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POVZETEK 
 

Barva cvetov črnega teloha se skozi obdobja njegovega življenja spreminja. Naprej ima cvetove 

od bele do rahlo rožnate, proti koncu cvetenja pa se ta barva spremeni v rumene in zelene 

odtenke. Zaradi spreminjajočih barv cvetov je črni teloh zanimiv za raziskave. Z raziskavo smo 

želeli ugotoviti, kako biokemijske lastnosti cvetov črnega teloha vplivajo na njihove optične 

lastnosti. Zanimalo nas je tudi, kako bi lahko optične lastnosti vplivale na zaznavanje 

kožekrilcev. To povezavo smo poiskali na podlagi literature. Nabrali smo tri skupine rastlin z 

različno razvitimi cvetovi in v laboratoriju opravili biokemijske analize. Izmerili smo tudi 

presevnost in odbojnost sevanja ter vsebnost klorofila a in b, karotenoidov, antocianov in UVA 

in UVB absorbirajočih snovi. Ugotovili smo, da imajo cvetovi različno vsebnost barvil v 

različnih fazah razvoja cveta. Ta razlika pa je bila manj poudarjena, ker smo vzorce nabirali v 

krajšem časovnem razmiku. Ugotovili smo tudi, da je vsebnost barvil vplivala na prepustnost 

in odbojnost svetlobe ter da so njihove optične lastnosti povezane z zaznavanjem opraševalcev. 
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ABSTRACT 
 

The black hellebore has blossoms from white to slightly pink, and towards the end of flowering 

this colour turns into yellow and green shades. Due to the changing colours of blossoms, the 

black hellebore is interesting for research. The aim of the study was to find out how the 

biochemical properties of black hellebore blossoms affect their optical properties. Another aim 

was to find out how the optical features would affect the perception of hymenoptera. This link 

was found on the basis of reviewed literature. Three groups of plants were collected with 

blossoms at different development stages on which biochemical analyses were performed in 

the laboratory. The transmittance and reflectivity of radiation were measured, and the content 

of chlorophyll a and b, carotenoids, anthocyanins and UVA and UVB absorbing substances. It 

was found that blossoms have a different pigments content at different stages of blossom 

development. This difference was less indescribable, because the samples were collected in 

shorter time intervals. It was also found that the pigments content influenced the permeability 

and reflectivity of light, and that their optical properties are related to the perception of 

pollinators. 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI  
 

A   absorpcija 

Ant   antociani 

DNA   deoksiribonukleinska kislina  

CO2   ogljikov dioksid 

E510, E530, E645, E662 absorpcije pri posameznih valovnih dolžinah 

HCl    klorovodikova kislina  

IR    infrardeče sevanje  

Kar    karotenoidi 

kl a   klorofil a 

kl b    klorofil b 

nm    nanometer 

rpm    obrati na minuto  

v/v   volumen/ volumen % 

VIS   vidno 

PAR    fotosintezo aktivno sevanje  

R   odbojnost 

SD    standardna deviacija  

ss    suha snov oz. suha masa vzorca [g] 

T    transmitanca (presevnost) 

t-test    dvovzorčni Študentov t-test 

UVA    ultravijolično sevanje A z valovno dolžino 320–400 nm 

UV abs   snovi, ki absorbirajo ultravijolično sevanje  

UVB    ultravijolično sevanje B z valovno dolžino 280–319 nm 

UVC    ultravijolično sevanje C z valovno dolžino 100–280 nm 
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1 UVOD 
 

Rastline uspevajo na različno osvetljenih predelih. Nekatere uspevajo v bolj senčni legi, druge 

pa v bolj sončni. Svetlobna energija omogoča njihovo rast in razvoj.  

Sončna energija rastlinam predstavlja primarni vir energije (Sedej, 2005). Kako pa bo rastlina 

izkoristila svetlobo, je odvisno od optičnih lastnosti listov. Optične lastnosti lista so absorpcija, 

odbojnost in presevnost sevanja. Gre za pojave, ki so odvisni tako od količine svetlobe, ki pade 

na liste rastlin, kot tudi od koncentracije rastlinskih barvil in ostalih sestavin v tkivih (Baltzer 

in Thomas, 2005).  

Vidni sistem živega bitja, ki nek predmet opazuje in optične lastnosti tega predmeta so vzrok, 

da opazovani predmet lahko vidimo oziroma zaznamo njegovo barvo, obliko, oddaljenost. V 

diplomskem delu bo predstavljena teoretična povezava opisanega pojava v povezavi z 

opraševanjem, zato bo na kratko predstavljen tudi vidni sistem žuželk. Kljub temu da našemu 

očesu to ni vidno, rastline spreminjajo svetlobo, ki pade nanje preko barvil (Glover in Whitney, 

2009).  

Rastlinska barvila so organske molekule, ki absorbirajo svetlobno energijo. Med 

najpomembnejšimi nalogami, ki jih opravljajo rastlinska barvila so fotosinteza in oddajanje 

signalov (Miller, Owens in Rorselett, 2009). Pri procesu fotosinteze je najpomembnejši klorofil. 

Ta največkrat za pomožno barvilo potrebuje še karotenoide (Ohmiya, 2013). Nalogo oddajanja 

signalov imajo flavonoidi, ki poleg tega, da obarvajo cvetove, še zaščitijo rastlino pred 

škodljivim UV sevanjem (Miller, Owens in Rorselett, 2009).  

Slovenija velja za eno izmed najbolj biotsko pestrih držav, ker ima raznolik relief, klimo in 

lego. Rod črnega teloha je znanstvenikom zanimiv za preučevanje zaradi pestre genske sestave, 

ki se odraža pri oblikovanju različnih variacij znotraj vrste (Bavcon, 2012). Gre za zgodnje 

pomladansko zimzeleno trajnico, ki ji ugajajo senčni predeli (Bavcon, 2016). Rastlina cveti 

pozimi oziroma zgodaj spomladi, ko so tla prekrita s snežno odejo. To je eden izmed razlogov, 

da je dolga leta zanimiva za raziskovanje. Cvet ima sestavljen iz petih venčnih listov, ki so bele 

barve, vendar pa skozi razvoj prihaja do spreminjanja barv cvetnega odevala. V raziskavi smo 

želeli ugotoviti, kako biokemijske lastnosti venčnih listov črnega teloha vplivajo na odbojnost 

in absorpcijo svetlobe ter po drugi strani, kako te lastnosti lahko teoretično povežemo z vidnim 

zaznavanjem žuželk. 
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 1.1 Hipoteze 
 

 Predvidevamo, da bodo imeli cvetovi v različnih fazah razvoja različne vsebnosti 

barvil. 

 Predvidevamo, da bodo barvila v venčnih listih vplivala na njihovo odbojnost in 

presevnost. 

 Predvidevamo, da so spreminjajoče biokemijske lastnosti venčnih listov povezane z 

zaznavanjem opraševalcev.  
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2 PREGLED OBJAV  

2.1. Optične lastnosti   
 

Ko list prestreza svetlobne žarke, so ti žarki lahko delno absorbirani, odbiti ali pa prehajajo 

skozi tkivo. Vsota absorbance, reflektance in transmitanci je enaka 1 (1) (Jacquemoud in Ustin, 

2010).  

1) Vsota vpijanja, odboja in presevnosti: A + R + T = 1 

 

Svetlobno energijo rastline dobijo od Sonca v obliki sončevega sevanja. Ta energija predstavlja 

primarni vir energije za tvorbo organskih molekul in delovanje živih organizmov. Ker ima 

sevanje različen vpliv na celice (zgradba in procesi) govorimo o bioloških učinkih sevanja. 

Rastline izrabljajo za fotosintezo PAR (400–700 nm), kjer je tudi najmočnejša absorpcija. Ker 

ljudje v približno podobnem delu spektra »vidimo« to sevanje, mu pravimo svetloba (Sedej, 

2005). Zavedati pa se moramo, da rastline PAR spektra ne izkoriščajo enakovredno – najbolj 

je izkoriščena svetloba v modrem in rdečem delu spektra (Diaci, 1999).  

Kot je bilo že zgoraj omenjeno, sončevo sevanje v naravi predstavlja enega najpomembnejših 

naravnih virov in ekoloških dejavnikov. Kot ekološki dejavnik se neposredno odraža predvsem 

v vlažnostnih razmerah v zraku, toploti zraka in tal, medtem ko se posredno to odraža v 

porazdelitvi flore in favne, oblikah humusa itn. (Diaci, 1999). Glavna dva dela energije Sonca, 

ki prideta do Zemlje sta vidna svetloba in IR sevanje, ki sta uporabna za biosfero (Tome, 2006).  

Optične lastnosti lista rastline in koliko svetlobe bo posledično list prejel, so odvisni rastišča ter 

različne anatomije lista, ki igra pomembno vlogo pri razporeditvi svetlobe znotraj tkiv. Za 

primer lahko navedemo pomembnost oblike celic: izbočene epidermalne celice zbirajo in 

usmerjajo svetlobo, kar poveča verjetnost prestrezanja fotonov skozi kloroplaste (Baltzer in 

Thomas, 2005).  

Spektroskopija je bila dolgo uporabljena kot tehnika za analizo rastlinske anatomije in 

fiziologije. Optične lastnosti lista vplivajo tudi na to, kako bodo celice v listu izkoristile 

svetlobo. Odbojnost v vidnem delu spektra se na splošno poveča pri višji osvetljenosti, 

zmanjšuje pa se zaradi različnih okolijskih dejavnikov: suše, mineralnega pomankanja, UVB 

sevanja, povišane temperature in CO2. Tako absorpcija kot odbojnost sta pogojeni s 

koncentracijo klorofila, karotenoidov in drugih barvil (Baltzer in Thomas, 2005). Tudi 

Jacquemoud in Ustin (2010) v svojem članku ugotavljata, da sta odbojnost in presevnost v listih 
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odvisni od koncentracije absorbirajočih snovi v listu kot so klorofil, karotenoidi, voda, celuloza, 

lignin, proteini, škrob ipd. ter od razpršenosti svetlobe, ki se dogaja znotraj rastline oziroma 

celic.  

Ob povečani koncentraciji klorofila se učinkovitost sprejemanja svetlobne energije zmanjša 

(Baltzer in Thomas, 2005). Absorpcijski spekter klorofila narašča skozi ves vidni spekter od 

400 do 750 nm in pade pri 550 nm (Jacquemoud in Ustin, 2010). Padec predstavlja zelena 

svetloba, saj rastline fotone zelenega dela spektralnega območja v veliki večini prepuščajo 

oziroma odbijajo (Diaci, 1999). Prepuščena oziroma absorbirana svetloba se spremeni v 

toploto. Rastline najmanj izkoristijo zeleno svetlobo, zato vidimo njihove liste zelene barve 

(Tome, 2006). 

Baltzer in Thomas (2005) navajata, da se pri večjem stresu rastline poveča odbojnost sevanja v 

zelenem (550 nm) in rdečem (700 nm) delu spektra, za absorpcijo pa navajata, da ni nujno 

pogojena z valovno dolžino, ampak se lahko spremeni kot odgovor, ko je rastlina oprašena. 

 

2.2 Svetloba in barva 
 

Skozi morfološki razvoj vsak rastlinski organ prikaže različne vzorce spreminjanja barv, ki pa 

se razlikujejo med vrstami (Ohmiya, Hirashima, Yagi, Tanase in Yamamizo, 2014). Barva je 

posledica optičnih lastnosti nekega predmeta in od vidnega sistema živali, ki zaznavajo ta 

predmet. Je lastnost obarvanega predmeta in zaznavanja živali, ki opazuje ta predmet. Odvisna 

je predvsem od kemičnih in strukturnih lastnosti, vendar je študij s področja strukturiranosti 

barv še malo. 

Svetloba, ki pride do predmeta, se na njem odbije, absorbira ali pa preseva in tako pride do 

sestavljanja različnih barvnih spektrov. Da se oblikujejo barvni spektri, mora svetloba padati 

na celice pod različnim kotom. Strukture v rastlini lahko odbijajo določeno valovno dolžino 

svetlobe pod enim kotom in drugo valovno dolžino pod drugim kotom. Temu optičnemu pojavu 

pravimo iridescenca, kjer se barva spreminja glede na kot opazovane površine. Ravno ta pojav 

pa je pomemben pri opraševanju, saj spreminjajoča se svetloba na rastlini privablja žuželke 

(Glover in Whitney, 2009). 

UV sevanje razdelimo na več segmentov in sicer na UVA, ki ima razpon od 320 do 400 nm, 

UVB, ki ga ima od 280 do 320 nm in UVC od 100 do 280 nm (Yoshimura, Zhu, Yunying in 

Ma, 2010). UVB predstavlja le 0,5 % oziroma manjši del sončevega sevanja, ki pride do 
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zemeljskega površja. Na kopnem ima številne učinke v povezavi z rastlinami in njihovimi 

potrošniki. Preko raziskav so ugotovili, da ravno ta del sevanja vpliva na populacijo žuželk – 

preko posrednih in direktnih mehanizmov. Posredni mehanizmi nastanejo zaradi spreminjanja 

kemičnih in strukturnih lastnosti rastlin, ki vplivajo na herbivore (spremembe makromolekul in 

DNA). Na drugi strani pa se direktni vplivi kažejo kot posledica vplivov UVB sevanja na 

žuželke (to se kaže predvsem pri njihovem obnašanju in uspešnosti kot sta razvoj in  umrljivost) 

(Mazza, Izaguirre, Curiale in Ballare, 2009). 

Zmanjšana presevnost v UV območju v listih kaže na zaščitni mehanizem, ki rastlino ščiti pred 

ultravijoličnim sevanjem in poškodbami. Izpostavljenost UV sevanju, predvsem UVB s 

kratkimi valovnimi dolžinami  od 280 do 315 nm, se lahko kaže v škodljivih vplivih na rastline 

– predvsem na pravilno delovanje bioloških makromolekul kot so DNA, proteini in lipidi; 

oksidativnih poškodbah tkiva, v največji meri pa lahko pride tudi do inhibicije fotosinteze, kar 

posledično vodi v zaostajanje v rasti in produkciji pri rastlinah. Ravno zaradi teh učinkov so 

rastline razvile določene mehanizme, ki naj bi zaščitili rastlino pred UV sevanjem. Eden izmed 

glavnih mehanizmov je kopičenje flavonoidov. Nekaterih od njih se nalagajo v mezofilnem 

tkivu rastline, kjer imajo vlogo antioksidanta. To pomeni, da zmanjšujejo oksidativne 

poškodbe, ki bi se zgodile zaradi vplivov UVB sevanja. Flavonoidi pa se večinoma nalagajo v 

epidermalnih tkivih kjer pa zmanjšujejo prodiranje UV svetlobe do spodaj ležečega mezofila  

(Barnes idr., 2014).  

V listih je za absorbiranje ultravijolične svetlobe pomembna tudi mikroskopska zgradba, ki 

lomi in razprši svetlobo v rastlinskem tkivu, pomembna pa je tudi za uravnavanje 

elektromagnetnega sevanja ter odstranjevanju le-tega (Lee, 2009). 

2.2.1 Opraševalci in njihovo zaznavanje  
 

Žive barve rastlin privlačijo večino opraševalcev. Rastline, ki jih oprašuje veter, največkrat niso 

obarvane. Barvila opraševalci uporabijo kot usmeritev, katere rastline naj obiščejo (Miller, 

Owens in Rorslett, 2009). 

Da so opraševalcem rastline zanimive, morajo biti vidne med celotno vegetacijo. Analize so 

pokazale, da je žuželkam vegetacija videti kot ljudem lubje, kamenje ali tla. Razlog se skriva  

v šibko odbiti svetlobi, ki ne zajame celotnega razpona vidnega spektra žuželk. Cvetovi rastlin 

se razlikujejo ravno zaradi določenih odbitih valovnih dolžin, ki jih opraševalci lahko zaznajo. 

Če nek predmet vso svetlobo odbije je videti bel; če jo absorbira, je videti črn; če pa absorbira 
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vso svetlobo, razen eno od valovnih dolžin, pravimo, da ima predmet barvo. Barva cveta je 

odvisna od vidnega sistema žuželke, ki bo zaznala to rastlino. Vretenčarji imajo receptorje za 

rdečo svetlobo, zato bodo cvet videli rdeč. Čebele nimajo receptorjev za rdečo svetlobo, zato 

vidijo rdeč cvet temno zelene barve. Za primer: klorofil absorbira svetlobo v rdečem in modrem 

spektru svetlobe, odbija pa samo zeleno, zato človek liste rastlin vidi v zeleni barvi  (Glover in 

Whitney, 2009).  

Barvila v cvetnih listih so najpomembnejši signal za opraševalce. Različne žuželke različno 

zaznavajo določene spektre barv – metulji zaznajo več barv kot čebele in imajo zato tudi širši 

razpon opraševanja (Miller, Owens in Rorslett, 2009). Študije se pokazale, da so kožekrilci še 

posebej odzivni na kratke valovne dolžine vidnega spektra svetlobe in na UV svetlobo (Lindner 

in Cruz, 2011), medtem ko dolgovalovno rdečo, oranžno in zeleno vidijo ptiči. Torej ima večina 

kožekrilcev trikromatski vid z receptorji za modro, zeleno in UV svetlobo. Ravno UV signali, 

ki prihajajo do opraševalcev pa so bili za raziskovalce zanimivi. S tem so dokazali pomembnost 

tega svetlobnega spektra in »skrivnost«  komunikacije med rastlino in opraševalcem, ki je pred 

človekom skrita (Chittka, Shmida, Troje in Menzel, 1993).  

UV fotoreceptorji pri žuželkah imajo vrh občutljivosti v UVA delu spektra, in sicer pri 360 nm, 

konec pa doseže v UVB regiji s precejšnjim padcem občutljivosti, tj. pri 300 nm.  

Skozi razvoj rastline se pri cvetnih listih spreminja tudi barva, in sicer od svetlejše proti 

temnejši. Faktorji, ki vplivajo na spremembo barvil v rastlini, so največkrat povezani s 

temperaturo, drugimi pigmenti, pH, kovinami, sladkorji, z nalaganjem antocianov in z oblikami 

celic. Sprememba barve cvetov je povezana tudi z opraševalci, ker se ravno po oprašitvi 

spremeni barva cvetov (Miller, Owens in Rorslett, 2009).  

 

2.2.2 Rastlinska barvila  
 

Rastlinska barvila so organske molekule, ki absorbirajo svetlobno energijo. Večina od njih je 

vpletena v pretvorbo svetlobne energije v kemično. Imajo številne naloge v rastlinah, med 

najpomembnejšimi pa so fotosintezna vloga in signaliziranje. Če je njihova naloga povezana s 

signalizacijo, se morajo ločiti od zelene barve. Med prevladujočimi barvili je klorofil, ki ima 

zeleno barvo in je odgovoren za fotosintezo. Sestavljen je iz tetrapirolnega obroča, ki vsebuje 

magnezij (Miller, Owens in Rorselett, 2009). Klorofil je pomemben za sprejemanje svetlobe in 

pretvorbo energije, zato ga je velika večina shranjena v zelenih delih rastline. Pri cvetnih listih 
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se klorofil pojavlja v začetnih fazah razvoja. Ko pride do nalaganja antocianov, karotenoidov 

in betalainov, se količina klorofila zmanjša. Ravno padec klorofila je za rastline, ki cvetijo, 

pomembna značilnost. Cvetovom namreč omogoča, da jih opraševalci opazijo in ločijo od 

zelenih delov rastlin (Ohmiya idr., 2014). Z izrazitim padcem klorofila se absorpcijski spekter 

zoža, odbojnost pa se poveča skozi širok del vidnega spektra. Absorpcija klorofila je večja v 

zelenem, rumenem in oranžnem delu spektra pri 700 nm (Carter in Knapp, 2001). Odbojnostni 

in presevnostni vzorci v vidnem delu spektra so odvisni od koncentracije klorofila (Baltzer in 

Thomas, 2005).  

 

Druga skupina rastlinskih barvil so dolgoverižne dvojne lipidne molekule karotenoidov. Te 

molekule so vključene v fotosintezo kot pomožna barvila ali kot antioksidanti (Ohmiya, 2013). 

Najmočneje absorbirajo svetlobo v modrem delu spektra med 500 do 520 nm (Baltzer in 

Thomas, 2005). Zaradi svoje sestave so karotenoidi posebni, saj imajo različne funkcije glede 

na tkivo in organ, v katerem se kopičijo. Zelena rastlinska tkiva, ki vršijo fotosintezo za 

pomožna rastlinska barvila, potrebujejo karotenoide, kot so lutein, betakaroten, neoksantin, 

violaksantin ali zeaksantin. Tkivo namreč varujejo pred fotooksidacijo. Zaradi pestre sestave 

jih razdelimo v dve skupini, in sicer v karotene, kamor spadata likopen – ta v svoji sestavi 

vsebuje ogljikovodik, ter ksantofile, kamor spada lutein – ta pa vsebuje kisik. Ravno ksantofili 

so največkrat skoncentrirani v venčnih listih (Ohmiya, 2013).  V nezelenih delih rastlin najdemo 

karotenoide v kromoplastih (Miller, Owens in Rorselett, 2009). Pri karotenoidih lahko 

izpostavimo še eno pomembno lastnost barvil in sicer da se v rastlinah kopičijo med drugim 

tudi zato, da privabljajo druge organizme. Po navadi so karotenoidi rumeni, oranžni ali rdeči 

(Ohmiya, 2013). Končna barva cvetov je odvisna od več dejavnikov, in sicer: od načina 

sintetiziranja barvila, od koncentracije barvila ter od drugih kemičnih in fizioloških faktorjev v 

celici kot sta pH in temperatura (Chittka, Shmida, Troje in Menzel, 1993).  

Nalaganje UV absorbirajočih snovi kot so flavonoidi pomagajo rastlini, da posledično 

zmanjšajo presevnost UV svetlobe v epidermisu listov. S tem predstavljajo primarni zaščitni 

mehanizem pred škodljivim UV sevanjem (Barnes idr., 2014). Flavonoidi so torej kompleksne 

vodotopne molekule in v to skupino spadajo flavoni, flavonoli, antociani in izoflavonoidi. Ker 

so v vodi topne molekule, jih največkrat najdemo v vakuolah rastlin, in sicer v epidermalnih ali 

mezofilnih celicah. Rastlinam dajejo rdeče, rožnate, vijolične ali modre odtenke barv. Značilni 

so za žilnate rastline (Miller, Owens in Rorselett, 2009). Antociani lahko absorbirajo tudi 

ultravijolično svetlobo, zato so pomembni za zaščito rastlin, povečana produkcija le-teh pa se 
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pokaže z rdečkasto barvo listov. Najpogosteje prihaja do nalaganja antocianov zaradi staranja 

rastline, ranitev, zaradi napadov škodljivcev, pri razvoju listov, zaradi primanjkljaja hranil ali 

zaradi nizkih temperatur. Epidermis listov je torej selektiven filter sončnega sevanja, ki 

absorbira potencialno škodljivo UV sevanje, medtem ko preseva valovne dolžine vidne 

svetlobe, ki so potrebne za fotosintezo v mezofilu, po drugi strani pa ravno zaradi tega odraža 

spremembe glede na okolje. Antociane najdemo v listih v zgornjem ali spodnjem epidermisu, 

v stebričastem ali gobastem tkivu v mezofilu ali pa v kombinaciji enega izmed naštetih tkiv. 

Predvidevajo, da antociani pri nekaterih rastlinah nižje v epidermisu ležijo zato, da odbijajo 

presevano rdečo svetlobo do mezofila, saj mezofilne celice lahko učinkovito absorbirajo rdečo 

svetlobo, ki je potrebna za fotosintezo. Take rastline največkrat najdemo v podrasti in v tropskih 

predelih (Fernandez - Marin idr., 2015). 
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3 MATERIALI IN METODE  

3.1 Predmet raziskav  
 

Rod telohov je razširjen v osrednji in južni Evropi vse tja to zahodne Azije. Kljub temu, da je 

Slovenija ena manjših evropskih držav, se lahko ponaša z bogato biotsko pestrostjo. Glavni 

razlog te pestrosti je v geografski legi, klimi in reliefu (Šušek idr., 2005). V knjigi Telohi 

(Helleborus) v Sloveniji Bavcon idr. (2012) pojasnijo, da je razdelitev telohov po posameznih 

avtorjih različna. Navedejo tudi, da ti spadajo v družino zlatičevk (Ranunclaceae).  

V Sloveniji uspeva pet vrst teloha. V diplomski nalogi bo v ospredju črni teloh (Helleborus 

niger L.).  

 

Slika 1: Slika Črnega teloha (lasten vir). 

 

Črni teloh je pri nas dobro poznana rastlina, kar se kaže predvsem v tem, da je dobil veliko 

ljudskih imen. Med najbolj znanimi so smrtnica, talog, talovin, talovnik, talač, talajce, telovje, 

kihavka, kurice in še bi lahko naštevali. Besedni koren »tala« pri ljudskih izpeljankah 
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poimenovanja črnega teloha nakazuje na njegovo rastišče, tj. da rastlina raste tam, kjer zelja 

hitro postane kopna. Iz ljudske izpeljanke »smrtnica« lahko sklepamo tudi o strupenosti rastline 

(Bavcon, 2013). 

Črni teloh je zimska oziroma zgodnje pomladanska vrsta (zimzelena trajnica), ki ji najbolj 

ugajajo senčna področja. Zraste do 20 cm ali več (Bavcon, 2016). Ker ob milih zimah lahko 

zacveti tudi pred božičem, so ga nekateri poimenovali tudi božična roža (Schmitzer, Mikulic- 

Petkovsek in Stampar, 2013). Rastlina se ponavadi pojavlja od novembra do aprila, odvisno od 

tega, kakšne zime nastopijo (Šušek idr., 2005). Cvetenje je največkrat odvisno od temperatur 

okoliškega zraka. Če se temperatura giblje med 3–5 °C, se bo cvetenje zaključilo v roku dveh 

do treh tednov (Bavcon, Eler in Šušek, 2012). 

Črni teloh je razširjen v večjem delu osrednje Slovenije – od severa do juga, medtem ko ga v  

submediteranskem in subpanonskem pasu manjka. Je tipična bazofilna vrsta, ki uspeva na 

apnenčastih tleh. Apnenčasta tla so največkrat na območjih, kjer voda odteka oziroma se hitro 

zgubi (Bavcon, Eler in Šušek, 2012). Vedno zeleni listi so široki in dlanasto deljeni na 5 do 11 

delov (Šušek idr., 2005). V tleh ima koreniko, ki je grčasta, navzven črna, navznoter bela, iz 

nje pa poganjajo številne razvejane nadomestne korenine. Če pogledamo stare in nove korenine, 

so mlade korenine bledo rjave barve, medtem ko so starejše črno rjave. Od tod naj bi tudi 

izhajalo latinsko ime rastline »niger«, kar pomeni črn (Bavcon, Eler in Šušek, 2012).  

Na cvetnem steblu ima črni teloh navadno po en cvet. Cvet je sestavljenih iz petih venčnih 

listov, ki zrastejo od 6 do več cm v premeru in so sprva beli ali rahlo rožnati, nato pa povsem 

rdeči do zeleni. To se zgodi po oprašitvi, kjer se poleg spremenjene barve cvetov razvijejo še 

plodni mešički (Bavcon, 2016). Pri večini rastlin s staranjem in oprašitvijo odpadejo cvetovi, 

pri črnem telohu pa le-ti ostanejo (Schmitzer, Mikulic- Petkovsek in Stampar, 2013). Poraja se 

vprašanje kako je možno, da telohi lahko cvetijo tako zgodaj, kljub temu da so tla še pokrita s 

snegom in je prisotna kakšna stopinja pod ničlo. Razlog naj bi se najverjetneje skrival v zgradbi 

venčnih listov, ki izhajajo iz čašnih listov, le da so venčni listi obarvani in povečani. Struktura 

venčnega lista je zato tudi trdnejša in odpornejša (Bavcon, Eler in Šušek, 2012). Cvetno odevalo 

je znotraj sestavljeno iz velikega števila prašnikov, ki so razvrščeni v spirali in iz nektarjev, ki 

so preobraženi venčni listi ter tvorijo stožčasto obliko (Šušek idr., 2005). Plod, ki se razvije pri 

telohu, je mešiček, ki je na dnu zrasel, ob zrelosti pa sam od sebe sprosti semena (Bavcon, Eler 

in Šušek, 2012). 
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Glede na to, da črni teloh cveti v snegu, je razvil tudi posebno strategijo, kako priti na plano ob 

takih pogojih. Zeleni listi so zimzeleni in ostanejo od prejšnjega leta. Novi listi pa se razvijejo, 

ko rastlina počasi odcveti. Konec poletja se tik nad koreniko pojavijo zametki cvetov. Ti se 

počasi debelijo vse do zimskega časa. Cvetni popek je tedaj povsem stisnjen k cvetnemu peclju 

in zakrivljen v obliki črke u. Ker pa je njegova struktura zadebeljena, lažje prerine na plano. 

Kljub temu da na cvet posveti sonce in se ta odpre, že pri večjem mrazu ovene in zmrzne. Ko 

ponovno pride do toplega ozračja, se cvet ponovno dvigne. Do menjavanja tega stanja lahko 

prihaja na dnevni ravni (Bavcon, Eler in Šušek, 2012).  

Bavcon, Eler in Šušek (2012) so izvedli  tudi raziskavo o opraševalcih črnega teloha. Opozorijo, 

da se opraševalci razlikujejo glede na dnevni čas, lokacijo in čas cvetenja. Opazovanja so 

pokazala, da so žuželke privlačili oblika, barva cvetov, prisotnost cvetnega prahu in nektarjev. 

To je razlog, da črni teloh spada med entomofilne vrste. Med najpogostejšimi obiski so 

zabeležili čebele in muhe, medtem ko ostali opraševalci, kot so hrošči, ose, čmrlji, niso bili tako 

pogosti. Zanimivo je, da so nekatere cvetove obiskovale živali, ki naj ne bi bile opraševalke, 

vendar so se kljub temu semena še vedno razvila. Omenjeni avtorji so tako dopustili možnost 

oprašitve z vetrom, saj teloh proizvede relativno veliko cvetnega prahu, ki pa je lahek in suh, 

tako da obstaja možnost, da je prah raznašal tudi veter.  

V jesenskem času lahko na tržnicah opazimo, da prodajajo šopke in ikebane s telohom. Teloh 

se uporablja tudi kot okrasna rastlina. Ta rastlinska vrsta pa je bila zanimiva tudi pred drugo 

svetovno vojno. V vrtnarijah so tudi v tistem času vzgajali različne vrste telohov in jih nato 

prodajali na ljubljanski tržnici (Bavcon, Eler in Šušek, 2012). 

Glede na različne analize in raziskave fenotipa črnega teloha lahko povzamemo, da le-ta 

vsebuje pester genetski material, s katerim bodo lahko ustvarjali nove variiacije črnega teloha. 

To so ugotovili, ko so spremljali osebke, ki rastejo na različnih predelih. Razvili so namreč 

različno število socvetij, med katerimi se razlikujejo barve, rastline imajo različno dolžino 

cvetnega stebla, razlikujejo pa se tudi v premeru cveta. Tako v ospredje pri črnem telohu vse 

bolj prihaja žlahtnjenje, ki bi pomagalo rastlini izboljšati določene lastnosti (Bavcon, Eler in 

Šušek, 2012). 
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3.2 Metode dela  
 

Raziskovalno delo je potekalo na terenu in v laboratoriju, in sicer v času od začetka proti koncu 

marca leta 2017. Območje je obsegalo eno lokacijo, in sicer so bile rastline vzorčene v kraju 

Sidol v podrasti gozda.  

 

Slika 2: Območje nabiranja (lasten vir). 

 

Na začetku se bili vzorčeni mladi in srednje stari cvetovi, proti koncu marca pa še zreli cvetovi. 

Pri vsakem vzorčenju je bilo nabranih po 10 rastlin.  



Dacar M. Optične lastnosti cvetov črnega teloha. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška 
fakulteta, Biotehniška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo, 2018 

  

13 
 

 

Slika 3: Mladi cvetovi (lasten vir) 

 

 

Slika 4: Srednje stari cvetovi (lasten vir) 
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Slika 5: Stari cvetovi s plodnimi mešički (lasten vir) 

 

3.2.1 Opis postopka zbiranja podatkov 
 

Pri vsakem vzorcu smo iz vzorcev cvetnih listov izrezali krožce premera 10 milimetrov. Ker je 

cvet teloha sestavljen iz petih venčnih listov, smo v vsak list naredili po dva krožca na zgornji 

tretjini lista. Najprej smo določili smo svežo maso krožcev, nato pa še suho maso s sušenjem v 

sušilniku na štirih urah pri 105 °C. Pred pripravo vzorcev smo na intaktnih venčnih listih 

izmerili odbojnost in presevnost. Vse meritve so bile opravljene s pomočjo spektrofotometra 

Jaz Modular Optical Sensing Suite,  Ocean Optics, Inc., Dunedin, USA.  

Spektrofotometer smo pred vsako serijo meritev kalibrirali. Za uravnan svetlobni spekter smo 

svetlobo iz spektrofotometra preusmerili na bel standard in tako umerili napravo na 100-

odstotno odbojnost, za temnotno kalibracijo pa smo svetlobni vir ugasnili in sfero prekrili s 

temno brisačo, da smo dobili popolno temo. Rezultate merjenj smo obdelali v računalniškemu 

programu SpectraSuite.  

Meritve odbojnosti 

Odbojnost na cvetovih smo izmerili tako, da smo uporabili spektrofotometer, ki je bil povezan 

preko optičnega kabla z integracijsko sfero v računalnik. Pod to sfero smo položili v vsaki seriji 

meritev po 10 vzorcev. Integracijsko sfero smo pri merjenju postavili na zgornjo tretjino 

venčnega lista (Slika 6), saj naj bi bilo tam skoncentriranih največ barvil in absorbirajočih snovi, 

ter ga osvetljevali s svetlobnim virom. Svetloba, ki se je odbila od listne površine, se je 
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preusmerila v sfero in potem v spektrofotometer. Rezultat meritev smo dobili tako, da smo 

izračunali razmerje med količino odbite svetlobe od lista ter od bele referenčne ploščice.  

 

Slika 6: Cvet teloha s označenim mestom meritev presevnosti in odbojnosti (lasten vir) 

 

Meritve presevnosti  

Pred meritvijo smo spektrofotometer umerili na 100% prepustnost s svetlobnim žarkom, ki je 

neposredno prehajal v notranjost integracijske sfere.  Za meritev smo ponovno uporabili po tri 

serije cvetov z desetimi vzorci. Liste smo namestili tako, da so imeli integracijsko sfero pod 

spodnjo stranjo, zgornjo stran lista pa smo osvetljevali s svetlobnim virom. Svetloba, ki je 

prepuščala, je prehajala do spodnje plasti integracijske sfere. Rezultat smo dobili z izračunom 

razmerja zmanjšanja jakosti svetlobnega žarka, ki je prehajal skoz list.  
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3.2.2 Biokemijske analize  
 

Za merjenje biokemijske zgradbe, smo najprej ekstrahirali barvila po različnih metodah, ki bodo 

predstavljene v nadaljevanju. Nato smo jih centrifugirali v navadnih kivetah, za merjenje UV 

absorbirajočih snovi pa smo uporabili kvarčne kivete. 

3.2.2.1 Klorofil in karotenoidi 
 

Analizo smo opravili po metodi Lichtenthaler in Buschmann (2001 a, b), kjer smo izmerili 

vsebnost klorofila a in b ter karotenoidov. Vzeli smo po dva krožca iz zgornje tretjine cveta. 

Krožca sta bila premera 10 mm in jih strli v terilnici ter jih estrahirali v 6 ml acetona (100 %  

(v/v)). Nato smo jih dali centrifugirati pri 4000 rpm in 4 °C za 4 minute. Po končanem 

centrifugiranju smo odčitali prostornine ekstraktov. Z VIS spektrofotometrom smo izvedli 

ekstinkcije pri valovnih dolžinah 470 nm, 645 nm in 662 nm. Vsebnost klorofilov (Kl a in Kl 

b) in karotenoidov (Kar) smo izrazili na suho maso ter površino vzorca (ss smo v formuli 

nadomestili s P). 

Formule 1: 

Kl a [mg g-1 ss] = ca * V / ss = (11,24 E662 – 2,04 E645 ) * V / ss  

Kl b [mg g-1 ss] = cb * V / ss = (20,13 E645 – 4,19 E662 ) * V / ss  

Kar [mg g-1 ss] = (1000 E470 – 1,9 ca – 63,14 cb  ) * V / ss /214 

 

ca,b = koncentracija klorofila a, oziroma koncentracija klorofila b 

V= volumen [ml] 

ss = suha masa vzorca [g] 

E = ekstinkcija pri izbrani valovni dolžini  

P = površina vzorca [cm2] 

 3.2.2.2 Antociani  
 

Vsebnost antocianov smo izmerili z metodo Drumma in Mohorja (1993). Prav tako smo vzorce 

strli v terilnici in dodali 6 ml ekstrakcijskega medija, v našem primeru metanol in 37-odstotno 

HCl v razmerju 99 : 1 (v/v). Vzorce smo centrifugirali na enakih obratih, pri isti temperaturi in 

v istem času kot klorofil, medtem ko smo spektrofotometrijo opravili po 24 urah, ko je vzorec 
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čakal v temi na 3–5 °C. Ekstinkcijo smo izmerili pri 510 in 530 nm ter vsebnost antocianov 

izrazli v relativnih enotah po Formuli 2. 

Formula 2: 

Ant (relativna enota) = E510 in 530  * V * P -1 

 

E510 in 530 = ekstinkcija pri valovni dolžini 510 in 530 nm  

V= volumen [ml] 

P = površina vzorca [cm2] 

 

3.2.2.3 UV absorbirajoče snovi 
 

Vsebnost UVA in UVB absorbirajočih snovi smo določili po Caldwellu (1968). Ponovno smo 

sveže vzorce strli v terilnici, dodali 6 ml ekstrakcijskega medija (metanol : destilirana voda : 

HCl (37 %) = 79 : 20 : 1 (v/v)) ter inkubirali 20 minut. Nato smo centrifugirali pri 4000 rpm pri 

10 °C 10 minut ter na koncu odčitali prostornine ekstraktov. Pri spektrofotometričnih meritvah 

smo pazili, da smo uporabili kvarčne kivete. Vsebnost absorbirajočih snovi smo izračunali kot 

integral ekstinkcijskih vrednosti od 280 do 320 nm za UVB in od 320 do 400 nm za UVA. 

Rezultat smo izrazili v relativnih enotah po Formuli 3.  

Formula 3: 

UV abs (relativna enota) = I * V * P -1 * 10-2 

I = integral ekstinkcijskih vrednosti v intervalu od 280 – 320 nm (UV-B abs) ter 320 – 400 nm ( UV-A abs) 

V= volumen [ml] 

P = površina vzorca [cm2] 

*Integral ekstinkcijskih vrednosti je seštevek vseh dobljenih vrednosti v določenem intervalu. 

 

3.2.3 Statistična obdelava podatkov  
 

Podatke meritev smo vnašali v program Excel 2016. V njem smo izračunali standardne 

deviacije in povprečne vrednosti. Podatki so bili predstavljeni v obliki preglednic ter stolpčnih 
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in korelacijskih grafov. Za analizo podatkov smo uporabili program  Past3, preko katerega smo 

izračunali Študentov t-test in naredili korelacijsko analizo med biokemijskimi podatki in 

starostjo cvetov. Uporabili smo Mann - Whitney koeficient. Statistično značilno razliko je 

prikazovalo razmerje, ki je predstavljalo da je p < 0,05. Razliko smo dokazovali s Jerrydallal 

programom za prepoznavanje podobnih skupin (www.jerrydallal.com/lhsp/similar_prog.htm, 

16.7.2008). 

Za računanje povprečnih vrednosti barvnih pasov smo morali določiti mejne vrednosti 

posameznega  pasu: UVB (290–319 nm), UVA (320-399 nm), vijolična (400–454 nm), modra 

(455–499 nm), zelena (500–579 nm), rumena (580–619 nm), rdeča (620–699 nm) in NIR   

(700–887 nm). 
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4 REZULTATI 
 

Glede na koncentracijo najpomembnejših barvil lahko vidimo, da je bila koncentracija Kl a 

kot tudi antocianov največja pri starih cvetovih (Slika 8). Statistično pomembna razlika se pri 

klorofilu a kaže med vmesnimi in starimi cvetovi, največja variabilnost podatkov pa je bila pri 

mladih cvetovih. Pri antocianih so bile pri mladih in vmesnih cvetovih zaznane zelo nizke 

koncentracije barvila (Slika 8), kaže pa se statistično pomembna razlika med mladimi in 

starimi cvetovi (Preglednica 1). 

 

Slika 7: Prikaz vsebnosti klorofila a in antocianov glede na starost cvetov. Prikazane so povprečne 
vrednosti ± SD. Različne črke prikazujejo statistično značilne razlike (Student t-test). 

 

Glede na to, da smo raziskovali tudi povezavo vidnega sistema žuželk in kako se le-te odzovejo 

na rastlino, lahko to vidimo preko primerjave grafa modrega in zelenega svetlobnega spektra 

glede na starost cvetov. Značilna odbojnost se kaže pri mladih in vmesnih cvetovih, nato pa 

pade pri starih cvetovih, ker so le-ti že oprašeni. Največjo variabilnost podatkov vidimo pri 

starih cvetovih, in sicer pri zelenem delu spektra (Slika 8).   
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Slika 8: Odbojnost modrega in zelenega dela spektra glede na starost cvetov. Prikazane so povprečne 
vrednosti ± SD. 

Ker smo ugotavljali tudi vsebnost posameznega barvila v venčnih listih v različnih fazah 

razvoja, lahko vidimo, da je vsebnost antocianov, Kl a in karotenoidov največja pri starejših 

cvetovih. Kl b je prisoten v večjih koncentracijah tako pri mladih kot pri starih cvetovih, pri 

vmesnih pa pade (Preglednica 1). 

UVA absorbirajoče snovi so najbolj skoncentrirane pri mladih osebkih, nato pa koncentracija 

le-teh pri starejših cvetovih pade. Medtem je koncentracija UVB absorbirajočih ravno obratna, 

in sicer je največja pri starejših cvetovih, najmanjša pa pri mladih (Preglednica 1). 

Pri meritvah presevnosti smo ugotovili, da je presevnost največja pri mladih cvetovih, in sicer 

pri fotosintezno aktivnem območju od modre in do rdeče svetlobe, najmanjša pa pri starih 

cvetovih (Preglednica 2). Pri meritvah odbojnosti smo ravno tako ugotovili, da je največja pri 

mladih cvetovih in pade pri starih osebkih. Prav tako je bilo to videti v fotosintezno aktivnem 

območju (Preglednica 3). 
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Preglednica 1: Primerjava barvil in UV absorbirajočih snovi glede na starost cvetov. 

 

Preglednica 2: Presevnost svetlobe skozi cvetove črnega teloha. Prikazane so povprečne vrednosti ± 
SD. 

  

MLADI 

 

VMESNI 

 

STARI 

Antociani 

[relativna enota] 

 

0,019 

 

0,021 

 

0,075 

 

Klorofil a [mg g-1 ss] 

 

0,78 

 

0,37 

 

1,18 

 

Klorofil b [mg g-1 ss] 

 

1,32 

 

0,64 

 

1,33 

 

Karotenoidi 

[mg g-1 ss] 

 

0,178 

 

0,11 

 

0,65 

UV-A absorbirajoče 
snovi 

[relativna enota] 

 
0,64 

 
0,54 

 
0,53 

UV-B absorbirajoče 
snovi 

[relativna enota] 

 
0,40 

 
0,34 

 
0,87 

 
 

 UVB UVA Vijolična Modra Zelena Rumena Rdeča NIR 

Mladi 
9,93 8,66 37,75 48,45 47,81 47,62 47,43 45,89 

± SD 
mladih 

0,637 0,629 2,185 1,615 2,004 1,833 1,966 2,040 

Vmesni 
1,36 1,624 33,5 44,02 43,6 43,37 43,07 41,21 

± SD 
vmesni 

1,229 1,042 3,026 2,946 2,931 2,767 2,688 2,556 

Stari 
11,55 9,86 13,03 17,05 31,1 32,2 26,21 44,68 

± SD 
stari 

0,467 0,400 1,014 1,672 3,814 2,952 2,640 2,187 
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Preglednica 3: Odbojnost svetlobe cvetov črnega teloha. Prikazane so povprečne vrednosti ± SD. 

 

 

Da bi raziskali medsebojno povezanost med spektri in biokemijskimi dejavniki, smo izvedli 

redundančno analizo. Za odbojne spektre značilnih povezav nismo ugotovili, medtem ko je 

odnos med presevnimi spektri in biokemijskimi dejavniki predstavljen na Slika 7. Med vsemi 

parametri je bila statistično značilna le koncentracija Kl a, ki je preko redundančne analize 

razložila 47 % variabilnosti presevnih spektrov. Na Slika 9 vidimo, da je Kl a obratno 

sorazmeren z vidnim delom spektra. To pomeni, da večja kot je vsebnost Kl a, manjša je 

presevnost v zelenem in rumenem spektru vidne svetlobe. 

 UVB UVA Vijolična Modra Zelena Rumena Rdeča NIR 

Mladi -0,091 0,721 35,45 50,33 52,87 55,2 55,46 55,41 

± SD 
mladih 0,211 0,303 6,782 10,255 10,932 11,583 11,431 12,147 

Vmesni -0,388 0,7341 38,08 54,73 56,05 60,62 60,58 61,3 

± SD 
vmesni 0,218 0,404 4,411 3,442 3,012 3,081 3,882 5,044 

Stari 0,254 0,263 7,56 14,03 26,33 34,08 31,42 63 

± SD 
stari 0,255 0,171 2,692 4,204 7,636 6,572 6,309 6,719 
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Slika 9: Redundančna analiza povezanosti med biokemijskimi dejavniki, vidnim delom svetlobnega 
spektra in presevnostjo. Številke predstavljajo vzorce. 

Elipse obkrožajo starostne skupine listov. Elipsa svetlo modre barve predstavlja mlade cvetove (1–10), 
elipsa svetlo zelene barve predstavlja vmesno starost cvetov (10–20) in elipsa temno zelene barve stare 
cvetove (20–30). Rdeča puščica predstavlja neodvisno spremenljivko (Kl a), modre puščice pa so 
odvisne spremenljivke (povprečje znotraj posameznega barvnega pasu). 
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5 RAZPRAVA 
 

V diplomskem delu smo raziskovali biokemijske lastnosti cvetov črnega teloha (H. niger) in 

preko prebiranja literature skušali povezati, kako spreminjanje optičnih lastnosti vpliva na vidni 

sistem žuželk in njihovo zaznavanje. Izmerili smo koncentracije barvil Kl a, Kl b, antocianov 

in karotenoidov ter presevnost in odbojnost svetlobe pri cvetovih. 

Svetloba, ki pride do listov in cvetov, lahko prehaja v notranje plasti tkiv, se odbije na njihovi 

površini ali pa se absorbira v rastlini in se spremeni v energijo (Jacquemound in Ustin, 2010). 

Baltzer in Thomas (2005) navajata, da optične lastnosti vplivajo na to, kako bo rastlina 

izkoristila svetlobo. Rastline najbolje izkoriščajo svetlobo v modrem in rdečem delu spektra 

(Diaci, 1999).  

Raziskave kažejo, da navadno z višjo osvetljenostjo rastišča prihaja do večje odbojnosti 

rastlinskih organov, medtem ko absorpcija ni nujno pogojena samo s svetlobo, ampak tudi z 

oprašitvijo rastline. Odbojnost in absorpcija pa sta odvisni tudi od koncentracije barvil (Baltzer 

in Thomas, 2005). Za primer: večja kot bo koncentracija klorofila, zmanjšano bo sprejemanje 

svetlobe skozi liste (Jacquemound in Ustin, 2010 ). Če se navežemo na našo raziskavo, lahko 

to vidimo v Preglednica 2 kjer je presevnost najmanjša pri starejših cvetovih, saj je na Slika 7 

prikazano, da je koncentracija klorofila največja ravno pri starejših cvetovih.  

Glede na to, da so cvetovi črnega teloha po strukturi zelo trdni, je številne raziskovalce 

zanimalo, čemu. Bavcon idr. (2012) navajajo, da naj bi telohi tako zgradbo listov razvili zaradi 

časa, v katerem cvetijo. Venčni listi so namreč preobraženi čašni listi, ki so se povečali in 

obarvali.  

Barvila, ki se nahajajo v venčnih listih so organske molekule, ki absorbirajo svetlobno energijo 

in jo spreminjajo v kemično. Glavni nalogi barvil sta opravljanje fotosinteze in signalizacija 

(Miller, Owens in Rorselett, 2009). Klorofil je odgovoren za fotosintezo. Pojavlja se v začetni 

fazi razvoja rastline v zelenih delih. Ko pa pride do nalaganja drugih barvil, kot so antociani in 

karotenoidi, pride do padca klorofila (Ohmiya idr., 2014). Opraševalci namreč zelene barve ne 

zaznavajo kot »zanimivo« in jim zato ravno ta padec klorofila omogoča, da vidijo rastlino. Pri 

nas se ta razlika v barvilih ni tako opazila, ker so se vsa barvila začela koncentrirati pri starejših 

osebkih (Preglednica 2). Smo pa povezavo s koncentracijo Kl a in vidnim delom spektra 

ugotovili z redundančno analizo. Slika 7 prikazuje, da je je koncentracija klorofil a obratno 

sorazmerna s presevnostjo vidnega dela spektra. Če se poveča koncentracija klorofila a, bo 
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presevnost manjša in obratno. To lahko pomeni tudi novo funkcijo listov, ki lahko v senescenčni 

fazi tudi fotosintetizirajo. 

Najverjetneje je do nalaganja antocianov prišlo zaradi zaščite pred UVB sevanjem. Zanimivo 

je, da količina skupnih UV absorbirajočih snovi ne kaže vzorca kopičenja.  

Čeprav imajo kožekrilci imajo trikromatski vid z receptorji v modri, zeleni in UV svetlobi 

(Chittka, Shmida, Troje in Menzel, 1993), predvidevamo, da je pri telohu kopičenje skupnih 

UV absorbirajočih snovi manj pomembno za opraševanje. 

Na začetku razprave smo omenili, da se svetloba lahko absorbira, odbije ali preseva. To je 

razlog, da pride do oblikovanja različnih barvnih spektrov, ki padajo na različne celice pod 

različnimi koti. Pri nekaterih rastlinah lahko pride do iridescence – spreminjanja barve glede na 

kot opazovane površine – in ravno ta pojav potem privablja žuželke na cvetove rastlin (Glover 

in Whitney, 2009), kar pa ne velja za teloh.  

Odbojnost posameznih spektrov na cvetovih črnega teloha smo opazovali tudi pri naši raziskavi 

in ugotovili, da je odbojnost modrega in zelenega spektra podobno visoka pri mladih in srednje 

starih cvetovih, ki jih kožekrilci tudi oprašujejo (Slika 8).  

Druga zelo pomembna barvila pri črnemu telohu so v naši raziskavi antociani, ki spadajo pod 

flavonoide. Njihova glavna naloga je, da rastlino zaščitijo pred škodljivim UVB sevanjem. 

Posledično z večjo koncentracijo teh barvil pride do manjšega prepuščanja svetlobe do spodaj 

ležečih tkiv, kar posledično prepreči poškodbe celic. Povečano koncentracijo flavonoidov na 

rastlini opazimo tako, da se cvetovi obarvajo v rdečkastih odtenkih (Miller, Owens in Rorselett, 

2009). V naši raziskavi je prišlo do vidnega izrazitejšega obarvanja cvetov pri srednje starih 

cvetovih (Slika 7), medtem ko se je pri biokemijski analizi pokazalo, da je največja 

koncentracija bila pri starejših osebkih. Do tega odstopanja je verjetno prišlo, ker je bila 

koncentracija klorofila glede na antociane toliko večja (Preglednica 1). Smo pa iz preučevanja 

teh barvil videli, da obstaja povezava med presevnostjo in antociani. Presevnost je bila namreč 

najnižja pri starejših cvetovih, kjer je bila največja koncentracija antocianov (Preglednica 2).  

Na podlagi pridobljenih rezultatov in informacij večino hipotez lahko pritrdimo. Pri prvi 

hipotezi, kjer smo predvidevali, da bodo imeli cvetovi v različnih fazah razvoja različne 

vsebnosti barvil, smo ugotovili, da se koncentracija barvil s starostjo osebka povečuje. Glede 

na to, da bi morala biti koncentracija barvil po teoriji največja pri starih cvetovih, lahko hipotezo 

v celoti potrdimo.  
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Pri drugi hipotezi smo predvidevali, da bodo barvila v cvetnih (čašnih) listih vplivala na njihovo 

odbojnost in presevnost. Mi smo povezavo ugotovili le s presevnostjo. Torej hipotezo lahko le 

delno potrdimo. 

Pri tretji hipotezi pa smo predvidevali, da so spreminjajoče biokemijske lastnosti venčnih listov 

povezane z zaznavanjem opraševalcev. Tukaj smo združili teorijo z laboratorijskim delom in 

tudi to hipotezo lahko delno potrdimo, saj smo pri telohu izmerili nižje koncentracije UV 

absorbirajočih snovi kot smo predvidevali.  
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6 ZAKLJUČEK 
 

Iz raziskave smo ugotovili, da so optične lastnosti pri rastlinah pomembne za njihovo delovanje 

in interakcije v naravi. Glavni razlog za spreminjanje biokemijskih lastnosti cvetov črnega 

teloha je bil torej faza razvoja cveta. Poleg tega pa so na naše raziskovanje posredno delovali 

še okoljski dejavniki (temperatura, pH itn.).  

Biokemijske lastnosti cvetov črnega teloha vplivajo na odbojnost in presevnost. Na podlagi 

prebrane literature smo vidni spekter žuželk (potencialnih opraševalcev) primerjali s 

spreminjanjem optičnih lastnosti pri različno starih cvetovih. Da bi bile povezave jasnejše, bi 

morali cvetove črnega teloha nabirati v širšem časovnem obsegu – mlade rastline bi morali 

nabrati že v decembru, ko se pojavijo prvi popki.  

Raziskovalno delo lahko služi kot pomoč pri pouku naravoslovja, kjer bi učencem lahko na 

enostavnejši način predstavili povezavo med pomembnostjo barvil pri cvetovih in 

opraševalčevih zaznavanjem le-teh.  
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