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1. UVOD
Kraška presihajoča jezera imajo številne zanimivosti in posebnosti. Eden najbolj zanimivih
primerov presihajočih jezer, tudi v svetovnem merilu, je prav gotovo Cerkniško jezero. Ko
je jezero polno, je s svojimi 25 km2 površine naše največje jezero. Opisoval ga je že
Valvasor, ko je opisal njegovo polnjenje in praznjenje ter še nekatere druge »čudne
pojave«, ki ga spremljajo [1].
Cerkniško jezero je s svojim značajem nepredvidljivih poplavljanj in presihanj območje, ki
omogoča preživetje le določenim organizmom [2]. V tej diplomski nalogi sem pobližje
spoznala in preučevala vrsto trave, ki uspeva na tem območju, in sicer vrsto trstična
pisanka ali pisana čužka (Phalaris arundinacea).
Silicij je kemijski element, ki ga označujemo s simbolom Si. Je drugi najpogostejši
element v zemeljski skorji. Najdemo ga v ilovici, ortoklazu, granitu, kremenjaku in pesku,
pretežno v obliki silicijevega dioksida in silikatov. Silicij je glavna sestavina stekla,
cementa in keramike.
Silicijev dioksid, s kemijsko formulo SiO2, se v okolju pojavlja najpogosteje kot
kremenčev pesek, v živih organizmih pa v obliki silicijeve (IV) kisline ali H 4SiO4. Pojavlja
se v bakterijah, enoceličnih organizmih, živalih (vretenčarjih in nevretenčarjih) ter v
rastlinah [3].
V celičnih stenah rastlin kristalizira iz topne oblike silicijeve kisline. Nastali kristalni
obliki pravimo fitolit. Fitoliti povečajo trdnost listov, okamenele koničaste strukture
oziroma »bodičke« pa do neke mere ščitijo rastlino pred rastlinojedci. Silicijeve spojine
lahko tudi zmanjšajo strupenost nekaterih kovinskih ionov in povečajo strpnost za
slanost [4].
Sončna energija ustvarja primerne razmere za življenje na Zemlji, vendar pa do
zemeljskega površja prodrejo le določene valovne dolžine sevanja. Valovne dolžine, krajše
od 280 nm, se absorbirajo v stratosferi, daljše od 105 nm pa se delno absorbirajo v
atmosferi. Spektralno območje sevanja med 400 in 700 nm predstavlja fotosintezno aktivni
spekter sevanja – spekter, ki ga rastline izrabljajo za fotosintezo. Ker se območje približno
ujema s spektrom sevanja, ki ga zaznava človeško oko, za omenjeni spekter uporabljamo
izraz vidna svetloba [5].
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List je zapletena struktura, ki prestreza svetlobo in jo uporabi za izgradnjo lastnega tkiva s
pomočjo fotosinteze. Zaradi stalne interakcije lista s svetlobo je pomembno razumevanje
optičnih lastnosti lista za določanje fiziološkega stanja rastline. List sevanja ne absorbira v
celoti, nekaj svetlobe se namreč odbije, nekaj pa preseva skozi list. Odbojnost lista je
odvisna od morfoloških, anatomskih in biokemijskih lastnosti lista [6].
Da bi bolje razumeli morebiten vpliv in povezavo med silicijem in rastlino, smo spremljali
vsebnost silicijevih fitolitov v rastlinah med rastno sezono. Hkrati smo naredili morfološke
in biokemijske analize ter izmerili spektralne lastnosti listov. Nato smo preučili korelacije
med navedenimi lastnostmi.
1.1.

Opredelitev problema

Določene vrste trav, med njimi tudi trstična pisanka ali pisana čužka, lahko akumulirajo
višje vrednosti silicija v primerjavi z drugimi rastlinskimi vrstami [7]. Zato
predpostavljamo, da lahko silicijevi fitoliti vplivajo na optične lastnosti rastlin [8]. Da bi
bolje razumeli morebiten vpliv in povezavo med fitoliti in rastlino, smo spremljali
vsebnost silicijevih fitolitov v rastlinah med rastno sezono.
Cilj raziskovanja
Zanimalo nas je, kako se spreminja vsebnost silicijevih fitolitov med rastno sezono rastlin.
Ugotavljali smo tudi, ali in kako vpliva vsebnost silicijevih fitolitov na spektralne lastnosti
listov.
1.2.

Delovne hipoteze

Na podlagi dosedanjih raziskav smo postavili naslednje hipoteze:
 Vsebnost silicijevih fitolitov v listih se bo med rastno sezono povečevala.
 Med rastno sezono se bo povečevala vsebnost klorofilov, karotenoidov in
antocianov v listih.
 Količina UV-absorbirajočih snovi se bo med rastno sezono povečevala.
 Prepustnost (transmitanca) listov se bo med rastno sezono zmanjševala.
 Odbojnost (reflektanca) listov se bo povečevala.
 Povezava med vsebnostjo silicijaevih fitolitov v listih in prepustnostjo bo obratno
sorazmerna (večja kot bo vsebnost fitolitov, manjša bo prepustnost).
 Povezava med vsebnostjo fitolitov v listih in odbojnostjo bo premosorazmerna
(večja kot bo vsebnost fitolitov, večja bo odbojnost).
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2. PREGLED OBJAV
2.1.

Biomineralizacija in silicij

Biomineralizacija, nalaganje anorganskih snovi v tkiva, je prisotna pri večini rastlinskih
vrst. Najpogosteje opaženi biominerali so sestavljeni iz kalcijevega oksalata, kalcijevega
karbonata in silikatov [9]. Rastlinam dajejo fizično oporo, zaščito pred rastlinojedci,
vplivajo pa tudi na optične lastnosti.
V diplomski nalogi se bomo osredotočili na silikate, ki so v travah še posebno pogosti [7].
Silicij (Si) je drugi najpogostejši element v zemeljski skorji, najdemo ga v ilovici,
ortoklazu, granitu, kremenjaku in pesku, pretežno v obliki silicijevega dioksida in silikatih.

Silicij je glavna sestavina stekla, cementa in keramike. Silicijev dioksid, s kemijsko
formulo SiO2, se v okolju pojavlja najpogosteje kot kremenčev pesek, v živih organizmih
pa v obliki silicijeve (IV) kisline ali H4SiO4. Pojavlja se v bakterijah, enoceličnih
organizmih, živalih (vretenčarjih in nevretenčarjih) ter v rastlinah. Rastline vsebujejo v
povprečju od 0,1% – 10 % suhe mase silicija [7].
Dostopnost silicija v naravnem okolju je zelo raznolika. Silicij za večino semenk ni
esencialni element. Do sedaj sta znani samo dve skupini rastlin, ki silicij nujno potrebujeta,
in sicer: alge, ki jih uvrščamo med Chrysophyceae (na primer kremenaste alge ali
diatomeje), ter preslice ali Equisetaceae. Vnos silicija lahko poteka aktivno, preko ATP
silicijevih transporterjev, ali pasivno. Silicij se v rastlinskih tkivih pogosto nalaga v celične
stene epidermalnih celic, v listnih režah ter trihomih [10].
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V celičnih stenah rastlin kristalizira iz topne silicijeve kisline. Številni dejavniki, kot so
koncentracija silicijeve kisline, pH, prisotnost različnih ionov ali bioloških polimerov,
vplivajo na proces kristalizacije in na fizikalne lastnosti nastalih depozitov. Osnovni
gradnik vseh oblik pa je enak, in sicer tetraedrični SiO4 [10]. Nastali obliki depozitov
pravimo fitolit.

Slika 1: Fitolit na zgornji strani starega lista
Prikazana je zgornja stran starejšega lista trstične pisanke pod s fitoliti 40-kratno povečavo.

2.2.

Pozitivni učinki silicija

Silicij ima za rastline številne koristne učinke. Fitoliti povečajo trdnost listov in tako
omogočajo rastlini fizično oporo. Glede na porabljeno energijo je uporaba Si namesto
ogljika za rastlino vsaj 10-krat energijsko ugodnejša. Posebne koničaste strukture,
»bodičke«, pa rastlini do neke mere dajejo zaščito pred rastlinojedci. Silicijeve spojine
lahko tudi zmanjšajo in omilijo abiotične stresne razmere oziroma pritiske iz okolja. Večje
količine Si namreč omilijo strupene učinke aluminija in mangana [7] in povečajo toleranco
za slanost [4].
Fitoliti so za rastline koristni tudi pri odgovoru na biotični stres. Rastline, ki rastejo v
okolju, ki vsebuje Si, so bolj odporne na okužbe z glivami [7, 11]. Na primer: Arabidopsis
thaliana ali navadni repnjakovec je rastlina, ki je v prisotnosti silicija precej bolj odporna
na okužbe z določeno vrsto glive. Mehanizmi odpornosti še niso popolnoma raziskani,
pojavljata pa se dve hipotezi. Prva predpostavlja, da s fitoliti utrjena celična stena fizično
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preprečuje okužbe, ker zmanjša penetracijo patogenov. Druga pa predpostavlja, da Si
poveča aktivnost v rastlini naravno prisotnih zaščitnih encimov, na primer hitinaz,
peroksidaz, polifenol oksidaz in drugih [11].
Zaradi pozitivnih učinkov je Si izjemno pomemben za številne rastlinske družine,
predvsem trave, ostričevke in preslice [11].
2.3.

Optične lastnosti listov

Sončno sevanje je primarni vir energije za sintezo organskih snovi, dovajanje toplote in
uravnavanje količine vode, ki kroži na Zemlji. Ustvarja primerne razmere za življenje na
našem planetu. Zemeljsko biosfero doseže sevanje valovnih dolžin med 280 in 105 nm.
Žarki valovnih dolžin, krajših od 280 nm, se obsorbirajo v stratosferi, žarki valovnih
dolžin, ki so daljši od 105 nm, pa se tudi delno absorbirajo v atmosferi.
Sevanje glede na jakost in trajanje različno vpliva na delovanje in sestavo rastlinskih celic.
Rastline so razvile različne anatomske, morfološe, biokemijske in fiziološke prilagoditve,
da lahko optimalno uspevajo v določenih sevalnih razmerah [5].
Sončna energija tvori temelj velike večine zemeljskih ekosistemov. Listi so kot zbiralci
svetlobe ključni del teh ekosistemov, saj v procesu fotosinteze spreminjajo energijo sončne
svetlobe v kemijsko obliko (ATP in različne sladkorje). Na optične lastnosti lista, torej
koliko svetlobe določene valovne dolžine se absorbira in koliko se je odbije, pa vplivajo
številni dejavniki.
2.3.1. Vpliv biokemijskih dejavnikov na optične lastnosti
Listi rastlin vsebujejo več različnih barvil, ki selektivno absorbirajo različne valovne
dolžine. Torej je količina svetlobe, ki se odbije od lista ali preseva, neposredno odvisna od
količine in vrste barvil v listih.
2.3.1.1.

Fotosintezna barvila

Največji vpliv na optične lastnosti imajo fotosintezna barvila: klorofila a (kla), klorofil b
(klb) in karotenoidi (kar). Količina barvil v listu je odvisna od številnih dejavnikov, kot
npr. razvitost rastline, količina vlage in hranilnih snovi in tudi stresnih razmer. Zato lahko
na podlagi optičnih lastnosti sklepamo na količino barvil, na podlagi tega pa na zdravje in
prisotnost stresa pri rastlinah v okolju [12].
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Glavni rastlinsko fotosintezno barvilo je klorofil. Sestavljen je iz porfirinskega obroča, v
sredini katerega je vezan magnezijev kation. V celicah je vsebovan v tilakoidnih
membranah kloroplastov, natančneje v fotosistemu I in II. Fotosistema sta ključnega
pomena za prenos elektronov iz vode do NADP (nikotinamid adenin dinukleotid fosfat),
ter za tvorbo ATP (adenozin trifosfat) preko gradienta protonov. Glavno vlogo pri tem igra
prav klorofil, ki absorbira fotone in s tem zagotovi energijo za prenos elektronov.
Različna fotosintezna barvila absorbirajo svetlobo različnih valovnih dolžin. V mešanici
vode in acetona ima klorofil a dva izrazita absorpcijska vrhova pri 430 in 664 nm, klorofil
b pa pri 460 in 647 nm [13].
Velik delež študij se je osredotočil na določevanje koncetracije klorofilov [12–14].
Koncentracijo klorofilov je najlažje določiti z ekstrakcijo v nepolarnem organskem topilu,
kot npr. aceton ali dietileter. Iz razmerja absorbcije pri različnih valovnih dolžinah je nato
možno izračunati koncentracijo klorofil a in klorofil b. Narejena je bila tudi študija [12], v
kateri so avtorji povezali optične lastnosti lista s količino klorofila v njih.

Karotenoidi
Na optične lastnosti listov vplivajo tudi karotenodi, ki imajo vrh absorpcije v
modrovijoličnem delu vidnega spektra med 400 in 500 nm [13]. Najbolj poznani karoten je
gotovo betakaroten. V to družino sicer spada preko 600 različnih spojin, vse pa so derivati
tetraterpenov [15].

Njihova vloga je dvojna: kot antenski kompleksi lahko predajajo energijo fotosintetskim
centrom, hkrati pa služijo kot zaščitni mehanizem, ki absorbira odvečno svetlobo, saj bi ta
lahko poškodovala fotosintezne centre.
2.3.1.2.

UV-absorbirajoče snovi

UV-svetloba je svetloba z valovno dolžino med 290 in 400 nm. Kratka valovna dolžina
pomeni, da nosi valovanje precej energije, ki lahko povzroči nezaželene kemijske reakcije.
Primer take reakcije je dimerizacija timinskih baz v DNA. Fotosintezni pigmenti pa so na
UV-sevanje tudi zelo občutljivi. Zato imajo rastline številne zaščitne mehanizme, ki jih
varujejo pred UV-svetlobo. V UV-območju se pri semenkah odbije manj kot 5 % svetlobe,
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prepustnost pa je skoraj nična. Tako listi absorbirajo veliko večino svetlobe. Snovi v listu,
ki so odgovorne za zaščito, so predvsem flavonoidi in antociani. Del svetlobe se absorbira
tudi v klorofilu in se odda v obliki flourescenčne svetlobe [16]. Kot si bomo podrobneje
ogledali v nadaljevanju, bi lahko tudi plast silicijevih fitolitov tvorila zaščito pred UVsevanjem [17].

Flavonoidi
Flavonoidi so sekundarni metaboliti v rastlinah in glivah. Sestavljeni so iz dveh fenilnih in
enega heterocikličnega obroča. So pomembni pigmenti rumene in rdeče-modre barve. Do
sedaj je bilo izolirano približno 5000 različnih vrst flavonoidov. Med številnimi funkcijami
flavonoidov je tudi absorpcija UV-svetlobe [18].

Antociani
Antociani so flavonoidi, ki vsebujejo sladkorne komponenete. Njihovo ime je sestavljeno
iz grške besede za rožo (anthos) in modro (kyanos). Pokrivajo oranžno-rdeči in modrovijolični del spektra. Pojavljajo se v vseh tkivih, pridobivajo pa jih predvsem iz grozdja,
borovnic, jabolk, tulipanov in vrtnic vrtnic. V zadnjem času jih intenzivno preučujejo tudi
zaradi antioksidativnih lastnosti, ki pa in vivo še niso čisto raziskane [19]. Do sedaj je bilo
izoliranih približno 400 različnih antocianov.
Znana je povezava med odbojnim spektrom in koncentracijo antocianov v listih [6]. V
listih nastajajo največje količine antocianov jeseni, ko se klorofili razgradijo. Zanimivo je,
da njihova točna funkcija v jesenskem času še ni dovolj raziskana [20].

2.3.2. Vpliv anatomije in morfologije lista na optične lastnosti
Medtem ko so optične lastnosti lista v vidnem delu spektra (med 400 in 700 nm) odvisne
predvsem od fotosinteznih barvil in antocianov, pa zgradba lista precej vpliva na infrardeči
del spektra (700-1400 nm). Tako omogoča analiza odbojnosti in prepustnosti IR spektra
vpogled v strukturne lastnosti lista. Na ta del bi lahko vplivale vsaj naslednje lastnosti:
debelina lista, debelina mezofila, razmerje med gobastim in palisadnim mezofilom, gostota
trihomov, prisotnost kutikule in bikoloracija [21, 22]. Zveza med odbojnostjo v IR-delu
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spektra ter stanjem listov ima več kot zgolj teoretični pomen: s pomočjo letalskih IRposnetkov lahko tako ocenimo stanje rastlinja in zdravje listov [23–25].
2.3.2.1.

Debelina lista

Knapp in Carter sta leta 1998 postavila hipotezo, da je debelina lista močno povezana z
odbojem v območju NIR-sevanja [26]. Na splošno naj bi se odbojnost v tem delu spektra z
večanjem debeline lista povečala. Močno povezavo med debelino lista in odbojem v
območju NIR-sevanja omenjajo tudi nekateri drugi raziskovalci. Klančnik in sodelavci [6]
navajajo, da razlike v optičnih lastnostih IR spektra med različnimi vrstami težko
razložimo le z eno anatomsko značilnostjo. Yoshimura in sodelavci [16] pa navajajo, da
imajo tanjši listi večjo odbojnost, toda enako opazijo tudi za vidni del spektra.
Slaton in sodelavci [21] niso opazili močne povezave z debelino lista, ključni parametri v
njihovem modelu so: delež debeline mezofila, prisotnost debele kutikule in pisanost.
2.3.2.2.

Debelina povrhnjice in kutikule

Odbojni spekter lista je odvisen tudi od njegove površine. Celice povrhnjice so razporejene
v tesnem stiku in so z izjemo listnih rež brez vmesnih medceličnih prostorov. Celične stene
povrhnjice so, še posebej na zgornji strani lista, impregnirane s kutinom, ki tvori kutikulo.
Debelina kutikule se razlikuje glede na vrsto rastline in razmere, v katerih raste, kar
pomembno vpliva na odbojnost [23]. Slaton in sodelavci [21] so opazili, da debelina listne
kutikule korelira z odbojnostjo v območju NIR.

Flavonoidna barvila v povrhnjici

zmanjšajo prodiranje UV-sevanja skozi povrhnjico in tako zaščitijo tkiva znotraj rastline,
vendar pa na IR odbojnost ne vplivajo [25].
2.3.2.3.

Listna sredica (mezofil)

Listna sredica ali mezofil je lahko sestavljena iz gostega sloja stebričastih celic, ki mu
pravimo palisadni mezofil, in iz rahlega sloja gobastih celic. Nekatere vrste listov imajo
enotno sredico. Gobasto tkivo je sestavljeno iz manjših okroglih celic, delež zračnega
prostora v takem tkivu pa znaša 50–80 %. Palisadno tkivo je bolj goste strukture, delež
zračnih prostorov znaša 5–20 % [27]. Zaradi različne gostote bi pričakovali različno
sipanje svetlobe in različne odbojnosti glede na razmerje stebričastega in gobastega tkiva.
Vendar pa v IR-območju Slaton in sodelavci tega niso opazili [21].
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2.3.3. Vpliv silicijevih fitolitov na optične lastnosti
V kutikuli številnih trav obstaja plast amorfnih fitolitov. Zgradbo lista trave shematsko
prikazuje slika 2. Amorfni silicij je po svoji strukturi podoben steklu, za ta material pa je
znano, da ne prepušča UV-dela svetlobnega spektra [28]. V UV-delu spektra absorbirajo
fitoliti zaradi OH skupin, nepopolne polimerizacije in točkovnih defektov v kristalih [29].
Silicij je dostopen gradbeni element za rastline, izgradnja plasti fitolitov pa je energetsko
ugodnejša kot sinteza karotenov in antocianov [17]. Tako pričakujemo, da bo vsebnost
fitolitov v obratnem sorazmerju z vsebnostjo ostalih zaščitnih snovi (antocionov,
karotenoidov, flaovonoidov).

Slika 2: Silikatna dvojna plast odbija svetlobo UV
V določenih travah je prisotna plast amorfnih silikatov, katere vloga bi lahko vključevala tudi
zašito pred sevanjem UV. Povzeto po [17].

Nekaj raziskovalcev je pokazalo šibko povezavo med odpornostjo na svetlobo UV in
vsebnostjo silicija. Goto in sod. [30] so pokazali, da pod vplivom UV-svetlobe listi riža
postanejo debelejši in zmanjšajo svojo površino. Dodatek silicija pa ta učinek zmanjša.
Zmanjša se tudi količina fenolov.
Shen in sodelavci [31] so pokazali, da lahko dodatek silicija zaščiti pšenične kalice pred
vplivi suše in UV-B svetlobe. Pod vplivom UV-B-svetlobe in z dodatkom silicija se je
količina antocianov zmanjšala za ~92 % in količina fenolov za 10 %. Zmanjšala se je tudi
raven oksidativnega stresa.
Yao in sod. [32] so pokazali, da silicij zaščiti tudi pšenične kalčke pred UV-B sevanjem.
Dodatek silicija je povečal skupno biomaso in vsebnost klorofila ter znižal oksidativni
stres. Zanimivo je, da so v tej raziskavi opazili tudi povečanje količine antocianov in
flavonoidov.
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3. MATERIAL IN METODE
3.1.

Proučevane metode

Proučevala sem rastlinsko vrsto trstična pisanka oziroma pisana čužka (Phalaris
arudinacea). Uvrščamo jo v družino trav (Poaceae), v red Poales, razred Liliopsida, deblo
Magnoliophyta in seveda v kraljestvo rastlin (Plantae) [33].

Slika 3: Vzorčenje trstične pisanke na terenu
A) Združba trstične pisanke na mestu jemanja vzorca pri Cerkniškem jezeru – natančneje pri
Malem rešetu, dne 22. 5. 2012.
B) Listna kožica, po kateri je mogoče ločiti trstično pisanko od sorodnih vrst.

Ta trajnica je razširjena po Evraziji, severni Afriki in severni Ameriki. Na videz je zelo
podobna trsu. Najbolj zanesljiva znaka, po katerih jo lahko ločimo od ostalih vrst, sta:
listna kožica in socvetje. Trstična pisanka ima svetlejše in ožje socvetje v primerjavi z
navadnim trsom ter bolj izrazito listno kožico. Stebla lahko dosežejo višino dveh metrov.
Listne ploskve so običajno zelene, lahko imajo vzdolžne bele proge. Socvetja so dolga od 7
do 25 centimetrov, lahko pa dosegajo celo dolžino 30 centimetrov. Cveti ob koncu junija,
ter ves julij in avgust. Raste na nevtralnih ali rahlo bazičnih tleh (6–7 pH). Potrebuje
normalno vlažno rastišče, dobro pa prenaša tudi občasno zastajanje vode ter suše. Razrašča
se z dolgimi živicami, oziroma rizomi. Na Cerkniškem jezeru jo najdemo v močvirskih
združbah.
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Opis mesta raziskav

Vzorčenja smo opravili na Cerkniškem polju, v bližini vasi Dolenje Jezero, na delu,
imenovanem Rešeto. Ta del leži na skrajnem robu Cerkniškega jezera.
Cerkniško jezero je kraško presihajoče jezero, kar pomeni, da je višina vodostaja izjemno
variabilna ter da se deli jezera popolnoma izsušijo. Presihanje je posledica kombinacije
klimatskih, hidroloških in geoloških dejavnikov. Zaradi lege za grebenom Javornikom
(1268 m) je Cerkniško polje deležno velike količine padavin. Običajna sta dva padavinska
maksimuma, večji v novembru in manjši junija [34]. Podobne težnje smo opazili tudi v
rastni sezoni 2012, ko je na padavinski postaji Cerknica (slika 4) zapadlo 151 cm padavin,
večina med septembrom in januarjem ter maja in junija (slika 4B) [35]. Klimatske razmere
močno vplivajo na hidrološke značilnosti. Jezero se v največjem obsegu pojavi dvakrat
letno, spomladi in pozno jeseni; dva meseca na leto (med avgustom in oktobrom) pa je v
povprečju suho, kar sovpada s količino padavin. Jezero se lahko napolni tudi večkrat letno,
ali pa se ne izsuši popolnoma. Večina pritokov je kraške narave, edini večji površinski
pritok je Cerkniščica. Voda iz pritokov se ob nizkem vodostaju nabere v Strženu, glavnem
toku, ki se vije preko jezera [36]. Višina vodostaja Stržena (slika 4C) se je v letu 2012
spreminjala od 20 pa do 463 cm, s povprečjem pri 216 cm [37].

Prek Ljubetič K. Optične lastnosti listov trstične pisanke
Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v Lj., Biotehniška fakulteta, 2016

12

Slika 4: Hidrometeorološke razmere na mestu vzorčenja.
(A) Rešeto, mesto vzorčenja je označeno z rdečim krožcem. Prikazani sta tudi legi padavinske
postaje Cerknica in hidrometeorološke postaje Dolenje Jezero na Strženu.
(B) Kumulativna količina padavin na padavinski postaji Cerknica. Datumi vzorčenja so označeni z
navpičnimi rdečimi črtami (22. 5., 10. 7. in 1. 10. 2012). Večina padavin je zapadla med
septembrom in januarjem ter maja in junija. Podatki so vzeti iz arhiva Agencije Republike
Slovenije za okolje (ARSO) [35].
(C) Višina vodostaja Stržena; z rdečimi črtami so označeni datumi vzorčenja. Višina vodostaja je
povezana s količino padavin: od januarja do februarja in poleti, ko padavin ni, je vodostaj nižji kot
v deževnem obdobju. Podatki so vzeti iz arhiva površinskih voda ARSO [37].

Na območju Rešeta so trije večji požiralniki. Predel Rešeta je ločen od ostalega dela jezera
z umetnim nasipom, ki preprečuje, da bi se jezero poleti posušilo. Jezero v sušnih obdobjih
popolnoma presahne, pri tem pa vodni tokovi ubirajo različne poti. Voda ki presiha v
požiralniku Rešeto, ponovno izvira na obrobju Ljubljanskega barja. Požiralnik je globok
do 10 metrov, odvisno od vremenskih razmer pa temperatura vode znaša od 3 do 15°
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Celzija. Na dnu požiralnika je komaj zaznaven vodni tok. Na bližini površja je bujno
močvirsko rastlinje, globlje dno je golo, deloma poraščeno z algami.

Slika 5: Geografska lega vzorčenja
(A) Pogled iz zraka in umestitev v širši kontekst. Z rdečo barvo je označeno področje vzorčenja.
Zemljepisna širina 45.771869, 14.357651.
(B) Pogled na Rešeto na severno stran.
(C) Pogled na zahodno stran z mesta vzorčenja.

3.3.

Delo na terenu oziroma nabiranje materiala

V rastni sezoni 2012 smo v času od sredine maja pa do začetka oktobra opravili tri
vzorčenja. Prvo vzorčenje je bilo 22. 5., drugo 10. 7., in tretje 1. 10. 2012. Vzorčili smo na
istem mestu. Naključno smo izbrali 10 primerkov trstične pisanke. Rastline smo previdno
izpulili, tako da so primerki obdržali skoraj nedotaknjen koreninski sistem. Nato smo jih
previdno položili v polivinilasto vrečko in jih odpeljali v laboratorij, kjer so sledile
nadaljnje analize. Pazili smo, da se nismo dotikali površin listov oziroma listnih ploskev,
saj bi to vplivalo na rezultate meritev.
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Delo v laboratoriju

Najprej smo opravili meritve odbojnih spektrov, nato pa smo pripravili vzorce rastlin za
nadaljnje raziskave. Z vsake rastline iz prvega vzorčenja smo podrobneje analizirali prvi
mlad polno razvit list ter najstarejši še vitalen list. Pri ostalih vzorčenjih so bili stari listi
preveč senescenčni za biokemijske in morfološke analize. Starim listom smo vseeno
določili delež fitolitov. Pripravili smo poltrajne preparate za anatomske in morfološke
raziskave. Za biokemijske analize pa smo dali vzorce rastlin v hladilnik. Vse analize smo
opravili na desetih vzporednih vzorcih, torej na desetih ločenih rastlinah.
3.4.1. Statistična obdelava podatkov
Pridobljene podatke smo statistično obdelali ter rezultate predstavili grafično in v tabelah.
Normalnost porazdelitve podatkov smo testirali s Shapiro-Wilkovim testom. Če je bila pvrednost večja od 0.05, smo privzeli, da so podatki normalno razporejeni. Naredili smo
analizo variance. Kadar so bili podatki normalno razporejeni, smo uporabili enosmerni test
ANOVA, kadar pa razporeditev podatkov ni bila normalna, smo uporabili Kruskal-Walliov
test. P-vrednosti za pare smo izračunali s post-hoc T-testom z Bonferronijevim popravkom.
3.4.2. Merjenje odbojnosti in prepustnosti listov
Takoj, ko smo nabrali material in ga prinesli v laboratorij, smo izmerili optične lastnosti
listov. Meritve smo opravili s spektrofotometrom Ocean Optics, Inc., v programu Spectra
Suite.
Najprej smo izmerili referenčni spekter z uporabo bele referenčne ploščice Spectrolon.
Tako smo instrument kalibrirali na 100 % odbojnost. Nato smo izmerili še spekter v temi s
pomočjo črne ploščice. S tem smo instrument kalibrirali na 0 % odbojnost. Potem pa smo
pričeli z meritvami odbojnih spektrov listov. Na vsakem vzorcu (isti rastlini) smo izmerili
odbojnost in prepustnost na 10 različnih mestih na starem in na mladem – prvem vitalnem
listu. Odbojnost in prepustnost smo merili na zgornji in spodnji strani listov. Merili smo na
osrednjem delu lista, izogibali smo se žilam in poškodovanim delom.
Odbojnost smo normalizirali po naslednji enačbi, povzeti po [38]:
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Rv  Rt
Rs  Rt

R

Normalizirana odbojnost

Rv

Odbojnost lista

Rt

Odbojnost temne reference (črna ploščica)

Rs

Odbojnost svetle reference (bela ploščica)

(1)

Spektre smo merili v območju valovnih dolžin med 280 in 888 nm na 1 nm natančno.
Spektre smo razdelili na različna območja - oziroma na barvne pasove: UV-B (280– 320
nm), UV-A ( 320–400 nm), vijolično (400–455 nm), modro (455–500 nm), zeleno (500–
580 nm), rumeno (580–620 nm), rdečo (620–700 nm) in bližnje infrardečo (700–887 nm).
Na vsakem območju smo izračunali povprečno intenziteto spektra.
Prepustnost smo izračunali po enačbi, povzeti po [38] :

T

Tv Tt
Ts Tt

T

Normalizirana prepustnost

Tv

Odbojnost lista

Tt

Odbojnost temne reference (črna ploščica)

Ts

Odbojnost svetle reference (bela ploščica)

Za nadaljnje analize smo definirali posamezne barvne pasove. Povprečno vrednost znotraj
posameznega barvnega pasu smo uporabili kot odvisne spremenljivke pri redundančni
analizi. Definicije barvnih pasov so podane v preglednici 1.

(2)
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Barvni
začetek
konec
pas
(nm)
(nm)
UV-B
280
320
UV-A
320
400
Vijolična
400
455
Modra
455
500
Zelena
500
580
Rumena
580
620
Rdeča
620
700
NIR
700
888
Preglednica 1: Definicija barvnih pasov
Intervali so odprti na desni strani.

3.4.3. Biokemijske analize
3.4.3.1.

Klorofili in karotenoidi

Določali smo vsebnost klorofilov a in b ter karotenoidov po metodi Lichtenthaler in
Buschmann [13]. Najprej smo vzorce z znano listno površino strli v terilnici ter jih
ekstrahirali v 5 ml acetona (100 % (v/v)). Nato smo jih centrifugirali v centrifugirkah na
4000 obratih, 4 minute pri 0 °C. Nato smo previdno prelili ekstrakte, tako da nismo
dvignili usedlin, in odčitali volumen. Ekstinkcije smo izmerili z VIS- spektrofotometrom
pri treh valovnih dolžinah, in sicer pri 470, 645 in 662 nm. Vsebnosti klorofilov a in b ter
karotenoidov smo izrazili glede na suho maso in površino vzorca.
Kla [mg/g; mg/cm2 ]

(11,24 A662  2,04 A645 )V (11,24 A662  2,04 A645 )
;
1000ss
P

Klb [mg/g; mg/cm2 ]

(20,13 A645  4,19 A662 )V (20,13 A645  4,19 A662 )
;
1000ss
P

(1000 A470 1,9(11,24 A662  2,04 A645 )  63(20,13 A645  4,19 A662 ))V
;
1000 ss
(1000 A470 1,9(11,24 A662  2,04 A645 )  63(20,13 A645  4,19 A662 ))

P

(3)

(4)

Kar[mg/g; mg/cm 2 ] 

V

Volumen ekstrakta [ml]

ss

Suha masa vzorca [g]

P

Površina vzorca [cm2]

Annn Absorpcija pri valovni dolžini 470, 645 ali 662 nm

(5)
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Antociani
Vsebnost antocianov smo določali po Khareju in Guruprasadu (1993). Sveže vzorce, oz.
vzorce iz hladilnika z znano listno površino, smo strli v terilnici in ekstrahirali v 5 ml
ekstrakcijskega media (metanol: HCl (37%) = 99:1 (v/v)). Nato smo vzorce centrifugirali
4 minute pri 4000 obratih pri 4 °C in odčitali prostornine ekstraktov. Vzorce smo nato
shranili v hladilniku pri temperaturi od 3 do 5 °C za 24 ur. Nato smo absorptivnost izmerili
pri 530 nm z VIS-spektrofotometrom. Vsebnost antocianov smo izrazili v relativnih enotah
na težo suhe mase snovi (g) in na površino vzorca (cm2). Uporabili smo naslednjo enačbo:
Ant [a.u.]

V

Volumen ekstrakta [ml]

ss

Suha masa vzorca [g]

P

Površina vzorca [cm2]

A530 Absorpcija pri valovni dolžini 530 nm

A530 V A530
;
ss
P

(6)
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UV-absorbirajoče snovi

Vsebnost UV-B (280–320 nm) in UV-A (320–400 nm)-absorbirajočih snovi, smo določali
po Caldwellu (1968). Sveže vzorce z znano površino lista smo strli v terilnici in
ekstrahirali v 5 ml ekstrakcijskega medija (metanol: destilirana voda : HCl (37%) =
79:20:1 (v/v)). Nato smo vzorce 20 minut inkubirali v temi. Nato smo jih centrifugirali 10
minut pri 4000 obratih na 10°C in odčitali prostornine ekstraktov. Spektrofotometrično
smo izmerili absorptivnost pri valovnih dolžinah med 280 in 400 nm. Vsebnosti UVabsorbirajočih snovi smo izračunali kot integral absorpcijskih vrednosti od 280 do 320 nm
za UV-B ter od 320 do 400 nm za UV-A-absorbirajoče snovi. Vsebnost UV-absorbirajočih
snovi smo izrazili v relativnih enotah na težo suhe snovi (g) in na površino vzorca (cm 2).
Uporabili smo naslednjo enačbo:
I
I
UVabs a.u./g; a.u./cm 2  
;
V ss V  P

I

Integral ekstinkcijskih vrednosti v intervalu 280–320 nm (UV-B) in 320–400 nm
(UV-A)

ss

Suha masa vzorca [g]

P

Površina vzorca [cm2]

V

Volumen ekstrakta [ml]

(7)
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3.4.4. Morfološke in anatomske analize
Naredili smo ročne prereze listov in jih shranili v glicerolu. Nato smo jih pogledali pod
svetlobnim mikroskopom (Motic) pri različnih povečavah. Tako smo analizirali zgradbo
lista (izmerili smo debelino celega lista, debelino zgornje in spodnje povrhnjice, debelino
gobastega in stebričastega tkiva – ali mezenhima, če tkivo ni bilo diferencirano). Izmerili
smo tudi dolžino in širino listnih rež ter jih prešteli. Ravno tako smo tudi prešteli trihome
ter jim izmerili dolžino. Določali smo tudi specifično listno površino in vsebnost vode.
3.4.4.1.

Specifična listna površina in vsebnost vode

Iz sveže nabranih listov smo z luknjačem izrezali krožce z znano površino, ter jih stehtali.
V nekaterih primerih zaradi žilnatosti trave ni bilo možno z luknjačem narediti dobrih
vzorcev, zato smo uporabili drugačne metode. Liste smo s škarjami razrezali, nato smo
koščke stehtali in jim izmerili površino z areometrom.
Sveže liste z znano maso in površino smo dali sušit za 24 ur na temperaturo 105° Celzija.
Nato smo jih ponovno stehtali. Iz dobljenih podatkov smo lahko izračunali specifično
listno površino (SLA), ki je količnik med površino vzorca in njegovo suho maso, izraženo
v (cm2 mg-1).
Vsebnost vode smo določili tako, da smo stehtali 3 liste iz vsakega vzorca posebej in jim
določili svežo maso. Nato smo vzorce prav tako sušili 24 ur na 105° Celzija ter jih
ponovno suhe stehtali. Vsebnost vode smo izračunali kot razliko med maso listov pred
sušenjem in po njem.
3.4.4.2.

Zgradba lista

Iz svežih preparatov smo naredili prečne prereze na sredini lista (čim bližje predelom, kjer
smo merili odbojne spektre). Prečne prereze smo zbrali v petrijevki, polni vode, nato pa
izbrali najlepše ter jih položili na kapljico glicerola na objektno stekelce ter pokrili s
krovnim stekelcem. Na vsakem listu smo izmerili parametre (debelino lista, debelino
zgornje in spodnje povrhnjice ter debelino stebričastega in gobastega tkiva) na petih
različnih mestih. Izogibali smo se žilam ter robnim delom lista. V posameznih primerih v
mezofilu lista ni bilo mogoče razločiti stebričastega in gobastega tkiva, zato smo izmerili
kar debelino parenhima.
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Število, velikost listnih rež in trihomov

Preparate smo po zgornji in spodnji povrhnjici premazali s tanko plastjo prozornega laka
za nohte ter počakali, da se posuši. Nato smo list prelepili na namazanem delu s prozornim
samolepilnim trakom ter ga previdno odstranili in nalepili na objektno stekelce. Tako smo
dobili odtis površine lista. Preparate smo pregledali pod svetlobnim mikroskopom
Olympus CX41. Nato smo na petih vidnih poljih prešteli število rež in trihomov ter
izmerili njihovo dolžino in širino s pomočjo računalniškega programa Cell.
3.4.5. Meritev vsebnosti silicijevih fitolitov
Težo silicijevih fitolitov smo določili po metodi Peperna in sod. [39], natančneje, tako kot
je opisala Klančnikova in sod. [8].
Vzorec suhih in čistih listov (300 mg) smo tri ure namakali v 65% dušikovi kislini pri
80 °C in še 1 uro pri 100 °C. Po končanem razkroju se je material usedel na dno, kislino pa
smo previdno odstranili. Fitolite smo sprali z destilirano vodo in 10% HCl in tako
odstranili morebitne kristale kalcijevega oksalata. Fitolite smo posedli s centrifugiranjem
10 min pri sobni temperaturi s hitrostjo 336 g. Suspenzijo fitolitov smo filtrirali (IsoLab,
Wertheim, Germany) skozi polytetraflouroetilensko membrano, ki ima velikost por 0.45
µm (Sartorius Stedim Biotech, Göttingen, Germany). Filtre smo trikrat sprali z destilirano
vodo in jih sušili 24 ur pri 75°C. Zaradi velike količine fitolitov in posledično možnosti
nepopolne oksidacije smo uporabili še metodo suhega upepeljanja. Fitolite smo postrgali s
filtrov v keramične posodice in jih segreli na 500 °C za 24 ur. Vsebnost fitolitov smo
izrazili kot delež suhe mase lista.

Prek Ljubetič K. Optične lastnosti listov trstične pisanke
Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v Lj., Biotehniška fakulteta, 2016

21

4. REZULTATI
4.1.

Odbojnost in presevnost lista

Slika 6: Odbojnost listov vrste Phalaris arudinacea
Na sliki A je prikazana odbojnost zgornje strani mladih listov.
Na sliki B je prikazana odbojnost spodnje strani mladih listov.
Na sliki C je prikazana odbojnost zgornje strani mladih in starih listov.
Na sliki D pa odbojnost spodnje strani mladih in starih listov.
Na slikah A in B so z modro barvo prikazani vzorci s prvega nabiranja na terenu, z oranžno vzorci
z drugega in z zeleno vzorci s tretjega nabiranja na terenu. Na slikah C in D so z zeleno barvo
prikazani mladi listi z oranžno pa stari. Terenska vzorčenja so bila izvedena 22. 5. 2012, 10. 7.
2012 in 1. 10. 2012. S črtkanimi črtami so prikazani barvni pasovi, uporabljeni pri nadaljnjih
analiza: UV-B (280– 320 nm), UV-A ( 320–400 nm), vijoličen (400–455 nm), moder (455–500
nm), zelen (500–580 nm), rumen (580–620 nm), rdeč (620–700 nm) in bližnji infrardeč, NIR,
(700–887 nm).

Odbojni spektri so prikazani na sliki 6. Opažamo, da se pri mladih listih iz prvega
terenskega vzorčenja svetloba z valovno dolžino več kot 700 nm začne močno odbijati,
največ se je odbije pri valovni dolžini približno 800 nm. Pri višjih vrednostih pa je prisoten
močan šum, tako da o točnih rezultatih in vrednostih težko govorimo, vendar rezultati
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kažejo, da odbojnost ne narašča. Iz grafa je razvidno tudi, da listi odbijajo okoli 15%
svetlobe valovne dolžine približno 550 nm (v zelenem področju vidnega spektra).

Slika 7: Presevnost listov vrste Phalaris arudinacea
Na sliki A je prikazana presevnost zgornje strani mladih listov.
Na sliki B je prikazana presevnost spodnje strani mladih listov.
Na sliki C je prikazana presevnost zgornje strani mladih in starih listov.
Na sliki D pa presevnost spodnje strani mladih in starih listov.
Na slikah A in B so z modro barvo prikazani vzorci s prvega nabiranja na terenu, z oranžno vzorci
z drugega in z zeleno vzorci s tretjega nabiranja na terenu. Na slikah C in D so z zeleno barvo
prikazani mladi listi z oranžno pa stari. Terenska vzorčenja so bila izvedena 22. 5. 2012, 10. 7.
2012 in 1. 10. 2012. S črtkanimi črtami so prikazani barvni pasovi, uporabljeni pri nadaljnjih
analizah.

Na sliki 7 vidimo, da listi prepuščajo največ svetlobe z valovno dolžino 750 nm, čeprav
signal v tem področju vsebuje precej šuma. Največ svetlobe v vidnem delu spektra preseva
v zelenem delu (550 nm). Največ zelene svetlobe prepustijo listi iz prvega terenskega
vzorčenja, nato listi iz drugega in najmanj listi iz tretjega. Listi iz prvega terenskega
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vzorčenja prepustijo od 15% do 18% svetlobe z valovno dolžino 550 nm, medtem ko listi s
tretjega manj kot 10%.
Največ svetlobe v zelenem delu vidnega spektra prepustijo mladi listi iz prvega terenskega
vzorčenja, starejši prepustijo približno četrtino manj svetlobe. Zgornja in spodnja stran
listov prepustita enako količino svetlobe, med njima ni opaznih razlik.
4.2.

Biokemijske značilnosti

4.2.1. Klorofil a in b ter karotenoidi

Slika 8: Sezonske spremembe fotosinteznih barvil v listih vrste Phalaris arudinacea
Prikazane so spremembe v količini fotosinteznih barvil pri različnih datumih vzorčenja (terenih).
Graf A predstavlja vsebnost klorofila a med rastno sezono, graf B vsebnost klorofila b in graf C
vsebnost karotenoidov. Mladi listi so prikazani z zeleno in stari z modro barvo. Terensko vzorčenje
je bilo opravljeno 22. 5. 2012, 10. 7. 2012 in 1. 10. 2012. V spodnjem levem predelu je podana
statistična signifikanca za hipotezo, da so pari meritev enaki. Pari meritev s p-vrednostjo, manjšo
od 0.05, so označeni z *.
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Na sliki 8 vidimo, da so v prvem in drugem vzorčenju vsebnosti klorofila a, b in
karotenoidov v mladih listih primerljive. Nato pa se vrednost naštetih asimilacijskih barvil
pri tretjem terenskem vzorcu oktobra močno poviša. Ob primerjavi vsebnosti klorofila a
med starimi in mladimi listi iz prvega vzorčenja je razvidno, da je vsebnost klorofila a v
starih listih zelo nizka, medtem ko je vsebnost klorofila b primerljiva z vsebnostjo v
mladih listih.
4.2.2. Antociani

Slika 9: Sezonske spremembe koncentracije antocianov v listih vrste Phalaris arudinacea
Mladi listi so prikazani z zeleno in stari z modro barvo. Terensko vzorčenje je bilo opravljeno 22.
5. 2012, 10. 7. 2012 in 1. 10. 2012. V spodnjem levem predelu je podana statistična signifikanca za
hipotezo, da so pari meritev enaki. Pari meritev s p-vrednostjo, manjšo od 0.05, so označeni z *.

Slika 9 nam prikazuje, da se glede vsebnosti antocianov rastline iz prvega in tretjega
terenskega vzorčenja bistveno ne razlikujejo. Opazna pa je štirikratna porast količine
antocianov v vzorcih iz drugega terenskega vzorčenja.
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4.2.3. Absorbirajoče snovi UV-A in UV-B

Slika 10: Sezonske spremembe količine UV-A in UV-B absorbirajočih snovi v listih vrste
Phalaris arudinacea
Mladi listi so prikazani z zeleno in stari z modro barvo. Terenska vzorčenja so bila opravljena 22.
5. 2012, 10. 7. 2012 in 1. 10. 2012. V spodnjem levem predelu je podana statistična signifikanca za
hipotezo, da so pari meritev enaki. Pari meritev s p-vrednostjo, manjšo od 0.05, so označeni z *.

Na sliki 10 opazimo, da med rastno sezono enakomerno upada količina UV-A in UV-Babsorbirajočih snovi. Količina UV-A in UV-B-absorbirajočih snovi pri drugem in tretjem
terenskem vzorčenju je primerljiva količini absorbirajočih snovi v starih listih s prvega
terenskega vzorčenja.
Mladi listi s prvega terenskega vzorčenja imajo daleč najvišjo vsebnost UV-absorbirajočih
snovi, stari listi pa imajo najmanjšo (za več kot polovico).
4.3.

Morfološke in anatomske značilnosti

4.3.1. Zgradba lista
Na sliki 11 je prikazan prečni prerez mladega lista (M3) in starega lista (S2) ter njune
meritve v desetkratni povečavi.
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Slika 11: Prečni prerez lista vrste Phalaris arudinacea
Na sliki A je prikazan mladi list (M3) iz prvega terenskega vzorčenja. Slika B prikazuje isti list z
označenimi opravljenimi meritvami.
Na sliki C je prikazan stari list (S2) iz prvega terenskega vzorčenja. Slika D prikazuje isti list z
označenimi opravljenimi meritvami.
Opravili smo naslednje morfološke meritve:
1 – debelina celotnega lista
2 – debelina spodnje povrhnjice (označeno z modro)
3 – debelina zgornje povrhnjice (označeno z modro)
4 in 5 – debelina stebričastega tkiva
6 – debelina gobastega tkiva.

Prečni prerez starega lista (S2) in meritve so prikazane na sliki 11C in 11D.
Na sliki 11D opazimo, da ima starejši list bolje diferenciran mezenhim na gobasto in
stebričasto tkivo. Gobasto tkivo daje listom večjo strukturo, medtem ko stebričasto tkivo
bolj skrbi za prestrezanje svetlobe in posledično fotosintezo.
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Slika 12 prikazuje spodnjo stran povrhnjice starega lista (S2) ter meritve trihomov in
listnih rež v štiridesetkratni povečavi.

Slika 12: Trihomi in listne reže na listih vrste Phalaris arudinacea
Na sliki A vidimo zgornjo povrhnjico lista S3, kjer so lepo vidne listne reže.
Na sliki B so prikazane meritve listnih rež lista S2 s spodnje strani. Vidne so listne reže in trihomi.

Na zgornji povrhnjici starega lista (S3) so lepo vidni tudi fitoliti (slika 13).

Slika 13: Fitoliti pri vrsti Phalaris arudinacea
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Povrhnjica lista (zgornja stran lista S3) z epidermalnimi celicami, med katerimi so fitoliti. Posnetek
je bil narejen v 40-kratni povečavi.

Slika 14: Debelina lista in mezofila v listih vrste Phalaris arudinacea
Slika A nam prikazuje, kako se je spreminjala debelina celotnega lista med rastno sezono. Na desni
strani (slika B) pa je prikazana debelina mezofila med rastno sezono. Mladi listi so prikazani z
zeleno in stari z modro barvo. Terenska vzorčenja so bila opravljena 22. 5. 2012, 10. 7. 2012 in 1.
10. 2012. V spodnjem levem predelu je podana statistična signifikanca za hipotezo, da so pari
meritev enaki. Pari meritev s p-vrednostjo, manjšo od 0.05, so označeni z *.

Iz slike 14A opazimo, da so starejši listi s prvega terenskega vzorčenja debelejši kakor
mladi listi. Listi z drugega terenskega vzorčenja so najtanjši, debelina listov s tretjega
terenskega vzorčenja pa je primerljiva z debelino listov s prvega terenskega vzorčenja.
Iz slike 14B je razvidno, da je največja razlika v debelini mezofila med mladimi in starimi
listi iz prvega terenskega vzorčenja, medtem, ko sta debelini mezenhima iz drugega in
tretjega vzorčenja primerljivi.
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Slika 15: Debelina zgornje in spodnje povrhnjice listov vrste Phalaris arudinacea
Na grafu A je prikazano, kako se je spreminjala debelina zgornje povrhnjice med rastno sezono, na
grafu B pa debelina spodnje povrhnjice. Mladi listi so prikazani z zeleno in stari z modro barvo.
Terenska vzorčenja so bila opravljena 22. 5. 2012, 10. 7. 2012 in 1. 10. 2012. V spodnjem levem
predelu je podana statistična signifikanca za hipotezo, da so pari meritev enaki. Pari meritev s pvrednostjo, manjšo od 0.05, so označeni z *.

Iz slike 15A je razvidno, da je zgornja povrhnjica starih listov iz prvega terenskega
vzorčenja debelejša kakor zgornja povrhnjica mladih listov. Debelina povrhnjice mladih
listov iz tretjega terenskega vzorčenja je primerljiva z vrednostmi iz prvega vzorčenja. Na
sliki 15B opazimo, da je debelina spodnje povrhnjice starih listov iz prvega terenskega
vzorčenja večja kot debelina spodnje povrhnjice mladih listov. Debelina spodnje
povrhnjice mladih listov ostaja med rastno sezono nespremenjena.
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4.3.2. Gostota in dolžina listnih rež

Slika 16: Sezonske spremembe gostote rež na listih vrste Phalaris arudinacea
Na grafu A je prikazana gostota listnih rež na zgornji strani listov, na grafu B pa na spodnji strani
listov med rastno sezono. Mladi listi so prikazani z zeleno in stari z modro barvo. Terenska
vzorčenja so bila opravljena 22. 5. 2012, 10. 7. 2012 in 1. 10. 2012. V spodnjem levem predelu je
podana statistična signifikanca za hipotezo, da so pari meritev enaki. Pari meritev s p-vrednostjo,
manjšo od 0.05, so označeni z *.

Na sliki 16 vidimo, da ima preučevana trava listne reže v precejšnjem številu razporejene
tudi na zgornji strani listov. Število listnih rež se med rastno sezono bistveno ne spreminja.
Opazimo, da imajo mladi listi večje število rež kakor stari.
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Slika 17: Sezonske spremembe dolžine listnih rež na listih vrste Phalaris arudinacea
Na sliki A so prikazane spremembe v dolžini listnih rež na zgornji strani listov, na sliki B pa na
spodnji strani listov med rastno sezono. Na Sliki C je prikazana sprememba v širini listnih rež na
zgornji strani listov, na grafu D pa na spodnji strani med rastno sezono. Mladi listi so prikazani z
zeleno in stari z modro barvo. Terenska vzorčenja so bila opravljena 22. 5. 2012, 10. 7. 2012 in 1.
10. 2012. V spodnjem levem predelu je podana statistična signifikanca za hipotezo, da so pari
meritev enaki. Pari meritev s p-vrednostjo, manjšo od 0.05, so označeni z *.

Iz teh grafov na sliki 17 lahko razberemo, da ni bistvenih razlik v dolžini listnih rež na
mladih listih med letom. Opazimo le, da so listne reže na starejših listih iz prvega
terenskega vzorčenja rahlo daljše kot listne reže na mladih listih.
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4.3.3. Gostota in dolžina trihomov

Slika 18: Gostota trihomov na zgornji in spodnji strani listov vrste Phalaris arudinacea
Na grafu A je prikazana gostota trihomov (»bodičk«) na zgornji strani listov, na grafu B pa gostota
»bodičk« na spodnji strani listov med rastno sezono. Mladi listi so prikazani z zeleno in stari z
modro barvo. Terenska vzorčenja so bila opravljena 22. 5. 2012, 10. 7. 2012 in 1. 10. 2012. V
spodnjem levem predelu je podana statistična signifikanca za hipotezo, da so pari meritev enaki.
Pari meritev s p-vrednostjo, manjšo od 0.05, so označeni z *.

»Bodička« je v bistvu preoblikovana kratka celica iz povrhnjice trave. Gre za poseben tip
zelo kratkega togega trihoma, katerega stena je okamenela. [40]

Na zgornji strani listov je izredno malo trihomov - pravzaprav jih je premalo za ustrezno
statistiko. Ob primerjavi grafov A in B (slika 18) opazimo, da je večina »bodičk« na
spodnji strani listov. Iz grafa B je razvidno, da imajo starejši listi iz prvega terenskega
vzorčenja približno trikrat manj trihomov kakor mladi listi iz prvega. Število trihomov na
mladih listih med rastno sezono rahlo narašča.
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Slika 19: Dolžina trihomov na spodnji strani listov vrste Phalaris arudinacea
Prikazana je sprememba dolžine trihomov med rastno sezono. Mladi listi so prikazani z zeleno in
stari z modro barvo. Terenska vzorčenja so bila opravljena 22. 5. 2012, 10. 7. 2012 in 1. 10. 2012.
V spodnjem levem predelu je podana statistična signifikanca za hipotezo, da so pari meritev enaki.
Pari meritev s p-vrednostjo, manjšo od 0.05, so označeni z *.

Razvidno je, da imajo starejši listi za polovico daljše trihome kakor mladi listi iz prvega
terenskega vzorčenja. Med letom ne opazimo velikih sprememb v dolžini trihomov na
listih mladih rastlin.
4.3.4. Vsebnost vode in specifična površina lista

Slika 20: Sezonske spremembe vsebnosti vode in specifične površine lista vrste Phalaris
arudinacea
Na grafu A je prikazano, kako se spreminja količina vode v listih med rastno sezono. Na desnem
grafu (B) pa je prikazano, kako se spreminja specifična listna površina (SLA) med rastno sezono.
Mladi listi so označeni z modro, stari pa z zeleno barvo. Terenska vzorčenja so bila opravljena 22.
5. 2012, 10. 7. 2012 in 1. 10. 2012. V spodnjem levem predelu je podana statistična signifikanca za
hipotezo, da so pari meritev enaki. Pari meritev s p-vrednostjo, manjšo od 0.05, so označeni z *.
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S slike 20 razberemo, da vsebnost vode med letom počasi upada. Rastline iz prvega
terenskega vzorčenja so imele največjo vsebnost vode, (mladi listi malo več kakor stari), v
primerkih iz drugega terenskega vzorčenja pa je vsebnost upadla (za cca 10%), v vzorcih s
tretjega nabiranja rastlin na terenu pa je vsebnost vode še malo bolj upadla. Iz grafa B
opazimo, da imajo stari listi iz prvega terenskega vzorčenja največjo SLA (specifično
listno površino). Malo manjše vrednosti imajo mladi listi iz prvega terenskega vzorčenja.
Vidimo, da specifična listna površina med rastno sezono pada, saj imajo najmanjšo
vrednost primerki iz tretjega vzorčenja.
4.3.5. Vsebnost silicijevih fitolitov

Slika 21: Sezonske spremembe vsebnosti fitolitov v listih vrste Phalaris arudinacea
Graf nam prikazuje, kako se spreminja vsebnost fitolitov med rastno sezono. Mladi listi so
prikazani z zeleno in stari z modro barvo. Terenska vzorčenja so bila opravljena 22. 5. 2012, 10. 7.
2012 in 1. 10. 2012. V spodnjem levem predelu je podana statistična signifikanca za hipotezo, da
so pari meritev enaki. Pari meritev s p-vrednostjo, manjšo od 0.05, so označeni z *.

Vsebnost fitolitov se med mladimi in starimi listi ne razlikuje (slika 21). Vsebnost fitolitov
je v listih iz drugega terenskega vzorčenja najnižja.
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Redundančna analiza

4.4.1. Odvisnost odbojnosti (reflektance) od fizioloških lastnosti lista

Slika 22: Redundančna analiza povezanosti med biokemijskimi in anatomskimi dejavniki in
odbojnostjo lista vrste Phalaris arudinacea
Z rdečimi puščicami so prikazane neodvisne spremenjlivke (Ant_cm – količina antocianov na
kvadratni cm, Kla_cm – količina klorofila a na kvadratni cm) in z modrimi puščicami odvisne
spremenljivke (povprečje signala znotraj posameznega barvnega pasu, definiranega v preglednici
1).
Številke predstavljajo liste oziroma vzorce.
1 – 10 so mladi listi s prvega nabiranja na terenu.
10 – 20 so mladi listi z drugega nabiranja na terenu.
20 – 30 so stari listi s prvega nabiranja na terenu.
30 – 40 so mladi listi s tretjega nabiranja na terenu.

Redundančna analiza (Slika 22) prikazuje, kako je (odbojnost) korelirana z morfološkimi
in biokemijskimi lastnostmi listov. Graf vsebuje samo spremenljivke, ki signifikantno (p <
0,05) vplivajo na optične lastnosti vzorcev, v našem primeru sta to vsebnost klorofila a na
enoto površine in vsebnost antocianov na enoto površine (rdeči puščici). Odvisne
spremenljivke, torej optične lastnosti pa so prikazane z modro. Količine, katerih puščice so
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med seboj pravokotne, niso linearno povezane. Fitoliti nimajo vpliva na spektralne
lastnosti, zato njihova količina na grafu ni prikazana.
4.4.2. Odvisnost presevnosti (transmitance) od fizioloških lastnosti lista

Slika 23: Redundančna analiza povezanosti med biokemijskimi in anatomskimi dejavniki in
presevnostjo lista vrste Phalaris arudinacea
Z rdečimi puščicami so prikazane neodvisne spremenjlivke (Pov_sp – debelina spodnje povrhnjice,
SLA – specifična listna površina, Kla_cm – količina klorofila a na kvadratni cm) in z modrimi
puščicami odvisne spremenljivke (povprečje signala znotraj posameznega barvnega pasu,
definiranega v preglednici 1). Številke predstavljajo liste oziroma vzorce_
1 – 10 so mladi listi s prvega nabiranja na terenu.
10 – 20 so mladi listi z drugega nabiranja na terenu.
20 – 30 so stari listi s prvega nabiranja na terenu.
30 – 40 so mladi listi s tretjega nabiranja na terenu.

Redundančna analiza (slika 23) predstavlja, kako je presevnost (transmitanca) odvisna od
fizioloških lastnosti listov. Večja kot je vsebnost klorofila, manjša je presevnost v zelenem
in rumenem spektru vidne svetlobe. Specifična listna površina (SLA) je korelirana z
vsebnostjo klorofila.
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4.4.3. Dendrogram

Slika 24: Dendrogram podobnosti vzorcev vrste Phalaris arudinacea glede na morfološke,
biokemijske in anatomske lastnosti
Številke predstavljajo liste oziroma vzorce.
2 – 10 so mladi listi s prvega nabiranja na terenu (prikazani z rdečo).
10 – 20 so mladi listi z drugega nabiranja na terenu (prikazani z zeleno).
20 – 30 so stari listi s prvega nabiranja na terenu (prikazani z modro).
30 – 40 so mladi listi s tretjega nabiranja na terenu (prikazani z vijolično).

Na sliki 24 vidimo, kako se vzorci povezujejo v skupine glede na Bray-Curtisov indeks
podobnosti. Bolj podobni vzorci imajo med seboj krajšo razdaljo na abscisi. Vzorci so
razdeljeni v štiri gruče, ki ustrezajo posameznim vzorčenjem. Razvidno je, da so si najbolj
podobni mladi listi iz prvega in drugega nabiranja rastlin na terenu. Mladi listi iz tretjega
nabiranja na terenu so po lastnostih bolj podobni mladim listom iz prvega in drugega
terenskega vzorčenja, od starih listov iz prvega nabiranja rastlin pa se bistveno razlikujejo.
Stari listi iz prvega terenskega vzorčenja se po lastnostih najbolj razlikujejo od ostalih
vzorcev.
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5. RAZPRAVA
Pri listih lahko poleg morfoloških, anatomskih in biokemijskih lastnostih govorimo tudi o
njihovih optičnih lastnostih. Ko svetloba pade na list, se del svetlobe odbije, večina se
absorbira, nekaj svetlobe pa prehaja skozi list. V diplomskem delu smo raziskovali, kako
se spreminja količina fitolitov med rastno sezono v listih trstične pisanke (Phalaris
arudinacea) ter kakšen vpliv ima količina fitolitov na optične lastnosti. Zanimale so nas
tudi povezave med anatomskimi, morfološkimi, biokemijskimi ter optičnimi lastnostmi
listov.
Pri izmerjenih spektrih opazimo nekatere splošne značilnosti, ki se skladajo z izsledki iz
dosedanje litetature. Opazna je nizka odbojnost in presevnost v UV-delu spektra (280–400
nm), predvsem zaradi absorpcije s flavonoidi in ostalimi UV-absorbirajočimi snovmi [16].
Tako kot Yoshimura in sod. [16] smo tudi v naši raziskavi ugotovili, da se odbojnost v
UV-A in UV-B-delu spektra statistično značilno ne razlikuje (Priloga A in B).
Tudi v vidnem območju (400-700 nm) kažejo izmerjeni spektri, prikazani na sliki 6,
skupne značilnosti, ki so jih opazili že Underwood in sod. [41] ter Male in sod [42].
Odbojnost v vidnem delu je nizka (<20 %) z vrhom v zelenem delu vidnega spektra pri
550 nm. V bližnjem infrardečem območju (700 – 887 nm) odbojnost nato močno naraste
(>70 %). Presevni spektri (slika 7) izkazujejo enako obliko. V UV-delu se absorbira vsa
svetloba (presevnost ~0%). Nato opazimo vrh (<20 %) v zelenem delu (550 nm). V NIR pa
presevnost ponovno strmo naraste (> 50%).
Nizka odbojnost in presevnost v UV-delu spektra sta posledici UV-absorbirajočih snovi,
katerih naloga je zaščita celičnih organov in fotosinteznih centrov [18, 43]. V vidnem
območju so optične lastnosti prilagojene potrebam fotosinteze. Pri vseh listih je odbojnost
v modrem območju manjša kot v rdečem, saj v rdeči regiji absorbirata klorofil a in b, v
modri pa poleg obeh klorofilov tudi karotenoidi.
Visoko odbojnost in presevnost v NIR-območju opazimo, ker v rastlinah ni veliko snovi, ki
absorbirajo pri teh valovnih dolžinah. Fotosintezna barvila v tem delu ne absorbirajo, prav
tako pa ni potrebe po zaščiti, saj NIR za rastlino ne predstavlja nevarnosti. Odbojnost v
NIR-območju je odvisna od strukture lista [16], predvsem od debeline.
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Skupne optične značilnosti veljajo tudi za liste, nabrane med posameznimi vzorčenji, listi
se po odbojnih lastnostih (slika 6) bistveno ne razlikujejo. Majhne razlike so prisotne v
rumenem in zelenem delu presevnih spektrov pri mladih in starih listih iz prvega vzorčenja
(slika 7, prilogi E in F).
Po biokemijskih in morfoloških lastnostih so si listi posameznih vzorčenj med seboj
podobni. Prisotne so sicer statistično signifikantne razlike (npr. višja raven klorofila pri
tretjem vzorčenju, več UV-absorbirajočih snovi pri prvem vzorčenju), vendar pa razlike
niso zelo izrazite. Potrebnih bi bilo več terenskih vzorčenj, da bi dokazali jasne sezonske
trende. Kljub temu je razlik dovolj, da lahko z metodo gručenja samodejno razdelimo liste
po vzorčenjih (slikaSlika 24). Algoritem avtomatično prepozna štiri gruče, ki ustrezajo
posameznim vzorčenjem. Med seboj so si najbolj podobni mladi listi vseh treh vzorčenj,
najbolj pa se razlikujejo stari list prvega vzorčenja.
Delež silicja v listih večinoma znaša med 0,1 in 10 % suhe teže, največ Si vsebuje riž [7].
V naši raziskavi smo izmerili suhe deleže silicijevih fitolitov med 3 in 7 % (slika 21), kar
se dobro ujema z vrednostmi iz literature. Silicij ima za rastline številne pozitivne učinke:
poveča toleranco za slanost [4] in sušo [31], omilij učinke abiotičnega in biotičnega stresa,
npr. strupene učinke aluminija in mangana [7] ter poveča odpornost rastlin na glivne
okužbe [11]. Pomembna pa je tudi zaščitna vloga fitolitov pred UV-sevanjem [30–32].
Tako kot Shen in sod. [31] smo pri naših raziskavah opazili obratno sorazmerno korelacijo
med količino antocianov (slika 9) in vsebnostjo fitolitov (slika 21). V mladih listih drugega
vzorčenja je namreč koncentracija antocianov štirikrat višja kot v listih preostalih vzorčenj,
delež fitolitov pa je več kot dvakrat manjši. Ob višjem deležu fitolitov tako ni potrebna
visoka koncentracija antocianov, kar je za rastlino energetsko ugodneje, saj sinteza
fitolitov zahteva manj energije kot sinteza antocianov [17]. Količina fitolitov je korelirana
z ravnijo vodostaja (torej s sušnimi razmerami; slika 4C), višji kot je bil vodostaj, več je
bilo fitolitov. Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi lahko opredelili, ali je ta korelacija
zgolj naključna. Predvsem bi bilo potrebno povečati število terenskih vzorčenj.
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Z namenom sistematično preučiti vpliv morfoloških in biokemijskih lastnosti na optične
značilnosti smo izvedli redundančno analizo. Za neodvisne spremenljivke smo uporabili
morfološke in biokemijske lastnosti, za odvisne pa povprečje signala znotraj barvnih pasov
(preglednica 1). Analizo smo ponovili za odbojne (slika 22) in presevne spektre (slika 23).
V naši raziskavi varianco v odbojnih optičnih lastnostih najbolje razložita količina
klorofila a na enoto površine lista (Kla_cm) in količina antocianov na enoto površine lista
(Ant_cm). Neodvisni spremenljivki sta med seboj popolnoma nekorelirani. Kla_cm je
nasprotno korelirana z intenziteto v zelenem in rumenem barvnem pasu. Ostali barvni
pasovi so približno enako korelirani z obema spremenljivkama. Rezultati so smiselni, saj
tako klorofil kot antociani vplivajo na optične lastnosti, čeprav antociani vplivajo bolj na
absorpcijo kot odboj [44].
Pri presevnih spektrih je redundančna analiza pokazala naslednje spremenljivke, ki
signifikantno (p < 0,05) vplivajo na optične lastnosti: debelina spodnje povrhnjice
(Pov_sp), specifična listna površina (SLA), koncentraciji klorofila a na enoto površine
(Kla_cm) in debelina mezofila (Mezofil). Povezanost med neodvisnimi in odvisnimi
spremenljivkami je sicer smiselna. Nekatere korelacije so enake, kot so jih identificirali
Klančnik in sod. [8]. Razlike v identificiranih povezanosti izhajajo iz različne variabilnosti
podatkov, uporabljenih za redundančno analizo. Klančnik in sod. so preučevali razlike v
optičnih lastnostih med različnimi vrstami (Phragmites australis, Phalaris arundinacea,
Molinia caerulea, Deschampsia cespitosa in Carex elata). V naši raziskavi pa smo
opazovali eno vrsto med rastno sezono. Razlike (predvsem morfološke lastnosti) so si
znotraj posamezne vrste ob različnih časih dosti bolj podobne kot med vrstami. Tako sta
npr. gostota in dolžina trihomov za vse mlade liste zelo primerljivi (sliki 18 in 19).
Posledično redundančna analiza teh spremenljivk ne identificira za razlago variance v
optičnih lastnostih.
Vpliva silicijevih fitolitov na optične lastnosti v naši raziskavi nismo opazili. Smis in sod.
[45] so sicer razvili optično metodo za določevanje deleža silicija. Metoda je bila
kalibrirana za količino silicija od 0 do 3 % suhe teže. Metoda temelji na infrardeči (IR)
spektroskopiji in potrebuje spektralne lastnosti, posnete v območju med 1000 in 2300 nm.
V tem območju je prisotna absorpcija različnih vodikovih kovalentnih vezi (C–H, N–H, O–
H). Silicij z vodikovimi atomi ni v neposrednem stiku, Sims in sod. pa predpostavljajo, da
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silikatne strukture preko svojih hidroksilnih skupin vplivajo na okolico. V naši raziskavi
smo optične spektre merili le do 888 nm, tako da direktnega vpliva silicija na hidroksilne
skupine ni bilo mogoče zaznati.
Pričakovali smo tudi vpliv na optične lastnosti v UV-delu spektra, toda tam sta odbojnost
in presevnost tako nizki, da so potencialne razlike pod pragom zaznave.

6. SKLEPI
Analizo spektralnih, biokemijskih in morfoloških lastnosti med rastno sezono lahko
povzamemo tako:
1.) Vsebnost fitolitov se med rastno sezono ne povečuje. Listi iz drugega vzorčenja
vsebujejo najmanj fitolitov.
2.) Vsebnost klorofila a je največja pri tretjem vzorčenju, vsebnost UV-absorbirajočih
snovi pa pri prvem. Vsebnosti klorofilov, karotenoidov, antocianov in UVabsorbirajočih snovi med rastno sezono ne naraščajo.
3.) Vsebnost antocianov in fitolitov je nasprotno korelirana.
4.) Optične lastnosti med vsemi vzorčenji so primerljive. Listi iz prvega vzorčenja
prepustijo več zelene in rumene svetlobe.
5.) Vpliva fitolitov na optične lastnosti nismo zaznali.
6.) Razlik v morfoloških in biokemijskih lastnostih med vzorčenji je dovolj, da lahko
liste posameznih vzorčenj grupiramo v štiri gruče, ki ustrezajo posameznim
vzorčenjem.
7.) Redundančna analiza je pokazala, da je vsebnost klorofila a nasprotno korelirana z
intenziteto rumene in zelene svetlobe, tako pri odbojnih kot pri presevnih spektrih.
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7. POVZETEK
V diplomski nalogi smo proučevali optične lastnosti listov trstične pisanke (Phalaris
arudinacea) in spreminjanje vsebnosti fitolitov med rastno sezono. Opravili smo tri
vzorčenja (22. 5., 10. 7. in 1. 10. 2012). Vzorčili smo po 10 rastlin, meritve pa smo opravili
na mladih in starih, vendar še vitalnih listih. Zanimala nas je povezava med optičnimi
lastnostmi ter morfološkimi in biokemijskimi lastnostmi.
Rastline smo nabrali na območju Cerkniškega jezera, pri požiralniku Rešeto. V laboratoriju
smo opravili meritve odbojnosti in presevnosti na zgornji in spodnji površini listov in
biokemijske analize (določili vsebnost klorofilov, karotenoidov, antocianov ter UVabsorbirajočih snovi) ter morfološko in anatomsko analizirali liste. Izmerili smo specifično
listno površino, vsebnost vode, podrobneje določili zgradbo lista (izmerili debelino lista,
zgornje in spodnje povrhnjice ter mezofila), določili število listnih rež in trihomov ter
vsebnost silicijevih fitolitov.
Optične lastnosti listov so imele nekatere skupne značilnosti, in sicer nizko odbojnost in
presevnost v UV-delu spektra. V vidnem območju imajo vsi spektri vrh v zelenem
področju (550 nm), nato pa odbojnost v bližnjem infrardečem delu spektra močno naraste.
V vidnem območju so optične lastnosti lista podrejene procesu fotosinteze, v NIR-območju
pa si visoko odbojnost pojasnjujemo s pomanjkanjem absorbcijskih snovi. Presevni spektri
izkazujejo enako obliko. Pri naših vzorcih opazimo le majhne razlike med starimi in
mladimi listi iz prvega vzorčenja (v rumenem in zelenem delu presevnih spektrov). Listi
posameznih vzorčenj so si po biokemijskih in morfoloških lastnostih med seboj podobni.
Razlike so opazne le pri večji količini UV-absorbirajočih snovi v primerkih iz prvega
vzorčenja in večji količini klorofila a v primerkih iz tretjega vzorčenja. Z metodo gručenja
vidimo na dendrogramu, da so si med seboj najbolj podobni mladi listi vseh vzorčenj,
najbolj pa se razlikujejo stari listi iz prvega vzorčenja.
Izmerili smo deleže fitolitov v suhi masi, ki znašajo med 3 in 7 %. Naraščanja silicijevih
fitolitov med sezono nismo opazili, prav tako nismo zaznali vpliva fitolitov na optične
lastnosti.
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Opazili pa smo obratno sorazmerno korelacijo med količino antocianov in vsebnostjo
fitolitov, saj je za rastlino energetsko ugodnejša sinteza fitolitov kakor antocianov.
Količina fitolitov sovpada tudi z višino vodostaja, vendar je potrebnih več vzorčenj, da bi
preverili, ali je korelacija zgolj naključna.
Naredili smo redundančno analizo za odbojne in presevne spektre, kjer smo preučili vpliv
morfoloških in biokemijskih lastnosti na optične značilnosti. Analiza je pokazala, da ima
količina klorofila a največji vpliv na odbojnost in presevnost. Količina klorofila je
nasprotno korelirana z intenziteto v rumenem in zelenem delu spektra.
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8. PRENOS PRIDOBLJENEGA ZNANJA NA POUK V OSNOVNI ŠOLI
8.1.

Izbira tematike

Trstična pisanka in sorodne vrste trav, so zaradi svojih generalističnih lastnostih primerne
za delo v osnovnih šolah, saj so nezahtevne za vzdrževanje in lahko dostopne. Odziv
rastline na okoljske dejavnike je lahko viden na morfološki in anatomski ravni že s prostim
očesom (npr. rumenenje listov, venenje rastline, večja razdalja med členki, majhna rast,
bujno ali šibko razraščanje itd.).
Po pregledu posodobljenih učnih načrtov za naravoslovje in biologijo se je izkazalo, da bi
tematiko diplomskega dela lahko obravnavali pri pouku naravoslovja v 6. razredu pri
vsebinskem sklopu: Živa narava (Prilagoditve rastlin na okolje) ali pa v višjih razredih pri
izbirnem predmetu: Organizmi v naravnem in umetnem okolju.
Tematiko bi bilo najbolje izvesti v obliki projektnega učnega dela (PUD). Idealno bi bilo,
če bi učenci aktivno in samostojno izvajali meritve, sistematično opazovali ter beležili
rezultate in na koncu samostojno prišli do zaključkov ter povezali rezultate s pridobljenim
teoretičnim znanjem. Učitelj bi jim le dajal navodila za delo ter jih po potrebi usmerjal.
Projektno delo bi se začelo z uvodno uro, kjer bi učitelj podal učencem nekaj splošnih
informacij o preučevani rastlini ter o vplivu in pomenu svetlobe za rastlino. Nato bi podal
splošna navodila za izvedbo projektnega učnega dela. Naslednjo uro bi skupaj z učenci
napravili poskus. V osrednjem delu PUD-a, ki bi trajal več tednov, bi po eno uro namenili
opazovanju in beleženju rezultatov. Projekt bi zaključili s predstavitvijo poteka dela in
rezultatov poskusa v pisni in ustni obliki.
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PROJEKTNO UČNO DELO
Razred: 6

Predmet : Naravoslovje
Izbirni predmet: Organizmi v naravnem in

Razred: 8 in 9

umetnem okolju
Naslov projektnega ODZIV RASTLINE NA STRESNE DEJAVNIKE OKOLJA
učnega dela
Vsebinski sklop

Živa narava (6. R)
Organizmi v naravnem in umetnem okolju (izbirni predmet)

Učna enota

Prilagoditve rastlin na okolje (6. R)
Organizmi v naravnem okolju

Cilji

Učenci:
 Spoznajo, da so rastline v naravi pogosto izpostavljene
najrazličnejšim stresnim dejavnikom.
 Spoznajo, da se rastlina na razmere iz okolja odzove na
morfološki in anatomski ravni.
 Spoznajo uporabnost trave (bioakumulatorji)
 Spoznajo, da so lahko v okolju zaradi naravnih vzrokov ali
človeških poseganj snovi, ki jih rastline lahko akumulirajo
(in ki so v večjih količinah škodljive za rastline).

Učne oblike

Frontalna in skupinska

Učne metode

Razlaga,
poročanje

Učni pripomočki
Delovni list

pogovor,

praktično

delo,

opazovanje,

beleženje,
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Potek projektnega učnega dela
Potrebščine:


Trava



Rokavice



Steklene posode ali vaze



Voda (lahko vodovodna)



Jedilna barvila ali črnilo (po potrebi)



Ravnilo ali milimetrski papir



Merilni valj (ali posoda z določeno oznako)



Alkoholni flomaster



Papirnate brisače ali vata



Svinčnik, barvice



Učni list



Fotoaparat
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Uvod

1. Ura: Uvod
Učitelj učencem predstavi nekaj lastnosti trav in vpliv soli, sonca (sevanja) ter
večje količine vode na rastline. Nato jim predstavi potek praktičnega dela ter jim
razdeli učne liste. Učence razdeli v skupine. Razdeli jih glede na število učencev v
razredu in glede na obseg raziskovalnega dela ter jih opozori na morebitno
ustrezno zaščito in upoštevanje navodil.

2. Ura: Izvajanje poskusa
Učenci posode (vaze) operejo in ustrezno označijo z dogovorjenimi oznakami. Na
mizo postavijo poskusne posode ter vanje posejejo enako število semen trave (ali
posadijo enako število odraslih rastlin) v vsak lonček. Nato počakamo, da rastline
vzklijejo (ali da se prilagodijo na nove razmere). Pred začetkom poskusa si skrbno
zabeležijo videz rastlin.

Nato pustijo kontrolno skupino (vazo) na istem mestu, eno posodo premaknejo v
temen prostor (npr. omaro), drugo posodo postavijo na čim bolj svetel prostor
(opoldansko sonce), rastline iz tretje posode bodo izdatno zalivali, rastline iz četrte
bodo zalivali za polovico manj. V peto pa vodi za zalivanje dodajo črnilo oziroma
jedilna barvila. Količina vzorcev se lahko prilagodi številu okoljskih dejavnikov,
katerih vpliv si želijo učenci spoznati in preučiti.
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Osrednji del

3. Ura (po 1. tednu)
Vsaka skupina pogleda svoje rastline. Svoja opažanja in meritve zabeležijo na
učni list. Učitelj se pogovori z učenci o njihovih opažanjih.
Po končanem opazovanju in beleženju rezultatov vrnejo rastline na svoja mesta.
Vse rastline zalijejo z za njih točno določeno količino vode (ali slane raztopine).

4. Ura (po 2. tednih)
Vsaka skupina pogleda svoje rastline in ponovno zabeleži rezultate in opažanja.
Izpolnijo delovni list ter se pogovorijo z učiteljem o opažanjih.
Nato po končanem poskusu pospravijo potrebščine ter pomijejo posodo (po
potrebi se lahko poskus tudi podaljša).
Po končanem eksperimentalnem delu učitelj poda navodila za izdelavo poročila in
ustne predstavitve rezultatov.

Zaključek
5. in 6. ura : Vsaka skupina predstavi svoje rezultate
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“Morda res nisem prišel tja, kamor sem bil namenjen, vendar mislim, da sem končal
tam, kjer bi moral biti. ”
― Douglas Adams, Skrivnostni zmenek z davno pozabljenimi bogovi
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nasvete, popravke in vzpodbudne besede.
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ne glede na vse in me spodbujala ko sem obupavala.
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PRILOGE IN PREGLEDNICE
Vzorec

Teren

M1
M2
M3
S1
S3
S3

Datum

1
2
3
1
2
3

Vsebnost silicijevih
fitolitov
[%]
6,8%
2,7%
7,4%
6,4%
3,6%
6,5%

22.5.2012
10.7.2012
1.10.2012
22.5.2012
10.7.2012
1.10.2012

±0,1 %
±0,2 %
±1,6 %
±1,5 %
±0,3 %
±1,3 %

Preglednica 2: Povprečne vrednosti vsebnosti silicijevih fitolitov
Podana so povprečja in standardni odkloni. N=3.
Vzorec

Teren

M1
M2
M3
S1

Datum
1
2
3
1

Vsebnost vode

SLA

[%]
72
58
55
71

22.5.2012
10.7.2012
1.10.2012
22.5.2012

±3
±9
±5
±5

[cm2g-1]
226
170
153
239

Preglednica 3: Povprečne vrednosti vsebnosti vode in specifične listne površine
Podana so povprečja in standardni odkloni. N=10.
Vzorec

Teren

M1
M2
M3
S1

Datum
1
2
3
1

22.5.2012
10.7.2012
1.10.2012
22.5.2012

Kla
±29
±30
±18
±30

Klb

[mg/g]
4,9
5,6
12,1
0,8

±1,5
±1,5
±2,2
±0,2

Kar

[mg/g]
2,1
3,0
5,0
1,5

±0,6
±1,1
±1,0
±0,4

[mg/g]
1,4
1,5
3,7
0,9

±0,4
±0,3
±0,6
±0,1

Preglednica 4: Povprečne vrednosti koncentracije fotosinteteznih barvil
Podana so povprečja in standardni odkloni. N=10.
Vzorec
M1
M2
M3
S1

Teren

Datum
1
2
3
1

22.5.2012
10.7.2012
1.10.2012
22.5.2012

Antociani
[a.u./g]
102
393
94
155

UVA
±25
±96
±19
±40

[a.u./mg]
7,1
4,5
3,4
3,1

UVB
±1,2
±1,2
±1,2
±0,5

[a.u./mg]
11,5
6,4
5,2
5,5

±2,1
±1,8
±3,7
±0,8

Preglednica 5: Povprečne vrednosti količine antocianov in UV-A ter UV-B-absorbirajočih
snovi
Podana so povprečja in standardni odkloni. N=10.

Vzorec

Teren

M1
M2
M3
S1

Datum

1
2
3
1

22.5.2012
10.7.2012
1.10.2012
22.5.2012

Gostota rež
zgoraj
[1/mm2]
133
155
152
61

Gostota rež
spodaj
±31
±18
±32
±16

[1/mm2]
163
202
200
71

Gostota
trihomov spodaj
±31
±26
±41
±20

[1/mm2]
182
245
258
51

±54
±35
±59
±27

Višina reže
zgoraj
[μm]
34
±4
31
±2
31
±3
44 ±10

Preglednica 6: Povprečne vrednosti gostote in velikosti rež in trihomov
Podana so povprečja in standardni odkloni. N=10.
Vzorec
M1
M2
M3
S1

Teren

Datum
1
2
3
1

22.5.2012
10.7.2012
1.10.2012
22.5.2012

Debelina lista
[μm]
203
±31
154
±21
187
±27
253
±42

Zgornja povrhnjica
[μm]
21
±3
16
±2
20
±2
27
±6

Preglednica 7: Povprečne vrednosti debeline lista in povrhnjice
Podana so povprečja in standardni odkloni. N=10.

Spodnja povrhnjica
[μm]
23
±4
16
±3
20
±3
28
±6

Priloga A: Sezonske spremembe v odbojnosti (reflektanci) in prepustnosti (transmitanci) znotraj
UV-B barvnega pasu
Prikazane so spodnje in zgornje stani listov. Odbojnost in prepustnost seveda ne moreta biti
negativni, te vrednosti so posledica šuma, vendar pa so vseeno prikazane.

Priloga B: Sezonske spremembe v odbojnosti (reflektanci) in prepustnosti (transmitanci) znotraj
UV-A barvnega pasu

Priloga C: Sezonske spremembe v odbojnosti (reflektanci) in prepustnosti (transmitanci) znotraj
vijoličnega barvnega pasu

Priloga D: Sezonske spremembe v odbojnosti (reflektanci) in prepustnosti (transmitanci) znotraj
modrega barvnega pasu

Priloga E: Sezonske spremembe v odbojnosti (reflektanci) in prepustnosti (transmitanci) znotraj
rumenega barvnega pasu

Priloga F: Sezonske spremembe v odbojnosti (reflektanci) in prepustnosti (transmitanci) znotraj
zelenega barvnega pasu

Priloga G: Sezonske spremembe v odbojnosti (reflektanci) in prepustnosti (transmitanci) znotraj
rdečega barvnega pasu

Priloga H: Sezonske spremembe v odbojnosti (reflektanci) in prepustnosti (transmitanci) znotraj
bližnjega infrardečega (NIR) barvnega pasu

Priloga I: Učni list za učence – Prilagoditve rastlin na okolje

Ime in priimek:

Skupina:

Učni list – PRILAGODITVE RASTLIN NA OKOLJE (ODZIV
RASTLINE NA STRESNE DEJAVNIKE OKOLJA)

Datum opazovanja:
1. Potrebščine:

2. Nariši shemo poskusa, pri katerem smo travo gojili v različnih razmerah. Ustrezno
označi posodice!

3. Pred seboj imaš posodico s travo. Oglej si rastlino in jo skiciraj (lahko tudi
fotografiraš). Na skici označi ustrezne dele.

4. Na podlagi opazovanj in meritev določenih lastnosti rastlin izpolni spodnjo
preglednico. Primerjaj svoj vzorec s kontrolno skupino!
Dolžina rastline
Barva in velikost listov
Število listov na eni rastlini
Dolžina in razvejanost korenin
Splošen videz rastlin

5. Kakšne spremembe pričakuješ v nadaljevanju poskusa? Zakaj?

