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IZVLEČEK 

Raziskovali smo morfološke, biokemijske in optične lastnosti listov rušnate masnice z različnih 

rastišč ter preučevali, kako je vsebnost biomineralov v listih rušnate masnice odvisna od njihove 

vsebnosti v tleh ter kako biominerali vplivajo na različne funkcionalne značilnosti listov rušnate 

masnice. Meritve smo opravili na listih rušnate masnice s štirih različnih lokacij, ki smo jih 

nabrali v času cvetenja, ko so bili listi najbolj razviti. Nabrane vzorce listov smo prenesli v 

laboratorij, kjer smo izmerili odbojnost in presevnost listov, izvedli morfološke meritve na 

prečnih prerezih listov, s katerimi smo pridobili podatke o debelini listne ploskve, mezofila, 

kutikule in povrhnjice, o gostoti in dolžini bodičk ter listnih rež na zgornji in spodnji strani 

listov. Z biokemijskimi analizami smo določili vsebnost klorofilov, karotenoidov, antocianov 

in UV-absorbirajočih snovi v listih. Analizirali smo tudi vsebnost biomineralov v listih in 

vzorcih tal z lokacij vzorčenja rušnate masnice. Rezultati merjenja optičnih lastnosti listov 

rušnate masnice so pokazali, da imajo listi iz Rakovega Škocjana najvišjo odbojnost in hkrati 

najnižjo presevnost v UV-A- in UV-B-delu spektra. Podobno velja za vidni del spektra, kjer 

največ vpadne svetlobe absorbirajo klorofili. Rezultati meritev morfoloških in biokemijskih 

lastnosti so pokazali vpliv vsebnosti biomineralov na funkcionalne značilnosti listov rušnate 

masnice. Listi rastlin z višje nadmorske višine oz. z višjo vsebnostjo biomineralov Ca in Si v 

listih so bili debelejši, imeli so daljše bodičke, debelejšo povrhnjico in daljše listne reže. 

Presenetljivo je, da bi največjo gostoto bodičk, ki pršijo svetlobo, pričakovali pri listih izpod 

vrha Komna, ugotovili pa smo ravno obratno. Rezultati so pokazali, da vsebnost kalcija v 

vzorčenih tleh pozitivno korelira z vsebnostjo kalcija v listih rušnate masnice. Za silicij tega 

nismo potrdili. 

 

Ključne besede: barvila, biominerali, Deschampsia caespitosa, morfološke lastnosti listov, 

optične lastnosti listov, trave. 
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ABSTRACT 

We have researched the morphological, biochemical and optical properties of tufted hairgrass 

from different growing sites and we have studied how the content of biominerals in the tufted 

hairgrass leaves depends on their content in the ground and how biominerals affect the different 

functional characteristics of the tufted hairgrass leaves. We conducted measurements on the 

leaves of the tufted hairgrass that we collected in four different locations at the time of flowering 

when the leaves were most developed. We took the collected leaf samples to the laboratory 

where we measured the leaf reflectance and transmittance, performed morphological 

measurements on the leaf cross-sections, and in this way obtained data on the surface thickness 

of a leaf, on mesophyll, cuticle and epidermis, on density and spine length and leaf slits on the 

upper and lower side of the leaves. By conducting biochemical analyses we determined the 

content of chlorophylls, carotenoids, anthocyanins and UV-absorbing substances in the leaves. 

We also analysed the content of biominerals in leaves and soil samples from the sampling 

locations of the tufted hairgrass. The results of measuring the optical properties of the tufted 

hairgrass leaves showed that the leaves from Rakov Škocjan have both the highest reflectance 

and the lowest transmittance in the UV-A and UV-B part of the spectrum. This is similar in the 

visible part of the spectrum, where most of the incident light is absorbed by chlorophylls. The 

results of the measured morphological and biochemical properties showed the affect of 

biomineral content on the functional characteristics of the tufted hairgrass leaves. Plant leaves 

from higher altitudes or with a higher content of Ca and Si biominerals in leaves were thicker, 

had longer spines, thicker epidermis and longer leaf slits. It is surprising that the maximum 

density of spines that disperse light would be expected in the leaves collected below the top of 

Komen, however the exact opposite was established. The results showed that the calcium 

content in the sampled ground positively correlates with the calcium content in the tufted 

hairgrass leaves. We did not confirm this for silicon. 

 

Key words: pigments, biominerals, Deschampsia caespitosa, morphological properties of 

leaves, optical properties of leaves, grasses.  
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 

abs                                     absorbirajoče snovi 

Ca                                       kalcij 

cm                                      centimeter 

E470 E510 E645 E662         absorpcije pri posameznih valovnih dolžinah 

g                                         gram 

mm                                    milimeter 

ml                                       mililiter 

NIR                                     bližnja infrardeča svetloba (700-887 nm) 

rpm                                    število vrtljajev na minuto 

Si                                        silicij 

UV                                      ultravijolično sevanje (280-400 nm) 

UV abs                               UV-absorbirajoče snovi 

UV-A                                  ultravijolično sevanje A z valovno dolžino 320‒400 nm 

UV-B                                   ultravijolično sevanje B z valovno dolžino 280‒320 nm 

km                                      kilometer       

CO2                                     ogljikov dioksid 

cm                                       centimeter 

m                                         meter 

n.m.v.        nadmorska višina 

H4SiO4                                 silicijeva (IV) kislina 

min                                      minuta 

°C                                         stopinj Celzija 

K2Cr2O7                               kalijev dikromat 

H2SO4                                                  žveplova kislina 

HCl                                      klorovodikova kislina 
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1. UVOD 

Travišča so območja, na katerih prevladujejo trave. Pojavljajo se v okoljih, ki ne omogočajo 

rasti lesnatih rastlin, kot so drevesa in grmi. To preprečujejo različni dejavniki, kot so 

poplavljenost in pomanjkanje vode ter skrajne temperature. Travišča nastajajo tudi zaradi 

človekovega delovanja ‒ z aktivnim krčenjem gozdov. V knjigi Travniške rastline na 

Slovenskem je travnik opredeljen sledeče: »Travnik je poljedelska površina, ki je daljše 

obdobje porasla s travami in drugimi zelmi in jo redno kosijo.« (Seliškar in Wraber, 1986, str. 

11). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika pa je izraz definiran kot: »S travo poraslo 

zemljišče, ki se kosi večkrat na leto.« (SSKJ, 2000). Seliškar in Wraber (1986) navajata, da se 

pri nas za travnik in pašnik uporablja skupno ime travišče, kjer zaraščanje z lesnatimi vrstami 

preprečujemo s košnjo ali pašo živali. Travišča se med seboj razlikujejo glede na talne razmere. 

Eden izmed dejavnikov, ki vpliva na raznolikost travišč, je vlažnost tal. Vlažni travniki se 

razprostirajo v bližini vodotokov na ravnicah, tam kjer so tla večinoma slabo prepustna. V 

takšnih razmerah rastejo trave, šaši, ločki in druge zelnate rastline (Vreš, Gilčvert Brednik in 

Seliškar, 2014). Poleg vseh vlagoljubnih vrst najdemo na zmerno vlažnih tleh tudi rušnato 

masnico (Deschampsia cespitosa, (L.) Beauv.), ki je predmet naše raziskave v nadaljevanju. 

V magistrski nalogi smo proučevali morfološke in biokemijske lastnosti listov ter vsebnost 

silicija pri rušnati masnici (Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.), ki smo jo nabrali na vznožju 

Komna, pod vrhom Komna, v Rakovem Škocjanu in v Cerknici ob Cerkniškem jezeru. 

Zanimalo nas je tudi, kateri parametri vplivajo na odbojnost in prepustnost lista in ali se optične 

lastnosti listov med rastlinami z različnih rastišč razlikujejo. Rušnato masnico smo izbrali 

zaradi praktičnega pomena, saj med trave spadajo tudi žita, ki so pomemben del naše prehrane. 

Raziskava je zanimiva z vidika poznavanja interakcij trav, ki so inkrustirane z biominerali, z 

okoljem. 

 

1.1 CILJI NALOGE 

Cilj magistrske naloge je raziskati morfološke in biokemijske lastnosti listov ter vsebnost 

biominerala silicija pri rušnati masnici (Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.) z rastišč z 

različnimi značilnostmi tal ter ugotoviti, kako inkrustacija z biominerali ter funkcionalne, 

anatomske in biokemijske lastnosti listov vplivajo na prehajanje in odboj svetlobe ter na 

strukturno trdnost rastlin. 

 

1.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 HIPOTEZA 1: Predvidevamo, da se listi rušnate masnice z različnih rastišč razlikujejo 

glede na optične, morfološke in biokemijske lastnosti ter vsebnost silicija.  

 

 HIPOTEZA 2:  Predvidevamo, da je vsebnost silicija v listih rušnate masnice odvisna 

od vsebnosti silicija v tleh.  

 

 HIPOTEZA 3: Predvidevamo, da vsebnost silicija vpliva na odbojnost in presevnost 

sevanja pri listih rušnate masnice. 
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2. PREGLED OBJAV 
2.1 PREDSTAVITEV VRSTE 

Trave so večinoma zelnate rastline z izrazito kolenčastim, večinoma nerazraslim, votlim 

steblom. Dvoredno nameščeni listi tvorijo razločno listno nožnico, ki je večinoma odprta. 

Listna ploskev trav je črtalasta do suličasta, vzporedno žilnata, ploska ali uvita. Razločno 

raskavo površino na različnih delih rastline dajejo na povrhnjici razviti trihomi, tako imenovane 

bodičke, ki so inkrustrirane s kremenom (Jogan, 1999). 

Rušnata masnica (Deschampsia cespitosa L.) spada v družino trav (Poaceae). Je pokončna 

trajnica, ki zraste v višino od 0,3 do 1,5 m. Zanjo so značilni dolgi priostreni listi, ki so na 

zgornji strani progasti in občutno hrapavi (Seliškar in Wraber, 1986). Njen čas cvetenja je od 

junija do avgusta, doseže pa velikost od 40  do 100 cm (Valič, 2012). Rušnato masnico najdemo 

predvsem na zmerno kislih, nekarbonatnih tleh, ki so lahko bogata ali revna s hranili (Seliškar 

in Weber, 1986). Valič (2012) navaja, da uspeva na nevtralnih tleh in je pomembna 

predstavnica mokrotnih travnikov Cerkniškega jezera.  

 

2.2 MORFOLOŠKE IN ANATOMSKE LASTNOSTI LISTOV 

List je primarni organ in je odgovoren za vezavo ogljika med fotosintezo. Listi številnih vrst so 

tanki in ploščati, idealni za prestrezanje sevanja, vendar pa so dovzetni za poškodbe 

rastlinojedih živali, vetra in drugih motenj. Mehanska odpornost je torej bistvena za zaščito 

listov pred poškodbami. V nasprotju z dolgoletno hipotezo listi tropskih rastlin niso mehansko 

bolj odporni kot listi rastlin zmernega pasu, saj naj bi bila mehanska odpornost listov šibko 

povezana s padavinami in lokalno svetlobo. Mehanske lastnosti listov močno vplivajo na 

življenjsko dobo listov, na interakcije med rastlinami in na kroženje hranil. (Onoda idr., 2011). 

Mehanska ali drugače imenovana tudi strukturna odpornost lista je odvisna od debeline lista in 

odpornosti listnega materiala: debelejši listi so mehansko bolj odporni kot tanjši listi enake 

zgradbe. Večjo mehansko odpornost imajo tudi listi z bolj gostim tkivom, pri čemer se debelina 

lista ne spreminja (Onoda idr., 2011).  

Z uporabo sile pri testu mehanske odpornosti listov lesnatih in zelnatih rastlin ter enokaličnic 

je bilo ugotovljeno, da je za povzročitev škode na listu enokaličnice v povprečju potrebna od 

3- do 7-krat višja sila, kot so jo uporabili pri lesnatih in zelnatih vrstah, kar kaže na to, da so 

listi enokaličnic z vzporednimi žilami na splošno bolj odporni proti pretrganju kot listi lesnatih 

vrst. Ta visoka odpornost je verjetno povezana ne samo z obrambo, temveč tudi z dejstvom, da 

je veliko listov enokaličnic samonosnih, za razliko od lesnih vrst, katerih liste nosijo lesena 

stebla (Onoda idr., 2011). Listi trav so na steblu nameščeni dvoredno, steblo je nezraslo, votlo 

in izrazito kolenčasto. Listi so sestavljeni iz ploskve in nožnice, ki tesno obdaja steblo in mu 

daje oporo. Pri številnih travah je ob prehodu nožnice v listno ploskev prisotna prosojna listna 

kožica ali ligula, ki pa jo lahko nadomešča obroč dlak. Razločno vzporedno žilnata listna 

ploskev je črtalaste do suličaste oblike. (Martinčič in sod., 1999).  

Tipični list dvokaličnice je sestavljen iz palisadnega in gobastega mezofila, ki je omejen z 

dvema plastema epidermalnih celic, kot prikazuje Slika 1 (Ma in sod., 2007). Njihova 

konveksnost lahko deluje tako, da zbirajo in usmerijo svetlobo. Stene epidermalnih celic so 

impregnirane s kutinom, katerega funkcija je tudi uravnavanje sevanja na povrhnjici. Nekateri 

listi imajo laske (trihome), katerih zgradba se razlikuje od vrste do vrste. Laski povečujejo 

površinsko odbojnost v vidnem delu spektra. Njihova gostota je pozitivno povezana s 
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temperaturo in negativno s hranilnim statusom ter s potencialom vode v listih. (Liew in sod., 

2008).  

 

Slika 1: Prečni prerez lista (Prirejeno po DZS, 2012) 

 

Povrhnjica je sestavljena iz enega samega sloja brezbarvnih celic, praviloma brez kloroplastov. 

Njeni glavni nalogi sta zaščita notranje listne sredice (mezofila) pred zunanjimi vplivi in nadzor 

nad izmenjavo plinov. Palisadno ali stebričasto tkivo sestavljajo podolgovate celice, ki so gosto 

razporejene v eno ali več plasti (Ma in sod., 2007). Cevasti prostori med stebričastimi celicami 

delujejo kot svetlobni vodi, ki nadalje vodijo vidno svetlobo v globje plasti tkiva, kjer je največji 

delež kloroplastov, zato večina fotosinteze poteka ravno tukaj (Liew in sod., 2008). Gobasto 

tkivo je sestavljeno iz nepravilno oblikovanih celic spremenljive velikosti, ki so ločene z 

velikimi medceličnimi prostori, po katerih krožijo plini po listu. Zaradi manjše gostote 

gobastega tkiva se večji del svetlobe razprši in odbije nazaj v stebričasto tkivo (Ma in sod., 

2007).  

 

2.2.1 Listne reže  

Reže se pogosto pojavljajo v skupkih in so ločene z vsaj eno navadno celico povrhnjice. 

Najštevilčnejše so v listih in steblih. Njihova pogostost pojavljanja je odvisna od razmer okolja, 

v katerem rastlina uspeva (Dermastia, 2007). Listne reže so sestavljene iz dveh celic zapiralk, 

med katerima je prisotna odprtina – listna reža v ožjem pomenu. Naloga zapiralk je uravnavanje 

prehajanja fotosinteznih plinov in vsebnosti vode, pri čemer celice spreminjajo koncentracijo 

osmotsko aktivnih snovi. Z regulacijo vode se spreminjata tudi volumen zapiralk in 

znotrajcelični tlak. Razporeditev celuloznih mikrofibril v celični steni pa določa smer širjenja 

celice (Hladnik in Vodnik, 2007). 

Ob povečanju turgorja se celici zapiralki razmakneta in tako nastane vidno okrogla do 

podolgovata reža. Kadar je vodni potencial v celici manjši, kot je vodni potencial v njeni 

okolici, bo voda prihajala v celico. Vzrok za spremembe ozmotskega potenciala pa tiči v 

kalijevih ionih, ki prehajajo v celico in iz nje. Kalij v celico vstopa skozi ionske kanalčke s 

pomočjo protonskih črpalk. Prenos je mogoč, kadar je ustvarjen elektrokemijski gradient. V 

celico pa ne vstopa samo kalij, pač pa tudi kloridni anioni, ki v celici pomagajo uravnavati 

razmerje med kationi in anioni (Hladnik in Vodnik, 2007). 
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Slika 2: Listne reže rušnate masnice v zgornji povrhnjici lista (foto: Mateja Grašič) 

 

Ob povečanem turgorju je celica zapiralka povečana in reža odprta. Ko pa se vsebnost vode v 

zapiralki zniža, turgorski tlak pade in reža se zapre. Na uravnavanje listnih rež vpliva tudi 

okoliški zrak. Ob suhem zraku se listne reže zaprejo, s čimer se prepreči večjo izgubo vode.  

Podobno se dogaja z listnimi režami ob znižanju ali povečanju koncentracije ogljikovega 

dioksida, ki ga rastlina potrebuje za fotosintezo. Kadar se koncentracija ogljikovega dioksida 

toliko zniža, da ga rastlina nima dovolj za fotosintezo, se listne reže odprejo.  

Odziv rež je enak tudi pri svetlobi. Ob osvetljevanju lista z modro svetlobo se listne reže 

odpirajo, ob osvetljevanju z zeleno svetlobo pa ne. Tudi temperatura vpliva na listne reže, saj 

se rastline s pomočjo transpiracije hladijo (Hladnik in Vodnik, 2007).  

 

2.2.2 Bodičke 

Bodičke so okremenjene, koničaste strukture z odebeljenimi bazami v povrhnjici. Najdemo jih 

pri travah in ostričevkah. V splošnem za njih uporabljamo tudi izraz trihomi. Trihomi 

pomembno ščitijo rastline pred herbivori in izhlapevanjem vode iz rež. Trihomi so različnih 

oblik, prav tako pa so lahko mrtvi ali živi. Njihova ravna, spiralna, zavita in razvejana struktura 

je odvisna od rastlinske vrste in okolja, v katerem živijo. Funkcija trihomov je lahko obrambna, 

lahko pa izločajo, s pomočjo žlez, sekundarne metabolite, ki so lahko strupeni in sluzasti. 

Mnogokrat predstavljajo trihomi past za žuželke in nekatere druge organizme. Trihomi 

povečujejo odpornost na abiotični stres, povečujejo toleranco na sušo tako, da zmanjšajo 

absorpcijo sevanja in povečajo listno površino, pri tem pa omejijo izgubo vode skozi listno 

površje. Z njihovim obstojem prispevajo k zaščiti celic pred sevanjem, ki se nahajajo v 

notranjosti lista, in k zaščiti pred nizkimi temperaturami. Stene trihomov so sestavljene iz celic, 

ki zaradi prisotnosti silicijevega dioksida ali kalcijevega krabonata otrdijo (Uranič, 2015).  
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Slika 3: Bodičke rušnate masnice v spodnji povrhnjici lista (foto: Mateja Grašič) 

 

2.2.3 Kutikula 

Kutikula sestoji iz voskastih snovi, ki so hidrofobne. Je najbolj zunanja zaščitna plast, ki jo 

proizvajajo celice povrhnjice. Njena naloga je zaščititi rastlino pred izsušitvijo. Glavna 

sestavina kutikule je kutin, ki je poliester hidroksilnih kislin. Debelina kutikule se od rastline 

do rastline razlikuje glede na razmere v okolju, v katerem raste, kar pa seveda vpliva tudi na 

odbojnost (Ljubetič Prek, 2016). Kutin deluje kot neelastična prevleka prek povrhnjice in tako 

pomaga pri vzdrževanju turgorskega tlaka v celicah (Dermastia, 2007). V splošnem je lahko 

površina kutikule pokrita še z voski. Tako kutikula kot voski tudi absorbirajo UV-sevanje. 

Zaradi svoje strukture je visoko vodoodporen, kar pa pomembno prispeva k interakciji rastlin 

z okoljem (Uranič, 2015).   

 

2.3 OPTIČNE LASTNOSTI LISTOV 

Listi so organi z zapleteno organizacijo tkiv, ki omogočajo porazdelitev svetlobe, potrebne za 

fotosintezo, in izmenjavo plinov, vode in hranil (Lee, 2009). Absorpcija svetlobe je ključnega 

pomena za fotosintezo. Izpostavljenost UV-žarkom, predvsem krajših valovnih dolžin, 

predstavlja grožnjo, ki povzroči številne škodljive učinke, med katere vključujemo tudi 

poškodbe celovitosti in motnje funkcionalnosti bioloških makromolekul. Zaradi teh učinkov 

imajo rastline mehanizme za zaščito pred poškodbami, ki jim ob daljši izpostavljenosti sevanju 

omogočajo spremembo optičnih lastnosti (Barnes, Flint, Ryel, Tobler, Barkley in Wargent, 

2014). 

Zaradi pomembne vloge fotosinteze so bile optične lastnosti listov v prejšnjem stoletju predmet 

več sto študij (Jacquemoud in Ustin, 2001), ki so potrdile, da na optične lastnosti listov vplivajo 

njihove morfološke in biokemijske lastnosti (Slaton, Hunt in Smith, 2001). 

Listi absorbirajo sončno energijo, ki je ključnega pomena za razumevanje fizioloških in 

biokemijskih lastnosti listov (Jacquemound, S., Ustin, S. L., Verdebout, J., Schmuck, G., 

Andreoli, G. in Hosgood, B., 1996). Sedem odstotkov elektromagnetnega sevanja, ki ga oddaja 

Sonce, je v območju ultravijoličnega valovanja med 200 in 400 nm. Ob prehajanju skozi 

atmosfero se UV-sevanje spremeni. V Zemljini stratosferi je na oddaljenosti 15‒40 km od 

Zemljine površine ozonski plašč. Ozon (O3) nastane s preoblikovanjem kisika (O2), ki je 
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produkt fotosinteze (Yoshimura, Zhu, Wu in Ma, 2010), in različno absorbira UV-sevanje. 

Območje sevanja UV-A (320‒400 nm) je težko absorbirajoče za ozon, sevanje UV-B (280‒320 

nm) atmosferski ozon večinoma absorbira in se zato do Zemljine površine prenaša le v zelo 

majhnem deležu, medtem ko se sevanje UV-C (200‒280 nm) v celoti absorbira (Frohnmeyer 

in Staiger, 2003).  

V zadnjih 50 letih se je koncentracija ozona zmanjšala za približno 5 % predvsem zaradi 

sproščanja antropogenih onesnaževal, kot so klorofluoroogljikovodiki. Prav zaradi tega večji 

delež spektra UV-B doseže površino Zemlje in pušča resne posledice na živih organizmih. Na 

splošno se rastline različno odzovejo na obsevanje z nizkimi ali visokimi odmerki UV-B, bodisi 

s spodbujanjem zaščitnih mehanizmov bodisi z aktiviranjem popravljalnih mehanizmov. 

Povišano sevanje UV-B ima pleiotropske učinke na razvoj, morfologijo in fiziologijo rastlin. 

Najpogostejši zaščitni mehanizem proti potencialno škodljivemu obsevanju je biosinteza 

sekundarnih metabolitov, predvsem fenolnih spojin, flavonoidov in esterskih spojin, ki 

zmanjšajo prodiranje sevanja UV-B v celice (Frohnmeyer in Staiger, 2003). 

Sorazmerno majhno povečanje sevanja UV-B lahko resno vpliva na zdravje ljudi in povzroča 

poškodbe na živih organizmih. Izpostavljenost vegetacije sončni energiji zahteva prilagoditve 

rastlin okoljskim razmeram. Raziskave so pokazale, da so goste listne krošnje učinkovite pri 

filtriranju ultravijoličnega sevanja. Vertikalne rastlinske strukture, kot so žive meje, visoka 

drevesa, učinkovito filtrirajo difuzno sevanje UV iz vseh smeri. Rastline, ki so zelo nizke, pa 

učinkovito zmanjšujejo odboj UV. Urbane površine in naselja lahko pred UV-žarki zaščitimo 

z visokimi drevesi in nizkim rastlinjem (Yoshimura, Zhu, Wu in Ma, 2010).  

Optične lastnosti listov so predmet več raziskav, ki temeljijo na spektralnih lastnostih listov, 

vsebnosti barvil in njihovi anatomski zgradbi (Jacquemoud in Ustin, 2001). Številne študije so 

se ukvarjale z absorbanco, transmitanco in reflektanco ter njihovo korelacijo s fiziološkim 

stresom. Pridobljeno znanje je omogočalo temeljito razumevanje fiziologije rastlin in njihove 

prilagoditve (Carter in Knapp, 2001).  

Optični odzivi listov na širok razpon biotskih in abiotskih stresov so bili široko raziskani. Ti 

vključujejo odzive na povečane emisije CO2 in plinastih onesnaževal, toplotni stres, strupene 

težke kovine, UV-sevanje, stanje vode, tretiranje s herbicidi, slanost in razpoložljivost hranil. 

Neugodne rastne razmere povzročajo pri rastlinah morfološke, fiziološke in/ali biokemijske 

spremembe, ki se različno izražajo (Liew, Chong, Li in Asundi, 2008).  

Svetloba, ki pada na površino lista, se lahko vsrka (absorbira), odbije ali pa prehaja skozi list. 

Prepustnost in odbojnost rastlinskih listov merimo s spektrofotometrom. Absorpcija v vidnem 

in infrardečem spektru prvenstveno vpliva na kovalentne vezi med kisikom, ogljikom, vodikom 

in dušikom, ki so prisotni v rastlinskih biokemijskih gradnikih, kot so sladkor, lignin, celuloza 

in proteini. V rastlinah je prisotno veliko število barvil. Najpomembnejše je klorofil, ki je dober 

kazalec rastlinskega fiziološkega stanja, hkrati pa ima osrednjo funkcijo pri fotosintezi. 

Pomanjkanje hranil povzroča zmanjšanje vsebnosti klorofila in sočasno povečanje odbojnosti 

v vidnem (400‒700 nm) in infrardečem (700‒1100 nm) delu spektra. Klorotične spremembe 

zaznavamo kot porumenelost listov (Liew, Chong, Li in Asundi, 2008).  

Približno eno tretjino celotne vsebnosti klorofila v listih predstavlja klorofil b, ki ima vlogo 

dodatnega pigmenta. Glavni pigment je klorofil a, ki je prevladujoče barvilo in prispeva k rdeči 

fluorescenci listov. (Liew, Chong, Li in Asundi, 2008).  

List je poleg korenine in stebla eden od treh glavnih rastlinskih organov. Njegovi nalogi sta 

poleg nadziranja izmenjave plinov, opore in shranjevanja tudi zaščita ter prilagajanje na 

okoljske razmere s spremembo strukturiranosti povrhnjice (hrapavost povrhnjice in različno 
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gosti, dolgi in oblikovani laski). Zaradi posebne prilagojenosti listne povrhnjice se pojavljajo 

pomembne razlike med optičnimi lastnostmi zgornje in spodnje listne ploskve (Ma, Baret, 

Barroy in Bousquet, 2007).   

Listi neprestano pretvarjajo energijo in izmenjujejo snovi z okolico. Absorpcija fotosintezno 

aktivnega sevanja vodi do pretvorbe absorbirane sončne energije v kemijsko energijo. Zelo 

pomemben parameter v povezavi z izmenjavo snovi je tudi temperatura. Slednja določa 

transpiracijo listov in stopnjo biokemijskih procesov (dihanje, rast in produktivnost). 

Pomembno je, da sta energija, pridobljena s sevanjem, in energija, izgubljena v različnih 

procesih, v ravnovesju (Arkebauer, 2005).  

Na splošno se sevalna energija, ki se pojavlja na površini listov, razprši v notranjost listov ali 

stran od površine listov. Listi absorbirajo večino sevanja v ultravijoličnem in vidnem delu 

spektra ter odbijajo ali prepuščajo večino sevanja v infrardečem delu spektra. Visoka 

absorptivnost v vidnem delu spektra je posledica prisotnosti rastlinskih barvil, zlasti klorofilov 

pa tudi karotenoidov in antocianov. Med letom se zaradi razvoja listov in sestave ter 

koncentracije barvil spreminjajo optične lastnosti listov. Listi pri zmernih temperaturah 

oddajajo sevanje tudi v termalnem valovnem pasu. Gates in Tantraporn (1952) ter Wong in 

Blevin (1967) so določili odbojnost listov v termičnem delu elektromagnetnega spektra za 

številne rastlinske vrste. Večina vrednosti je bila manjših od 0,05 (Arkebauer,  2005).  

Sevalnost listov lahko določimo na terenu in v laboratoriju, kjer lahko imamo natančen nadzor 

nad intenzivnostjo in smerjo vira svetlobe, zato so take meritve natančnejše in zanesljivejše 

(Arkebauer, 2005). 

 

2.3.1 Reflektanca 

Woolley (1971) razloži reflektanco kot količino svetlobe, ki se odbije glede na količino vpadne 

svetlobe. Vogelmann (1993) zapiše, da je delež odbite svetlobe odvisen od površine lista, ki se 

spremeni, če je le-ta gosto pokrita z voskom ali dlačicami. Površinska odbojnost se z 

zgoščevanjem voska, dlačic in drugih specializiranih struktur (npr. solni vezikli) lahko poveča 

za 20‒50 % (Vogelmann, 1993). Laski povečajo odbojnost v celotnem območju vidnega 

spektra, v NIR pa je njihov učinek spremenljiv. Voski povečajo površinsko odbojnost v vidnem 

in NIR-območju, čeprav je učinek pogosto največji pri krajših valovnih dolžinah (Sims in 

Gamon, 2002). Te epidermalne spremembe so pogoste pri puščavskih vrstah, ki z znižanjem 

količine absorbirane svetlobe znižujejo izgubo vode. Odsevne značilnosti svetlobe so odvisne 

od izvora odbite svetlobe. Svetloba, ki vstopi v mezofil in se odbija v medceličnih zračnih 

prostorih, se spektralno običajno ne spremeni in je pogosto polarizirana. Drugače pa je s 

svetlobo, ki se odbija iz celic. Slednja ni polarizirana, njena spektralna sestava je odvisna od 

absorpcijskih značilnosti barvil (Vogelmann, 1993).  

Liew in sod. (2008) navajajo tri območja odbojnega spektra, ki so izražena v modrem (400‒

499 nm), modro-zelenem (500‒549 nm) in rdečem delu spektra (650‒699 nm). Jakost odboja 

je odvisna od površine listov, notranje strukture in biokemijske sestave.  

Na odbojnost listov v intervalu valovnih dolžin od 400 nm do 750 nm vplivajo predvsem barvila 

v rastlinskih celicah. Tako na primer večja vsebnost klorofila zmanjša odbojnost svetlobe, 

medtem ko imajo staranje in bolezni nasprotne učinke. Laboratorijski poskusi in razne 

raziskave, opravljene v naravnih pogojih, so pokazali, da so odbojne lastnosti vegetacije 

odvisne ne samo od številnih biometričnih parametrov, temveč tudi od pogojev njihovega 

osvetljevanja in opazovanja (Atrashevskii, Sikorskii, A., Sikorskii, V. in Stel’makh. 1999).  
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2.3.2 Transmitanca  

Transmitanca ali presevnost je količina svetlobe, ki preseva skozi obsevan predmet (Woolley, 

1971). Nizka odbojnost (okrog 5 %) in ničelna prepustnost lista v UV-spektru sta posledici UV-

absorbirajočih snovi, kot so flavonoidi. Na transmitanco vpliva tudi debelina lista. V eni izmed 

raziskav (Yoshimura in sod., 2010) je bilo ugotovljeno, da so imeli mladi listi zaradi svoje tanke 

strukture višji odbojnost in prepustnost v vidnem in bližnjem infrardečem območju (NIR). 

Običajno imajo vse semenke nizko odbojnost in presevnost v celotnem območju ne glede na 

rastlinske vrste in sezonske spremembe (Yoshimura in sod., 2010).  

Po Brownu in Gillespieju (1995) ena plast listov absorbira 80 % vidnega sevanja, medtem ko 

se 10 % sevanja odbije in ravno toliko prepusti skozi list. Infrardeča svetloba se odbije v 50 %, 

30 % je gre skozi list in samo 20 % se je absorbira (Slika 2). Več plasti listov ima za posledico 

močno zmanjšano sončno sevanje pod krošnjami dreves. Zato je odstotek vidnega in 

infrardečega sevanja pri teh razmerah razporejen tako, da se 50 % sevanja absorbira, 30 % se 

ga odbije in 20 % prenese skozi krošnje dreves (Shahidan, Shariff, Jones, Salleh in Abdullah, 

2010).  

 

Slika 4: Listna absorpcija, prepustnost in odbojnost (Prirejeno po Kotzen, 2003) 

 

Barnes in sod. (2014, po Caldwell, Robberecht in Billings, 1980) zapišejo, da je prepustnost 

celic povrhnjice za UV pri rastlinah na nižji nadmorski višini (na Arktiki) višja kot pri rastlinah 

na visokih nadmorskih višinah (alpski habitati). 

 

2.3.3 Absorpcija 

Povrhnjica listov je za sončno sevanje in za nekatere potencialno škodljive snovi selektivni 

filter. Z regulacijo UV-prepustnosti poskrbi, da rastline lažje preživijo v spremenljivih 

okoljskih razmerah. Razne raziskave so pokazale, da je eden od najpogostejših odzivov rastlin 

na UV-sevanje povečana proizvodnja spojin, ki absorbirajo UV-B-sevanje (Barnes in sod., 

2014). Nekaj študij je pokazalo, da lahko tudi biominerali vplivajo na absorpcijo svetlobe. Pri 

rižu, tretiranem s silicijem, so ugotovili, da je absorpcija svetlobe v vidnem delu spektra nižja 

kot pri kontrolnih rastlinah (Goto in sodelavci, 2003).  
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Kakšna je absorpcija svetlobe, je odvisno od biokemijskih elementov, ki jih listi vsebujejo. 

Absorpcija je višja, če je vsebnost barvil v listnem tkivu visoka (Liew in sod., 2008). Najbolj 

pomembna barvila so klorofili, ki absorbirajo v rdečem in modrem delu vidnega spektra, 

absorbcija listov je običajno večja od vrednosti 0,8. V NIR med 700 nm in 1300 nm je 

absorpcija listov zelo nizka (< 0,1) (Arkebauer, 2005).  

Kloroplaste najdemo predvsem v mezofilnih celicah. V NIR so za zeleni list značilne zelo 

visoka odbojnost, zelo visoka prepustnost in zelo nizka absorpcija, saj fotosintezna barvila ne 

absorbirajo infrardečega sevanja (Yoshimura in sod., 2010).  

Jeseni se klorofili in karotenoidi razgrajujejo različno hitro: klorofili hitreje, zato karotenoidi 

postanejo prevladujoči in listi se obarvajo rumeno. Spektri odbojnosti in prepustnosti rumenega 

lista v jesenskem obdobju kažejo na absorpcijo karotenoidov v modrem območju. Medtem ko 

se klorofili in karotenoidi razgrajujejo, se antocianini proizvajajo na novo v velikih količinah, 

kar daje nekaterim listom rdeč videz. Spekter odbojnosti in prepustnosti rdečega lista v jeseni 

kaže na absorpcijo karotenoidov v modrem delu spektra in absorpcijo antocianina v zelenem 

(Yoshimura in sod., 2010). 

 

2.3.4 Učinek UV-B-sevanja 

UV-sevanje ima velik vpliv na rastline in na vsa živa bitja okrog nas. Pojavijo se lahko 

poškodbe različnih celičnih struktur, kar privede do zaviranja življenjskih procesov. Daljša 

izpostavljenost rastline in s tem tudi listov povzroči spremembo celične zgradbe in njihovih 

procesov ter spremembo koncentracije zaščitnih snovi, ki v celoti vplivajo na razvoj in rast 

rastline. Celica se na prejeto količino UV-B-sevanja odzove tako, da poveča proizvodnjo 

absorbirajočih snovi UV-B, ki imajo zaščitno vlogo pred UV-B-sevanjem. Sekundarni 

metaboliti, ki absorbirajo nevarno sevanje, hkrati vežejo tudi proste radikale in aktivirane oblike 

kisika (Trošt Sedej, 2005).   

Najbolj škodljivi sevanji sta UV-B ter UV-A. Ti sevanji učinkujeta na žive organizme in jim 

puščata posledice, četudi veliko UV-B-sevanja absorbira ozon v stratosferi. Poznamo pa tudi 

UV-C sevanje, ki za nas ni ogrožajoče, saj ga absorbirata kisik in atmosferski ozon. Znano je, 

da s tanjšanjem ozonske plasti pride na zemeljsko površje veliko več UV-B-sevanja, ki je veliko 

bolj škodljivo, če gre za UV-B-sevanje krajših valovnih dolžin (Kremžar, Šavc in Hribernik, 

2013).  

Količina prodiranja UV-B-sevanja skozi list je pogojena s starostjo in debelino listne 

povrhnjice. Prodiranje sevanja skozi liste starejših rastlin je tako manjše in večje pri listih 

rastline, ki je rastla v senci. Rastline se na povečano sevanje odzivajo tudi tako, da temu 

primerno spremenijo oziroma prilagodijo svojo rast. Z zmanjšanjem listne površine in s 

povečanjem listne debeline poskrbijo, da v njihovo notranjost preide čim manjši delež sevanja. 

Prav tako se proti sevanju bojujejo z izločanjem večje količine voskov, z večjo proizvodnjo 

flavonoidov, antioksidantov in drugih fotosinteznih barvil ter s proizvodnjo encimov, ki imajo 

popravljalno vlogo (Kremžar, Šavc in Hribernik, 2013). Germ (2006) pove, da ima sevanje 

vpliv tudi na rast internodijev. Večja kot je izpostavljenost sevanju, krajši so, kar pa vpliva na 

velikost rastline. Ta je zaradi slednjih manjša in nekoliko bolj razvejana.  

Raziskave so pokazale, da ima UV-B-sevanje, ki doseže Zemljino površje, neugoden vpliv na 

produktivnost rastlin. Govorimo predvsem o rastlinah, ki so nujno potrebne velikim 

kmetovalcem. Posledica sevanja se pri kmetijskih rastlinah kaže predvsem v času cvetenja. Ta 

je lahko prezgoden ali prepozen, kar pa ni ugodno za oprašitev cvetov, če le-ti cvetijo, ko se 

opraševalci še ne pojavijo ali pa ko so se že pojavili in rastline še niso začele cveteti. Dolgoleten 
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pojav lahko vodi v zmanjšano število cvetov in s tem v zmanjšano reprodukcijo kulturnih 

rastlin. Vse te spremembe lahko pustijo trajne posledice v naravnih ekosistemih (Germ, 2006).   

UV se odbija od površine listov zaradi različnih epikutikularnih voščenih struktur, ki prispevajo 

k odsevnosti listov. Čeprav se velik del UV-sevanja absorbira v povrhnjici, preostali del sevanja 

doseže kloroplaste v mezofilu. Tukaj UV-sevanje absorbirata klorofil a in b. Tudi fotosintezni 

pigmenti lahko prispevajo k odvajanju UV-energije in zaščitijo notranja tkiva.  

Na splošno so mladi listi tanjši in imajo manj razvite strukture v primerjavi z zrelimi listi. Veliko 

rastlin je pokritih s trihomi, ki so lasem podobne strukture iz epidermalnih celic in jih najdemo 

na površini lista. Z rastjo lista se gostota trihomov hitro zmanjša. List, ki ima na površini 

trihome in vsebuje flavonoidne aglikone, ima zaščitno vlogo pred UV-žarki (Yoshimura idr., 

2009).  

 

2.4 BARVILA 

Listna barvila so povezana s funkcijo listov. V rastlinah je prisotnih več barvil, ki sodelujejo 

pri procesu fotosinteze. Kadar je svetlobe več, kot je potrebno za fotosintezo, karotenoidi 

razpršijo višek energije in preprečijo poškodbe fotosistema. Podobno kot karotenoidi lahko 

zaščitijo liste pred preseženo svetlobo tudi antociani. Ti so pogostejši v mezofilu in spodnji 

povrhnjici, ne pa v zgornji povrhnjici, kjer bi bili učinkovitejši kot zasloni (Sims in Gamon, 

2002).  

Razlika v vsebnosti barvil nam daje informacijo o fiziološkem stanju listov. Ko so rastline 

izpostavljene stresnim razmeram, se vsebnost klorofila hitreje spremeni kot karotenoidi. Pri 

mladih listih, ki imajo nizke fotosintezne vrednosti in je rast rastlin omejena z nizko 

temperaturo ali drugimi obremenitvami, je vsebnost antocianina lahko povečana (Sims in 

Gamon, 2002).  

Strukturne lastnosti, kot so debelina lista in povrhnjice, gostota lista in število medceličnih 

prostorov, imajo pomembne učinke na odnos med refleksijo listov in vsebnostjo barvil. Ta v 

listnih tkivih niso homogeno razporejena, tako da svetloba, ki potuje skozi list z enako dolžino 

poti, naleti na različne količine barvil (Sims in Gamon, 2002).  

 

2.4.1 Klorofili  

Zelene rastline vsebujejo klorofil a in klorofil b. Vsak izmed njiju ima nekoliko drugačno 

strukturo. Klorofil ima karakteristiko strukture porfirinov, vendar z nekaj razlikami. Porfirini 

so derivati porfina, ki je sestavljen iz štirih dušikovih heterocikličnih obročev, ki so s štirimi 

meteni povezani v izmenični dvojni obročni sistem. Klorofil a se od osnovne zgradbe porfina 

razlikuje po tem, da atom magnezija nadomešča dva atoma vodika v središču molekule. Klorofil 

a ima tudi dodaten prstan, na osnovni porfinski obroč pa so pritrjene različne skupine (Alkema 

in Seager,1982). Molekula klorofila se lahko veže s hidrofobnimi proteini in z lipidi, kar ji 

omogočajo funkcionalne skupine, kot so hidrofobne alkoholne molekule, ki so običajno vezane 

na osnovni tetrapirolni obroč (Magidan, Martinko, Bender, Buckley in Stahl, 2015).  

Klorofil igra pomembno vlogo pri fotosinteznem procesu, kjer rastline pretvarjajo svetlobno 

energijo v kemijsko energijo v procesu sinteze ogljikovih hidratov iz ogljikovega dioksida in 

vode. Rastline proizvajajo klorofile, da bi izkoristile čim več sončne svetlobe. Klorofili se za 

nadaljevanje fotosinteze proizvajajo s hitrostjo enako ali večjo od stopnje razčlenitve klorofila 

v enostavnejše spojine. Stopnja proizvodnje klorofila je odvisna od intenzivnosti ter trajanja 
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sončne svetlobe. To pomeni, da če se zmanjša količina dnevne svetlobe, se zmanjša tudi 

proizvodnja klorofila (Alkema in Seager, 1982).  

 

Slika 5: Absorpcijska spektra klorofila a in b. Prikazana sta najmočnejša absorpcijska vrha. 

(Prirejeno po Pugliesi, 2015) 

 

Klorofili imajo močne absorpcijske vrhove v rdečem in modrem delu spektra. Klorofil a 

absorbira rdečo (absorpcijski vrh pri 680 nm) in modro svetlobo (absorpcijski vrh pri 450 nm), 

odbija pa v zelenem delu spektra, kar zaznamo kot zeleno barvo. Vsa energija pridobljena z 

absorpcijo svetlobe modre in rdeče valovne dolžine se porablja za fotosintezo, ki je osnova 

preživetja organizmov na Zemlji (Magidan, Martinko, Bender, Buckley in Stahl, 2015).   

Klorofil b je prisoten pri vseh kopenskih rastlinah, zelenih algah in proklorofitih. Njegova 

biosinteza igra ključno vlogo pri prilagajanju na različna svetlobna okolja (Ayumi idr., 1998). 

Klorofil b ima najvišja absorpcijska vrhova pri 460 nm in 650 nm (Emmett, Moon in James, 

1992).  
 

2.4.2 Karotenoidi 

Karotenoidi so organska barvila, ki se proizvajajo pretežno (vendar ne izključno) v 

fotosinteznih organizmih. V rastlinah njihovo prisotnost razkrije barva cvetov, plodov in listov. 

Živali ne morejo sintetizirati karotenoidov, vendar se lahko obarvajo s tistimi, ki jih dobijo s 

prehrano (Farre idr., 2010). Karotenoidi absorbirajo modro svetlobo med 400 nm in 500 nm, jo 

pretvorijo v energijo ter prenesejo na klorofile.  
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Slika 6: Primeri karotenoidov (Vrtačnik, Zmazek in Boh, 2014) 

 

Nahajajo se v membranah kloroplastov v vseh zelenih tkivih in prav tako v stromi kromoplastov 

v oranžno, rumeno in rdeče obarvanih tkivih. Funkcija karotenoidov v kromoplastih je 

privabljanje opraševalcev in raznašalcev semen ter plodov, medtem ko so funkcije karotenoidov 

v kloroplastih zbiranje svetlobe, odvajanje odvečne svetlobe iz fotosistema, stabilizacija 

pigment-proteinskih kompleksov in membran ter odstranjevanje škodljivih molekul, ki 

nastajajo, ko je rastlina pod stresom. V primeru stresa je vloga karotenoidov, da preprečijo 

tvorbo reaktivnih kisikovih spojin v kloroplastih. Kadar je intenzivnost stresa previsoka in so 

zaščitni sistemi karotenoidov preobremenjeni, se pojavijo poškodbe in zmanjšanje številčnosti 

zaščitnih molekul. Zato pravimo, da je v rastlinah, ki so v stresu, vsebnost karotenoidov kazalec 

jakosti stresa in prilagoditve rastline na stres (Šircelj, 2008).  

 

2.4.3 Antociani 

Antociani (tudi antocianini) se v rastlinah pojavljajo v obliki glikozidov, v katerih je molekula 

antocianidina povezana s sladkorjem. Antociane je mogoče razvrstiti v več vrst glede na 

subtituentne skupine na B-obroču, tip in število konjugiranih sladkorjev ter prisotnost oz. 

odsotnost acilne skupine. Obstaja najmanj šest glavnih vrst antocianidinov: pelargonidin, 

cianidin, delfinidin, peonidin, petunidin in malvidin. Odtenek antocianov se lahko razlikuje 

glede na različne substituentne skupine prisotne na obročku B in povečanje nasičenosti barv z 

naraščajočim številom hidroksilnih skupin (Tsuda, 2012). 
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Slika 7: Primeri antocianidinov (Biokemija in prehrana, 2014) 

Antociane najdemo v številnih rastlinskih živilih, kot so žita, gomolji in korenine, v zelenjavi, 

stročnicah in sadju (Tsuda, 2012). Zaradi svoje strukture so topni v vodi, njihova barvila pa so 

odgovorna za privabljanje živali, ki oprašujejo in raznašajo semena (Malovrh, 2016).  

Antociani kot sestavina hrane so pomembna sestavina živil, ki pomagajo pri nadzoru debelosti, 

diabetesa, kardiovaskularnih bolezenskih odzivih ter izboljšanju vizualnih in možganskih 

funkcij, ki so v zadnjem času pritegnile veliko pozornosti (Tsuda, 2012).  

2.4.4 UV-absorbirajoče snovi 

Zeleni list absorbira do 95 % UV-sevanja zaradi UV-absorbirajočih snovi. Med te snovi 

prištevamo flavonoide, ki zaščitijo notranja rastlinska tkiva pred škodljivim UV-sevanjem 

(Yoshimura in sod., 2010). Poleg tega flavonoidi s svojo rumeno, rdečo ali modro obarvanostjo 

privabljajo opraševalce, inhibirajo virusne in bakterijske encime, nadzirajo rast rastlin 

(Kočevar, Glavač in Kreft, 2007).   

 

Slika 8: Primeri flavonoidnih aglikonov (Kočevar, Glavač in Kreft, 2007) 
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Flavonoidi v povrhnjici absorbirajo UV-B-sevanje, vežejo proste radikale in aktivirane oblike 

kisika (Kočevar, Glavač in Kreft, 2007). Rastlinska celica se na povečano sevanje odzove z 

naraščanjem vsebnosti UV-B-absorbirajočih snovi in drugih zaščitnih snovi ter s tvorbo 

popravljalnih encimov. S proizvajanjem večjih količin sekundarnih metabolitov povečujejo 

odpornost na sevanje predvsem počasi rastoča drevesa in rastline (Trošt Sedej, 2015).  

 

2.5 BIOMINERALI 

2.5.1 Silicij 

Silicij je kemijski element, katerega simbol je Si. Njegovo vrstno število je 14 in spada med 

polkovine. Je srebrno bleščečega videza in ga v naravi le redko najdemo v čisti obliki. Ima 

dokaj visoka tališče (1414 °C) in vrelišče (3265 °C). Ime elementa izhaja iz latinske besede 

silex, kar pomeni kremen. Prostega elementa v naravi ne najdemo, saj ima zelo veliko afiniteto 

do kisika. Silicij se s kisikom veže v silicijev dioksid in druge silikate, ob prisotnosti vode pa 

se silicijev dioksid raztopi in nastane silicijeva (IV) kislina (H4SiO4). Silicij najdemo tudi v 

silikatnih kamninah, med najpomembnejšimi sta kalijev glinenec ali ortoklaz, ki je sestavni del 

granita, gnajsa, porfirja in kaolinita (Hrast in Obreza, 2010).  

Med evolucijo so trave razvile številne obrambne strategije kot prilagoditev na razmere v 

okolju. Svoj obstoj so povečevale s hitro regeneracijsko sposobnostjo meristemov in s fizično 

obrambo pred zunanjimi vplivi. Čeprav je količina silicija znotraj vrst ali pri med seboj sorodnih 

vrstah različna, obstajajo jasni dokazi, da je visoka raven silicija učinkovita obramba pred 

rastlinojedci (Hartley, Fitt, McLarnon in Wade, 2015).  

Prejšnje študije so pokazale, da imajo lahko  rastline, ki rastejo v podobnih ekoloških razmerah, 

podobno raven silicija v listih, vendar pa se izrazito razlikujejo v abrazivnosti. Tako so 

ugotovili, da imajo rastline z ostro površino listov višjo vsebnost silicija kot rastline mehkih 

sort. Pri natančnejšem testiranju in primerjanju površinskih struktur nekaterih trav, med 

katerimi je bila tudi naša raziskovana vrsta Deschampsia cespitosa, je bilo ugotovljeno, da je 

slednja kot odziv na zdravljenje poškodovanih listov povečala koncentracijo silicija, število 

bodičk in fitolitov na površini listov (Hartley, Fitt, McLarnon in Wade, 2015). Ta je v travah 

deponiran v obliki fitolitov, v kratkih celicah, v buliformnih celicah, v zaščitnih in dlakastih 

celicah ter v epidermalnih dolgih celicah (Klančnik, Vogel-Mikuš, Gaberščik, 2014). Vse te 

strukture lahko vplivajo na teksturo in abrazivnost listov (Hartley, Fitt, McLarnon in Wade, 

2015). 

Silicij je drugi najpomembnejši element v tleh takoj za kisikom. V rastlini ga najdemo v obliki 

silicijeve kisline in trdnega silicijevega dioksida. Koncentracija silicijeve kisline se spreminja 

glede na tip tal in se običajno giblje med 0,1 in 0,6 mM. Privzem silicijeve kisline poteka skozi 

korenine. Kadar se pojavi nasičenje s silicijevo kislino in koncentracija le-te naraste na 1,67 

mM, nastane polimerizacija in posledično odlaganje trdnega amorfnega silicijevega dioksida v 

kateri koli rastlinski del. Po odmrtju rastline se silicijev dioksid vrne v tla, kjer ostane v takšni 

obliki ali pa se raztopi (Cooke in Leishman, 2011). Na splošno je znano, da enokaličnice 

kopičijo višje vrednosti silicija kot dvokaličnice (Klančnik, Vogel-Mikuš in Gaberščik, 2014). 

Silicij poveča telesno trdnost, ima pomembno lastnost prestrezanja svetlobe, poveča odpornost 

proti patogenom in ublaži abiotske stresne dejavnike. Vse rastline, gojene v tleh, vsebujejo 

silicij in obstaja vedno več dokazov, da je silicij vključen v številne rastlinske funkcije.  Rastline 

privzemajo silicij v obliki silicijeve kisline in jo shranjujejo kot amorfni silicijev dioksid. 

Akumulacija silicijevega dioksida se med vrstami razlikuje, nekatere rastline vsebujejo le 

sledove, medtem ko pri drugih, kot je riž, silicij predstavlja 10 % suhe mase rastlin (Cooke in 

Leishman, 2011). Koncentracija silicija v posameznih nadzemnih delih rastlin se močno 
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razlikuje. Razlike koncentracije v tkivih rastlin pripisujemo predvsem razlikam v privzemu in 

transportu silicija. Na splošno trave in ostričevke privzemajo veliko več Si kot druge vrste 

(Liang, Sun, Guan Zhu in Christie, 2007).  

Silicij neposredno pospešuje rast in razvoj rastlin. V številnih primerih je stimulacija rasti 

posledica zaščite rastlin pred škodljivimi abiotskimi in biotskimi dejavniki. Pri enem od 

poskusov so opazovali rastlino, ki so ji dodali raztopino silicija, in rastlino, ki ji silicija niso 

dodali. Spodnji listi rastline, ki je prejela višji delež silicija, so bili temneje zeleno obarvani in 

bolje prilagojeni na svetlobno prestrezanje ter opazno bolj grobi v primerjavi z listi rastline, ki 

ni dobila dodatnega silicija. Prav tako je bila debelina listov rastline, ki je prejela višji delež 

silicija, večja kot pri rastlini z nižjo vsebnostjo silicija. Listi z manj silicija so bili tudi bolj 

nagnjeni k upogibanju in hitrejšemu staranju v primerjavi z listi rastline z visokim deležem 

silicija (Epstein, 1999).  

Najbolj preučevane funkcije silicija so funkcije v kmetijstvu, kjer je to pomembno zaradi 

izboljšav številnih abiotskih stresorjev, vključno s toksičnostjo težkih kovin. Zaradi izboljšanja 

rasti rastlin in zaradi bistvenega zmanjšanja stresa kmetje rutinsko uporabljajo silikonska 

gnojila, ki zmanjšujejo stresne učinke z vrsto mehanizmi, vključno s povečano proizvodnjo 

antioksidantov in vezavo s kovinskimi ioni. Kmetje s škropljenjem rastlin po listnih površinah 

s silicijem uspešno zmanjšujejo izgubo vode in tudi faktor suše (Cooke in Leishman, 2011). 

Poleg abiotskega stresa je znano tudi, da plast kremena predstavlja mehansko oviro za 

penetracijo patogena. Proti patogenim organizmom deluje tudi silicijeva kislina, ki z 

vzbujanjem proizvodnje protiglivičnih ali antibakterijskih spojin sproži obrambni mehanizem.  

Kremen v rastlinskih tkivih negativno vpliva na rastlinojede vretenčarje in nevretenčarje. Pri 

rastlinojedcih silikati povzročajo poškodbo ust, zmanjšajo prebavljivost in hranilno vrednost. 

Ponekod poročajo, da je silifikacija trave večja na bolj močno pašnih območjih in je neodvisna 

od tipa tal.  

Silicij prispeva k celični in rastlinski trdnosti. Njegova prisotnost v koreninah le-tem pomaga 

prodirati v težka glinasta tla. Prav tako pa trdi silikatni delci preprečujejo mehansko uničenje 

celic. Ugotovljeno je bilo, da lahko silikagel nadomesti ogljik v nekaterih funkcijah, kot je 

strukturna podpora, saj je le-ta energetsko cenejši, vendar pa ni dolgoročno uporaben, kot je 

ogljik (Cooke in Leishman, 2011).  

Silicij lahko vpliva na ravnotežje vode in energije v rastlini. Kopičenje kalcijevih in silicijevih 

karbonatov povečuje moč rastlinskega tkiva in s tem omogoča rastlini večjo togost. Silicij se v 

celičnih stenah, v medceličnem in znotrajceličnem prostoru neenakomerno nabira. V visokih 

koncentracijah ga najdemo predvsem v celičnih stenah povrhnjice, v zaščitnih celicah, v 

buliformnih celicah in navsezadnje tudi v tkivu mezofila, a le v manjših koncentracijah 

(Klančnik, Vogel-Mikuš, Kelemen idr., 2014). 

Klančnik, Vogel-Mikuš, Gaberščik (2014) so ugotovili, da prisotnost silicija v različnih delih 

tkiv lista pomembno vpliva na optične lastnosti starejših listov in na razvijajoče se liste izbranih 

trav. Razlika v vsebnosti silicija v listih pa je prisotna tudi med starejšimi listi trav in mlajšimi 

listi. Ravno ta raziskava je pokazala, da vsebujejo starejši listi trav višjo količino fitolitov na 

suho maso listov kot listi v razvoju. Tako so ugotovili, da je bilo julija v listu deponiranega več 

silicija kot recimo junija. Študije, ki so se v preteklosti ukvarjale z vplivom biomineralov na 

absorpcijo svetlobe, poročajo, da silicijeve strukture pomembno vplivajo na prepustnost 

svetlobe. Vendar pa je večina nadaljnjih raziskav hipotezo zavrgla in dokazala, da višja 

vsebnost silicija ni povečala količine prenesene svetlobe na mezofil. Podatki kažejo, da 
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silicijeve strukture razpršujejo vidno sevanje in tako zmanjšujejo možnost prodiranja globlje v 

listno tkivo.  

 

2.5.2 Kalcij 

Kalcij je svetlo siva zemeljskoalkalijska kovina, za katere  je značilno, da imajo višja tališča in 

vrelišča ter višjo gostoto od alkalijskih kovin, da dobro prevajajo električni tok, so dobri toplotni 

prevodniki ter da jih lahko režemo z nožem. Kalcij je sestavni del živih organizmov, pri čemer 

ima pomembno vlogo pri delovanju nekaterih procesov v celicah. Za kalcij je značilno, da je 

mehak in ga lahko režemo z nožem. Najdemo ga v različnih kamninah,  predvsem v mineralih, 

kot so: kalcit, dolomit, anhidrid, sadra in apatit. Nahaja pa se tudi v sami zemlji v raznih 

organizmih in v vodah. Kalcij tvori kalcijev karbonat, ki mu pravimo tudi apnenec. Temperatura 

tališča kalcija je 842 °C, njegova gostota pa je 1,55 g/mL (Založnik, 2013). 

Podobno kot silicij tudi kalcij na površini lista najdemo v obliki kalcijevega karbonata. 

Kalcijeve strukture pomembno razpršujejo svetlobo, kar pomaga porazdeliti svetlobo znotraj 

listov. Sama disperzija svetlobe je lahko koristna za fotosintezo rastlin. Ponekod je kalcija v 

rastlini celo več, kot je samega silicija, zato je kalcij zelo pomembna spremenljivka (Klančnik, 

Vogel-Mikuš, Gaberščik idr., 2014). Njegova vloga pa ni samo ohranjanje trdne strukture 

rastline, pač pa tudi skrbno uravnavanje znotrajcelične koncentracije Ca2+, kar je pomembno za 

nemoteno delovanje procesov v rastlinskih celicah. Kalcijev karbonat se nalaga v fitolitih, ki 

jih najdemo v povrhnjici. Fitolitna telesa kalcija so pritrjena na periferno celično steno s 

silikatnim steblom. Slednji ima pomembno vlogo pri uravnavanju pH in pri shranjevanju kalcija 

ter ogljika (Klančnik, Vogel-Mikuš, Kelemen idr., 2014).  
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3. MATERIALI IN METODE DELA 
3.1 MATERIALI 

3.1.1 Vzorčenje 

Zdrave liste rušnate masnice (Deschampsia cespitosa L.) smo nabrali na štirih lokacijah v 

poletnih mesecih od junija do avgusta 2017. Lokacije vzorčenja so bile v Rakovem Škocjanu 

ob reki Rak (515 m n. m. v.; 45°47'44.08'' N, 14°17'20.16'' E), v Cerknici ob Cerkniškem jezeru 

(548 m n. m. v.; 45°45'43.75'' N, 14°21'38.10'' E), na resavi pod vrhom Komna (1625 m n. m. 

v.; 46°24'58.26'' N, 14°50'46.87'' E) ter na gozdnem robu na vznožju Komna (1409 m n. m. v.; 

46°25'17.68'' N, 14°49'46.63'' E). Nabrane liste smo shranili v vlažni vrečki. Na istih krajih smo 

nabrali še vzorce tal (cca. 30 g) in jih v papirnati vrečki prenesli v laboratorij.  

 

 

Slika 9: Lokacije vzorčenja rušnate masnice v Rakovem Škocjanu (A), na Cerkniškem polju 

(B), pod vrhom Komna (C) in na vznožju Komna (D) (foto: Alenka Gaberščik in Mateja 

Grašič) 

 

RAKOV ŠKOCJAN 

Rakov Škocjan leži med Cerkniškim in Planinskim poljem in je kraška dolina, skozi katero teče 

reka Rak. Dolina je zgrajena iz apnenčaste kamnine, ki je sorazmerno odporna, a jo ima moč 

raztapljati deževnica, ki pronica skozi površje in tako povzroča vidne spremembe v naravi. 
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Zaradi udiranja in rušenja stropa kraške jame, blizu katerega je tekla podzemna reka, je nastala 

zgoraj omenjena dolina, ki je na seznamu Svetovne naravne dediščine UNESCO.  

V reko Rak obdano z lazi in poplavnimi travniki se iztekajo vode iz podzemlja s Cerkniškega 

jezera in z Javornikov. Na bregovih reke in na poplavnih travnikih uspevajo vlagoljubne rastline 

(Notranjski regijski park, Rakov Škocjan).  

 

CERKNIŠKO POLJE  

Cerkniško polje se razteza med Babnim in Planinskim poljem. Na južnem delu Cerkniškega 

polja je presihajoče jezero, Cerkniško jezero. Gladina jezera se spreminja in je odvisna od 

letnega časa ter od količine padavin. V času, ko je polje najbolj poplavljeno, je površina jezera 

več kot 29 km2. Presihajoče Cerkniško jezero se na kraškem polju zadrži okoli devet mesecev 

in se pojavi vsako leto. Njegova površina zagotavlja življenjski prostor veliko ogroženim 

živalim in rastlinam. Jezero je bogato nahajališče ogroženih in zavarovanih rastlin, ki so se ob 

presihanju vode prilagodile na vodne in hkrati kopenske razmere (Notranjski regijski park, 

Cerkniško jezero). 

Cerkniško polje ima kraške značilnosti in je napolnjeno z vodo dvakrat na leto, spomladi in 

pozno jeseni (Kranjc, 1996). Zato na tem območju uspevajo rastline prilagojene na stalno 

nihanje vodnega režima (Gaberščik in sod., 2003).  

 

KOMEN 

Komen je del Smrekovškega pogorja, ki leži med Štajersko in Koroško, natančneje na 

severovzhodnem območju Kamniško-Savinjskih Alp. Pogorje sestavlja več vrhov, kot so Veliki 

Travnik (1637 m), Krnes (1613 m), Smrekovec (1577 m) in najvišji Komen (1684 m). Zaradi 

vulkanizma iz preteklosti tukaj prevladujejo magmatske kamnine, predvsem andezitni tuf in 

predornina andezita. Greben Smrekovškega pogorja je poraščen, le na Komnu in Krnesu so 

gole skale. Na območju severno od pogorja je pas, kjer so tla  kisla, zato tukaj najdemo rastline, 

ki jih drugod na drugih apnenčastih območjih ne najdemo (Burger, 1993).  

 

3.2 METODE DELA 

3.2.1 Merjenje odbojnosti in prepustnosti listov 

Sveže nabranim listom rušnate masnice smo v laboratoriju še isti dan izmerili optične lastnosti. 

Iz šopa listov, nabranega na posamezni lokaciji, smo izbrali 10 najprimernejših listov, ki so bili 

najbolj čvrsti in zeleni, ter jih položili v banjico na omočen papir, na polja označena od 1 do 

10. Očiščene sveže liste smo postavili pod integracijsko sfero ISP-30-6-R (Ocean Optics, Inc., 

FL, ZDA) povezano z optičnim kablom QP600-1-SR-BX (Ocean Optics, Inc., Dunedin, FL, 

ZDA) ter pri valovnih dolžinah med 280 nm in 800 nm na 0,3 nm natančno spektrometrično 

izmerili odbojnost in prepustnost lista na istem delu vsakega od desetih listov (n = 10). Listne 

površine so bile osvetljene s svetlobnim virom UV-VIS-NIR (DH-2000, Ocean Optics, Inc., 

Dunedin, ZDA). Pred pričetkom merjenja smo spektrometer umerili na 100-odstotno odbojnost 

s pomočjo bele referenčne plošče. Temni spekter smo določili tako, da smo ugasnili vir 

svetlobe. Liste smo po opravljenih meritvah uporabili za nadaljnje morfološke in anatomske 

meritve. 
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Slika 10: Priprava listov za merjenje optičnih lastnosti (foto: Grašič, 2017) 

 

Spektre vzorčnih listov smo izračunali po enačbi (Baltzer in Thomas, 2005): 

R = (Rv ‒ Rt)/(Rs ‒ Rt),                                                                                           ...(1) 

kjer je: 

Rv ‒  odboj svetlobe z listne površine, 

Rt ‒  referenca teme brez prisotnega lista in vira svetlobe, 

Rs ‒  referenca bele svetlobe brez prisotnega lista. 

 

3.2.2 Morfološke in anatomske meritve listov 

Vsakemu od desetih listov s posameznega rastišča smo odrezali približno 2 cm dolg del na 

razdalji od listnega dna in izmerili njegovi širino ter dolžino. Meritve vsakega delčka lista smo 

si zapisali na list papirja in jih uporabili za kasnejši izračun površine. Enake meritve smo 

izvajali za vsako lokacijo posebej. Še sveže listne dele smo nato ločeno zavili v aluminijasto 

folijo, jih primerno označili (ime lokacije, zaporedna številka) ter jih v sušilniku (Sterimatic 

ST-11, Instrumentaria, Zagreb) sušili 24 ur pri 105 °C. Potem je sledilo tehtanje suhe mase 

listov (tehtnica Sartorius). Iz mase suhih vzorcev smo izračunali specifično listno površino 

(SLA).  

 

SLA [cm2 mg-1] = P/ss,                                                                                             ...(2) 

kjer je: 

P ‒ površina vzorca [cm²], 

ss ‒ suha masa vzorca [mg]. 

 

Iz preostanka lista smo odrezali še tri po 2 cm dolge dele ter jih ločeno po lokacijah shranili v 

aluminijasto folijo in zamrznili v zamrzovalni skrinji pri ‒20 °C za kasnejše biokemijske 

analize. 
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Sledila sta priprava in izdelovanje mikroskopskih preparatov za anatomsko analizo listov. 

Košček lista smo vstavili v polistirenski blok in z britvico odrezali čim tanjši prečni prerez. 

Prerez smo prenesli v kapljico vode in glicerola na objektnem stekelcu ter pokrili s krovnim 

stekelcem tako, da smo dobili poltrajni preparat. S svetlobnim mikroskopom (Olympus CX41, 

100-kratna povečava) smo izmerili debelino kutikule in povrhnjice na spodnji in zgornji strani 

lista ter debelino mezofila.   

  

Slika 11: Prečni prerez lista rušnate masnice. Merjeni znaki so bili debelina zgornje kutikule 

(A), spodnje kutikule (B), zgornje povrhnjice (C), spodnje povrhnjice (D), najdebelejšega dela 

lista (E), najtanjšega dela lista (F). (foto: Mateja Grašič) 

 

Gostoto in dolžino bodičk ter listnih rež smo določali tako, da smo zgornjo in spodnjo stran 

lista premazali s prozornim lakom za nohte ter počakali nekaj časa, da se je lak posušil. Z lakom 

premazano mesto smo prelepili z lepilnim trakom in ga previdno odlepili, da je lak ostal na 

lepilnem traku. Delček traku s premazom smo zalepili na objektno stekelce ter s svetlobnim 

mikroskopom (Olympus, CX41, 400-kratna povečava) prešteli ter izmerili dolžino in širino 

(µm) bodičk in listnih rež na enoto površine (mm2). Enako smo naredili za zgornjo in spodnjo 

listno površino. Reže in bodičke smo prešteli ter premerili na petih vidnih poljih.                               
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Slika 12: Merjenje dolžine listnih rež (A) in bodičk (B) (foto: Mateja Grašič) 

 

3.2.3 Biokemijske analize listov 

Znotraj biokemijskih analiz smo spektrofotometrično določali vsebnost klorofilov, 

karotenoidov, antocianov in UV-absorbirajočih snovi.  

Vsebnost klorofilov in karotenoidov smo določali po metodi Lichtenthaler in Buschmann 

(2001). Predhodno zamrznjene vzorce smo strli v terilnici in jih ekstrahirali v 10 mL acetona in 

centrifugirali (Centrifuga Sigma 2-16PK z rotorjem 12141, s premerom 16,3 mm) 4 minute pri 

4000 rpm in 4 °C. Centrifugiran vzorec smo prelili v merilni valj in odčitali prostornino 

ekstrakta. S spektrofotometrom UV/VIS (Lambda 25, Perkin-Elmer, Norwalk, CT, ZDA) smo 

pri valovnih dolžinah 470, 645 in 662 nm izmerili absorbcijo.  

Vsebnost klorofilov (KI a in KI b) ter karotenoidov (Kar) smo izrazili na suho maso in 

površino vzorca:  

Kl a [mg g⁻¹ss; mg dm⁻²] = ca*V ss⁻¹ = (11,24 E662 – 2,04 E645) *V ss-1                ... (3)  

Kl b [mg g⁻¹ss; mg dm⁻²] = cb*V ss⁻¹ = (20,13 E645 – 4,19 E662) *V ss -1               ... (4)  

Kar [mg g⁻¹ss; mg dm⁻² ] = (1000 E470 ‒ 1,9 ca ‒ 63,14 cb)*V*ss⁻¹/214                 ... (5),  

kjer je: 

ca ‒ koncentracija klorofila a,  

cb ‒ koncentracija klorofila b,  

V ‒ prostornina ekstrakta [ml],  

ss ‒ suha masa vzorca [g], 

P ‒ površina vzorca [dm²], 

E ‒ absorpcija pri izbrani valovni dolžini. 

 

Vsebnost antocianov smo določali po Drummu in Mohru (1978). Vzorce, ki smo jih hranili v 

zamrzovalniku, smo strli v terilnici in jih ekstrahirali v 10 ml ekstrakcijskega medija (metanol 
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: HCl (37 %) = 99 : 1 (v/v)). Vse ekstrahirane vzorce smo položili v centrifugo in jih 

centrifugirali (Centrifuga Sigma 2-16PK z rotorjem 12141, s premerom 16,3 mm) 4 minute, pri 

4000 rpm in 4 °C. Prostornine ekstraktov  smo odčitali z merilnim valjem in nato vzorce shranili 

v omaro, kjer je bila tema. Vzorci so tam ostali 24 ur. Vsebnost antocianov smo izmerili pri 530 

nm z VIS-spektrofotometrom. Njihovo vsebnost smo izrazili v relativnih enotah.  

 

Ant (relativna enota) = E530 · V · P-1                                                                          ... (6), 

kjer je: 

E530 – absorpcija pri valovni dolžini 530 nm,  

             V – prostornina ekstrakta [ml],  

             P – površina vzorca [dm²]. 

 

Po Caldwellu (1968) smo določali vsebnost UV-B- (280–320 nm) in UV-A- (320–400 nm) 

absorbirajočih snovi. Predhodno zamrznjene vzorce smo strli v terilnici in jih ekstrahirali v 10 

ml ekstrakcijskega medija (metanol : destilirana voda : HCl (37 %) = 79 : 20 : 1 (v/v/v)). 

Pripravljene vzorce smo inkubirali 20 minut in jih nato centrifugirali 10 minut pri 4000 rpm in 

4 °C. Enako kot pri karotenoidih, klorofilih in antocianih smo tudi tukaj odčitali prostornino 

ekstraktov in nato spektrofotometrično izmerili absorpcijo UV-absorbirajočih snovi pri 

valovnih dolžinah od 280 do 400 nm.  Vsebnost snovi smo izračunali kot integral ekstinkcijskih 

vrednosti v območju od 280 do 320 nm ter od 320 do 400 nm. Vsebnost UV-absorbirajočih 

snovi smo izrazili v relativnih enotah:  

UV abs (relativna enota) = I ·  V ·  P-1 · 10-2                                                             …(7), 

kjer je: 

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

nm (UV-A abs), 

V – prostornina ekstrakta [ml],   

P – površina vzorca [cm-2]. 

 

3.2.4 Vsebnost kalcija in silicija 

S pomočjo rentgenske fluorescenčne spektrometrije (XRF) smo določili koncentracijo kalcija 

in silicija v listih. Posušen material smo homogenizirali v terilnici. Uprašene liste smo s 

pomočjo hidravlične stiskalnice stisnili  v tabletke in jih stehtali. Za analizo elementne sestave 

smo uporabili rentgensko fluorescenco z radioizotopskim vzbujanjem, pri čemer smo atome 

monokromatsko vzbujali z radioaktivnim 55Fe. Oddajanje fluorescenčnega sevanja smo zbrali 

z energijsko disperzijskim rentgenskim spektrometrom, opremljenim z detektorjem Si (Li) 

(Canberra, Meriden, ZDA). Analizo XRF smo izvedli v vakuumu in vzorce obsevali 5000 s, da 

smo dobili spektre s statističnimi podatki.  

Za elementno sestavo tal smo vzorce tal najprej posušili na zraku in jih presejali skozi sito z 

velikostjo por 0,5 x 0,5 mm. V tako pripravljenem prahu smo z analizo XRF izmerili vsebnost 

Ca in Si. Sledile so enake meritve kot pri listih, le da so bili ti vzorci nestisnjeni.  
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Slika 13: Vzorci tal, kjer je bila nabrana rušnata masnica. (foto: Mateja Grašič) 

 

Analiza strukture tal je bila narejena na Infrastrukturnem centru za pedologijo in varstvo okolja 

(Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo). Za našo raziskavo so prišli v poštev naslednji 

parametri: tekstura tal, pH, organska snov ter karbonati. Organska snov je bila določena v 

raztopini s prebitkom K2Cr2O7 v H2SO4 s pomočjo Walkley-Blackove metode z določenimi 

modifikacijami. Deleži peščene, muljaste in ilovnate teksturne frakcije so bili določeni s 

sedimentacijsko pipetno metodo.  

   

3.2.5 Statistična analiza podatkov 

Dobljene podatke meritve smo predstavili s pomočjo deskriptivne in interferenčne statistike. Iz 

podatkov smo izračunali povprečje in standardni odklon (Microsoft Excel 2016), prav tako smo 

v tem programu izrisali tudi potrebne grafe.  

Z multivariantno analizo podatkov smo določili dejavnike, ki razložijo največ variabilnosti 

odbojnih in presevnih spektrov izbranih rastlin z različnih rastišč.  

Statistična analiza podatkov je bila izvedena s programom SPSS statistics 22.0. Za ugotavljanje 

normalnosti podatkov smo slednje testirali s Shapiro-Wilkovim testom, z Levenovimi testi pa 

smo analizirali homogenost variance. Za ugotavljanje razlik med lokacijami vzorčenja smo za 

vsako merjeno lastnost posebej uporabili analizo variance (ANOVA) z Ducanovim posttestom. 

Za analizo odnosov med različnimi merjenimi lastnostmi smo uporabili korelacijsko analizo  s 

Pearsonovim korelacijskim koeficientom). S pomočjo te analize smo želeli ugotoviti, ali so bile 

v obeh primerih statistično pomembne razlike, če so bile vrednosti p ≤ 0,05. 
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4. REZULTATI 
4.1 RELATIVNA ODBOJNOST IN PRESEVNOST LISTOV 
4.1.1 Relativna odbojnost  

S spodnjega grafa (Slika 14), ki prikazuje relativno odbojnost listov z izbranih rastišč pri 

različnih valovnih dolžinah, je razvidno, da je največ razlik v relativni odbojnosti v vidnem delu 

spektra. Najvišjo odbojnost v vidnem delu spektra (400–700 nm) imajo listi, nabrani pod vrhom 

Komna, sledijo listi rastlin v Rakovem Škocjanu in na območju Cerkniškega jezera, najnižjo 

odbojnost pa imajo listi, nabrani ob gozdnem robu na vznožju Komna. Statistično pomembna 

razlika v odbojnosti med različnimi lokacijami se pojavi tudi v območju NIR (700–887 nm), 

kjer imajo listi, nabrani pod vrhom Komna, statistično značilno najvišjo odbojnost. Rastline s 

preostalih treh rastišč imajo nižjo odbojnost in med njimi ni razlik. V območju UV (290–400 

nm) so razlike manj izrazite, vendar statistična analiza vseeno pokaže nekaj značilnih razlik 

(Tabela 1). Najvišjo odbojnost v UV-B-spektru opazimo pri listih iz Rakovega Škocjana, 

nekoliko manjšo pri listih z območja Cerkniškega jezera, še manjšo odbojnost zasledimo pri 

listih z vznožja Komna in najmanjšo odbojnost pri listih izpod vrha Komna. Če podrobneje 

pogledamo UV-A-spekter, vidimo, da  imajo listi iz Rakovega Škocjana najvišjo odbojnost, 

sledijo jim listi z vznožja Komna, nato listi z območja Cerkniškega jezera ter na koncu še listi 

izpod vrha Komna, ki imajo najmanjšo odbojnost.   

 

  

Slika 14: Relativna odbojnost [%] listov rušnate masnice z različnih rastišč 
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Tabela 1: Razlike v relativni odbojnosti listov rušnate masnice z različnih rastišč  

Spektre odbojnosti smo povprečili znotraj 5-nm intervalov; statistično značilne razlike med 

lokacijami vzorčenja so označene z različnimi črkami (p ≤ 0,05; Duncanov test). 

Spekter odbojnosti 
Lokacija vzorčenja 

Rakov  

Škocjan 

Cerkniško  

jezero 

Pod vrhom 

Komna 

Vznožje  

Komna 

UV-B c bc a ab 

UV-A c b a bc 

Vijolična b b a a 

Modra c bc ab a 

Zelena c b c a 

Rumena bc b c a 

Rdeča b b b a 

NIR a a b a 

 

4.1.2 Relativna presevnost 

Slika 15 prikazuje relativno presevnost listov vrste Deschampsia cespitosa z različnih rastišč. 

V vidnem delu spektra imajo najvišjo presevnost listi, nabrani pod vrhom Komna, najnižjo pa 

listi, nabrani na območju Cerkniškega jezera in Rakovega Škocjana. Kot lahko vidimo iz Tabele 

2, med slednjima v presevnosti ni statistično značilnih razlik. V NIR-delu spektra imajo najvišjo 

presevnost listi, nabrani na vznožju Komna, vendar pa je presevnost zelo podobna tisti pri listih, 

nabranih pod vrhom Komna, zato med njima ni statistično značilnih razlik. Najmanjšo relativno 

presevnost v NIR-območju imajo listi, nabrani na območju Cerkniškega jezera. Presevnost 

listov v UV-delu spektra (200–400 nm) je blizu ničle, kar pomeni, da zelo malo svetlobe iz tega 

dela spektra pride skozi list. Na tem območju med izbranimi lokacijami vzorčenja ne vidimo 

statistično značilnih razlik v presevnosti.  

 

Slika 15: Povprečna relativna presevnost [%] listov rušnate masnice z različnih rastišč 
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Tabela 2: Razlike v relativni presevnosti listov rušnate masnice z različnih rastišč 

Spektre presevnosti smo povprečili znotraj 5-nm intervalov; statistično značilne razlike med 

lokacijami vzorčenja so označene z različnimi črkami (p ≤ 0,05; Duncanov test). 

Spekter presevnosti 
Lokacija vzorčenja 

Rakov  

Škocjan 

Cerkniško  

jezero 

Pod vrhom 

Komna 

Vznožje  

Komna 

UV-B a a a a 
UV-A a a a a 
Vijolična a a a a 
Modra a a b ab 

Zelena a a b a 

Rumena a a b a 

Rdeča a a b a 

NIR ab a b b 

 

4.2 MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI LISTOV 

Iz Tabele 3 je razvidno, da so bili listi iz Rakovega Škocjana in z območja Cerkniškega jezera 

primerljive debeline in statistično značilno tanjši od listov izpod vrha in z vznožja Komna. To 

velja za debelino tako na najširšem kot najožjem delu listov.  

Dolžina bodičk je bila na vsaki lokaciji vzorčenja statistično različna od preostalih lokacij.  

Listi iz Rakovega Škocjana so imeli primerljivo specifično listno površino z listi izpod vrha 

Komna in z območja Cerkniškega jezera ter statistično značilno manjšo specifično listno 

površino kot listi z vznožja Komna. 

Kutikula je bila najdebelejša pri listih izpod vrha Komna, enako velja za povrhnjico, ki je 

primerljive debeline tudi na vznožju Komna. Te rastline so imele tudi največjo dolžino listnih 

rež, medtem ko njihova gostota ni bila tako različna. Podobno velja za bodičke, ki jih je bilo pri 

listih rastlin na vznožju in vrhu Komna značilno manj, še posebej pa je bila ta razlika izrazita 

na zgornji strani lista. 

Kutikula spodnje listne površine je bila najdebelejša pri listih izpod vrha Komna in z območja 

Cerkniškega jezera. Rastline izpod vrha Komna so imele primerljivo debelino povrhnjice z 

rastlinami z vznožja Komna. Podobno velja za dolžino listnih rež, ki so primerljive velikosti na 

slednjih dveh lokacijah. Največjo gostoto bodičk so imele rastline z območja Cerkniškega 

jezera, to pa ne velja za dolžino bodičk, ki je bila največja pri rastlinah izpod vrha Komna.  
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Tabela 3: Morfološke značilnosti listov rušnate masnice z različnih rastišč  

Podatki so podani kot povprečje ± standardni odklon; statistično značilne razlike med 

lokacijami vzorčenja za vsako posamezno merjeno lastnost so označene z različnimi črkami (p 

≤ 0,05; Duncanov test). 

Merjena lastnost lista 

Lokacija vzorčenja 

Rakov  

Škocjan 

Cerkniško 

jezero 

Pod vrhom 

Komna 

Vznožje 

Komna 

Debelina lista (najširši del) (µm) 427,0 ± 68,0a 418,0 ± 62,0a 514,0 ± 27,0b 507,0 ± 48,0b 

Debelina lista (najožji del) (µm) 58,0 ± 5,0a 60,0 ± 5,0ab 66,0 ± 6,0bc 71,0 ± 12,0c 

Dolžina daljših bodičk (µm) 39,0 ± 7,0b 32,0 ± 3,0a 56,0 ± 5,0d 46,0 ± 7,0c 

Specifična listna površina (cm2 mg-1) 0,127 ± 0,038ab 0,134 ± 0,020b 0,105 ± 0,021a 0,169 ± 0,022c 

Zgornja listna površina     

Kutikula (µm) 4,3 ± 0,6a 5,3 ± 0,3b 6,8 ± 1,0c 4,6 ± 1,0a 

Povrhnjica (µm) 10,8 ± 1,6b 8,7 ± 0,9a 13,8 ± 1,5c 14,8 ± 2,6c 

Gostota listnih rež (mm-2) 254,0 ± 27,0bc 279,0 ± 34,0c 242,0 ± 32,0b 193,0 ± 42,0a 

Dolžina listnih rež (µm) 33,8 ± 3,8a 32,7 ± 2,7a 37,0 ± 3,1b 37,3 ± 2,7b 

Gostota bodičk (mm-2) 342,0 ± 154,0b 389,0 ± 126,0b 123,0 ± 68,0a 164,0 ± 54,0a 

Dolžina bodičk (µm) 20,4 ± 4,8a 23,6 ± 3,8a 24,4 ± 3,9a 21,5 ± 3,9a 

Spodnja listna površina     

Kutikula (µm) 4,7 ± 0,5a 6,1 ± 0,6b 6,8 ± 1,0b 4,5 ± 1,2a 

Povrhnjica (µm) 11,7 ± 1,1b 9,6 ± 1,3a 14,3 ± 0,8c 14,2 ± 1,7c 

Gostota listnih rež (mm-2) 44,0 ± 19,0a 41,0 ± 16,0a 47,0 ± 8,0a 50,0 ± 11,0a 

Dolžina listnih rež (µm) 33,4 ± 3,1b 29,7 ± 3,1a 35,4 ± 1,5b 35,4 ± 3,9b 

Gostota bodičk (mm-2) 184,0± 52,0a 378,0 ± 66,0c 169,0 ± 35,0a 246,0 ± 52,0b 

Dolžina bodičk (µm) 20,7 ± 2,1a 21,4 ± 2,1a 24,0 ± 2,5b 20,5 ± 2,3a 

 

 
4.3 BIOKEMIJSKE ZNAČILNOSTI LISTOV 

Vsebnost klorofila a izstopa pri listih z vznožja Komna in je statistično značilno višja od 

izmerjene vsebnosti v listih iz Rakovega Škocjana, z območja Cerkniškega jezera in izpod vrha 

Komna, med katerimi ni statistično značilnih razlik. Enako velja za karotenoide in antociane, 

medtem ko pri klorofilu b ni takega trenda. 

Vsebnost UV-B- in UV-A-absorbirajočih snovi je glede na druge lokacije vzorčenja statistično 

značilno višja pri listih izpod vrha Komna.  

 

Tabela 4: Biokemijske značilnosti listov rušnate masnice z različnih rastišč 

Podatki so podani kot povprečje ± standardni odklon; statistično značilne razlike med 

lokacijami vzorčenja za vsako posamezno merjeno lastnost so označene z različnimi črkami (p 

≤ 0,05; Duncanov test). 

Merjena lastnost lista 

Lokacija vzorčenja 

Rakov  

Škocjan 

Cerkniško 

jezero 

Pod vrhom 

Komna 

Vznožje 

Komna 

Klorofil a (mg cm-2) 0,020 ± 0,006a 0,022 ± 0,005a 0,020 ± 0,005a 0,035 ± 0,006b 

Klorofil b (mg cm-2) 0,011 ± 0,004ab 0,012 ± 0,004b 0,009 ± 0,002a 0,016 ± 0,003c 

Karotenoidi (mg cm-2) 0,006 ± 0,002a 0,006 ± 0,002a 0,006 ± 0,002a 0,009 ± 0,002b 

Antociani (relativne enote cm-2) 0,419 ± 0,147a 0,448 ± 0,094a 0,366 ± 0,080a 0,585 ± 0,192b 

UV-B-absorbirajoče snovi (relativne 

enote cm-2) 
1,930 ± 0,470a 1,860 ± 0,470a 2,140 ± 0,600b 1,220 ± 0,190a 

UV-A-absorbirajoče snovi (relativne 

enote cm-2) 
2,950 ± 0,900a 2,620 ± 0,800a 3,330 ± 1,250b 1,700 ± 0,350a 
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4.4 ELEMENTNA SESTAVA LISTOV IN TAL 

Podatki iz Tabele 5 za vsebnost silicija v listih kažejo, da je ta najvišja na vznožju Komna.  

Opazimo lahko, da se vsebnost silicija na tej lokaciji statistično značilno razlikuje glede na 

Rakov Škocjan in območje Cerkniškega jezera, kjer ga je vidno manj, hkrati pa je podobna 

vsebnosti silicija v listih izpod vrha Komna.  

Vsebnost kalcija v listih iz Rakovega Škocjana in z območja Cerkniškega jezera je majhna ter 

se značilno ne razlikuje, vendar pa se listi s teh dveh lokacij statistično značilno razlikujejo tako 

glede na liste izpod vrha Komna, kjer je vsebnost kalcija najmanjša, kot tudi glede na liste z 

vznožja Komna, kjer ga je največ. Prav tako se statistično značilne razlike pojavljajo med 

obema lokacijama Komna.  

 

Slika 16: Vsebnost silicija (Si) in kalcija (Ca) v listih rušnate masnice z različnih lokacij 

vzorčenja 

Podatki so podani kot povprečje ± standardni odklon. Statistično značilne razlike med 

lokacijami vzorčenja za vsak element so označene z različnimi črkami (p ≤ 0,05; Duncanov 

test). 

Vsebnost silicija v tleh na območju pod vrhom Komna in v Rakovem Škocjanu je statistično 

značilno enaka. Vendar pa se ti dve lokaciji statistično značilno razlikujeta glede na območje 

Cerkniškega jezera z daleč najvišjo vsebnostjo silicija v tleh ter glede na vznožje Komna, kjer 

je njegova vsebnost višja kot pri prvih dveh lokacijah. Med slednjima lokacijama prav tako 

obstaja statistično značilna razlika.  

Kalcija je najmanj v tleh pod vrhom Komna. Njegova vsebnost v tleh pod vrhom Komna se 

statistično značilno razlikuje glede na preostale tri lokacije vzorčenja, ki kažejo višjo vsebnost 

kalcija v tleh (Tabela 5).  
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Slika 17: Vsebnost silicija (Si) in kalcija (Ca) v tleh rušnate masnice z različnih lokacij 

vzorčenja 

Podatki so podani kot povprečje ± standardni odklon. Statistično značilne razlike med 

lokacijami vzorčenja za vsak element so označene z različnimi črkami (p ≤ 0,05; Duncanov 

test). 

Tabela 5: Elementna sestava listov rušnate masnice ter elementna sestava tal z izbranih rastišč 

Podatki so podani kot povprečje ± standardni odklon; statistično značilne razlike med 

lokacijami vzorčenja za posamezni element so označene z različnimi črkami (p ≤ 0,05; 

Duncanov test). 

Element 

Lokacija vzorčenja 

Rakov  

Škocjan 

Cerkniško 

jezero 

Pod vrhom 

Komna 

Vznožje 

Komna 

Listi     

Si (% suhe mase) 1,03 ± 0,28ab 0,83 ± 0,37a 1,27 ± 0,36bc 1,53 ± 0,44c 

P (% suhe mase) 0,14 ± 0,03c 0,07 ± 0,01a 0,07 ± 0,02a 0,11 ± 0,02b 

S (% suhe mase) 0,10 ± 0,03a 0,12 ± 0,05ab 0,11 ± 0,02a 0,15 ± 0,03b 

Cl (% suhe mase) 0,32 ± 0,20a 0,32 ± 0,16a 0,34 ± 0,06a 0,25 ± 0,04a 

K (% suhe mase) 1,00 ± 0,31a 1,28 ± 0,46a 1,98 ± 0,36b 2,87 ± 0,34c 

Ca (% suhe mase) 0,45 ± 0,11b 0,41 ± 0,10b 0,20 ± 0,03a 0,55 ± 0,07c 

Tla     

Si (masni %) 6,56 ± 0,94a 11,09 ± 2,42c 4,94 ± 1,92a 8,67 ± 1,64b 

S (masni %) 0,04 ± 0,01a 0,04 ± 0,01a 0,05 ± 0,02b 0,03 ± 0,01a 

Cl (masni %) 0,03 ± 0,01ab 0,03 ± 0,01a 0,04 ± 0,02b 0,04 ± 0,01b 

K (masni %) 0,86 ± 0,13b 0,43 ± 0,04a 0,54 ± 0,25a 1,09 ± 0,11c 

Ca (masni %) 2,74 ± 1,42b 3,16 ± 1,92b 0,23 ± 0,07a 3,65 ± 0,73b 
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Iz Tabele 6 je razvidno, da je na območju Rakovega Škocjana največ melja, zato tla s te lokacije 

uvrščamo v teksturni razred meljaste ilovice. Tla na območju Cerkniškega jezera so veliko bolj 

peščena kot v Rakovem Škocjanu, imajo pa tudi velik odstotek melja, zaradi česar spadajo med 

ilovnata tla. Vzorcu tal izpod vrha Komna zaradi zelo visokega deleža organske snovi teksture 

tal ni bilo mogoče določiti. Za tla na vznožju Komna je analiza pokazala visok delež peska in 

nekoliko manj melja, zato jih uvrščamo v teksturni razred peščene ilovice. 

 

Tabela 6: Tekstura tal z različnih lokacij vzorčenja rušnate masnice 

 Tekstura tal (%) 

Lokacija vzorčenja Pesek  
Melj, 

grobi  
Melj, fini  Melj, skupni  Glina  Teksturni razred 

Rakov Škocjan 18,9 21,7 32,6 54,3 26,8 Meljasta ilovica 

Cerkniško jezero 47,7 24,7 20,4 45,1 7,2 Ilovica 

Pod vrhom Komna / / / / / / 

Vznožje Komna 54,4 14,2 22,7 36,9 8,7 Peščena ilovica 

Oznaka: / ‒ Zaradi zelo visokega deleža organske snovi teksture tal ni bilo mogoče določiti 

 

Iz Tabele 7 vidimo, da je pH tal na območju Rakovega Škocjana in z območja Cerkniškega 

jezera enak. Zelo podoben, nevtralen pH kažejo tudi tla na vznožju Komna. Delež organske 

snovi v tleh je v Rakovem Škocjanu višji kot na območju Cerkniškega jezera. Tla izpod vrha 

Komna imajo precej nižji pH in višji delež organske snovi v primerjavi z vsemi drugimi 

lokacijami vzorčenja.  
 

Tabela 7: Analiza strukture tal in pH tal z različnih lokacij vzorčenja rušnate masnice 

 Struktura tal in vrednost pH  

Lokacija vzorčenja pH v CaCl2 Organska snov (%) C  (%) 

Rakov Škocjan 6,9 11,8 8,02 

Cerkniško jezero 6,9 6,6 7,71 

Pod vrhom Komna 4,1 42,9 23,20 

Vznožje Komna 7,0 9,1 6,99 

 
 

4.5 KORELACIJE MED MORFOLOŠKIMI, BIOKEMIJSKIMI IN OPTIČNIMI 

LASTNOSTMI LISTOV TER ELEMENTNO SESTAVO LISTOV IN TAL 
 

Korelacije smo izračunali s pomočjo Pearsonovega koeficienta za vse parametre in rezultate 

predstavili v tabelah glede na opazovani spekter (Tabele 8‒12).  

Rezultati korelacijske analize med elementno sestavo listov in tal  (Tabela 8) so pokazali šibko 

pozitivno korelacijo med vsebnostjo silicija v tleh in vsebnostjo kalcija v listih. Pokazali so tudi 

močno pozitivno korelacijo med vsebnostjo kalcija v tleh in vsebnostjo kalcija v listih, medtem 

ko tovrstne povezave v primeru silicija ni bilo. 
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Tabela 8: Korelacije med elementno sestavo listov in elementno sestavo tal rušnate masnice 

Prikazane so vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta. Statistično značilne 

korelacijske vrednosti so obarvane svetlo sivo (0,01 < p ≤ 0,05) ali temno sivo (p ≤ 0,01).  

Korelacijske vrednosti z negativnim predznakom so negativne (ob povečanju ene lastnosti se 

druga zmanjša), pozitivne vrednosti pa kažejo pozitivno korelacijo (ob povečanju ene lastnosti 

se poveča tudi druga).  

 Elementna sestava listov 

Elementna sestava tal 

% Si /maso 

listov 

% P/maso 

listov 

% S/maso 

listov 

% Cl/maso 

listov 

% 

K/maso 

listov 

% Ca/maso 

listov 

% Si/maso tal 0,005 ‒0,136 0,271 0,120 0,031 0.386 

% S/maso tal 0,076 ‒0,270 ‒0,307 0,098 ‒0,235 ‒0.530 

% Cl/maso tal 0.542 0,134 0,240 0,106 0.402 ‒0,061 

% K/maso tal 0.529 0.592 0,262 ‒0,127 0.432 0,563 

% Ca/maso tal ‒0,132 0,229 ‒0,082 ‒0.410 ‒0,056 0.559 

 

Korelacije med odbojnostjo v določenih spektralnih pasovih in posameznimi morfološkimi in 

biokemijskimi parametri iz Tabele 9 kažejo, da odbojnost v območju UV-B-spektra močno 

pozitivno korelira z gostoto bodičk na zgornji povrhnjici ter močno negativno z debelino lista, 

zgornje kutikule, spodnje povrhnjice ter z dolžino listnih rež na spodnji povrhnjici. Kaže tudi 

šibko negativno korelacijo z debelino zgornje povrhnjice, spodnje kutikule in z dolžino daljših 

bodičk. Odbojnost v območju UV-A-spektra močno pozitivno korelira z gostoto bodičk na 

zgornji strani lista in šibko pozitivno s specifično listno površino ter vsebnostjo klorofila b. 

Poleg tega odbojnost v omenjenem območju spektra močno negativno korelira z debelino 

zgornje  in spodnje kutikule ter šibko negativno z debelino lista in dolžino daljših bodičk. 

Vijolični del spektra odbojnosti je v močni pozitivni korelaciji z gostoto bodičk zgornje 

povrhnjice in v močno negativni korelaciji z debelino lista, debelino zgornje in spodnje 

povrhnjice ter zgornje kutikule, šibkejšo negativno korelacijo pa kaže z debelino spodnje 

kutikule. Iz Tabele 9 je razvidno, da je v modrem delu spektra odbojnost močno pozitivno 

povezana z gostoto bodičk na zgornji strani lista in šibkeje pozitivno povezana z gostoto listnih 

rež na zgornji strani lista. Odbojnost v modrem spektru poleg tega močno negativno korelira z 

debelino lista zgornje ter spodnje povrhnjice z vsebnostjo klorofila a in karotenoidov ter šibko 

negativno z dolžino daljših bodičk in šibko pozitivno z gostoto listnih rež na zgornji strani lista. 

Odbojnost v zelenem delu spektra močno pozitivno korelira z dolžino bodičk na spodnji strani 

lista, z vsebnostjo UV-B- in UV-A-absorbirajočih snovi ter šibko pozitivno z debelino spodnje 

kutikule in z gostoto listnih rež na zgornji strani lista. V tem delu spektra lahko opazimo močno 

negativno korelacijo med odbojnostjo in vsebnostjo klorofila a in b, karotenoidov in 

antocianov. Odbojnost v rumenem delu spektra kaže enake korelacije z navedenimi parametri 

kot v primeru zelenega dela, le da opazimo še šibko pozitivno korelacijo z debelino zgornje 

kutikule. Odbojnost rdečega dela spektra močno pozitivno korelira z dolžino bodičk na spodnji 

strani lista, z gostoto listnih rež zgoraj ter z vsebnostjo UV-B- in UV-A-absorbirajočih snovi. 

Močno negativno korelira s specifično listno površino, z vsebnostjo klorofila a in b, 

karotenoidov ter antocianov, šibko negativno pa z debelino zgornje povrhnjice. V NIR-območju 

je odbojnost v šibki pozitivni korelaciji z debelino spodnje kutikule in dolžino bodičk na spodnji 

povrhnjici ter v šibki negativni korelaciji z vsebnostjo klorofila b.  
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Tabela 9: Korelacije med odbojnostjo v določenih spektralnih pasovih in morfološkimi ter 

biokemijskimi lastnostmi pri listih rušnate masnice  

Prikazane so vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta. Statistično značilne 

korelacijske vrednosti so obarvane svetlo sivo (0,01 < p ≤ 0,05) ali temno sivo (p ≤ 0,01).  

Korelacijske vrednosti z negativnim predznakom so negativne (ob povečanju ene lastnosti se 

druga zmanjša), pozitivne vrednosti pa kažejo pozitivno korelacijo (ob povečanju ene lastnosti 

se poveča tudi druga).  

Odbojnost 

Območje svetlobnega spektra 

UV-B UV-A Vijolično Modro Zeleno Rumeno Rdeče NIR 

Morfološki parametri 

Debelina lista (najširši del) ‒0,480 ‒0,390 ‒0,571 ‒0,521 ‒0,135 ‒0,139 ‒0,252 0,234 

Debelina lista (najožji del) ‒0,121 ‒0,015 ‒0,265 ‒0,310 ‒0,242 ‒0,242 ‒0,276 0,222 

Zgornja kutikula ‒0,452 ‒0,668 ‒0,459 ‒0,203 0,289 0,312 0,221 0,306 

Zgornja povrhnjica ‒0,343 ‒0,157 ‒0,430 ‒0,487 ‒0,297 ‒0,296 ‒0,370 0,094 

Spodnja kutikula ‒0,326 ‒0,628 ‒0,332 ‒0,059 0,358 0,375 0,303 0,374 

Spodnja povrhnjica ‒0,426 ‒0,252 ‒0,442 ‒0,434 ‒0,140 ‒0,134 ‒0,222 0,245 

Dolžina listnih rež zgoraj ‒0,436 ‒0,306 ‒0,290 ‒0,311 ‒0,203 ‒0,195 ‒0,231 0,097 

Dolžina bodičk zgoraj ‒0,135 ‒0,202 ‒0,043 0,095 0,259 0,284 0,276 0,294 

Dolžina listnih rež spodaj ‒0,201 ‒0,102 ‒0,258 ‒0,275 ‒0,104 ‒0,114 ‒0,167 0,239 

Dolžina bodičk spodaj ‒0,044 ‒0,265 ‒0,084 0,178 0,439 0,468 0,438 0,360 

Dolžina daljših bodičk ‒0,389 ‒0,365 ‒0,423 ‒0,335 0,070 0,070 ‒0,035 0,294 

Gostota listnih rež zgoraj 0,127 ‒0,091 0,221 0,368 0,372 0,380 0,413 0,055 

Gostota bodičk zgoraj 0,514 0,429 0,604 0,560 0,122 0,109 0,229 ‒0,200 

Gostota listnih rež spodaj 0,097 0,160 ‒0,111 ‒0,110 ‒0,007 ‒0,009 ‒0,050 ‒0,034 

Gostota bodičk spodaj 0,114 0,026 0,104 0,083 ‒0,212 ‒0,194 ‒0,110 ‒0,111 

Specifična listna površina 0,186 0,358 0,052 ‒0,179 ‒0,587 ‒0,589 ‒0,519 ‒0,264 

Biokemijski parametri 

Klorofil a ‒0,100 0,103 ‒0,240 ‒0,442 ‒0,743 ‒0,725 ‒0,688 ‒0,077 

Klorofil b 0,263 0,383 0,085 ‒0,158 ‒0,626 ‒0,615 ‒0,539 ‒0,313 

Karotenoidi ‒0,192 ‒0,042 ‒0,311 ‒0,434 ‒0,613 ‒0,591 ‒0,577 0,016 

UV-B-absorbirajoče snovi 0,031 ‒0,179 0,024 0,279 0,515 0,539 0,506 0,059 

UV-A-absorbirajoče snovi ‒0,001 ‒0,180 ‒0,002 0,240 0,489 0,510 0,470 0,069 

Antociani 0,082 0,221 ‒0,073 ‒0,281 ‒0,617 ‒0,596 ‒0,538 ‒0,133 

 

Rezultati korelacije med odbojnostjo v določenih spektralnih pasovih ter elementno sestavo tal 

in listov (Tabela 10) kažejo na močno pozitivno korelacijo med vsebnostjo kalcija v listih in 

odbojnostjo v UV-A-delu spektra. V območju zelenega dela spektra vidimo močno negativno 

korelacijo med odbojnostjo in vsebnostjo kalcija v listih in tleh ter prav tako vsebnostjo silicija 

v tleh. Odbojnost v območju rumenega dela spektra kaže enake korelacije kot v primeru 

zelenega dela spektra. Odbojnost rdečega dela spektra šibko negativno korelira z vsebnostjo 

silicija v listih in tleh ter močno negativno z vsebnostjo kalcija v listih in tleh. V območju NIR 

je odbojnost v močni negativni korelaciji le z vsebnostjo kalcija v listih.  
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Tabela 10: Korelacije med odbojnostjo v določenih spektralnih pasovih in elementno sestavo 

listov ter elementno sestavo tal rušnate masnice  

Prikazane so vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta. Statistično značilne 

korelacijske vrednosti so obarvane svetlo sivo (0,01 < p ≤ 0,05) ali temno sivo (p ≤ 0,01).  

Korelacijske vrednosti z negativnim predznakom so negativne (ob povečanju ene lastnosti se 

druga zmanjša), pozitivne vrednosti pa kažejo pozitivno korelacijo (ob povečanju ene lastnosti 

se poveča tudi druga).  

Odbojnost 

Območje svetlobnega spektra 

UV-B UV-A Vijolično Modro Zeleno Rumeno Rdeče NIR 

Elementna sestava listov 

% Si/maso listov ‒0,008 0,108 ‒0,149 ‒0,253 ‒0,286 ‒0,289 ‒0,314 ‒0,119 

% Ca/maso listov 0,173 0,479 0,155 ‒0,169 ‒0,627 ‒0,640 ‒0,576 ‒0,582 

Elementna sestava tal 

% Si/maso tal 0,263 0,233 0,195 0,046 ‒0,421 ‒0,417 ‒0,317 ‒0,273 

% Ca/maso tal 0,045 0,288 0,018 ‒0,215 ‒0,507 ‒0,517 ‒0,474 ‒0,302 

 

Korelacije med posameznimi morfološkimi in biokemijskimi parametri in presevnostjo (Tabela 

11) v območju UV-B- in UV-A-spektra ne kažejo nobene povezanosti. Presevnost vijoličnega 

dela spektra šibko pozitivno korelira z dolžino listnih rež na spodnji strani lista in z dolžino 

daljših bodičk. V modrem delu spektra je prisotna šibka pozitivna korelacija med presevnostjo 

in dolžino listnih rež na spodnji strani lista ter močna pozitivna korelacija med presevnostjo in 

dolžino daljših bodičk. Presevnost v območju zelenega spektra šibko pozitivno korelira z 

debelino zgornje kutikule in z dolžino bodičk na spodnji strani lista,  šibko negativno z gostoto 

bodičk na zgornji in spodnji strani lista ter močno pozitivno z dolžino daljših bodičk. Rumeni 

del spektra presevnosti kaže enake korelacije kot zeleni del spektra, razen gostote bodičk zgoraj, 

ki ne kaže značilne povezanosti s presevnostjo v tem delu spektra. V rdečem delu spektra se 

kaže šibka pozitivna korelacija med presevnostjo in dolžino bodičk na spodnji strani lista ter 

dolžino daljših bodičk. V NIR-delu spektra vidimo šibko pozitivno korelacijo med presevnostjo 

in dolžino listnih rež na spodnji strani lista in dolžino daljših bodičk ter šibko negativno 

korelacijo med presevnostjo in gostoto bodičk na spodnji strani lista. 
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Tabela 11: Korelacije med presevnostjo v določenih spektralnih pasovih in morfološkimi ter 

biokemijskimi lastnostmi pri listih rušnate masnice  

Prikazane so vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta. Statistično značilne 

korelacijske vrednosti so obarvane svetlo sivo (0,01 < p ≤ 0,05) ali temno sivo (p ≤ 0,01).  

Korelacijske vrednosti z negativnim predznakom so negativne (ob povečanju ene lastnosti se 

druga zmanjša), pozitivne vrednosti pa kažejo pozitivno korelacijo (ob povečanju ene lastnosti 

se poveča tudi druga).  

  

Iz Tabele 12 je razvidno, da v UV-A- in UV-B- ter v vijoličnem delu spektra ni korelacije med 

presevnostjo in elementno sestavo listov ter tal. Vsebnost kalcija v tleh močno negativno 

korelira s presevnostjo v modrem, zelenem, rumenem in rdečem delu spektra ter šibko 

negativno s presevnostjo v NIR-delu spektra. Vsebnost silicija v tleh šibko negativno korelira 

s presevnostjo v zelenem, rumenem in rdečem delu spektra. Presevnost v zelenem in rumenem 

delu spektra je šibko negativno povezana z vsebnostjo kalcija v listih. Vsebnost silicija v listih 

kaže le  šibko pozitivno korelacijo s presevnostjo v NIR-delu svetlobnega spektra. 

 

 

 

 Območje svetlobnega spektra 

Presevnost UV-B UV-A Vijolično Modro Zeleno Rumeno Rdeče NIR 

Morfološki parametri 

Debelina lista (najširši del) ‒0,191 ‒0,130 0,172 0,204 0,200 0,194 0,172 0,141 

Debelina lista (najožji del) ‒0,130 0,030 0,374 0,326 0,228 0,222 0,221 0,112 

Zgornja kutikula ‒0,248 ‒0,285 0,076 0,210 0,321 0,321 0,230 ‒0,079 

Zgornja povrhnjica ‒0,144 ‒0,055 0,165 0,174 0,163 0,156 0,128 0,208 

Spodnja kutikula ‒0,153 ‒0,234 0,032 0,174 0,278 0,283 0,210 ‒0,105 

Spodnja povrhnjica 0,017 0,065 0,243 0,275 0,262 0,260 0,237 0,268 

Dolžina listnih rež zgoraj 0,018 0,066 0,214 0,202 0,172 0,170 0,133 0,148 

Dolžina bodičk zgoraj 0,015 0,025 0,216 0,239 0,256 0,257 0,225 ‒0,074 

Dolžina listnih rež spodaj 0,210 0,272 0,367 0,352 0,280 0,271 0,300 0,365 

Dolžina bodičk spodaj 0,062 0,015 0,173 0,284 0,348 0,350 0,317 0,018 

Dolžina daljših bodičk ‒0,042 0,014 0,345 0,411 0,426 0,422 0,381 0,324 

Gostota listnih rež zgoraj ‒0,020 ‒0,152 ‒0,253 ‒0,159 ‒0,105 ‒0,093 ‒0,093 ‒0,148 

Gostota bodičk zgoraj 0,268 0,217 ‒0,129 ‒0,202 ‒0,314 ‒0,302 ‒0,216 ‒0,206 

Gostota listnih rež spodaj ‒0,034 0,040 0,234 0,229 0,243 0,235 0,245 0,151 

Gostota bodičk spodaj ‒0,106 ‒0,063 ‒0,098 ‒0,192 ‒0,350 ‒0,348 ‒0,293 ‒0,399 

Specifična listna površina ‒0,007 0,108 0,034 ‒0,103 ‒0,237 ‒0,244 ‒0,204 ‒0,002 

Biokemijski parametri 

Klorofil a ‒0,128 0,006 0,052 ‒0,047 ‒0,183 ‒0,188 ‒0,155 0,156 

Klorofil b ‒0,146 ‒0,031 0,023 ‒0,079 ‒0,222 ‒0,222 ‒0,170 0,061 

Karotenoidi ‒0,154 ‒0,045 0,069 0,019 ‒0,083 ‒0,084 ‒0,063 0,211 

UV-B-absorbirajoče snovi ‒0,061 ‒0,154 ‒0,036 0,097 0,180 0,191 0,195 0,056 

UV-A-absorbirajoče snovi ‒0,050 ‒0,144 ‒0,034 0,096 0,172 0,182 0,188 0,082 

Antociani ‒0,162 ‒0,059 ‒0,108 ‒0,196 ‒0,234 ‒0,241 ‒0,243 0,070 
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Tabela 12: Korelacije med presevnostjo v določenih spektralnih pasovih in elementno sestavo 

listov ter elementno sestavo tal rušnate masnice  

Prikazane so vrednosti Pearsonovega korelacijskega koeficienta. Statistično značilne 

korelacijske vrednosti so obarvane svetlo sivo (0,01 < p ≤ 0,05) ali temno sivo (p ≤ 0,01).  

Korelacijske vrednosti z negativnim predznakom so negativne (ob povečanju ene lastnosti se 

druga zmanjša), pozitivne vrednosti pa kažejo pozitivno korelacijo (ob povečanju ene lastnosti 

se poveča tudi druga).  

 

  

 Območje svetlobnega spektra 

Presevnost UV-B UV-A Vijolična Modra Zelena Rumena Rdeča NIR 

Elementna sestava listov 

% Si/maso listov ‒0,200 ‒0,084 0,312 0,297 0,253 0,246 0,246 0,394 

% Ca/maso listov ‒0,013 0,086 ‒0,104 ‒0,260 ‒0,342 ‒0,348 ‒0,308 ‒0,007 

Elementna sestava tal 

% Si/maso tal ‒0,101 ‒0,080 ‒0,193 ‒0,276 ‒0,358 ‒0,357 ‒0,338 ‒0,191 

% Ca/maso tal ‒0,078 ‒0,009 ‒0,311 ‒0,457 ‒0,575 ‒0,576 ‒0,544 ‒0,327 



Sakovič T. Optične lastnosti listov rušnate masnice (Deschampsia caespitosa) z različnih rastišč. 
   Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biologija in kemija, 2019 

- 36 - 
 

5. RAZPRAVA 
5.1 ODBOJNI IN PRESEVNI SPEKTRI 

V zadnjih letih se je zaradi tanjšanja ozonske plasti povečal delež UV-B-sevanja, ki dosega 

zemeljsko površino. Sevanje ima škodljive učinke na biološke sisteme, zato so se organizmi 

nanj odzvali s povečanjem tolerance svojih zaščitnih mehanizmov. Stopnja variacije, 

občutljivosti in adaptacije različnih vrst na sevanje je povezana z naravnim okoljem, v katerem 

bivajo. Rastline imajo različne mehanizme za zaščito pred UV-B-sevanjem. Pričakovali bi, da 

je odbojnost površine njihova prva obramba, vendar je pomen tega zaščitnega mehanizma med 

vrstami različen. Pomembno vlogo pri zmanjševanju prodiranja UV-sevanja skozi povrhnjico 

imajo tudi barvila, ki se nahajajo v epidermalnih celicah (predvsem flavonoidi in antociani) in 

omogočajo selektivno zaščito notranjih tkiv (Filella in Peñuelas, 1999). 

 

5.1.1 Odbojni spektri 

Različne značilnosti na površini odbijajo ali absorbirajo sončno elektromagnetno sevanje na 

različne načine. Odbojne lastnosti objekta so odvisne predvsem od pigmentov v listu (Larcher, 

2003). V vidnem območju je odbojnost odvisna zlasti od barvil v listu, v NIR-območju 

predvsem od celičnih struktur in strukture mezofila ter v IR-območju od vsebnosti vode v tkivu 

(Liew in sod., 2008). Razlike v odbojnosti nastajajo zaradi različnih odbojnih lastnosti 

materialov, iz katerih je list zgrajen, njegovega fizičnega in kemijskega stanja ter hrapavosti 

površine (Gates in sod., 1965). 

Pri pregledu rezultatov optičnih lastnosti listov rušnate masnice smo ugotovili, da imajo v UV-

A- in UV-B-delu spektra najvišjo relativno odbojnost listi, nabrani na območju Rakovega 

Škocjana, najnižjo pa listi, nabrani pod vrhom Komna. Delež UV-B-sevanja, ki se odbije s 

površine listov, je manjši od 10 %, medtem ko se delež presevanega UV-B-sevanja skozi 

povrhnjico giblje med 0 in 40 %. Večji del UV-B-sevanja absorbirajo absorpcijske spojine v 

povrhnjici lista, ki služijo kot zaščita pred sevanjem. Kopičenje flavonoidov, UV-B-

absorbirajočih snovi, fotosinteznih barvil, zaščitnih snovi in encimov s popravljalno vlogo v 

povrhnjici zmanjša prepustnost povrhnjice in tako zagotavlja določeno zaščito (Ziska, 

Teramura, Sullivan in McCoy, 1993). V našem primeru je bil večji del UV-A- in UV-B-

absorbirajočih snovi izmerjen ravno v listih, nabranih pod vrhom Komna. Listi rušnate masnice 

s te lokacije so bili glede na lego najbolj izpostavljeni sončnemu sevanju in so se pred njegovim 

potencialno škodljivim vplivom zaščitili z večjo vsebnostjo UV-A- in UV-B-absorbirajočih 

snovi, s tem pa je bila manjša njihova odbojnost v tem delu spektra. Listi iz Rakovega Škocjana 

so imeli na račun manjšega deleža UV-A- in UV-B-sevanja nizko vsebnost UV-A- in UV-B- 

absorbirajočih snovi. Iz tega lahko sklepamo, da je bila njihova absorpcija manjša, odbojnost 

pa višja.  

Tudi za vidni del spektra velja podobno kot zgoraj, le da so imeli listi z vznožja Komna 

najmanjšo odbojnost. Ker je bila razlika v nadmorski višini med nabranimi listi rastlin izpod 

vrha Komna in z vznožja Komna majhna (216 m), lahko sklepamo enako kot v primeru UV-

območja. V vidnem delu spektra ima pri absorpciji sevanja pomembno vlogo klorofil, ki smo 

ga izmerili največ v listih z vznožja Komna. Odbojnost je bila najnižja v modrem in rdečem 

območju vidnega dela spektra. V tem območju klorofili in karotenoidi absorbirajo največ 

vpadne svetlobe (Vogelmann, 1993). Klorofil močno absorbira svetlobo v modrem in rdečem 

delu svetlobnega spektra, največ pa je odbija v zelenem, zato naše oči zdravo vegetacijo 

dojemajo kot zeleno (Taiz in Zeiger, 2010). 
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Listi izpod vrha Komna so imeli najvišjo relativno odbojnost med vsemi lokacijami vzorčenja. 

Gates in sod. (1965) trdijo, da je odbojnost najnižja v UV-delu spektra ter v območju vidne 

svetlobe z vrhom v zelenem delu spektra pri 550 nm. Krivulja odbojnosti začne strmo naraščati 

ob prehodu iz rdečega območja vidnega dela spektra v območje NIR, kjer ostane visoka. Zdrave 

rastline imajo visoko odbojnost v območju infrardeče svetlobe med 700 in 1300 nm. To je 

predvsem posledica notranje strukture listov rastlin (celične strukture listov, zlasti zaradi 

gobastega mezofila). Ker se notranja struktura razlikuje med različnimi vrstami rastlin, lahko 

valovne dolžine v bližini infrardeče svetlobe uporabljamo za razlikovanje med različnimi 

vrstami rastlin (Yoshimura in sod., 2010).  

 

5.1.2 Presevni spektri  

Krivulji relativne presevnosti in odbojnosti listov rušnate masnice z različnih rastišč dosegata 

dva vrhova svetlobnega spektra. Iz naših rezultatov je razvidno, da je maksimum krivulje 

presevnosti v rumenem območju vidnega dela spektra, minimum krivulje presevnosti pa je v 

rdečem in modrem območju vidnega dela spektra. To lahko razložimo s fotosinteznimi barvili 

(klorofili), ki jih najdemo v vseh fotosinteznih organizmih. Za klorofile je značilno, da 

absorbirajo v modrem in rdečem delu svetlobnega spektra ter presevajo in odbijajo v zelenem 

delu svetlobnega spektra (Taiz in Zeiger, 2010). Dva izmed najpomembnejših klorofilov sta 

klorofil a (glavni pigment), ki je modrozelen in absorbira pri 430 in 660 nm, in klorofil b 

(pomožni pigment), ki je rumenozelen in absorbira pri 450 in 650 nm (Orych in sod., 2013).  

Raziskava presevnih spektrov je pokazala podobne rezultate kot v primeru odbojnih spektrov. 

Larcher (2003) pravi, da je krivulja, ki prikazuje presevnost, podobna krivulji odbojnosti. Torej 

je presevnost najvišja tam, kjer je največja odbojnost. Naši rezultati kažejo, da imajo v vidnem 

delu spektra najvišjo relativno presevnost rastline, nabrane pod vrhom Komna, ki se pri tem 

statistično značilno razlikujejo od preostalih treh lokacij vzorčenja. V UV-delu spektra je 

presevnost nižja, v NIR-delu spektra pa je presevnost višja kot v vidnem delu svetlobnega 

spektra. Yoshimura in sod. (2010) so zapisali, da je absorptivnost v območju UV-spektra močna 

zaradi absorbirajočih snovi, zato je presevnost tukaj enaka nič, odbojnost pa 5 %. Rezultati, ki 

smo jih pridobili pri analizi biokemijskih lastnosti listov, sovpadajo s predhodno trditvijo. 

Vsebnost absorbirajočih snovi v listih je v primerjavi s preostalimi barvili višja in izstopa pri 

listih, nabranih pod vrhom Komna, zato je presevnost tukaj najmanjša. Grant (1987) pove, da 

sta presevnost in odbojnost v NIR-območju odvisni od anatomske strukture lista in ne od 

pigmentov, saj ti v tem območju ne absorbirajo svetlobe. To potrdita tudi Jacquemoud in Baret 

(1990), ki pravita, da sta tako presevnost kot odbojnost v NIR-območju pogojeni z notranjo 

celično strukturo lista. Podatki naših meritev kažejo, da je debelina listov na najširšem delu 

največja pri listih nabranih pod vrhom Komna, podobno lahko rečemo za debelino kutikule in 

povrhnjice, ki je primerljive debeline kot pri listih z vznožja Komna. Povemo lahko, da se 

razlike pojavljajo v presevnosti znotraj lokacij vzorčenja ravno zaradi različnih morfoloških 

lastnosti listov.  

5.2 MORFOLOŠKE IN BIOKEMIJSKE ZNAČILNOSTI LISTOV  

Iz meritev anatomskih lastnosti listov rušnate masnice z različnih rastišč je razvidno, da so 

debeline listov, kutikule ter povrhnjice zgornje in spodnje listne površine največje pri listih, 

nabranih pod vrhom in na vznožju Komna. Ker sta omenjeni lokaciji vzorčenja najvišje ležeči, 

lahko predvidevamo, da so se listi rušnate masnice iz teh dveh lokacij prilagodili vremenskim 

in podnebnim razmeram, ki so jim bili izpostavljeni med razvojem. Aklimacija na višjo 

intenziteto svetlobe namreč pogosto povzroči povečanje debeline povrhnjice, katere primarna 

funkcija je preprečevanje izgube vode (Baltzer in Thomas (2005). Kronične spremembe lahko 
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toliko spremenijo odbojnost listne površine, da se odbojnost s svetlobno intenziteto poveča. 

Rezultati merjene specifične listne površine kažejo največjo listno površino pri listih, nabranih 

na vznožju Komna, kar je spet posledica lege rastline na višji nadmorski višini. Prav tako smo 

pri teh listih izmerili največjo dolžino bodičk na zgornji in spodnji strani listne površine. 

Dolžina daljših bodičk pa je bila največja pri listih izpod vrha in vznožja Komna. Presenetljivo 

je bilo, da je bila najmanjša izmerjena gostota bodičk na spodnji in zgornji strani listne površine 

ravno pri listih izpod vrha Komna. To je ravno obratno, kot bi pričakovali, saj bodičke pršijo 

svetlobo, ki je je na vrhu Komna več kot na vznožju in na obeh nižinskih lokacijah. Tudi 

Klančnik, Vogel-Mikuš in Gaberščik (2014) so zapisali, da silicij v listnih strukturah (tudi v 

bodičkah) pri travah lahko prispeva k pršenju UV-sevanja, saj oblika reliefne površine listov 

močno vpliva na odboj svetlobe na površini. Poleg tega ima gostota bodičk na spodnji površini 

lista pomembno vlogo pri uravnavanju spektrov prepustnosti. Zato domnevamo, da so rastline 

pred sevanjem bolj kot z bodičkami zaščitene z izgradnjo debelejše povrhnjice in kutikule. Listi 

izpod vrha Komna so imeli tudi veliko UV-absorbirajočih snovi, zato rastlina ne vlaga energije 

v tvorbo bodičk za zaščito pred svetlobnim sevanjem.  

Glede dolžine listnih rež med vsemi lokacijami vzorčenja izstopata vrh in vznožje Komna, kjer 

so imele rastline najdaljše listne reže. Obratno pa je z gostoto listnih rež na zgornji listni 

površini, ki je najmanjša pri listih z obeh lokacij Komna. Na spodnji listni površini v gostoti 

listnih rež med preučevanimi lokacijami vzorčenja ni razlik. Sklepamo lahko, da je gostota 

listnih rež pri rastlinah z višje ležečih predelov manjša zato, ker se tam rastoče rastline tako 

zavarujejo pred vetrom in soncem, saj se tako zmanjša izhlapevanje vode skozi reže. Frekvenca 

pojavljanja listnih rež je odvisna od razmer v okolju, v katerem raste rastlina. Prisotne so lahko 

na obeh straneh listov, vendar so pogostejše na spodnji strani listov pri rastlinah iz zmernih 

podnebnih razmer (Dermastia, 2007). Na gostoto listnih rež vpliva trenutek, ko se list razvija 

(nediferencirana celica se usmeri v razvoj v celico zapiralko) in rast epidermalnih celic. Poleg 

tega na njihovi gostoto in velikost vplivajo tudi temperatura, svetloba, vodni status rastline, 

vlažnost zraka in CO2 (Wagner in sod., 1996), vendar le v času nastajanja listnih rež in listov 

(Chen in sod., 2001; Kofidis in sod., 2003). Pomembno vlogo pri variiranju gostote listnih rež 

imajo tudi pozicija lista na rastlini, spol pri dvodomni rastlini in nadmorska višina (Chen in 

sod., 2001; Kofidis in sod., 2003). Gostota listnih rež je v našem primeru večja na zgornji listni 

površini, večja pa je tudi dolžina listnih rež. Največjo gostoto listnih rež smo izmerili pri 

rastlinah z območja Cerkniškega jezera, za katere je značilno, da so del leta v vodi in zato 

razvijejo več rež na zgornji površini lista, saj bi bile pri plavajočem listu reže v spodnji 

povrhnjici neuporabne (Dermastia, 2007). Na vznožju Komna je gostota listnih rež na zgornji 

listni površini najmanjša, saj so bili listi nabrani na visoki nadmorski višini in se je rastlina z 

zmanjšano gostoto listnih rež obranila pred vplivi okolja. 

Iz rezultatov biokemijskih meritev je bilo ugotovljeno, da je v listih, nabranih na vznožju 

Komna, največ izmerjenega klorofila a in b, karotenoidov in antocianov, ki s svojim 

povečanjem prispevajo k zagotavljanju zaščite. Največ UV-A- in UV-B-absorbirajočih snovi 

smo izmerili pri listih izpod vrha Komna, ki imajo zaradi tega zmanjšano odbojnost. Klančnik, 

Pančić in Gaberščik (2013) so ugotovili, da biokemijske lastnosti listov, in sicer spojine, ki 

absorbirajo v UV-delu spektra, ter klorofil a in b skupaj s specifično površino listov (SLA) 

pomembno vplivajo na odbojne spektre. Na razlike v odbojnih spektrih vplivajo tudi antociani, 

ki se pojavljajo v zgornjih plasteh listov  (Klančnik, Vogel-Mikuš in Gaberščik, 2014).  
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5.3 ELEMENTNA SESTAVA LISTOV IN ELEMENTNA SESTAVA TAL  

Rezultati elementne sestave listov kažejo, da listi rušnate masnice, nabrani na območju 

Cerkniškega jezera, in listi iz Rakovega Škocjana vsebujejo podobno količino silicija. Največ 

Silicija v listih smo izmerili na obeh lokacijah Komna. Ker se silicij po rastlini prenaša s 

transpiracijskim tokom, lahko domnevamo, da se zaradi povečane količine vode v bolj 

organskih tleh na račun njihove večje zadrževalne sposobnosti povečuje tudi transpiracijski tok 

in s tem količina silicija v listih. Klančnik, Vogel-Mikuš in Gaberščik (2014) pravijo, da 

zadostna preskrba tal s silicijem spodbudi njegovo odlaganje v ali pod povrhnjico lista. Tako 

kot silicij se tudi kalcijev karbonat pojavi v obliki inkrustacij na površini listov in je lahko 

prisoten v bodičkah. V tleh pod vrhom Komna zaradi visokega organskega deleža ni kalcija, 

zato je tudi njegova vsebnost v nabranih listih majhna. Veliko več kalcija smo izmerili v listih 

z vznožja Komna. Ta lokacija je bila ob peščeni makadamski cesti, ki najverjetneje predstavlja 

pomemben vir kalcija za tam rastoče rastline in je tako najverjetneje ključen dejavnik za visoko 

vsebnost kalcija v listih tamkajšnjih rastlin. Rezultati analize tal kažejo, da so največ silicija 

vsebovala tla na območju Cerkniškega jezera. Predvidevamo, da bi bila njegova vsebnost tam 

lahko višja zato, ker je Cerkniško jezero presihajoče jezero z razvijajočim se planktonom, v 

katerem so med drugim tudi kremenaste alge s silikatnimi ogrodji. Ko voda ponikne in alge 

odmrejo, se silicij iz ogrodij odlaga v tamkajšnja tla. K temu prispevajo epifitoni s 

prevladujočimi diatomejami, ki so pogosti prebivalci domala vseh vodnih okolij (Klančnik, 

2014). 

 

5.4 ANALIZA STRUKTURE TAL 

Analiza strukture tal in pH je pokazala, da so tla na lokacijah vzorčenja v Rakovem Škocjanu 

in na območju Cerkniškega jezera nevtralna in ilovnata. Razlika med temi tlemi je v deležu 

organskih snovi. Teh je na območju Cerkniškega jezera manj, domnevno zaradi večje frekvence 

pojavljanja motenj na območju presihajočega jezera. Na tem območju torej mineralizacija 

poteka hitreje, zaradi česar organske snovi razpadajo hitreje. Tako ostane več silikatnih kamnin, 

ki po svoji kemijski sestavi niso podvržene kemičnemu preperevanju in so odporne na zunanje 

procese (Serša Kralj, Tomassini Jeršin in Nemec, 2015). Tla v Rakovem Škocjanu imajo večjo 

električno prevodnost zaradi reke, ki nanosi hranila. Pod vrhom Komna zaradi zelo visokega 

deleža organske snovi teksture tal ni bilo mogoče določiti. Tla so tam poraščena z resavo in 

imajo tako že po naravi nizek pH, zato smo v njih izmerili zelo kisel pH. Na vznožju Komna 

smo tla vzorčili ob makadamski cesti, ki vsebuje veliko peska, nekaj pa je tudi melja. Tla s te 

lokacije uvrščamo v teksturni razred peščene ilovice z veliko vsebnostjo kalcija. Kalcij se v tleh 

najpogosteje veže s silikati in tvori netopne oblike, precej pa ga najdemo na karbonatnih tleh 

(bazičnih), ki jih voda lahko raztaplja. Pri tem se pojavi sproščanje kalcija, ki je podvržen 

izpiranju iz tal (Škerbot, 2009).  

 

5.5 KORELACIJE MED OPTIČNIMI, MORFOLOŠKIMI IN 

BIOKEMIJSKIMI LASTNOSTMI LISTOV 

Rezultati korelacijske analize med odbojnostjo v določenih spektralnih pasovih in 

morfološkimi lastnostmi so pokazali, da so debelina lista, debelina zgornje in spodnje kutikule 

ter debelina zgornje in spodnje povrhnjice v negativni korelaciji z UV-B-, UV-A-, vijoličnim 

in modrim delom svetlobnega spektra. To pomeni, da večja debelina omenjenih morfoloških 

parametrov povzroči zmanjšanje odbojnosti. Negativno pa korelira tudi debelina zgornje 

povrhnjice z odbojnostjo v rdečem delu svetlobnega spektra. Debelina spodnje kutikule je v 

pozitivni korelaciji z zelenim, rumenim in NIR-delom svetlobnega spektra, medtem ko je 
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debelina zgornje kutikule v pozitivni korelaciji z rumenim delom svetlobnega spektra. To 

pomeni, da debelejša kot je kutikula, večja je odbojnost v omenjenem delu spektra. Naši 

rezultati potrjujejo predhodne ugotovitve Knappa in Carterja (1998), ki pravita, da se z 

večanjem debeline lista povečuje tudi odbojnost v NIR-delu spektra. Med dolžino bodičk 

spodaj/zgoraj in gostoto listnih rež zgoraj ter odbojnostjo se kaže pozitivna korelacija skozi 

celotni svetlobni spekter. To je posledica tega, da daljše bodičke bolj odbijajo svetlobo in zato 

bolj ščitijo rastlino pred sevanjem. Odbojnost v zelenem delu spektra povečujejo tudi 

kloroplasti, ki so v celicah listnih rež. Neobičajno je, da v naši raziskavi dolžina daljših bodičk 

negativno korelira z odbojnostjo svetlobe. To pomeni, da je pri daljših bodičkah odbojnost 

manjša. V teoriji je zadeva ravno nasprotna, saj povečanje tako številčnosti kot tudi dolžine 

bodičk prispeva k večji odbojnosti svetlobe. Negativno korelacijo vidimo tudi med specifično 

listno površino in odbojnostjo skozi celotni svetlobni spekter, razen v UV-A-delu spektra, ki je 

s specifično listno površino v pozitivni korelaciji. Domnevamo lahko, da večja kot je listna 

površina, manjša je odbojnost, saj se z večanjem površine lista povečuje tudi površina za 

absorpcijo sevanja.  

Koncentracija klorofilov in tudi karotenoidov je dober napovedovalec tako odbojnosti kot 

absorpcije svetlobe. Na odbojnost vpliva svetloba, ki povzroča spremembe koncentracije 

klorofilov in se od kutikule odbija od komplementarnega do vpadnega kota (Baltzer in Thomas, 

2005). Vsi biokemijski parametri razen UV-A- in UV-B-absorbirajočih snovi negativno 

korelirajo s celotnim območjem svetlobnega spektra (razen klorofila b, ki pozitivno korelira z 

UV-A-delom svetlobnega spektra). To pomeni, da se s povečanjem količine teh barvil 

zmanjšuje odbojnost. Za UV-A- in U-B-absorbirajoče snovi pa zaradi pozitivne korelacije 

velja, da povečevanje njihove koncentracije povečuje odbojnost.  

Korelacije, ki smo jih izračunali med elementno sestavo listov ter odbojnimi spektri, so 

pokazale pozitivne korelacije le med vsebnostjo kalcija v listih ter UV-A-delom svetlobnega 

spektra in negativne korelacije med vsebnostjo kalcija ter odbojnostjo od vključno zelenega 

območja vidne svetlobe dalje. Klančnik, Vogel-Mikuš, Kelemen, Vavpetič, Pelicon, Kump in 

Gaberščik (2014) so poročali, da vsebnost kalcija v zgornji povrhnjici pozitivno vpliva na  

odbojnost svetlobe pri kratkih valovnih dolžinah (UV-A in UV-B), medtem ko vsebnost silicija 

v spodnji povrhnjici in kalcija v mezofilu bistveno vpliva na spektre prepustnosti.  

Rezultati korelacijske analize, ki prikazujejo stopnjo korelacije med presevnostjo v določenih 

spektralnih pasovih in morfološkimi lastnostmi pri listih rušnate masnice, kažejo pozitivne 

korelacije med debelino lista, debelino zgornje kutikule, dolžino listnih rež in bodičk na spodnji 

strani lista in dolžino daljših bodičk ter presevnostjo v vidnem in NIR-delu spektra. To pomeni, 

da debelejši in daljši kot so našteti parametri, večja je presevnost v določenem območju 

svetlobnega spektra. Enako so ugotovili tudi Klančnik, Pančić in Gaberščik (2013), ki pravijo, 

da se variabilnost v spektrih presevnosti pojavlja zaradi fizikalnih lastnosti, kot so debelina 

stebričastega mezofila, SLA, debelina spodnje in zgornje povrhnjice ter vsebnost antocianov. 

Vidimo pa lahko tudi negativno korelacijo med gostoto bodičk na zgornji in spodnji strani lista 

ter presevnostjo v vidnem in NIR-delu svetlobnega spektra. Rečemo lahko, da večja kot je 

gostota bodičk na obeh straneh lista, manjša je presevnost. Klančnik, Vogel-Mikuš in Gaberščik 

(2014) pravijo, da poleg fitolitov na presevnost svetlobe vpliva tudi vsebnost klorofilov, ki so 

ključni pri prestrezanju svetlobe, ki prehaja skozi list. V našem primeru med presevnostjo v 

določenih spektralnih pasovih in biokemijskimi lastnostmi listov rušnate masnice nismo opazili 

korelacij. 

Izračuni, ki prikazujejo stopnjo korelacije med presevnostjo v določenih spektralnih pasovih in 

elementno sestavo listov rušnate masnice z različnih lokacij vzorčenja, kažejo negativno 

korelacijo med vsebnostjo kalcija v listih in zelenim ter rumenim območjem vidnega dela 
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spektra. Nekoliko drugače je s stopnjo korelacije med vsebnostjo silicija v listih in presevnostjo 

v NIR-območju spektra, med katerima velja pozitivna korelacija, saj se z večanjem vsebnosti 

silicija v listih povečuje tudi presevnost v NIR-delu spektra. Klančnik, Vogel-Mikuš in 

Gaberščik (2014) so pokazali, da bodičke, kutikula in povrhnjica bistveno vplivajo na odbojnost 

in presevnost svetlobe pri travah. Te vsebujejo silicij in kalcij, ki vplivata na spektre 

presevnosti. Vsebnost silicija je pokazala negativno korelacijo z UV-območjem svetlobnega 

spektra, medtem ko je bila prepustnost v vidnem delu spektra pozitivno povezana z vsebnostjo 

kalcija.  

Rezultati korelacije med elementno sestavo listov rušnate masnice in elementno sestavo tal z 

različnih lokacij vzorčenja so pokazali močno pozitivno korelacijo med vsebnostjo kalcija v 

tleh in vsebnostjo kalcija v listih. Več kot je torej kalcija v tleh, več ga je v listih rušnate 

masnice. Veliko kalcija vsebujejo karbonatna tla, iz katerih se kalcij nato spira. Predvidevamo, 

da je na račun topnosti kalcija v vodi v takšni obliki dostopen rastlinam, ki ga nato privzemajo 

s koreninami. Med vsebnostjo kalcija in silicija v določenih tkivih velja obratno sorazmerje. 

Tako lahko na primer povečanje vsebnosti silicija v listih sovpada z zmanjšanjem vsebnosti 

kalcija v listih (Klančnik, Vogel-Mikuš in Gaberščik, 2014).  
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6. SKLEPI 

HIPOTEZA 1: Predvidevamo, da se listi rušnate masnice z različnih rastišč razlikujejo glede 

na optične, morfološke in biokemijske lastnosti ter vsebnost silicija.  

Rezultati naše raziskave so pokazali, da se listi z različnih lokacij vzorčenja rušnate masnice 

razlikujejo med seboj v debelini listov, povrhnjice in kutikule ter v dolžini bodičk. Največjo 

debelino listov, povrhnjic in kutikul smo izmerili pri listih, nabranih pod vrhom Komna, 

nekoliko manjšo debelino so imeli listi z vznožja Komna, še manjšo pa listi z območja 

Cerkniškega jezera ter iz Rakovega Škocjana. Tudi iz rezultatov meritev biokemijskih lastnosti 

listov z različnih lokacij vzorčenja rušnate masnice je razvidno, da se pojavljajo razlike med 

merjenimi lastnostmi. UV-A- in UV-B-absorbirajočih snovi je bilo najmanj v listih, nabranih 

na vznožju Komna, medtem ko so prav ti listi vsebovali največ klorofila a in b. Pri pregledu 

rezultatov optičnih lastnosti listov rušnate masnice smo ugotovili, da imajo listi z vznožja 

Komna najmanjšo odbojnost. Razlike med merjenimi lastnostmi listov z različnih rastišč se 

pojavljajo tudi z vidika vsebnosti silicija. Največjo vsebnost silicija smo izmerili v listih, 

nabranih na vznožju Komna, najmanjšo pa pri listih, nabranih na območju Cerkniškega jezera. 

Na osnovi navedenih ugotovitev glede opaženih razlik v optičnih, morfoloških in biokemijskih 

lastnostih listov z različnih lokacij vzorčenja ter njihove vsebnosti silicija lahko hipotezo 

potrdimo.   

 

HIPOTEZA 2: Predvidevamo, da je vsebnost silicija v listih rušnate masnice odvisna od 

vsebnosti silicija v tleh. 

Rastline preko korenin privzemajo tako esencialne kot neesencialne elemente, ki jih 

transportirajo v druge organe. Iz naših rezultatov je razvidno, da je med elementno sestavo 

listov rušnate masnice in elementno sestavo tal z lokacij vzorčenja rušnate masnice stopnja 

korelacije za kalcij močno pozitivna, kar pomeni, da je vsebnost biominerala kalcija v listih 

odvisna od njegove vsebnosti v tleh. Za silicij smo ugotovili, da  vsebnost v listih ni odvisna od 

njegove vsebnosti v tleh. Hipotezo lahko le delno potrdimo.  

 

 

HIPOTEZA 3: Predvidevamo, da vsebnost silicija vpliva na odbojnost in presevnost sevanja 

pri listih rušnate masnice. 

Največ silicija je bilo v listih rušnate masnice na vznožju in pod vrhom Komna, medtem ko je 

bila  vsebnost kalcija najvišja v listih z vznožja Komna ter najmanjša v listih izpod vrha Komna. 

Iz naših rezultatov je razvidno, da so imeli listi z vznožja in izpod vrha Komna na račun večje 

vsebnosti silicija ter na vznožju Komna zaradi večje vsebnosti kalcija v listih debelejše liste in 

debelejše povrhnjice. Debelina kutikule je bila največja pri listih izpod vrha Komna. Prav tako 

smo pri teh listih izmerili najdaljše bodičke.  

Nasprotno od pričakovanega smo ugotovili pri odbojnosti, ki bi se na račun povečane debeline 

lista in povrhnjice ter daljših bodičk in listnih rež morala povečati, a se glede na naše rezultate 

zmanjša.  

Rezultati kažejo, da vsebnost biominerala kalcija vpliva na odbojnost v določenih pasovih 

svetlobnega spektra, vsebnost biominerala silicija pa na odbojnost svetlobe ne vpliva.  

Vsebnost kalcija v listih rušnate masnice negativno korelira tudi s presevnostjo v določenih 

pasovih svetlobnega spektra. Hipotezo lahko deloma potrdimo.   
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7. POVZETEK 

Namen magistrskega dela je bil raziskati morfološke, biokemijske in optične lastnosti listov 

rušnate masnice z različnih rastišč ter preučiti, kako je vsebnost biomineralov odvisna od 

njihove vsebnosti v tleh ter kako biominerali vplivajo na različne funkcionalne značilnosti listov 

trave.  

Meritve smo opravili na listih rušnate masnice s štirih lokacij vzorčenja, in sicer v času cvetenja, 

ko so bili listi najbolj razviti. Lokacije vzorčenja so bile v Rakovem Škocjanu ob reki Rak, v 

Cerknici ob Cerkniškem jezeru, na resavi pod vrhom Komna in na gozdnem robu na vznožju 

Komna. Nabrane vzorce listov smo prenesli v laboratorij, kjer smo spektrometrično izmerili 

odbojnost in presevnost listov, izvedli anatomske in morfološke meritve na svežih prečnih 

prerezih listov (debelina lista, mezofila, kutikule in povrhnjice, gostota in dolžina bodičk ter 

listnih rež), spektrofotometrično izmerili vsebnost barvil (klorofili, karotenoidi, antociani, UV-

absorvirajoče snovi) ter z metodo XRF analizirali vsebnost biomineralov Ca in Si v listih. Vse 

pridobljene podatke meritev smo statistično obdelali. 

Rezultati za relativno odbojnost so pokazali, da imajo listi iz Rakovega Škocjana najvišjo 

odbojnost in hkrati najnižjo presevnost v UV-A- in UV-B-delu spektra, kar je posledica 

kopičenja UV-B-absorbirajočih snovi, ki zmanjšajo prepustnost povrhnjice in povečajo njeno 

odbojnost. Podobno velja za vidni del spektra, kjer največ vpadne svetlobe absorbirajo klorofili, 

zato je presevnost v tem delu spektra najnižja, odbojnost pa najvišja. 

Korelacijska analiza morfoloških in biokemijskih lastnosti je pokazala vpliv vsebnosti 

biomineralov na funkcionalne in anatomske značilnosti listov trav. Podatki kažejo povečano 

debelino lista, večjo dolžino daljših bodičk, večjo debelino povrhnjice in povečano dolžino 

listnih rež na višji nadmorski višini pri višji vsebnosti biomineralov Ca in Si. Povečanje 

debeline povrhnjice in specifične listne površine vodi v spremembe odbojnosti listne površine. 

Veliko vlogo pri odbijanju svetlobe imajo tudi bodičke, pri katerih se po teoriji z večanjem 

dolžine odbojnost povečuje. V nasprotju s pričakovanjem, da bo največja gostota bodičk na 

listih izpod vrha Komna, kjer je izpostavljenost rastlin največja, smo ugotovili, da je bilo tam 

bodičk najmanj, največ pa jih je bilo v Rakovem Škocjanu in na območju Cerkniškega jezera.  

Rezultati so pokazali, da vsebnost biominerala Ca v vzorčenih tleh korelira z vsebnostjo Ca v 

listih rušnate masnice. Tega pa ne moremo trditi za biomineral Si.  

Raziskava, ki smo jo opravili, je pomembna z vidika poznavanja interakcij med travami, ki so 

inkrustirane z biominerali, in njihovim okoljem. Naša raziskava ima tudi aplikativen pomen, 

saj med trave sodijo tudi žita, ki predstavljajo pomemben del naše prehrane.   
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