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sl
sl/en
V okviru diplomskega dela smo raziskovali optične lastnosti listov navadnega trsta
(Phragmites australis), vpliv anatomskih in biokemijskih lastnosti na odbojne in
presevne spektre ter razlike v lastnostih med različno starimi listi. Ugotavljali smo
tudi vsebnost fitolitov v listih in njihov vpliv na odbojnost in presevnost. Rastline
smo nabrali v sestojih trsta na Cerkniškem jezeru. Merili smo vsebnost klorofila a
in b, karotenoidov, antocianov in UV absorbirajočih snovi, lastnosti zgradbe lista
ter njihove optične lastnosti v območju od 280-880 nm. Listi so se med seboj
najbolj razlikovali v debelini kutikule in mezofila ter številu listnih reţ. Po
biokemijskih parametrih najbolj odstopajo stari julijski listi. V vsebnosti fitolitov
med starimi in mladimi listi v ni razlik. Razlike so se pokazale med junijskimi in
julijskimi listi. Krivulje odbojnih in presevnih spektrov so si po obliki med seboj
podobne ne glede na starost listov. Odbojni in presevni spektri imajo relativno
nizko odbojnost in prepustnost v UV in vidnem delu spektra ter relativno visoko
odbojnost in prepustnost v NIR območju. Z RDA analizo smo ugotovili, da so na
odbojnost najbolj vplivali: vsebnost karotenoidov, klorofila a, dolţina bodičk,
dolţina reţ ter debelina mezofila, na presevnost pa število reţ na zgornji povrhnjici
in debelina zgornje povrhnjice. Bistvena razlika med junijskimi in julijskimi listi se
je pokazala v NIR območju spektra, kjer so imeli junijski listi bistveno niţjo
odbojnost.
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OPTICAL PROPERTIES AND PHYTOLIT CONTENT IN COMMON REED
Graduation Thesis (University studies)
XI, 39 str., 23 pregl., 8 sl., 21 vir.
sl
sl/en
We studied the optical properties of common reed leaves (Phragmites australis),
the influence of anatomical and biochemical characteristics on light reflectance and
transmittance and the differences in characteristics between the leaves of different
age. We also determined the content of phytoliths in leaves and their influence on
reflectance and transmittance. Plants were collected in reed stands at Lake
Cerknica. We have measured the concentration of chlorophyll a and b, carotenoids,
anthocyanins and UV-absorbing compounds, the structural properties of the leaves,
and their optical properties in the range of 280 to 880 nm. The leaves differed the
most in the thickness of the cuticle and mesophyll and the number of stomata.
Biochemical parameters differ the most in old leaves, sampled in July. The content
of phytoliths in old and young leaves was very similar. The leaves differed the most
in June and July. Curves of reflectance and transmittance spectra have similar
shape irrespective of the age of the leaves. We measured relatively low reflectance
and transmittance in the ultraviolet and visible part of the spectrum and a relatively
high reflectance and transmittance in the NIR range. The RDA analysis revealed
that the reflectance spectra are the most affected by the content of carotenoids,
chlorophyll a, the length of prickle hairs, the length of the stomata and the thickness
of the mesophyll, while the transmittance spectra are affected by the number of
stomata in the upper epidermis and the thickness of the upper epidermis. The most
pronounced difference between the June and July leaves is evident in the NIR
region, as leaves sampled in June had significantly lower reflectance.
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1

UVOD

Sončno sevanje vpliva na skoraj vsak vidik ţivega in neţivega okolja na Zemljini površini
in blizu nje. Ima velik pomen za podnebni sistem in vegetacijo, ki pokriva planet. Poleg
pomena za kmetijstvo, hortikulturo in gozdarstvo, je razumevanje optičnih lastnosti listov
v vidnem in infrardečem polju ključnega pomena pri daljinskem zaznavanju kot tudi pri
določanju vpliva vegetacije na globalno segrevanje in ogljikov ciklus. Razvoj daljinskega
zaznavanja je tako eden od poglavitnih razlogov za raziskovanje optičnih lastnosti listov in
njihove biokemijske sestave.
Pri optičnih lastnostih listov se najbolj osredotočamo na reflektanco ali odbojnost in
transmitanco ali presevnost svetlobe v različnih delih lista. Meritve optičnih lastnosti
omogočajo tudi določanje biokemijskih lastnosti listov. Tako je tudi znanje o biokemiji
listov izhodiščnega pomena za razumevanje odbojnosti in presevnosti listov
(Chandraseharan, 2005).
Silicij je najpogostejši element v Zemeljski skorji, znan po svojem blagodejnem vplivu in
bistvenega pomena za mnoge organizme. Mnoge kopenske (npr. trave) kot tudi vodne
rastline kopičijo velike količine amorfnega silicija v svojih tkivih. V ekosistemih, v katerih
prevladujejo rastlinske vrste, ki kopičijo silicij (npr. trave), kroţijo visoke koncentracije
silicija s pomočjo razgradnje. Tudi to kroţenje je posebej izrazito na mokriščih in barjih.
Rastlinska vrsta, ki je najverjetneje zelo pomembna v kroţenju silicija, je navadni trst.
Amorfni silicij ima pozitivne učinke na produkcijo biomase trav, deluje kot obramba pred
patogeni in rastlinojedci ter blaţi stres, povzročen z različnimi okoljskimi dejavniki.
Kremen se vgrajuje v celične stene rastlin z mineralizacijo kot mikroskopski delci (fitoliti)
in kot amorfni silicij, ki tvori dvojno plast tik pod kutikulo. Transport silicija poteka v
obliki silicijeve kisline v listih rastlin (Schaller in sod., 2013).
V okviru diplomskega dela smo s pomočjo raziskav ugotavljali, kako vpliva vsebnost
fitolitov na optične lastnosti pri navadnem trstu, kakšen vpliv ima zgradba in biokemijske
lastnosti listov navadnega trsta na optične lastnosti in vsebnost silicija ter kakšen vpliv ima
pri tem različna starost listov.
Hipoteze:
1. Optične lastnosti mladih in starih listov navadnega trsta se bodo precej razlikovale,
kar je povezano z njihovimi morfološkimi, anatomskimi in biokemijskimi
značilnostmi.
2. Vsebnost fitolitov bo bistveno vplivala na odbojnost in presevnost svetlobe v listih.
3. V UV območju bosta odbojnost in presevnost nizki, v vidnem območju bo
prevladoval vpliv biokemijskih lastnosti, v NIR območju bosta prevladovala vpliva
anatomskih in morfoloških značilnosti lista.
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2

PREGLED OBJAV

Listi imajo več nalog, med najpomembnejše spadajo: zbiranje sončne energije, sprejemanje
ogljikovega dioksida in zmanjševanje izgub vode. Dobra usklajenost teh funkcij zagotavlja
optimalno delovanje fotosinteze. Listi kaţejo veliko raznolikost v optičnih lastnostih, ki
niso samo vrstno specifične, ampak so odvisne tudi od okoljskih dejavnikov (Klančnik in
sod., 2011).
Zelena barva vegetacije in neskončno drugih barv, ki se pojavljajo skozi letne čase, je
poznano dejstvo. Razni pigmenti, ki pogojujejo različne barve, so dobro raziskani na
področju biokemije listov. Veliko raziskav je opisalo, kako biokemijske lastnosti vplivajo
na optične lastnosti listov, vendar so pomembne tudi anatomske lastnosti listov. To je
trenutno najbolj aktivno področje raziskav, rezultati katerih nam omogočajo razumevanje
daljinskega zaznavanja in vodijo do boljšega razumevanja transporta fotonov skozi list
(Chandrasekharan, 2005).
Znanje o interakciji sončevega sevanja z vegetacijo je ključnega pomena, da lahko
razumemo in obdelamo podatke daljinskega zaznavanja kmetijskih in drugih naravnih
virov. Rastlinski list ima običajno nizko odbojnost v vidnem delu spektra (400-700 nm)
zaradi močne absorpcije klorofilov in relativno visoko odbojnost v NIR (700-1300 nm)
območju zaradi notranje razpršenosti lista in nične absorpcije ter relativno nizko odbojnost
v IR območju nad 1300 nm valovne dolţine zaradi močne absorpcije vode (Knipling,
1970). Več raziskav dokazuje, da se rastlina odzove na negativne vplive iz okolja s
povečano odbojnostjo svetlobe. Največje odstopanje se kaţe na območju zelene (550 nm)
in rdeče (700 nm) valovne dolţine (Baltzer in Thomas, 2005).
Za razumevanje rastlinskega delovanja je pomembno poznavanje lastnosti listov, kot je
vsebnost vode, pigmentov, kot so klorofili, karotenoidi in antociani ter specifične listne
površine (SLA; cm2 g-1). Vsebnost vode je pomemben faktor pri reguliranju temperature in
vlage. Pigmenti so bistveni pri sprejemanju in izrabljanju svetlobe ter zaščiti poti
negativnim vplivom sončnega sevanja. SLA pa je listna strukturna lastnost, povezana s
procesi fotosinteze in ostalimi kemijskimi procesi (Asner in Martin, 2008).
Ultravijolično sevanje (UV; 280-400 nm) predstavlja precej majhen, ampak pomemben del
svetlobnega spektra za rastline. Izpostavljenost UV ţarkom, predvsem niţjih valovnih
dolţin v UV-B območju (280-315 nm), ima morebitne škodljive posledice na rastlinah,
vključno z motnjami delovanja bioloških makromolekul (DNA, proteini in lipidi),
motnjami oksidacije, delnim zavrtjem fotosinteze in nazadnje zavrtjem v rasti in
produktivnosti (Barnes in sod., 2014). UV spekter je razdeljen na tri segmente; UV-A:
320-400 nm, UV-B: 280-320 nm in UV-C: 100-280nm. Krajša, kot je valovna dolţina,
večjo energijo ima (Yoshimura in sod., 2009).
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Ko svetloba zadane list, se del svetlobe odbije. Rastlinska odbojnost je pogojena z listno
površino in njegovo strukturo, kot tudi s koncentracijo in porazdelitvijo biokemijskih
komponent (Peñuelas in Filella, 1998). Optične lastnosti lista pod indirektno svetlobo so
verjetno drugačne kot pod direktno, vendar je tehnična izvedba meritev odbojnosti pod
indirektno svetlobo oteţena. List prepušča večji del direktne kot indirektne svetlobe, kar
nakazuje na razlike v lokaciji absorpcije znotraj lista (Gorton in sod., 2010).
2.1

OPTIČNE LASTNOSTI IN ANATOMIJA LISTOV

Ključni dejavnik pri interakciji svetlobe z listi je njihova anatomija. Vsak del lista, od
medceličnih prostorov, napolnjenih z zrakom, stebričastega tkiva, gobastega tkiva,
epidermisa (zgornja in spodnja povrhnjica), do kutikule, igra pomembno vlogo pri vplivu
na odbojnost in presevnost listov (Chandrasekharan, 2005). Optične lastnosti lista naj bi
bile odvisne od sprememb v anatomiji lista preko njihove pomembne funkcije pri
določanju razporejanja svetlobe znotraj lista (Baltzer in Thomas, 2005).
Splošno je znano, da je odbojnost lista v NIR območju v prvi vrsti pod vplivom listnih
struktur, v vidnem območju nanjo vplivajo fotosintezni pigmenti in v IR območju nanjo
vpliva vsebnost vode v listih (Klančnik in sod., 2012).
2.1.1 Listna površina
Strukture na listni površini, kot so voskasta kutikula in trihomi, zmanjšujejo prodiranje
svetlobnega sevanja v mezofil. Rast trihomov zahteva tudi manj energije kot druge
strukture, zato so slednji varčnejša zaščita pred prehudim sončnim sevanjem in
preprečujejo izparevanje vode (Klančnik in sod., 2012).
Prilagajanje svetlobi se pogosto kaţe v povečanju debeline kutikule, katere primarna
funkcija je zaščita pred izgubo vode (Baltzer in Thomas, 2005). Debelina kutikule
pomembno vpliva na količino odbite svetlobe in tako vpliva na sprejemanje in
prerazporejanje svetlobe po njeni površini. Spreminjanje debeline kutikule lahko spremeni
odbojnost listne površine. Prisotnost in gostota trihomov vplivata na odbojnost v vidnem
delu spektra. Njihov vpliv v NIR območju pa se spreminja (Liew in sod., 2008).
V raziskavi Holmesa in Keillerja (2002) je bilo ugotovljeno, da prisotnost dlačic in voskov
na površini listov vpliva na odbojnost in presevnost. Dlakavi listi so bolj odbijali daljše
valovne dolţine kot UV sevanje. Obseg tega učinka je odvisen od tipa dlačic. Voskasti listi
pa so zelo učinkovito odbijali tako UV sevanje kot daljše valovne dolţine. Raziskava je
bila opravljena na 45 različnih rodovih tako, da je bil zajet širok razpon rastlin.
Epidermis lista je selektivni filter za sončno sevanje – absorbira veliko potencialno
škodljivih UV ţarkov, medtem ko preseva valovne dolţine vidne svetlobe, ki so potrebne
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za fotosintezo v spodaj leţečem mezofilu (Barnes in sod., 2015). Epidermalne celice so
zelo različne v celični strukturi in so med seboj prepletene brez vmesnih prostorov, razen
listnih reţ. Listne reţe so prisotne na obeh povrhnjicah, še posebej na spodnji. Celice, ki
obdajajo listne reţe, vsebujejo kloroplaste, medtem ko jih epidermalne celice ne (Liew in
sod., 2008).
Konveksne epidermalne celice lahko sprejemajo in usmerjajo svetlobo, ki lahko poveča
moţnost prestrezanja fotonov s kloroplasti. Konveksnost epidermalnih celic se med
vrstami razlikuje, kar bi lahko vplivalo na usmerjanje svetlobe (Baltzer in Thomas, 2005).
2.1.2 Listna sredica (mezofil)
Stebričasti mezofil je zasnovan iz posebnih parenhimatskih celic, ki so podaljšane v
navpični smeri glede na listno površino. Te celice vsebujejo nešteto kloroplastov, ki močno
absorbirajo svetlobo, še posebej v rdečem in modrem delu spektra. Svetloba, ki se zbere
preko konveksnih epidermalnih celic, se usmeri v stebričaste celice, ki delujejo kot optična
vlakna in razširijo vidno svetlobo globlje v notranja tkiva. Pod stebričastim tkivom leţi
gobasto tkivo, ki je sestavljeno iz okroglih celic ali celic nepravilnih oblik, ki tvorijo
vmesne prostore in vsebujejo manj kloroplastov (Liew in sod., 2008).
Oblika celic stebričastega tkiva v mezofilu lista lahko vpliva na prodiranje svetlobe znotraj
lista, prav tako na spremembe v obliki celic gobastega tkiva. Znotrajcelična struktura, še
posebej zračni prostori v gobastem tkivu, naj bi bili posebej pomembni pri določanju
odbojnosti v NIR območju (700 – 1300 nm) zaradi odbojnih razlik med celicami in
znotrajceličnimi zračnimi prostori, ki povzročajo lom svetlobe zaradi slabe absorbance v
NIR območju (Baltzer in Thomas, 2005).
2.2

OPTIČNE LASTNOSTI IN BIOKEMIJA LISTOV

2.2.1 Klorofili in karotenoidi
Odbojnost in presevnost lista v vidnem delu spektra naj bi bila odvisna predvsem od
vsebnosti klorofilov. Koncentracija klorofila se navadno zmanjša kot odziv na povečano
količino svetlobe. Takšen odziv je po predvidevanjih v povezavi s povečano odbojnostjo
lista, vendar malo podatkov potrjuje ta predvidevanja (Baltzer in Thomas, 2005). V njuni
raziskavi so se pri optičnih lastnostih listov pokazale velike, vrstno specifične razlike v
odzivu na svetlobo. Koncentracija pigmentov, v prvi vrsti vsebnost klorofila kot tudi
karotenoidov, je bila dober pokazatelj tako odbojnosti kot absorpcije svetlobe. Svetloba je
imela večji vpliv na odbojnost, kar je povezano predvsem z razlikami v koncentracijah
klorofila.
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Ko bolezni in zunanji negativni vplivi direktno vplivajo na odbojnost posameznega lista, se
največje spremembe pogosto pojavijo v vidnem delu spektra in ne v IR območju zaradi
občutljivosti klorofila na zunanje dejavnike (Knipling, 1870).
V raziskavi so Klančnik in sod. (2012) opazili pomembno povezavo med vsebnostjo
klorofila a, antociani in karotenoidi v rdečem delu spektra. Karotenoidi lahko igrajo vlogo
dodatnih pigmentov, kadar primanjkuje svetlobe. Razporejanje pigmentov v organele tako
klorofilov kot karotenoidov, vodi do efekta, ki zmanjšuje sprejemanje svetlobe v območju
največje absorbance teh pigmentov (Lee, 2009). Spremembe v listni odbojnosti,
presevnosti in absorbanci, ki se navadno pojavljajo z negativnimi vplivi iz okolice, še
posebej v daljno rdečem in zeleno-rumenem delu spektra, se pojavljajo zaradi
zmanjševanja koncentracije klorofila pod negativnimi vplivi iz okolja (Carter in Knapp,
2001).
2.2.2 Antociani
Antociani naj bi ugodno vplivali na preţivetje rastlin, na katere vplivajo različni neugodni
dejavniki, kot so visoka temperatura, suša, primanjkovanje dušika. Takšne razmere so
pogoste na območjih presihajočih jezer (Klančnik in sod., 2012).
Harborne (1957) je opravil meritve spektra nekaj 30 antocianov v območju 240 – 600 nm.
Enostavnejši antociani kaţejo podobno absorpcijo svetlobe v ultravijoličnem delu, v
vidnem delu spektra pa je razlika očitna.
2.2.3 UV absorbirajoče snovi
Opaziti je, da imajo višje rastline univerzalno enake optične lastnosti listov v UV območju:
nizko odbojnost (okoli 5 %) in nično presevnost. En sam zeleni list absorbira 95 % UV
sevanja, večinoma zaradi UV absorbirajočih snovi, kot so flavonoidi (Yoshimura in sod.,
2009).
2.3

FITOLITI

Fitoliti so delci amorfnega silicija, vgrajenega v rastlini. Fitoliti so poznani tudi kot
rastlinski opal, silicijeve celice in silicijevi delci (Cook in Leishman, 2010).
Silicij se lahko nalaga kjerkoli v rastlini. Delci silicija posnemajo obliko celičnih in
medceličnih prostorov, v katerih se nalagajo, posledično so fitoliti različnih oblik in
velikosti, kar je pogojeno z rastlinsko vrsto (Cook in Leishman, 20120). Silicij je prisoten
v vseh rastlinah, predstavlja nekje med 0,1 % in 10 % suhe mase in presega koncentracije
mnogih drugih rastlinskih makronutrientov. Iz tal prehaja preko korenin v obliki silicijeve
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kisline, potuje preko ksilema in se nato vgradi v celično steno, v medcelične prostore in
trihome kot amorfni silicij. Kot silicijeva kislina ima silicij več biokemijskih funkcij, kot
npr. povečevanje produktivnosti encimov za obrambo pred negativnimi vplivi, medtem ko
oborjeni silicij opravlja vrsto fizikalnih funkcij, kot npr. zmanjševanje transpiracije skozi
plast kremena pod kutikulo. Čeprav ni potrjen kot esencialni element za rast rastlin, silicij
deluje kot hranilo, ki zmanjšuje vplive mnogih negativnih dejavnikov, kot je pomanjkanje
vode, zastrupitev s teţkimi kovinami, pomanjkanje hranil, slanost in temperaturne
spremembe. Poleg tega je silicij pomemben in učinkovit pri zaščiti proti rastlinojedcem.
Koncentracije silicija v rastlini so odvisne od razpoloţljive silicijeve kisline v substratu in
so vrstno specifične. V travah (Poaceae), kjer so listi relativno kratkoţiveči, naj bi bil
silicij uporabljen kot energijsko varčnejši, vendar razpoloţljiv strukturni material, za
razliko od nekaterih dvokaličnic, kjer so listi relativno dolgoţiveči in je bolje investirati v
kvalitetnejši, vendar draţji gradnik, kot je lignin. Glede na to, da je silicij v rastlinah
splošno prisoten, njegova vloga verjetno ni omejena na trave, ampak je lahko pomemben
faktor pri listnih funkcijah in strategijah pri različnih rastlinah rastlinskega kraljestva. V
raziskavi je bilo ugotovljeno, da je v kratkoţivečih listih prisotna večja koncentracija
silicija kot v dolgoţivečih vrstah. Koncentracija silicija je bila precej višja pri enoletnicah
kot pri trajnicah za večino rastlinskih vrst. Med redom in druţino ni bilo bistvenih razlik v
količini silicija pri enoletnicah in trajnicah, razen pri Poales in Poaceae, kjer so imele
enoletnice višjo koncentracijo silicija (Cooke in Leishman, 2011).
V raziskavi Agarie in sod. (1996), ki je bila opravljena na listih riţa, je bilo ugotovljeno, da
silicij nima nobenega vpliva na anatomske značilnosti znotraj lista, prečni prerez listov z
različno vsebnostjo silicija ni pokazal nobenih ključnih razlik v organizaciji mezofila.
Poleg tega je bila debelina celične stene, ki navadno zmanjšuje presevnost svetlobe skozi
epidermis, večja v listih, katerim je bil dodan silicij kot v listih, ki tega dodatka niso
prejeli. Prav tako je bila odbojnost in presevnost v listih z dodatkom silicija in v listih brez
dodatka skoraj enaka. Na podlagi teh rezultatov je bilo ugotovljeno, da silicij ne vpliva na
optične lastnosti riţevih listov.
Na podlagi trenutnega znanja lahko zaključimo, da silicij v rastlinah ni inerten, ampak
deluje kot fizična ali mehanska prepreka. Ne nalaga se samo v celično steno, ampak je
aktivno prisoten pri metabolnih procesih, še posebej pri rastlinah, ki so izpostavljene
raznim spremembam v okolju (Liang in sod., 2007).
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3
3.1

MATERIALI IN METODE
OBRAVNAVANA RASTLINSKA VRSTA

3.1.1 Navadni trst
Navadni trst (Phragmites australis) je ena najbolj razširjenih močvirskih rastlinskih vrst na
Zemlji. Navadni trst spada v druţino trav (Poaceae), cveti jeseni, cvetovi so rjave barve.
Zraste od 200 do 400 cm v višino. Tvori obseţne sestoje, ki so zelo pomembni za številne
ribe, ptice in nevretenčarje, zato je v mnogih delih sveta pomembna mokriščna vrsta
(Struyf in sod., 2007). V Sloveniji je eden obseţnejših sestojev na Cerkniškem jezeru.
3.2

METODE DELA

3.2.1 Opis rastišča
Cerkniško jezero se pojavlja na dnu kraškega polja imenovanega Cerkniško polje in
predstavlja tipično obliko presihajočega jezera. Kotlina Cerkniškega polja je dvakrat letno
napolnjena z vodo; spomladi in pozno jeseni ali zgodaj pozimi, medtem ko se sušno
obdobje navadno začne pozno spomladi. Skozi leto se pojavljajo velika nihanja količine
vode in zaradi različnega vodnega reţima tukaj prevladujejo rastline z amfibijskimi
karakteristikami (Klančnik in sod., 2012).
3.2.2 Nabiranje materiala
Nabiranje materiala je potekalo na območju Cerkniškega jezera, kjer je vzorčena rastlina
prisotna v večjem obsegu. Nabiranje je potekalo dvakrat, in sicer junija 2012 ter julija
2012. Nabirali smo liste zdravih rastlin, ki so bile razvite do te mere, da so imele razvite
stare in mlade liste. Nabirali smo v sončnem vremenu. Material smo shranili v plastične
vreče in ga prinesli v laboratorij, kjer smo ga namočili v vodo, da bi ostal sveţ. Meritve
odbojnih spektrov smo opravili takoj, na sveţem materialu na zdravih listih, ostale meritve
smo opravili kasneje. Nabrani material smo shranili v zamrzovalnik.
3.2.3 Meritve optičnih lastnosti listov
Meritve prepustnosti in odbojnosti smo merili na sveţe nabranih starih in mladih listih.
Meritve smo opravljali na obeh straneh lista. Odbojnost smo merili na zgornji površini
lista, prepustnost pa na spodnji površini lista. Meritve smo opravljali na desetih mladih
listih in desetih starih listih rastline.
Odbojne spektre listov smo merili s prenosnim spektrofotometrom Jaz Modular Optical
Sensing Suite (Ocean Optic, Inc., Dunedin, USA). Liste smo namestili pod integracijsko
sfero, ki je z optičnimi kabli povezana s spektrofotometrom in svetlobnim virom (UV –
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VIS-NIR). Meritve odbojnih spektrov smo izvajali v območju valovnih dolţin od 290 do
887 nm z ločljivostjo pribliţno 0,3 nm. Pred izvajanjem meritev smo spektrofotometer
kalibrirali na referenčne vrednosti s pomočjo bele referenčne ploščice (100 % odbojnost) in
teme (0 % odbojnost).
3.2.4 Specifična listna površina
Iz sveţe nabranih listov smo izrezali kroţce z znano površino (uporabili smo luknjač s
premerom 8 mm), sveţe kroţce smo stehtali in jih posušili. Po 24 urah sušenja pri
temperaturi 105 °C smo kroţcem določili še suho maso, tako da smo jih ponovno stehtali.
Izračunali smo specifično listno površino (SLA), ki je količnik med površino vzorca in
njegovo suho maso [cm2 mg-1].
3.2.5 Vsebnost vode
Vsebnost vode v rastlini smo določili tako, da smo od rastline vzeli po tri liste in jim
določili sveţo maso, po sušenju (24 ur, 105 °C) pa še suho maso. Iz dobljenih podatkov
smo izračunali vsebnost vode.
3.2.6 Zgradba lista
Naredili smo prečne prereze lista na sredini, to je predel lista, kjer smo merili reflektanco
in transmitanco. Za vsak list smo merili parametre na petih mestih, izogibali smo se ţilam
in robnim delom lista. Merili smo debelino lista, debelino kutikule, debelino zgornje in
spodnje povrhnjice ter debelino stebričastega in gobastega tkiva.
3.2.7 Število, velikost listnih rež in trihomov
Liste smo na zgornji in spodnji povrhnjici premazali s tanko plastjo prozornega laka in
počakali, da se posuši. Nato smo liste prelepili s prozornim lepilnim trakom, ki smo ga
previdno odstranili in prilepili na objektno stekelce. Z mikroskopom smo analizirali
dolţino in širino listnih reţ (µm) ter njihovo gostoto na zgornji in spodnji povrhnjici (cm 2).
Prešteli in premerili smo reţe na petih vidnih poljih. Naredili smo tudi odtise trihomov in
analizirali njihovo dolţino (µm) ter gostoto (cm2). Prav tako smo prešteli in premerili
trihome na petih vidnih poljih.
3.2.8 Biokemijske analize
Za določanje vsebnosti listnih barvil (klorofili, karotenoidi, antociani) in UV
absorbirajočih snovi smo uporabili izrezane kroţce s premerom 8 mm, ki smo si jih
predhodno pripravili in hranili v zamrzovalniku. Uporabili smo 10 vzorcev mladih in 10
vzorcev starih listov navadnega trsta.
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3.2.9 Klorofili in karotenoidi
Vsebnosti karotenoidov ter klorofilov a in b smo določali po metodi Lichtenthaler in
Buschmann (2001a, 2001b). Vzorce smo strli v terilnici, ekstrahirali v 10 mL acetona (100
% (v/v)) in centrifugirali (4000 rpm, 4 °C, 4 min) v centrifugirkah za klorofil ter odčitali
prostornine ekstraktov. Ekstinkcije smo zmerili z VIS spektrofotometrom pri valovnih
dolţinah 470, 645 in 662 nm. Vsebnost klorofilov (Kl a in Kl b) ter karotenoidov (Kar)
smo izrazili na suho maso (g) in površino vzorca (cm2) s pomočjo spodnjih enačb:
Kl a [mg/g; mg/cm²] = ca*V/ss; ca*V/P

…(1)

Kl b [mg/g; mg/cm²] = cb*V*ss/; cb*V/P

…(2)

Kar [mg/g; mg/cm²] = (1000E470-1,9ca-63,14cb)*V/ss/214; (1000E470-1,9ca63,14cb)*V/P/214
…(3)
ca - koncentracija klorofila a (11,24 E662-2,04 E645)
cb - koncentracija klorofila b (20,13 E645-4,19 E662)
V - volumen ekstrakta [mL]
ss - suha masa vzorca [g]
P - površina vzorca [dm²]
E - ekstinkcija pri izbrani valovni dolţini
3.2.10 Antociani
Vsebnost antocianov smo določali po Khareju in Guruprasadu (1993). Vzorce smo stehtali
v terilnici in ekstrahirali v 10 mL ekstrakcijskega medija (metanol : HCl (37 %) = 99:1
(v/v)), centrifugirali (4000 rpm, 4 °C, 4 min) in odčitali prostornine ekstraktov. Vzorce
smo shranili v temi (24 ur, 3-5 °C). Ekstinkcije smo izmerili pri 530 nm z VIS
spektrofotometrom. Vsebnost antocianov (Ant) smo izrazili v relativnih enotah s pomočjo
spodnje enačbe:
Ant (relativna enota) = E530*V/ss; E530*V/P

…(4)

E530 - ekstinkcija pri valovni dolţini 530 nm
V - prostornina ekstrakta [mL]
ss - suha masa [g]
P - površina vzorca [cm2]
3.2.11 UV absorbirajoče snovi
Vsebnost UV-A in UV-B absorbirajočih snovi (UV-A 320-400 nm, UV-B 280-320nm)
smo določali po Caldwellu (1968). Sveţe vzorce smo stehtali v terilnici, ekstrahirali v 10
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mL ekstrakcijskega medija (metanol : destilirana voda : HCl (37 %) = 79:20:1 (v/v)), 20
min smo inkubirali. Sledilo je centrifugiranje (4000 rpm, 10 °C, 10 min), nato smo odčitali
prostornine ekstraktov. Ekstinkcije pri valovnih dolţinah od 280 do 400 nm smo določili
spektrofotometrično (UV/VIS spektrofotometer). Vsebnost UV absorbirajočih snovi smo
izračunali kot integral ekstinkcijskih vrednosti od 280 do 320 ter od 320 do 400 nm.
Vsebnost UV-absorbirajočih snovi smo izrazili v relativnih enotah s spodnjo enačbo:
UV abs (relativna enota) = I*V-1*ss-1; I+V-1*P-1

…(5)

I - integral ekstinkcijskih vrednosti v intervalu 280-320 nm (UV-b abs) ter 320-400 nm
(UV-A abs).
V - prostornina ekstrakta [mL]
ss - suha masa snovi [g]
P - površina vzorca [cm-2]
3.2.12 Določanje vsebnosti fitolitov
Ekstrakcija fitolitov je potekala s totalnim razklopom. Posušen rastlinski material z znano
maso smo narezali na koščke in jih v epruvetah prelili s HNO3. Epruvete smo postavili v
termoblok in segrevali do popolnega razklopa rastlinskih tkiv. Ekstrahirane fitolite smo
nučirali skozi teflonski filter, ki smo ga predhodno posušili in stehtali. Filter smo prelili še
s klorovodikovo kislino, da smo iz ekstrakta izprali še morebitne ostanke kalcija, na koncu
pa smo filter sprali še z destilirano vodo. Filter z ekstrahiranimi fitoliti smo posušili,
ponovno stehtali in določili maso ekstrahiranih fitolitov glede na maso suhega rastlinskega
tkiva.
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3.3

STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV

Iz pridobljenih podatkov smo izračunali povprečja, srednje vrednosti in standardne
odklone. Statistično analizo smo opravili na desetih vzorcih, pri fitolitih pa na treh vzorcih.
Normalno porazdelitev podatkov smo testirali s Shapiro-Wilkovim testom. Razlike v
morfoloških in biokemijskih parametrih med starimi in mladimi listi v juniju in juliju smo
statistično primerjali z ANOVO; pri podatkih, ki so bili razporejeni normalno. Pri
podatkih, za katere nismo mogli trditi, da so normalno razporejeni, pa smo uporabili MannWhitneyjev test in Kruskal-Wallisov test. Rezultate odbojnosti in presevnosti listov smo
ponazorili z grafi odbojnosti in presevnosti kot primerjavo med mladimi in starimi listi ter
primerjavo med meritvami v mesecu juniju in juliju.
Morfološke analize smo opravljali na izbranih desetih listih in rezultate parametrov, ki se
najbolj razlikujejo, prikazali v škatlastih diagramih (bloxplot), ki so razdeljeni v 4 četrtine.
Ročaji predstavljajo mejne vrednosti, srednja horizontalna črta predstavlja srednjo
vrednost. Zvezdice in krogci predstavljajo ekstremne vrednosti. Merjeni spekter smo
razdelili na posamezna območja (UV - B (280-319), UV - A (320-399), vijolično (400454,99), modro (455-499,99), zeleno (500-579.99), rumeno (580-619,99), rdeče (620699,99), NIR (700-886,99).
Podatke o morfoloških lastnostih in biokemijskih lastnostih smo analizirali s kombiniranim
Pearsonovim in Spearmanovim korelacijskim koeficientom, ki smo ga opravili s
programom Past 3.12 (Paleontological Statistics software package for education and data
analysis, Hammer, Harper, D.A.T., Ryan, P.D. 2001). Povezavo med določenimi parametri
in spektri smo ponazorili s klustersko redundančno analizo (RDA), ki ponazarja, kolikšna
povezava obstaja in kateri parametri so pomembno vplivali na optične lastnosti in koliko %
variabilnost spektrov razloţi posamičen izmed parametrov. Povezavo smo potrdili z
verjetnostjo p ≤ 0,05.
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4

REZULTATI
OPTIČNE LASTNOSTI LISTA

4.1

Meritve odbojnosti in presevnosti lista smo merili na spodnji in zgornji strani desetih
vzorcev mladih in starih listov navadnega trsta, ki smo jih nabrali v juniju in juliju.
Odbojnost in presevnost smo primerjali med mladimi in starimi listi, kot tudi ugotavljali
spremembe v juniju in juliju. Meritve smo ponazorili v raztresenem grafikonu, kjer smo
prikazali rezultate s pomočjo drsečega povprečja desetih obdobij. V splošnem ni velikih
razlik med zgornjo in spodnjo stranjo lista kot tudi ne med mladimi in starimi listi. Večje
razlike so opazne med junijskimi in julijskimi vzorci, še posebej pri odbojnosti (Slika 5).
4.1.1 Odbojnost
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Slika 1: Odbojna spektra mladih in starih listov navadnega trsta (P. australis), merjena na zgornji strani listov
v mesecu juniju, n=10.

Odbojnost mladih in starih listov je v mesecu juniju relativno nizka v UV območju (280400 nm), prav tako v vidnem delu spektra, kjer doseţe vrh v zelenem delu nekje pri 560
nm. Relativno visoka je v NIR območju, kjer pa je odbojnost starih listov višja od
odbojnosti mladih. Odbojna spektra sta si najbolj podobna ravno v NIR območju, nekje od
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700 do 750 nm. V splošnem mladi lisi odbijejo več svetlobe kot stari listi, vendar razlike
niso velike (Slika 1).
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Slika 2: Odbojni spektri mladih in starih listov navadnega trsta (P. australis), merjeni na spodnji in zgornji
strani listov v mesecu juliju, n=10.

Odbojnost se med mladimi in starimi listi v mesecu juliju najbolj razlikuje v UV delu
spektra (280-400 nm). Odbojnost na zgornji strani listov je niţja od odbojnosti na spodnji
strani. Najniţja je odbojnost starih listov, najvišja pa odbojnost mladih listov. V vidnem
delu spektra (400-700 nm) je odbojnost relativno nizka, z maksimumom v zelenem delu
spektra nekje pri 560 nm. Najbolj so si spektri podobni v NIR območju med 700 in 800 nm
(Slika 2).
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Slika 3: Odbojni spektri mladih in starih listov navadnega trsta (P. australis), merjeni na zgornji strani listov.
Primerjava med junijskimi in julijskimi vzorci, n=10.

Najbolj se odbojni spektri, merjeni v juniju in juliju, med seboj razlikujejo na zgornji strani
listov, predvsem v NIR območju (700-890 nm), kjer je odbojnost pri junijskih listih niţja
od odbojnosti pri julijskih listih. Odbojnost je tako v juniju kot juliju v UV območju in
vidnem delu spektra relativno nizka. Maksimum doseţe v zelenem nekje pri 560 nm.
Odbojnost v vidnem delu spektra je nekoliko višja pri mladih listih kot pri starih. Ta
razlika je najbolj očitna v zelenem delu spektra (Slika 3).

15
Jelenko N. Optične lastnosti in vsebnost fitolitov pri navadnem trstu.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in Biologija, 2016

4.1.2 Presevnost
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Slika 4: Presevna spektra mladih in starih listov navadnega trsta (P. australis), merjena na zgornji strani lista
v mesecu juniju (n=10).

Slika 4 prikazuje presevna spektra mladih in starih listov navadnega trsta, merjena na
zgornji strani lista v mesecu juniju. Spektra sta si najbolj podobna v UV območju in
vidnem delu z vrhom nekje pri 560 nm (zeleni). Presevnost je najniţja v UV območju,
relativno nizka v vidnem delu, naraste v zelenem delu, kjer je presevnost mladih listov
višja od presevnosti starih, nato doseţe minimum nekje pri 680 nm (rdeča) ter strmo
naraste v NIR območju, kjer doseţe maksimum nekje pri 760 nm. V splošnem je
presevnost mladih listov višja od presevnosti starih listov.
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Slika 5: Presevni spektri mladih in starih listov navadnega trsta (P. australis), merjeni na spodnji in zgornji
strani listov v mesecu juliju, n=10.

Na sliki 5 je prikazana razlika med presevnimi spektri, merjena na spodnji in zgornji strani
mladih in starih listov v mesecu juliju. Spektri so si med seboj zelo podobni še posebej v
UV območju in vidnem delu, največja razlika je v zelenem delu, kjer je presevnost mladih
listov višja od presevnosti starih. Minimum spektri doseţejo v rdečem območju,
maksimum pa v NIR območju spektra. V splošnem je presevnost mladih listov višja od
presevnosti starih. Razlika v presevnosti med meritvami na spodnji in zgornji strani lista je
minimalna.
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Slika 6: Presevni spektri mladih in starih listov navadnega trsta (P. australis), merjeni na zgornji strani listov.
Primerjava med junijskimi in julijskimi vzorci, n=10.

Med spektri presevnosti v juniju in juliju ni velikih razlik (Slika 6). Med seboj so si zelo
podobni, še posebej v UV območju in vidnem delu spektra kot tudi v NIR območju.
Presevnost je najniţja v rdečem delu spektra, najvišja pa v NIR območju nekje pr 650 nm.
V vidnem delu spektra doseţe maksimum v zelenem območju. Tu so največje razlike med
spektri. Mladi listi imajo višjo presevnost kot stari listi, katerih presevnost se bistveno ne
razlikuje. Najvišjo presevnost imajo mladi listi v juliju.
4.2

ANATOMSKE IN MORFOLOŠKE ANALIZE LISTA

V Preglednici 1 so predstavljene vsebnosti vode, SLA ter debelina lista in mezofila starih
in mladih listov navadnega trsta v mesecu juniju in juliju.
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Preglednica 1: Vsebnost vode, SLA ter debelina lista in mezofila starih in mladih listov navadnega trsta v
mesecu juniju in juliju. Prikazane so povprečne vrednosti ± SD, n=10 ter značilnosti razlik med njimi, ki smo
jih izračunali s pomočjo ANOVE oz. Mann-Whitney testa. Prikazane so statistično značilne razlike.
Parameter
Stari-junij
Mladi-junij
Stari-julij
Mladi-julij
Vsebnost vode [%]
66,3 ± 2,0a
67,1 ± 2,1a
57,5 ± 0,9b
70,1 ± 2,7c
2
a
b
b
SLA [cm /mg]
0,04 ± 0,01
0,05 ± 0,01
0,05 ± 0,01
0,05 ± 0,004b
a
b
b
Debelina lista [µm]
271,6 ± 18,3
238,8 ± 22,0
219,3 ± 29,4
141,9 ± 14,5c
a
b
b
Debelina mezofila [µm]
210,1 ±17,3
162,4 ± 17,0
180,2 ± 27,8
113,7 ± 13,3c

4.2.1 Vsebnost vode
Največ vode vsebujejo mladi listi v juliju, najmanj pa stari listi v juliju. Vsebnost vode v
mladih in starih listih v juniju je pribliţno enaka. Vsebnost vode se med starimi in mladimi
listi v mesecu juniju in juliju statistično razlikuje. Stari listi se v juniju razlikujejo od starih
in mladih v juliju. Enako je z mladimi listi v juniju. Stari in mladi listi se v juliju statistično
razlikujejo od vseh.
4.2.2 Specifična listna površina
Najmanjšo specifično listno površino (SLA) imajo stari listi v juniju, največjo pa mladi
listi v juniju. Statistično se specifična listna površina starih listov v juniju razlikuje od
vseh, mladi listi v juniju, stari listi ter mladi listi v juliju pa se razlikujejo od starih listov v
juniju.
4.2.3 Zgradba lista
Listi so najdebelejši v juniju (pri starih listih) in najtanjši v juliju (pri mladih listih).
Statistično se debelina starih listov v juniju razlikuje od vseh, mladi listi v juniju in stari
listi v juliju pa se razlikujejo od starih listov v juniju in mladih listov v juliju.
4.2.4 Debelina mezofila
Listna sredica je najdebelejša pri starih listih v juniju in najtanjša pri mladih listih v juliju.
Statistično se debelina mezofila starih listov v juniju razlikuje od vseh ostalih. Enako je z
mladimi listi v juliju. Mladi listi v juniju in stari listi v juliju pa se razlikujejo od starih
listov v juniju in mladih listov v juliju.
V Preglednici 2 so predstavljene lastnosti zgornje in spodnje površine lista starih in mladih
listov navadnega trsta v mesecu juniju in juliju.
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Preglednica 2: Lastnosti zgornje in spodnje površine lista starih in mladih listov navadnega trsta v mesecu
juniju in juliju. Prikazane so povprečne vrednosti ± SD, n=10 ter značilnosti razlik med njimi, ki smo jih
izračunali s pomočjo ANOVE oz. Mann-Whitney testa. Prikazane so statistično značilne razlike.
Parameter
Stari-junij
Mladi-junij
Stari-julij
Mladi-julij
Zgornja povrhnjica
Debelina kutikule [µm]
1,4 ± 0,2a
1,4 ± 0,2a
1,2 ± 0,1ab
1,1 ± 0,2b
ab
a
b
Debelina zg. povrhnjice [µm]
14,1 ± 1,7
12,9 ± 1,4
17,6 ± 1,6
15,1 ± 1,2ac
2
a
b
ab
Gostota reţ [cm ]
332,1 ± 31,5
398,2 ± 39,0
376,3 ± 58,4
460,4 ± 81,5bc
a
a
a
Širina reţ [µm]
10,3 ± 0,7
10,4 ± 0,4
10,6 ± 0,4
9,2 ± 0,3b
a
a
a
Dolţina reţ [µm]
19,6 ± 0,7
20,1 ± 0,9
19,6 ± 0,6
17,5 ± 0,8b
2
a
ab
ab
Gostota trihomov [cm ]
61,8 ± 26,5
91,7 ± 43,3
104,1 ± 70,7
122,6 ± 36,0b
a
a
a
Dolţina trihomov [µm]
15,7 ± 0,9
14,7 ± 1,1
15,8 ± 1,3
13,3 ± 1,4b
Spodnja povrhnjica
Debelina sp. povrhnjice [µm]
17,3 ± 1,3a
14,1 ± 1,8ab
13,7 ± 1,7ab
11,7 ± 1,3b
2
a
ab
a
Gostota reţ [cm ]
560,7 ± 72,9
605,3 ± 85,6
549,8 ± 102,2
723,2 ± 161,3b
a
ab
b
Širina reţ [µm]
9,7 ± 0,7
10,2 ± 0,5
10,5 ± 0,4
8,9 ± 0,3c
a
a
a
Dolţina reţ [µm]
19,9 ± 0,9
20,1 ± 1,0
20,4 ± 0,7
17,6 ± 0,7b
Gostota trihomov [cm2]
278,0 ± 70,4a
253,7 ± 89,2a
291,3 ± 88,2a
333,1 ± 119,4a
a
b
ab
Dolţina trihomov [µm]
20,2 ± 2,2
16,2 ± 1,7
18,6 ± 1,7
15,3 ± 1,3b

4.2.5 Debelina kutikule
Kutikula je najdebelejša pri mladih listih v juniju in najtanjša pri mladih listih v juliju.
Statistično se mladi in stari listi v juniju razlikujejo od mladih listov v juliju. Stari listi v
juliju se ne razlikujejo od nobenih.
4.2.6 Debelina spodnje povrhnjice
Debelina spodnje povrhnjice je najširša pri starih listih v juniju in najtanjša pri mladih
listih v juliju. Statistično se debelina spodnje povrhnjice pri mladih listih v juniju kot pri
starih listih v juliju razlikuje od mladih listov v juliju. Stari listi v juniju se razlikujejo od
vseh ostalih.
4.2.7 Število, velikost listih rež in trihomov
Dolţina reţ je pribliţno enaka na zgornji kot na spodnji strani listov. Nekoliko krajše reţe
so pri mladih listih v juliju. Statistično se dolţina reţ na zgornji strani starih listov v juniju
razlikuje od mladih v juliju, prav tako se od mladih v juliju razlikujejo tudi mladi v juniju
in stari v juliju. Na spodnji strani lista so statistične razlike enake kot na zgornji strani lista.
Dolţina trihomov (bodičk) je pribliţno enaka tako na zgornji kot na spodnji strani lista.
Nekoliko daljši so trihomi pri starih listih na spodnji strani. Statistične razlike na spodnji
strani lista so med starimi v juniju in mladimi v juliju ter med starimi in mladimi v juniju.
Mladi v juniju se razlikujejo od starih v juniju kot tudi od starih v juliju. Na zgornji strani
lista se stari in mladi v juniju kot stari v juliju razlikujejo od mladih v juliju.
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Gostota reţ je podobna tako na spodnji kot na zgornji strani listov. Na zgornji strani je
niţja. Na obeh straneh nekoliko izstopajo mladi listi v juliju, kjer je gostota reţ večja.
Statistično se spodnja stran starih listov v juniju razlikuje od mladih listov v juliju. Prav
tako se stari listi v juliju razlikujejo od mladih v juliju. Na zgornji strani se stari listi v
juniju razlikujejo od mladih v juniju in od mladih v juliju. Mladi v juliju pa se razlikujejo
tudi od starih v juliju.
Gostota trihomov je na spodnji strani lista večja kot na zgornji strani. Na spodnji strani
lista je gostota sorazmerno enaka, nekoliko večja je pri mladih listih v juliju, enako je z
zgornjo stranjo lista. Statistično na spodnji strani lista ni razlik. Na zgornji strani pa se stari
listi v juniju razlikujejo od mladih v juliju.
Širina reţ je pribliţno enaka na obeh straneh lista. Nekoliko manjša je širina reţ pri mladih
listih v juliju. Statistično se na spodnji strani lista stari listi v juniju razlikujejo od starih v
juliju kot tudi od mladih v juliju. Mladi v juniju pa se razlikujejo od mladih v juliju. Na
zgornji strani lista se stari v juniju razlikujejo od mladih v juliju, prav tako se mladi v
juniju in stari v juliju razlikujejo od mladih listov v juliju.
4.3

BIOKEMIJSKE ANALIZE LISTA

V Preglednici 3 so predstavljene biokemijske lastnosti starih in mladih listov navadnega
trsta v mesecu juniju in juliju.
Preglednica 3: Biokemijske lastnosti starih in mladih listov navadnega trsta v mesecu juniju in juliju.
Prikazane so povprečne vrednosti ± SD, n=10 ter značilnosti razlik med njimi, ki smo jih izračunali s
pomočjo ANOVE oz. Mann-Whitney testa. Prikazane so statistično značilne razlike.
Biokemijski parametri
Stari-junij
Mladi-junij
Stari-julij
Mladi-julij
Kl a na površino [mg/dm2]
2,7 ± 0,3a
2,7 ± 0,4a
4,1 ± 0,8b
2,7 ± 0,4a
2
a
ac
b
Kl b na površino [mg/dm ]
1,0 ± 0,2
1,1 ± 0,2
2,0 ± 0,5
1,7 ± 0,2c
2
a
a
b
Kar na površino [mg/dm ]
0,7 ± 0,1
0,6 ± 0,1
1,1 ± 0,2
0,8 ± 0,1c
a
bc
c
Kl a na suho maso [mg/g]
1,0 ± 0,2
1,3 ± 0,2
2,0 ± 0,5
1,3 ± 0,2bc
a
a
b
Kl b na suho maso [mg/g]
0,4 ± 0,1
0,5 ± 0,1
1,0 ± 0,3
0,6 ± 0,1a
a
a
b
Kar na suho maso [mg/g]
0,2 ± 0,04
0,3 ± 0,1
0,5 ± 0,1
0,4 ± 0,1c
a
a
b
Ant (relativna enota) P
1,0 ± 0,3
0,9 ± 0,1
1,3 ± 0,2
0,9 ± 0,1a
a
a
b
Ant (relativna enota) ss
36,0 ± 6,8
40,2 ± 7,4
60,7 ± 13,3
41,3 ± 6,5a
a
a
b
UV-B abs (relativna enota) P
14,9 ± 1,6
15,2 ± 1,3
24,0 ± 4,0
18,7 ± 3,2c
a
a
b
UV-A abs (relativna enota) P
25,0 ± 3,5
24,3 v 2,6
32,9 ± 5,3
34,2 ± 7,0b
a
ab
b
UV-B abs (relativna enota) ss
567,4 ± 83,4
712,1 ± 102,2
1149,8 ± 192,0
854,9 ± 140,2c
a
b
c
UV-A abs (relativna enota) ss
955,9 ± 157,4
1141,7 ± 214,2
1578,7 ± 254,2
1568,7 ± 325,1c

4.3.1 Klorofili in karotenoidi
Vsebnost klorofilov a je najvišja pri starih listih v juliju, medtem ko je pri drugih skupinah
listov podobna. Statistično se vsebnost klorofilov a pri starih listih v juniju razlikuje od
vseh ostalih, enako je z vsebnostjo pri starih listih v juliju. Mladi listi v juniju in juliju pa
se razlikujejo od starih v juniju in juliju.
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Vsebnost klorofilov b je najvišja pri starih listih v juliju, medtem ko je pri drugih skupinah
listov podobna. Statistično se vsebnost klorofilov b pri starih listih v juniju razlikuje od
vsebnosti pri mladih in starih listih v juliju. Vsebnost klorofilov b se pri mladih listih v
juniju razlikuje od vsebnosti pri starih listih v juliju, katerih vsebnost se razlikuje od vseh.
Vsebnost karotenoidov je v juniju niţja kot v juliju. Vsebnost karotenoidov pri starih in
mladih listih v juniju je podobna. Večja razlika je med mladimi in starimi listi v juliju, kjer
je vsebnost karotenoidov večja pri starih listih. Statistično se stari listi v juniju razlikujejo
tako od starih v juliju kot od mladih v juliju. Enako je z mladimi listi v juniju. Stari in
mladi listi v juliju se razlikujejo od vseh ostalih.
4.3.2 Antociani
Vsebnost antocianov je pri mladih in starih listih v juniju in juliju podobna. Nekoliko večja
vsebnost antocianov je pri starih listih v juliju. Statistično se vsebnost antocianov pri starih
in mladih listih v juniju razlikuje od vsebnosti pri starih listih v juliju. Ta se razlikuje od
vseh.
4.3.3 UV absorbirajoče snovi
Vsebnost UV-A absorbirajočih snovi je višja v juliju kot v juniju, še posebej pri mladih
listih v juliju. Statistično se vsebnost UV-A absorbirajočih snovi pri starih in mladih listih
v juniju razlikuje od starih in mladih listov v juliju.
Vsebnost UV-B absorbirajočih snovi je pri mladih in starih listih v juniju ter pri mladih
listih v juliju podobna. Nekoliko višje vrednosti so pri starih listih v juliju. Statistično se
tako stari kot mladi listi v juliju razlikujejo od vseh ostalih, medtem ko se stari listi v juniju
kot tudi mladi listi v tem obdobju razlikujejo od mladih in starih v juliju.
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4.4

VSEBNOST FITOLITOV

Preglednica 4 prikazuje vsebnost fitolitov starih in mladih listov navadnega trsta v mesecu
juniju in juliju.
Preglednica 4: Vsebnost fitolitov, izraţenih v %, starih in mladih listov navadnega trsta v mesecu juniju in
juliju. Prikazane so povprečne vrednosti ± SD, n=3 ter značilnosti razlik med njimi, ki smo jih izračunali s
pomočjo ANOVE oz. Mann-Whitney testa. Prikazane so statistično značilne razlike.
Stari-junij
Fitoliti [%]

5,28 ± 0,15

Mladi-junij
ab

5,09 ± 0,18

a

Stari-julij
7,25 ± 0,33

Mladi-julij
c

7,11 ± 1,39bc

Vsebnost fitolitov je pri mladih in starih listih podobna. Večja razlika je med junijskimi in
julijskimi listi. Vsebnost fitolitov je pri julijskih listih večja kot pri junijskih. Statistično se
mladi listi v juniju razlikujejo od mladih v juliju in od starih v juliju. Stari listi v juniju se
razlikujejo od starih v juliju, stari v juliju pa se razlikujejo od mladih in starih v juniju.
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4.5

VPLIV MORFOLOŠKIH IN BIOKEMIJSKIH PARAMETROV NA OPTIČNE
LASTNOSTI LISTA

4.5.1 RDA analiza
Z uporabo redundančne analize smo ugotavljali, kateri dejavniki najbolje razloţijo vplive
morfoloških in biokemijskih parametrov na odbojnost oziroma presevnost listov. Izmed
proučevanih dejavnikov je na odbojnost najbolj vplivala vsebnost karotenoidov, ki je
razloţila 26 % variabilnosti (p=0,002), sledijo vsebnost klorofila a, ki je razloţila 24 %
variabilnosti (p=0,022), dolţina trihomov 16 % (p=0,020), dolţina reţ 13 % (p=0,008) ter
debelina mezofila 9 % (p=0,006). Vsebnost karotenoidov je negativno korelirala z
rumenim, zelenim in rdečim območjem spektra. Vsebnost klorofila a je negativno
korelirala z modrim delom spektra in pozitivno z NIR območjem. Dolţina trihomov je
negativno korelirala z UV-B območjem kot tudi debelina mezofila. Dolţina reţ je
pozitivno korelirala predvsem z zelenim in rumenim delom spektra (Slika 7).
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Slika 7: Ordinacijski diagram redundančne analize (RDA) prikazuje vplive morfoloških oziroma
biokemijskih parametrov na odbojnost (odvisne vrednosti). Rdeče puščice predstavljajo pojasnjevalne
spremenljivke (»Kl a« predstavlja vsebnost klorofilov a, »d tri« dolţino trihomov, »Kar«- vsebnost
karotenoidov, »dol rez« dolţino reţ in »d mezo« debelino mezofila. Modre puščice predstavljajo odzivne
spremenljivke (spektri, razdeljeni v razrede glede na dolţino intenzitet; rdeča, rumena, zelena, modra,
vijolična in NIR). Številke predstavljajo mlade in stare liste in različna obdobja: 1-10 stari listi junij, 11-20
mladi listi junij, 21-30 stari listi julij, 31-40 mladi listi julij.

Na presevnost spektrov je statistično značilno najbolj vplivalo število reţ na zgornji
povrhnjici in debelina zgornje povrhnjice. Število reţ za zgornji povrhnjici razloţi 10 %
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0.8

variabilnosti (p=0,008), debelina zgornje povrhnjice pa 6 % (p=0,046). Tako število reţ na
zgornji povrhnjici kot debelina zgornje povrhnjice sta pozitivno korelirala s presevnimi
spektri. Število reţ na zgornji povrhnjici je pozitivno koreliralo predvsem z zelenim,
rumenim in rdečim delom spektra, med tem ko je debelina zgornje povrhnjice pozitivno
korelirala predvsem z NIR območjem spektra (Slika 8). Ostali biokemijski in morfološki
parametri niso statistično značilno vplivali na odbojnost in presevnost listov.
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Slika 8: Ordinacijski diagram redundančne analize (RDA) prikazuje vplive morfoloških oziroma
biokemijskih parametrov na presevnost (odvisne vrednosti). Rdeče puščice predstavljajo pojasnjevalne
spremenljivke (»st rez zg« predstavlja število listnih reţ na zgornji povrhnjici, »d zg ep« pa debelino zgornje
povrhnjice). Modre puščice predstavljajo odzivne spremenljivke (spektri, razdeljeni v razrede glede na
dolţino intenzitet; rdeča, rumena, zelena, modra, vijolična in NIR). Številke predstavljajo mlade in stare liste
in različna obdobja: 1-10 stari listi junij, 11-20 mladi listi junij, 21-30 stari listi julij, 31-40 mladi listi julij.

RDA analiza vpliva količine fitolitov na odbojne in presevne spektre je pokazala, da fitoliti
razloţijo 37 % (p=0,014) variabilnosti odbojnih spektrov ter 34 % (p=0,004) variabilnosti
presevnih spektrov.
4.5.2 Korelacije med odbojnimi spektri in lastnostmi listov
4.5.2.1 Biokemijske značilnosti lista
Korelacijska analiza (Preglednica 5) je pokazala negativne korelacije med vsebnostjo
klorofilov a in b na površino vzorca z zelenim, rumenim in rdečim delom spektra, prav
tako s tem delom spektra negativno korelira vsebnost antocianov na površino vzorca ter
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vsebnost karotenoidov, ki negativno korelira z zelenim in rdečim delom spektra. Iz
preglednice je razvidna tudi pozitivna korelacija med vsebnostjo klorofilov b na suho maso
snovi z UV-A območjem in UV-B absorbirajoče snovi na suho maso z rdečim delom
spektra.
Preglednica 5: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem odbojnega spektra na zgornji strani starega lista navadnega trsta v mesecu juniju in
nekaterimi biokemijskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B UV-A vijolična modra zelena rumena rdeča NIR
Kl a[mg/cm2]
-0,22
-0,26
-0,34
-0,52
-0,75
-0,71
-0,72
-0,26
Kl b[mg/cm2]
0,17
0,05
-0,09
-0,33
-0,79
-0,79
-0,74
-0,13
Kar [mg/cm2]
-0,35
-0,35
-0,40
-0,53
-0,66
-0,63
-0,66
-0,28
Kl b[mg/g]
0,60
0,64
0,57
0,41
-0,17
-0,25
-0,05
-0,02
Ant na P (rel. en.)
-0,19
-0,32
-0,44
-0,59
-0,70
-0,67
-0,73
-0,19
UV-B abs na ss (rel. en.)
0,35
0,50
0,50
0,58
0,57
0,53
0,64
0,12

Iz spodnje preglednice (Preglednica 6) so razvidne pozitivne korelacije med vsebnostjo
klorofilov in zelenim delom spektra, vsebnost klorofilov b na površino poleg tega
pozitivno korelira še z NIR območjem.
Preglednica 6: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem odbojnega spektra na spodnji strani starega lista navadnega trsta v mesecu juliju in
nekaterimi biokemijskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B UV-A vijolična modra zelena rumena rdeča NIR
Kl a[mg/cm2]
0,47
0,52
0,38
0,39
0,71
0,60
0,53
0,44
Kl b[mg/cm2]
0,26
0,38
0,39
0,42
0,78
0,59
0,45
0,71
Kl b[mg/g]
0,27
0,35
0,27
0,28
0,67
0,54
0,41
0,60

Preglednica 7 predstavlja pozitivne korelacije med UV-B absorbirajočimi snovni na
površino in UV-B, vijoličnim, modrim in NIR delom spektra ter med vsebnostjo UV-A
absorbirajočimi snovmi na površino in UV-B, UV-A, vijoličnim, modrim in NIR
območjem.
Preglednica 7: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem odbojnega spektra na spodnji strani mladega lista navadnega trsta v mesecu juliju in
nekaterimi biokemijskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B UV-A vijolična
modra zelena rumena rdeča NIR
UV-B abs na P (rel. en.)
0,68
0,62
0,66
0,66
0,55
0,56
0,56
0,76
UV-A abs na P (rel. en.)
0,68
0,65
0,68
0,69
0,51
0,52
0,57
0,74

4.5.2.2 Anatomske značilnosti lista
Spodnje preglednice podajajo korelacije med anatomskimi ter morfološkimi lastnostmi
lista in odbojnimi spektri. Preglednica 8 prikazuje pozitivno korelacijo med specifično
listno površino ter vijoličnim, modrim in rdečim delom spektra. Prikazuje tudi pozitivno
korelacijo med debelino spodnje povrhnjice in NIR območjem spektra.
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Preglednica 8: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem odbojnega spektra na zgornji strani starega lista navadnega trsta v mesecu juniju in
nekaterimi anatomskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B UV-A vijolična modra zelena rumena rdeča NIR
SLA [cm2 mg-1]
0,44
0,58
0,65
0,74
0,60
0,52
0,67
0,12
debelina spodnje povrhnjice
0,43
0,45
0,31
0,30
0,03
0,02
0,10
0,67

Preglednica 9 prikazuje negativne korelacije med širino reţ na zgornji povrhnjici, UV-A in
modrim delom spektra ter dolţino reţ na zgornji povrhnjici in UV-A, vijoličnim, modrim,
zelenim, rumenim in rdečim delom spektra.
Preglednica 9: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem odbojnega spektra na zgornji strani mladega lista navadnega trsta v mesecu juniju in
nekaterimi anatomskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B
UV-A
vijolična
modra
zelena
rumena
rdeča
NIR
zg širina reţ
-0,51
-0,65
-0,63
-0,67
-0,34
-0,39
-0,51
-0,49
zg dolţina reţ
-0,59
-0,70
-0,70
-0,72
-0,70
-0,71
-0,79
-0,63

Preglednica 10 prikazuje pozitivne korelacije med širino reţ na spodnji povrhnjici in UVA, UV-B in vijoličnim delom spektra ter pozitivne korelacije med dolţino reţ na spodnji
povrhnjici in celotnim vidnim spektrom ter dolţino reţ na zgornji povrhnjici in modrim,
zelenim, rumenim in rdečim delom spektra. Negativne korelacije obstajajo med številom
reţ kot tudi gostoto reţ na spodnji povrhnjici in vijoličnim ter modrim delom spektra, med
številom reţ in gostoto na zgornji povrhnjici ter UV-B, UV-A, vijoličnim in modrim delom
spektra, prav tako med širino reţ na zgornji povrhnjici in rumenim delom spektra.
Preglednica 10: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem odbojnega spektra na zgornji strani starega lista navadnega trsta v mesecu juniju in
nekaterimi anatomskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B UV-A vijolična
modra
zelena rumena
rdeča NIR
sp število reţ
-0,42
-0,56
-0,69
-0,73
-0,35
-0,30
-0,48
0,24
sp gostota reţ
-0,42
-0,56
-0,69
-0,73
-0,35
-0,30
-0,48
0,24
sp širina reţ
0,79
0,76
0,75
0,51
-0,32
-0,39
-0,15
0,06
sp dolţina reţ
0,45
0,62
0,69
0,88
0,77
0,71
0,85
-0,07
zg število reţ
-0,65
-0,77
-0,84
-0,81
-0,33
-0,24
-0,47
-0,03
zg gostota reţ
-0,65
-0,77
-0,84
-0,81
-0,33
-0,24
-0,47
-0,03
zg širina reţ
0,43
0,32
0,31
0,06
-0,61
-0,66
-0,51
-0,18
zg dolţina reţ
0,41
0,56
0,57
0,69
0,68
0,64
0,75
0,27
zg dolţina trihomov
0,54
0,65
0,62
0,62
0,31
0,27
0,44
0,03

Preglednica 11 prikazuje negativno korelacijo med številom reţ in gostoto na spodnji
povrhnjici in NIR območjem ter pozitivne korelacije med širino reţ na spodnji povrhnjici
in vijoličnim ter modrim območjem, dolţino reţ na spodnji povrhnjici z zelenim delom in
dolţino trihomov na zgornji povrhnjici z zelenim in NIR območjem.

27
Jelenko N. Optične lastnosti in vsebnost fitolitov pri navadnem trstu.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in Biologija, 2016

Preglednica 11: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem odbojnega spektra na spodnji strani starega lista navadnega trsta v mesecu juliju in
nekaterimi anatomskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B UV-A vijolična
modra
zelena rumena
rdeča NIR
sp število reţ
0,32
-0,01
-0,25
-0,26
-0,62
-0,47
-0,20
-0,78
sp gostota reţ
0,32
-0,01
-0,25
-0,26
-0,62
-0,47
-0,20
-0,78
sp širina reţ
0,38
0,59
0,85
0,72
0,53
0,43
0,45
0,12
sp dolţina reţ
0,28
0,39
0,31
0,35
0,71
0,61
0,53
0,50
zg dolţina trihomov
0,02
0,20
0,32
0,43
0,70
0,58
0,39
0,83

Preglednica 12 prikazuje negativne korelacije med številom reţ in gostoto na zgornji
povrhnjici in NIR območjem spektra ter pozitivno korelacijo med dolţino reţ na zgornji
povrhnjici prav tako z NIR območjem spektra.
Preglednica 12: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem odbojnega spektra na zgornji strani mladega lista navadnega trsta v mesecu juliju in
nekaterimi anatomskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B
UV-A
vijolična
modra
zelena
rumena
rdeča
NIR
zg število reţ
-0,35
-0,18
-0,20
-0,21
-0,59
-0,56
-0,41
-0,72
zg gostota reţ
-0,35
-0,18
-0,20
-0,21
-0,59
-0,56
-0,41
-0,72
zg dolţina reţ
0,65
0,55
0,48
0,50
0,45
0,47
0,47
0,67

4.5.3 Korelacije med presevnimi spektri in lastnostmi listov
4.5.3.1 Biokemijske značilnosti lista
Spodnje preglednice podajajo korelacije med biokemijskimi značilnostmi lista in
presevnimi spektri. Preglednica 13 prikazuje negativne korelacije vsebnosti klorofilov a na
površino z zelenim in rumenim delom, vsebnosti karotenoidov na površino z zelenim
območjem, vsebnosti klorofilov a in karotenoidov na suho maso z UV-B, UV-A,
vijoličnim, modrim in rdečim območjem ter pozitivno korelacijo med UV-A
absorbirajočimi snovmi na površino in NIR območjem spektra.
Preglednica 13: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem presevnega spektra na zgornji strani starega lista navadnega trsta v mesecu juniju in
nekaterimi biokemijskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B UV-A vijolična modra zelena rumena rdeča NIR
Kl a[mg/cm2]
-0,32
-0,14
-0,34
-0,50
-0,78
-0,74
-0,54
-0,58
Kar [mg/cm2]
-0,46
-0,28
-0,47
-0,57
-0,70
-0,65
-0,59
-0,61
Kl a[mg/g]
-0,70
-0,78
-0,75
-0,75
-0,39
-0,33
-0,88
-0,50
Kar [mg/g]
-0,79
-0,83
-0,83
-0,82
-0,43
-0,36
-0,92
-0,57
UV-A abs na P (rel. en.)
0,43
0,30
0,57
0,43
0,62
0,58
0,60
0,75

Preglednica 14 prikazuje pozitivne korelacije med vsebnostjo klorofilov a na površini z
zelenim delom spektra, prav tako pozitivno korelirajo UV-A absorbirajoče snovi na suho
maso. Vsebnost klorofilov a na suho maso snovi pozitivno korelira z zelenim, rumenim in
NIR območjem.
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Preglednica 14: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem presevnega spektra na spodnji strani starega lista navadnega trsta v mesecu juliju in
nekaterimi biokemijskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B UV-A vijolična modra zelena rumena rdeča NIR
Kl a[mg/cm2]
0,01
-0,01
0,30
0,38
0,66
0,65
0,30
0,60
Kl a[mg/g]
0,04
-0,13
0,26
0,31
0,68
0,71
0,28
0,66
UV-A abs na ss (rel. en.)
0,56
-0,09
0,28
0,33
0,66
0,52
0,47
0,15

Preglednica 15 prikazuje negativne korelacije, in sicer med vsebnostjo klorofilov in UV-B
delom spektra, vsebnostjo antocianov na suho maso in vijoličnim ter modrim območjem
ter vsebnostjo UV-A absorbirajočimi snovmi na suho maso in rumenim območjem.
Preglednica 15: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem presevnega spektra na spodnji strani mladega lista navadnega trsta v mesecu juliju in
nekaterimi biokemijskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B UV-A vijolična modra zelena rumena rdeča NIR
Kl b[mg/cm2]
-0,75
-0,26
-0,42
-0,54
-0,34
-0,36
-0,54
-0,17
Kl b[mg/g]
-0,70
-0,33
-0,49
-0,61
-0,42
-0,44
-0,62
-0,29
Ant na ss (rel. en.)
-0,60
-0,53
-0,64
-0,65
-0,18
-0,23
-0,51
-0,11
UV-A abs na ss (rel. en.)
-0,41
0,26
-0,45
-0,50
-0,63
-0,64
-0,60
-0,58

4.5.3.2 Anatomske značilnosti lista
Preglednica 16 prikazuje negativne korelacije z nekaterimi anatomskimi lastnostmi lista.
Negativno korelirajo: debelina kutikule z rumenim delom, debelina mezofila in gobastega
tkiva pa z NIR območjem spektra.
Preglednica 16: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem presevnega spektra na zgornji strani starega lista navadnega trsta v mesecu juniju in
nekaterimi anatomskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B UV-A vijolična modra zelena rumena rdeča NIR
debelina kutikule
0,02
0,17
0,07
-0,09
-0,66
-0,69
-0,33
-0,42
debelina gobastega tkiva
-0,59
-0,43
-0,54
-0,55
-0,52
-0,50
-0,62
-0,73
debelina mezofila
-0,18
0,03
-0,13
0,06
-0,48
-0,46
-0,20
-0,72

Preglednica 17 prikazuje negativne korelacije s specifično listno površino in UV-B ter
vijoličnim območjem ter mezofila z UV-A območjem. Pozitivno korelira debelina zgornje
povrhnjice z modrim delom spektra.
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Preglednica 17: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem presevnega spektra na zgornji strani starega lista navadnega trsta v mesecu juliju in
nekaterimi anatomskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B UV-A vijolična modra zelena rumena rdeča NIR
SLA [cm2 mg-1]
-0,72 -0,35
-0,71
-0,20
-0,19
-0,01
-0,23 0,02
debelina spodnje povrhnjice
-0,03 0,27
0,35
0,49
0,10
0,15
0,44
-0,09
debelina zgornje povrhnjice
0,07
0,22
0,43
0,67
0,22
0,15
0,48
-0,08
debelina stebričastega tkiva
-0,48 -0,78
-0,43
-0,30
-0,37
-0,16
-0,47 -0,47
debelina gobastega tkiva
-0,10 -0,66
-0,20
-0,05
-0,01
0,14
-0,26 -0,19
debelina mezofila
-0,16 -0,68
-0,26
-0,07
-0,09
0,08
-0,28 -0,32

Preglednica 18 prikazuje negativne korelacije med specifično listno površino in modrim
delom, med debelino lista in UV-B območjem, debelino spodnje povrhnjice in zelenim,
rumenim in NIR območjem, debelino zgornje povrhnjice in zelenim, rumenim, rdečim in
NIR območjem, med debelino stebričastega tkiva in UV-B in UV-A območjem ter
debelino mezofila in UV-B območjem. Pozitivna korelacija obstaja med debelino kutikule
in vijoličnim in modrim delom spektra.
Preglednica 18: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem presevnega spektra na zgornji strani mladega lista navadnega trsta v mesecu juliju in
nekaterimi anatomskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B UV-A vijolična modra zelena rumena rdeča NIR
SLA [cm2 mg-1]
0,31
0,42
-0,41
-0,64
-0,44
-0,47
-0,35 -0,56
debelina lista
-0,71 -0,56
-0,32
-0,18
-0,47
-0,45
-0,46 -0,57
debelina kutikule
-0,31 -0,16
0,66
0,77
0,42
0,48
0,52
0,24
debelina spodnje povrhnjice
-0,35 -0,17
-0,52
-0,43
-0,64
-0,64
-0,61 -0,63
debelina zgornje povrhnjice
-0,34 -0,07
-0,49
-0,51
-0,73
-0,73
-0,64 -0,71
debelina stebričastega tkiva
-0,87 -0,68
-0,16
0,13
-0,26
-0,23
-0,25 -0,39
debelina gobastega tkiva
-0,55 -0,54
-0,26
-0,19
-0,41
-0,39
-0,41 -0,52
debelina mezofila
-0,74 -0,58
-0,24
-0,07
-0,39
-0,37
-0,38 -0,51

Preglednica 19 prikazuje negativne korelacije med debelino lista in zelenim, rdečim ter
NIR območjem, debelino spodnje in zgornje povrhnjice in zelenim, rumenim ter NIR
območjem. Debelina mezofila kot tudi debelina zgornje povrhnjice pa negativno korelirata
z rdečim območjem spektra.
Preglednica 19: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem presevnega spektra na spodnji strani mladega lista navadnega trsta v mesecu juliju in
nekaterimi anatomskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B UV-A vijolična modra zelena rumena rdeča NIR
debelina lista
-0,59 -0,42
-0,51
-0,50
-0,64
-0,63
-0,67 -0,68
debelina kutikule
-0,24 0,02
-0,21
-0,30
0,05
0,02
-0,05 0,27
debelina spodnje povrhnjice
-0,19 -0,03
-0,28
-0,19
-0,70
-0,67
-0,47 -0,85
debelina zgornje povrhnjice
-0,44 -0,15
-0,48
-0,51
-0,85
-0,83
-0,75 -0,93
debelina mezofila
-0,59 -0,46
-0,54
-0,54
-0,61
-0,60
-0,67 -0,63

Preglednica 20 prikazuje pozitivne korelacije med dolţino trihomov na spodnji povrhnjici,
širino reţ in dolţino trihomov na zgornji povrhnjici ter modrim območjem spektra. Prav
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tako obstajajo pozitivne korelacije med številom trihomov in njihovo gostoto na zgornji
povrhnjici in UV-B, UV-A, NIR ter vidnim območjem (razen modre).
Preglednica 20: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem presevnega spektra na zgornji strani mladega lista navadnega trsta v mesecu juniju in
nekaterimi anatomskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B UV-A vijolična
modra
zelena rumena
rdeča NIR
sp dolţina trihomov
0,17
0,18
0,32
0,72
-0,27
-0,16
0,27
-0,08
zg širina reţ
0,54
0,52
0,61
0,79
0,18
0,19
0,62
0,32
zg število trihomov
0,81
0,81
0,79
0,26
0,83
0,71
0,76
0,88
zg gostota trihomov
0,81
0,81
0,79
0,26
0,83
0,71
0,76
0,88
zg dolţina trihomov
0,28
0,31
0,19
0,66
0,07
0,10
0,39
0,10

Preglednica 21 prikazuje negativno korelacijo med širino reţ na zgornji povrhnjici in
zelenim ter rumenim delom spektra.
Preglednica 21: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem presevnega spektra na zgornji strani starega lista navadnega trsta v mesecu juniju in
nekaterimi anatomskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B
UV-A
vijolična
modra
zelena
rumena
rdeča
NIR
zg širina reţ
0,13
0,20
-0,04
-0,22
-0,81
-0,81
-0,41
-0,35

Preglednica 22 prikazuje negativno korelacijo med širino reţ na zgornji povrhnjici in UVB ter vijoličnim delom spektra ter pozitivno korelacijo med dolţino reţ na zgornji
povrhnjici in modrim delom spektra.
Preglednica 22: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem presevnega spektra na zgornji strani starega lista navadnega trsta v mesecu juliju in
nekaterimi anatomskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B
UV-A
vijolična
modra
zelena
rumena
rdeča
NIR
zg širina reţ
-0,66
-0,43
-0,77
-0,24
-0,21
0,01
-0,31
0,01
zg dolţina reţ
0,18
0,09
0,22
0,70
0,35
0,28
0,58
0,04

Preglednica 23 prikazuje negativne korelacije med številom reţ in gostoto na spodnji
povrhnjici in UV-B, modrim, zelenim, rumenim in rdečim delom spektra, med številom reţ
in gostoto na zgornji povrhnjici ter modrim, rumenim in rdečim delom spektra ter med
številom reţ in gostoto na zgornji povrhnjici in zelenim, rumenim in NIR območjem. Ta
preglednica prikazuje tudi pozitivno korelacijo med dolţino reţ na spodnji povrhnjici in
UV-B območjem spektra.
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Preglednica 23: Kombinirani Spearmanov in Pearsonov koeficient odvisnosti (α=0,05, n=10) med
posameznim območjem presevnega spektra na spodnji strani mladega lista navadnega trsta v mesecu juliju in
nekaterimi anatomskimi parametri. Korelacije so med -0,6 in 0,6 (označene z belo barvo).
Parameter
UV-B UV-A vijolična
modra
zelena
rumena
rdeča NIR
sp število reţ
-0,74
-0,13
-0,54
-0,69
-0,68
-0,70
-0,68
-0,49
sp gostota reţ
-0,74
-0,13
-0,54
-0,69
-0,68
-0,70
-0,68
-0,49
sp dolţina reţ
0,67
0,42
0,30
0,33
0,06
0,08
0,24
-0,13
zg število reţ
-0,62
-0,03
-0,44
-0,70
-0,63
-0,65
-0,66
-0,39
zg gostota reţ
-0,62
-0,03
-0,44
-0,70
-0,63
-0,65
-0,66
-0,39
zg število trihomov
-0,21
0,33
-0,23
-0,31
-0,78
-0,76
-0,53
-0,86
zg gostota trihomov
-0,21
0,33
-0,23
-0,31
-0,78
-0,76
-0,53
-0,86
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5

RAZPRAVA

V okviru diplomskega dela smo se osredotočali na optične lastnosti listov navadnega trsta,
vplivu anatomskih ter biokemijskih lastnosti listov na odbojne in presevne spektre ter na
razlike v lastnostih med različno starimi listi. V nalogi smo raziskali tudi vsebnost fitolitov
v navadnem trstu in njihov vpliv na odbojnost in presevnost.
Silicij je pomemben za mnoge rastline npr. trave, ki ga kopičijo. Visoke koncentracije
silicija kroţijo s pomočjo razgradnje, še posebej v nekaterih močvirjih, transport v listih
rastlin pa preko korenin iz tal poteka v obliki silicijeve kisline. Prav navadni trst je
rastlinska vrsta, ki je najverjetneje pomembna v tem kroţenju (Schaller in sod., 2013), kar
so dokazali tudi naši rezultati. Silicij je biološko pomemben element, ki zmanjšuje vplive
mnogih negativnih dejavnikov, kot so; pomanjkanje vode, zastrupitev s teţkimi kovinami,
pomanjkanje hranil, slanost in temperaturne spremembe. Zelo spremenljivo rastišče trsta je
tudi Cerkniško jezero (Gaberščik in Urbanc Berčič, 2002), kjer smo vzorčili naše rastline.
Poleg tega je silicij pomemben in učinkovit pri zaščiti proti rastlinojedcem (Cooke in
Leishman, 2011). Iz dosedanjih raziskav lahko sklepamo, da je silicij zelo pomemben
element za rast in razvoj rastlin, vendar so dosedanje raziskave pokazale, da nima
pomembnega vpliva na optične lastnosti lista (Agarie in sod., 1996).
Primerjali smo anatomske in morfološke značilnosti različno starih listov. Prav anatomija
listov je ključni dejavnik pri interakciji svetlobe z listi (Chandrasekharan, 2005). Ugotovili
smo, da so statistične razlike med mladimi in starimi listi ter med junijskimi in julijskimi
listi. Od anatomskih parametrov najbolj odstopajo: debelina mezofila, debelina kutikule in
gostota oz. število listnih reţ. Spreminjanje debeline kutikule lahko spremeni odbojnost
listne površine (Liew in sod., 2008), česar pa naše raziskave niso pokazale. Pri primerjavi
biokemijskih lastnosti različno starih listov pa smo ugotovili, da najbolj odstopajo stari
julijski listi, ki imajo pri vseh merjenih parametrih (vsebnost klorofilov, karotenoidov,
antocianov in UV-absorbirajočih snovi) višje vrednosti kot ostali listi.
Pri optičnih lastnostih listov se osredotočamo na odbojnost in presevnost svetlobe v
različnih delih lista (Chandraseharan, 2005). Ugotovili smo, da so si krivulje odbojnih in
presevnih spektrov po obliki med seboj podobne ne glede na starost listov. Izmerjeni
odbojni kot tudi presevni spektri imajo relativno nizko odbojnost in prepustnost v UV in
vidnem delu spektra ter relativno visoko odbojnost in prepustnost v NIR območju.
Raziskave so pokazale, da je vzrok za to močna absorpcija klorofilov in drugih barvil in
slaba absorpcija lista v NIR območju (Knipling, 1970). V vidnem delu spektra je vrh v
zelenem območju, maksimumi so v NIR območju, minimumi pa v UV območju spektra,
kar je značilno za zdrav, zelen list (Yoshimura in sod., 2009).
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Odbojni spektri se med zgornjo in spodnjo stranjo lista zelo malo razlikujejo. Majhne
razlike so tudi med mladimi in starimi listi. Najbolj se odbojni spektri med mladimi in
starimi listi razlikujejo v UV območju, kjer smo ugotovili vpliv UV absorbirajočih snovi, v
vidnem območju pri zelenem delu, kjer smo ugotovili vpliv fotosinteznih barvil in v NIR
območju nekje od 760 nm valovne dolţine naprej, kjer smo pričakovali vpliv listnih
struktur, kot so trihomi, kar so ugotovili ţe Klančnik in sod. (2012) ter Liew in sod. (2008).
Najbolj podobni so odbojni spektri v NIR območju od 700 do 760 nm.
5.1

VPLIV ANATOMSKIH
ODBOJNOST

IN

BIOKEMIJSKIH

LASTNOSTI

LISTOV

NA

V UV območju je odbojnost relativno nizka. Stari listi imajo niţjo odbojnost kot mladi
listi, razlika med junijskimi in julijskimi listi je majhna. Glede na statistično analizo
predvidevamo, da na odbojnost v UV območju lista vplivajo biokemijske lastnosti
predvsem UV absorbirajočih snovi, kar potrjuje tudi raziskava Yoshimure in sod., (2009),
kjer omenjajo največji vpliv flavonoidov. V naši raziskavi je vsebnost UV-A in UV-B
absorbirajočih snovi nekoliko višja kot pri mladih listih, kar verjetno vpliva na razliko v
odbojnosti. Prav tako je mogoče opaziti tudi povezavo med listnimi strukturami (listnimi
reţami in trihomi) in UV območjem spektra, kar smo ugotovili tudi z RDA analizo. Ta je
pokazala tudi povezavo med debelino mezofila in UV-B območjem spektra. Listna sredica
je pri starih listih debelejša kot pri mladih.
V vidnem območju spektra je opaziti predvsem vpliv biokemijskih značilnosti lista še
posebej fotosinteznih pigmentov, kar smo tudi pričakovali glede na predhodne raziskave
(Klančnik in sod., 2012). Največje razlike med različno starimi listi so v zelenem delu
vidnega spektra. V tem območju se kaţejo tudi največja odstopanja glede na odziv rastline
na negativne vplive iz okolja (Baltzer in Thomas, 2005). Koncentracija pigmentov, v prvi
vrsti vsebnost klorofila kot tudi karotenoidov, je bila v njuni raziskavi dober pokazatelj
tako odbojnosti kot absorpcije svetlobe. Svetloba je imela večji vpliv na odbojnost, kar je
bilo povezano predvsem z razlikami v koncentracijah barvil. Do takšnih rezultatov smo
prišli tudi s korelacijsko analizo kot tudi z RDA analizo, saj je vsebnost karotenoidov
razloţila 26 % variabilnosti spektrov, vsebnost klorofila a pa 24 % variabilnosti spektrov.
V vijoličnem in modrem delu vidnega spektra smo opazili tudi močno korelacijo z gostoto
in številom reţ na zgornji strani lista kot tudi z dolţino reţ na spodnji strani lista. Z RDA
analizo smo ugotovili tudi povezavo med dolţino reţ in rumenim ter zelenim delom
spektra, saj celice zapiralke, ki obdajajo listne reţe, vsebujejo kloroplaste (Liew in sod.,
2008). Prav tako naj bi na odbojnost v vidnem delu spektra bistveno vplivala prisotnost in
gostota trihomov (Liew in sod., 2008). V naši raziskavi smo dokazali povezavo med
odbojnostjo in dolţino trihomov (bodičk), ki je razloţila 16 % variabilnosti spektrov,
vendar je bila povezava z vidnim delom spektra šibka. V raziskavi so Klančnik in sod.
(2012) opazili pomembno povezavo med vsebnostjo klorofila a, antociani in karotenoidi v
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rdečem delu spektra, kar lahko potrdimo tudi z našo raziskavo. Najbolj opazno je to pri
RDA analizi, kjer smo ugotovili močno povezanost z vsebnostjo karotenoidov ter klorofila
a in rdečim, rumenim ter zelenim območjem spektra. Spremembe v tem delu spektra se
lahko pojavljajo zaradi zmanjševanja koncentracije klorofila kot odziv na negativne vplive
iz okolja (Carter in Knapp, 2001). V tem delu spektra smo ugotovili tudi povezavo z
vsebnostjo antocianov, kar omenja tudi raziskava Harborne (1957).
V NIR območju spektra je odbojnost med različno starimi listi najbolj podobna in je hkrati
najvišja. Rastlinski list ima namreč relativno visoko odbojnost v NIR območju spektra
zaradi notranje zgradbe lista (Kipling, 1970; Baltzer in Thomas, 2005). Večje razlike se
kaţejo v NIR območju pri višjih valovnih dolţinah (od 760 nm naprej). Tukaj se je
pokazala tudi bistvena razlika med junijskimi in julijskimi listi. Junijski listi so imeli
bistveno niţjo odbojnost v NIR območju kot julijski. S korelacijsko analizo smo ugotovili,
da je najmočnejša povezava med prisotnostjo trihomov oz. njihovo dolţino in NIR
območjem spektra, kar so ugotovili ţe v raziskavi Klančnik in sod. (2012) ter Liew in sod.
(2008). Strukture na listni površini, kot so voskasta kutikula in trihomi, zmanjšujejo
prodiranje svetlobnega sevanja v listno sredico. Pomen znotrajcelične zgradbe za
odbojnost v NIR območju iz naše raziskave ni razviden. Ugotovili smo tudi povezavo med
UV absorbirajočimi snovmi in NIR območjem, ki pa je verjetno posredna. Z RDA analizo
pa smo ugotovili najmočnejšo povezavo med NIR območjem in vsebnostjo klorofila a.
Z RDA analizo smo tudi ugotovili, da je na odbojnost najbolj vplivala vsebnost
karotenoidov, klorofila a, dolţina trihomov, dolţina reţ ter debelina mezofila. Vsebnost
karotenoidov je v negativni korelaciji z rumenim, zelenim in rdečim območjem spektra.
Vsebnost klorofila a pa je v negativni korelaciji z modrim delom spektra in z NIR
območjem. Dolţina trihomov je povezana z UV-B območjem kot tudi debelina mezofila.
Dolţina reţ je povezana predvsem z zelenim in rumenim delom spektra.
5.2

VPLIV ANATOMSKIH
PRESEVNOST

IN

BIOKEMIJSKIH

LASTNOSTI

LISTOV

NA

Med zgornjo in spodnjo stranjo lista v presevnosti ni bistvenih razlik. Največja razlika v
presevnosti med različno starimi listi je v vidnem delu spektra, in sicer v zelenem,
rumenem in rdečem območju. Najbolj so si presevni spektri podobni v UV območju, v
vidnem delu v vijoličnem in modrem ter v NIR območju spektra.
Iz RDA analize presevnosti različno starih listov smo razbrali, da na presevnost najbolj
vplivajo anatomske in morfološke značilnosti lista. Do enakih ugotovitev smo prišli tudi s
pomočjo korelacijske analize. Število reţ na zgornji povrhnjici je pozitivno koreliralo
predvsem z zelenim, rumenim in rdečim območjem, debelina zgornje povrhnjice pa
predvsem z NIR območjem spektra.
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V vidnem delu spektra smo pri anatomskih lastnostih lista ugotovili največjo statistično
povezavo med debelino zgornje povrhnjice in zeleno-rumenem območjem spektra ter
številom in gostoto trihomov v zelenem območju. Iz RDA analize pa smo ugotovili, da je
število reţ na zgornji povrhnjici povezano predvsem z zelenim, rumenim in rdečim
območjem vidnega dela spektra. Največjo povezanost smo ugotovili med vsebnostjo
klorofila a in karotenoidi ter vidnim delom spektra, predvsem z vijoličnim, modrim in
rdečim območjem. V vidnem območju spektra, predvsem v zelenem delu, so tudi opazne
največje razlike v presevnosti med različno starimi listi.
V UV območju je presevnost lista nična, kar je univerzalna značilnost listov višjih rastlin
(Yoshimura in sod., 2009). Iz statističnih izračunov se je za presevnost v UV območju kot
bistvena izkazala povezava z vsebnostjo klorofila a in karotenoidov, kar se tiče
biokemijskih lastnosti, od anatomskih pa predvsem povezava s številom in gostoto
trihomov na zgornji povrhnjici. Oblika celic tkiva v mezofilu lista lahko vpliva na
prodiranje svetlobe znotraj lista (Baltzer in Thomas, 2005). V tem območju tudi ni opaznih
večjih razlik med različno starimi listi, saj so si spektri zelo podobni.
V NIR območju spektra ni statistično pomembnih povezav z biokemijskimi lastnostmi
lista. So pa opazne močne povezave z debelino zgornje in spodnje povrhnjice, enako smo
razbrali tudi iz RDA analize ter števila in gostote trihomov na obeh straneh lista. Podobno
kot v UV območju spektra je presevnost različno starih listov v NIR območju skoraj enaka.
5.3

VPLIV FITOLITOV NA ODBOJNOST IN PRESEVNOST LISTOV

V raziskavi Agarie in sod. (1996), ki je bila opravljena na listih riţa, ni bilo ugotovljenih
vplivov na optične lastnosti lista, saj je bila odbojnost in presevnost v listih z dodatkom
silicija in v listih brez dodatka skoraj enaka. V naši raziskavi je RDA analiza vpliva
količine fitolitov na odbojne in presevne spektre pokazala, da fitoliti razloţijo 37 %
variabilnosti odbojnih spektrov ter 34 % variabilnosti presevnih spektrov. Stari in mladi
listi se v vsebnosti fitolitov niso bistveno razlikovali, večje razlike, so se v naši raziskavi
pokazale, med junijskimi in julijskimi listi. Julijski listi so vsebovali več fitolitov kot
junijski.
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6

SKLEPI

Predvidevali smo, da se bodo optične lastnosti mladih in starih listov navadnega trsta
precej razlikovale, česar pa nismo potrdili. Odbojnost in presevnost različno starih listov
sta si med seboj precej podobni. Razlika je večja le pri odbojnosti med junijskimi in
julijskimi listi, kjer je odbojnost junijskih listov v NIR območju spektra precej niţja kot pri
julijskih listih. Sklepamo, da v primeru, kjer razlike so, je pomemben vpliv tako
morfoloških kot biokemijskih lastnosti listov, kar smo dokazali s statistično analizo.
Predvidevali smo, da bo vsebnost fitolitov vplivala na odbojnost in presevnost svetlobe v
listih. RDA analiza vpliva količine fitolitov na odbojne in presevne spektre pokazala, da
fitoliti razloţijo 37 % variabilnosti odbojnih spektrov ter 34 % variabilnosti presevnih
spektrov. Stari in mladi listi se v vsebnosti fitolitov niso bistveno razlikovali, večje razlike,
so se v naši raziskavi pokazale, med junijskimi in julijskimi listi. Julijski listi so vsebovali
več fitolitov kot junijski.
Predpostavili smo, da bosta v UV območju odbojnost in presevnost nizki, v vidnem
območju bo prevladoval vpliv biokemijskih lastnosti, v NIR območju pa bosta
prevladovala vpliva anatomskih in morfoloških značilnosti lista. Glede na rezultate naše
raziskave, lahko to hipotezo v celoti potrdimo. Ugotovili smo, da so na odbojnost in
presevnost v vidnem območju spektra najbolj vplivali fotosintezni pigmenti, v UV
območju smo ugotovili vpliv UV absorbirajočih snovi in v NIR območju vpliv bodičk.
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7

POVZETEK

V okviru diplomskega dela smo raziskovali optične lastnosti listov navadnega trsta
(Phragmites australis), vpliv anatomskih, morfoloških in biokemijskih lastnosti na odbojne
in presevne spektre ter razlike v lastnostih med različno starimi listi. Primerjali smo med
seboj mlade in stare liste v mesecu juniju in juliju. Zanimala nas je tudi vsebnost fitolitov v
listih in njihov vpliv na odbojnost in presevnost.
Rastline smo nabrali v sestojih trsta na Cerkniškem jezeru. Vzorčili smo v juniju in juliju
2012. Sveţ material smo prenesli v laboratorij in takoj opravili meritve odbojnosti in
presevnosti. Kasneje smo določili vsebnost fotosinteznih barvil, UV absorbirajočih snovi
in opravili anatomske in morfološke meritve. Optične lastnosti listov smo merili v območju
od 280 do 880 nm valovne dolţine.
Listi so se v anatomskih lastnostih med seboj najbolj razlikovali v debelini kutikule in
mezofila ter številu listnih reţ. Po biokemijskih parametrih najbolj odstopajo stari julijski
listi.
RDA analiza vpliva količine fitolitov na odbojne in presevne spektre pokazala, da fitoliti
razloţijo 37 % variabilnosti odbojnih spektrov ter 34 % variabilnosti presevnih spektrov.
Stari in mladi listi se v vsebnosti fitolitov niso bistveno razlikovali, večje razlike, so se v
naši raziskavi pokazale, med junijskimi in julijskimi listi. Julijski listi so vsebovali več
fitolitov kot junijski.
Krivulje odbojnih in presevnih spektrov so si po obliki med seboj podobne ne glede na
starost listov. Odbojni in presevni spektri imajo relativno nizko odbojnost in prepustnost v
UV in vidnem delu spektra ter relativno visoko odbojnost in prepustnost v NIR območju. Z
RDA analizo smo ugotovili, da je na odbojnost najbolj vplivala vsebnost karotenoidov,
klorofila a, dolţina bodičk, dolţina reţ ter debelina mezofila, na presevnost pa število reţ
na zgornji povrhnjici in debelina zgornje povrhnjice.
Bistvena razlika med junijskimi in julijskimi listi se je pokazala v NIR območju spektra,
kjer so imeli junijski listi bistveno niţjo odbojnost.
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