs in UV-območjem svetlobnega spektra, za katere je značilna 

pozitivna korelacija. Lahko tudi rečemo, da vsebujejo listi navadnega vodnega oreška 

veliko UV-A abs in UV-B abs (Preglednica 2 in 3), kot odgovor na sončno okolje, v 

katerem smo jih nabrali. Yoshimura s sodelavci (2010) trdi, da sta nizka odbojnost in 

prepustnost v UV-spektru posledica visoke vsebnosti UV-absorbirajočih snovi. 

UV-absorbirajoče snovi so pri odbojnosti statistično značilno povezane tudi z modrim 

delom spektra, pri presevnosti pa je poleg modrega statistično značilna povezava tudi med 

UV abs in vijoličnim delom spektra. V območju vijoličnega in modrega svetlobnega 

spektra sta odbojnost in presevnost nizki (Slika 3), kar pojasni višje vrednosti UV abs, saj 

je tu prav tako visoka absorpcija, zato potrebujejo rastline zaščito pred močnim UV-

sevanjem. 

Korelacijska analiza presevnosti in pigmentov v listih navadnega vodnega oreška je 

pokazala tudi statistično značilno povezavo s klorofilom b v zelenem in rumenem 

svetlobnem spektru. V zelenem območju svetlobnega spektra je visoka stopnja presevnosti 

(Slika 2), ki bi bila lahko odvisna tudi od zgradbe in debeline lista (Larcher, 2003), vendar 

to iz naših meritev ni razvidno, saj med njimi ni značilne statistične povezave. Klorofili so 

fotosintezna barvila, ki močno absorbirajo v modrem in rdečem delu svetlobnega spektra, 

torej zelo močno presevajo in odbijajo tudi v zelenem območju svetlobnega spektra (Taiz 

in Zeiger, 2010). Pozitivna korelacija med zelenim in rumenim delom spektra ter 

klorofilom b pomeni, da večja kot je vsebnost klorofila b, večja bo presevnost v tem delu 

spektra. Raziskave so pokazale veliko vsebnost klorofila b v listih navadnega vodnega 
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oreška (Preglednica 2 in 3), kar vpliva na visok vrh v zelenem območju svetlobnega 

spektra (Slika 2). 

 

6 SKLEPI 

Hipoteza 1: Predvidevamo, da anatomske lastnosti listov vplivajo na odbojnost in 

presevnost listov. 

Zaradi omejenega števila vzorcev nam ni uspelo dokazati, da anatomske lastnosti listov 

vplivajo na odbojnost in presevnost lista. Korelacijska analiza je pokazala, da med 

izmerjenimi parametri in celotnim območjem svetlobe ni statistično značilne povezave. Za 

potrditev hipoteze so potrebne nadaljnje raziskave. 

Hipoteza 2: Predvidevamo, da bodo spektri odbojnosti in presevnosti listov odvisni od 

vsebnosti listnih barvil. 

Korelacijska analiza presevnosti in odbojnosti z listnimi barvili v listih navadnega vodnega 

oreška ne kaže statistično značilne povezave. Statistično značilna povezava se pojavi pri 

odbojnosti in presevnosti med UV abs in UV-območjem, pa tudi med vijoličnim, modrim, 

zelenim in rumenim območjem svetlobnega spektra. Statistično značilno povezavo smo 

ugotovili tudi med presevnostjo s klorofilom b, a le v zelenem in rumenem območju 

svetlobnega spektra. Hipotezo lahko delno potrdimo, saj se moramo zavedati, da v rdečem 

in NIR-območju svetlobnega spektra odbojnost in presevnost nista odvisni od listnih 

barvil. Prav tako niso spektri odbojnosti in presevnosti odvisni od vsebnosti antocianov in 

karotenoidov. 

Hipoteza 3:  Predvidevamo, da bodo spektri odbojnosti in presevnosti v UV-območju 

nizki. 

Spekter relativne odbojnosti pri krajših valovnih dolžinah, ki so del ultravijoličnega 

območja svetlobe (280–400 nm), je pri listih vrste navadni vodni orešek nizek in ne 

preseže 10 %. Relativne presevnosti v ultravijoličnem območju svetlobe ni. Rezultati naše 

raziskave kažejo na visoko stopnjo absorpcije v UV-območju svetlobnega spektra. Našo 

hipotezo lahko vsekakor potrdimo. 
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7 POVZETEK 

V diplomskem delu smo proučevali optične lastnosti listov navadnega vodnega oreška 

(Trapa natans L.). Zanimalo nas je, kako so spremembe v odbojnosti in presevnosti 

povezane z morfološkimi in biokemijskimi lastnostmi. Vzorčne rastline smo nabrali v 

Komarniškem jezeru. Meritve smo opravljali na vitalnih in popolnoma razvitih plavajočih 

listih izbranega makrofita v laboratoriju na Katedri za ekologijo in varstvo okolja na 

Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete, UL.  

Na listih, ki so bili v naravnem okolju izpostavljeni polni sončni svetlobi, smo sprva 

opravili meritve spektrov odbojnosti in presevnosti, ki so pokazale karakteristične 

značilnosti zdravega zelenega lista. Krivulji relativne odbojnosti in presevnosti listov 

navadnega vodnega oreška sovpadata. Na značilnost spektrov naj bi v skladu s 

pregledanimi objavami vplivala predvsem fotosintezna barvila in UV-absorbirajoče snovi, 

ki absorbirajo določeno svetlobo. Raziskave so pokazale, da je odbojnost pri krajših 

valovnih dolžinah, ki so del UV-območja, nizka, medtem ko presevnosti ni, kar 

pogojujemo z UV-absorbirajočimi snovmi. Klorofili in karotenoidi v listu močno 

absorbirajo v modrem, oranžnem in rdečem vidnem delu spektra, kar povzroči značilno 

nizko relativno odbojnost in presevnost, z izjemo v območju zelene vidne svetlobe, kjer 

klorofili svetlobo odbijajo in je absorpcija najnižja. Odbojnost in presevnost v NIR-

območju sta visoki, predvsem zaradi zmanjšane absorpcije barvil.  

Pri morfoloških meritvah smo se osredotočili na debelino lista in SLA. Merili smo tudi 

delež vode. Pri raziskovanju biokemijskih lastnosti listov smo proučevali barvila (klorofil a 

in b, karotenoide, antociane in UV-absorbirajoče snovi) ter jih izrazili na površino lista in 

maso suhe snovi lista.  

S celotno raziskavo smo dokazali, da spremembe v odbojnosti in presevnosti niso 

statistično značilno povezane z morfološkimi lastnostmi, medtem ko so povezane z 

biokemijskimi lastnostmi. Korelacijska analiza je pri odbojnosti in presevnosti pokazala 

statistično značilno povezavo med UV-spektri in UV-absorbirajočimi snovmi. Statistično 

značilna povezava obstaja tudi med klorofilom b in zelenim ter rumenim območjem 

svetlobnega spektra pri presevnosti. 
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8 PRENOS PRIDOBLJENEGA ZNANJA NA POUČEVANJE V OSNOVNI ŠOLI 

Na prvi pogled je tema, ki sem jo raziskovala v diplomski nalogi, za osnovnošolce zelo 

zapletena, a ko jo razčlenimo na posamezne dele, postane dostopna tudi zanje. Za dobro 

razumevanje izbrane snovi je treba učence v temo vključevati postopoma, saj morajo sprva 

spoznati osnovne lastnosti življenja na Zemlji in zgradbo ter delovanje rastlin.  

Kot dobri učitelji se moramo zavedati, da se učenci z naravoslovnimi temami srečujejo že 

vse od prvega razreda dalje in da je naloga predmetnega učitelja biologije nadgraditi 

njihovo znanje na podlagi njihovega predznanja. V prvem, drugem in tretjem razredu se 

srečajo s predmetom Spoznavanje okolja, kjer se skozi vsa tri leta v tematskem sklopu 

»Živa narava« na splošno seznanijo z dejstvom, da potrebujejo rastline za življenje 

svetlobo. V četrtem in petem razredu se srečajo s predmetom Naravoslovje in tehnika. V 

četrtem razredu se v tematskem sklopu »Živa bitja« naučijo razlikovati živa bitja po 

zunanji zgradbi in vedo razložiti zunanjo zgradbo rastlin. Zavedajo se, da so vsa živa bitja 

prilagojena okolju, v katerem živijo. V petem razredu se v tematskem sklopu »Živa bitja« 

seznanijo z dejstvom, ki je zelo pomembno za razumevanje optičnih lastnosti rastlin, in 

sicer, da je življenje na Zemlji odvisno od Sonca. V petem razredu učenci prav tako 

spoznajo, da vsa telesa na Zemlji vpijajo sončno svetlobo. 

V svet optičnih lastnosti rastlin so jih sicer nezavedno vpeljali že predhodni učitelji, naša 

naloga pa je poglobiti in razširiti njihovo znanje. Kot predmetna učiteljica biologije bom  

lahko naravoslovne in biološke vsebine poučevala v šestem, sedmem, osmem in devetem 

razredu; v šestem in sedmem razredu pri predmetu Naravoslovje, v osmem in devetem 

razredu pa se učenci srečajo s predmetom Biologija.  

Ker je tema Optične lastnosti rastlin zapletena in je za dobro razumevanje potrebno znanje 

različnih vsebin, bi učence v temo posredno vpeljala že v šestem razredu. Po natančnem 

pregledu učnega načrta za naravoslovje v šestem razredu sem ugotovila, da je za začetek 

najprimernejši tematski sklop »Živa narava«. Predhodno preverimo predznanje otrok in 

skupaj ponovimo snov iz prejšnjih let izobraževanja, ki je pomembna za razumevanje 

optičnih lastnosti rastlin. V tematskem sklopu »Živa narava« je pomembna tema Celica, 

kjer učenci spoznajo osnovno zgradbo rastlinske celice in razumejo, da vsebujejo celice 

mnogo različnih snovi. Pri temi Fotosinteza in celično dihanje seznanimo učence s 
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celičnimi organeli, kot so kloroplasti. V temi Zgradba in delovanje rastlin učenci spoznajo, 

da tvorijo celice tkiva, le-ta pa sestavljajo organe, kot so steblo, list in korenine. Spoznajo 

tudi osnovno zgradbo rastlinskih organov, predvsem lista, ki je najpomembnejši del 

rastline pri prestrezanju svetlobe. Učenci liste kopenskih rastlin med seboj primerjajo na 

podlagi vida in otipa, nato si pod mikroskopom ogledajo tudi notranjo zgradbo lista. 

Obravnava te snovi je ključna za razumevanje optičnih lastnosti rastlin. Pri poučevanju 

obravnavane teme snovi med seboj povezujemo, tako da učenci ob koncu razumejo, da je 

najpomembnejši organ rastline list, ki prestreza svetlobo, saj je ta glavni vir energije za 

rastlino. V temi Razvrščanje rastlin učencem predstavimo, da združujemo rastline v širše 

skupine. Pri temi Neživi dejavniki okolja učencem razložimo, da neživi dejavniki okolja 

vplivajo na bivalne razmere živih bitij in določajo njihov način življenja. Tema, ki ji 

namenimo veliko pozornosti, je tema Prilagoditve rastlin na okolje, kjer namenimo velik 

poudarek prilagoditvi rastlin na vodno okolje, kamor lahko v razlago vključimo navadni 

vodni orešek. Ob koncu teme, ko pridobijo učenci celotno znanje, lahko povežemo celotno 

snov. Učencem, ki smo jih že seznanili z osnovno zgradbo kopenskih rastlin, lahko kasneje 

prinesemo še vodno rastlino, na primer navadni vodni orešek. Osredotočimo se predvsem 

na razliko med listi različnih rastlin. Sprva primerjamo zunanjo zgradbo, nato s pomočjo 

mikroskopa tudi notranjo zgradbo lista.  

V sedmem razredu je prav tako najpomembnejši tematski sklop »Živa narava«, kjer se 

znotraj teme Celica z učenci pogovorimo o organelih znotraj celice. Znotraj tematskega 

sklopa »Energija« učencem predstavimo, kako pomembna je za življenje na Zemlji 

svetlobna energija. Spoznajo, da so telesa vidna, ker odbijajo svetlobo. Učencem 

predstavimo dejstvo, da se lahko svetloba od listov rastline odbije, preseva ali absorbira. 

To snov povežemo s snovjo šestega razreda. Z učenci ponovimo, da imajo rastline različno 

zunanjo in notranjo zgradbo listov in skupaj pridemo do spoznanja, da je od teh lastnosti 

odvisno, koliko svetlobne energije bodo listi rastlin odbili, presevali ali absorbirali.  

V osmem in devetem razredu lahko na učence prenesemo predvsem znanje in izkušnje, ki 

smo jih pridobili med raziskovanjem v okviru pisanja diplomske naloge. Znotraj 

tematskega sklopa »Raziskovanje in poskusi« pripravimo učence na terensko raziskovanje, 

na primer rastlin v vodnem okolju. Učence lahko v sklopu naravoslovnega dne odpeljemo 

v naravo, kjer skupaj ponovimo zunanjo in notranjo zgradbo rastlin ter jim predstavimo 
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značilnosti makrofitov. Seznanimo jih s terenskim delom in pravilnim vzorčenjem. V 

naravi učenci previdno naberejo ves potreben material, nato pa le-tega raziskujejo v 

laboratoriju. Material lahko opazujejo pod lupo in mikroskopom in si v zvezek skicirajo 

tkiva v prerezu. V kolikor bodo inštrumenti v šoli na voljo, lahko s pomočjo spektrometra 

skupaj določimo tudi odbojne in presevne spektre nabranih rastlin in jih primerjamo med 

različnimi rastlinami. Izvedemo lahko tudi ekstrakcijo barvil v rastlinah in primerjamo 

vsebnost barvil med različnimi rastlinami. Učenci predstavijo povezavo med izvedenimi 

poskusi, zbranimi podatki in zaključki na podlagi znanstvenih dokazov. Po končani 

raziskavi naredimo ustrezen zaključek ter raziskavo povežemo s snovjo šestega in sedmega 

razreda. Raziskovane anatomske in biokemijske značilnosti lahko povežemo z optičnimi 

lastnostmi rastlin.  
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