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1 UVOD 

Da bi pravilno poimenovali in razumeli pojma skorja in lubje pri olesenelih rastlinah, nam jasno 

razlago poda botanični terminološki slovar (Botanični terminološki slovar, 2011): 

 

»Skórja -e ž hist. krovno tkivo debla ali olesenele korenine pri višjih rastlinah, ki ga tvorijo vsa 

tkiva izven kambialnega obroča in obsega na začetku sekundarne debelitve sekundarno skorjo, 

ostanke primarne skorje in periderm, kasneje pa pri večini lesnatih rastlin tudi terciarno skorjo.« 

 

»Lúbje -a s hist. plast mrtvih tkiv na površini debel, korenin mnogih lesnatih rastlin, ki je 

sestavljena iz več peridermov in ostankov odmrle sekundarne skorje.« 

 

V slovenski botanični literaturi še vedno lahko zasledimo, da nekateri avtorji uporabljajo 

nepravilni izraz lubje namesto skorja, nekateri avtorji pa tega ne želijo sprejeti. Tudi v tuji 

literaturi se pojavljajo razlike v poimenovanju skorje (Angleži »bark« ali  Nemci »borke«), ki 

je ne smemo mešati z lubjem (»ritidom«). Tega še vedno ni uskladil slovenski pravopis. Težave 

se pojavljajo tudi pri narečnih poimenovanjih, na primer Štajerci uporabljajo za vse 

izraz  »skorja« (škorja), Dolenjci pa pogosteje »lubje« ali »lub« (prof. dr. F. Batič, osebna 

komunikacija, 12. 1. 2016). 

 

V magistrski nalogi smo preučevali optične lastnosti skorje pri štirih izbranih grmovnih vrstah: 

navadni leski (Corylus avellana L.), črnem bezegu (Sambucus nigra L.), navadni kalini 

(Ligustrum vulgare L.) in navadnem šipku (Rosa canina L.). Vse vrste so olesenele in jih 

uvrščamo med lesnate rastline.  

 

Pri nekaterih vrstah raste deblo vse življenje v višino in doseže velik obseg, medtem ko pri 

grmih večje število poganjkov nadomesti vlogo glavnega debla ali pa z več enakovrednimi 

poganjki rastejo iz tal (Frajman, 2007). Grm je lesnata rastlina z nizko krošnjo, ki redko zraste 

več kot 5 m. V drevo se razvije izjemoma, največkrat s človeško pomočjo (Brus, 2008). 

 

Stebla segajo v dolžino od nekaj milimetrov do nekaj sto metrov, ter se razlikujejo tudi v 

premeru, kar je odvisno od vrste in velikosti rastlin (Bear & Rintoul, 2014). Glavna naloga 

stebel je, da prenašajo vodo in hranila na dolge razdalje. Poleg tega lahko shranjujejo rezervne 

snovi (vodo in hranila), nosijo in dvigujejo liste na primerno višino, so podzemni trajni organi, 

ki preživijo v neugodnih razmerah in pri nekaterih vrstah omogočajo, da se rastlina lahko 

klonsko razširja na dolge razdalje (Dermastia, 2010).  

 

Stebla (golosemenk in dvokaličnic) se debelijo s povečanjem števila celic. Imeti morajo dovolj 

prevajalnih elementov in še dodatno mehansko oporo. Njihova debelitev lahko poteka primarno 

(z dolžinsko rastjo) ali sekundarno. Za grmovnice je predvsem značilna sekundarna debelitev 

in olesenitev stebla. Potreben je nastanek sklenjenega kambijskega obroča, ki tvori sekundarna 

trajna tkiva. Tkivo, ki se tvori proti notranjosti stebla imenujemo les, proti zunanjosti pa 

sekundarna skorja (Šircelj, 2004). 

 

Optične lastnosti skorje so posledica zgradbe skorje in prisotnosti različnih pigmentov, ki imajo 

pomembno vlogo pri prestrezanju svetlobne energije in njenem pretvarjanju v kemično energijo 

(Sims & Gamon, 2002). Prisotnost fotosinteznih pigmentov kaže na možnost fotosintezne 

aktivnosti v steblih. Eden od dejavnikov, ki vpliva na vsebino fotosinteznih pigmentov, kot tudi 

na fotosintezno aktivnost v steblu je dostopnost sončne svetlobe (Pilarski & Tokarz, 2005).  
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1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Svetloba se na površini stebla odbija, absorbira in prehaja skozi  tkivo. Odbojnost in presevnost 

sta odvisni od morfoloških in biokemijskih lastnosti skorje. Morfološka zgradba skorje ni toliko 

specializirana za absorpcijo svetlobe, kot so listi. Lastnosti, ki vplivajo na absorpcijo svetlobe, 

so debelina periderma in skorje ter razporeditev in vsebnost kloroplastov v klorenhimskih 

celicah.  

 

Skorja stebel lesnatih vrst vsebuje dejavne kloroplaste. To je še posebej pomembno pri 

listopadnih vrstah v zimskem času, ko drevesa niso olistana, saj fotosintezna aktivnost preskrbi 

zadostno količino kisika v tkivu in ima tudi energetski učinek. Za rastlino predstavlja negativen 

učinek predvsem zmanjšanje intenzitete fotosintezno aktivnega sevanja (PAR), ki doseže 

fotosintezno aktivna tkiva. Tako zmanjšana intenzivnost sevanja v PAR spektru lahko postane 

omejujoč dejavnik za fotosintezo, kar ima vpliv na produkcijo rastline in ostale fiziološke 

procese. Biokemijske lastnosti skorje predstavljajo razmerje in vsebnost fotosinteznih 

pigmentov (klorofili in karotenoidi). Optične lastnosti skorje so pomembne z vidika fotosinteze 

in energijske bilance skorje. Odvisne so tudi od vrste rastline in okolja, v katerem ta raste. 

 

1.2 CILJI RAZISKAVE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

CILJ: Namen magistrske naloge je ugotoviti, kako morfološke in biokemijske lastnosti skorje 

vplivajo na optične lastnosti skorje izbranih grmovnih vrst.  

 

HIPOTEZA: Predvidevamo, da se bodo optične lastnosti skorje razlikovale med vrstami zaradi 

razlik v morfoloških in biokemijskih lastnostih. 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 RAST STEBLA 

Pri rastlinskih tkivih ločimo dva tipa splošnih tkiv: meristemska tkiva in trajna (ali 

nemeristemska) tkiva. Celice v meristemskih tkivih se nahajajo v meristemih, kjer poteka 

aktivna celična delitev in rast, medtem ko trajna tkiva izgubijo sposobnost delitve (Bear & 

Rintoul, 2014). Trajna tkiva se specializirajo za opravljanje določenih nalog. Glede na lego 

ločimo apikalne (vršne) in lateralne (stranske) meristeme, po nastanku in delovanju pa primarne 

in sekundarne meristeme (Gričar, 2009). 

 

S podaljševanjem stebla in korenine rastlina raste. S primarno rastjo se veča dolžina poganjka, 

kar je posledica delitve celic v apikalnih meristemih (Bear & Rintoul, 2014). Gre za območje 

intenzivnih celičnih delitev in proizvajanje novih celic, ki se delijo na organiziran način 

(Roberts, 2002). Iz apikalnih meristemov se tvorijo primarna tkiva, ki jih imenujemo primarni 

meristemi. Vodijo do razvoja primarnih tkiv: povrhnjice (epiderma), primarne skorje 

(korteksa), prevodnih žil ter osrednjega stržena in listov. V prvem letu rasti primarna tkiva 

nadomestijo sekundarna prevodna tkiva s pomočjo lateralnih meristemov: prevodnega ali 

vaskularnega kambija in plutnega kambija ali felogena (Gričar, 2009). Tkiva lateralnih 

meristemov sestavljajo večino debel, vej, starejših korenin dreves in grmov ter so znana kot 

sekundarna tkiva, zato jih imenujemo sekundarni meristemi (Hamilton Raven & Johnson, 

2002).   

 

Sekundarna rast je vidna z večanjem obsega stebla, kar je posledica delitve celic v lateralnih 

meristemih. Proces je značilen predvsem za dvokaličnice in se redko pojavlja pri enokaličnicah 

(Bear & Rintoul, 2014). Tik nad skorjo je plutni kambij, ki navzven proizvaja plutne celice. Tik 

pod skorjo se nahaja žilni kambij, ki proizvaja sekundarno žilno tkivo. Sekundarni ksilem je 

glavna sestavina lesa, medtem ko je sekundarni floem zelo blizu zunanje površine olesenelega 

stebla (Hamilton Raven & Johnson, 2002). 

2.2 SEKUNDARNA RAST STEBLA 

Sekundarna rast je dinamičen proces, ki vključuje več razvojnih mehanizmov in se odziva na 

fiziološke in okoljske vplive. Diferenciacija celic in stopnja rasti se morata odzvati tudi na 

okoljske in sezonske spremembe (Groover & Robischon, 2006).  

 

Za stebla dvokaličnic je značilna sekundarna rast. To je rast, kjer se diferencira nov sekundarni 

meristem, imenovan prevodni kambij, ki omogoča nastanek sekundarnih prevodnih in opornih 

tkiv. Sekundarni ksilem, ki je na notranji strani prevodnega kambija sprva omogoča prevajanje 

vode, nato pa rastlini nudi oporo in jo usmerja proti sončni svetlobi (Dermastia, 2010). 

Sekundarni floem, ki je na zunanji strani prevodnega kambija rastlini omogoča prevajanje vode 

in raztopljenih organskih snovi, nudi oporo in daje zaščito notranjemu tkivu (Dolenc Koce, 

2004).  

 

Vsako rastno sezono se stebla dvokaličnic debelijo, saj se oblikuje nov prevodni kambij, kjer 

se kambij pred ponovno olesenitvijo razširi v tkivo med žilami in sklene obroč. Les v notranjosti 

stebla postaja vse bolj gostejši. Proces se imenuje sekundarna debelitev, kateri sledi olesenitev 

stebla (Raven, 2002). Prevodni kambij s svojim neprekinjenim delovanjem potiska plutne celice 

(felogen) navzven in novo nastali felogeni se oblikujejo globlje v plasteh (Dermastia, 2010). 

Sekundarna debelitev stebla povzroči, da se povrhnjica (epiderm) prične trgati s površine stebla. 
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Tkiva pod povrhnjico morajo ostati zaščitena, zato se začnejo razvijati sekundarna tkiva. 

Nastanek omogoča sekundarni meristem felogen ali plutni kambij (Vagi, in drugi, 2013). 

2.3 ZGRADBA STEBLA 

V steblih rastlin se izoblikujejo trije tkivni sistemi: krovni (epidermalni), prevodni (vaskularni) 

in osnovni (fundamentalni) (Torelli, 2006).  

 

Krovna tkiva pri zelnatih steblih imajo primarno zgradbo, kjer zunanji del predstavlja epiderm 

(povrhnjica). Epiderm je sestavljen iz ene plasti celic, ki pokriva spodaj ležeča tkiva in jim nudi 

zaščito (Bear & Rintoul, 2014). Primarna skorja leži med epidermom in osrednjim delom stebla. 

Pod primarno skorjo leži klorenhim z asimilacijsko funkcijo (Šircelj, 2004). Primarna skorja 

lahko opravlja nalogo parenhima (shranjevanje škroba in izločanje snovi), kar je značilno 

predvsem za preobražena stebla (Vagi, in drugi, 2013). Pod primarno skorjo ležijo prevodna 

tkiva, kot so sekundarni floem in ksilem, prevodni kambij ter stržen (Dolenc Koce, 2004). 

 

Povrhnjico po prvem letu rasti zamenja sekundarno krovno tkivo periderm, ki ščiti rastlino pred 

izsušitvijo, poškodbami, vdorom patogenov in pred rastlinojedci (Dermastia, 2010). Pod 

peridermom je primarna skorja, ki je večinoma sestavljena iz parenhima, vendar je pri mladih 

zelenih steblih namesto parenhima prisoten klorenhim (Vagi, in drugi, 2013). Periderm 

sestavljajo tri vrste tkiv: felogen (plutni kambij), felem (pluta) in feloderm. Celice povrhnjice 

in skorje postanejo mitotsko dejavne in oblikujejo plutni kambij (felogen), ki prične navzven 

izdelovati plutne celice (felem), navznoter pa feloderm (Dermastia, 2010). Plutne celice (felem) 

vsebujejo suberin, ki se nalaga v plasteh. Zaradi prisotnosti suberina, so plutne celice 

neprepustne za pline, vodo in hranila, ki jih potrebujejo celice epiderma (Šircelj, 2004). 

 

V notranjosti tkiva nastaja nov plutni kambij, in ko ta preneha z delovanjem, nastane nov plutni 

kambij globlje v tkivih. Ta proces se ponavlja in vsa tkiva, ki ležijo izven zadnjega plutnega 

kambija (felogena), imenujemo terciarna skorja ali ritidom (lubje) (Šircelj, 2004). Ko se plutne 

celice prenehajo deliti, tkivo odmre in se začne luščiti (Hamilton Raven & Johnson, 2002). 

Lubje prične odpadati in se tanjša. To omogoča boljši dostop svetlobe do fotosinteznih tkiv, ki 

ležijo pod njim (Dermastia, 2010). 

 

Prevodna (vaskularna) tkiva, ki jih najdemo v steblih rastlin sta ksilem in floem, ki prevajata 

snovi na dolge razdalje. Pri prečnem prerezu stebla dvokaličnic so žile urejene v obroču, 

medtem ko so pri enokaličnicah razporejene po celotnem prerezu stebla (Bear & Rintoul, 2014).  

Ksilem omogoča transport vode in mineralnih snovi iz korenin do zgornjih rastlinskih organov, 

floem pa transport organskih snovi, ki jih rastline sintetizirajo (Levetin & McMahon, 2008).  

Primarna prevodna tkiva se razvijejo iz apikalnega meristema, medtem ko se sekundarna 

prevodna tkiva razvijejo iz žilnega kambija. Pri sekundarni debelitvi stebla prične žilni kambij 

tvoriti navznoter sekundarni ksilem, navzven pa sekundarni floem (Hamilton Raven & Johnson, 

2002).   

 

V steblih so prisotni parenhimski, klorenhimski in sklerenhimski tipi celic. Parenhimske celice 

imajo tanko primarno celično steno, velike vakuole in so najpogostejša vrsta celic v rastlinskih 

tkivih. Opravljajo številne naloge in so ob zrelosti žive. Nekatere parenhimske celice vsebujejo 

kloroplaste zlasti v listih in zelnatih steblih. Klorenhimske celice so daljše in se med seboj 

razlikujejo v debelini celične stene. So zelo prožne. Dajejo oporo in zaščito rastlinskim 

organom. Klorenhimske celice so pod povrhnjico listov in stebel urejene v obliki 

neprekinjenega valja. Takšna ureditev celic daje veliko oporo steblom, kjer ni sekundarne rasti. 
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Sklerenhimske celice imajo poleg primarne še sekundarno celično steno. Sekundarne celične 

stene so trde in debele. Vsebujejo lignin, ki povzroča togost celične stene, v rastlinskih tkivih 

pa nudi oporo in mehansko zaščito (Hamilton Raven & Johnson, 2002). 

 

Na povrhnjici lahko opazimo številne vrste specializiranih celic, vključno z varovalnimi 

tvorbami, dlačicami (trihomi) in koreninskimi laski. Pri nekaterih rastlinskih vrstah opazimo 

trihome ali laske. Gre za specializirane celice ali več celic, ki se pojavljajo na površini stebel, 

listov in reproduktivnih organov. Vzdržujejo ugodno mikroklimo ob listni površini in 

zmanjšujejo izhlapevanje vode s površine rastlin. Razlikujejo se po obliki in sestavi. Poznamo 

enocelične in večcelične trihome. Nekateri trihomi so žlezni, ti izločajo lepljive in strupene 

snovi, s čimer odvračajo rastlinojedce (Hamilton Raven & Johnson, 2002).  

2.4 IZMENJAVA PLINOV V STEBLIH  

V mladih steblih poteka izmenjava plinov preko lenticel. Te nastanejo z delovanjem plutnega 

kambija, ki poleg plutnih celic (felem) proizvaja komplementarne celice z nesuberiziranimi in 

tanjšimi celičnimi stenami. Te omogočajo izmenjavo plinov v plasteh (Dermastia, 2010). V 

nasprotju s temi celicami so sosednje celice sestavljene iz mrtvih, kompaktnih in plutastih celic, 

ki so neprepustne za vodo in pline. Lenticele v steblih niso optimalna pot za prehajanja svetlobe 

v notranja tkiva. Celice, ki ležijo pod lenticelami, prejmejo manj fotosintezno aktivnega dela 

spektra (PAR) kot celice, kjer ni lenticel. Zato se fotosintezna aktivnost v klorenhimu zmanjša. 

Zmanjšana presevnost skozi lenticele ne prispeva k skupni količini ogljika v skorji (Manetas & 

Pfanz, 2004). 

2.5 OPTIČNE LASTNOSTI SKORJE 

Večina literature vsebuje podatke o optičnih lastnostih listov pri različnih rastlinskih vrstah, 

medtem ko so optične lastnosti skorje raziskane v manjšem obsegu (Pilarski, Tokarz, & Maciej, 

2008). Večino raziskav je opravljenih na listih zaradi pomena fotosinteze in fotomorfogeneze 

(Wittmann & Pfanz, 2016). Različni deli svetlobnega spektra vplivajo na različne biokemijske, 

anatomske in morfološke značilnosti (Yoshimura, Zhu, Wu, & Ma, 2010). 

 

Sončno sevanje daje energijo, ki ohranja življenje na Zemlji s pomočjo fotosinteze – procesa, s 

katerim zelene rastline pretvarjajo svetlobno energijo v kemično. Prvo dejanje fotosinteze je 

absorpcija svetlobe. Od vseh elektromagnetnih sevanj, ki padejo na rastline (vključno z algami), 

se samo vidna svetloba (v valovnem območju med 400−720 nm) absorbira in uporabi za 

fotosintezo (Govindjee & Braun, 1974). To je fotosintezno aktivni del spektra (PAR), ki ga 

rastline uporabijo za fotosintezo (Larcher, 2003). Vidna svetloba je sestavljena iz različnih 

barvnih pasov, ki jih lahko zaznavamo: modre (400–500 nm), zelene (500–600 nm) in rdeče 

(600–700 nm) (Yoshimura, Zhu, Wu, & Ma, 2010). Konec pasu vidne svetlobe je »rdeči rob«, 

kjer pride do povečanja odbojnosti nad 680 nm valovne dolžine in je odvisen od vsebnosti 

klorofila v celicah (Ozawa, Oomizo, Fujinami, Imaichi, & Imai, 2011). 

 

UV-sevanje (kratkovalovno sevanje) razdelimo na tri območja: UV-A (320–400 nm), UV-B 

(280–320 nm) in UV-C (100–280 nm). V teh treh območjih rastlina močno absorbira sevanje 

zaradi prisotnosti absorbirajočih snovi, ki jih imenujemo flavonoidi, zato je tudi nizka 

odbojnost in presevnost (Yoshimura, Zhu, Wu, & Ma, 2010). 

 

Infrardeča svetloba predstavlja dolgovalovno sevanje, kjer se velik del sončevega sevanja 

absorbira nazaj v obliki infrardečega sevanja (Lacher 2003). Infrardeča svetloba obsega dve 
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območji: bližnjo infrardečo svetlobo (NIR) med 700–1400 nm in srednjo infrardečo svetlobo 

(SWIR) med 1400–2400 nm (Liew, Chong, Li, & Asundi, 2008). 

 

Rastline vidno svetlobo (400 – 700 nm) absorbirajo in jo uporabijo za proces fotosinteze. 

Podatke o vplivih sevanja na rastline pridobimo z meritvami absorpcijskih spektrov (absorpcija 

v odvisnosti od valovne dolžine elektromagnetnega sevanja) in fotosintezne aktivnosti 

(Govindjee & Braun, 1974).  Sevanje je za rastline vir okoljskih signalov, ki uravnavajo rast in 

razvoj rastlin. V tem smislu so rastline popolnoma odvisne od zunanjega svetlobnega okolja. 

Svetlobno okolje v notranjosti stebel olesenelih rastlin je večinoma zapostavljeno. Vpadna 

svetloba, ki prehaja od zunanjega do notranjega dela stebla, se spreminja (Wittmann & Pfanz, 

2016).  

 

Rastline same spreminjajo svetlobno okolje tako, da absorbirajo, odbijajo ali prepuščajo vpadno 

svetlobo. Posledica je notranje sevalno okolje, ki se razlikuje od zunanjega glede na jakost, 

spektralno sestavo in smer sevanja ter je močno odvisno od optičnih lastnosti rastlinskih tkiv. 

Svetloba najprej prehaja skozi skorjo. Pod skorjo večina lesnatih rastlin absorbira svetlobo v 

zeleno obarvanem tkivu, ki ga imenujemo sekundarna skorja (Wittmann & Pfanz, 2016). 

Odbojnost sevanja je lahko zunanja in notranja. Zunanja odbojnost predstavlja odboj od 

površine, medtem ko je notranja odbojnost povezana s sevanjem, ki prodira skozi celice, in 

odbojem od celičnih struktur. Vsak od teh fizikalnih procesov je pomemben kazalnik trenutnega 

fiziološkega stanja rastlin in njene prilagojenosti na okolje (Pilarski, Tokarz, & Kocurek, 2008). 

 

Ko svetloba prehaja v različne plasti tkiva, se količina sevanja spreminja. Jakost sevanja, ki 

prehaja skozi tkiva, se zmanjšuje zaradi absorpcije v pigmentih (Sun, Yoda, Suzuki, & Hitoshi, 

2003). Pri rastlinah, ki nimajo plutnega sloja, svetloba prodira skozi plasti lažje kot pri 

olesenelih rastlinah. Optične lastnosti stebla pri teh rastlinah se ne razlikujejo bistveno od listov, 

saj absorbirajo približno 80−90 % sevanja znotraj obsega valovne dolžine med 400−700 nm, 

kar znaša približno štirikrat več sevanja kot pri olesenelih rastlinah (Kocurek & Pilarski, 2012). 

 

Sun (2003) je raziskovala vlogo tkiv pri vzdolžni svetlobni prevodnosti lesnatih rastlin. 

Ugotovila je, da se rdeča svetloba najbolj učinkovito prevaja po žilnem tkivu. Druga tkiva, kot 

so sitaste cevi in parenhimske celice, so manj učinkoviti svetlobni prevodniki (Wittmann & 

Pfanz, 2016). Tako žile, vlakna in traheje poleg transporta vode in mehanske opore omogočajo 

tudi svetlobno prevodnost. Svetlobna prevodnost v rastlinskih tkivih in celicah še ni dovolj 

raziskana, vendar pa nedavne raziskave nakazujejo, da je tesno povezana s strukturnimi 

značilnostmi rastlinskih tkiv. Vzdolžno podolgovate strukture posameznih vlaken in trahej 

predvidoma lajšajo prevajanje svetlobe na daljše razdalje. Njihovi koničasti in prepleteni 

zaključki omogočajo lažje prevajanje svetlobe iz enega vlakna v drugega. Te strukturne 

lastnosti vlaken in trahej prispevajo k učinkoviti svetlobni prevodnosti vzdolž stebel in korenin 

(Sun, Yoda, Suzuki, & Hitoshi, 2003). 

2.6 FOTOSINTEZA IN DIHANJE  

O prvih ugotovitvah o obstoju fotosinteze v skorji so poročali Schneider (1903), Scott (1907) 

in Cannon (1908) v začetku 19. stoletja. V tem času je bilo narejenih veliko poskusov, ki so 

dokazali njen obstoj in stopnjo asimilacije ogljika. Ekološke in ekofiziološke meritve so 

omogočile razumevanje ponovne fiksacije izdihanega ogljika v hladnih in sušnih sezonah, ko 

izguba listov pri listavcih povzroči velike izgube ogljika (Wittmann, Aschan, & Pfanz, 2001). 
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Listi so glavni rastlinski organi v katerih poteka fotosinteza. Vendar pa fotosinteza poteka tudi 

v drugih nadzemnih delih rastlin. Razpoložljivost sončne energije in prisotnost klorofilnih 

pigmentov so nekateri od dejavnikov, potrebnih za fotosintezo (Torkaz & Pilarski, 2005). 

 

Eden od glavnih dejavnikov, ki vpliva na razvoj fotosinteznega aparata, je svetlobno sevanje. 

Ta vpliva na morfološko in anatomsko zgradbo rastlin, na ultrastrukturo kloroplastov, na 

vsebnost fotosinteznih pigmentov ter na njihovo kvalitativno in kvantitativno sestavo (Pilarski, 

Tokarz, & Maciej, 2008). 

 

Fotosinteza in fotomorfogeneza sta dva glavna procesa odvisna od svetlobe. Vplivata na 

presnovno dejavnost, ki je odvisna od neposrednega svetlobnega okolja znotraj rastline in zunaj 

nje. Zaradi strukturnih lastnosti svetloba spremeni kakovost, jakost in smer prevodnosti, ko 

prehaja skozi tkiva. Spremenjeno notranje svetlobno okolje neposredno prispeva k svetlobnemu 

reguliranju presnovne dejavnosti rastlin (Sun, Yoda, & Suzuki, 2004). 

 

Zelena stebla nimajo dobro razvitega periderma, imajo pa številne in funkcionalne reže, kar 

omogoča fotosintezno aktivnost. Fotosinteza v steblih ima podobne značilnosti kot fotosinteza 

v listih, saj pri obeh poteka izmenjava plinov in asimilacija ogljikovega dioksida, obe se tudi 

podobno odzivata na svetlobo in druge okoljske dejavnike. Zelena stebla so sposobna 

asimilacije precejšnjih količin ogljika, zlasti v obdobju, ko so rastline neolistane (Filippou, 

Fasseas, & Karabourniotis, 2007). 

 

O fotosintezi v zelenih steblih in v skorji olesenelih stebel so poročali pri različnih drevesnih 

vrstah. V listih fotosinteza absorbira ogljikov dioksid preko številnih listnih rež, medtem ko v 

skorji ogljikov dioksid difundira do plasti klorenhima preko površinskih razpok ali lenticel iz 

atmosferskega zraka ali iz notranjih tkiv stebel (Eyles, Pinkard, O'Grady, Worledge, & Warren, 

2009). 

 

Fotosinteza v skorji stebel olesenelih rastlin poteka v klorenhimski plasti, ki se nahaja pod 

plastmi periderma. Za plast periderma je značilna visoka odpornost na difuzijo plina in nizka 

presevnost svetlobe. Ogljikov dioksid difundira do klorenhimskih celic bodisi iz ozračja (preko 

površinskih razpok ali lenticel) ali pa je že prisoten v notranjosti stebla (Filippou, Fasseas, & 

Karabourniotis, 2007). Fotosinteza v steblih uporablja notranji ogljikov dioksid in sodeluje pri 

ohranjanju ogljikovega ravnotežja. Zelo nizke stopnje fotosintezne aktivnosti so posledica 

nizkega sevanja. Presevnost skozi periderm je nizka (približno 10−50 %) ter odvisna od vrste 

in starosti vej ali stebla (Manetas & Yiotis, 2009). S staranjem vej se notranji del lesa debeli, 

skorja in peridermalni del pa se tanjšata, zato se količina klorofila in presevnost v steblih 

zmanjšujeta. S staranjem se tako prične zmanjševati fotosintezna aktivnost (Wittmann, Aschan, 

& Pfanz, 2001). 

 

Fotosintezna aktivnost v notranjosti stebel poteka povsem drugače kakor v listih. Periderm je 

odporen na difuzijo plina in v povezavi z visokim razmerjem heterotrofnih in avtotrofnih celic 

ter dvigom ogljikovega dioksida s transpiracijskim tokom, se koncentracija ogljikovega 

dioksida v steblu poveča, medtem ko kocentracija kisika lahko pade na hipoksično raven. Kisik, 

ki nastaja v procesu fotosinteze, omogoča delovanje fotosistema II (FS II), ki  bolje absorbira 

pri valovnih dolžinah krajših od 680 nm. Fotosinteza zmanjšuje hipoksijo v skorji, vendar to ne 

velja za les in stržen. Pri skorji zelo nizke stopnje transporta elektronov ne omogočajo velike 

proizvodnje kisika. Ker zarodna tkiva lahko trpijo zaradi hipoksije, bi lahko fotosinteza v skorji 

obnovila manjkajoči kisik (Manetas & Yiotis, 2009). 
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Solhaug in Haugen (1998) sta poročala, da so najnižje vrednosti fotosintezne aktivnosti v 

fotosistemu II (FS II) odkrili v skorji v golem zimskem obdobju in na precej izpostavljenih 

senčnih straneh vej, kjer se kaže občutljivost fotosinteze v zmanjšani intenziteti sevanja in v 

hladnih obdobjih. Učinkovitost fotosistema II v skorji je nižja od tiste v listih kljub prednostim 

v posameznih obdobjih leta. Poleg tega je domnevna občutljivost na svetlobo pri fotosistemu II 

v notranjih tkivih stebla vprašljiva zaradi zelo nizke ravni sevanja, ki jih pričakujemo globlje v  

steblih, zlasti v regijah, kjer so ksilemski žarki in stržen (Manetas & Yiotis, 2009). Najvišji in 

učinkoviti kvantni izkoristki fotosistema II (FS II) se opazno nižajo od skorje proti globljim 

tkivom (ksilem, stržen), kjer se je pokazala tudi nižja sposobnost fotosinteznega transporta 

elektronov do fotosistema II. Svetlobni režim znotraj stebla vpliva na diferenciacijo plastidov 

in s tem vpliva na fotosintezne lastnosti posameznih tkiv v steblih (Wittmann & Pfanz, 2016). 

 

Fotosintezni izkoristek je odvisen od izkoriščenega sevanja in vezave ogljikovega dioksida iz 

zraka (Dermastia, 2010). Menijo, da do zmanjšane intenzivnosti fotosinteze v olesenelih steblih 

pride zaradi nizke razpoložljivosti fotosintezno aktivnega sevanja (PAR), katere vzroka sta 

visoka absorpcija in zmanjšan prenos po tkivih stebla (Kocurek & Pilarski, 2012). 

 

Mlada stebla imajo v prvih nekaj tednih zeleno tanko skorjo, ki lahko prepušča velik del 

vpadnega sevanja. Te strukturne značilnosti kažejo, da imajo mlada stebla lahko večjo mero 

asimilacije glede na stopnjo dihanja. Asimilacija v steblih ima več prednosti pred fotosintezo v 

listih, saj stebla izgubljajo manj vode in vsebujejo visoke koncentracije ogljikovega dioksida, 

kar vpliva na zmanjšanje fotorespiracije v steblih (Damesin, 2003). Zaradi odsotnosti plute, 

stebla zelnatih rastlin bolje prepuščajo sevanje, ki je potrebno za potek fotosinteze v skorji. 

Asimilacija ogljikovega dioksida v steblih zelnatih rastlin naj bi prispevala k izboljšanju bilance 

ogljika, bolj kot pri drevesih in grmovnicah. Znano je, da sta vpliv okolja in sevanje ključnega 

pomena za razvoj fotosinteznega aparata (Kocurek & Pilarski, 2012). Fotosinteza v skorji 

dopušča mladim steblom, da nadomestijo 60−90 % izgub respiratornega ogljika, kar je enako 

dihanju na letni osnovi. V mladih steblih sta dihanje in stopnja fotosinteze na splošno višja kot 

pri starejših steblih, kar je posledica večjega števila živih celic, v skorji in floemu (Wittman & 

Pfanz, 2008).  Pozitiven fotosintezni neto privzem ogljikovega dioksida je redek, saj periderm 

ovira prehajanje sevanja in difuzijo plina do fotosinteznih tkiv. Kljub temu pa ponovna fiksacija 

ogljikovega dioksida preko fotosinteze v skorji zmanjšuje izgube notranjega ogljikovega 

dioksida, kar prispeva k ugodni letni bilanci ogljika (Eyles, Pinkard, O'Grady, Worledge, & 

Warren, 2009).  Klorenhimska tkiva vsebujejo kloroplaste, ki učinkovito vežejo ogljikov 

dioksid v notranjosti vejice, ki se tvori z respiracijo v tkivih. Raziskava, ki so jo opravili na 

drevesu breze in bukve, je pokazala, da respiracija poteka bolje na močni svetlobi kot v senci 

dreves. Izračuni so pokazali, da se med 40 in 90 % respiratornega ogljikovega dioksida lahko 

ponovno veže znotraj vejic. Ogljikov dioksid se z mitohondrijsko aktivnostjo sprosti v sušnih 

in zimskih obdobjih (Wittmann, Aschan, & Pfanz, 2001). Pri močni svetlobi fotosinteza v skorji 

hitro poveča koncentracijo kisika, kot pri rastlinah, ki uspevajo v temi in s tem prepreči širjenje 

hipoksije. Fotosintezna tkiva imajo zaradi zatemnitve periderma nizke koncentracije kisika. V 

skorji nimajo samo pomembne vloge pri ohranjanju ogljika, temveč preprečujejo tudi nizke 

vsebnosti kisika pri celičnem dihanju in metabolno aktivnih tkivih (Wittmann & Pfanz, 2014). 

 

Odsotnost rež v povrhnjici stebel zmanjšuje možnost vezave atmosferskega ogljikovega 

dioksida. Primarna skorja stebla lahko neposredno uporabi atmosferski ogljikov dioksid. 

Celice, ki ležijo globlje v tkivih, večinoma uporabljajo ogljikov dioksid, ki se sprosti pri procesu 

dihanja, ali raztopljenega v soku ksilema (Kocurek & Pilarski, 2012). 
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Ena od prilagoditev rastlin, ki omogoča preživetje neugodnih zimskih razmer, je njihova 

sposobnost, da preidejo v mirujoče stanje. V nekaterih študijah so ugotovili, da ko drevesa 

preidejo iz aktivnega stanja v stanje zimskega mirovanja, se stopnja fotosinteznega transporta 

elektronov zmanjša, kar je posledica blokade transporta elektronov med fotosistemom II (FS 

II) in fotosistemom I (FS I) (Alekssev, Osipov, Matorin, & Venediktov, 2007). Fotosintezna 

aktivnost v skorji in celično dihanje sta kljub nizki ravni pomembna v zimskem času. 

Fotosinteza vzdržuje primerno bilanco ogljika v času od pozne jeseni do zgodnje spomladi, saj 

se fotosintezna aktivnost v listih zmanša in so stebla izpostavljena precej nizkim temperaturam 

(5−10 °C) (Wittmann & Pfanz, 2007). Uspešnost fotosintezne aktivnosti in njen fiziološki 

pomen pri vezavi internega ogljikovega dioksida prispeva k vzdrževanju ogljikove bilance v 

rastlini (Ivanov, in drugi, 2005).  V odsotnosti listov v hladnem obdobju lahko intenzivna 

osvetlitev povzroči fotoinhibicijo, ki vodi do zmanjšanja fotosintezne aktivnosti v FS II 

(Alekssev, Osipov, Matorin, & Venediktov, 2007) .Učinkoviti izkoristki v FS II se nižajo od 

skorje do tkiv, ki prejmejo manj sevanja, torej v ksilemu, ksilemskih žarkih in strženu, kar 

vpliva na zmanjšanje fotosinteznega transporta elektronov do FS II (Wittmann & Pfanz, 2016). 

2.7 RASTLINSKI PIGMENTI 

Molekule, ki dobro absorbirajo svetlobo v vidnem območju, imenujemo pigmenti. Poznamo 

več vrst pigmentov. Pri zelenih rastlinah so najpomembnejši pigmenti, ki omogočajo proces 

fotosinteze klorofili in karotenoidi. Fotosintezni pigment klorofil, ki daje rastlinam zeleno 

barvo, je najpogostejši pigment. Oranžni in rumeni pigmenti postanejo vidni jeseni, ko klorofil 

začne razpadati (Levetin & McMahon, 2008). Predstavnika klorofilov sta klorofil a in klorofil 

b, ki absorbirata v modrovijoličnem in rdečem delu spektra. Nobeden od njiju ne absorbira 

fotonov pri valovnih dolžinah med 500 in 600 nm, zato se sevanje teh valovnih dolžin odbije 

od rastlin. Klorofil a je glavni in edini fotosintezni pigment, ki neposredno deluje pri pretvorbi 

svetlobne energije v kemično energijo. Klorofil b deluje kot dodatni ali sekundarni pigment, ki 

absorbirano svetlobo posreduje klorofilu a. Absorpcijski spekter ima pomaknjen proti zeleni 

svetlobi in lahko absorbira fotone, ki jih klorofil a ne more. Klorofil b prevzame energijo 

svetlobnega fotona, ki jo rastline potrebujejo za rast in razvoj (Wittmann, Aschan, & Pfanz, 

2001). Kauppi (1991) je ugotovila, da je vsebnost klorofila v steblih odvisna od debeline in 

prehajanja sevanja skozi plasti plute. Prav tako starost in okolje v katerem rastlinska vrsta 

uspeva vplivata na vsebnost klorofila (Wittmann, Aschan, & Pfanz, 2001). Olesenela tkiva  

dreves in grmovnic vsebujejo klorofile, ki so prisotni v živih tkivih skorje (klorenhimu), ki 

ležijo pod zunanjimi tkivi periderma ali ritidoma (Wittmann, Aschan, & Pfanz, 2001). 

 

Karotenoidi imajo dvojno vlogo: absorbirajo svetlobno energijo in jo prenesejo do klorofila ter 

s tem preprečijo destruktivno delovanje svetlobe. Nizka intenzivnost sevanja ali starost stebla 

vplivata, da so karotenoidi omejeni na absorpcijo svetlobe in njen prenos do klorofilov. Ko 

klorofili absorbirajo več energije, kot je potrebujejo v procesu fotosinteze, karotenoidi z 

absorbiranjem odvečne energije preprečujejo poškodbe tkiv (Hamilton Raven & Johnson, 

2002). Klorofil in karotenoidi niso le v listih, temveč tudi v nadzemnih delih rastline (steblo, 

popki in plodovi), kjer sevanje doseže nižjo ali višjo stopnjo (Torkaz & Pilarski, 2005). Pri 

visoki intenzivnosti sevanja karotenoidi zaščitijo fotosintezni reakcijski center pred 

oksidativnimi poškodbami (Eyles, Pinkard, O'Grady, Worledge, & Warren, 2009). Pri takih 

pogojih se poveča tudi delež antocianov, saj je zaradi visokega sevanja zmogljivost za fiksacijo 

ogljika nizka. 

 

Antociani so vodotopni pigmenti, ki dajejo rdečo, vijolično in modro barvo številnim cvetovom 

in plodovom ter privabljajo različne opraševalce. Proizvodnja antocianov se inducira pod 
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stresnimi pogoji ali pri okužbi s patogenimi organizmi. Lahko služijo za zaščito rastlin pred 

oksidativnimi poškodbami, ki lahko nastanejo zaradi visokega sevanja, ko je zmogljivost za 

fiksacijo ogljika nizka. Antocianini ščitijo fotosintezna tkiva tako, da absorbirajo svetlobo v 

vidnem in tudi v UV območju in s tem zmanjšujejo stres ter služijo kot antioksidanti (Zhang, 

Bultelli, & Martin, 2014). 

 

Med UV - absorbirajoče snovi uvrščamo flavonoide, ki varujejo rastline pred škodljivim UV- 

sevanjem. Prisotni so v epidermalnih celicah, ki z absorpcijo zavirajo prehajanje UV - B sevanja 

skozi povrhnjico (Taiz & Zeiger, 2003). Manjši del sevanja pride do kloroplastov, kjer ga 

absorbirajo klorofili, izseva pa se v obliki fluorescence (Yoshimura, Zhu, Wu, & Ma, 2010).  

Poleg zaščite pred UV - B sevanjem privabljajo številne opraševalce, regulirajo rast ter dajejo 

rumeno, rdečo in modro barvo cvetovom, plodovom in listom (Kočevar, Glavač, & Kreft, 

2007). 

 

Prisotnost fotosinteznih pigmentov v steblih je vidna že s prostim očesom, še posebej pri zelenih 

rastlinah in mladih steblih dreves in grmovnic. Pri olesenelih rastlinah pluta prekriva 

fotosintezne pigmente (Torkaz & Pilarski, 2005). Optične lastnosti skorje stebel in debel 

neposredno vplivajo na razvoj, vsebino in sestavo fotosinteznih pigmentov v tkivih, ki 

vsebujejo klorofil. Ta pigment je predvsem v skorji, manjše količine pa so lahko v ksilemu in 

v strženu (Pilarski, Tokarz, & Kocurek, 2008).  

 

Skorja, ki je glavni del stebla vsebuje 90 % fotosinteznih pigmentov, ostalih 10 % je v globljih 

plasteh: v lesu 8 % in v strženu 2 %. V steblu nastanek plute zmanjšuje intenzivnost sevanja, ki 

doseže plast klorofila in vpliva na vsebnost fotosinteznih pigmentov v skorji. Presevnost skozi 

pluto je odvisna od nekaterih vplivov v okolju, tudi od starosti stebla (Torkaz & Pilarski, 2005). 

S starostjo stebla in debelitvijo plute se presevnost v notranjosti stebla zmanjšuje in postopno 

pride do propadanja fotosinteznih pigmentov globlje v tkivih (Pilarski, Tokarz, & Kocurek, 

2007). 

 

Steblo olesenelih rastlin vsebuje manjše količine fotosinteznih pigmentov v primerjavi z listi. 

V mladih steblih, ki imajo tanko plast plute, sta vsebina in sestava klorofila lahko podobni 

tistima v listih, vendar se z naraščajočo starostjo stebla in večanjem debeline plute delež 

razmerja klorofila a in b zmanjšuje. Razmerje med klorofilom a in b upada z razdaljo od 

površine do notranjosti stebla. Stebla prejmejo manj sevanja, kar ima za posledico nižje 

razmerje klorofila a in b (Kocurek & Pilarski, 2012). 

 

Pri nekaterih vrstah, kot je sivi topol (Populus canescens L.), se pluta ne nalaga, saj se zunanje 

celice odluščijo, zato so fotosintezni pigmenti ves čas prisotni. Niso le v steblih in vejah, ampak 

tudi v deblih dreves (Pilarski, Tokarz, & Maciej, 2008).  
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3 MATERIALI IN METODE DELA 

Raziskovalno delo je potekalo na terenu v okolici Golnika pri Kranju in v laboratorijih Oddelka 

za biologijo Biotehniške fakultete od januarja do maja 2015. Stebla grmovnih vrst navadne 

leske, črnega bezga, navadnega šipka in navadne kaline smo nabrali v jutranjem času. Sveže 

nabranim steblom smo odvzeli vzorce (odstranili smo vrhnjo plast), jih položili na vlažen papir, 

da se ne bi tkiva izsušila, ter za vsako vrsto izvedli meritve 10 paralelnih vzorcev. Na svežih 

preparatih smo določili optične lastnosti (odbojnost in prepustnost) in opravili biokemijsko 

analizo (vsebnost klorofila a in b, karotenoidov, antocianov in UV-A ter UV-B absorbirajočih 

snovi). Nekatere vzorce za biokemijske analize smo še sveže zamrznili. Iz svežih vejic smo 

pripravili poltrajne preparate prečnih prerezov in odtise zgornje površine povrhnjice, da smo 

lahko določili morfološke in anatomske lastnosti skorje.   
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PREDMET RAZISKAV 

Preučevane vrste so grmovnice, katerih obliko in velikost lahko usmerjamo. So nižje rasti, zato 

njihove cvetove in plodove lažje nabiramo in opazujemo (Brus, 2008).  

3.1.1 Navadna leska (Corylus avellana L.) 

Tabela 1: Sistematska uvrstitev Corylus avellana 

KRALJESTVO Plantae rastline 

DEBLO Mangoliophyta kritosemenke 

RAZRED Magnoliopsida dvokaličnice 

RED Fagales bukovci 

DRUŽINA Corylaceae leskovke 

ROD Corylus leska 

ZNANSTVENO IME Corylus avellana navadna leska 

 

Navadna leska je dvokaličnica, ki jo uvrščamo v družino leskovk (Corylaceae) (Tabela 1). Je 

zelo pogosta grmovna vrsta, ki uspeva na svežih, bogatih, hranljivih tleh in je odporna proti 

nizkim temperaturam. Kot grm lahko zraste do 5 m visoko. Značilne so moške mačice, ki se 

razvijejo poleti in prezimijo. Njihovi poganjki so na začetku poraščeni z rdečimi dlačicami, 

pozneje pa postanejo goli in se bleščijo. Skorja je sive barve, na otip gladka in na površini 

vsebuje številne lenticele. Plodovi so lešniki (Brus, 2008). 

 

3.1.2 Črni bezeg (Sambucus nigra L.) 

Tabela 2: Sistematska uvrstitev Sambucus nigra 

KRALJESTVO Plantae rastline 

DEBLO Mangoliophyta kritosemenke 

RAZRED Magnoliopsida dvokaličnice 

RED Dipsacales ščetičevci 

DRUŽINA Sambucaceae bezgovke 

ROD Sambucus bezeg 

ZNANSTVENO IME Sambucus nigra črni bezeg 

 

Črni bezeg je dvokaličnica, ki jo uvrščamo v družino bezgovk (Sambucaceae) (Tabela 2). 

Najdemo ga na gozdnih obronkih in v vlažnih gozdovih. Uspeva na vlažnih tleh, obogatenih z 

dušikom (Spohn & Aichele, 2010). Kot grm zraste do 7 m visoko. Skorja na vejah je sivorjava 

do sivozelena, prekrita s številnimi lenticelami. Cvetovi prijetno dišijo, so bele barve in 

združeni v socvetja. Dozorijo avgusta ali septembra (Brus, 2008). 

 

 

 

 

http://www.botanicni-vrt.si/seznam-rastlin/rastline-po-druzinah#Corylaceae
http://www.botanicni-vrt.si/seznam-rastlin/rastline-po-druzinah#Corylaceae
http://www.botanicni-vrt.si/seznam-rastlin/rastline-po-druzinah#Sambucaceae
http://www.botanicni-vrt.si/seznam-rastlin/rastline-po-rodovih#Sambucus
http://www.botanicni-vrt.si/seznam-rastlin/rastline-po-druzinah#Sambucaceae
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3.1.3 Navadna kalina (Ligustrum vulgare L.) 

Tabela 3: Sistematska uvrstitev Ligustrum vulgare 

KRALJESTVO Plantae rastline 

DEBLO Mangoliophyta kritosemenke 

RAZRED Magnoliopsida dvokaličnice 

RED Lamiales ustnatičevci 

DRUŽINA Oleaceae oljkovke 

ROD Ligustrum kalina 

ZNANSTVENO IME Sambucus nigra črni bezeg 

 

Navadna kalina je dvokaličnica, ki jo uvrščamo v družino oljkovk (Oleaceae) (Tabela 3). 

Najdemo jo v nižinah ob gozdnih robovih in poteh. Uspeva na vlažnih in suhih rastiščih. Doseže 

3 m višine. Skorja je gola, sivorjave barve in vsebuje veliko lenticel. Skorja na debelejših delih 

potemni in vzdolžno razpoka. Cvetovi oddajajo neprijeten vonj. Plod je črna jagoda, ki dozori 

od meseca avgusta do oktobra (Brus, 2008). 

3.1.4 Navadni šipek (Rosa canina L.) 

Tabela 4: Sistematska uvrstitev Rosa canina 

KRALJESTVO Plantae rastline 

DEBLO Mangoliophyta kritosemenke 

RAZRED Magnoliopsida dvokaličnice 

RED Rosales šipkovci 

DRUŽINA Rosaceae rožnice 

ROD Rosa šipek 

ZNANSTVENO IME Rosa canina navadni šipek 

 

Navadni šipek je dvokaličnica, ki jo uvrščamo v družino rožnic (Rosaceae) (Tabela 4). Najdemo 

jo ob gozdnih poteh. Uspeva na rahlih ilovnatih, kamnitih, vlažnih in sušnih tleh. Grm s 

pokončnimi in razvejanimi vejicami zraste od 1 do 3 m visoko. Na poganjkih so številne ravne 

do rahlo ukrivljene bodice, dolge do 10 mm. Skorja je rumene ali zelene barve, na svetlobi pa 

rdečkaste. Cvetovi so bele ali svetlo rožnate barve, cvetijo od junija do avgusta, popki so 

majhni, rjave ali rdeče barve (Godet, 2000). 
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FIZIOLOŠKE MERITVE 

3.1.5 Meritve fotokemične učinkovitosti FS II 

Modulacijski fluorometer PAM – 2100 Portable Chlorophyll Fluorometer (WALZ) meri 

fluorescenco klorofila v fotosistemu II (FS II). Spremembe fluorescence prikazujejo stanje 

fotosistema II oziroma njegovo fotokemično učinkovitost. Na učinkovitost fotokemičnih 

reakcij in delež fluorescence vplivajo zaprti ali odprti reakcijski centri. Kadar je reakcijski 

center zaprt zaradi prisotnosti elektrona, klorofil reakcijskega centra FS II del ekscitacijske 

energije odda v obliki fluorescence. Zaradi povečanja obsega zaprtih reakcijskih centrov se 

zmanjša učinkovitost fotokemičnih reakcij in poveča fluorescenca. 

 

Meritve smo opravili tako na osvetljenih kot na temno adaptiranih vzorcih, saj sta nas zanimali 

tako dejanska kot tudi potencialna fotokemična učinkovitost. 

 

3.1.5.1 Potencialna fotokemična učinkovitost   

 

Merimo jo, kadar so prejemniki elektronov v elektronski verigi oksidirani, zato lahko reakcijski 

centri svetlobo absorbirajo in so odprti. Fluorescentni signal, ki smo ga merili na steblih, 

imenujemo osnovna (minimalna) fluorescenca temotno adaptiranega vzorca – Fo. Ko vzorec 

osvetlimo s svetlobo močne jakosti, se reakcijski centri zaprejo. Fluorescentni signal se poveča 

in imenujemo ga maksimalna fluorescenca temotno adaptiranega vzorca − Fm. Razlika med 

Fm in Fo se imenuje variabilna fluorescenca – Fv. Razmerje med Fv/Fm je kazalnik potencialne 

oziroma maksimalne fotokemične učinkovitosti FS II in je sorazmeren fotosintezi. Ko je 

rastlina vitalna, dosega Fv/Fm pri vrednosti 0,83, in vrednost se zmanjšuje, kadar je 

izpostavljena stresu (Krause & Weis, 1991). 

  

Potencialno fotokemično učinkovitost smo merili na steblih, ki so bile pred merjenjem 

postavljene v temnem prostoru za 15 minut. Nato smo vejicam Fm izmerili tako, da smo s 

kratkim in intenzivnim (8000 mmol m-2s-1, dolgim 0,8 s) saturacijskim pulzom bele svetlobe  

osvetlili del vejice. Tako smo dobili zadostno količino svetlobne energije, ki jo vejica lahko 

sprejme, ostala energija pa se sprosti v obliki fluorescence ali toplote. 

 

3.1.5.2 Dejanska fotokemična učinkovitost 

 

Maksimalno fluorescenco svetlobno adaptiranega vzorca označimo s Fm, in je manjša kot pri 

temotno adaptiranem vzorcu Fm zaradi toplotnih izgub. Vrednost trenutnega signala 

fluorescence označimo s Ft.  Dejansko fotokemično učinkovitost FS II označimo kot Y − 

izkoristek (angl. yield) in jo izračunamo Fm, – Fm / Fm,. Odvisna je od svetlobnih razmer in 

prikazuje dejansko aktivnost fotosinteznega aparata (Krause & Weis, 1991). 

 

Dejansko fotokemično učinkovitost smo merili na vzorcih, ki so bili prehodno 5 minut 

izpostavljeni sončevemu sevanju, pred prostori Biotehniške fakultete. 

 

3.2 MERJENJE SPEKTROV 

Odbojnost in prepustnost svetlobe smo merili na sveže nabranih steblih grmovnih vrst. Meritve 

se bile opravljene s pomočjo prenosnega spektrometra (Jaz Modular Optical Sensing Suite, 

Ocean Optics, Inc., Dunedin, USA), ki je bil preko optičnega kabla QP600-1-SR-BX povezan 
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z integracijsko sfero ISP-30-6-R. Merili smo pri 0,3 nm intervalih v območju med 280 in 880 

nm. Pazili smo, da je bila točka meritve pri vseh vzorcih na istem mestu (na sredini vzorca). 

Sfero smo pred merjenjem pokrili s temnim blagom, da bi preprečili šum, ki bi ga lahko 

povzročila dnevna svetloba. 

3.2.1 Merjenje presevnih spektrov 

Pri presevnosti smo zgornjo stran vzorca osvetljevali s svetlobnim virom UV-VIS-NIR 

svetlobnega vira DH-2000, Ocean Optics, Inc., Dunedin, USA, medtem ko smo spodnjo stran  

namestili pod integracijsko sfero, ki je zajela prepuščeno svetlobo. Za merjenje 100 % 

presevnosti smo spektrometer usmerili s pomočjo svetlobnega žarka (tako da je padal 

pravokotno na zgornjo stran vzorca), ki je neposredno prehajal v notranjost integracijske sfere. 

Presevne spektre smo izračunali kot razmerje zmanjšanja jakosti svetlobnega žarka po 

prehajanju skozi vzorec. 

3.2.2 Merjenje odbojnih spektrov 

Pri odbojnosti smo integracijsko sfero položili na zgornjo stran vzorca, ki smo ga osvetljevali 

s svetlobnim virom. Spektrometer smo s pomočjo bele referenčne ploščice (Spectralon®, 

Labsphere, North Sutton, USA) umerili na 100 % odbojnost. Odbojne spektre smo izračunali 

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

 

Meritve smo obdelali s programom Spectra Suite (Ocean Optics, Inc., Florida, USA) in jih 

analizirali. Za meritve smo uporabili 10 različnih vzorcev skorje posamezne vrste. 

 

3.3 MORFOLOŠKE MERITVE 

3.3.1 Specifična površina skorje 

Svežim vzorcem skorje smo s pomočjo areametra (Cambridge, UK) izmerili površino. Nato 

smo vzorce stehtali na tehtnici in jih zavite v aluminijasto folijo 24 ur sušili v sušilniku 

(Sterimatic ST – 11, Instrumentaria) pri 105 °C. Po končanem sušenju, smo določili še suho 

maso (ss) in izračunali specifično površino skorje (P / ss). 

3.3.2 Zgradba stebla 

Za merjenje in analizo anatomskih struktur stebel smo naredili prečne prereze, jih položili v 

glicerol na objektno stekelce in pokrili s krovnikom. Poltrajne preparate smo opazovali s 

pomočjo svetlobnega mikroskopa Olypus CX41, kjer smo s pomočjo digitalne kamere in 

programske opreme CellSens Standard naredili fotografije posameznih vrst. Na različnih delih 

smo pod 40-kratno povečavo na petih mestih izmerili debelino povrhnjice, periderma in skorje. 

Za vsako grmovno vrsto smo naredili 10 preparatov. 

3.3.3 Trihomi in lenticele 

Naredili smo odtise vzorcev in sicer tako, da smo površino stebla premazali s prozornim lakom 

za nohte in počakali, da se je premaz posušil. Nato smo nanj položili lepilni trak, ga previdno 

odstranili in nalepili na objektno stekelce. Vzorce smo si ogledali s pomočjo svetlobnega 

mikroskopa Olympus CX41 in fotografirali s pomočjo digitalne kamere ter programske opreme 

CellSens Standard. Na vsaki vejici smo pregledali 5 vidnih polj z 10- in 40-kratno povečavo. 

 



Ropret B. Optične lastnosti skorje pri izbranih grmovnih vrstah. Mag. delo. Ljubljana,  

Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Dvopredmetni učitelj biologije in kemije, 2018 

16 

Preglednica 1: Definicija barvnih pasov 

Barvni pasovi Začetek (nm) Konec (nm) 

UV-B 280 319 

UV-A 320 399 

VIJOLIČASTA 400 454 

MODRA 455 499 

ZELENA 500 579 

RUMENA 580 619 

RDEČA 620 699 

NIR 700 820 
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BIOKEMIJSKA ANALIZA 

Merili smo vsebnost klorofilov, karotenoidov, antocianov in UV - absorbirajoče snovi. Pred 

meritvami smo vzorce vejic stehtali in jih shranili v zamrzovalnik.  

3.3.4 VSEBNOST KOLIČINE KLOROFILA A IN B TER KAROTENOIDOV 

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

Buschmann (2001a, b). Vzorce smo strli v terilnici, ekstrahirali v 5 mL acetona (100 % (v/v)) 

in centrifugirali (4000 rpm, 4 °C, 4 min) v centrifugirkah za klorofil. Po centrifugiranju smo 

odčitali prostornine ekstraktov. Absorbance smo zmerili z UV/VIS spektrometrom (Lambda 

25, Perkin-Elmer, Norwalk, USA) pri valovnih dolžinah 470, 645 in 662 nm. Vsebnosti 

klorofilov (Kl a, b) in karotenoidov (Kar) smo izrazili na listno površino(m²):  

 

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

… (1)  

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

… (2)  

Kar [mg m⁻ ²] = (1000E470-1,9ca-63,14cb)*V*10⁻ ³ *P⁻ ¹/214                                           ... 

(3)  

 

ca, b − koncentracija klorofila a, oziroma b  

V − volumen ekstrakta [ml]  

P − površina vzorca [m²]  

E − absorpcija pri izbrani valovni dolžini 

3.3.5 VSEBNOST ANTOCIANOV 

Vsebnosti antocianov smo določili po metodi Khare in Guruprasad (1993). Vzorce smo strli v 

terilnici, ekstrahirali v 5 mL ekstrakcijske raztopine metanol : HCl (37 %) = 99:1 (v/v) in 

centrifugirali (4000 rpm, 4°C, 4 min). Po centrifugiranju smo odčitali prostornine ekstraktov in 

jih za 24 ur shranili v temi (3−5 °C). Absorbance ekstraktov smo z UV/VIS spektrometrom 

izmerili pri valovni dolžini 530 nm. Vsebnost antocianov (Ant) smo izrazili v relativnih enotah 

na listno površino (m²):  

 

Ant (relativna enota) = E530*V*P⁻¹                                                                                    ... (4)  

 

E530 – absorpcija pri valovni dolžini 530 nm  

V – prostornina ekstrakta [ml]  

P − površina vzorca [m²]  

3.3.6 VSEBNOST UV ABSORBIRAJOČE SNOVI  

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

smo strli v terilnici, ekstrahirali v 10 mL ekstrakcijske raztopine metanol : destilirana voda : 

HCl (37 %) = 79:20:1 (v/v) in jih 20 minut inkubirali v temi. Vzorce smo nato centrifugirali 

(4000 rpm, 10 °C, 10 min) in odčitali prostornine ekstraktov. S pomočjo UV/VIS spektrometra 

in kvarčnih kivet smo izmerili absorbance v spektralnem razponu 280–319 (UV-B) in 320–400 

(UV-A) nm. Vsebnost UV absorbirajočih snovi smo izračunali kot integral ekstinkcijskih 

vrednosti v vsakem UV območju in jo izrazili v relativnih enotah na listno površino (m²):  
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UV abs (relativna enota) = I*V *P-1 / 100                                                                          ... (5)  

 

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

A abs)  

V − prostornina ekstrakta [ml]  

P − površina vzorca [m²] 
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3.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Surove podatke smo vnesli v program Microsoft Excel Professional Plus 2013. S programom 

Past3 smo izračunali enosmerno analizo variance. Ker so bili podatki normalno in nenormalno 

porazdeljeni, smo pri tem uporabili različne teste. Za testiranje normalnosti smo uporabili 

Shapiro-Wilkov test. ANOVA test smo uporabili, kadar so bili podatki normalno porazdeljeni, 

Mann-Whitneyjev test ter Kruskal-Wallisov test, kadar so bili podatki nenormalno 

porazdeljeni. Za povezanost spremenljivk med vrstami smo uporabili Spearmanov korelacijski 

koeficient. Povezave med značilnostmi skorje in različnimi deli spektra odboja oziroma 

presevnosti smo ugotavljali z multivariatno redundančno analizo (RDA) s pomočjo programa 

CANOCO of Windows 4.5. 
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4 REZULTATI 

4.1 ANATOMSKE ZNAČILNOSTI 

4.1.1 Zunanja zgradba stebla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Površina stebla vrste S. nigra (leva slika) in površina stebla C. avellana (desna slika). Puščica 

in črka (L) prikazujeta lenticele  na površini stebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 2: Površina stebla vrste L. vulgare (leva slika) in površina stebla vrste R. canina (desna slika) 

Puščica in črka L prikazujeta lenticele, na površini stebla. 

Stebla se med seboj razlikujejo po številu in velikosti lenticel (L), barvi, debelini ter gladkosti 

(Slika 1 in Slika 2). Steblo vrste S. nigra je mehko, hrapavo in temno rjave barve s številnimi 

lenticelami, medtem ko je steblo vrste C. avellana gladko, tanko in rjavo-sive barve s številnimi 

svetlimi lenticelami. Pri vrsti L. vulgare je steblo gladko, sivo rjave barve in posuto s svetlejšimi 

lenticelami. Pri vrsti R. canina je steblo gladko, zeleno obarvano in posuto s številnimi svetlimi 

lenticelami. 

L 

  

L L 

  

L 

L 
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4.2 MIKROSKOPSKA ZGRADBA GRMOVNIH VRST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Prečni prerez stebla vrste S. nigra (leva slika) in stebla vrste C. avellana (desna slika) s trihomi 

na površini povrhnjice (desna slika). Označene so plasti povrhnjice, periderma in skorje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Prečni prerez stebla vrste C. avellana (leva slika) in stebla vrste R. canina (desna slika). 

Označene so plasti kutikule, povrhnjice, periderma in skorje. 

Pri prečnem prerezu stebla so vidne notranje plasti tkiva povrhnjice, perderma in skorje (Slika 

3 in Slika 4). Od vseh vrst je le  vrsta C. avellana vsebovala številne trihome, ki so na površini 

povrhnjice. Pri vrsti R. canina je vidna plast kutikule.  
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4.3 MAKROSKOPSKA ZGRADBA TRIHOMOV IN LENTICEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 5: Trihomi (T) vrste C. avellana pri prečnem prerezu stebla (leva slika) in na odtisu površine stebla 

(desna slika)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 6: Lenticela pri prečnem prerezu stebla vrste S. nigra (leva slika) in na odtisu površine stebla pri 

vrsti C. avellana (desna slika). 

Trihomi na površini vrste C. avellana so enostavni in enocelični (Slika 5). Lenticela je pri 

prečnem prerezu stebla vrste S. nigra sestavljena iz medceličnega prostora (polnilno plutno 

tkivo), obdaja jo plast plute, pod njo pa sledijo tkiva plutnega kambija in skorje (Slika 6). 
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4.4 FIZIOLOŠKE MERITVE 

4.4.1 Potencialna in dejanska fotokemična učinkovitost fotosistema II 

 

Slika 7: Primerjava potencialne fotokemične učinkovitosti FSII (Fv/Fm) in dejanske fotokemične 

učinkovitosti FSII (Y) med grmovnimi vrstami. Podatki so prikazani v kvantilnih diagramih, 

postavljenih vertikalno (box plot). Sredinska črta predstavlja mediano, v kateri je polovica vseh 

podatkov, ročaji predstavljajo minimalno oz. maksimalno vrednost, v kateri so neizstopajoče vrednosti. 

Simbol ° predstavlja izstopajoče vrednosti, ki označuje statistično pomembno razliko za obravnavani 

parameter (p < 0,05). 

Preglednica 2: Vrednosti parametra potencialne fotokemične učinkovitosti Fv / Fm ter dejanske 

potencialne učinkovitosti Y. Vrednosti so povprečja ± SD 

Grmovne vrste Fv/Fm Y 

Rosa canina 0,62 ± 0,03 0,12 ± 0,07 

Sambucus nigra 0,71 ± 0,03 0,15 ± 0,04 

Ligustrum vulgare 0,65 ± 0,06 0,13 ± 0,10 

Corylus avellana 0,36 ± 0,06 0,11 ± 0,04 

 

a 

a a c b 
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Pri potencialni fotokemični učinkovitosti FS II (Fv/Fm) se vrsti L. vulgare in R. canina 

statistično pomembno razlikujeta od vrst C. avellana in S. nigra (Slika 7). Statistično 

pomembne razlike se pojavijo med vrstama C. avellana in S. nigra. Največjo fotokemično 

učinkovitost FS II (Fv/Fm) ima vrsta S. nigra, najnižjo pa vrsta C. avellana. Pri dejanski 

fotokemični učinkovitosti (Y) ni statistično pomembnih razlik med obravnavanimi vrstami. 

Največjo fotokemično učinkovitost (Y) ima vrsta S. nigra, najmanjšo pa vrsta C. avellana 

(Preglednica 2). 

4.5 MORFOLOŠKE MERITVE 

4.5.1 Sveža masa skorje pri posameznih grmovnih vrstah 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 8: Sveža masa skorje pri izbranih grmovnih vrstah. Podatki so prikazani v kvantilnih diagramih, 

postavljenih vertikalno (box plot). Sredinska črta predstavlja mediano, v kateri je polovica vseh 

podatkov, ročaji pa predstavljajo minimalno oziroma maksimalno vrednost, v kateri so neizstopajoče 

vrednosti. Simbol ° predstavlja izstopajoče vrednosti (p ≤ 0,05); n = 10. Statistično pomembne razlike 

označujejo različne črke (a, b, c, d); (p ≤ 0,05).  
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Pri sveži masi skorje se statistično pomembno razlikuje vrsta S. nigra od vrste C. avellana in 

vrste R. canina (Slika 8). Vsebnost mase sveže skorje je večja pri vrsti R. canina in najmanjša 

pri vrsti S. nigra.  

4.5.2 Debelina posameznih tkivnih struktur v steblih grmovnih vrst 

 

 

 

 

 

 
Slika 9: Debelina povrhnjice, periderma in skorje pri posameznih grmovnih vrstah. Podatki so prikazani 

v kvantilnih diagramih, postavljenih vertikalno (box plot). Sredinska črta predstavlja mediano, v kateri 

je polovica vseh podatkov, ročaji pa predstavljajo minimalno oziroma maksimalno vrednost, v kateri so 

neizstopajoče vrednosti. Simbol ° predstavlja izstopajoče vrednosti (p ≤ 0,05); n = 10. Statistično 

pomembne razlike označujejo različne črke (a, b, c, d); (p ≤ 0,05). 

V debelini povrhnjice se statistično pomembno razlikujeta vrsti C. avellana in S. nigra (Slika 

9). Vrsti R. canina in L. vulgare se statistično pomembno razlikujeta od vrst C. avellana in S. 

nigra. Najdebelejšo povrhnjico ima vrsta S. nigra, najtanjšo pa vrsta C. avellana. V debelini 

periderma se statistično pomembne razlike prisotne med vsemi vrstami. Najdebelejši periderm 

ima vrsta S.nigra, najtanjšega pa vrsta C. avellana. V debelini skorje so prav tako statistično 

pomembne razlike prisotne med vsemi vrstami. Najdebelejšo plast skorje ima vrsta S.nigra, 

najtanjšo pa vrsta C. avellana.  
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4.6 BIOKEMIJSKE MERITVE 

4.6.1 Vsebnost klorofila a in b ter karotenoidov na površino skorje 

 
 

 

 

 

 

 

 
Slika 10: Vsebnost klorofilov (a in b) in karotenoidov na površino skorje (mg/cm-2) pri posameznih 

grmovnih vrstah. Podatki so prikazani v kvantilnih diagramih, postavljenih vertikalno (box plot). 

Sredinska črta predstavlja mediano, v kateri je polovica vseh podatkov, ročaji pa predstavljajo 

minimalno oz. maksimalno vrednost, v kateri so neizstopajoče vrednosti. Simbola ° in * predstavljata 

izstopajoče vrednosti, ki označuje statistično pomembno razliko za obravnavani parameter (p < 0,05). 

V koncentraciji klorofila a so statistično pomembne razlike prisotne med vsemi štirimi vrstami. 

Najvišjo koncentracijo klorofila a ima vrsta R. canina, najnižjo koncentracijo klorofila a ima 

vrsta L. vulgare (Slika 10). V koncentraciji klorofila b so statistično pomembne razlike prisotne 

med vrstama R. canina in S. nigra. Statistično pomembno se razlikujeta vrsti C. avellana in L. 

vulgare od vrst R. canina in S. nigra. Najvišjo koncentracijo klorofila b ima vrsta R. canina, 

najnižjo kocentracijo pa vrsta L. vulgare. V koncentraciji karotenoidov so statistično 
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pomembne razlike prisotne med vsemi štirimi vrstami. Najvišjo koncentracijo karotenoidov 

ima vrsta R. canina, najnižjo pa vrsta L. vulgare.  

4.6.2 Vsebnost antocianov na površino skorje 

 
 

 

 

 

 

 

 
Slika 11: Vsebnost antocianov na površino skorje (mg/cm-2) pri posameznih grmovnih vrstah. Podatki 

so prikazani v kvantilnih diagramih, postavljenih vertikalno (box plot). Sredinska črta predstavlja 

mediano, v kateri je polovica vseh podatkov, ročaji pa predstavljajo minimalno oz. maksimalno vrednost 

v kateri so neizstopajoče vrednosti. Simbol * predstavlja izstopajoče vrednosti, ki označuje statistično 

pomembno razliko za obravnavani parameter (p < 0,05). 

V koncentraciji antocianov so statistično pomembne razlike prisotne med vsemi vrstami (Slika 

11).  Najvišjo koncentracijo antocianov ima vrsta R. canina, najnižjo koncentracijo pa vrsta  L. 

vulgare. 
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4.6.3 Vsebnost UV-B in UV-A absorbirajočih snovi na površino skorje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Vsebnost UV-A in UV-B absorbirajočih snovi na površino skorje (mg/cm-2) pri posameznih 

grmovnih vrstah. Podatki so prikazani v kvantilnih diagramih, postavljenih vertikalno (box plot). 

Sredinska črta predstavlja mediano, v kateri je polovica vseh podatkov, ročaji predstavljajo minimalno 

oz. maksimalno vrednost, v kateri so neizstopajoče vrednosti. Simbol ° predstavlja izstopajoče 

vrednosti, ki označuje statistično pomembno razliko za obravnavani parameter (p < 0,05). 

V koncentraciji UV-A absorbirajočih snovi se statistično pomembno razlikujeta vrsti C. 

avellana in vrsta S.nigra. Statistično pomembno se razlikujeta vrsti L. vulgare in R. canina od 

vrst C. avellana in S.nigra. Najvišjo koncentracijo UV-A absorbirajočih snovi ima vrsta 

S.nigra, najnižjo pa vrsta C. avellana. V koncentraciji UV-B absorbirajočih snovi se statistično 

pomembno razlikujeta vrsti C. avellana in S. nigra. Statistično pomembno se razlikujeta vrsti 

L. vulgare in R. canina od vrst C. avellana in S. nigra. Najvišjo koncentracijo UV-B 

absorbirajočih snovi ima vrsta S. nigra, najnižjo koncentracijo pa vrsta C. avellana (Slika 12). 
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5 ODBOJNOST IN PRESEVNOST SKORJE 

5.1 ODBOJNI SPEKTRI 

 

Slika 13: Spektri povprečnih vrednosti relativnega odboja pri različnih grmovnih vrstah: S. nigra, C.  

avellana, L. vulgare in R. canina. Podatki so povprečja 8 – nm intervalov (n=10). 

Preglednica 3: Vrednosti relativne odbojnosti v različnih barvnih pasovih pri različnih grmovnih vrst: 

S. nigra, C.  avellana, L. vulgare in R. canina. Vrednosti so povprečja ± SD 

 
 

Nizko odbojnost imajo vrste v UV (280–400 nm), vijoličnem (400–454 nm) in modrem (455–

500 nm) delu spektra. Vrh dosežejo v zelenem delu spektra (579 nm) Odbojnost se zmanjša v 
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rdečem delu spektra (680 nm). Največjo odbojnost ima vrsta S. nigra, najnižjo odbojnost pa 

vrsta C. avellana (Slika 13). 

 

Povprečna vrednost odbojnosti v fotosintezno aktivnem delu spektra PAR (400 -700 nm) je pri 

obravnavanih grmovnih vrstah znašala med 12–25 , z izjemo vrst C. avellana (6) in L. vulgare 

(9). Majhen standardni odklon ni bistveno vplival na merjeni parameter. Z naraščanjem valovne 

dolžine je naraščala odbojnost, ki je bila pri vrsti C. avellana nižja kot pri ostalih vrstah. Med 

400–500  nm valovne dolžine sta imeli največjo odbojnost vrsti S. nigra in R. canina. V 

vijoličnem delu spektra svetlobe je imela vrsta C. avellana najnižjo odbojnost, kjer je povprečna 

vrednost znašala 6,85, pri vrsti L. vulgare  9,42, vrsti R. canina 12,64 in vrsti S. nigra 13,82. V 

rumenem delu spektra svetlobe povprečna vrednost odbojnosti pri vrsti C. avellana znaša 16, 

pri vrsti L. vulgare 23 in vrsti R. canina 21. Vrsta S. nigra doseže največjo odbojnost v zelenem 

delu spektra svetlobe, kjer povprečna vrednost znaša 25 (Preglednica 3). 

 

Statistično pomembne razlike v odbojnosti (p ≤ 0,05) se pojavljajo v vseh spektrih sevanja, 

razen v rdečem in NIR delu spektra sevanja, kjer ni statistično pomembnih razlik. Pri valovnih 

dolžinah med 280 in 399 nm (UVB, UVA) se statistično pomembno razlikujeta vrsti S. nigra 

in R. canina. Pri valovni dolžini od 400 do 499 nm (vijolični in modri spekter sevanja) se le 

vrsta S. nigra statistično pomembno razlikuje. Pri valovnih dolžinah od 500 do 579 nm (zeleni 

spekter sevanja) se pojavljajo statistično pomembne razlike med vrsto S. nigra in vrsto C. 

avellana, vrsto S.nigra in vrsto R. canina, vrsto C. avellana in vrsto S. nigra ter vrsto C. avellana 

in vrsto L. vulgare. Pri valovni dolžini 580 – 619 nm (rumeni del spektra) se vrsti L. vulgare in 

vrsta R. canina statistično pomembno razlikujeta. Pri valovni dolžini od 620 do 820 nm (rdeči 

in NIR del spektra) ni statistično pomembnih razlik med vrstami.  

5.2 PRESEVNI SPEKTRI 

 

Slika 14: Spektri povprečnih vrednosti relativne presevnosti pri različnih grmovnih vrstah: črni bezeg, 

navadna leska, navadna kalina in navadni šipek. Podatki so povprečja 8 – nm intervalov (n=10). 
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Preglednica 4: Vrednosti barvnih pasov pri relativni presevnosti različnih grmovnih vrst: S. nigra, C.  

avellana, L. vulgare in R. canina. Vrednosti so povprečja ± SD 

 
 

Presevnost pri grmovnih vrstah je zelo nizka v UV (280–400 nm), vijoličnem (400–454 nm)  in 

modrem (455–500 nm) delu spektra. Grmovna vrsta S. nigra ima vrh v rumenem delu spektra 

(600 nm), ostale grmovne vrste pa v rdečem delu spektra (600 nm). Najvišjo presevnost ima 

vrsta R. canina (Slika14). 

 

Statistično pomembne razlike v presevnosti (p ≤ 0,05) se pojavljajo v vseh spektrih svetlobe, 

razen pri UV-A, UV-B in vijoličnem delu spektra ni statistično pomembnih razlik. Pri valovni 

dolžini 455–454 nm (modrem spektru sevanja) se vrsta S. nigra statistično pomembno razlikuje 

od vrste C. avellana, vrste L. vulgare in vrste R. canina ter vrsta C. avellana od vrste R. canina. 

Pri valovni dolžini 500–619 nm (zeleni in rumeni spekter sevanja) se statistično pomembno 

razlikujeta vrsta S. nigra in vrsta C. avellana, vrsta L. vulgare od vrste S. nigra in vrste C. 

avelana ter vrsta R. canina od vrste S. nigra in vrste C. avelana. Pri valovni dolžini 620–699 

nm (rdeči del spektra) se statistično pomembno razlikuje vrsta S. nigra od vseh ostalih 

obravnavanih grmovnih vrst. Pri 700 nm do 820 nm (NIR del spektra) se vrsta S. nigra 

statistično pomembno razlikuje od vrste L. vulgare in vrste R. canina ter vrsta C. avelana od 

vrste L. vulgare in vrste R. canina. 

 

Povprečna vrednost presevnosti v fotosintezno aktivnem delu spektra PAR (400−700 nm) je 

pri grmovnih vrstah naraščala z naraščanjem valovne dolžine. Majhen standardni odklon ni 

bistveno vplival na merjeni parameter. Največjo presevnost v območju PAR so vrste dosegale 

v rumenem delu spektra svetlobe, kjer je bila največja pri vrsti R. canina in je  znašala 14, pri 

vrsti L. vullgare 10, vrsti C. avellana 3 in 1 pri vrsti S. nigra. Najnižja presevnost v PAR 

območju je bila v vijoličnem delu spektra svetlobe, kjer so bile vrednosti negativne in je pri 

vrsti S. nigra znašal -0,36, pri vrsti R. canina -0,15, pri vrsti C. avellana -0,06 in vrsti L. vulgare 

0,50 (Preglednica 4). 

 



Ropret B. Optične lastnosti skorje pri izbranih grmovnih vrstah. Mag. delo. Ljubljana,  

Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Dvopredmetni učitelj biologije in kemije, 2018 

32 

5.3 POVEZANOST MED SPEKTRI TER MORFOLOŠKIMI IN BIOKEMIJSKIMI 

LASTNOSTMI SKORJE 

5.3.1 Odbojni spektri 

Tabela 5: Koeficient korelacije med posameznimi odbojnimi spektri ter morfološkimi in biokemijskimi 

parametri grmovnih vrst; *p≤0,05 

 
 

 

Med odbojnimi spektri (Preglednica 1) in fotosinteznimi barvili se kažejo pozitivne korelacije 

(p ≤ 0,05) predvsem v območju UV-A in UV-B spektra. Negativna korelacija se pojavi med 

klorofilom b in rdečim delom spektra. Med UV-A in UV-B absorbirajočimi snovmi so 

statistično pomembne pozitivne korelacije prisotne med UV-A, UV-B vijoličastim in modrim 

delom spektra. Pri UV-B je pozitivna korelacija prisotna še v zelenem delu spektra, pri UV-A 

pa v NIR delu spektra. Močna pozitivna korelacija med UV-B absorbirajočimi snovmi ter v 

UV-A in UV-B delu spektra. Pri debelini skorje, periderma in povrhnjice je v UV-B, UV-A, 

vijoličnem, modrem in zelenem delu spektra prisotna pozitivna korelacija. Negativna korelacija 

je med debelino periderma ter rumenem in rdečem delom spektra. Močna pozitivna korelacija 

je med debelino periderma ter UV-A in UV-B delom spektra (Tabela 5). 
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5.3.2 Presevni spektri 

Tabela 6: Koeficient korelacije med posameznimi odbojnimi spektri ter morfološkimi in biokemijskimi 

parametri grmovnih vrst; *p≤0,05 

 
 

Med presevnimi spektri (Preglednica 1) in fotosinteznimi barvili se kaže negativna korelacija 

(p ≤ 0,05) v vseh delih spektra, razen v NIR delu spektra, kjer je pozitivna korelacija. Statistično 

pomembna korelacija se pojavi le med klorofilom b in rdečim delom spektra. Pri UV-B 

absorbirajočih snoveh ni bilo statistično pomembnih korelacij. Med UV-A absorbirajočimi 

snovmi in NIR delom spektra je bila srednje močna korelacija. Statistično pomembnih korelacij 

ni med presevnimi spektri in debelino skorje ter peridermom. Med debelino povrhnjice ter 

modrim, zelenim, rumenim in rdečim delom spektra se kaže statistično pomembna negativna 

korelacija (Tabela 6). 

5.4 REDUNDANČNA ANALIZA  

5.4.1 Odbojni spektri 

Tabela 7: Lastne vrednosti prvih štirih kanoničnih osi in kumulativni odstotek pojasnjene variance 

odbojnosti. 

Osi 1 2 3 4 Skupna 

varianca 

Lastne vrednosti 

 

0.281 0.033 0.523 0.112 1.000 

Odnos spektri – lastnosti 

  

0.645 0.386 0.000 0.000  

Kumulativni % variance spektrov 

 

28.1 31.4 83.7 94.9  

Kumulativni % odnosa spektri - 

odnosi 

89.4 100.0 0.0 0.0  

Vsota vseh lastnih vrednosti 

 

    1.000 

Vsota vseh kanoničnih lastnih 

vrednosti 

    0.314 
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Tabela 8: Parametri (UV-A, velikost skorje in velikost epiderma), ki statistično pomembno razložijo 

variabilnost odbojnih spektrov in delež pojasnjene variance (%). 

Parameter Delež pojasnjene 

variance (%) 

P F 

UV – A absorbirajoče snovi 

 

7 0.001 3.89 

Debelina periderma 

 

24 0.033 12.15 

 

 
Slika 15: Redundančna analiza povezanosti med biokemijskimi in morfološkimi dejavniki ter 

odbojnostjo skorje pri grmovnih vrstah. Ordinacijski diagram (redundančne analize − RDA) prikazuje 

neodvisne spremenljivke, označene z rdečimi puščicami (UV-A in periderm) in odvisne spremenljivke 

označene z modrimi puščicami (UVB, UVA, VIJOLIČASTA, MODRA, ZELENA, RDEČA, 

RUMENA IN NIR) Številke predstavljajo vzorce merjenih parametrov posameznih grmovnih vrst: 

1−10 S. nigra, 11−20 C. avellania, 21–30 L. vulgare, 31−40 R. canina. 

Graf redundančne analize prikazuje UV-A absorbirajoče snovi in debelino periderma, ki 

signifikantno (p < 0,05) vplivata na optične lastnosti skorje. UV-A absorbirajoče snovi 

pojasnjuje 7-odstotni delež variabilnosti, medtem ko debelina periderma pojasnjuje 24-odstotni 

delež variabilnosti (Preglednici 7 in 8). Debelina periderma je v pozitivni korelaciji z UV-A in 
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UV-B delom odbojnega spektra ter zelenim delom odbojnega spektra. Negativno korelacijo 

tvori z NIR delom spektra (Sika 15). 

5.4.2 Presevni spektri 

Tabela 9: Lastne vrednosti prvih štirih kanoničnih osi in kumulativni odstotek pojasnjene variance 

odbojnosti. 

Osi 1 2 3 4 Skupna 

varianca 

Lastne vrednosti 

 

Odnos spektri – lastnosti 

  

Kumulativni % variance spektrov 

 

Kumulativni % odnosa spektri – 

odnosi 

 

Vsota vseh lastnih vrednosti 

 

Vsota vseh kanoničnih lastnih 

vrednosti 

0.171 

 

 0.034  0.455  0.243 1.000 

0.527 

 

 0.413  0.000  0.000  

17.1 

 

  20.5   66.0   90.3  

  83.4   100.0  0.0    0.0  

    1.000 

      0.205 

 
Tabela 10: Parametri (UV-A, antociani in velikost epiderma), ki statistično pomembno razložijo 

variabilnost odbojnih spektrov in delež pojasnjene variance (%). 

Parameter Delež pojasnjene variance 

(%) 

P F 

Debelina periderma 

 

9 0.014 4.27 

Debelina povrhnjice  

 

11 0.007 4.84 
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Slika 16: Redundančna analiza povezanosti med biokemijskimi in morfološkimi dejavniki ter 

presevnostjo skorje pri grmovnih vrstah. Ordinacijski diagram (redudančne analize − RDA) prikazuje 

neodvisne spremenljivke označene z rdečimi puščicami (Povrhnjica, Skorja) in neodvisne spremenljivke 

označene z modrimi puščicami (UVB, UVA, VIJOLIČASTA, MODRA, ZELENA, RDEČA, 

RUMENA IN NIR). Števila predstavljajo vzorce merjenih parametrov posameznih grmovnih vrst: 1−10 

S. nigra, 11−20 C. avellania, 21–30 L. vulgare, 31−40 R. canina. 

Graf redundančne analize prikazuje, da debelina povrhnjice in debelina skorje signifikantno (p 

< 0,05) vplivata na optične lastnosti skorje. Debelina povrhnjice pojasnjuje 11% delež 

variabilnosti, medtem ko debelina skorje pojasnjuje 9 % delež variabilnosti (Tabela 10). 

Debelina povrhnjice je v negativni korelaciji z modrim, zelenim, rumenim, rdečim, 

vijoličastim, UV-A in UV-B delom spektra ter v pozitivni korelaciji z NIR delom spektra. 

Debelina skorje je v negativni korelaciji z modrim, zelenim, rumenim, rdečim, vijoličastim ter 

UV-A in UV-B delom spektra (Slika 16). 
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6 RAZPRAVA 

6.1 FIZIOLOŠKE LASTNOSTI IZBRANIH GRMOVNIH VRST 

Preučevali smo vpliv optičnih lastnosti skorje na potencialno in dejansko fotokemično 

učinkovitost FS II. Na fiziološko stanje izbranih grmovnih vrst vpliva izkoriščenost  vzbujene 

energije v reakcijskem centru fotosistema II.  Vrednosti potencialne in dejanske fotokemične 

učinkovitosti FS II smo izrazili s parametrom Fv/Fm. Rezultati meritev potencialne 

fotokemične učinkovitosti FS II skorje prikazujejo, da so bile vrednosti parametra Fv/Fm 

merjene v mesecu januarju med 0,36 in 0,71 (Preglednica 2). Največjo fotokemično 

učinkovitost FS II ima vrsta S. nigra (0,71), ki vsebuje tudi veliko klorofila a, najmanjšo 

fotokemično učinkovitost FS II ima vrsta C. avellana (0,36), ki je bila izpostavljena stresu. Med 

vrstama so statistično pomembne razlike. Pri dejanski fotokemični učinkovitosti FS II so 

vrednosti parametra Y nižje (med 0,11 in 0,15), zaradi toplotnih izgub. Rastline so za preživetje 

neugodnih zimskih razmer sposobne preiti v mirujoče stanje. Kadar preidejo iz aktivnega stanja 

v stanje zimskega mirovanja, se stopnja fotosinteznega transporta elektronov zmanjša, kar 

onemogoča transport elektronov med fotosistemom II in fotosistemom I na nivoju plastokinona 

(Alekssev, Osipov, Matorin, & Venediktov, 2007). V raziskavi, ki so jo opravili pri dvanajstih 

izbranih drevesnih vrstah, so merili vrednosti parametra Fv/Fm, kjer so bili vzorci vzeti enkrat 

mesečno skozi celo leto. Vrednosti parametra Fv/Fm pri drevesnih vrstah so bile najvišje v 

poletnih mesecih (od 0,70 do 0,81), medtem ko so se vrednosti parametra Fv/Fm v zimskem 

času zmanjšale (od 0,07 do 0,46), kar kaže na potencialno zmanjšanje fotokemične 

učinkovitosti. Ugotovili so, da se intenzivnost parametra Fo v poletnih mesecih stalno 

spreminja in doseže največjo vrednost julija, medtem ko parameter Fv/Fm ohranja visoko 

vrednost. Do zmanjšanja intenzivnosti parametra Fv/Fm pride v času od oktobra do januarja, 

pri parametru Fo pa od marca do aprila (Alekssev, Osipov, Matorin, & Venediktov, 2007) V 

steblih z dobro razvitim peridermom so kloroplasti v nižje ležečih tkivih, vendar je fotokemična 

učinkovitost FS II zmanjšana. V raziskavi, ki so jo opravili pri štirih izbranih drevesnih vrstah, 

je bila fotokemična učinkovitost FS II v vejicah zmanjšana, saj merilni žarek ni prehajal dovolj 

globoko v ležeča tkiva (Yiotis & Petropoulou, 2009).  Čeprav so celice stržena obdane s plastmi 

skorje in ksilema, prejmejo zadostne količine sevanja za razvoj kloroplasta (Wittmann & Pfanz, 

2016). 

6.2 ANATOMSKE IN MORFOLOŠKE LASTNOSTI IZBRANIH GRMOVNIH VRST  

Pri grmovnih vrstah smo merili svežo in suho maso skorje. Statistično pomembne razlike so 

bile pri sveži masi skorje in sicer med vrsto S. nigra ter vrstama C. avellana in R. canina (Slika 

8). V raziskavi, ki so jo opravili pri drevesu navadne bukve (Fagus sylvatica L.) je sveža masa 

skorje pokazala nizke vsebnosti klorofila a in b (Larcher, Nagele, Lutz, & Bodner, 1988). V 

naši raziskavi je največjo vsebnost sveže mase skorje imela vrsta R. canina, ki je imela tudi 

največjo vsebnost fotosinteznih pigmentov. Sveža masa je odvisna od lastnosti posamezne 

grmovne vrste in okolja v katerem vrsta uspeva. 

 

Zunanja površina stebel preučevanih grmovnih vrst se razlikuje, glede na teksturo – od zelo 

grobe do gladke površine. Vrsti S. nigra in  L. vulgare imata površino na otip grobo, medtem 

ko je površina vrst C. avellana in R. canina na otip gladka (Slika 1 in Slika 2). Razlike v teksturi 

so odvisne od starosti grmovne vrste in okolja, v katerem vrsta uspeva (Ilek & Kucza, 2014). 

Površina stebla je pomembna, saj lahko predstavlja od 30 do 70 % celotne fotosintezne 

aktivnosti (Pilarski, Tokarz, & Kocurek, 2007).  
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Na površini stebel grmovnih vrst so vidne razpoke, ki jih imenujemo lenticele (Slika 6). Mlada 

stebla s tanjšo debelino tkiv in številnimi lenticelami omogočajo lažje prehajanje sevanja kot 

starejša in debelejša tkiva, kjer so lenticele že izgubile svojo funkcijo zaradi nastanka terciarne 

skorje (ritidom). Raziskava na drevesih bukve in trepetlike, je pokazala, da je število lenticel 

na mladih steblih manjše v primerjavi s številom listnih rež (Wittmann, Aschan, & Pfanz, 2001). 

Raziskava, ki so jo opravili pri desetih izbranih drevesnih vrstah je pokazala, da je presevnost 

skozi lenticele nižja kot v sosednjih peridermalnih območjih. Rezultati merjenja odbojnosti, 

presevnosti in absorpcije v vidnem delu spektra PAR (400 – 700 nm) pri drevesnih vrstah 

navadne breze (Betula pendula L.), južega notofagusa (Nothofagus antarctica L.) in višnje 

(Prunus cerasus L.) so pokazale razlike v območju, kjer so lenticele prisotne in v območju, kjer 

so odsotne. Tkiva pod lenticelami prejemajo manj sevanja, kar je posledica zmanjšanja 

fotosintezne aktivnosti v klorenhimu, zato se pričakuje, da pokažejo več senčnih značilnosti 

(Manetas & Pfanz, 2004). Lenticele  omogočajo lažjo izmenjavo plinov. Raziskava, ki so jo 

opravili na drevesu španskega bezga (Syringa vulgaris L.), je pokazala višjo difuzijsko upornost 

kot pri zelnatih rastlinah. 

 

Na površini povrhnjice vrste C. avellania so vidni trihomi ali laski (Slika 5). Trihomi na 

površini povrhnjice povečajo površino in s tem zmanjšajo difuzijsko upornost (Kocurek & 

Pilarski, 2012).  

 

Za razliko od ostalih grmovnih vrst je vrsta R. canina imela eno stran stebla obarvano rdeče. 

Za rdečo obarvanost stebla naj bi bil odgovoren abiotski stres, ki se pojavi zaradi suše, nizkih 

temperatur, ultravijoličnega sevanja ali velikega razmerja med rdečim in NIR delom spektra  

(Gould, Dudle, & Neufld, 2010). 

 

Debeline posameznih tkiv (povrhnjice, periderma in skorje) med grmovnimi vrstami se 

statistično pomembno razlikujejo (Slika 4, Slika 5 in Slika 9). Grmovne vrste, ki smo jih 

preučevali, imajo povrhnjico kot najtanjše tkivo, sledi debelejše tkivo periderma in nato tkivo 

skorje. Statistično pomembne razlike v debelini povrhnjice so med vrsto S. nigra in vrsto C. 

avellana, kjer ima vrsta S. nigra debelejšo povrhnjico kot vrsta C. avellana. Pri debelini 

periderma in skorje so med vsemi grmovnimi vrstami statistično pomembne razlike. V naši 

raziskavi debelina periderma ni imela velikega vpliva na vsebnost fotosinteznih pigmentov, 

imela pa je vpliv na optične lastnosti v skorji. Najdebelejši periderm in skorjo ima vrsta S. nigra, 

najtanjšo pa vrsta C. avellana. Debelina posameznih tkiv je odvisna od vrste in starosti 

grmovnih vrst (Pilarski & Tokarz, 2005). Raziskavo odebelini plute, ki so jo opravili v steblih 

španskega bezga je za tekoče leto znašala 0,07 mm, za 3 leta staro steblo pa se je povečala na 

0,19 mm. S povečanjem debeline periderma se je presevnost zmanjšala. Za tekoče leto je 

znašala 18 % in pri tri leta starem steblu se je zmanjšala na 10 % (Torkaz & Pilarski, 2005).  

6.3 VSEBNOST BARVIL 

Intenzivnost in sestava sevanja vplivata na vsebnost in sestavo fotosinteznih pigmentov, kar 

ima velik pomen na fotosintezno aktivnost v steblih. Pri mladih olesenelih steblih se pod plastjo 

plute nahajajo klorofili in karotenoidi, ki so v kloroplastih in parenhimskih celicah stržena ter 

so fotosintezno aktivni (Pilarski, Tokarz, & Kocurek, 2007). V naši raziskavi smo preučevali 

vsebnost klorofila a in b, karotenoidov, antocianov, ter UV-A in UV-B absorbirajočih snovi. 

Pri vsebnosti klorofila a in karotenoidov, so bile statistično pomembne razlike med vsemi 

grmovnimi vrstami (Slika 10). Pri vsebnosti klorofila b so bile statistično pomembne razlike 

med vrsto S. nigra in vrsto R. canina. Statistično pomembno se razlikujeta vrsta C. avellana in 

vrsta L. vulgare od vrste R. canina in vrste S. nigra (Slika 10). Največjo vsebnost fotosinteznih 
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pigmentov ima vrsta R. canina, najnižjo pa vrsta L. vulgare. V raziskavi, ki so jo opravili 

meseca junija pri petih izbranih drevesnih vrstah, je vsebnost klorofila a in b za tekoče leto 

znašala med 0,0117 in 0,0330 mg cm-2 (Wittmann & Pfanz, 2016). V naših raziskavah so bile 

vsebnosti malce višje in so se gibale med 0,0176 in 0,0349 mg cm-2. Vsebnost fotosinteznih 

pigmentov je odvisna od debeline periderma in sevanja, ki prehaja skozi notranje plasti stebla. 

Objavljeni podatki o optičnih lastnostih tkiv v steblih so omejeni z meritvami gostote 

fotonskega pretoka v steblu (PFD – photon flux density), ki se spreminja za približno 10−50 %, 

kar je odvisno od drevesne vrste in starosti stebla (Wittmann & Pfanz, 2016). Debelina 

periderma in presevnost skozi tkiva vrste R. canina vplivata na vsebnost fotosinteznih 

pigmentih. Z debelitvijo plute se presevnost zmanjšuje in zato pride do propadanja fotosinteznih 

pigmentov globlje v tkivih. Kljub debelejši plasti periderma in nizki presevnosti pri vrsti S. 

nigra, je ta vsebovala visoko vsebnost klorofila a in b, medtem ko je bila vsebnost karotenoidov 

nizka. Vzrok je lahko visoka vsebnost klorofila a in b že v času pred zimskim obdobjem. 

Raziskava, ki so jo opravili na drevesu jablane je pokazala, da se je vsebnost klorofila 

povečevala od maja do oktobra, decembra se je začela zmanjševati, nato pa je nihala na isti 

ravni do aprila. V drevesu jablane je presevnost v tekočem delu leta znašala 30 %, pri tri leta 

starem steblu se je zmanjšala na 23 %, medtem ko je vsebnost klorofila a in b ostala na podobni 

ravni. Ugotovili so, da se je vsebnost klorofila povečala s starostjo stebla. V španskem bezgu 

je v tekočem delu leta presevnost znašala 17 %, pri tri leta starem steblu pa se je zmanjšala na 

10 %. V tem času se je vsebnost klorofila in karotenoidov zmanjšala za 25 %, medtem ko se je 

razmerje med klorofilom a in b le malce zmanjšalo (Pilarski, Tokarz, & Kocurek, 2007). V tem 

času se je debelina plute pri španskem bezgu povečala trikrat in vsebnost fotosinteznih 

pigmentov se je zmanjšala za 40 %. Pri jablani se je debelina plute povečala za 80 %, vendar je 

vsebnost fotosinteznega pigmenta ostala nespremenjena. Rezultati so pokazali, da so bili 

svetlobni pogoji v jablani ugodnejši kot pri španskem bezgu (Pilarski & Tokarz, 2005). Naše 

raziskave so pokazale, da ima vrsta R. canina dobre svetlobne pogoje v primerjavi z ostalimi 

grmovnimi vrstami. Na splošno velja, da imajo olesenela stebla manjše količine fotosinteznih 

pigmentov v primerjavi z listi. Pri mladih steblih, ki imajo tanko plast periderma, se vsebnost 

klorofila ne razlikuje od listov. Stebla imajo slabše svetlobne pogoje v primerjavi z listi, kar se 

odraža v nižjem razmerju klorofila a in b. Vsebnost klorofila v olesenelih delih stebla dosega 

50–70 %, kadar jih prekrivajo listi, in redko dosežejo 100-odstotno vrednost. V raziskavi 

opravljeni pri japonskem dresniku, je bila vsebnost klorofila pri starejših steblih trikrat večja 

kot pri mlajših steblih, ker so mlada stebla imela slabše svetlobne pogoje (Kocurek & Pilarski, 

2012). Za razliko od ostalih vrst pri sadnih drevesih gostota sajenja, obrezovanje in oblikovanje 

zagotavlja precej boljši dostop sevanja do klorofila prisotnega v plasteh skorje v primerjavi z 

gozdnimi vrstami. Vsebnost klorofila v steblih v primerjavi z listi se je s starostjo zmanjšala le 

pri drevesu višnje. Pri ostalih drevesnih vrstah češnje, oreha, češplje in hruške se je vsebnost 

klorofila povečala. V raziskavi so ugotovili, da je tri leta staro steblo češnje vsebovala 80 % 

več klorofila kot v tekočem delu leta. Vsebnost klorofila v steblih je pri nekaterih vrstah skoraj 

dosegala vrednosti klorofila v listih (Pilarski, Tokarz, & Kocurek, 2007). 

 

V naši raziskavi so bile vrednosti karotenoidov nižje od klorofila a in b. Statistično pomembne 

razlike so med vsemi grmovnimi vrstami (Slika 10). Najvišjo vsebnost karotenoidov ima vrsta 

R. canina, najnižjo pa vrsta L. vulgare. Karotenoidi imajo pomembno vlogo jeseni, ko listi 

odpadejo in ščitijo vrsto pred fotoinhibicijo. Odpadanje listov (defoliacija) povzroči, da se v 

steblih zmanjša notranje razmerje klorofila a in b za približno 10 % , kar kaže na povečano 

količino svetlobnega kompleksa v reakcijskem centru in povečano vsebnost karotenoidov za 

30%. Razmerje klorofila a in b je lahko odziv na spremembe v kakovosti sevanja. Pri visoki 

intenzivnosti sevanja je glavna naloga karotenoidov zaščita fotosinteznega reakcijskega centra 

pred oksidativnimi poškodbami. Poleg tega karotenoidi absorbirajo sevanje, ki ga prenesejo na 
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klorofil. Na ta način skorja v steblih učinkovito izkoristi intenzivno sevanje, ki ga pridobi z 

odpadanjem listov (Eyles, Pinkard, O'Grady, Worledge, & Warren, 2009). V raziskavi, ki so jo 

opravili na drevesu jablane, so merili vsebnost karotenoidov, ki se v tekočem delu leta niso 

bistveno spreminjali, spremembe so nastale s starostjo stebla. Za tekoče leto v mesecu juniju je 

vsebnost karotenoidov znašala 0,69 mg × dm-2 in 1,10 mg × dm-2 za tri leta staro steblo. 

Razmerje med vsebnostjo klorofilov in karotenoidov se s starostjo stebla zmanjšuje. Za tekoče 

leto je razmerje znašalo 3,3 mg × dm-2 in 2,3 mg × dm-2 za tri leta staro steblo. S starostjo se 

vsebnost klorofila a zmanjšuje, medtem ko se vsebnost klorofila b in karotenoidov narašča 

(Torkaz & Pilarski, 2005). 

 

Pri vsebnosti antocianov so statistično pomembne razlike med vsemi grmovnimi vrstami (Slika 

11). Največjo vsebnost antocianov ima vrsta R.canina, najnižjo vsebnost pa vrsta L. vulgare. 

Rdeče obarvano steblo vrste R. canina kaže na povečano vsebnosti antocianov, ki je posledica 

abiotskega stresa. Antociani v skorji ščitijo kloroplaste pred dolgotrajno izpostavljenem 

sevanju, omilijo resnost kronične fotoinhibicije in pospešijo okrevanje. Antociani močno 

absorbirajo zeleni in rumeni del spektra (500–600 nm) in v steblih zmanjšujejo delež zelene 

svetlobe nižje ležečim plastem klorenhima. V raziskavi, ki so jo opravili pri svilnatem drenu 

(Cornus stolonifera L.), so bili antociani v rdečem delu stebla v tkivih periderma in skorje. V 

zelenih delih stebla so bili v tkivih skorje odsotni, nizke koncentracije pa so bile vidne v 

subepidermalni plasti. V rdečem delu stebla je bila vsebnost antocianov 3,6-krat večja kot v 

zelenem delu stebla.  

Kratkotrajna izpostavljenost PAR ali UV sevanju zadošča za induciranje antocianov, medtem 

ko večja izpostavljenost sevanju povzroča večjo vsebnost antocianov (Gould, Dudle, & Neufld, 

2010). V naši raziskavi je vsebnost antocianov ter klorofila a in b pri vrsti R. canina visoka, kar 

kaže na to, da so bili vzorci vzeti iz zelenega in rdečega dela stebla. 

 

Flavonoidi imajo pomembno vlogo pri zaščiti rastline pred UV - sevanjem (Yoshim in 

sodelavci). Vsebnost UV - A in UV - B absorbirajočih snovi je najvišja pri vrsti S. nigra, 

najnižja pa pri vrsti C. avellana. Pri vrsti S. nigra in vrsti C. avellana so prisotne statistično 

pomembne razlike (Slika 12). Debelejše tkivo periderma in večjo odbojnost ima vrsta S. nigra, 

medtem ko ima tanjše tkivo periderma in nižjo odbojnost vrsta C. avellana. Vpliv UV-sevanja 

pri vrsti S. nigra je nižje kot pri vrsti C. avellana. V raziskavi, ki so jo opravili pri navadni 

brezi, je bila visoka odbojnost svetlobe v modrem in UV delu spektra (300–400 nm). Navadna 

breza ima tanko plast periderma in pigmenti, ki odbijajo UV - sevanje so v plasteh skorje, zato 

da preprečijo poškodbe fotosinteznih in žilnih tkiv, ki pripomorejo pri nastanku UV - 

absorbirajočih pigmentov (Campbell & Borden, 2005). 

6.4 ODBOJNOST IN PRESEVNOST TER NJUNA POVEZANOST Z  BIOKEMIJSKIMI 

IN MORFOLOŠKIMI LASTNOSTMI  

Rastline spreminjajo sevanje tako, da ga absorbirajo, odbijajo ali prepuščajo skozi tkiva. 

Notranje svetlobno okolje se razlikuje od zunanjega okolja glede na jakost, spektralno sestavo 

in smer ter je močno odvisno od lastnosti posameznih rastlinskih vrst (Wittmann & Pfanz, 

2016). Odbojnost, ki so jo merili pri navadni bukvi, je bila v spektru PAR visoka in je znašala 

17,6 %, v NIR območju pa 51,5 % (Pilarski, Tokarz, & Kocurek, 2008). Vrednosti so podobne 

našim raziskavam, saj so vrste imele visok delež odbojnosti v območju PAR spektra 

(Preglednica 3). Največjo odbojnost, ki je v povprečju znašala 25, je imela vrsta S. nigra in 

najnižjo odbojnost, ki je v povprečju znašala 6 je imela  vrsta C. avellana. Z naraščanjem 

valovne dolžine je naraščala odbojnost, ki je imela v NIR območju povprečne vrednosti med 

43  do 53. Najvišjo odbojnost so grmovne vrste dosegle v zelenem delu spektra (579 nm) (Slika 
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13), pri navadni bukvi pa v rdečem delu spektra (600–700 nm). V naši raziskavi so imele 

grmovne vrste povečan delež odbojnosti v NIR – delu spektra (Preglednica 4). Povečana 

odbojnost v tem delu spektra preprečuje prekomerno segrevanja stebla. Vrednosti v spektru 

NIR pri odbojnosti in presevnosti so povezane z vsebnostjo živih celic, njihovo vsebnostjo vode 

in barvo celične stene. Celice ali tkiva, ki so prazna (majhen delež živih celic in vode) imajo 

največjo odbojnost (Pilarski, Tokarz, & Kocurek, 2008). V NIR delu spektra odbojnost in 

presevnost dosežeta visoke vrednosti med 700 nm do 940 nm, ki so značilne za zimsko 

spomladansko obdobje, medtem ko so v poletnem času vrednosti nižje. Vzrok za sezonsko 

nihanje še vedno ni znan, predvidevajo, da nanj vplivata letna rast in razvoj rastlin. V zimsko 

spomladanskem obdobju katabolizem v steblih zniža količino in vrsto ergastičnih snovi 

(neprotoplazmatske snovi, kot so škrob in celuloza), kar vpliva na zmanjšanje ali prenehanje 

absorpcije v spektralnih območjih  825 nm, 920 nm in 735 nm. Potrebne se še nadaljnje 

raziskave (Sun, Yoda, & Suzuki, 2004). 

 

V nadaljevanju raziskave pri navadni bukvi, se je s starostjo stebla odbojnost zmanjševala, 

vendar so bile spremembe majhne. Razlika v odbojnosti med eno leto starim steblom in deset 

let starim steblom je v spektru PAR znašala 7 %, v območju NIR pa se je razlika povečala na 

15 %. Odbojnost se zmanjšuje zaradi debelitve periderma. Površina plute ne predstavlja gladke 

površine, zato zmanjša odbojnost in poveča absorpcijo (Pilarski, Tokarz, & Kocurek, 2008).  

 

Korelacija med biokemijskimi in morfološkimi lastnosti je bila večinoma pozitivna z odbojnimi 

spektri (Tabela 5). Med fotosinteznimi pigmenti ter UV-A in UV-B spektrom sevanja smo 

dobili srednje močne nelogične pozitivne korelacije.  

Debelini periderma in skorje sta v pozitivni korelaciji z UV - B, UV - A,  vijoličnim, modrim 

in zelenim delom spektra. To pomeni, da večja kot je debelina periderma in skorje, večja je 

odbojnost v teh delih spektra, zaradi zmanjšanja absorpcije.  

Antociani so bili v pozitivni korelaciji z UV delom sevanja, kar kaže na to, da večja kot je 

vsebnost antocianov večja je odbojnost v tem delu spektra. Antociani se pojavijo predvsem 

zaradi okoljskih dejavnikov in močno absorbirajo v zelenem in rumenem delu spektra (537 – 

542 nm). Kratkotrajna izpostavljenost UV in PAR sevanju vpliva na nastanek antocianov 

(Gould, Dudle, & Neufld, 2010).  

UV - B in UV - A absorbirajoče snovi so močno pozitivno korelirale v UV - B in UV - A 

odbojnem spektru. Srednje močne pozitivne korelacije so v vijoličnem in modrem delu spektra. 

 

Zaradi majhne koncentracije barvil in razmeroma debelih tkiv smo dobili nelogične korelacije 

v odbojnih spektrih. Povezanost med lastnosti smo preverili še z redundančno analizo (RDA), 

ki je pokazala, da pasove odbojnih spektrov lahko v 7 % pojasnimo z vsebnostjo UV - A 

absorbirajočih snovi, ki so pozitivno korelirale z vijoličnim, modrim, rumenim in rdečim delom 

spektra (Slika 15). Ta pojasnitev ni zanesljiva in gre za slučajno povezavo. Odbojne spektre 

lahko pojasnimo tudi z debelino periderma (24%), ki je v močni pozitivni korelaciji z UV - B  

in UV - A odbojnim spektrom (Tabela 8). To pomeni, da večja kot je debelina periderma večja 

je odbojnost. 

 

Presevnost pri grmovnih vrstah je bila v UV, vijoličnem in modrem delu spektra nizka in je pri 

vrsti R. canina dosegla največji vrh v rumenem delu spektra (600 nm). Ostale grmovne vrste so 

dosegle največjo presevnost v rdečem delu spektra (680 nm) (Slika 14). V raziskavi, ki so jo 

opravili pri navadni bukvi je bila presevnost v 10 let starem steblu največja in je imela podobno 

vrednost kot v 3 leta starem steblu ter 10 % večjo presevnost kot pri 1 leto starem steblu. 

Presevnost v spektru NIR je v steblu starem od 1 do 3 leta znašala 38,5 %, za 10 let staro steblo 

46 %. Presevnost v navadni bukvi se bistveno ni spreminjala s starostjo. Presevnost se je 
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poveča, ker so se mrtve celice plute odluščile (Pilarski, Tokarz, & Kocurek, 2008). Če 

primerjamo naše izbrane grmovne vrste z izbranimi sadnimi drevesi. Presevnost v območju 

med 400 – 500 nm je pri sadnih drevesih v tekočem delu leta imela povprečne vrednosti: češnja 

0,8, sliva 1,2 in sladka češnja 0,8. (Pilarski & Tokarz, 2005). V naši raziskavi so pri vrstah S. 

nigra, C. avelllana in R. canina vrednosti bile blizu nič. Pri vrsti L. vulgare so bile vrednosti v 

vijoličnem delu spektra 0,50 in modrem delu spektra 2,41 (Preglednica 4). Pri 600 do 700 nm 

valovne dolžine je bila presevnost najvišja v tekočem delu leta in je znašala povprečno 29,5 v 

hruški, 20,9 v češnji, 21,8 v orehu in 22,2 pri slivi (Pilarski & Tokarz, 2005). V tem delu spektra 

so bile vrednosti naših raziskav pozitivne in največjo presevnosti je imela vrsta R. canina 

najnižjo pa vrsta S. nigra (Preglednica 4). Presevnost skozi periderm narašča z naraščanjem 

valovne dolžine. Sevanje, ki dosega klorofilne celice, je v vijoličnem in modrem delu spektra 

(400 – 500 nm) oslabljeno (Pilarski & Tokarz, 2005). V globljih plasteh skorje, kjer je 

klorenhim, je mogoče zaznati le rdeče fotone ali NIR spekter sevanja (700 – 820 nm) (Dima, 

Manetas, & Psaras, 2006). V raziskavi, ki so jo opravili pri petih izbranih drevesnih vrstah, je 

skorja popolnoma absorbirala svetlobo v modrem delu spektra (Wittmann & Pfanz, 2016). 

Modra svetloba sproži fotosintezni transport elektronov v plasti skorje (klorenhimu), ki je blizu 

površini stebla, energijo za fotosintezo v ksilemu ali strženu pa je mogoče zagotoviti le z 

daljšimi valovnimi dolžinami (zlasti rdečo svetlobo) (Wittmann & Pfanz, 2016) 

 

 

Korelacija med biokemijskimi in morfološkimi lastnosti je bila večinoma pozitivna s 

presevnimi spektri (Tabela 6). Statistično pomembne povezave med fotosinteznimi pigmenti in 

presevnimi spektri se kažejo v nejasni negativni korelacij med klorofilom b in rdečim spektrom 

sevanja. Zaradi majhne koncentracije barvil in razmeroma debelih tkiv smo dobili nelogične 

korelacije v presevnih spektrih. Povezanost med lastnosti smo preverili še z redundančno 

analizo (RDA), ki je pokazala, da barvne pasove presevnih spektrov lahko v 11 % pojasnimo z 

debelino povrhnjice in v 9 % z debelino periderma (Tabela 9). Med debelino periderma in 

presevnostjo v modrem, zelenem, rumenem, rdečem, vijoličastem ter UV-A in UV-B delu 

spektra je negativna korelacija. Negativna korelacija je med debelino povrhnjice ter modrim, 

zelenim, rumenim in rdečim delom spektra (Slika 16). To pomeni, da večja kot je debelina 

skorje, manjša je presevnost v omenjenih delih spektra.  Debelina povrhnjice in debelina skorje 

v presevnosti predstavljata nizek delež variabilnosti, zato na spektre sevanja ne vplivata dovolj 

signifikantno, vendar vsaj delno razložijo presevne spektre. 

 

Raziskave, ki so jih opravili v območju PAR pri drevesnih vrstah španskega bezga in jablane, 

so prišli do ugotovitve, da se s starostjo stebla znatno povečuje debelina plute, kar vpliva na 

zmanjšanje odbojnosti in presevnosti ter povečanje absorpcije (Pilarski, Tokarz, & Kocurek, 

2008). Večina rastlinskih vrst ima podobno presevnost v območju spektra PAR. V območju 

400 nm je presevnost nizka, vendar narašča z naraščanjem valovne dolžine in je najvišja pri 

700 nm (Pilarski, Tokarz, & Kocurek, 2008). V naši raziskavi v območju 400 nm je presevnost 

nizka (vrednosti so bile pod nič), nato narašča in doseže najvišjo vrednosti med 600 in 700 nm 

(Preglednica 4). Optične lastnosti skorje so pomemben parameter določanja prisotnosti 

fotosinteznih pigmentov in fotosintezne aktivnosti. 
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7 SKLEPI 

 Hipoteza: Predvidevamo, da se bodo optične lastnosti skorje razlikovale med vrstami 

zaradi razlik v morfoloških in biokemijskih lastnostih. 

Na podlagi raziskav smo v zvezi s postavljeno hipotezo prišli do naslednjih rezultatov. 

 

Hipotezo lahko delno potrdimo, saj smo ugotovili statistično pomembne povezave med 

izbranimi morfološkimi lastnostmi in optičnimi lastnostmi skorje izbranih grmovnih vrst. 

 

Statistično pomembne razlike med grmovnimi vrstami smo potrdili pri večini preučevanih 

lastnosti. Pri morfoloških lastnostih nismo zaznali razlik v suhi masi skorje. Razlike so bile v 

sveži masi skorje med vrstama S. nigra in C. avellana ter vrstama S. nigra in R. canina. Sveža 

masa skorje je bila največja pri vrsti R. canina in najmanjša pri vrsti S. nigra. Med grmovnimi 

vrstami so bile prisotne razlike tudi v debelini povrhnjice, periderma in skorje. V debelini 

povrhnjice so bile statistično pomembne razlike med vrsto C. avellana in vrsto S. nigra. V 

debelini periderma in skorje so bile statistično pomembne razlike prisotne med vsemi 

preučevanimi grmovnimi vrstami. Debelina periderma je vplivala na optične lastnosti skorje. 

Grmovna vrsta S. nigra z najdebelejšim peridermom je imela visoko odbojnostjo in nizko 

presevnost medtem ko je vrsta C. avellana z najtanjšim peridermom imela nizko odbojnost in 

presevnost.  

Pri fizioloških lastnostih so se statistično pomembne razlike pojavile pri potencialni 

fotokemični učinkovitosti FS II (Fv/Fm) med vrstama S. nigra in R.canina. Največjo 

fotokemično učinkovitost FS II je imela vrsta S. nigra, najnižjo pa vrsta C. avellana.   

Pri biokemijskih lastnostih, so bile statistično pomembne razlike pri vsebnosti klorofila a, 

karotenoidov in antocianov prisotne med vsemi grmovnimi vrstami. Pri klorofilu b sta se 

statistično pomembno razlikovali vrsti S. nigra. in R. canina ter vrsti C. avellana in L. vulgare 

od vrst R. canina in S. nigra. Največjo vsebnost fotosinteznih pigmentov je imela vrsta R. 

canina, najnižjo pa vrsta L. vulgare. Na vsebnost fotosinteznih pigmentov vplivajo optične 

lastnosti skorje in debelina periderma. V kocentraciji UV-A in UV-B absorbirajočih snovi sta 

se statistično pomembno razlikovali vrsti C. avellana in S. nigra. ter vrsti L. vulgare in R. 

canina od vrst C. avellana in S. nigra. Najvišjo vsebnost UV-A in UV-B absorbirajočih snovi 

je imela vrsta S. nigra, najnižjo pa vrsta C. avellana. Večja vsebnost UV-A absorbirajočih snovi 

pri vrsti S. nigra vpliva na večjo absorpcijo UV sevanja.  

Raziskava je pokazala, da je za razlago optičnih lastnosti pomembnejša morfološka zgradba kot 

biokemijske lastnosti skorje grmovnih vrst. To smo potrdili z redundančno analizo, ki je 

pokazala, da so morfološke lastnosti tiste, ki vsaj delno razložijo variabilnost odbojnih in 

presevnih spektrov. Na medvrstno variabilnost optičnih lastnosti verjetno vplivajo tudi vrstna 

specifika zgradbe in nekateri drugi dejavniki, ki jih nismo vključili v raziskavo. Potrebno bi 

bilo analizirati tkiva posameznih preiskovanih vrst, da bi ugotovili vplive na optične lastnosti 

njihovih stebel.  
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PRILOGE 

Priloga A: Anatomski parametri grmovnih vrst. Vrednosti so povprečja ± SD 

 

Anatomski parameter S. nigra C. avellana L. vulgare R. canina 

Debelina povrhnjice (µm) 11,28 ± 2,08 13,76 ± 1,35 13,96 ± 1,71 21,47 ± 4,38 

Debelina periderma (µm) 

 

58,98 ± 8,44 101,63 ± 12,36 79,40 ± 5,41 143,82 ± 10,04 

Debelina skorje (µm) 87,49 ± 8,64 112,05 ± 10,88 173,45 ± 16,80 209,74 ± 16,91 

 

Priloga B: Biokemijski parametri grmovnih vrst. Vrednosti so povprečja ± SD  

 

Biokemijski parameter S. nigra C. avellana L. vulgare R. canina 

Klorofil a (mg/cm2) 

 

0,01 ± 0,002 0,02 ± 0,002 0,01± 0,002 0,02 ± 0,002 

Klorofil b (mg/cm2) 

 

0,006 ±0,002 0,01 ± 0,001 0,007 ± 0,003 0,01 ± 0,003 

Karotenoidi (mg/cm2) 

 

0,005 ± 0,0005 0,007 ± 0,0007 0,003 ± 0,001 0,005 ± 0,0005 

Antociani (relativna 

enota / cm2) 

 

0,46 ± 0,04 0,84 ± 0,17 0,22 ±  0,07 0,63 ± 0,05 

UV-A (relativna enota / 

cm2) 

 

1,87 ± 0,22 3,81 ± 0,37 3,18 ± 0,43 3,68 ± 0,40 

UV-B  (relativna enota / 

cm2) 

2,30 ± 0,19 4,04 ±  0,45 3,29 ± 0,48 4,38 ± 0,57 

 

 

 

 

 

 

 


