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POVZETEK 

V magistrski nalogi smo proučevali odbojne in presevne spektre med različnimi vzorci listov 
jelenovega jezika (Phyllitis scolopendrium). Spektre odbojnosti in presevnosti smo primerjali 
glede na svetlobni gradient in sezono, v kateri smo vzorce nabrali. Merili smo tudi vsebnost 
klorofilov, karotenoidov, antocianov in UV absorbirajočih snovi ter jih primerjali med 
vzorčnimi mesti in različnimi vzorčenji. Poleg tega smo proučevali tudi zgradbo listov in 
prešteli ter izmerili število listnih rež.  

Vzorce listov jelenovega jezika smo nabrali v bližini vhoda v Zelške jame v Rakovem 
Škocjanu, kjer smo izmerili tudi nekatere okoljske parametre. Delo je potekalo v laboratoriju 
na Katedri za ekologijo in varstvo okolja na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete. Ob 
vsakem vzorčenju smo nabrali 30 vzorcev – po deset na treh različnih rastiščih, na katerih 
smo opravili meritve odbojnosti in presevnosti v območju od 280 do 800 nm. Določili smo 
vsebnosti klorofilov, karotenoidov, antocianov in UV absorbirajočih snovi.  

Predvidevali smo, da se bodo lastnosti listov jelenovega jezika v sezoni spreminjale, optične 
lastnosti pa se bodo zaradi razlik v biokemijskih in morfoloških značilnostih glede na rastišče, 
na katerem smo vzorce nabrali, razlikovale.  

Ugotovili smo, da se spektri odbojnosti in presevnosti pri obeh vzorčenjih med seboj 
razlikujejo. V območju vidne svetlobe se odbija in preseva manj svetlobe, v NIR območju pa 
več. Ugotovili smo, da na odbojnost in presevnost vplivajo biokemijske in morfološke 
lastnosti listov. Ti rezultati se skladajo s številnimi drugimi raziskavami.  

Ugotavljali smo tudi razlike v biokemijskih in morfoloških lastnostih posameznih vzorcev in 
ugotovili, da se med seboj razlikujejo glede na čas vzorčenja in svetlobni gradient znotraj 
sezone.  

Izračunane korelacije med morfološkimi in biokemijskimi lastnostmi ter odbojnimi spektri 
listov so pokazale, da pri aprilskih vzorcih na treh različnih lokacijah na odbojne spektre 
najbolj vplivajo morfološke, pri junijskih vzorcih pa biokemijske lastnosti listov. Tudi ti 
rezultati se deloma skladajo z drugimi raziskavami. 

Izračunane korelacije med morfološkimi in biokemijskimi lastnostmi ter presevnimi spektri 
pri aprilskih in junijskih vzorcih so pokazale, da na presevne spektre najbolj vplivajo 
biokemijske lastnosti listov, kar se sklada z drugimi raziskavami. 
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ABSTRACT 

In this master thesis we studied the differences in reflectance and transmittance spectra of 
leaves of deer tongue (Phyllitis scolopendrium) specimens from different locations. We 
compared reflectance and transmittance spectra of leaves grown along the radiation gradient 
two times in the season (April and June). The content of chlorophylls, carotenoids, 
anthocyanins and UV absorbing compounds was also measured. In addition, we also studied 
the anatomical properties of the leaves including the number of leaf stomata.  

The leaves of the deer tongue leaves were collected different locations in the vicinity of the 
entrance to the Zelše caves in Rakov Škocjan, where we also measured selected 
environmental parameters. The work was carried out in the laboratory at the Chair of Ecology 
and Environmental Protection at the Department of Biology of the Biotechnical Faculty. In 
each sampling thirty samples were collected - ten from each out of the three different 
locations.  In laboratory we measured light reflectance and transmittance of leaves in the 
range of 280 to 800 nm and determined the content of chlorophylls, carotenoids, anthocyanins 
and UV absorbing substances. 

We hypothesised that the properties of the deer tongue leaves would change during to the 
season due to differences in biochemical and morphological characteristics which would also 
vary depending on the habitat and the season in which the samples were collected.  

We found out that reflectance and transmittance spectra of both samples differend among 
locations and in between samplings. In the visible region less light was reflected, while in the 
NIR range it was just the opposite. We showed that reflectance and transmittance spectra were 
affected by the biochemical and morphological characteristics of the leaves. The results are 
consistent with several other studies. 

We determined the differences in biochemical and morphological properties of samples that 
varied between samplings as well as among the locations on the light gradient in a particular 
sampling. 

The correlations calculated between the morphological and the biochemical characteristics 
and the reflectance spectra of the April samples collected at three different locations revealed 
that morphological characteristics exerted the greatest impact on the reflectance spectra of the 
leaves, whereas in the case of the June samples the strongest impact was that of the 
biochemical properties of leaves. These results are also partly consistent with other 
researches. 

The correlations calculated between the morphological and the biochemical characteristics 
and the transmittance spectra of the April and the June samples showed that the biochemical 
properties of the leaves exerted the greatest impact on the reflectance spectra of the leaves, 
which is consistent with other research.  
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E470, E530, E645, E662  ekstinkcije pri danih valovnih dolžinah 

FS II     fotokemična učinkovitost 

IR    infrardeče sevanje 

Kar     karotenoidi 

Kl a, Kl b    klorofil a, klorofil b 

NIR     bližnje infrardeče sevanje (700–1400 nm) 

R    Pearsonov korelacijski koeficient 

ss     suha masa 

t-test     dvosmerni Studentov T – test 

UV     ultravijolično sevanje (100–400 nm) 

UV abs    UV-absorbirajoče snovi 

UV-A     ultravijolični del spektra z valovno dolžino 320–400 nm 

UV-B     ultravijolični del spektra z valovno dolžino 280–320 nm 

VIS     vidni del spektra (400–700 nm) 

Ρ     Spearmanov korelacijski koeficient 
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1. UVOD 

Sončno sevanje vpliva na skoraj vse vidike živega in neživega okolja na zemeljski površini in 
blizu nje. Okoljske interakcije z atmosfero in s kopenskimi vodami vzpostavljajo klimatski 
sistem, ki omogoča ugodne razmere za življenje (Chandrasekharan, 2005).  

Eden izmed pomembnih sestavnih delov klimatskega sistema je tudi interakcija med sončno 
svetlobo in vegetacijo, ki pokriva naš planet. Razumevanje optičnih vedenj listov v vidnem in 
infrardečem (IR) območju je bistvenega pomena za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo. 
Poleg tega, je tudi ključnega pomena pri daljinskem zaznavanju (vidne in IR osnove) in pri 
natančnemu modeliranju učinkov v vegetaciji na globalno segrevanje in ogljikov cikel. 
Daljinsko zaznavanje je eden izmed glavnih razlogov za nadaljnje zanimanje in podrobnejše 
raziskovanje optičnih lastnosti listov in njihovega modeliranja. Interakcije med sončno 
svetlobo in vegetacijo so odvisne od valovnih dolžin sevanja in od optičnih lastnosti rastlin, ki 
jih opisujemo z odbojnostjo, presevnostjo in prepustnostjo (Wooley, 1971; Chandrasekharan, 
2005). 

Največje zanimanje optičnih lastnosti se kaže predvsem v merjenju odbojnosti in presevnosti 
različnih delov rastlin (Chandrasekharan, 2005). Meritve optičnih lastnosti uporabljamo tudi 
pri določevanju biokemijskih lastnosti rastlin, kot so pigmenti, ki so podlaga za različne barve 
(Ustin, 2001). 

Tako so biokemijske in strukturne lastnosti listov indikativne za rastlinske strategije, odzive 
rastlin na stres in ekosistemske procese (Roelofsen, 2014).  

Jelenov jezik (Phyllitis scolopendrium L.) je praprot in spada v družino sršajevk 
(Aspleniaceae). Praprot je v Evropi zelo razširjena. Raste na nevtralnih in vlažnih področjih, 
najpogosteje v senčnih predelih (Wikipedia, 2016).  

V magistrski nalogi smo preučevali, kako se spreminjajo lastnosti jelenovega lista glede na 
svetlobni gradient v različni oddaljenosti od vhoda v jamo. Fotokemično učinkovitost in 
transpiracijo smo merili na listih jelenovega jezika v naravnem okolju. Odbojnost in 
presevnost smo merili v laboratoriju na svežih listih, nabranih na treh različnih lokacijah. 
Ugotavljali smo tudi vsebnost klorofilov, karotenoidov, antocianov in UV absorbirajočih 
snovi, zgradbo posameznih listov in število ter velikost listnih rež. 

Meritve smo primerjali med seboj glede na oddaljenost od vhoda v jamo in glede na čas, v 
katerem smo vzorce nabirali.  
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1.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA: 

• Ali je sestava svetlobe pri različni oddaljenosti od vhoda v jamo različna? 
• Ali se optične, biokemijske in anatomske lastnosti glede na svetlobni gradient in 

sezono spreminjajo? 

 

1.2 HIPOTEZE: 

• Predvidevamo, da se bodo lastnosti listov jelenovega jezika v sezoni spreminjale. 
• Predvidevamo, da se bodo optične lastnosti (odbojnost in presevnost) zaradi razlik v 

biokemijskih in morfoloških značilnostih razlikovale glede na svetlobni gradient in čas 
vzorčenja.  
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2. PREGLED OBJAV 

V začetnem obdobju evolucije kopenskih rastlin so bili mahovi kot rastline, prevladujoča 
vegetacija. Fosili kažejo, da so lisičjakovci, praproti in druge rastline, ki ne tvorijo semen, 
dobro razvile žilni sistem v obdobju devona. Ta evolucijska pridobitev je izboljšala 
gospodarjenje z vodo (Sadava in sod., 2008). 

Danes so praproti zastopane z več kot 12.000 vrstami (Sadava in sod., 2008) in so najbolj 
raznolika skupina vaskularnih rastlin (Vasco in sod., 2013). Spadajo v kategorijo višjih 
rastlin. Nedavne morfološke in molekularne filogenetske analize kažejo, da so praproti 
sestrska skupina semenskih rastlin (Raubeson and Jansen, 1992), saj imajo prave liste, steblo 
in korenine. Zeleni listi tako kot pri drugih rastlinah nase vežejo sončno energijo, njihov žilni 
sistem pa prenaša hranilne snovi v stebla in korenine (Wikipedia, 2015).  

Čeprav so najbolj razširjena in raznolika taksonomska skupina v tropskih habitatih, lahko 
uspevajo tudi v zmernih gozdovih, nekatere vrste pa so tudi prilagojene na sušne habitate 
(Sadava in sod., 2008).  

Razmnožujejo se s pomočjo spor, ki se prenašajo z vetrom, vodo ali s pomočjo živali 
(Wikipedia, 2015). Nekatere vrste v svojem življenjskem obdobju proizvedejo več kot bilijon 
spor (Sadava in sod., 2008). 

Dejstvo, da listi praproti izkazujejo veliko morfološko raznolikost, pomeni, da so praproti 
ključna skupina za primerjalne študije o razvoju rastlin in listov skozi evolucijo (Vasco in 
sod., 2013).  
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2.1 BIOKEMIJSKE LASTNOSTI LISTOV 

Pigmenti  
Pigmenti so barvilne snovi, ki se na določen način vežejo na neko osnovo in se na svetlobi ne 
spremenijo (Tišler, 1988).  

So osnova za različne barve in so dobro raziskani ter dokumentirani s številnimi 
biokemijskimi študijami (Ustin, 2001). Barva ima pomembno vlogo pri preživetju številnih 
vrst. Da bi lahko proučevali, kako se je barva razvila v posameznih organizmih, je potrebno 
vedeti, kateri pigmenti so za to odgovorni (Williams in sod., 2016).  

Rastline proizvajajo več kot dvesto tisoč različnih pigmentiranih spojin (Fiehn, 2002). Ljudje 
prepoznamo spojine, ki odbijajo svetlobo med 380 in 730 nm valovne dolžine (Davies, 2004).  

Pigmenti so odgovorni tudi za barve listov. Številni naravni pigmenti, ki jih najdemo v 
rastlinah, tvorijo zaprte tetrapirolove obroče s centralnimi kompleksnimi kovinami 
(Lichtenthaler in sod., 1996). Poznamo štiri glavne pigmente, ki povzročajo obarvanost 
rastlin: klorofili, antociani (flavonoidi), betalanini in karotenoidi (Tanaka in sod., 2008). 
Klorofili in karotenoidi so glavni pigmenti zelenih rastlin (Gitelson, 2002).  

Flavonoidi, skupina sekundarnih metabolitov, imajo največji barvni razpon – od svetlo 
rumene do modre, najdemo pa jih v vakuolah rastlin. Karotenoidi, derivati izoprena, so 
prisotni v rastlinah in v mikroorganizmih. So sestavni del fotosistema in obarvajo rastlino v 
odtenkih od rumene do rdeče. Flavonoidi kot karotenoidi so zelo pogosto prisotni v istih 
rastlinskih organih, zato so barvne kombinacije rastlin zelo raznolike (Tanaka in sod., 2008).  

2.2.1 Klorofili 
Klorofil je najpomembnejše zeleno barvilo, ki ga najdemo v rastlinah, algah in modro-zelenih 
cepljivkah. Klorofil a in klorofil b sta glavni sestavini fotosinteznega aparata (Zhang, 2014). 
Pri procesu fotosinteze ima zelo pomembno vlogo, saj rastlinam z izrabo svetlobne energije 
omogoča pridobivanje energije (Liew in sod., 2008). Koncentracija klorofila a in b v rastlini 
kaže na fotosintezno zmogljivost in zdravje. Razmerje med klorofilom a in b pa je koristno za 
razumevanje svetlobne aklimatizacije pri višjih rastlinah (Zhang, 2014).  

Klorofil je kemijsko sestavljen iz tetrapirolovega obroča, na katerega je v sredini vezan 
magnezijev ion (Mg2+), na tem pa je zaestren hidrofilni fitolni rep (Liew in sod., 2008; Taiz in 
Zeiger, 2002). Magnezij je kot osrednji kovinski atom zlasti primeren za hranjenje energije in 
fotokemično dajanje elektronov. Je najlažja kovina, obstojna v vodni raztopini. Osnovna 
naloga klorofila v rastlinah je absorpcija svetlobe pri fotosintezi (Tišler, 1988).  

Rastlinam daje značilno zeleno barvo, saj zeleni del spektra odbija svetlobo, modri in rdeči 
del pa svetlobo absorbira.  

Poznamo več vrst klorofilov. Najpomembnejša sta klorofil a in klorofil b. V rastlinah 
prevladuje klorofil a, klorofil b pa je pomožno barvilo in zavzema približno tretjino skupne 
vsebnosti klorofilov v rastlini (Liew in sod., 2008; Taiz in Zeiger, 2002), kar je odvisno od 
svetlobnih razmer, v katerih rastlina raste. Med seboj se razlikujeta po skupinah, ki so vezane 
na tetrapirolov obroč. Klorofil a ima vezano metilno (-CH3) skupino, klorofil b pa aldehidno 
(-CHO) (Liew in sod., 2008). Pogled klorofilov a in b poznamo še klorofil c, ki se pojavlja 
samo pri algah (najpogosteje pri rjavih) in klorofil d, ki ga najdemo v rdečih algah in 
cianobakterijah.  
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Klorofili imajo v modrem in rdečem delu spektra značilna absorbcijska vrhova (Qi in sod., 
2003) med 430 nm in 650 nm; klorofil a med 440 in 670 nm, klorofil b pa med 460 in 650 nm 
(Underwood in sod., 2007). Absorbcijski minimum, kar pomeni, da se svetloba odbije, imajo 
klorofili v zelenem delu spektra med 500 in 600 nm, z vrhom pri 550 nm (Liew in sod., 
2008).  

2.2.2 Karotenoidi 
Karotenoidi so pigmenti, ki so zaradi svojih biotehnoloških aplikacij in še posebej zaradi 
koristnih učinkov na zdravje deležni velike pozornosti. Te spojine so drugi najbolj zastopani 
pigmenti, ki jih najdemo v naravi (Rodrigo-Baños, 2015). 

Med tetraterpeni so najbolj razširjena in pomembna naravna vrsta polienskih pigmentov 
karotenoidi, ki jih najdemo v kloroplastih. Med drugim imajo tudi biološke funkcije pri 
oksidoreduktivnih reakcijah, delujejo kot fotosenzibilizatorji, nekateri pa so tudi provitamini 
vitaminov A (Tanaka in sod., 2008).  

Za vse je značilna polienska veriga s konjugiranimi dvojnimi vezmi, v glavnem so to popolne 
trans spojine (Tanaka in sod., 2008).  

Karotenoide delimo na karotene, ki so rumene do rdeče barve, in ksantofile, ki so običajno 
rumenkaste barve (Taiz in Zeiger, 2002). β-karoten je med najbolj razširjenimi naravnimi 
barvili, α in γ-karoten pa sta prisotna v manjših količinah. Med karotenoide spadajo tudi 
lutein, violaksantin in neoksantin (Yoshimura, 2001).   

Poznanih je več kot 700 različnih karotenoidov, ki se pojavljajo v naravi (Britton in sod., 
2004).  

Rastline, alge, kvasovke, cianobakterije in glive veljajo za dobre vire za izolacijo in tudi 
proizvodnjo karotenoidov (Rodrigo-Baños, 2015). 

Karotenoidi se od drugih pigmentov, kot so antociani in betalanini, razlikujejo po tem, da 
imajo v življenju rastlin bistveno vlogo, saj imajo zaščitno funkcijo med potekom fotosinteze 
(Green in Durnford, 1996), kjer lahko nastajajo reaktivne oblike kisika, ki bi lahko 
poškodovale tkiva. Neposredno tudi ščitijo fotosisteme pred UV-B sevanjem, saj zmanjšujejo 
vpliv aktivnih kisikovih spojin (Filella in Peñuelas, 1999). Imajo tudi vlogo zaščitnih 
pigmentov, saj klorofile varujejo pred premočno svetlobo, ki bi jih lahko poškodovala.  

Karotenoidi glede na rastlinske organe in vrste kažejo kvalitativne razlike (Tanaka in sod., 
2008). Karotenoidi, kot so zeaksantin in lutein, se vedno pojavljajo v rastlinskih listih in 
steblih.  

Glavni karotenoidi v cvetovih rastlin so večinoma rumenkasti ksantofili, ki so od svetlo do 
temno rumene barve. Nekateri cvetovi imajo spremenjeno zmogljivost biosinteze 
karotenoidov in skladiščijo posebne karotenoide, ki dajejo oranžno do rdečo barvo (Tanaka in 
sod., 2008).  

Karotenoidi imajo v oranžnem in modrem delu spektra absorbcijske vrhove med 400 in 500 
nm. Koncentracije karotenoidov so po količini takoj za klorofilnimi (Baltzer in Thomas, 
2005).  

Tako klorofili kot tudi karotenoidi imajo vrh absorbcije v modrem delu spektra, zato se ta za 
ugotavljanje vsebnosti klorofilov ne uporablja (Lichtenthaler in sod., 1996). 
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Predstavniki karotenoidov so karoteni in ksantofili, ki imajo močno absorpcijo v modrem delu 
spektra. Karotenoidom je v primerjavi s klorofilom pripisanih več specifičnih funkcij zaradi 
edinstvene fotokemične in fizikalno-kemične funkcije: strukturna vloga, vpliv na organizacijo 
fotosintezne membrane in prenosa energije. Za diagnosticiranje fiziološkega stanja rastlin 
med razvojem, ugotavljanje aklimatizacije in prilagajanja na različne okoljske razmere ter 
stres se pogosto uporabljajo spremembe koncentracije karotenoidov v rastlini in njihov delež 
glede na delež klorofilov (Gitelson, 2002).  

2.2.3 Antociani 
Antociani so skupina vodotopnih in pigmentiranih flavonoidov. V različnih rastlinskih 
organih so odgovorni za vijolično, modro in rdečo barvo (Solangaarachchi in Gould, 2001), 
kar pa je odvisno od pH vrednosti okoljske raztopine. Antociani so pogosto povezani z 
drugimi flavonoidi pri filtriranju UV-B sevanja (Gould in Quinn, 1998), saj ščitijo liste pred 
premočno svetlobo. Od drugih flavonoidov se razlikujejo v tem, da njihovi vrhovi sovpadajo z 
valovnimi dolžinami vidnega spektra, ki absorbirajo svetlobo v zelenem in rumenem delu 
spektra med 500 in 550 nm valovne dolžine (Harborne, 1967). Antociani absorbirajo tudi 
svetlobo z valovno dolžino med 270 in 290 nm, kar ustreza UV valovanju.  

Nekaj raziskav je bilo narejenih tudi na koreninah, kjer so prav tako ugotovili vsebnost 
antocianov v epidermalni in hipodermalni plasti ter na površini skorje. Funkcija antocianov v 
koreninah je, da odstranijo proste radikale, ki nastanejo kot odziv na sončno svetlobo. Študije 
kažejo, da so te funkcije antocianov odvisne od njihove koncentracije v korenini in od 
distribucije (Solangaarachchi in Gould, 2001). 

Vsebnost antocianov v epidermalnih celicah v  različnih rastlinskih organih služi kot zaščita 
notranjega tkiva predvsem pred posledicami UV-B sevanja (Solangaarachchi in Gould, 2001; 
Gould in Quinn, 1998). Večina flavonoidov močno absorbira v UV območju (Harborne, 
1988). Flavonoidi nastajajo v rastlinski tkivih kot odziv na UV sevanje. Ti ščitijo rastlino pred 
fotoinhibicijo tako, da absorbirajo odvečno svetlobo, ki jo prejme fotosintezni aparat. 
Presežek svetlobe, ki jo prejme fotosintezni aparat, povzroča nastajanje prostih radikalov, ki 
povzročajo škodo DNA na z UV obsevanih območjih (Gould in Quinn, 1998).  

Da rastline oziroma antociani lahko prestrežejo UV-B sevanje preden pride do mezofila, 
morajo biti prisotni v epidermisu in/ali v hipodermisu (Gould in Quinn, 1998). Najpogosteje 
se nahajajo v celicah gobastega tkiva, čeprav bi pričakovali, da bi se najpogosteje nahajali v 
zgornjih povrhnjici, saj bi lahko služili kot dobra zaščita pred premočno svetlobo (Gould in 
Quinn, 1999). Na lokacijo antocianov vplivajo predvsem genetski in okoljski dejavniki.  

Zaradi funkcije antocianov nam lahko razlike v vsebnosti teh pigmentov dajo informacijo o 
fiziološkem stanju listov (Gamon in Surfus, 1999).  

Poznamo 19 vrst antocianov, vendar je izmed teh le šest pomembnejših: pelargonidin (svetlo 
rdeč – najdemo ga v jagodah), cianidin (temno rdeč – najdemo ga v ribezu, češnji), peonidin, 
delfinidin (temne barve – najdemo ga v borovnicah, črnemu ribezu), petunidin in malvidin. 
Njihova barva je odvisna od števila hidroksilnih (-OH) skupin na obroču – večje je število 
hidroksilnih skupin, bolj modro je obarvano. Barva antocianov se spreminja tudi glede na pH. 
Če je pH nizek (< 3), so antociani bolj rdečkaste barve, če je nevtralen (od 3 do 6) so 
brezbarvni, če pa je visok (> 6), so antociani modre barve (Tanaka in sod., 2008).  
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2.2.4 UV absorbirajoče snovi 
UV absorbirajoče snovi v listih so pomemben razred pigmentov. Vključujejo flavonoide, 
flavonole in antocianine, ki določajo barve številnih rastlin in so zelo občutljivi na svetlobo 
(Li in sod., 2014).  

Organizme zaščitijo pred UV sevanjem (Moresino in sod., 2010). Njihova najpomembnejša 
funkcija je zaščita fotosinteznega tkiva (Middleton in Teramura, 1993; Yoshimura in sod., 
2009).  

Snovi, kot so aminokisline, neposredno zaščitijo organizme, saj absorbirajo sevanje v UV 
območju (Moresino in sod., 2010).  

UV absorbirajoče snovi imajo tudi druge vloge, saj nevtralizirajo učinke prostih radikalov, ki 
nastajajo zaradi izpostavljenosti organizmov UV-B sevanju. Absorpcijski vrh imajo v UV-B 
delu spektra, zato povišano UV-B sevanje v listih povečuje vsebnost UV absorbirajočih snovi 
(Li in sod., 2014). 

Območje od 280 nm do 320 nm (UV-B sevanje) vključuje najkrajše in najbolj škodljive 
valovne dolžine, ki dosežejo zemeljsko površino (Burger in sod., 1996). Ultravijolično B 
sevanje (UV-B) je abiotski stresni dejavnik, ki moti razvoj listov, dejavnost RUBISCO in 
vegetativno rast rastlin. Prav tako poškoduje DNA in proteine, zlasti fotosintezne pigmente 
(Zhang in sod., 2016).  

Filtracija UV-B sevanja izrazito poveča biomaso rastlin, presežek pa zavira njihovo rast. Prav 
zaradi tega velja, da UV-B sevanje na rastline negativno vpliva, čeprav so rezultati nekaterih 
študij pokazali, da zmanjša plenjenje žuželk in okužbe s patogenimi organizmi (Zhang in sod., 
2016).  

V UV-B delu spektra so valovne dolžine, ki se najbolj povečujejo zaradi redukcije ozona. 
Višje valovne dolžine (320 nm do 380 nm) UV-A dela spektra so manj škodljive od valovnih 
dolžin v UV-B delu spaktra in se v manjši meri absorbirajo v stratosferi. Nižje valovne 
dolžine (< 280 nm) v UV-C delu spektra pri naravnih pogojih ne preidejo do zemeljskega 
površja, ampak se skoraj popolnoma absorbirajo v ozonosferi (Burger in sod., 1996). 

Študije o vlogi UV absorbirajočih snovi v različnih sezonah niso pokazale nobenih razlik 
(Moresino in sod., 2010). 
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2.2 OPTIČNE LASTNOSTI LISTOV 

Svetloba, ki prihaja na površino listov, se odbija, preseva ali absorbira (Bergsträsser, 2015). 
Absorpcija v vidnem (VIS) in infrardečem (IR) delu spektra je predvsem posledica raztezanja 
in krivljenja kovalentne vezi med kisikom, ogljikom, vodikom in dušikom v rastlinskih 
biokemičnih komponentah, kot so sladkor, lignin, celuloza in proteini. Pigmenti, ki so 
odgovorni za barvo listov, predstavljajo osnovne absorpcijske molekule. Absorpcijski spekter 
klorofilnih molekul v rdečem in modrem delu spektra kaže dva prevladujoča pasova z 
minimalno absorpcijo okrog 550 nm, kar je podlaga za zaznavo zelene barve. Prisotnost 
metilne (klorofil a) namesto aldehidne skupine v klorofilu (klorofil b) predstavlja razlike 
absorpcijskih valovnih dolžin. Koncentracija klorofila je dober pokazatelj fiziološkega 
zdravja rastlin. Pomanjkanje hranil, posledica katerega je zmanjšanja vsebnosti klorofila, 
poveča odbojnost v vidnem (400 nm do 700 nm) in v infrardečem delu spektra (700 nm do 
1100 nm) (Liew in sod., 2008).  

Optične lastnosti listov so odbojnost, presevnost in absorpcija (Chandrasekharan, 2005). Za 
merjenje teh spektralnih lastnosti največkrat uporabljamo spektrometer (Roelofsen, 2014). 
Optične lastnosti vplivajo na razpoložljivost fotosintezno aktivnega sevanja na celični ravni in 
na prodiranje svetlobe skozi rastlino (Baltzer, 2005).  

Merjenje teh lastnosti je uporabno pri ocenjevanju fizioloških stanj rastlin, kot so stres, 
izpostavljenost zračnim onesnaževalcem (Carter in sod., 1992, 1995), povišanim 
temperaturam, strupenim kovinam, UV-B sevanju (Bornman in Vogelmann, 1991) ter drugim 
abiotskim dejavnikom, kot sta suša in pomanjkanje hranil (Carter in sod., 1989). Uporabno je 
tudi za določanje biokemijskih lastnosti različnih tkiv (Chandrasekharan, 2005).  

Vedno več zanimanja je za učinke svetlobnega stresa (Burger in sod., 1996), pri čemer imata 
največ vpliva vidna svetloba in ultravijolično sevanje.  

Visoka stopnja vidne svetlobe (vijolično, modro, zeleno, rumeno in rdeče območje) povzroči 
fotoinhibicijo in primarne poškodbe fotosistema I (PSI), medtem ko ima UV sevanje več 
škodljivih učinkov na sam proces (Burger in sod., 1996). Tako vidna svetloba kot tudi UV 
sevanje lahko povzroči precejšno škodo pri fotosintezni sposobnosti rastlin, kjer ima UV 
sevanje večji učinek kot vidna svetloba (Jones in Kok, 1966). Zelo malo sevanja se namreč od 
listne površine odbije, kar nekaj pa ga pride v notranjost listov do kloroplastov. V kloroplastih 
sevanje absorbirajo klorofili in ga izsevajo kot fluorescenco (Yoshimura in sod., 2009). 

Poznavanje biokemijskih lastnosti rastlin je izhodišče za razumevanje njihove optične 
odbojnosti in presevnosti (Chanrash, 2005).  

Kopičenje flavonoidov je eden izmed načinov varstva rastlin pred UV sevanjem. Študije 
kažejo, da se brezbarvni flavonoidi lahko kopičijo v epidermalnem tkivu in zmanjšujejo škodo 
UV sevanja, ker absorbirajo UV svetlobo (Burger in sod., 1996). Antociani, posebna skupina 
barvnih flavonoidov, absorbirajo v zelenem delu vidnega spektra in v UV delu spektra. V 
rastlinskih tkivih imajo več različnih funkcij, vendar je njihova vloga v listih do neke mere 
določena. Njihova produkcija je pogosto spodbujena s poškodbo tkiva, prisotnostjo nizkih 
temperatur in nizkimi valovnimi dolžinami svetlobe (Harborne, 1983). Čeprav antociani 
podobno kot drugi flavonoidi filtrirajo UV-B sevanje, njihova funkcija pri filtriranju UV 
sevanja ostaja nejasna (Gould in Quinn, 1999).  

Spremembe koncentracij karotenoidov v rastlini in njihov delež glede na klorofil se uporablja 
za ocenjevanje oziroma diagnosticiranje fiziološkega stanja rastlin med razvojem in za 
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ocenjevanje prilagajanja na okoljske spremembe (Gitelson, 2002), poleg tega pa vsebnost 
pigmentov nakazuje odbojnost svetlobe (Baltzer, 2005).  

Nasprotno študije odbojnosti omogočajo oceno vsebnosti klorofila (Blackburn, 1999), dušika 
(Filella in Penuelas, 1994), ksantofilov in drugih karotenoidov (Gamon in sod., 1997; 
Gitelson in sod., 2002). Pri valovnih dolžinah od 400 nm do 700 nm imajo največji vpliv na 
odbojnost svetlobe klorofili, karotenoidi in antociani, pri valovnih dolžinah od 700 nm do 
1400 nm pa morfološke lastnosti listov (Baltzer in Thomas, 2005; Vogelmann, 1993). 

Vrh odbojnosti se pri klorofilih in karotenoidih prekriva v območju modrega dela spektra, kar 
privede do težav v ugotavljanju razlik med njimi s tehnikami daljinskega zaznavanja 
(Gitelson, 2002).  

Poleg vpliva na odbojnost pigmenti vplivajo tudi na absorpcijo, kar so ugotovile številne 
študije (Thomas in Gausman, 1977; Agustı´ in sod., 1994; Gitelson in Merzlyak, 1994). Ker 
klorofili absorbirajo svetlobo predvsem v modrem in rdečem delu vidnega spektra, jih 
zaznamo kot zelene pigmente, ker se del spektra odbije pri valovni dolžini okoli 550 nm (Taiz 
in Zeiger, 2002).  

Na odbojnost vplivajo tudi značilnosti listov, njihova notranja zgradba in biokemijska sestava. 
Celotna struktura lista je razvidna iz prečnih prerezov in shematičnih prikazov. Vse strukture 
– od zgornje kutikule preko epidermisa in mezofila do spodnje kutikule – imajo pri interakciji 
listov s svetlobo ključno vlogo (Chandrasekharan, 2005).   

Slika 1 predstavlja shematični prikaz ključnih anatomskih struktur v interakciji s svetlobo.  

Epidermalne celice se razlikujejo v celični strukturi in so tesno skupaj – brez praznih 
prostorov. Te celice pri kopenskih rastlinah ne vsebujejo kloroplastov. Celice so prekrite z 
voskasto plastjo (kutikulo), s katero tvorijo površinsko plast, imenovano povrhnjica. Debelina 

Slika 1: Shematski prikaz interakcije sevanja z listnim tkivom; prirejeno po Liew in sod., 2008 
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povrhnjice se razlikuje glede na vrsto in okoljske razmere, v katerih rastlina uspeva, in  
bistveno vpliva na količino svetlobe, ki prehaja v notranjost lista. Lahko spremeni odbojnost 
lista (Liew in sod., 2008). 

Pomembno funkcijo pri odbojnosti imajo tudi trihomi, ki odboj v vidnem delu spektra močno 
povečajo, njihov vpliv v NIR delu spektra pa je spremenljiv in odvisen od njegovih lastnosti 
(Liew in sod., 2008).   

Mezofilni del je sestavljen iz parenhimskih celic, ki vsebujejo številne kloroplaste, 
absorbirajoče v rdečem in modrem delu vidnega spektra, in iz gobastega tkiva, znotraj 
katerega najdemo tudi zračne prostore, ki povečajo odbojnost v NIR območju (700 nm do 
1300 nm). Ta učinek je posledica razlik v lomnih količnikih med celičnimi stenami in 
medceličnimi prostori, ki so rezultat porabe svetlobe in šibke absorpcije v NIR območju. 
Absorpcija vode določa obliko srednje infrardeče odbojne krivulje z močnim absorpcijskim 
vrhom pri valovnih dolžinah okoli 1400 nm in 1900 nm (Liew in sod., 2008).  
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2.2 SVETLOBNE RAZMERE NA RASTIŠČIH  

Svetloba je ključni okoljski dejavnik, ki vpliva na obliko rastlinskih delov in njihovo funkcijo 
(Niinemets, 2012). Vpliva tudi na spreminjanje koncentracije klorofilov (Baltzer, 2005). 

Svetlobne razmere predstavljajo osnovne pogoje za večino življenjskih procesov kopenskih 
ekosistemov. V gozdovih na primer med strukturo krošenj in razpoložljivo svetlobo pod 
krošnjami obstaja tesna povezava, ki se odraža v različnih strategijah preživetja rastlin, 
njihovih prilagoditvah na različne svetlobne razmere in v njihovem razvoju (Čater, 2011).  

Dostopnost svetlobe, ki variira tako prostorsko kot tudi časovno (Horn, 1971), kaže 
kvalitativno in kvantitativno heterogenost (Valladares, 2003), omejuje vzpostavitev 
rastlinskih vrst v gozdu, pogojuje razlike v rasti in v fizioloških ter morfoloških odzivih rastlin 
(Svriz in sod., 2014). 

Razlike v razmerah med podrastjo in krošnjami dreves so ključnega pomena za gozdno 
dinamiko. Med spremenljivkami, ki razlikujejo podrast od krošenj, so nekatere za fiziološke 
procese zelo pomembne. Še posebej pomembne so svetlobne karakteristike, ki predstavljajo 
odločilni dejavnik za mnoge biološke procese (Acevedo, 2012).  

Različne študije so pokazale, da rastline bolje kot v senci uspevajo ob polni sončni svetlobi 
(Miranda-Jácome, 2013) oziroma pod krošnjami dreves, saj se tam spremenita kakovost in 
intenziteta svetlobe. Delež daljno rdeče svetlobe (FR) je relativno višji, rdeča (R) in modra 
svetloba pa sta relativno slabo zastopani (Ding in sod., 2016).  

Razlike v sončnem sevanju so od podrasti do vrha krošenj določene z optičnimi lastnostmi 
listov, kot so absorpcija, odbojnost in presevnost svetlobe. Listi, ki uspevajo v različnih slojih, 
imajo različne optične lastnosti, ki pa so odvisne od fizioloških, biokemijskih in anatomskih 
značilnosti. Pomembna značilnost listov je specifična listna masa ali listna masa na enoto 
površine, ki se razlikuje glede na to, v katerem sloju listi uspevajo. Študije so pokazale tudi 
razlike v spektralnih značilnostih glede na različne pozicije višinskega gradienta (podrast, 
območje med podrastjo in krošnjami ter krošnje). Spektri absorpcije pri 550 nm kažejo razlike 
pri daljno rdeči svetlobi. Te razlike so opazne pri rastlinah, ki uspevajo med krošnjami in v 
podrasti, ne pa tudi v območju med podrastjo in krošnjami (Acevedo, 2012).  

Obstajajo različne študije, v katerih so proučevali rast in razvoj rastlin, rastočih v različnih 
svetlobnih razmerah.  

V študiji o rasti rastlin v Argentini in Novi Zelandiji so preučevali rast in razporeditev 
biomase v listih in steblih, razlike v fotosintezni aktivnosti, uporabo vode in listno 
morfologijo odraslih rastlin, rastočih v različnih svetlobnih razmerah. Domnevali so, da bodo 
odrasle rastline v nekaterih karakteristikah pokazale razlike v odzivu na različne svetlobne 
razmere. Napovedali so, da imajo rastline, ki rastejo na območju vrzeli krošenj, večjo rast, 
biomaso in fotosintezno aktivnost kot pa rastline, ki rastejo v podrasti. Ugotovili so, da razlike 
v fizioloških in morfoloških lastnostih rastlin, ki rastejo pod različnimi svetlobnimi pogoji, 
odražajo njihovo prilagoditev na okolje. Rastline iste vrste, ki rastejo v sončnih predelih, so 
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bolj razvite, medtem ko je pri tistih, ki so izpostavljene šibkejši svetlobi, število listov manjše 
(Svriz in sod., 2014). 

Proučevali so tudi, kako se rastlina odziva v senci, pod krošnjami dreves. Ugotovili so, da 
rastlina, ki je izpostavljena senčnim razmeram z višjim deležem daljno rdeče svetlobe vidnega 
spektra, raste hitreje, da je število listov večje in da je večja tudi njihova velikost. Kljub 
senčnemu rastišču so v nerazvitih listih potekale osnovne celične funkcije, kot na primer 
celični cikel delitve in sinteza DNA, v popolnoma razvitih pa so že potekali fotosintezni 
procesi. 

Jakost svetlobe je pomemben dejavnik za fotosintezno aktivnost in rast rastlin. Pod šibko 
svetlobo sta fotosintezna aktivnost in produkcija rastlin nižji (Biswal, 2012), pod močnejšo pa 
višji.  
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3. MATERIALI IN METODE 

3.1 OBMOČJE RAZISKAV 

Proučevali smo optične lastnosti listov jelenovega jezika pod Malim naravnim mostom ob 
poti v Zelške jame v Rakovem Škocjanu. Rakov Škocjan je kraška dolina ob severnem 
vznožju Javornikov. Nastala je z udiranjem in rušenjem stropa kraške jame, kar dokazujeta 42 
metrov visoki Mali naravni most in 37 metrov visoki Veliki naravni most. Skupaj s 
Cerkniškem jezerom in Križno jamo je Rakov Škocjan razglašen za mednarodno pomembno 
mokrišče – Ramsarsko območje (Wikipedia, 2016).  

Na vhodih v jame najdemo habitate, v katerih se spreminjajo kakovost in jakost sevanja, od 
česar je odvisno tudi uspevanje rastlinskih vrst. Vrste, kot je jelenov jezik, najdemo na 
celotnem svetlobnem gradientu. Prilagajajo se spremenjenim razmeram na morfološki, 
biokemijski in funkcionalni ravni.  

Na območje vzorčenja smo odšli 2-krat, aprila in junija. Vsakič smo na posameznih lokacijah 
nabrali 3-krat po 10 vzorcev – skupaj 30 vzorcev. Naš način vzorčenja je bil namenski, saj 
smo v vzorec vključili tiste liste jelenovega jezika, ki so izpolnjevali za našo raziskavo 
bistvene kriterije glede na svetlobni gradient na vertikalnem profilu pri prehodu v jamo. 

Pobočje pred jamo je nekaj sto metrov dolgo, po njem vodi potka vse od vrha Malega 
naravnega mosta pa do vhoda v jamo – do reke Rak. Po celotnem pobočju množično uspeva 
praprot jelenov jezik. Na pobočju pred jamo so različne svetlobne razmere, na katere so listi 
praproti prilagojeni. Glede na velikost in pogostost rastlin praprot najbolje uspeva na t. i. 
srednjem rastišču, najslabše pa na t. i. spodnjem rastišču, kjer je sončna svetloba skoraj ne 
doseže, območje pa je zaradi neposredne bližine reke Rak zelo vlažno.  

Laboratorijsko delo je potekalo na Biološkem središču od 6. 4. 2016 do 22. 6. 2016. Meritve 
smo opravljali na 30 paralelkah z oznakami 1–10, 2.1–2.10 in 3.1–3.10.  

3.2 PREDMET RAZISKAV  

Jelenov jezik – Phyllitis scolopendrium L. 

Jelenov jezik je praprot, katere listi imajo značilno obliko (Colombo, 1983). Listi so navadno 
podolgovati. Kot pove že ime, spominjajo na jelenov jezik. V dolžino lahko zrastejo tudi več 
kot 40 centimetrov (Michigan State University, 2000). Rastline rastejo na vlažnih tleh, 
najpogosteje v senčnih predelih, občasno pa tudi na soncu. Listi tudi v zimskem obdobju 
ostanejo zeleni, a se začnejo kljub temu na začetku vsake rastne sezone razvijati novi listi 
(Michigan State University, 2000).  

Mnoge praproti se lahko razmnožujejo vegetativno ali nespolno (predvsem z odlomljenimi 
koščki korenike, iz katere se razvijejo nove rastline), pri večini pa gre za spolno 
razmnoževanje. To poteka na posebni spolni generaciji rastlin ali gametofitu, ki je pri 
praprotih zelo majhen in živi le kratek čas. Razmnoževanje se začne z mejotskimi delitvami, 
pri katerih nastanejo haploidni trosi ali spore. Na spodnji listni ploskvi so trosišča s številnimi 
trosovniki ali sporangiji, v katerih dozorevajo trosi. Zreli trosovniki počijo in sprostijo spore, 
ki na primerno vlažni podlagi vzkalijo in se razvijejo v srčasto oblikovano predkal ali protalij, 
spolno rastlino. Na predkali se razvijejo ženski spolni organi ali arhegoniji, v katerih nastajajo 
jajčne celice, in moški spolni organi ali anteridiji, v katerih se razvijejo semenčice. Oploditev 
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je mogoča samo v vlažnem okolju. Po oploditvi nastane diploidna zigota in iz nje se razvije 
nova praprot – nespolna rastlina (Bailey in sod., 1996).  

Faze razvoja lista (Colombo, 1983). 

• Faza 1: list je najmanj diferenciran; je zelo kosmat in tesno zvit. 
• Faza 2: list je še vedno kosmat in tesno zvit, listna lamina je bolj razširjena kot v fazi 

1, listni pecelj se počasi odvija. 
• Faza 3: listna lamina ima večjo površino, dlake počasi izginjajo. 
• Faza 4: listi so na koncu ohlapno naviti, lističi so dobro razviti. 
• Faza 5: list je z izjemo listne konice odvit. 
• Faza 6: list je popolnoma odvit. 
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3.3 MERITVE ODBOJNOSTI IN PRESEVNOSTI LISTOV 

Odbojne spektre smo merili s pomočjo spektrofotometra Jaz Modular Optical Sensing Suite 
(Ocean Optics, Inc., Dunedin, Florida, USA). Kot svetlobni vir smo uporabili lučko UV-VIS-
NIR (DH-2000, Ocean Optics, Inc., Florida, USA), ki smo jo preko optičnega kabla QP600-1-
SR-BX (Ocean Optics, Inc., Dunedin, Florida, USA) povezali s sfero IPS-30-6-P (Ocean 
Optics, Inc., Florida, USA). To smo pri merjenju pravokotno postavili na površino vsakega 
vzorca – lista jelenovega jezika. To sfero smo z drugim optičnim kablom povezali s 
spektrofotometrom, tega pa z računalnikom. Svetlobo smo s pomočjo bele ploščice najprej 
standardizirali (Ocean Optics, Inc., Florida, USA), saj smo tako lahko izmerili referenčni 
spekter in umerili instrument na 100 % odbojnost. Kontrolo smo naredili tako, da smo vir 
svetlobe izključili in ponovno pomerili. Meritve smo nato začeli izvajati na 30 vzorcih listov 
jelenovega jezika. Odbojne spektre smo merili tako, da smo na zgornjo ploskev vzorca 
položili sfero z optičnim kablom. Pomerili smo tudi spektre brez dovajanja svetlobe. 
Izmerjene spektre smo obdelali v programu Spectra Suite (Ocean Optics, Inc., Florida, USA) 
na računalniku. Spektri so bili izračunani kot razmerje med izmerjenim in referenčnim 
spektrom. Za lažjo obdelavo podatkov smo jih razdelili na barvne pasove: UV-B, UV-A, 
vijolično, modro, zeleno, rumeno, rdeče in NIR območje. 

Pri merjenju presevnosti smo konec optičnega kabla namestili tako, da je svetlobni žarek 
padal pravokotno na zgornjo listno ploskev, sfero, povezano s spektrofotometrom, pa smo na 
drugi strani lista namestili na mesto, kjer je svetloba presevala skozi list. Pri merjenju 
presevnosti smo uporabili še dodatni kabel QR400-7-SR-BX.  

3.4 MERJENJE FOTOKEMIČNE UČINKOVITOSTI IN TRANSPIRACIJE 

Fotokemično učinkovitost rastlin smo določali s klorofilno fluorescenco klorofila a v FS II 
(Trošt Sedej, 2005). Merili smo jo s fluorometrom PAM-2100 (Walz) na zatemnjenih in 
osvetljenih listih, saj nas je zanimala tako potencialna kot tudi dejanska fotokemična 
učinkovitost.  

3.4.1 Potencialna fotokemična učinkovitost 
Na posamezne vzorce listov jelenovega jezika smo pritrdili ščipalke za temotno adaptacijo. Po 
20 minutah adaptacije, ki zadošča za oksidacijo prejemnikov elektronov FS II, smo vzorce 
osvetlili s saturacijskim pulzom bele svetlobe (=*8000 µmol m-2 s-1, 0,8 s). Na fluorometru 
smo odčitali vrednosti minimalne in maksimalne fluorescence temotno adaptiranega vzorca in 
potencialne fotokemične učinkovitosti.  

Potencialno fotokemično učinkovitost FS II izražamo s parametrom Fv/Fm: 

Fv/Fm (relativna enota) = (Fm - Fo) * Fm-1 

Fo – minimalna fluorescenca vzorca, adaptiranega na temo; Fm – maksimalna fluorescenca 
vzorca, adaptiranega na temo; Fv – variabilna fluorescenca (razlika med Fm in Fo), ki je 
pokazatelj velikosti redukcije QA. 
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3.4.2 Dejanska fotokemična učinkovitost 
Dejansko fotokemično učinkovitost FS II smo merili pri danih svetlobnih razmerah. Na 
vzorce listov jelenovega jezika smo pritrdili ščipalko, tako da je bil list osvetljen pod kotom 
60°. S pomočjo saturacijskega pulza bele svetlobe (= *9000 µmol m-2 s-1, 0,8 s) smo sprožili 
redukcijo prejemnikov elektronov v FS II. Na fluorometru smo odčitali Fs in Fms. 

Dejansko fotokemično učinkovitost FS II izražamo s parametorm Y: 

Y = (Fms – Fs) * Fms-1 

Fs – minimalna fluorescenca osvetljenega vzorca; Fms – maksimalna fluorescenca 
osvetljenega vzorca; Y – yield. 

3.4.3 Transpiracija 
Merjenje transpiracije pri rastlini temelji na zaznavanju povečanja relativne zračne vlažnosti v 
kiveti. Zračna vlažnost se v kiveti poveča zaradi vodnih par, ki izhajajo iz lista. Transpiracijo 
ocenjujemo neposredno preko spremembe vsebnosti vode v določeni časovni enoti ali 
posredno z izračunavanjem iz razlike v parcialnih vodnih tlakih in skupne difuzijske upornosti 
(Trošt Sedej, 2005). 

Transpiracijo smo ugotavljali s pomočjo porometra tipa SC-1 leaf porometer for stomatal 

conductance measurements.  
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3.5 MORFOLOŠKE MERITVE 

3.4.1 Število in velikost listnih rež 
List smo na zgornji in spodnji strani povrhnjice premazali s tanko plastjo laka in počakali, da 
se posuši. Nato smo ga prelepili s prozornim lepilnim trakom, ki smo ga previdno odstranili in 
prilepili na objektno stekelce. Analizirali smo dolžino in širino listnih rež (µm) ter njihovo 
gostoto na zgornji in spodnji povrhnjici (cm2). Listne reže smo prešteli in pomerili na petih 
vidnih poljih. 

3.4.2 Zgradba lista 
Listne prereze smo naredili na sredini lista (predel, kjer smo merili odbojnost in presevnost). 
Na vsakem vzorcu lista smo merili parametre na petih mestih – izogibali smo se žilam in 
robnim delom lista. Izmerili smo: 

• debelino lista, 
• debelino zgornje in spodnje kutikule, 
• debelino zgornje in spodnje povrhnjice, 
• debelino gobastega tkiva. 

3.6 BIOKEMIJSKE ANALIZE 

3.5.1 Klorofili in karotenoidi 
Vsebnosti klorofilov a in b ter karotenoidov smo določali po metodi Lichtenthalerja in 
Buschmanna (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. Nato smo 
odčitali prostornine ekstraktov. Ekstinkcije smo izmerili z VIS spektrofotometrom pri 
valovnih dolžinah 470, 645 in 662 nm. Vsebnost klorofilov (Kl a in Kl b) ter karotenoidov 
(Kar) smo izrazili glede na suho maso [mg g-1] in površino vzorca [mg cm-2].  

Za izračun smo si pomagali s formulami: 
Kl a [mg g⁻¹ss; mg dm⁻²] = ca * V * 10-3 * ss-1; ca * V * 10-3 * P-1 
Kl b [mg g⁻¹ss; mg dm⁻²] = cb * V * 10-3 * ss-1; cb * V * 10-3 * P-1 

Kar [mg g-1 ss; mg cm-2] = c (x + c) * V * 10-3 * ss-1; c (x + c) * V * 10-3 * P-1 
c (x + c) = (1000 E470 – 1,9 ca – 63,14 cb) / 214; ca – koncentracija klorofila a (11,24 E662-
2,04 E645); cb – koncentracija klorofila b (20,13 E645-4,19 E662); E – absorpcija pri izbrani 
valovni dolžini; V – prostornina ekstrakta [ml]; ss – suha masa vzorca [g]; P – površina 
vzorca [cm²]. 
 

3.5.2 Antociani 
Vsebnost antocianov smo določali po metodi Drumma in Mohra (1978). Vzorce smo strli v 
terilnici in ekstrahirali z 10 mL ekstrakcijskega medija (metanol: HCl (37 %) = 99 : 1 (v/v)), 
centrifugirali (4000 rpm, 4 °C, 4 min) in odčitali prostornine ekstraktov. Vzorce smo hranili v 
temi (24 ur, 3–5 °C). Ekstinkcije smo izmerili pri 530 nm z VIS spektrofotometrom. Vsebnost 
antocianov (Ant) smo izrazili v relativnih enotah.  
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Za izračun smo si pomagali s formulo: 

Ant (relativna enota) = E530 * V * ss-1; E530 * V * P-1 

E530 – ekstinkcija pri valovni dolžini 530 nm; V – prostornina ekstrakta [mL]; ss – suha masa 
[g] oziroma P – površina vzorca [cm-2]. 

3.5.3 UV – absorbirajoče snovi 

Vsebnost UV-B in UV-A absorbirajočih snovi (UV-B 280–320 nm, UV-A 320–400 nm) smo 
določali po Caldwellovi metodi (1968). Sveže vzorce smo strli v terilnici, ekstrahirali v 10 
mL ekstrakcijskega medija (metanol: destilirana voda: HCl (37 %) = 79 : 20 : 1 (v/v) in 20 
min inkubirali. Sledilo je centrifugiranje (4000 rpm, 10 °C, 10 min). Po tem smo odčitali 
prostornine ekstraktov. Ekstinkcije pri valovnih dolžinah od 280 do 400 nm smo določili 
spektrofotometrično (UV/VIS spektrofotometer).  

Vsebnosti UV absorbirajočih snovi smo izračunali kot integral ekstinkcijskih vrednosti od 280 
do 320 nm ter od 320 do 400 nm. Vsebnost UV absorbirajočih snovi smo izrazili v relativnih 
enotah. 

Za izračun smo si pomagali s formulo: 

UV abs (relativna enota) = I * V-1 * ss-1 * 100-1; I * V-1 * P-1 * 100-1 

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 [g] oziroma P – površina vzorca    
[cm-2]. 
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4. STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Pridobljene podatke – vrednosti odbojnih in presevnih spektrov, vrednosti klorofilov, 
karotenoidov, antocianov, UV absorbirajočih snovi, podatke o zgradbi listov, število listnih 
rež in njihove dolžine – smo vnesli v računalniški program Microsoft Office Excel 2010.  

Za spektre odbojnosti in presevnosti smo najprej izračunali povprečja, nato še barvne pasove.  
Razporedili smo jih na posamezna območja: UV-B (280–319,99), UV-A (320–399,99), 
vijolično (400–454,99), modro (455–499,99), zeleno (500–579,99), rumeno (580–619,99), 
rdeče (620–699,99), NIR (700–800,51). Rezultate smo predstavili v grafih, ki smo jih narisali 
s pomočjo računalniškega programa Microsoft Office Excel 2010. Grafe smo glede na 
obdobje vzorčenja in rastišča, kjer smo vzorce nabrali, tudi barvno uskladili.  

Iz podatkov o vrednosti biokemijskih parametrov – klorofilov, karotenoidov, antocianov in 
UV absorbirajočih snovi – smo v vsakem vzorcu izračunali vsebnosti teh snovi.  

Pred nadaljnjimi statističnimi obdelavami je pomembno, ali so podatki porazdeljeni normalno 
ali nenormalno.  

Če je test normalnosti pokazal vrednosti, večje od 0,05 (p > 0,05), pomeni, da so bili podatki 
porazdeljeni normalno, če pa so bile vrednosti manjše od 0,05 (p < 0,05), so bili podatki 
porazdeljeni nenormalno. Če so bili podatki porazdeljeni normalno in je tudi levenejev test 
pokazal vrednosti, večje od 0,05, smo podatke statistično obdelali z ANOVO, če pa so bili 
podatki porazdeljeni nenormalno, smo jih statistično obdelali s testoma Mann-Whitney in 
Kruskal-Wallis. 

Rezultate biokemijskih in morfoloških parametrov smo predstavili v diagramih – »škatle z 
ročaji« (box plot) – glede na obdobje vzorčenja in rastišče. Posamezna »škatla« je razdeljena 
na štiri četrtine, pri čemer črte predstavljajo mejne vrednosti kvartilov, sredinska horizontalna 
črta pa je vrednost mediane, ki predstavlja polovico podatkov. 

Pred izračuni korelacij smo najprej preverili, ali so podatki porazdeljeni normalno ali 
nenormalno. Če so bili podatki porazdeljeni normalno, smo uporabili Pearsonov korelacijski 
koeficient, če pa podatki niso bili porazdeljeni normalno, pa smo uporabili Spearmanov 
korelacijski koeficient. Test je pokazal, ali med merjenimi parametri obstajajo statistično 
značilne razlike ali so ti parametri med seboj povezani. Statistično značilne razlike med 
posameznimi parametri smo označili z zvezdicami. Ena zvezdica (*) predstavlja značilne 
razlike pri verjetnosti, ki je manjša od 0,05 (p ≤ 0,05) ali temu enaka, dve zvezdici (**) pa 
predstavljata značilne razlike pri verjetnosti, ki je manjša od 0,01 (p ≤ 0,01) ali temu enaka.  

Rezultate korelacij smo predstavili v tabelah.  

Redundančna analiza nam pove, kateri parametri signifikantno vplivajo na optične lastnosti 
listov in koliko odstotkov variabilnosti spektrov razloži posamezen parameter. Analizo smo 
izvedli s pomočjo programa Canoco. Rezultate smo s signifikantnimi spremenljivkami (p ≤  
0,05) predstavili v RDA grafih.  
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5. REZULTATI 

5.1 RAZMERE NA RASTIŠČIH 

Na rastišču smo merili tudi okoljske razmere na različnih lokacijah.  

Na vseh treh rastiščih smo izmerili vrednosti sevanja svetlobe v aprilu in juniju (Preglednica 1 
in 2). 

Preglednica 1: Vrednosti sevanja svetlobe [µmol fotonov/m2 s] na posameznih rastiščih v aprilu. 

april sevanje [µmol fotonov/m2 s] 

spodnje rastišče 67 – 76 

srednje rastišče 97 – 125 

zgornje rastišče 800 
 

Preglednica 2: Vrednosti sevanja svetlobe [µmol fotonov/m2 s] na posameznih rastiščih v juniju. 

junij sevanje [µmol fotonov/m2 s] 

spodnje rastišče 2 – 3  

srednje rastišče 50 – 200  

zgornje rastišče 16 – 300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2 prikazuje relativne vrednosti spektralne sestave sevanja glede na maksimalno 
izmerjeno svetlobo na celotnem gradientu aprila na zgornjem, srednjem in spodnjem rastišču. 

Slika 2: Relativne vrednosti spektralne sestave sevanja na rastiščih v aprilu. 
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Iz grafa je razvidno, da je največje sevanje na zgornjem, najmanjše pa na spodnjem rastišču. 
Največje sevanje je med 500 in 600 nm.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3 prikazuje relativne vrednosti spektralne sestave sevanja glede na maksimalno 
izmerjeno svetlobo na celotnem gradientu. Relativne vrednosti sevanja z vrhom pri 550 nm in 
780 nm so na zgornjem in srednjem rastišču zelo podobne. Na spodnjem rastišču ni izrazitih 
vrhov in je relativna vrednost glede na maksimalno izmerjeno svetlobo zelo nizka. 

  

Slika 3: Relativne vrednosti spektralne sestave sevanja na rastiščih v juniju. 
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5.1 ODBOJNOST IN PRESEVNOST LISTOV 

Spektre, ki so prikazani na spodnjih krivuljah, smo merili v UV-B, UV-A, vijoličnem, 
modrem, zelenem, rumenem, rdečem in NIR območju.  

Med seboj smo primerjali vrednosti odbojnosti in presevnosti na različnih rastiščih v istem 
mesecu in na rastiščih pri različnih vzorčenjih.   

Na spodnjih slikah (slika 4 in slika 5) sta predstavljeni krivulji odbojnosti in presevnosti lista. 
Krivulji sta značilne oblike in sta si med seboj podobni, saj se maksimum v vidnem delu 
spektra pri obeh pojavi pri približno 560 nm in v NIR delu, minimum pa pri približno 500 nm 
in 680 nm.   

 

Slika 4: Odbojni spekter zgornje strani lista jelenovega jezika (Phyllitis scolopendrium); slika prikazuje spekter lista, 
rastočega na zgornjem rastišču v aprilu; n=1. 
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Slika 5: Presevni spekter zgornje strani lista jelenovega jezika (Phyllitis scolopendrium); slika prikazuje spekter lista, 
rastočega na zgornjem rastišču v juniju; n=1. 

 

 

Slika 6: Odbojni spektri listov jelenovega jezika (Phyllitis scolopendrium), merjeni aprila na treh lokacijah (spodnje, 
srednje in zgornje rastišče); n=10. 
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Slika 6 prikazuje odbojne spektre listov jelenovega jezika (Phyllitis scolopendrium), merjene v 
aprilu, na treh različnih lokacijah – spodnjem, srednjem in zgornjem rastišču.  

Odbojnost listov je v UV-B (280–320 nm) in UV-A (320–400 nm) območju pri vzorcih na 
vseh treh lokacijah razmeroma nizka. Odbojnost listov doseže vrh v vidnem območju v pasu 
zelene pri približno 560 nm. Pri vzorcih srednjega in zgornjega rastišča je odbojnost v NIR 
delu spektra relativno visoka (700–887 nm), pri vzorcih spodnjega rastišča pa nekoliko nižja. 
Odbojnost listov je razmeroma nizka v vidnem območju v pasu modre pri približno 500 nm in 
v pasu rdeče pri približno 680 nm. Na razmeroma nizko odbojnost listov vpliva vsebnost 
klorofilov.    

 

 

Slika 7: Odbojni spektri listov jelenovega jezika (Phyllitis scolopendrium), merjeni junija na treh lokacijah (spodnje, 
srednje in zgornje rastišče); n=10. 

Slika 7 prikazuje odbojne spektre listov jelenovega jezika (Phyllitis scolopendrium), merjene v 
juniju, na treh različnih lokacijah – spodnjem, srednjem in zgornjem rastišču. 

Odbojnost listov je pri vzorcih na vseh treh lokacijah v UV-B (280–320 nm) in UV-A (320–
400 nm) območju razmeroma visoka. Pri vzorcih na vseh treh lokacijah odbojnost doseže 
večji vrh v vidnem območju v pasu zelene svetlobe pri približno 560 nm. Relativno visoka 
odbojnost je v NIR delu spektra (700–887 nm) pri vzorcih na spodnjem rastišču, pri vzorcih 
na srednjem in zgornjem rastišču pa je ta nekoliko nižja. Manjši padec pri vzorcih na vseh 
rastiščih v vidnem območju je v pasu modre svetlobe pri približno 500 nm, večji padec pa je v 
pasu rdeče svetlobe pri približno 680 nm, na kar vpliva vsebnost klorofilov. 
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Slika 8: Presevni spektri listov jelenovega jezika (Phyllitis scolopendrium), merjeni aprila na treh lokacijah (spodnje, 
srednje in zgornje rastišče). 

Slika 8 prikazuje presevne spektre listov jelenovega jezika, merjene v aprilu, na treh različnih 
lokacijah – spodnjem, srednjem in zgornjem rastišču. 

Presevnost listov je pri vzorcih na vseh treh lokacijah v UV-B (280–320 nm) in UV-A (320–
400 nm) območju nizka. Presevnost doseže vrh v vidnem območju v pasu zelene pri približno 
560 nm. Pri vzorcih na spodnjem rastišču je presevnost najvišja. Presevnost v NIR delu 
spektra je pri vzorcih na spodnjem rastišču relativno visoka (700–887 nm), pri vzorcih na 
srednjem in zgornjem rastišču pa nižja. Presevnost listov je pri vzorcih razmeroma nizka v 
vidnem območju v pasu rdeče pri približno 680 nm.  
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Slika 9: Presevni spektri listov jelenovega jezika (Phyllitis scolopendrium), merjeni junija na treh lokacijah (spodnje, 
srednje in zgornje rastišče). 

Slika 9 prikazuje presevne spektre listov jelenovega jezika, merjene v juniju, na treh različnih 
lokacijah – spodnjem, srednjem in zgornjem rastišču. 

Presevnost listov pri vzorcih na srednjem in zgornjem rastišču je v UV-B (280–320 nm) in 
UV-A (320–400 nm) območju nizka, pri vzorcih na spodnjem rastišču pa so vrednosti 
nekoliko višje. Presevnost doseže vrh v vidnem območju v pasu zelene pri približno 560 nm. 
Pri vzorcih na spodnjem rastišču je presevnost najvišja. Pri vzorcih na spodnjem in srednjem 
rastišču je presevnost v NIR delu spektra relativno visoka (700–887 nm), pri vzorcih na 
zgornjem rastišču pa nizka. Presevnost listov je pri vzorcih razmeroma nizka v vidnem 
območju v pasu rdeče pri približno 680 nm. 
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Spodnje krivulje (slike 10–15) predstavljajo primerjavo odbojnosti in presevnosti listov 
jelenovega jezika z različnih rastišč med obema mesecema.  

 

Slika 10: Primerjava odbojnih spektrov listov jelenovega jezika (Phyllitis scopolendrium), rastočih na spodnjem 
rastišču aprila in junija. 

Slika 10 predstavlja odbojna spektra listov jelenovega jezika (Phyllitis scolopendrium), 
rastočih na spodnjem rastišču aprila in junija.  

Pri junijskih vzorcih se na spodnjem rastišču odbija več svetlobe kot pri aprilskih, kar je tudi 
razvidno iz zgornjih krivulj. 
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Slika 11: Primerjava odbojnih spektrov listov jelenovega jezika (Phyllitis scopolendrium), rastočih na srednjem 
rastišču aprila in junija. 

Slika 11 predstavlja odbojna spektra listov jelenovega jezika, rastočih na srednjem rastišču 
aprila in junija.  

Tako pri aprilskih kot tudi pri junijskih vzorcih se na srednjem rastišču vse do NIR dela 
spektra odbija enaka količina svetlobe. V NIR delu spektra se več svetlobe odbija pri aprilskih 
vzorcih. 
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Slika 12: Primerjava odbojnih spektrov listov jelenovega jezika (Phyllitis scopolendrium), rastočih na zgornjem 
rastišču aprila in junija. 

Slika 12 predstavlja odbojna spektra listov jelenovega jezika, rastočih na zgornjem rastišču 
aprila in junija.  

Pri junijskih vzorcih se na zgornjem rastišču vse do večjega padca v vidnem delu spektra v 
pasu modre pri približno 680 nm odbija več svetlobe kot pri aprilskih vzorcih. V NIR delu 
spektra se več svetlobe odbija pri aprilskih vzorcih.   

 



Sovdat T., Optične lastnosti listov jelenovega jezika, rastočega v različnih svetlobnih razmerah. 
Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Poučevanje, predmetno poučevanje, 2017 

30 
 

 

Slika 13: Primerjava presevnih spektrov listov jelenovega jezika (Phyllitis scopolendrium), rastočih na spodnjem 
rastišču aprila in junija. 

 

Slika 14: Primerjava presevnih spektrov listov jelenovega jezika (Phyllitis scopolendrium), rastočih na srednjem 
rastišču aprila in junija. 
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Slika 15: Primerjava presevnih spektrov listov jelenovega jezika (Phyllitis scopolendrium), rastočih na zgornjem 
rastišču aprila in junija. 

Slike 13, 14 in 15 predstavljajo presevne spektre listov jelenovega jezika, rastočih na treh 
različnih lokacijah aprila in junija.  

Opazno je, da je pri junijskih vzorcih presevnost svetlobe večja kot pri aprilskih. Do manjše 
razlike pride le pri vzorcih spodnjega rastišča, kjer v NIR delu spektra več svetlobe preseva 
pri aprilskih kot pri junijskih vzorcih.  
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5.2 MORFOLOŠKE ANALIZE 

5.2.1 Gostota in dolžina listnih rež 
Jelenov jezik ima listne reže na spodnji strani. Gostota listnih rež je bila največja pri aprilskih 
vzorcih na zgornjem rastišču, najmanjša pa pri aprilskih vzorcih na spodnjem rastišču. 
Gostota rež pri junijskih vzorcih je bila med vsemi tremi rastišči statistično primerljiva (slika 
16).  

 

Slika 16: Gostota listnih rež pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju aprila in junija, merjena na 
spodnji strani lista; n=10. Zelena barva predstavlja meritve med aprilskim vzorčenjem, roza pa meritve med 
junijskim vzorčenjem. Podatki so predstavljeni s pomočjo »box plot« diagrama (škatla z ročaji). Posamezna »škatla« 
je razdeljena na štiri četrtine, pri čemer črte predstavljajo mejne vrednosti, sredinska horizontala pa je mediana, ki 
predstavlja polovico podatkov. 
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Pri aprilskih vzorcih je bila dolžina listnih rež na vseh rastiščih podobna. Najmanjše listne 
reže so bile na zgornjem rastišču. Značilno so se med seboj razlikovale dolžine listnih rež med 
aprilskimi vzorci na zgornjem rastišču in med junijskimi na srednjem rastišču (p = 0,03), 
značilne razlike so bile tudi na zgornjem rastišču med aprilskimi in junijskimi vzorci (p = 
0,01) (slika 17). 

 

Slika 17: Dolžina listnih rež pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju aprila in junija, merjena na 
spodnji strani lista; n=10. Zelena barva predstavlja meritve med aprilskim vzorčenjem, roza pa meritve med 
junijskim vzorčenjem. Podatki so predstavljeni s pomočjo »box plot« diagrama (škatla z ročaji). Posamezna »škatla« 
je razdeljena na štiri četrtine, pri čemer črte predstavljajo mejne vrednosti, sredinska horizontala pa je mediana, ki 
predstavlja polovico podatkov. 

 

  



Sovdat T., Optične lastnosti listov jelenovega jezika, rastočega v različnih svetlobnih razmerah. 
Mag. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Poučevanje, predmetno poučevanje, 2017 

34 
 

5.2.2 Zgradba lista 

5.2.2.1 Debelina zgornje in spodnje kutikule 

Debelejšo kutikulo so imeli listi, vzorčeni aprila. Značilne razlike so se pojavljale med 
debelino zgornje kutikule pri vzorcih na zgornjem rastišču in debelino zgornje kutikule pri 
vzorcih na spodnjem rastišču (p = 0,01), med debelino spodnje kutikule pri vzorcih na 
zgornjem rastišču in debelino zgornje kutikule pri vzorcih na spodnjem rastišču (p ≤ 0,01) ter 
med debelino spodnje kutikule pri vzorcih na zgornjem rastišču in debelino zgornje kutikule 
pri vzorcih na spodnjem rastišču (p = 0,04).  

 Med junijskimi vzorci so se pojavljale značilne razlike v debelini kutikule. Razlike so se 
pojavljale med vzorci na spodnjem in srednjem rastišču (p = 0,03) ter med vzorci na srednjem 
in zgornjem rastišču (p = 0,01). 

Debelini zgornje in spodnje kutikule sta se med aprilskimi in junijskimi vzorci značilno 
razlikovali (slika 18).  

Slika 18: Debelina kutikule pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju aprila in junija na zgornji in 
spodnji strani kutikule; n=10. Zelena barva predstavlja meritve med aprilskim vzorčenjem, roza pa meritve med 
junijskim vzorčenjem. Podatki so predstavljeni s pomočjo »box plot« diagrama (škatla z ročaji). Posamezna »škatla« 
je razdeljena na štiri četrtine, pri čemer črte predstavljajo mejne vrednosti, sredinska horizontala pa je mediana, ki 
predstavlja polovico podatkov. 
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5.2.2.2 Debelina zgornje in spodnje povrhnjice 

Debelina zgornje in spodnje povrhnjice je bila pri aprilskih in junijskih vzorcih statistično 
primerljiva (slika 19). 

 

Slika 19: Debelina povrhnjice pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju aprila in junija na zgornji 
in spodnji strani povrhnjice; n=10. Zelena barva predstavlja meritve med aprilskm vzorčenjem, roza pa meritve med 
junijskim vzorčenjem. Podatki so predstavljeni s pomočjo »box plot« diagrama (škatla z ročaji). Posamezna »škatla« 
je razdeljena na štiri četrtine, pri čemer črte predstavljajo mejne vrednosti, sredinska horizontala pa je mediana, ki 
predstavlja polovico podatkov. 
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5.2.2.3 Debelina gobastega tkiva 

Debelina gobastega tkiva se je pri junijskih vzorcih na spodnjem rastišču značilno razlikovala 
od debeline aprilskih vzorcev na vseh treh rastiščih (p ≤ 0,01) ter od debeline junijskih 
vzorcev na srednjem in zgornjem rastišču (p ≤ 0,01) (slika 20).  

 

Slika 20: Debelina gobastega tkiva pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob aprilskem in junijskem 
vzorčenju; n=10. Zelena barva predstavlja meritve med aprilskim vzorčenjem, roza pa meritve med junijskim 
vzorčenjem. Podatki so predstavljeni s pomočjo »box plot« diagrama (škatla z ročaji). Posamezna »škatla« je 
razdeljena na štiri četrtine, pri čemer črte predstavljajo mejne vrednosti, sredinska horizontala pa je mediana, ki 
predstavlja polovico podatkov. 
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5.2.2.4 Debelina celotnega lista 

Debelina celotnega lista se je pri junijskih vzorcih na spodnjem rastišču značilno razlikovala 
od debeline aprilskih vzorcev na vseh treh rastiščih (p ≤ 0,01) ter od debeline junijskih 
vzorcev na srednjem in zgornjem rastišču (p ≤ 0,01) (slika 21). 

 

Slika 21: Debelina lista pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju aprila in junija; n=10. Zelena 
barva predstavlja meritve med aprilskim vzorčenjem, roza pa meritve med junijskim vzorčenjem. Podatki so 
predstavljeni s pomočjo »box plot« diagrama (škatla z ročaji). Posamezna »škatla« je razdeljena na štiri četrtine, pri 
čemer črte predstavljajo mejne vrednosti, sredinska horizontala pa je mediana ki predstavlja polovico podatkov. 
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5.3 BIOKEMIJSKE ANALIZE 

5.3.1 Klorofili 
Listi so imeli med vzorčenjem aprila večjo vsebnost klorofila a, med vzorčenjem junija pa 
večjo vsebnost klorofila b. 

Značilne razlike med klorofilom a so se pojavljale med junijskimi vzorci na spodnjem rastišču 
in aprilskimi vzorci na spodnjem in zgornjem rastišču (p ≤ 0,01). Razlike so bile tudi med 
junijskimi vzorci na spodnjem rastišču in vzorci na srednjem ter zgornjem rastišču (p ≤ 0,01).  

Značilne razlike v vsebnosti klorofila b so se pojavljale med junijskimi vzorci na srednjem in 
zgornjem rastišču in aprilskimi vzorci na spodnjem rastišču (p ≤ 0,01). Razlike so bile tudi 
med junijskimi vzorci na spodnjem rastišču in vzorci na srednjem ter zgornjem rastišču (p ≤ 
0,01) (slika 22).  

Slika 22: Vsebnosti klorofila a (n=10), pri čemer svetlo zelena barva predstavlja meritve med vzorčenjem aprila, 
svetlo roza pa meritve med vzorčenjem junija) in vsebnosti klorofila b (n=10, pri čemer temnejša zelena barva 
predstavlja meritve med vzorčenjem aprila, temnejša roza pa meritve med vzorčenjem junija). Podatki so 
predstavljeni s pomočjo »box plot« diagrama (škatla z ročaji). Posamezna »škatla« je razdeljena na štiri četrtine, pri 
čemer črte predstavljajo mejne vrednosti, sredinska horizontala pa je mediana, ki predstavlja polovico podatkov. 
Vsebnosti so izražene za površino lista jelenovega jezika (Phyllitis scolopendrium). 
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5.3.2 Karotenoidi 
Vsebnost karotenoidov je bila ob vzorčenju aprila zelo nizka in med seboj statistično 
primerljiva na vseh treh lokacijah, ob vzorčenju junija pa se ta značilno razlikuje med 
spodnjim, srednjim in zgornjem rastiščem (p ≤ 0,01).  

Najnižja vsebnost karotenoidov je bila ob vzorčenju junija na spodnjem rastišču. 

 Statistično značilne razlike v vsebnosti karotenoidov smo ugotovili med junijskimi vzorci 
srednjega in spodnjega rastišča in aprilskimi vzorci vseh treh rastišč (p ≤ 0,01) (slika 23).  

 

Slika 23: Vsebnost karotenoidov, izražena za površino lista pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob 
vzorčenju aprila in junija; n=10. Zelena barva predstavlja meritve med vzorčenjem aprila, roza pa meritve med 
vzorčenjem junija. Podatki so predstavljeni s pomočjo box plot diagrama (škatla z ročaji). Posamezna »škatla« je 
razdeljena na štiri četrtine, pri čemer črte predstavljajo mejne vrednosti, sredinska horizontala pa je mediana, ki 
predstavlja polovico podatkov. 
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5.3.3 Antociani 
Listi so imeli ob vzorčenju aprila višjo vsebnosti antocianov kot ob vzorčenju junija.  

Ob aprilskem vzorčenju so vsebnosti antocianov med rastišči podobne.  

Statistično značilne razlike so se pokazale med junijskimi vzorci srednjega rastišča in 
aprilskimi vzorci rastišč (p = 0,03) ter med junijskimi vzorci zgornjega rastišča in aprilskimi 
vzorci vseh treh rastišč (p ≤ 0,01) (slika 24).  

 

 

Slika 24: Vsebnost antocianov, izražena za površino lista pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju 
aprila in junija; n=10. Zelena barva predstavlja meritve med vzorčenjem aprila, roza pa meritve med vzorčenjem 
junija. Podatki so predstavljeni s pomočjo box plot diagrama (škatla z ročaji). Posamezna »škatla« je razdeljena na 
štiri četrtine, pri čemer črte predstavljajo mejne vrednosti, sredinska horizontala pa je mediana, ki predstavlja 
polovico podatkov. 
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5.3.4 UV absorbirajoče snovi 
Največjo vsebnost UV-A absorbirajočih snovi smo tako pri aprilskih kot pri junijskih vzorcih 
našli na spodnjih rastiščih.  

Vsebnosti UV-B in UV-A absorbirajočih snovi so bile med obema vzorčenjema statistično 
značilno različne (p ≤ 0,01) (slika 25). 

 

Slika 25: Vsebnost UV absorbirajočih snovi jelenovega jezika (Phyllitis scolopendrium); n=10. Vsebnost UV-B 
absorbirajočih snovi predstavljata svetlo zelena barva med vzorčenjem aprila in svetlo roza med vzorčenjem junija. 
Vsebnosti UV-A absorbirajočih snovi pa predstavlja temnejša zelena barva med vzorčenjem aprila in temnejša roza 
med vzorčenjem junija. Podatki so predstavljeni s pomočjo box plot diagrama (škatla z ročaji). Posamezna »škatla« je 
razdeljena na štiri četrtine, pri čemer črte predstavljajo mejne vrednosti, sredinska horizontala pa je mediana, ki 
predstavlja polovico podatkov. 
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5.4 VPLIV BIOKEMIJSKIH IN MORFOLOŠKIH PARAMETROV NA 
ODBOJNOST IN PRESEVNOST LISTOV 

5.4.1 RDA analiza 
Redundančna analiza je pokazala, da na variabilnost izmerjene odbojnosti na zgornji strani 
listov signifikantno vplivajo naslednji izmerjeni parametri: 

• vsebnost UV-B absorbirajočih snovi (delež variabilnosti 41 %), 

• vsebnost karotenoidov (delež variabilnosti 24  %), 

• vsebnost UV-A absorbirajočih snovi (delež variabilnosti 22 %), 

• vsebnost antocianov (delež variabilnosti 18 %). 

Povezava je statistično značilna pri vseh parametrih, saj je P manjši od mejne vrednosti (P < 
0,05). Mejne vrednosti UV-B absorbirajočih snovi, UV-A absorbirajočih snovi in vsebnosti 
karotenoidov je 0,001, mejna vrednost vsebnosti antocianov pa je 0,009. 

Iz grafa spodaj (slika 26) je razvidno, da od ostalih parametrov izstopa skupina junijskih 
vzorcev na spodnjem rastišču (označeni so s številkami od 51 do 60). Prav tako je iz grafa 
razvidno, da od ostalih parametrov izstopajo aprilski vzorci na spodnjem rastišču (označeni so 
s številkami od 41 do 50). Opazimo tudi, da so si junijski vzorci na srednjem in zgornjem 
rastišču med seboj podobni (označeni so s številkami od 11 do 20 in od 31 do 40).  

Vsebnost UV-A in UV-B absorbirajočih snovi je obratno sorazmerna z UV delom spektra. To 
pomeni, da večja kot je vsebnost UV absorbirajočih snovi v vzorcih, manj svetlobe se v UV 
delu spektra odbije.  

Tudi vsebnost antocianov je obratno sorazmerna z UV delom spektra, kar potrjuje dejstvo, da 
antociani v tem delu spektra absorbirajo svetlobo. 

 

 

 

 

Slika 26: Ordinacijski diagram redundančne analize (RDA) prikazuje vpliv morfoloških in biokemijskih 
parametrov na odbojnost (odvisna spremenljivka). Rdeči vektorji prikazujejo pojasnjevalne spremenljivke 
(»pov_zg« – zgornja povrhnjica, »UVB AS« – UV-B absorbirajoče snovi, »klo a« – vsebnost klorofila a, »rez_g« –
gostota listnih rež, »kar« – vsebnost karotenoidov), modri vektorji prikazujejo odzivne spremenljivke (spektri 
razdeljeni v razrede glede na dolžino intenzitet). Številke prikazujejo liste posameznih vzorcev in različnih vzorčenj: 
1–10 april, zgornje rastišče; 11–20 junij, zgornje rastišče; 21–30 april, srednje rastišče; 31–40 junij, srednje rastišče; 
41–50 april, spodnje rastišče; 51–60 junij, spodnje rastišče. 
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Redundančna analiza je pokazala, da na variabilnost izmerjene presevnosti na zgornji strani 
listov signifikantno vplivajo naslednji parametri: 

• debelina lista (delež variabilnosti 29 %), 

• vsebnost UV-B absorbirajočih snovi (delež variabilnosti 27 %), 

• vsebnost karotenoidov (delež variabilnosti 4 %), 

• vsebnost klorofila a (delež variabilnosti 4 %), 

• vsebnost UV-A absorbirajočih snovi (delež variabilnosti 2 %), 

• dolžina listnih rež (delež variabilnosti 1 %), 

• zgornja povrhnjica (delež variabilnosti 1 %). 

Povezava je statistično značilna pri vseh parametrih, saj je verjetnost P manjša od mejne 
vrednosti (P < 0,05). Mejne vrednosti debeline lista, UV-B absorbirajočih snovi, UV-A 
absorbirajočih snovi in vsebnosti karotenoidov je 0,001, mejna vrednost klorofila a je 0,019, 
mejna vrednost dolžine listnih rež je 0,012 in mejna vrednost zgornje povrhnjice pa je 0,013. 

Iz spodnjega grafa (slika 27) je razvidno, da od ostalih parametrov izstopa skupina junijskih 
vzorcev na spodnjem rastišču (označeni so s številkami od 51 do 60). Druge skupine vzorcev 
se med seboj prekrivajo. 

Vsebnost UV-B absorbirajočih snovi je obratno sorazmerna z UV delom spektra ter s 
celotnim vidnim delom spektra. To pomeni, da večja kot je vsebnost UV-B absorbirajočih 
snovi v vzorcih, manj svetlobe presevajo. Tudi vsebnost klorofila a je obratno sorazmerna z 
UV delom spektra in s celotnim vidnim delom spektra, kar je prav tako povezano z 
zmanjšanjem presevnosti svetlobe.  

Najpomembnejšo vlogo pri presevnosti svetlobe ima debelina celotnega lista. Debelejši kot je 
list, manj svetlobe preseva. 
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Slika 27: Ordinacijski diagram redundančne analize (RDA) prikazuje vpliv morfoloških in biokemijskih 
parametrov na presevnost (odvisna spremenljivka). Rdeči vektorji prikazujejo pojasnjevalne spremenljivke 
(»pov_zg« – zgornja povrhnjica, »UVB AS« – UV-B absorbirajoče snovi, »UVA AS« – UV-A absorbirajoče snovi, 
»klo a« – vsebnost klorofila a, »rez_d« – dolžina listnih rež, »kar« – vsebnost karotenoidov), modri vektorji 
prikazujejo odzivne spremenljivke (spektri razdeljeni v razrede glede na dolžino intenzitet). Številke prikazujejo 
liste posameznih vzorcev in različnih vzorčenj: 1–10 april, zgornje rastišče; 11–20 junij, zgornje rastišče; 21–30 
april, srednje rastišče; 31–40 junij, srednje rastišče; 41–50 april, spodnje rastišče; 51–60 junij, spodnje rastišče. 
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5.4.2. POVEZANOST RAZLIČNIH PARAMETROV 
 

Preglednica 3: Pearsonov korelacijski koeficient, ki kaže povezanost morfoloških in biokemijskih parametrov listov s 
posameznim območjem odbojnega spektra pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju aprila; * p ≤ 
0,05, ** p ≤ 0,01 

Parameter / Območje 

odbojnega spektra  UV-B UV-A VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA   NIR 
 
Biokemijski parametri 
 

Klorofil a [mg/dm2] 
-0,216 -0,061 -0,160 -0,155 -0,091 0,010 0,208 -0,142 

Klorofil b [mg/dm2] 
0,229 0,198 0,027 0,081 0,089 0,212 0,362 0,232 

Karotenoidi  [mg/dm⁻2] 
-0,453* -0,286 -0,232 -0,203 -0,107 -0,002 0,204 -0,274 

UV-B AS [rel. enota/cm2] 
-0,212 0,086 0,279 0,100 0,155 -0,100 -0,266 -0,336 

UV-A AS [rel. enota/cm2] 
-0,420* -0,020 0,201 -0,002 0,130 -0,141 -0,333 -0,487** 

Antociani [rel. enota/cm2] 
-0,100 -0,139 -0,366* -0,258 -0,380* -0,343 -0,211 -0,211 

 

 
 

Med vsebnostjo karotenoidov in UV-B delom spektra, med vsebnostjo UV-A absorbirajočih 
snovi in UV-B delom spektra ter med vsebnostjo antocianov in vijoličnim delom spektra 
(preglednica 3) opazimo le negativne korelacije. Posebej močne negativne korelacije opazimo 
med vsebnostjo UV-A absorbirajočih snovi in NIR delom spektra.  
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Preglednica 4: Pearsonov korelacijski koeficient, ki kaže povezanost morfoloških in biokemijskih parametrov 
listov s posameznim območjem odbojnega spektra pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju 
junija; * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01 

Parameter / Območje 

odbojnega spektra  UV-B UV-A VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA   NIR 
 
Biokemijski parametri 
 

Klorofil a [mg/dm2] 
-0,149 -0,540** -0,374* -0,350 -0,260 -0,252 -0,446* -0,315 

Klorofil b [mg/dm2] 
-0,151 -0,533** -0,317 -0,273 -0,214 -0,195 -0,380* -0,355 

Karotenoidi  [mg/dm⁻2] 
-0,205 -0,608** -0,318 -0,286 -0,219 -0,215 -0,450* -0,339 

UV-B AS [rel. enota/cm2] 
0,248 0,325 -0,104 -0,192 -0,517** -0,490** -0,362* -0,491** 

UV-A AS [rel. enota/cm2] 
0,296 0,607** 0,273 0,237 0,125 0,140 0,377* 0,216 

Antociani [rel. enota/cm2] 
0,253 0,267 -0,102 -0,099 -0,247 -0,229 -0,034 -0,142 

 

Med  klorofilom a in UV-A, vijoličnim in rdečim delom spektra (preglednica 4) obstajajo 
negativne korelacije. Negativne korelacije obstajajo tudi med klorofilom b, UV-A in rdečim 
delom spektra, med karotenoidi, UV-A in rdečim delom spektra ter med UV-B 
absorbirajočimi snovmi in zelenim, rumenim, rdečim ter NIR delom spektra. Pozitivne 
korelacije obstajajo med UV-A absorbirajočimi snovmi in UV-A delom spektra ter rdečim 
delom spektra.  
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Preglednica 5: Spearmanov korelacijski koeficient, ki kaže povezanost morfoloških in biokemijskih parametrov listov 
s posameznim območjem odbojnega spektra pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju aprila; * p ≤ 
0,05, ** p ≤ 0,01 

Parameter / Območje 

odbojnega spektra   UV-B UV-A VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA   NIR 
 
Anatomski parametri 
 
Debelina lista [µm] -0,693** -0,553** -0,068 -0,180 -0,119 -0,105 -0,147 -0,291 

Debelina sp. kutikule [µm] -0,359 -0,023 -0,079 -0,325 -0,224 -0,317 -0,332 -0,373* 

Debelina zg. kutikule [µm] -0,418* -0,162 0,003 -0,183 -0,064 -0,135 -0,280 -0,421* 

Debelina sp. povrhnjice 
[µm] -0,205 -0,113 -0,489** -0,560** -0,378* -0,205 0,021 0,049 

Debelina zg. povrhnjice 
[µm] -0,012 0,090 0,468** 0,249 0,020 -0,067 -0,114 -0,196 

Debelina mezofila [µm] -0,550** -0,499** -0,081 -0,136 -0,035 -0,028 -0,081 -0,158 

 

Močne negativne korelacije opazimo med debelino lista in UV-B ter UV-A delom spektra, 
med debelino mezofila (gobastega tkiva) in UV-B ter UV-A delom spektra in med debelino 
spodnje povrhnjice in vijoličnim ter modrim delom spektra. Korelacije opazimo tudi med 
debelino spodnje kutikule in NIR delom spektra, med debelino zgornje kutikule in UV-B ter 
NIR delom spektra. Močne pozitivne korelacije se pojavijo med debelino zgornje povrhnjice 
in vijoličnim delom spektra (preglednica 5).   
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Preglednica 6: Pearsonov korelacijski koeficient, ki kaže povezanost morfoloških in biokemijskih parametrov listov s 
posameznim območjem odbojnega spektra pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju junija; * p ≤ 
0,05, ** p ≤ 0,01 

Parameter / Območje 

odbojnega spektra UV-B  UV-A VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA   NIR 
 
Anatomski parametri 
 
Debelina lista [µm] 0,013 -0,136 -0,073 -0,141 -0,227 -0,233 -0,367* -0,311 

Debelina sp. kutikule [µm] 0,098 0,025 0,058 0,090 0,244 0,173 0,129 0,086 

Debelina zg. kutikule [µm] -0,101 -0,018 -0,032 -0,091 -0,039 -0,067 -0,200 -0,033 

Debelina sp. povrhnjice 
[µm] 0,217 0,213 0,081 0,045 -0,065 -0,051 -0,070 -0,201 

Debelina zg. povrhnjice 
[µm] 0,278 0,179 0,041 0,079 0,182 0,229 0,265 0,065 

Debelina mezofila [µm] -0,082 -0,159 -0,075 -0,151 -0,241 -0,258 -0,382* -0,277 

 

V preglednici 6 opazimo le negativni korelaciji med debelino lista in rdečim delom spektra ter 
med debelino mezofila (gobastega tkiva) in rdečim delom spektra.   
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Preglednica 7: Pearsonov korelacijski koeficient, ki kaže povezanost morfoloških in biokemijskih parametrov listov s 
posameznim območjem presevnega spektra pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju aprila; * p ≤ 
0,05, ** p ≤ 0,01 

Parameter / Območje 

odbojnega spektra UV-B UV-A VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA NIR 
 
Biokemijski parametri 
 

Klorofil a [mg/dm2] 
-0,201 -0,190 -0,332 -0,295 -0,203 -0,229 -0,278 -0,167 

Klorofil b [mg/dm2] 
-0,200 -0,335 -0,358 -0,320 -0,285 -0,287 -0,298 -0,240 

Karotenoidi [mg/dm⁻2] 
-0,218 -0,101 -0,201 -0,173 -0,119 -0,137 -0,184 -0,161 

UV B AS [rel. enota/cm2] 
0,128 0,348 0,376* 0,412* 0,522** 0,504** 0,446* 0,556 

UV A AS [rel. enota/cm2] 
0,123 0,466** 0,471** 0,504** 0,623** 0,607** 0,544** 0,607** 

Antociani [rel. enota/cm2] 
-0,060 -0,188 -0,349 -0,373* -0,277 -0,310 -0,355 -0,170 

 

Močne pozitivne korelacije opazimo med UV-B absorbirajočimi snovmi in zelenim ter 
rumenim delom spektra, enako med UV-A absorbirajočimi snovmi ter med UV-A, vijoličnim, 
modrim, zelenim, rumenim, rdečim in NIR delom spektra. Med vsebnostjo antocianov in 
modrim delom spektra je korelacija negativna (preglednica 7).  
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Preglednica 8: Spearmanov korelacijski koeficient, ki kaže povezanost morfoloških in biokemijskih parametrov listov 
s posameznim območjem presevnega spektra pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju junija; * p ≤ 
0,05, ** p ≤ 0,01 

Parameter / Območje 

odbojnega spektra  UV-B UV-A VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA   NIR 
 
Biokemijski parametri 
 

Klorofil a [mg/dm2] 
-0,573** -0,539** -0,494** -0,410* -0,386* -0,392* -0,364* -0,089 

Klorofil b [mg/dm2] 
-0,511** -0,469** -0,410 -0,320 -0,282 -0,292 -0,264 0,004 

Karotenoidi  [mg/dm⁻2] 
-0,569** -0,526** -0,471** -0,378* -0,325 -0,339 -0,316 0,000 

UV B AS [rel. 

enota/cm2] 
-0,076 -0,093 -0,087 -0,070 -0,106 -0,103 -0,102 0,115 

UV A AS [rel. 

enota/cm2] 
0,475** 0,422* 0,374* 0,325 0,233 0,256 0,253 -0,009 

Antociani [rel. 

enota/cm2] 
0,060 0,048 0,113 0,136 0,050 0,093 0,093 -0,049 

 

Negativne korelacije opazimo med vsebnostjo klorofila a in UV-B, UV-A, vijoličnim, 
modrim, zelenim, rumenim in rdečim delom spektra ter med vsebnostjo karotenoidov in UV-
B, UV-A, vijoličnim in modrim delom spektra. Močne negativne korelacije opazimo med 
vsebnostjo klorofila b in UV-B ter UV-A delom spektra, pozitivne korelacije pa med UV-A 
absorbirajočimi snovmi in UV-B, UV-A ter vijoličnim delom spektra (preglednica 8).  
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Preglednica 9: Pearsonov korelacijski koeficient, ki kaže povezanost morfoloških in biokemijskih parametrov listov s 
posameznim območjem presevnega spektra pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju aprila; * p ≤ 
0,05, ** p ≤ 0,01 

Parameter / Območje 

odbojnega spektra UV-B UV-A VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA     NIR 
 
Anatomski parametri 
 
Debelina lista [µm] -0,077 0,138 0,132 0,114 0,069 0,068 0,073 -0,058 

Debelina sp. kutikule 
[µm] 0,119 0,287 0,145 0,129 0,187 0,189 0,167 0,039 

Debelina zg. kutikule 
[µm] 0,174 0,121 -0,004 -0,014 0,101 0,062 0,043 0,223 

Debelina sp. povrhnjice 
[µm] -0,100 -0,418* -0,592** -0,566** -0,560** -0,576** -0,573** -0,475**

Debelina zg. povrhnjice 
[µm] 0,123 0,284 0,369* 0,317 0,270 0,269 0,301 0,222 

Debelina mezofila [µm] -0,059 0,101 0,154 0,142 0,042 0,054 0,076 -0,097 

 

Med debelino spodnje povrhnjice in UV-A, vijoličnim, modrim, zelenim, rumenim, rdečim in 
NIR delom spektra opazimo negativne korelacije, pozitivno korelacijo pa med debelino 
zgornje kutikule in vijoličnim delom spektra (preglednica 9).  
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Preglednica 10: Pearsonov korelacijski koeficient, ki kaže povezanost morfoloških in biokemijskih parametrov listov s 
posameznim območjem presevnega spektra pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju junija; * p ≤ 
0,05, ** p ≤ 0,01 

Parameter / Območje 

odbojnega spektra  UV-B UV-A VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA NIR 
 
Anatomski parametri 
 
Debelina lista [µm] -0,438* -0,432* -0,353 -0,346 -0,333 -0,361* -0,338 -0,163 

Debelina sp. kutikule 
[µm] 0,083 0,097 0,087 0,068 0,007 0,019 0,027 -0,103 

Debelina zg. kutikule 
[µm] -0,170 -0,181 -0,171 -0,177 -0,176 -0,195 -0,171 -0,114 

Debelina sp. povrhnjice 
[µm] -0,015 0,002 0,041 0,045 0,056 0,045 0,056 0,120 

Debelina zg. povrhnjice 
[µm] 0,323 0,366* 0,427* 0,422* 0,369* 0,390* 0,409* 0,115 

Debelina mezofila [µm] -0,482** -0,483** -0,421* -0,414* -0,394* -0,425* -0,407* -0,191 

 

Negativne korelacije opazimo med debelino lista in UV-B, UV-A in rumenim delom spektra 
ter med debelino mezofila (gobastega tkiva) in UV-B, UV-A, vijoličnim, modrim, zelenim, 
rumenim in rdečim delom spektra. Pozitivne korelacije opazimo med debelino zgornje 
povrhnjice in UV-A, vijoličnim, modrim, zelenim, rumenim in rdečim delom spektra 
(preglednica 10).  
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Preglednica 11: Pearsonov korelacijski koeficient, ki kaže povezanost med dejansko FS II, potencialno FS II, 
transpiracijo in biokemijskimi parametri pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju aprila; * p ≤ 
0,05, ** p ≤ 0,01 

Parameter / Območje      

biokemijskih 
parametrov 

Klorofil 
a 

[mg/dm2] 
Klorofil b 
[mg/dm2] 

Karotenoidi  
[mg/ dm2] 

UV-B [rel. 
enota/cm2] 

UV-A [rel. 
enota/cm2] 

Antociani 
[rel. 

enota/cm2] 
 
 
Dejanska FS II -0,007 -0,286 0,125 0,582** 0,658** 0,248 

Potencialna FS II 0,173 -0,089 0,227 0,418* 0,458* 0,338 

Transpiracija -0,011 0,174 -0,059 -0,581** -0,608** -0,135 

 

Močne pozitivne korelacije opazimo med dejansko FS II in UV-B ter UV-A absorbirajočimi 
snovmi. Močne negativne korelacije opazimo med transpiracijo in UV-B ter UV-A 
absorbirajočimi snovmi. Pozitivne korelacije so tudi med potencialno FS II in UV-B  ter UV-
A absorbirajočimi snovmi (preglednica 11).  

 

 

Preglednica 12: Pearsonov korelacijski koeficient, ki kaže povezanost med dejansko FS II, potencialno FS II, 
transpiracijo in posameznim območjem odbojnega spektra pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob 
vzorčenju aprila; * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01 

 

Močne negativne korelacije opazimo med dejansko in potencialno FS II ter rumenim, rdečim 
in NIR delom spektra, pozitivne korelacije pa so med transpiracijo in rumenim, rdečim ter 
NIR delom spektra (preglednica 12).  

 

 

 

 

Parameter / Območje         

odbojnega spektra UV-B UV-A VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA NIR 

 
 

        

Dejanska FS II -0,083 0,110 -0,058 -0,313 -0,153 -0,473** -0,632** -0,887** 

Potencialna FS II -0,080 0,126 -0,256 -0,434* -0,384* -0,617** -0,670** -0,753** 

Transpiracija 0,250 0,124 -0,113 0,137 0,275 0,392* 0,381* 0,652** 
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Preglednica 13: Pearsonov korelacijski koeficient, ki kaže povezanost med dejansko FS II, potencialno FS II, 
transpiracijo in posameznim območjem presevnega spektra pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob 
vzorčenju aprila; * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01 

Parameter / Območje 

odbojnega spektra UV-B  UV-A VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA  NIR 
 
 
Dejanska FS II 0,132 0,676** 0,338 0,340 0,544** 0,481** 0,392* 0,480** 

Potencialna FS II 0,051 0,486** 0,021 0,037 0,318 0,236 0,125 0,351 

Transpiracija -0,261 -0,499** -0,303 -0,293 -0,403* -0,357 -0,311 -0,436* 

 

Močne korelacije so opazne med dejansko FS II in UV-A, zelenim, rumenim in NIR delom 
spektra ter med potencialno FS II in UV-A delom spektra. Negativne korelacije so med 
transpiracijo in UV-A, zelenim in NIR delom spektra (preglednica 13). 

 

Preglednica 14: Pearsonov korelacijski koeficient, ki kaže povezanost med širino in dolžino lista ter biokemijskimi 
parametri pri jelenovem jeziku jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju junija; * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01 

Parameter / Območje 

biokemijskih parametrov 
Klorofil a 
[mg/dm2] 

Klorofil b 
[mg/dm2] 

Karotenoidi  
[mg/ dm2] 

UV B [rel. 
enota/cm2] 

UV A [rel. 
enota/cm2] 

Antociani [rel. 
enota/cm2] 

 
 
Širina lista [cm] 0,336 0,328 0,372* -0,144 -0,250 -0,132 

Dolžina lista [cm] 0,554** 0,518** 0,565** -0,100 -0,551** -0,128 

 

Močne pozitivne korelacije opazimo med dolžino lista in vsebnostjo klorofila a, klorofila b in 
karotenoidi, močne negativne korelacije pa med dolžino lista in UV-A absorbirajočimi 
snovmi (preglednica 14).  
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Preglednica 15: Pearsonov korelacijski koeficient, ki kaže povezanost med širino in dolžino lista ter posameznim 
območjem odbojnega spektra pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju junija; * p ≤ 0,05, ** p ≤ 
0,01 

Parameter / Območje 

odbojnega spektra UV-B UV-A VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA     NIR 
 
 
Širina lista [cm] -0,413* -0,523** 0,011 0,152 0,068 0,080 -0,153 -0,151 

Dolžina lista [cm] -0,420* -0,608** -0,284 -0,244 -0,230 -0,249 -0,474** -0,093 

 

Močne negativne korelacije opazimo med širino lista in UV-A delom spektra ter med dolžino 
lista in UV-A in rdečim delom spektra (preglednica 15).  

 

Preglednica 16: Pearsonov korelacijski koeficient, ki kaže povezanost med širino in dolžino lista ter posameznim 
območjem presevnega spektra pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju junija; * p ≤ 0,05, ** p ≤ 
0,01 

Parameter / Območje 

odbojnega spektra UV-B UV-A VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA     NIR 
 
 
Širina lista [cm] -0,229 -0,237 -0,197 -0,159 -0,197 -0,206 -0,188 -0,246 

Dolžina lista [cm] -0,550** -0,562** -0,526** -0,507** -0,525** -0,535** -0,522** -0,395* 

 

Močne negativne korelacije so opazne med dolžino lista in UV-B, UV-A, vijoličnim, modrim, 
zelenim, rumenim in rdečim delom spektra (preglednica 16). 
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Preglednica 17: Pearsonov korelacijski koeficient, ki kaže povezanost morfoloških in biokemijskih parametrov listov s posameznim območjem odbojnega spektra in biokemijskimi 
parametri pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju aprila in junija; *p ≤ 0,05 

vzorčenje JUNIJ/APRIL 
Kl a 

[mg/dm2] 
Kl b 

[mg/dm2] 

Kar  
[mg 

dm⁻2] 

UV B AS 
[rel. 

enota/cm2] 

UV A AS 
[rel. 

enota/cm2] 
Antociani 
[mL/cm2] UV-B UV-A VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA NIR 

Kl a [mg/dm2] 0,015 0,287 -0,088 -0,368* -0,444* -0,151 0,293 -0,031 -0,075 0,176 0,024 0,292 0,434* 0,783** 

Kl b [mg/dm2] -0,025 0,214 -0,108 -0,305 -0,381* -0,150 0,308 -0,051 -0,067 0,193 -0,006 0,278 0,438* 0,766** 

Kar [mg dm⁻2] -0,045 0,211 -0,128 -0,488** -0,552** -0,197 0,309 -0,156 -0,119 0,209 0,037 0,355 0,507** 0,890** 

UV-B AS [rel. enota/cm2] 0,278 0,243 0,215 0,544** 0,392* 0,280 -0,021 -0,037 -0,044 -0,109 0,119 0,104 0,059 -0,069* 

UV-A AS [rel. enota/cm2] 0,083 -0,147 0,150 0,733** 0,756** 0,153 -0,201 0,143 0,174 -0,155 -0,037 -0,343 -0,495** -0,885** 

Antociani [mL/cm2] 0,173 0,183 0,164 0,077 0,072 0,431* -0,025 0,214 0,077 0,010 0,071 -0,080 -0,119 -0,218 

UV-B -0,069 0,048 -0,242 0,336 0,318 0,082 0,745** 0,161 0,028 -0,042 0,042 -0,085 -0,167 -0,174 

UV-A 0,111 0,000 0,176 0,552** 0,526** 0,040 -0,327 0,061 0,247 0,120 0,173 0,001 -0,094 -0,509** 

VIJOLIČNA -0,054 -0,189 0,119 0,358 0,416* -0,237 -0,120 -0,140 0,219 0,271 0,203 0,146 0,072 -0,348 

MODRA -0,081 -0,256 0,113 0,335 0,411* -0,187 -0,041 -0,112 0,175 0,248 0,175 0,118 0,051 -0,361 

ZELENA -0,154 -0,268 -0,004 0,082 0,215 -0,359 -0,008 0,232 0,266 0,208 0,195 0,074 -0,016 -0,314 

RUMENA -0,170 -0,285 -0,004 0,145 0,270 -0,338 0,017 0,181 0,287 0,248 0,215 0,105 0,015 -0,319** 

RDEČA -0,111 -0,272 0,047 0,331 0,442* -0,219 -0,104 0,228 0,337 0,226 0,202 0,023 -0,071 -0,516* 

NIR -0,103 -0,196 -0,018 -0,136 0,040 -0,329 -0,150 0,192 0,108 -0,138 -0,037 -0,221 -0,315 -0,399 
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Značilne korelacije, ki jih opazimo med parametri listov, vzorčenih aprila in junija, so med: 

• UV-B absorbirajočimi snovmi in vsebnostjo klorofila a, vsebnostjo karotenoidov, UV-
B absorbirajočimi snovmi, UV-A absorbirajočimi snovmi ter UV-A delom spektra, 

• UV-A absorbirajočimi snovmi in vsebnostjo klorofila a, vsebnostjo klorofila b, 
vsebnostjo karotenoidov, UV-B absorbirajočimi snovmi, UV-A delom spektra, 
vijoličnim, modrim ter rdečim delom vidnega spektra, 

• vsebnostjo antocianov, 

• UV-B vidnim delom spektra, 

• rdečim delom vidnega spektra in vsebnostjo klorofila a, klorofila b, karotenoidov ter 
UV-A absorbirajočimi snovmi 

• NIR delom spektra in vsebnostjo klorofila a, klorofila b, vsebnostjo karotenoidov, 
UV-B absorbirajočimi snovmi, UV-A absorbirajočimi snovmi, UV-A delom spektra 
ter rumenim in rdečim delom vidnega dela spektra (preglednica 17). 
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Preglednica 18: Pearsonov korelacijski koeficient, ki kaže povezanost morfoloških in biokemijskih parametrov listov s posameznim območjem presevnega spektra in biokemijskimi 
parametri pri jelenovem jeziku (Phyllitis scolopendrium) ob vzorčenju aprila in junija; * p ≤ 0,0 

vzorčenje JUNIJ/APRIL 
Kl a 

[mg/dm2] 
Kl b 

[mg/dm2] 
Kar  [mg 

dm⁻2] 

UV B AS 
[rel. 

enota/cm2] 

UV A AS 
[rel. 

enota/cm2] 
Antociani 
[mL/cm2] UV-B UV-A VIJOLIČNA MODRA ZELENA RUMENA RDEČA NIR 

Kl a [mg/dm2] 0,015 0,287 -0,088 -0,368* -0,444* -0,151 -0,225 -0,680** -0,495** -0,486** -0,625** -0,578** -0,525** -0,543** 

Kl b [mg/dm2] -0,025 0,214 -0,108 -0,305 -0,381* -0,150 -0,289 -0,682** -0,473** -0,457* -0,598** -0,549** -0,509** -0,513** 

Kar  [mg dm⁻2] -0,045 0,211 -0,128 -0,488** -0,552** -0,197 -0,255 -0,715** -0,481** -0,476** -0,648** -0,592** -0,527** -0,580** 

UV-B AS[rel. enota/cm2] 0,278 0,243 0,215 0,544** 0,392 0,280 0,311 -0,042 -0,033 -0,020 0,037 0,005 0,018 0,173 

UV-A AS [rel. 
enota/cm2] 0,083 -0,147 0,150 0,733** 0,756** 0,153 0,302 0,713** 0,469** 0,476** 0,652** 0,594** 0,522** 0,602** 

Antociani [mL/cm2] 0,173 0,183 0,164 0,077 0,072 0,431* 0,150 0,126 0,149 0,108 0,175 0,137 0,141 0,254 

UV-B 0,127 -0,028 0,125 0,647** 0,635** 0,204 0,059 0,468** 0,369* 0,396* 0,546** 0,515** 0,431 0,578** 

UV-A 0,097 -0,070 0,115 0,663** 0,663** 0,180 0,038 0,466** 0,416* 0,444* 0,579** 0,555** 0,472** 0,597** 

VIJOLIČNA 0,075 -0,071 0,077 0,640** 0,639** 0,138 -0,021 0,384 0,448* 0,485** 0,583** 0,576** 0,500** 0,601** 

MODRA 0,081 -0,065 0,081 0,641** 0,638** 0,149 -0,054 0,350 0,430* 0,468** 0,566** 0,560** 0,483** 0,586** 

ZELENA 0,161 -0,015 0,166 0,618** 0,597** 0,173 -0,146 0,233 0,334 0,375* 0,463** 0,458* 0,378* 0,508** 

RUMENA 0,138 -0,038 0,148 0,645** 0,629** 0,177 -0,124 0,276 0,367* 0,407* 0,501** 0,494** 0,412* 0,534** 

RDEČA 0,117 -0,038 0,120 0,640** 0,625** 0,142 -0,094 0,287 0,378* 0,420* 0,509** 0,504** 0,426* 0,545** 

NIR 0,392* 0,209 0,368* 0,386* 0,324 0,135 -0,305 -0,049 0,042 0,085 0,158 0,151 0,079 0,262 
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Značilne korelacije, ki jih opazimo med parametri listov, vzorčenih aprila in junija, so med: 

• vsebnostjo klorofila a in NIR delom spektra, 

• vsebnostjo karotenoidov in NIR delom spektra, 

• UV-B absorbirajočimi snovmi in vsebnostjo klorofila a, vsebnostjo karotenoidov, UV-
B absorbirajočimi snovmi, UV-A absorbirajočimi snovmi, UV-B in UV-A delom 
spektra, vidnim in NIR delom spektra, 

• UV-A absorbirajočimi snovmi in vsebnostjo klorofila a, klorofila b, vsebnostjo 
karotenoidov, UV-A absorbirajočimi snovmi, UV-B, UV-A in vidnim delom spektra, 

• vsebnostjo antocianov, 

• UV-A delom spektra in vsebnostjo klorofila a, klorofila b, vsebnostjo karotenoidov, 
UV-A absorbirajočimi snovmi, UV-B in UV-A delom spektra, vijoličnim, modrim, 
rumenim in rdečim delom vidnega spektra 

• vijoličnim delom vidnega spektra in vsebnostjo klorofila a, klorofila b, vsebnostjo 
karotenoidov, UV-A absorbirajočimi snovmi, UV-B in UV-A delom spektra, 
vijoličnim, modrim, rumenim in rdečim delom vidnega spektra 

• modrim delom vidnega spektra in vsebnostjo klorofila a, klorofila b, vsebnostjo 
karotenoidov, UV-A absorbirajočimi snovmi, UV-B in UV-A delom spektra, 
vijoličnim, modrim, rumenim in rdečim delom vidnega spektra 

• zelenim delom vidnega spektra in vsebnostjo klorofila a, klorofila b,  vsebnostjo 
karotenoidov, UV-A absorbirajočimi snovmi, UV-B in UV-A delom spektra, 
vijoličnim, modrim, rumenim in rdečim delom vidnega spektra 

• rumenim delom vidnega spektra in vsebnostjo klorofila a, klorofila b,  vsebnostjo 
karotenoidov, UV-A absorbirajočimi snovmi, UV-B in UV-A delom spektra, 
vijoličnim, modrim, rumenim in rdečim delom vidnega spektra 

• rdečim delom vidnega spektra in vsebnostjo klorofila a, klorofila b, vsebnostjo 
karotenoidov, UV-A absorbirajočimi snovmi, UV-A delom spektra, vijoličnim, 
modrim, rumenim in rdečim delom vidnega spektra 

• NIR delom spektra in vsebnostjo klorofila a, klorofila b, vsebnostjo karotenoidov, 
UV-A absorbirajočimi snovmi, UV-B in UV-A delom spektra, vijoličnim, modrim, 
rumenim in rdečim delom vidnega spektra (preglednica 18). 
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6. RAZPRAVA 

Predmet naših raziskav je bila praprot jelenov jezik (Phyllitis scolopendrium). Vzorce za 
raziskavo smo nabrali v Rakovem Škocjanu ob vhodu v Zelške jame.  

V magistrski nalogi smo proučevali optične lastnosti listov, biokemijske in morfološke razlike 
med njimi ter vpliv biokemijskih in morfoloških dejavnikov na optične lastnosti listov.  

Vzorčenja smo opravljali dvakrat – v mesecu aprilu in juniju. Ob vhodu v jamo smo si izbrali 
tri lokacije (rastišča) – zgornje, srednje in spodnje rastišče. Na vsakem rastišču smo z 
različnih rastlin nabrali po deset vzorcev (listov).  

Želeli smo ugotoviti, kako se razlikujejo optične lastnosti med rastišči znotraj enega vzorčenja 
in optične lastnosti rastišč med obema vzorčenjema. Želeli smo ugotoviti tudi razlike v 
vsebnosti klorofilov, karotenoidov, antocianov in UV absorbirajočih snovi znotraj enega 
vzorčenja in med obema vzorčenjema ter razlike v morfoloških značilnostih.   

Odbojnost in presevnost na zgornji strani listov smo merili v laboratoriju, kjer smo prav tako 
proučevali biokemijske in morfološke značilnosti posameznih listov.  

6.1 ODBOJNI IN PRESEVNI SPEKTRI 

Spektri odbojnosti in presevnosti so pri obeh vzorčenjih podobni. Pri UV delu spektra in vidni 
svetlobi se odbija in preseva malo svetlobe, pri NIR delu spektra pa več. Spektri odbojnosti in 
presevnosti vzorcev so v vidnem delu spektra v veliki meri povezani s koncentracijo 
klorofilov (Vogelmann, 1993; Thomas in Gausman, 1977; Agustı´ in sod., 1994; Gitelson in 
Merzlyak, 1994). Takšen odziv je povezan s povečano odbojnostjo, čeprav obstaja le malo 
podatkov, ki to dokazujejo (Baltzer, 2005).  

Do manjših odstopanj med rastišči prihaja v vidnem in v NIR delu spektra. Odbojnost in 
presevnost sta najnižji v modrem in rdečem delu spektra, kar pripisujemo vplivu klorofilov in 
karotenoidov, saj v tem območju absorbirajo večino vpadne svetlobe (Vogelmann, 1993). 
Gitelson in sod. (1996) so ugotovili, da je pri karotenoidih viden vrh odbojnosti blizu 520 nm 
(Zur, 2000), kar potrjuje, da se odbojnost klorofilov in karotenoidov prekriva v območju 
modre svetlobe.  

Odbojni in presevni spektri se med rastišči razlikujejo predvsem v vidnem delu spektra in v 
NIR delu. Največ svetlobe se odbija in preseva na spodnjem rastišču, najmanj pa na srednjem. 
Od tega odstopa samo odbojnost pri aprilskih vzorcih, pri katerih se največ svetlobe od listov 
odbija na zgornjem rastišču, najmanj pa na spodnjem.  
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6.2 MORFOLOŠKE IN BIOKEMIJSKE LASTNOSTI 

6.2.1 Morfološke lastnosti 
Testirali smo tudi razlike v morfoloških in biokemijskih značilnostih listov med aprilskimi in 
junijskimi vzorci na treh različnih lokacijah.  

Gostota listnih rež jelenovega jezika se pri aprilskih vzorcih s spodnjega rastišča statistično 
razlikuje od junijskih vzorcev na vseh treh rastiščih (p ≤ 0,01). Po dolžini listnih rež se 
aprilski vzorci listov zgornjega rastišča značilno razlikujejo od junijskih vzorcev srednjega 
rastišča (p = 0,03), prav tako se razlikujejo tudi aprilski vzorci zgornjega rastišča od junijskih 
vzorcev zgornjega ratišča (p ≤ 0,01). 

Debelina zgornje in spodnje kutikule se med obema vzorčenjema značilno razlikuje (p < 
0,05), medtem ko je debelina zgornje in spodnje povrhnjice pri obeh vzorčenjih statistično 
primerljiva (p > 0,05).  

Debelina kutikule je pri aprilskih vzorcih debelejša kot pri junijskih, kar je posledica svetlobe. 
Debelina kutikule je pri listih ob močni svetlobi večja kot pri tistih, ki uspevajo v bolj senčnih 
predelih (Fini in sod., 2014). Pri junijskih vzorcih so bila drevesa vzdolž gradienta že olistana. 

Debelina gobastega tkiva se pri junijskem vzorčenju na spodnjem rastišču značilno razlikuje 
od aprilskega vzorčenja na vseh rastiščih (p ≤ 0,01) ter od debeline tkiva junijskih vzorcev 
spodnjega in zgornjega rastišča (p ≤ 0,01). Debelina gobastega tkiva je bila pri junijskih 
vzorcih na spodnjem rastišču najmanjša. Gobasto tkivo omogoča večjo absorpcijo razpršene 
svetlobe (Vogelmann in Martin, 1993) in njeno bolj enakomerno razporeditev (Taiz in Zeiger, 
2010). Zaradi tega sklepamo, da je manjša debelina gobastega tkiva v predelih, kjer se razprši 
manj svetlobe.  

Do enakih razlik prihaja tudi pri debelini celotnega lista. Ta je bila pri aprilskih vzorcih večja 
kot pri junijskih. Razlog za to naj bi bila debelina palisadnega tkiva (Raven in sod., 2005), 
vendar naši vzorci niso vsebovali tega tkiva, ampak samo gobasto.  

6.2.2 Biokemijske lastnosti 
Večjo količino klorofila a vsebujejo aprilski vzorci, večjo količino klorofila b pa junijski. 
Med obema vzorčenjema se pojavljajo značilne razlike.   

Vsebnost karotenoidov je pri vzorcih, vzetih aprila, med seboj statistično primerljiva (p > 
0,05). Med junijskimi vzorci srednjega in zgornjega rastišča in aprilskimi vzorci vseh treh 
rastišč smo ugotovili statistično značilne razlike (p ≤ 0,01).  

Vsebnosti antocianov so pri aprilskih vzorcih med seboj statistično primerljive (p > 0,05), pri 
junijskih pa se med vzorci pojavljajo statistično značilne razlike (p ≤ 0,01 in p = 0,03). 

Vsebnost UV-B in UV-A absorbirajočih snovi v listih je med obema vzorčenjema statistično 
značilno različna (p ≤ 0,01).  

Vsebnost UV absorbirajočih snovi in karotenoidov je bila pri junijskih vzorcih manjša kot pri 
aprilskih, zato ker so bila drevesa pri junijskih vzorcih vzdolž gradienta že olistana, kar je 
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zmanjšalo stopnjo sevanja na praprot. Tako UV absorbirajoče snovi kot tudi karotenoidi pri 
veliki stopnji sevanja organizmom pomagajo. Medtem, ko UV absorbirajoče snovi 
absorbirajo svetlobo v UV območju in neposredno ščitijo organizme, so karotenoidi vključeni 
v antioksidativne procese (Moresino, 2010).  

6.3 ODBOJNI SPEKTRI IN MORFOLOŠKE TER BIOKEMIJSKE ZNAČILNOSTI 

Korelacije, ki smo jih izračunali med morfološkimi in biokemijskimi lastnostmi ter odbojnimi 
spektri listov, so pokazale, da imajo največji vpliv na odbojne spektre pri vzorčenju aprila 
morfološke lastnosti, pri vzorčenju junija pa biokemijske lastnosti listov.  

Na odbojnost v bližnjem infrardečem območju (NIR 750–1350 nm) najbolj vplivajo 
morfološke lastnosti listov, na odbojnost v vidnem območju (400–700 nm) pa predvsem 
fotosintezni pigmenti (Slaton in sod., 2001). Vpliv morfoloških značilnosti na odbojnost listov 
v NIR delu spektra sta raziskovala tudi Vogelmann in Martin (1993). To smo tudi dokazali v 
naši raziskavi, saj pri junijskem vzorčenju na odbojnost v vidnem delu spektra vplivajo 
vsebnosti klorofila a, klorofila b, karotenoidov, antocianov in UV absorbirajoče snovi, na 
odbojnost v NIR delu spektra pri aprilskem vzorčenju pa vpliva predvsem debelina spodnje in 
zgornje kutikule, kar so dokazali tudi Liew in sod. (2008). Povezavo med debelino kutikule in 
odbojnostjo listov so ugotovili tudi Klančnik in sod. (2014).  

Ugotovili smo tudi, da na odbojnost v UV-B in UV-A delu spektra pri aprilskih vzorcih 
močno vplivajo morfološke lastnosti (debelina listov in gobastega tkiva), pri junijskih vzorcih 
pa biokemijske lastnosti (vsebnosti klorofila a, klorofila b, karotenoidov in UV absorbirajoče 
snovi). Morfološke lastnosti lahko vplivajo tudi na odbojnost v vidnem delu spektra. 
Ugotovili smo, da ima pri vzorčenju aprila največji vpliv na odbojnost v vidnem delu spektra 
debelina spodnje in zgornje povrhnjice. Pri junijskih vzorcih na odbojnost v UV-A delu 
spektra zelo vplivata tudi dolžina in širina listov. Dolžina lista prav tako vpliva na odbojnost v 
rdečem delu vidnega spektra.  

6.3.1 RDA analiza 
RDA analiza je pokazala, da na odbojnost  listov najbolj vpliva vsebnost UV-B absorbirajočih 
snovi. Analiza optičnih lastnosti jelenovega jezika, rastočega v različnih svetlobnih razmerah, 
je dodatno pokazala, da na odbojnost vplivajo tudi UV-A absorbirajoče snovi, vsebnost 
karotenoidov in antocianov. Tudi Baltzer in Thomas v svoji študiji opisujeta, da imajo 
največji vpliv na odbojnost svetlobe karotenoidi in antociani. Znano je tudi, da antociani 
povečujejo odbojnost svetlobe v rdečem delu spektra (Boyer in sod 1988; Barker in sod., 
1997).  
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6.4 PRESEVNI SPEKTRI IN MORFOLOŠKE TER BIOKEMIJSKE ZNAČILNOSTI  

Izračunane korelacije med morfološkimi in biokemijskimi lastnostmi ter presevnimi spektri 
pri junijskih in aprilskih vzorcih so pokazale, da na presevne spektre najbolj vplivajo 
biokemijske lastnosti listov – fotosintezna barvila in antociani, ki so povezani s presevnostjo v 
vidnem delu spektra (Liew, 2008).  

V raziskavi smo ugotovili, da na presevnost listov v vidnem delu spektra najbolj vplivajo 
vsebnosti klorofila a, karotenoidov in antocianov, kar se sklada z Liewovo raziskavo (2008). 
Na vidni del spektra aprilskih vzorcev močno vplivajo tudi UV absorbirajoče snovi.  

Pri aprilskih vzorcih na presevnost v NIR delu spektra negativno vpliva debelina spodnje 
povrhnjice, kar se sklada z ugotovitvijo, da ima debelina povrhnjice velik vpliv na odbojnost 
listov (Slaton in sod., 2001). 

Vpliv na presevnost listov v UV delu spektra imajo predvsem UV absorbirajoče snovi, pri 
junijskih vzorcih pa tudi vsebnosti klorofila a, klorofila b in karotenoidov.  

Morfološke lastnosti na presevnost listov v vidnem delu spektra pri aprilskih vzorcih vplivajo 
močno negativno, pri junijskih pa pozitivno. 

Velik vpliv na presevnost v UV delu spektra pri aprilskih vzorcih imajo tudi dejanska FS II, 
potencialna FS II in transpiracija. Dejanska FS II ima prav tako velik vpliv na presevnost v 
zelenem, rumenem in NIR delu spektra.  

Dolžina lista pri junijskih vzorcih na celoten presevni spekter vpliva močno negativno.  

6.4.1 RDA analiza 
RDA analiza je pokazala, da ima največji vpliv na presevnost debelina celotnega lista. Naša 
analiza optičnih lastnosti jelenovega jezika, rastočega v različnih svetlobnih razmerah, je 
dodatno pokazala, da na presevnost vplivajo tudi UV-B absorbirajoče snovi, zelo majhen 
vpliv pa imajo vsebnosti karotenoidov in klorofila a, dolžina listnih rež, debelina zgornje 
povrhnjice in vsebnosti UV-A absorbirajočih snovi.   
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7. SKLEP 

Hipoteza 1: Predvidevamo, da se bodo lastnosti listov jelenovega jezika v sezoni spreminjale. 

Ugotovili smo, da se lastnosti listov jelenovega jezika v sezoni spreminjajo. Spektri 
odbojnosti in presevnosti imajo minimume in maksimume pri enakih valovnih dolžinah, 
vendar se intenziteta znotraj posamezne sezone glede na rastišča spreminja. Morfološke 
lastnosti listov se znotraj posamezne sezone po večini ne razlikujejo statistično značilno, 
medtem ko se biokemijske lastnosti statistično značilno razlikujejo. Hipotezo lahko potrdimo.  

Hipoteza 2: Predvidevamo, da se bodo optične lastnosti (odbojnost in presevnost) zaradi 

razlik v biokemijskih in morfoloških značilnostih razlikovale glede na svetlobni gradient in 

sezono. 

Ugotovili smo, da se optične lastnosti zaradi razlik v biokemijskih in morfoloških značilnostih 
razlikujejo glede na svetlobni gradient in sezono.  

Intenziteta odbojnosti in presevnosti se pri vzorcih glede na sezono in svetlobni gradient 
razlikuje tako na spodnjem, srednjem in zgornjem rastišču. Rezultati so predstavljeni v grafih.  

Višja jakost odbojnosti je povezana z vsebnostjo barvil, ki vplivajo na minimume in 
maksimume. Analize kažejo, da je odbojnost v vidnem območju odvisna predvsem od 
koncentracije klorofila. Vzorci listov na spodnjem rastišču imajo nizko vsebnost klorofilov, 
na srednjem rastišču nekoliko višjo, na zgornjem rastišču pa najvišjo vsebnost klorofilov. 
Vsebnost klorofilov vpliva predvsem na vrhove na območju vidnega dela spektra – od 470 do 
500 nm.  

Ugotovili smo, da na odbojnost v infrardečem delu spektra vpliva tudi debelina povrhnjice. 
Aprilski vzorci na spodnjem rastišču imajo debelejšo povrhnjico, zato je tudi vrh v NIR delu 
spektra nižji. Vzorci srednjega rastišča imajo nekoliko tanjšo povrhnjico, vzorci zgornjega 
rastišča pa najtanjšo, kar se odraža tudi na grafu odbojnosti. Ob vzorčenju junija je na 
spodnjem rastišču debelina povrhnjice najdebelejša, kljub temu pa je vrh na NIR delu spektra 
najvišji, kar je verjetno povezano z drugimi lastnostmi. Pri vzorcih listov na srednjem in 
zgornjem rastišču velja enako kot pri aprilskem vzorčenju.  

Ugotovili smo tudi, da imajo na vidni del presevnega spektra največji vpliv vsebnosti 
klorofila a, karotenoidov in antocianov. 
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