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Paleoklimatologija

Metode paleoklimatologije
Jože Rakovec
Paleoklimatologija preuËuje podnebje v zelo daljni preteklosti. Za tako velik Ëasovni razpon
preuËevanja seveda pridejo v poštev najrazliËnejše metode. Za obdobja pred veË sto tisoË ali celo
milijoni let so uporabne predvsem izotopske metode. Kar nekaj je kemijskih metod, nekatere so
stratigrafske ali morfološke, obstajajo pa še druge. Vse skupaj pa se po naËinu lušËenja informacij
iz dokaj posrednih podatkov že malce približajo detektivskim metodam.
V geološki zgodovini so bile glavni vzrok za podnebne spremembe predvsem astronomski dejavniki moËnejšega ali šibkejšega sonËnega obseva posameznih pasov vzdolž vzporednikov na Zemlji.
Podrobna Ëasovna primerjava podatkov o temperaturi in o koliËini ujetega ogljikovega dioksida v
ledu pravi, da se je sicer vËasih prej ogrelo in se je potem poveËala koliËina ogljikovega dioksida,
vËasih pa obratno, toda v povpreËju se je najprej spremenila temperatura, šele kakih 700 let kasneje pa je sledila sprememba koliËine ogljikovega dioksida v ozraËju. Torej drugaËe kot velja za sedanje spremembe in spremembe v bližnji prihodnosti. VeËina znanstvenih objav v vrhunskih revijah,
na kateri slonijo ugotovitve Medvladnega odbora Združenih narodov o podnebnih spremembah
(IPCC), namreË za globalno ogrevanje, ki smo mu priËa v zadnjem stoletju, nedvoumno kot glavni
vzrok navaja antropogene izpuste toplogrednih plinov in spremenjeno rabo tal ter poslediËno poveËano koliËino toplogrednih plinov v ozraËju.
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Uvodnik

Ves svet je v ekonomski krizi. Vzroki zanjo
pa so mnogo globlji.
Ameriški ekonomist
Paul Krugman, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomijo leta
2008, je enega od njih
poiskal − samo na prvi pogled presenetljivo - kar v ekonomski znanosti. V krizi se
je pokazalo neprijetno dejstvo, da je ekonomska znanost bila veËinsko pravzaprav le
ideologija vsemogoËnosti trga, ekonomisti
pa njegovi verniki. Ekonomska znanost je

proteus oktober 09.indd 52

− veËinsko − ≈oslepela«, ker se je izneverila svoji znanstvenosti, ≈pozabila« je namreË
kritiËno misliti prevladujoËo obliko kapitalistiËnega gospodarstva in njeno ideologijo.
Podredila se je gospodarstvu, še veË, postala je njen ideološki motor − v znanstveni
preobleki.
Ta ideologija ima mnogo obrazov. In vsi so
jezikovni. V zadnjem Ëasu beremo v Ëasopisih na prvi pogled samoumevne, torej ideološke izjave: ≈Zaposleni v javnem sektorju
so privilegirani, imajo stalne zaposlitve.«
V primerjavi s kom so ti zaposleni privilegirani? Seveda v primerjavi s tistimi v
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Uvodnik

gospodarstvu, ki v krizah izgubljajo službe
po tekoËem traku. Toda − na kakšnih, sicer
skritih, predpostavkah temeljijo take izjave?
Biti privilegiran pomeni, da imaš neko neupraviËeno in po svoje nepraviËno prednost.
To pa pomeni − logiËno gledano -, da so v
upraviËenem, praviËnem in po svoje ≈pravem« stanju lahko le zaposleni v gospodarstvu. Tisti torej, ki imajo nezanesljive
službe, ki jih v velikem številu izgubljajo in
ki imajo skrajno nizke plaËe. Kdaj jim jih
tudi ne izplaËajo. Prav te skrite predpostavke razkrijejo vso neËloveškost sistema, ki je
zašel v krizo in se z vsemi moËmi trudi, da
bi si povrnil svojo moË. Nekateri politiki
že spet prepriËano govorijo o nujnem skorajšnjem krËenju javnega sektorja, torej odpušËanja zaposlenih v njem, o njihovi premajhni uËinkovitosti in o tem, da bo treba
oblikovati neka nova, birokratska, številska
merila za merjenje uËinkovitosti. To pa pomeni še veËjo birokratizacijo in nadzor. Na
ozadju takih izjav se zopet zarisuje staro
prepriËanje, da je javni sektor le poraba. V
javni sektor pri nas pa sodi tudi visoko šolstvo in znanost.
Zdaj se lahko vrnemo k položaju znanosti v sodobnem kapitalizmu. Pri nas in v
Evropski uniji. O njem zelo prepriËljivo in
poglobljeno pišeta Maja Breznik in Rastko
MoËnik v razpravi Humanistika in družboslovje v primežu liberalne Evrope (Struktura
fikcije/Humanistika in družboslovje na periferiji, »asopis za kritiko znanosti, 2008, št.
233). Najprej zbode v oËi, v kakšnih razmerah poteka znanstveno delo v Ëlanicah
Evropske unije: ≈znanstveni delavci in delavke živijo v vse bolj negotovih in zaËasnih
delovnih odnosih, hkrati pa se vse manj
ukvarjajo z znanostjo in vse bolj z ideološkimi tehnikami«, ≈humanistiËni in družboslovni projekti« (mirno lahko dodamo,
tudi naravoslovni in drugi) pa so ≈Ëedalje
bolj kratkoroËni, usmerjeni v aplikativnost
in vse bolj pod nadzorom državnih, paradržavnih in drugih financerjev«. Vzorec je
na neki naËin popolnoma enak, kakršnega
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smo opisali v prejšnjem odstavku in ki so
ga ≈deleæni√ zaposleni v gospodarstvu.
Predvsem je treba poudariti, da znanstvene
ustanove zaradi pritiskov zunajznanstvenih
praks in umevanj, ki jih narekujejo institucionalizirane znanstvene politike, ne morejo
veË ustrezno opravljati svoje temeljne vloge.
Na tem mestu sicer ni mogoËe na dolgo in
široko govoriti o vseh za znanost pogubnih
mehanizmih znanstvenih politik (nekaj sem
jih v uvodnikih že podrobneje opisal), velja pa omeniti najpomembnejše: znanstvene
ustanove in njihovi zaposleni se vse manj
ukvarjajo z znanostjo, vse bolj pa so vpeti
v družbeno obnavljanje obstojeËih razmerij
gospostva (obstojeËa ideologija gospodarstva je pri tem kljuËni dejavnik). Znanosti
so zdaj postale tako imenovane tehnoznanosti. Kaj to pomeni? Naj najprej navedem
misel Michela Freitaga iz knjige Brodolom
univerze (Le naufrage de l'Université): ≈Znanost se ne ukvarja veË s spoznavanjem sveta, temveË z napovedovanjem uËinkov, ki
jih bodo v svetu povzroËili naši praktiËno
smotrni posegi.« Tehnoznanosti se ukvarjajo torej s problemi, ki niso plod znanstvenoteoretiËnega preuËevanja, ampak so jim
jih od zunaj ideološko vsilile znanstvene
politike (pri nas teme vsiljujejo na primer
razpisi za znanstvene projekte). Tehnoznanstveno raziskovanje se mora izogibati
teoretskemu razmišljanju, razmišljati pa mu
tudi ni treba veË o svojem lastnem poËetju.
Tehnoznanost je ≈oslepela√ znanost. Taka
znanost − izjeme seveda obstajajo - tako
ne ustvarja veË niËesar novega. Ustanove
znanstvene politike so znanosti prepreËile
njeno znanstveno in družbeno kritiËnost,
znanstvenike pa oropale poklicnega in Ëloveškega dostojanstva in smisla ∑ ter politiËnosti. PolitiËnosti v smislu odpravljanja
obstojeËega stanja stvari in osvoboditve
Ëlovekovih neizËrpnih energij.

Tomaž Sajovic
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Metode paleoklimatologije
Jože Rakovec
Paleoklimatologija preuËuje podnebje v zelo daljni preteklosti. Za
tako velik Ëasovni razpon preuËevanja seveda pridejo v poštev
najrazliËnejše metode. Za obdobja pred veË sto tisoË ali celo milijoni let so uporabne predvsem izotopske metode. Kar nekaj je
kemijskih metod, nekatere so stratigrafske ali morfološke, obstajajo
pa še druge. Vse skupaj pa se po naËinu lušËenja informacij iz
dokaj posrednih podatkov že malce približajo detektivskim metodam.
Paleoklimatologija (palaios, παλαιος, grško star) je po definiciji Meteorološkega slovarja Ameriškega meteorološkega
združenja (American Meteorological Society, AMS) veda,
ki preuËuje podnebje v obdobjih, ko podnebnih spremenljivk
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(na primer temperature, padavin, vetra) še niso merili. To so
zelo, zelo dolga obdobja − lahko tudi od nastanka približno
takega ozraËja, kot ga imamo danes, pred približno 2,4 milijarde let. Za tako velik Ëasovni razpon preuËevanja pridejo
v poštev seveda najrazliËnejše metode. »e bi hoteli na primer
preuËiti podnebje v zgodovinskem obdobju, za katerega so na
razpolago razni arhivirani viri, bi se lahko naslonili na primer na kronike z zapisi o dobrih in slabih letinah oziroma
o obdobjih blagostanja ali lakote, zapise o odliËnih vinskih
letnikih, na slikarske upodobitve iz preteklosti in podobno.
Za razliËno dolga obdobja so primerne razliËne metode raziskovanja. Za predzgodovinsko obdobje paleoklimatologi
išËejo uporabne informacije predvsem v fosilnih ostankih in
geoloških plasteh. Že v osnovni šoli se spoznamo z metodami dendrologije: široke letnice dreves naj bi kazale na topla
leta z dovolj padavinami, ozke letnice pa na leta, ko je bil
letni prirast zaradi mraza, suše ali pa obojega bolj skromen.
Informacijo dajejo tudi geološke plasti z veË ali manj peloda
teh ali onih rastlin, ki v zanje primernem podnebju bujneje uspevajo, v manj primernem pa so tudi glede peloda bolj
skromne; na tej podlagi so na primer ocenili prevladujoËo
temperaturo na severnoameriški celini pred tri tisoË leti (Viau in sod., 2006) ali pa razmere v Evraziji pred šest tisoË leti
(Prentice in sod., 1998). Seveda je za tak naËin preuËevanja
treba poznati zakonitosti razvoja posameznih rastlinskih in
živalskih vrst. Ni vsako bujno življenje (na primer obËasno
bujno ≈cvetenje« morja) bolj bujno v toplem okolju. Nekatere vrste morskega planktona imajo na primer ≈raje« bolj
hladne razmere (ameriška Nacionalna administracija za oceane
in ozraËje - National Oceanic and Atmospheric Administration,
NOAA). V nekaterih geoloških plasteh pa lahko na primer
najdejo tudi veliko vulkanskega pepela. Iz tega, kar vemo iz
bližnje preteklosti − da je namreË temperatura na vsej Zemlji po moËnih vulkanskih izbruhih tudi veË let za veË kot
stopinjo nižja, kot je bila pred tem ali pa po tem (Wikipedia:
Krakatau) -, sklepajo, da je bilo tudi v predzgodovinskem
obdobju tako: zaradi svetlo sivega, skoraj belega prahu in dima se je veË soËnega sevanja od Zemlje odbilo in poslediËno
je bilo na njej, dokler se dim in prah nista usedla na tla, bolj
hladno. Nekatere metode slonijo na kemijski metodi racemizacije, ko se aminokisline, ki so v beljakovinah živih bitij
skoraj izkljuËno levo orientirane, po smrti zaËnejo postopoma pojavljati v ostankih živih bitij tudi v desno orientirani
obliki (NationMaster: aminokisline, Wikipedia: racemizacija).
Tako razmerje med eno in drugo obliko aminokislin narašËa od vrednosti približno niË do stacionarnega razmerja, ki
je približno 1,3 (Bradley, 1999). Hitrost racemizacije pa je
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veËja v toplih obdobjih in poËasnejša v hladnih: pri temperaturah, ki prevladujejo v našem okolju po zadnji ledeni dobi,
se hitrost približno podvoji, Ëe se temperatura poveËa za 4
do 5 stopinj Celzija. Zato razmerje med desno orientiranimi
in levo orientiranimi aminokislinami daje oceno tudi o prevladujoËi temperaturi, ki pripada eni ali drugi plasti usedlin.
Metod paleoklimatologije je torej veliko. Opisovanje vseh
razliËnih metod bi zato nujno pomenilo, da vsako lahko
opišemo samo površno. Zato je za pregled metod, pa tudi
za marsikatero podrobnost, morda najbolje pogledati na kako spletno stran s to tematiko, na primer http://www.ncdc.
noaa.gov/paleo/ (NOAA: paleoklimatologija), ali pa pobrskati
po kaki monografiji, na primer Bradleyjevi Paleoklimatologiji
(1999). Iz teh dveh virov je povzeta tudi veËina podatkov v
tem Ëlanku.
Neobstojni radioaktivni izotopi za datiranje
Najprej o datiranju. Najbolj splošno znana izotopska metoda doloËanja starosti fosilov je tista na podlagi deleža radioaktivnega izotopa 14 C v njih. Dokler so organizmi živi, iz
okolja ves Ëas dobivajo razliËne izotope ogljika, med drugimi
tudi radioaktivni ogljik (rastline predvsem z dihanjem, živali
pa predvsem s hrano). Tako je tudi v organizmih razmerje
med razliËnimi izotopi ogljika približno takšno kot v okolju.
Ko pa organizmi umrejo, delež radioaktivnega ogljika samo
še eksponentno upada z razpolovno dobo približno 5.730 let,
saj nadomešËanja z dihanjem ali s hrano ni veË. Iz relativnega deleža radioaktivnega ogljika lahko zato ugotavljajo Ëas
smrti organizmov in s tem Ëas tvorbe plasti, v katerih se njihovi fosilni ostanki nahajajo. Toda metoda z radioaktivnim
ogljikom je uporabna za datiranje samo do 30.000 ali najveË
40.000 let v preteklost, kajti po na primer šestih razpolovnih
dobah (6 x 5.730 let = 34.380 let) je delež radioaktivnega
ogljika v fosilih samo še malo veË kot en odstotek od zaËetnega deleža ob smrti: (1/2) 6 = 0,016.
Za pogled dlje v preteklost se v paleoklimatologiji za datiranje uporabljajo tudi metode z drugimi radioaktivnimi
izotopi. Pri tem si pomagajo na primer z razpadom radioaktivnega urana ali pa z razpadom radioaktivnega kalija (40K)
v argon (40 Ar). Na kratko o potomcih dveh radioaktivnih
uranovih izotopov. Prvi uranov radioaktivni izotop 238 U
(preko 234U) razpada v radioaktivni torij (230Th) z razpolovno dobo 75.200 let, drugi uranov radioaktivni izotop 235U
pa razpada v radioaktivni protaktinij (231Pa) z razpolovno
dobo 32.400 let. Pri uranovi razpadni seriji se za datiranje
uporablja dejstvo, da so razmerja med razpadnimi produkti v
snovi, na katero ne vplivajo vremenski procesi ali druge mo-
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tnje, odvisna samo od posameznih razpadnih Ëasov. Lahko
pa se uran znajde v padavinah in potem pristane na primer v
oceanih. Torij in protaktinij sta v vodi netopna in se usedata
na dno. Ko ju prekrijejo nove plasti usedlin, prvotna uranova
radiaktivna izotopa, ki v vodi sicer še naprej razpadata, ne
prispevata veË k njunemu deležu v plasti, kajti ta ni veË v
neposrednem stiku z vodo. Zato se deleža torija in protaktinija z radioaktivnim razpadom samo še manjšata. »im manj
je torija in protaktinija, tem starejša je plast usedlin. Znova
ocenimo skrajno mejo datiranja s šestimi razpolovnimi dobami in pridemo pri toriju do ocene 450.000, pri protaktiniju pa 194.000 let. V resnici zares zanesljiva datiranja na
podlagi uranovih potomcev sežejo nekaj manj v preteklost,
približno 350.000 in 150.000 let (Bradley, 1999).
Na Ëem pa sloni datiranje na podlagi razmerja med radioaktivnim kalijem in argonom? Ker argona v vulkanski lavi ni,
je ob izbruhu vulkana v lavi, ki prodre na površje, ≈argonska ura« postavljena na niË. Potem radiaktivni kalij razpada
delno v kalcij (40 Ca), delno pa v argon. Za razpad v argon
je razpolovni Ëas 1,31 milijard let. KoliËina argona torej zelo
poËasi narašËa − ta ≈radioaktivna ura« torej teËe zelo poËasi.
Razpadni Ëas je res dolg, zelo dolg, saj je celo Zemlja ≈stara«
manj kot štiri razpolovne dobe. Razmerje med radioaktivnim
kalijem in argonom v kamninah torej omogoËa datiranje celo
tja do 30 milijonov let v preteklost. In v resnici za plasti,
mlajše od približno 100.000 let, to datiranje sploh ni primerno, ker je tedaj delež argona še premajhen, da bi pri tako
majhni koliËini lahko bilo datiranje zanesljivo.
Pri datiranju plasti v vrtinah skozi polarne sklade ledu uporabljajo kombinacijo metod: od izotopskih sta pomembni
tisti, s katerima ugotavljamo delež berilija (10Be) in klora
(36Cl), uporabljajo pa se še dodatne metode, kajti plasti ledu
niso tako obstojne, kot so plasti usedlin na morskem dnu ali
plasti kamnin. Zato je smiselna dodatna uporaba stratigrafije. Ker polzenje ledu ≈kvari« obliko in debelino plasti, se pri
datiranju pridruži tudi uporaba modela polzenja ledenika.
Obstojni izotopi za opredelitev podnebja - frakcionacija
Ko je enkrat opravljeno datiranje, pa pride do ≈prave paleoklimatologije« -, do opredelitve podnebja v obdobju, ko je
nastal kak fosil ali kaka geološka plast: ko je na primer lava
prišla na površje ali ko so nastale plasti usedlin ali pa plasti
ledu. Glavna izotopska metoda za raziskovanje paleoklime
temelji na ugotavljanju deleža težkega kisika (18 O), preuËujejo pa tudi deleže težkega vodika (2H), ki ga imenujejo tudi
devterij (D), in še nekaterih drugih izotopov (Urey, 1948).
Za kaj gre pri deležu težkega kisika in težkega vodika ozi-
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Slika 1: Vrtine v ledu.
Zgoraj levo: Zemljepisna razporeditev vrtin v
led na Antarktiki.
Vir: National Ice Core Laboratory, http://nicl.usgs.gov/
master.htm.

Spodaj levo: Zemljepisna razporeditev vrtin v
led na Grenlandiji.
Vir: National Ice Core Laboratory, http://nicl.usgs.gov/
master.htm.

Zgoraj desno: Vrtalna postaja GISP2 na Grenlandiji. Foto: Mark Twickler GISP2 SMO, University
of New Hampshire.

Spodaj desno: 19 centimetrov dolgi vzorec
ledu iz globine 1855 metrov, ki kaže ≈letnice«
za enajst zaporednih let.
Foto: Anthony Gow, United States Army Corps of
Engineers, Cold Regions Research and Engineering
Laboratory;
vir: http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/slides/slideset/.
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roma devterija? V narav i je veË obstojnih izotopov kisika: 16O, 17O in 18 O, in sicer v razmerjih 99,76 : 0,04 :
0,2. Tudi od izotopov vodika sta dva obstojna: 1H ter 2H
(devterija) - njuno razmerje je 99,984 : 0,016, poleg teh
dveh pa je zelo malo še radioaktivnega vodika (3H) (tricija, T). Zato je tudi voda v naravi bolj ali manj ≈težka«.
Vode, ki vsebuje težki kisik in ima sestavo 1H 218 O, je v
morjih približno 0,02 odstotka, vode z enim težkim vodikom (devterijem) HD16O pa je v naravi približno 0,016
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odstotka (Wikipedia: voda). Tako ≈kisikova težja« voda kot
voda z enim devterijem pa nekoliko ≈težje« izhlapevata kot
obiËajna voda 1H 216O, in to zato, ker sta pri prvi v jedru
kisika dva nevtrona veË kot pri obiËajni vodi, pri drugi pa v
jedru enega vodika en nevtron veË. To najprej pomeni, da je
prva voda za deset odstotkov, druga pa za pet odstotkov gostejša od navadne vode. Dodatni nevtroni pa vplivajo tudi na
vez med kisikom in obema vodikoma v molekuli ter na vezi
in sile med posameznimi molekulami vode. Zato je tudi izparilna toplota za tako vodo drugaËna kot za obiËajno vodo.
Na koncu je poslediËno tudi nasiËeni parni tlak nad vodo s
težkim kisikom (1H 218 O) za približno en odstotek nižji kot
pri obiËajni vodi (Bradley, 1999).
Ker težja voda ≈težje izhlapeva«, se njen delež v pari razlikuje od deleža v tekoËi vodi: v vodni pari v zraku je delež
težjega kisika in devterija nekoliko nižji od tistega v standardni povpreËni oceanski vodi. Temu se reËe ≈frakcionacija« ob
izhlapevanju. Delež izražamo relativno − kot razliko glede
na standardno povpreËno oceansko vodo (SMOW) in normirano glede na delež v njej − za težki kisik

In še empiriËna zveza med njima (Craig, 1961):
δD = 8δ18 O + 10.
Frakcionacija ob izhlapevanju torej spremeni izotopska razmerja v škodo težjih izotopov. Tako je delež težkega kisika
v pari v zraku zmanjšan za približno deset promilov glede
na tistega v standardni povpreËni oceansko vodi (SMOW),
delež devterija pa za sto promilov.
Ker ≈težja« voda težje izhlapeva, ob nižjih temperaturah izhlapeva razmeroma manj težje vode, ob višjih pa nekaj veË,
kar pomeni moËnejšo frakcionacijo ob izhlapevanju v hladnem in šibkejšo frakcionacijo v toplem podnebju. Ob toplem podnebju je zato v pari v zraku in poslediËno v padavinah veËji delež težjih izotopov kot ob hladnem. Obratno
pa v vodi ostane ob toplih razmerah nekaj manj težjih izotopov, ob hladnih pa nekaj veË. Za paro v zraku in padavi-
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ne iz oblakov pa je pomembno tudi, ob kakšni temperaturi
se vodna para v oblakih kondenzira nazaj v tekoËe stanje.
Bolj visoko v ozraËju je mraz − na primer na višini približno deset kilometrov je vedno, poleti in pozimi, temperatura
približno -55 stopinj Celzija. Bližje tlom pa je poleti precej
topleje kot pozimi, ob ekvatorju je toplo, ob polih pa mraz,
in tako dalje. Tudi pri kondenzaciji namreË pride ponovno
do frakcionacije − tokrat pa ≈v korist« težjih izotopov. To
se pozna celo toliko, da je na primer v naših krajih v poletnih padavinah delež težkega kisika (18 O) glede na SMOW
zmanjšan za približno 4 promile, v zimskih padavinah pa za
14 promilov (Lawrence in White, 1991).
Voda, ki s padavinami pade na tla, se nabira v ledenikih,
ko se vsakokratni sneg preko firna spreminja v led. Tako
so v polarnih predelih nastale plasti ledu, ki so stare tudi
veË sto tisoË let. Kisik iz morske vode pa morski organizmi vgrajujejo v svoja telesa, od njih pa veËinoma ostanejo le
lupinice polžev, školjk in rakov. Na delež težkega kisika v
morski vodi pa poleg frakcionacije ob izhlapevanju vplivajo
tudi poledenitve, ko v priobalnih pasovih nastane v mrzlih
obdobjih precej ledu, v katerem je razmeroma veË ≈lažje«
vode. Tedaj v morski tekoËi vodi ostane tudi zaradi tvorbe
ledu veË težjih izotopov: na primer ob obsežni poledenitvi
se razmerje v morski vodi med težkim in obiËajnim kisikom
(18 O/16O) zaradi tega poveËa za nekaj veË kot 0,001. Torej
je treba upoštevati oba uËinka.
Na ta naËin so delno teoretiËno, delno pa empiriËno prišli
do povezave med deležem težkega kisika in temperaturo v
Ëasu, ki mu ta težki kisik pripada. Za plasti v ledu velja:
višji ko je delež težkega kisika, višja temperatura (T) je bila
v Ëasu, ko je ta led nastal:
T = T1 + aδ18 O
Koeficient sorazmernosti a za led je torej pozitiven. Danes
velja, da je povpreËni koeficient odvisnosti med 0,35 in 0,65
stopinj Kelvina na promil koliËine δ18 O − odvisno od tega,
ali obravnavajo hitre spremembe ali pa dolga obdobja (Boyle,
1997, Dansgaard in sod., 1989). Ko raziskovalci želijo dobiti
Ëim bolj zanesljive rezultate, upoštevajo tudi morebitno jakost padavin oziroma njihovo trajanje, dolžino obdobja, ki
pripada posamezni plasti, in starost te plasti, zemljepisno
lego in tako dalje.
Za usedline na dnu oceanov pa velja nasprotno: Ëim veË
težkega kisika (v razmeroma toplejšem obdobju) izhlapi,
tem manj ga ostane v vodi in tem manj ga školjke, polžki
in drugi organizmi vgrajujejo v svoje lupinice, s tem pa ga
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ostane tudi tem manj na primer v apnenËastih plasteh oceanskega dna. Zato je tu koeficient sorazmernosti negativen.
Toda upoπtevati je treba tudi tvorbo ledu. Zato ne upoštevajo samo vzorca apnenca, temveË tudi vzorec vode, v kateri
je sediment nastal. Za vzorce današnje standardne vode ni
problem, težje pa je z vzorci morske vode izpred sto ali veË
sto let. Toda tudi tu so našli kar zanesljivo reπitev. Pri tem
pomagajo usedline foraminifer, ki so bentiËni organizmi, torej tisti, ki živijo pri morskem dnu. Današnje foraminifere
živijo pri dnu, v mrzlih oceanskih tokovih, v katerih se polarna voda, le malo toplejša od ledišËa in zato tudi gosta,
ob dnu oceanov pretaka proË iz polarnih predelov. Torej je
tudi danes ta voda skoraj maksimalno mrzla − še bolj mrzla
bi že zmrznila. Kar pomeni, da tudi med ledeno dobo voda
pri dnu ni mogla biti kaj dosti hladnejša. Zato delež težkega kisika v usedlinah foraminifer veËinoma ni posledica
frakcionacije ob izhlapevanju v bolj mrzlem ali bolj toplem
podnebju, ampak predvsem tvorbe ledu. Foraminifere nam
torej precej neposredno pripovedujejo o ledenih dobah − v
zadnjih 900.000 letih naj bi jih bilo dvajset (Shackleton in
sod., 1990).
Za usedline na morskem dnu pri povezavi s temperaturo zato upoštevajo tako vzorec apnenca kot vzorec (ali vsaj oceno
za vzorec) morske vode:
T = T2 + b(δ c - δ w) + c(δ c - δ w)2 ,
kjer se δ c nanaša na delež težkega kisika v apnencu (CaCO3)
glede na delež v standardni povpreËno oceanski vodi, δ w pa
delež težkega kisika v vzorcu vode (ali oceni zanj) glede
na delež v standardni povpreËni oceanski vodi (Craig in
Gordon, 1965). Konstante T2 , b in c so za razliËne metode
raznih raziskovalcev razliËne, vendar je, kot smo že rekli,
koeficient preme sorazmernosti b v tem primeru negativen:
od -4,2 do -4,3 Kelvina na promil, ter c pozitiven, od +0,13
do +0,14 Kelvina na promil (Epstein in sod., 1953, Craig,
1965, Craig in Gordon, 1965, Friedman in O'Neil, 1977).
Tudi pri nas v Sloveniji preuËujejo izotopsko sestavo kamnin,
plasti na morskem dnu, v reËnih sedimentih − in sicer na
vzorcih iz naših krajev in iz naše okolice (na primer Dolenec in sod., 1994, Herlec, 1998, Ogorelec in sod., 2007, in
drugi).
Vrtanje v led in v morsko dno in izotopska analiza vzorcev
V vrtinah v ledu ali pa skozi morsko dno preuËujejo delež
težkega kisika in iz njega sklepajo na temperaturo tedaj, ko
so posamezne plasti ledu ali morskega dna nastale. Tako so
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Slika 2: Vrtine v morsko dno.
Zgoraj levo: Mesta vrtin - rdeËe pike
vrtanja v okviru Ocean Drilling Program
(ODP), rumene pa v okviru Deep Sea
Drilling Project (DSDP).
Vir: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/curator/
odpdsdp.html.

Spodaj levo: Vrtalna plošËad na ledolomilcu Vidar Viking v Arktiki. Zavedati
se moramo, da je artiËni plavajoËi led
debel samo nekaj metrov in da je pod
njim tekoËe morje in dno ArktiËnega
oceana.
Vir: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2006-05/iodp-osc052606.php.

Desno: Vzorec iz vrtine v Sredozemlju.
Vir: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/geology/
drill.html.
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v zadnjih desetletjih na Antarktiki in na Grenlandiji izvrtali
veË vrtin v led (glej sliko 1), s katerimi so prišli do plasti, starih desetine in stotine tisoË let − najgloblje v okviru
evropskega projekta EPICA (Evropski projekt za vrtanje na
Antarktiki - European Project for Ice Coring in Antarctica)
na Antarktiki z vrtino Dome C, in sicer 800.000 let ≈globoko«. Vrtin v morsko dno pa je še bistveno veË (slika 2).
Za vzorce vode (iz ledu) najprej kisik iz tekoËine (vode) pretvorijo v kisik v plinasti obliki, in sicer tako, da v vodi raztopijo ogljikov dioksid z natanËno znano izotopsko sestavo
− takega z obiËajnim ogljikom (12 C) in obiËajnim kisikom
(16O). Pri tem se težji kisik iz vzorca in lažji kisik izmenjata:
1H 18 O
2

+

12 C16O

2

Q 1H 216O +

12 C18 O16O

Na tej plinasti spojini naredijo izotopsko preiskavo s pomoËjo masne spektroskopije in rezultat primerjajo z rezultatom, ki ga dobijo iz vzorca standardne povpreËne oceanske
vode. Potem upoštevajo povezavo s temperaturo po že omenjeni semiempiriËni enaËbi T = T1 + aδ18 O.
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Za usedline na morskem
dnu pri povezavi s temperaturo upoštevajo tako vzorec apnenca kot vzorec (ali
vsaj oceno za vzorec) morske vode. Da pa zadeve ne
bi bile zapletene samo glede posameznih vrst usedlin
(led, lupinice, korale), glede
frakcionacije ob izhlapevaDeleæ devterija
nju, kondenzaciji in zmrTemperatura
zovanju, k negotovosti − in
zato k potrebi po še posebni
pazljivosti − prispevajo pri
sedimentih na morskem dnu
še slanost in razliËno hitri in
uËinkoviti metabolizmi pri
razliËnih morskih organizmih.
Na že omenjeni spletni straStarost (tisoË let)
ni ameriške agencije NOAA
(Paleoklimatologija) je, kot
Slika 3: Rekonstrukcija sprememb temsmo že povedali, tudi ogromno podatkov. Za primer vzemiperature (rdeËe) iz relativnega deleža
mo tiste iz vrtin v ledu. Ker so v ledu ujeti tudi mehurËki
devterija δD v ledu glede na delež v
plinov in delci prahu, niso pomembni samo izotopi, ampak
standardni povpreËni oceanski vodi
(modro) po podatkih Jouzela in sodelav- tudi kemijska sestava primesi v zraËnih mehurËkih, oblika
in sestava prahu, pa tudi nekatere fizikalne lastnosti ledu. S
cev (2007).
ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/
podatki iz tega vira si tako lahko sami narišemo grafikon, ki
antarctica/epica_domec/edc3deuttemp2007.txt.
nas zanima (nekateri podatki so že kar v datoteki, primerni
za obdelavo z Microsoftovim Excelom). Izberemo podatke,
ki so jih zbrali Jouzel in sodelavci (2007), in dobimo graf,
kot je na sliki 3.
Ko so Jouzel in sodelavci (2007) primerjali te podatke z
MilankoviÊevimi cikli orbitalnih sprememb osonËenja raznih
predelov Zemlje (1941), so prišli do naslednjega zakljuËka
(v smiselnem prevodu iz anglešËine − v oklepajih dodatne
pripombe): ≈Zdi se nam, da je medsebojno prepletanje (sprememb) splošËenosti elipse (po kateri kroži Zemlja okrog
Sonca) in precesije (vrtenja Zemlje okrog lastne osi) vzrok za
spremembe, povezane z ledenimi dobami, kot jih razberemo
iz vrtin v ledu.« Torej pravijo, da so bile v geološki zgodovini glavni vzrok za podnebne spremembe predvsem astronomski dejavniki moËnejšega ali šibkejšega sonËnega obseva
posameznih pasov vzdolž vzporednikov na Zemlji. Podrobna
Ëasovna primerjava podatkov o temperaturi in koliËini ujetega ogljikovega dioksida v ledu kaæe, da se je sicer vËasih prej
ogrelo in se je potem poveËala koliËina ogljikovega dioksida,
Temperatura (°C)
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vËasih pa obratno, toda v povpreËju se je najprej spremenila
temperatura, šele kakih 700 let kasneje pa je sledila sprememba koliËine ogljikovega dioksida v ozraËju (Hansen in
sod., 2008). Torej drugaËe, kot velja za sedanje spremembe
in spremembe v bližnji prihodnosti. VeËina znanstvenih objav v vrhunskih revijah, na katerih slonijo ugotovitve Medvladnega odbora Združenih narodov o podnebnih spremembah (IPCC), namreË za globalno ogrevanje, ki smo mu priËa
v zadnjem stoletju, nedvoumno kot glavni vzrok navaja antropogene izpuste toplogrednih plinov in spremenjeno rabo
tal ter poslediËno poveËano koliËino toplogrednih plinov v
ozraËju.
SlovarËek:
Frakcionacija. Spreminjanje razmerij med posameznimi izotopi na primer v vodi
ob izhlapevanju, sublimaciji, kondenzaciji, pa tudi pri ≈dihanju« rastlin, torej pri
evapotranspiraciji. Vzroki za frakcionacijo so razliËne atomske mase posameznih
izotopov, razliËne izparilne, sublimacijske ali kondenzacijske toplote za razliËno
≈težke« vrste vode, razliËni nasiËeni parni tlaki za te vrste vode in podobno.
Izotopi. Oblike atomov kemijskih elementov, ki imajo sicer kemijske lastnosti
enake, se pa razlikujejo po svoji atomski masi, ker nimajo v jedru natanËno toliko
nevtronov kot protonov, temveË lahko tudi nekaj nevtronov veË. To vpliva na nekatere fizikalne lastnosti atomov in njihovih spojin. V naravi se veËina elementov
pojavlja v veË izotopskih oblikah; nekatere so neobstojne in se z radioaktivnim
razpadom spreminjajo v drugaËne izotope ali celo druge elemente (glej http://
sl.wikipedia.org/wiki/Izotop).
Racemizacija. Proces, ob katerem se ≈levo« (oziroma ≈desno√) orientirane spojine preoblikujejo v ≈desno« (oziroma ≈levo√) orientirane. Aminokisline (organske
spojine, kjer sta na isti ogljik vezana aminoskupina NH2 in karboksilna skupina
COOH, ter še druge sestavine) so naËelno lahko orientirane ≈levo« ali ≈desno«
(glej http://sl.wikipedia.org/wiki/Enantiomer). V beljakovinah živih bitij so aminokisline skoraj izkljuËno levo orientirane. Po smrti pa se zaËnejo postopoma pojavljati v ostankih živih bitij tudi desno orientirane aminokisline.
Standardna povpreËna oceanska voda (SMOW) je tista, za katero so doloËena razmerja med posameznimi izotopi kisika in vodika v njej. »e je ta voda brez
soli, se imenuje ≈dunajska« - ≈Vienna« SMVO ali VSMOW −, ker je paË na Dunaju
sedež Mednarodne agencije za atomsko energijo (glej http://en.wikipedia.org/
wiki/Vienna_Standard_Mean_Ocean_Water).
Težka voda. Voda, v kateri so težji izotopi vodika in kisika. Najbolj ≈slavna« je
težka voda z dvema devterijema in obiËajnim kisikom (D216 O). Zelo napeta je
zgodba o tem, kako so diverzanti na Norveškem med drugo svetovno vojno prepreËevali Nemcem proizvodnjo in prevoz te težke vode, ki je pomembna v jedrski
tehniki. V paleoklimatologiji pa imamo opravka s ≈kisikovo težjo« vodo, ki vsebuje
navadni vodik in težki kisik (H 218 O), ali pa s ≈težjo vodo« z enim devterijem namesto obiËajnega vodika (HD16 O).
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Hiperakumulacijske rastline, zbiralke kovin
Katarina Vogel - Mikuš

Slika 1: Modro obarvan lateks endemiËne vrste Sebertia acuminata
(Sapotaceae) z Nove Kaledonije, ki v
suhi snovi vsebuje kar do 26 odstotkov
niklja. Foto: Robert S. Boyd.

SlovarËek:
Alelopatija. Oblika medsebojnih
odnosov med rastlinami, kadar ena
rastlinska vrsta s svojimi produkti
presnove uËinkuje na drugo.
Endemiti. Skupine rastlin ali živali,
ki živijo samo na nekaterih, navadno
zakljuËenih obmoËjih.
Esencialen. Nujno potreben za rast
in razvoj organizma, nasprotje neesencialen.
Hiperakumulacija. Strategija privzema kovin in tolerance za kovine pri
rastlinah, pri kateri rastlina v svojih
nadzemnih delih kopiËi izjemno visoke
koncentracije kovin.
IzkljuËevanje. Strategija privzema in
tolerance kovin pri rastlinah, pri kateri
rastlina z mehanizmi v tkivih in celicah
prepreËuje vstop kovin v tkiva in predvsem transport iz korenin v poganjke.
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»e menite, da so skrajni naËini
življenja rezervirani le za prokariontske organizme, potem
se motite. Predstavljajte si, da
vaša tkiva vsebujejo en odstotek
kadmija ali arzena v suhi snovi,
kar je veË kadmija, kot ga vsebujejo navadne nikelj-kadmijeve
baterije, in dovolj arzena v 10
gramih suhe snovi, da ubijete odraslega Ëloveka. Podobne
koncentracije kovin najdemo
namreË v poganjkih rastlin, ki
kopiËijo oziroma hiperakumulirajo kovine. Te nenavadne rastline so pritegnile zanimanje
raziskovalcev predvsem zaradi
možne uporabe pri ËišËenju tal, onesnaženih s kovinami (fitoremediacija), pridobivanju rude (fitorudarjenje) in iskanju
mineraliziranih substratov.
Kovine, kot so železo, baker, cink, mangan, molibden, nikelj
in kobalt, so v majhnih koliËinah nujno potrebne za normalno rast in razvoj rastlin, saj so sestavni del, kofaktorji ali aktivatorji številnih encimov. Kovine, kot so na primer kadmij,
svinec, živo srebro, in polkovina arzen pri rastlinah nimajo
biološke vloge, o biološki vlogi polkovine selen pri rastlinah
pa ostajajo mnenja strokovnjakov deljena. Povišane koncentracije tako esencialnih kot neesencialnih kovin v okolju,
ki so lahko povezane z naravnimi nahajališËi rudnin, najveËkrat pa so posledica rudarjenja, predelave rude in drugih
s kovinami povezanih industrijskih dejavnosti, so za rastline
strupene, saj motijo delovanje biološko pomembnih molekul,
kar v skrajnem primeru lahko povzroËi smrt. Kljub temu
pa so se doloËene rastlinske vrste oziroma populacije uspele prilagoditi na okolja z moËno povišanimi koncentracijami
kovin v tleh. Poznamo tako imenovane ≈prave metalofite«,
ki uspevajo le na tleh s povišanimi koncentracijami kovin in
so pogosto endemiËni (na primer ≈nikljeve rastline« z Nove
Kaledonije in Kube), in neprave oziroma ≈psevdometalofite«,
ki uspevajo tudi na neonesnaženih obmoËjih, kot so na primer številne vrste trav iz rodu šopulj (Agrostis), šašulic (Calamagrostis) in vilovin (Sesleria), križnice iz rodu mošnjakov
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Slika 2: Psychotria douarrei (Rubiaceae) z Nove Kaledonije hiperakumulira
nikelj veËinoma v starih listih.
Foto: Robert S. Boyd.

Ksilem. Del prevodnega tkiva višjih
rastlin, po katerem potuje voda z
raztopljenimi mineralnimi snovmi iz
korenin v poganjke.
Metalofit. Rastlina, ki uspeva na
tleh, obogatenih s kovinami.
Mineralizirana tla. Tla, v katerih
so se organske snovi razkrojile v
anorganske, zato so taka tla bogata z
rudninami.
Patogen. PovzroËitelji bolezni.
Rizosfera. Vplivno obmoËje korenin
višjih rastlin.
Serpentinske kamnine. Metamorfne kamnine, ki nastanejo z oksidacijo
in hidrolizo ultramafiËnih kamnin (magmatske kamnine z nizko vsebnostjo
silicija - manj kot 45 odstotkov - in
kalija ter visoko vsebnostjo manganovega oksida - veË kot 18 odstotkov
- in železa) v procesu serpentinizacije,
ki najveËkrat poteka na oceanskem
dnu.
Toleranca. Odpornost, sposobnost
rastline, da prenese razliËne razmere
v okolju.
Volatilizacija. Proces kopiËenja in
pretvarjanja v hlapno snov.
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(Thlaspi), šebenikov (Erysimum) in šparnic
(Biscutella), klinËnice iz rodu Ërvink (Minuartia), lepnic (Silene) in druge.
Pri rastlinskih vrstah, ki so sposobne preživeti v okolju, onesnaženem s kovinami,
poznamo dve osnovni strategiji privzema in
tolerance za kovine, in sicer izkljuËevanje,
kjer se kovine kopiËijo veËinoma v koreninah in se le v manjši meri transportirajo v
poganjke, in akumulacijo, kjer se kovine iz
korenin transportirajo v poganjke in se tam
kopiËijo. Skrajna oblika akumulacije kovin
je hiperakumulacija, ki je opredeljena kot
privzem izjemnih koliËin doloËenega elementa (veË kot 10.000 miligramov cinka ali mangana na
gram suhe mase rastline, veË kot 1.000 miligramov niklja,
bakra, kobalta, svinca ali arzena na gram suhe mase in veË
kot 100 miligramov kadmija na gram suhe mase) v poganjke
rastlin v naravnih razmerah. Poudariti je treba, da je veËina
rastlinskih vrst, ki jih najdemo na s kovinami onesnaženih
obmoËjih, izkljuËevalskih, hiperakumulacija pa je poznana le
pri približno 440 rastlinskih vrstah.
Zgodovina preuËevanja hiperakumulacijskih rastlin
Že pred veË kot dva tisoË leti so Rimljani ugotovili, da obmoËja, kjer se nahajajo rudnine, prerašËajo tipiËne rastlinske
vrste. Spoznanje, da rastline lahko v poganjkih kopiËijo poveËane koncentracije kovin, pa sega šele v leto 1885, ko je
nemški botanik A. Baumann ugotovil, da vijolice, ki rastejo
na tleh, bogatih s cinkom, v listih vsebujejo poveËane koliËine tega elementa. Podrobnejše raziskave kopiËenja kovin
v rastlinskih tkivih pa je omogoËil šele razvoj obËutljivejših
metod za analizo elementov v sledeh v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja. Rastline z visoko vsebnostjo kovin so
bile namreË zanimive predvsem kot indikatorji mineraliziranih substratov in s tem nahajališË rudnin industrijsko pomembnih elementov. Izraz ≈hiperakumulacijska rastlina« je
leta 1977 prvi uporabil Robert R. Brooks s sodelavci za opis
rastlin, ki so v listih vsebovale veË kot 1.000 miligramov
niklja na gram suhe mase rastline, saj je šlo za koncentracijo,
ki je stokrat presegala tisto pri obiËajnih rastlinskih vrstah.
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so bile postavljene še
mejne koncentracije, ki doloËajo hiperakumulacijo ostalih
kovin, predvsem cinka, mangana, kadmija, bakra, kobalta,
kroma in svinca, saj je po objavah, ki predstavljajo hiperakumulacijske rastline z vidika uporabe pri ËišËenju s kovinami onesnaženih tal, zanimanje za raziskave precej naraslo.
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Slika 3: Eden najbolj znanih raziskovalcev ≈nikljevih rastlin« prof. dr. Robert
S. Boyd z Univerze v Auburnu v Alabami v družbi grmiËaste nikljeve hiperakumulacijske vrste Euphorbia helenae iz
družine mleËkovk s Kube (zgoraj). Poleg
rastline E. helenae je kos papirja,
prepojen z dimetilglioksimom, ki se je
v prisotnosti niklja, nakopiËenega v
rastlinskem soku, obarval rožnato (spodaj). Foto: Michael Davis in Robert S. Boyd.
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V današnji literaturi najdemo poleg raziskav
naravnih hiperakumulacijskih rastlin, ki so
se razvile v evoluciji na obmoËjih s povišanimi vsebnostmi kovin v tleh, tudi podatke
o zmožnosti hiperakumulacije kovin pri rastlinskih vrstah, kot so sonËnica (Heliathus
annuus), razliËne vrste iz rodu Brassica sp.
(ogršËica, gorjušica, repica), nekatere vrste topolov (Populus sp.), trave iz rodu šopulj (Agrostis) in ovsa (Avena), ter razliËnih
genetsko spremenjenih rastlinskih vrstah.
Kljub temu, da koncentracije kovin v tkivih lahko presegajo mejo, doloËeno za hiperakumulacijo, saj so koncentracije kovin v
rastlinskih tkivih tesno povezane s koncentracijami kovin v substratu, je pri definiciji hiperakumulacije treba upoštevati še, da
mora biti koncentracija kovine v poganjkih
rastline vedno višja od tiste v substratu (tako imenovani bioakumulacijski faktor >1),
prav tako pa mora biti koncentracija kovine
v poganjkih vedno višja od tiste v koreninah
(tako imenovani translokacijski faktor >1).
Predvsem pa je pomembno, da je obravnavana rastlinska vrsta strpna (tolerantna) do
povišane koncentracije kovine v tkivih in
ne sme kazati znakov zastrupitve, kot so
moËno zmanjšana rast korenin in poganjkov, razbarvanje in
propad listnega tkiva (kloroze in nekroze) ter nesposobnost
cvetenja in tvorjenja viabilnih semen.
Kje najdemo hiperakumulacijske rastline?
Hiperakumulacijske rastlinske vrste najdemo navadno v
združbah, ki porašËajo s kovinami bogata oziroma onesnažena tla. Navadno gre za redke endemiËne rastlinske vrste,
pa tudi vrste, ki jih najdemo na neonesnaženih obmoËjih.
Rastlinstvo serpentinskih tal
Serpentinska tla nastanejo s preperevanjem z železom in
magnezijem bogatih serpentinskih kamnin, kjer zasledimo
tudi visoke koncentracije niklja, kroma in kobalta in le nizke
koncentracije mineralnih hranil, kot so kadmij, dušik, fosfor,
kalij in molibden. Serpentinska tla najdemo v razliËnih delih
sveta, raziskovalcem metalofitov pa so gotovo najbolj poznana obširna obmoËja na Novi Kaledoniji, Kubi in v TurËiji.
Rastlinstvo, ki se oblikuje na tovrstnih tleh, navadno vsebuje malo vrst z majhnim številom predstavnikov posamezne
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Slika 4: Berkheya coddii (Asteraceae) je endemiËna nikljeva hiperakumulacijska rastlina iz Južnoafriške republike. V
zadnjem Ëasu jo zaradi velike biomase in sposobnosti akumulacije visoke koncentracije niklja v poganjkih uporabljajo
pri fitoekstrakciji in fitorudarjenju.
Foto: Michael Davis in Robert S. Boyd.

Slika 5: Alyssum murale (Brassicaceae) na poskusnem rastišËu, namenjenem raziskavam uporabnosti omenjene
rastlinske vrste za pridobivanje niklja
(fitorudarjenja), v Oregonu v Zdruæenih
dræavah Amerike.
Foto: Robert S. Boyd.
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vrste, od hiperakumulacijskih rastlin pa
najdemo predvsem tako imenovane nikljeve rastline, ki kopiËijo veË kot 1.000
miligramov niklja na gram suhe mase rastline. Nikljeve rastline predstavljajo kar
75 odstotkov vseh hiperakumulacijskih
rastlin. Najzanimivejša pa je gotovo endemiËna drevesna vrsta Sebertia acuminata
iz družine sapotovk (Sapotaceae) z Nove
Kaledonije, ki izloËa modro-zeleno obarvan mleËek ali lateks. Lateks v suhi snovi
vsebuje kar do 26 odstotkov niklja, masa
niklja v posameznem drevesu pa naj bi po
ocenah znašala kar 37 kilogramov. Podobno kot Sebertia izloËa moder lateks tudi
grmiËasta vrsta mleËka Euphorbia helenae s
Kube, posušen lateks pa lahko vsebuje do
tri odstotke niklja.
»eprav serpentinska tla ne vsebujejo
moËno povišanih vsebnosti mangana, pa veËina znanih rastlinskih vrst, ki hiperakumulirajo mangan (veË kot 10.000
miligramov mangana na gram suhe mase rastline) izvira prav
z Nove Kaledonije. Pripadajo predvsem rodovom Maytenus
sp. (Celastraceae), Eugenia sp. (Myrtaceae) in Macadamia sp.
(Proteaceae).
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Slika 6: Phyllanthus orbicularis (Euphorbiaceae) je endemiËna
vednozelena grmovnica s Kube, ki se redno uporablja v tradicionalni medicini, saj njen vodni ekstrakt uËinkuje protivirusno.
Poleg rastline je kos papirja, prepojen z dimetilglioksimom,
ki se je v prisotnosti niklja, nakopiËenega v rastlinskem soku,
obarval rožnato.
Foto: Robert S. Boyd.

Slika 7: Cinkova vijolica (Viola calaminaria) blazinasto prerašËa
obmoËja z moËno povišano koncentracijo cinka v vzhodni Belgiji
in zahodni NemËiji.
Foto: http://commons.wikimwdia.org.

Slika 8: Rani mošnjak (Thlaspi praecox) (zgoraj) in modrikasti
mošnjak (Thlaspi caerulescens) (spodaj). Obe vrsti hiperakumulirata cink in kadmij, nekatere populacije modrikastega mošnjaka pa tudi nikelj. Rani mošnjak najdemo na apnenËastih tleh po
vsej Sloveniji, modrikasti mošnjak pa le na obmoËju BanjšËic,
kjer se je vrsta razširila drugotno, in sicer zaradi vojaških aktivnosti med prvo svetovno vojno (Wraber, 2005).
Foto: Katarina Vogel - Mikuš.

Rastlinstvo tal, bogatih s cinkom
in svincem
Rastlinstvo, znaËilno za rastišËa, bogata s
cinkom in svincem, najdemo predvsem na
zmerno toplih obmoËjih Evrope in Male
Azije. ZnaËilna predstavnika hiperakumulacijskih rastlin, ki jih najdemo na s cinkom
bogatih tleh zahodne NemËije in vzhodne
Belgije, sta cinkova vijolica (Viola calaminaria) in cinkov mošnjak (Thlaspi calaminare,
Brassicaceae), ki v poganjkih lahko kopiËi
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Zgoraj, slika 9: Navadna Ërvinka
(Minuartia verna, Caryophyllaceae)
hiperakumulira svinec. Nabrežje Ziljice,
Podklošter, Avstrija.
Foto: Katarina Vogel - Mikuš.

Spodaj, slika 10: Halerjev penušnjek
(Arabidopsis (=Cardaminopsis) halleri,
Brassicaceae) hiperakumulira cink.
Nabrežje Ziljice v Podkloštru v Avstriji.
Foto: Katarina Vogel - Mikuš.
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tudi do 40.000 miligramov cinka
na gram suhe mase rastline. Seveda pa ne smemo prezreti najbolj
raziskane hiperakumulacijske vrste modrikasti mošnjak (Thlaspi
caerulescens), ki kopiËi velike koliËine cinka, nekatere populacije
pa tudi kobalta in niklja.
Od rastlin, ki hiperakumulirajo
svinec, je najbolj znan okroglolistni ali rabeljski mošnjak (Thlaspi
rotundifolium subsp. cepaeifolium),
ki ga najdemo ob obrežju Ziljice
v Italiji (Predel) in Avstriji (Podklošter), saj gre za vrsto z do sedaj
najvišjo v naravnem okolju izmerjeno koncentracijo svinca v poganjkih (8.200 miligramov svinca na gram suhe mase rastline).
Populacija te hiperakumulacijske
vrste je precej ogrožena zaradi
reËne erozije, pa tudi Ëloveške
dejavnosti, saj smo v letu 2006
na omenjenem obmoËju našteli le
še nekaj deset osebkov. ZnaËilna
predstavnika združbe, ki jo najdemo na tleh, bogatih s svincem in
cinkom, pa sta še navadna Ërvinka (Minuartia verna, Caryophyllaceae), ki hiperakumulira svinec,
in Hallerjev penušnjek (Arabidopsis (=Cardaminopsis) halleri,
Brassicaceae), ki hiperakumulira cink in kadmij.
V Sloveniji najdemo travišËa z velikim deležem svinca,
cinka in kadmija v Žerjavu v Mežiški dolini, najbolj raziskani predstavnik hiperakumulacijskih rastlin pa je gotovo
rani mošnjak (Thlaspi praecox), ki v svojih poganjkih kopiËi
do 15.000 miligramov cinka na gram suhe mase rastline,
5.900 miligramov kadmija na gram suhe mase in 3.500 miligramov svinca na gram suhe mase (Vogel - Mikuš s sod.,
2005). Rastlina je zanimiva predvsem, ker je poleg populacije modrikastega mošnjaka (T. caerulescens, ekotip Ganges)
z obmoËja Les Avinieres v južni Franciji to edina rastlinska
vrsta oziroma populacija na svetu s tako izjemno sposobnostjo hiperakumulacije kadmija. Rani mošnjak je v Sloveniji
sicer precej razširjen, najbolj na Primorskem, rastline z neonesnaženih obmoËij pa v poganjkih vsebujejo predvsem povišane koncentracije cinka.
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Slika 11: Okroglolistni mošnjak (Thlaspi
rotundifolium subsp. cepaeifolium,
Brassicaceae) je pritlikava rastlinska
vrsta, ki hiperakumulira svinec in cink.
Nabrežje Ziljice v Podkloštru v Avstriji.
Foto: Katarina Vogel - Mikuš.

Slika 12: Stanleya pinnata (Brassicaceae) hiperakumulira selen in je znaËilna
predvsem za tla z moËno povišanimi
koncentracijami tega elementa.
Foto: Kip E. Panter, http://www.ars.usda.gov.
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Rastlinstvo tal, bogatih z
bakrom in kobaltom
Edino pravo bakrovo f loro najdemo v Afriki (Shaba v jugovzhodnem Kongu). Depozite bakra
in kobalta predstavljajo goli hribi, kjer najdemo svetovno najbolj
bogate in nenavadne združbe rastlinskih vrst, odpornih proti kovinam. VeËinoma gre za endemite, ki prerašËajo le nekaj hektarov
površin. V Kongu najdemo tako
kar 24 rastlinskih vrst, ki hiperakumulirajo baker, 26 vrst, ki hiperakumulirajo kobalt, in 9 vrst, ki
hiperakumulirajo obe kovini, na primer Bulbostylis pseudoperennis (Cyperaceae) in Crepidorhopalon perennis (Scrophulariaceae). Hiperakumulacija bakra je še posebej nenavadna, saj je
ta, Ëeprav je esencialen, v povišanih koncentracijah eden najbolj strupenih elementov za rastline. Bulbostylis pseudoperennis (Cyperaceae) lahko tako v poganjkih kopiËi tudi do 7.700
miligramov bakra na gram suhe mase rastline, medtem ko
koncentracije v rastlinskih tkivih znašajo obiËajno od 5 do 25
miligramov bakra na gram suhe mase. Bakrova flora velja za
eno najbolj ogroženih, saj ji zaradi rudniških dejavnosti, pa
tudi zbiranja herbarijskih primerkov, grozi izumrtje.
Rastlinstvo tal, bogatih s selenom
Že pred veË kot sto leti je bilo znano, da je živina, ki se
je pasla v doloËenih predelih v Koloradu v Združenih državah Amerike, obolevala, kadar se je prehranjevala z vrsto
grahovca (Astragalus spp., Fabaceae). Vzrok temu je bila povišana
koncentracija selena v nadzemnih
delih rastlin. Kmalu po razvoju metod za doloËanje selena v
rastlinskih tkivih so odkrili veË
kot deset rastlinskih vrst, ki v
svojih nadzemnih delih kopiËijo
od 1.000 do 10.000 miligramov
selena na gram suhe mase rastline, medtem ko vsebujejo obiËajne
rastlinske vrste do 25 miligramov
selena na gram suhe mase. Najdemo jih veËinoma na zahodu
Združenih državah Amerike, na
Irskem in v Queenslandu v Av-
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straliji. Selenove rastline, predvsem rod
Astragalus in Stanleya (Brassicaceae), so
zanimive predvsem zaradi procesa volatilizacije, kjer se selen v poganjkih hiperakumulira in pretvarja v hlapne substance
z moËnim vonjem po Ëesnu ter se na tak
naËin sprošËa iz listov.

Slika 13: Praprot Pteris vittata hiperakumulira arzen. Že 10 gramov
posušenih listov rastline, ki raste na
zmerno z arzenom onesnaženih tleh,
lahko vsebuje smrtni odmerek arzena
za odraslega Ëloveka. Foto: Franz Xaver,
http://commons.wikimedia.org.

Rastlinstvo tal, onesnaženih z arzenom
Visoke vsebnosti arzena v tleh so povezane predvsem s pridobivanjem in predelavo kositra, saj so rudniški odpadki bogati z arzenopiritom. V Evropi so najbolj
znana z arzenom onesnažena obmoËja v
Cornwallu in Devonu v Veliki Britaniji.
Obširna z arzenom onesnažena obmoËja
pa najdemo še v Peruju, na Floridi in v
Aziji (Tajska).
Toleranca za arzen se je razvila predvsem
pri populacijah nekaterih vrst trav, kot so
na primer šopulje (Agrostis sp.) in jesenka Paspalum racemosum, visoke vsebnosti arzena pa so bile izmerjene tudi pri
zvonËiËevki Jasione montana in jesenski
vresi Calluna vulgaris. V zaËetku tega
stoletja je veliko pozornosti pritegnilo
odkritje praproti Pteris vittata (Pteridaceae), ki hiperakumulira arzen na rastišËu, onesnaženim s CCA (pripravek na osnovi kromovih,
bakrovih in arzenovih spojin za zašËito lesa) v osrednji Floridi (Ma s sod., 2001). P. vittata lahko v poganjkih kopiËi
do 20.000 miligramov arzena na gram suhe mase rastline,
medtem ko je obiËajna vsebnost arzena v rastlinah manj kot
10 miligramov na gram suhe mase. Poleg P. vittata hiperakumulirajo arzen tudi druge vrste praprotnic iz rodu Pteris,
pa tudi vrsta praproti Pityrogramma calomelanos iz družine
laskovk (Adiantaceae).
Pomen hiperakumulacije kovin za rastline
Pri raziskavah ekologije in evolucije hiperakumulacijskih rastlin so se oblikovale tri hipoteze o razvoju in pomenu tega
nenavadnega pojava za rastline.
Prva hipoteza razlaga razvoj hiperakumulacije z vidika tekmovanja rastlin za življenjski prostor. Hiperakumulacijske
rastline z odmetavanjem svojih listov ob koncu rastne sezone z visokimi koncentracijami kovin bogatijo tla v svoji
neposredni bližini, saj se po razgradnji odpadlega materiala
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kovine sprostijo v površinsko plast substrata. Povišane koncentracije kovin v substratu nato prepreËujejo rast drugim
manj odpornim rastlinam. To hipotezo sta Robert S. Boyd
in Scott Martens zaradi vzporednic s klasiËno alelopatijo poimenovala ≈elementna alelopatija«. Razlika med njima je, da
klasiËna alelopatija vkljuËuje sekundarne metabolite, ki jih
proizvajajo rastline same, elementna alelopatija pa za alelopatske uËinke izkorišËa kroženje elementov v okolju.
Pri drugi, tako imenovani toleranËni hipotezi, je pogoj za
hiperakumulacijo toleranca oziroma odpornost proti kovinam, saj naj bi hiperakumulacijo omogoËali prav mehanizmi
pospešenega kopiËenja kovin v manj metabolno aktivnih tkivih (povrhnjice, trihomi) in delih celic (vakuola, celiËna stena). Omenjeno hipotezo podpira predvsem hiperakumulacija
neesencialnega in moËno strupenega kadmija, ki vstopa v rastlinske celice veËinoma preko transportnih sistemov za cink
in železo, s Ëimer moti preskrbo z omenjenima esencialnima
elementoma. S pospešenim Ërpanjem kadmija v poganjke naj
bi se zmanjšala njegova koncentracija v rizosferi rastline, s
tem pa izboljšal privzem cinka in železa.
Ena najatraktivnejših pa je gotovo tretja hipoteza o pomenu
hiperakumulacije kot obrambe pred rastlinojedi in patogeni.
Hipoteza temelji na strupenosti visokih koncentracij kovin,
predvsem niklja, cinka, selena, arzena, pa tudi kadmija, v
rastlinskih tkivih za rastlinojede in patogene. Žuželke, ki se
prehranjujejo z rastlinskimi tkivi z visoko vsebnostjo kovin,
so lahko prizadete neposredno zaradi strupenosti, visoka
vsebnost kovin pa lahko sproži tudi odvraËanje od prehranjevanja zaradi spremenjenega okusa ali prebavljivosti. Ker
je število hiperakumulacijskih rastlin tudi na mineralno bogatih tleh nizko, se zaradi omenjenega vedenja rastlinojedov
vrednost takega obrambnega sistema moËno poveËa. Omenjeno hipotezo podpira tudi kopiËenje kovin v obrobnih delih rastline (rob listne ploskve, povrhnjice, trihomi), kar se
moËno ujema z obrambno vlogo, saj rastlinojedi in patogeni,
ko poskušajo vdreti v globlje plasti rastlinskega tkiva, navadno najprej napadejo zunanje dele rastline.
Za hipoteze razvoja in pomena hiperakumulacije pri rastlinah še vedno obstaja le malo eksperimentalnih dokazov. Zavedati se moramo, da ima hiperakumulacija za posamezno
rastlinsko vrsto lahko veË pomenov, kar je odvisno predvsem
od razliËnih lastnosti kovin, ki jih nekatere rastline kopiËijo. Razvoju hiperakumulacije so namreË botrovale zapleteni
vplivi med okoljem, bogatim s kovinami, rastlinami, rastlinojedi in patogeni. V prihodnosti bo potrebno še precej raziskav, da bomo lahko dokonËno razumeli razvoj in pomen
tega nenavadnega pojava za rastline.
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Ogroženost genskega sklada Ërnega
topola (Populus nigra L.) v Sloveniji
Urška Galien

Urška Galien. Rojena leta 1981 v
Ljubljani. Diplomirala leta 2006 na
univerzitetnem študiju gozdarstva na
Biotehniški fakulteti v Ljubljani z nalogo, ki je predstavljena v tem Ëlanku.
Nadaljuje s podiplomskim študijem
varstva naravne dedišËine prav tako
na Biotehniški fakulteti. Zaposlena je v
Arboretumu VolËji Potok, kjer skrbi za
vodenja obiskovalcev.

Slika 1: Listi evropskega Ërnega topola
so goli, trikotni, z nažaganim robom.
Nimajo listnih žlez. Foto: Urπka Galien.
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Uvod
»rni topol (Populus nigra L.), v prispevku imenovan tudi
evropski Ërni topol, je avtohtona drevesna vrsta na obmoËju
Slovenije. Njegova rastišËa so prodni nasipi in obrežni gozdovi ob velikih rekah: v Sloveniji ob Savi, Dravi, Muri, SoËi
in njihovih pritokih. Je svetloljubna in pionirska vrsta, ki
lahko krajši Ëas preživi v anaerobnih razmerah (to so takšne
razmere v vodi, v kateri je koliËina raztopljenega kisika tako majhna, da ne omogoËa delovanja aerobnih bakterij - te
za svojo rast potrebujejo kisik). »rni topol, ki je dvodomna
vrsta, cveti v marcu ali aprilu, semeni pa v juniju. Pelod in
plodove raznaša veter, zato je njihovo prenašanje mogoËe na
velike razdalje. Je hitrorastoËa vrsta, ki semeni že pri starosti 15 let in doseže 400 let. Vrsta je sposobna vegetativnega
razmnoževanja.
Ameriški Ërni topol (Populus deltoides Marsh.) je bil vnesen v
Evropo v 17. stoletju, sprva zaradi estetskih, kasneje pa zaradi potreb papirne in lesnopredelovalne industrije. Ob stiku
ameriškega in evropskega Ërnega topola je spontano nastal
križanec, ki je v strokovni literaturi imenovan kanadski topol, Populus × canadensis Moench. ali Populus × euramericana
Guiner. Tudi v Sloveniji je bil v letih od 1930 do 1980 kanadski topol sajen na plantažnih nasadih ob Savi, SoËi, Dravi in Muri, danes pa ne vemo, v kakšnem stanju so ti nasadi
in koliko kanadskih topolov
se je razširilo in ohranilo v
obrežnih gozdovih.
V zahodnoev ropsk ih državah, kjer so bile številne
plantaže kanadskih topolov,
so z genetskimi raziskavami ugotovili, da v naravi
ni veË ali pa je zelo malo
avtohtonih evropskih Ërnih
topolov. V okviru programa EUFORGEN za topole
(EUFORGEN − European
Forest Genetic Resources
Program, Evropski program
za varstvo gozdnih virov) si
države izmenjujejo informa-
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cije, pomagajo pri raziskavah topolovih populacij ter
išËejo evropske Ërne topole
na naravnih rastišËih. To
so najveËkrat obrežni gozdovi, v katerih opažamo
veliko število rastlinskih
in živalskih vrst. Imajo
pomemben vpliv na vodotoke in njihovo zaledje ter
predstavljajo koridor, po
katerem se gibljejo živali.

Slika 2: Listi kanadskih topolov so veËji,
srËasti, z valovitim, rahlo dlakavim robom. Foto: Urπka Galien.

Slika 3: Plodovi so veËsemenske glavice, ki se pri Ërnem topolu razprejo z
dvema loputama. Foto: Urπka Galien.
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Namen in metode dela
Da bi ugotovili stanje v
populacijah Ërnih topolov
v Sloveniji, smo se osredotoËili na Savo v Ljubljanski kotlini in pri »ateških Toplicah, in sicer na obmoËja,
kjer je dolina dovolj široka, da lahko obstajajo obrežni gozdovi in da reka odlaga ali je v preteklosti odlagala prod. Postavili smo štiri raziskovalne ploskve (Šmartno pod Šmarno
goro, Na Rojah pri Tacnu, Šentjakob pri Ljubljani, »ateške
Toplice), na katerih smo preuËevali liste, plodove in drevesa
v celoti, z doloËevalnimi kljuËi ugotavljali vrsto topolov ter
ocenjevali njihovo zdravstveno stanje in pomlajevanje.
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Slika 4: Plodovi kanadskega topola se
odprejo s tremi ali štirimi loputami.
Foto: Urπka Galien.
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Ugotovitve
Na treh raziskovalnih ploskvah smo doloËili samo evropske
Ërne topole, na ploskvi Šentjakob pa smo odkrili tudi drevesa, ki niso ustrezala opisu te vrste. Na razdalji enega kilometra od omenjene ploskve smo evidentirali protivetrni nasad iz
kanadskih topolov.
Listi so zelo nezanesljiv znak za doloËanje vrst, saj se moËno
razlikujejo med seboj že na enem drevesu. Na slikah 1 in 2
prikazujemo najbolj znaËilna lista vsake vrste.
Zelo uporaben razlikovalen znak so plodovi. Plodovi Ërnih
topolov se odprejo z dvema loputama (slika 3), pri kanadskem pa s tremi ali štirimi loputami (slika 4).
Listne žleze se pojavljajo samo na listih kanadskega topola
(slika 5), pri Ërnem topolu pa ne.
Število moških in ženskih dreves na raziskovalnih ploskvah
je približno enako, kar je zelo ugodno za razmnoževanje.
Razdalje med osebki so majhne. Cvetenje in semenenje v sestojih sta obilni.
Pomlajevanja Ërnega topola v obrežnih gozdovih skoraj ni.
Vzrok so druge rastlinske vrste, ki se invazivno razrašËajo
(Fallopia sp., slika 6) in prepreËujejo razvoj mladih topolov,
ki potrebujejo veliko svetlobe.
Krošnje Ërnih topolov so presvetljene, v njih so številne suhe
veje. Pogosto se pojavljajo adventivni poganjki. Sklepamo na
slabšo vitalnost dreves.
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ZakljuËek
Ugotovili smo, da stanje s Ërnim topolom na naravnih rastišËih v Sloveniji ni tako slabo, kot o tem poroËajo iz zahodne
Evrope. Število dreves je zadovoljivo. Z doloËevalnimi kljuËi
smo za veËino dreves na raziskovalnih ploskvah doloËili, da
so evropski Ërni topoli. Delež moških in ženskih dreves v
sestojih je ugoden za razmnoževanje. Drevesa obilno cvetijo
in semenijo, zato je semen vsako leto dovolj za naravno obnovo. Upadanje podtalnice in kanaliziranje rek sta povzroËili, da
reke v spomladanskem Ëasu ne poplavljajo
veË. Na bregovih ostajajo številne rastline,
ki onemogoËajo klitje in rast mladim topolom. Da bi drevesno vrsto ohranili, moramo
zagotoviti vsaj dve stvari: prepoved izsekavanja Ërnih topolov na naravnih rastišËih in
prepoved vnašanja novih hibridov v okolje.
NajuËinkovitejši dolgoroËni ukrep pa so
renaturacije v preteklosti poškodovanih ali
uniËenih gozdov, v katerih se spodbuja naravno obnovo in oživlja poplavne ritme rek.
Komentar
Raziskava o Ërnem topolu, ki smo jo opravili v okviru diplomske naloge, je prva ocena stanja populacij Ërnega topola pri nas.
Kmalu po njenem zakljuËku je na Gozdarskem inštitutu in Biotehniški fakulteti v
Ljubljani stekel raziskovalni projekt, v okviru katerega so bile opravljene genetske in
morfološke analize Ërnih topolov ob Savi,
Muri in SoËi ter opravljene analize rastišË
in stanja podtalnice.

Avtorica je s prispevkom kandidirala na nateËaju za KavËiËevo nagrado

Slika 5: Na listih kanadskih topolov sta najbolj pogosto dve listni žlezi. Foto: Urπka Galien.
Slika 6: V obrežnih gozdovih je zaradi obilne podrasti zelo malo pomlajevanja.
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Triasni morski pes rodu Palaeobates
v Sloveniji
Matija Križnar
Najdbe ostankov triasnih v retenËa rjev so bile do nedavnega v Sloveniji
redke. Poznali smo le dobro ohranjene triasne ribe izpod Triglava in nekaj manjših ribic iz Karavank, od morskih plazilcev pa ostanke izpod StoržiËa in v retenca iz okol ice Mežice.
V zadnjih letih so bila odkrita najdišËa
triasnih rib še v Kamniško-Savinjskih Alpah in zanimiv ostanek Ëeljusti nenavaSlika 1: Podolgovati zob morskega psa rodu Palaeobates
iz karnijskih plasti pri Todražu z znaËilno mrežasto razporejenimi izboklinicami po površini krone. Dolžina zoba je približno 11 milimetrov. Primerek je shranjen v zasebni zbirki.
Foto: Matija Križnar.

Slika 2: Lepo vidna površina krone zoba in na robovih pulpni kanali. Korenina je še vedno v kamnini. Zob je dolg
9 milimetrov. Primerek je shranjen v zasebni zbirki.
Foto: Jure Žalohar.
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dnega morskega reptila rodu Cyamodus iz okolice Ljubljane
(Buffetaut, Novak, 2008). Edini ostanek triasnega morskega
psa rodu Asteracanthus poznamo iz okolice Krnskega jezera
(Mikuž, PavšiË, 2000).
Mnogi zbiralci fosilov in geologi poznajo najdišËe karnijskih
školjk Myophoria kefersteini iz okolice Todraža v Poljanski
dolini nad Škofjo Loko (Ramovš, 1999). NajdišËe je izredno
bogato z mioforijami in nekateri primerki so resniËno veliki.
Poleg drugih školjk, polžev in rastlin so bili najdeni tudi
ostanki vretenËarjev.
Najbolj zanimivi so ostanki morskih psov iz rodu Palaeobates. Njihovi zobje so podolgovati (vzporedno s Ëeljustnico) in
imajo nizko krono. Najdeni primerki so veliki pribliæno en
centimeter, široki pa nekaj milimetrov (slika 1). Ornamentacija zobne krone je iz mrežasto razporejenih izboklinic (slika
2), za razliko od zob rodu Acrodus, ki jih oblikujejo kanali
(žlebiËi) razliËnih dolžin. Rod Palaeobates je poznan le po
zobeh, bodicah hrbtnih plavuti in nekaterih drugih skeletnih ostankih, odkritih v srednje− in zgornjetriasnih plasteh
Evrope in Severne Amerike. Zaradi zgradbe in oblikovanosti
zob ga uvršËajo v družino Polyacrodontidae, torej ne pripada
pravim hibodontnim morskim psom (družina Hybodontidae), kot so sprva predvidevali (Cappeta, 1987).
Zobje so bili razporejeni v veË vrstah in so tvorili zobne
plošËe zgornje in spodnje Ëeljusti. Zobne plošËe so delovale
kot žrmlje, s katerimi je morski pes z lahkoto strl školjËno
lupino ali polžjo hišico. NaËin prehranjevanja lahko opazimo
na najdišËu samem, kjer najdemo velike koliËine zdrobljenih
lupin mioforij, med katerimi pa najdemo tudi cele mioforije še v življenjskem položaju. Torej so morski psi rodu Palaeobates zahajali v plitvo zgornjetriasno morje na obmoËju
Poljanske doline in iz mulja ruvali in drobili mioforije ter
druge mehkužce.
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Spoznavanje gob je pogosto trd oreh.
Brez vztrajnosti pri gobah ne dosežeš niË
Branko Vrhovec

ZobËastega smolovca (Resinicium bicolor) rade prerastejo alge. ©e težje je
doloËati skorjaste lesne gobe, kadar se
nanje spravijo druge skorjaste gobe, na
primer iz rodu igliËnic (Sistotrema).
Foto: Branko Vrhovec.

Spoznavanje gob je lahko
prav tako zanimivo in vznemirljivo kot spoznavanje Ëesarkoli dr ugega v narav i.
Odvisno paË od tega, kakšne
cilje si Ëlovek zastavi. Kogar gobe zares ≈zastrupijo«,
kot se radi pošalijo nekateri
doloËevalci gob, pa zlepa ne
najde veË poti ven. In veË gob
ko spozna, bolj ga dražijo tiste, ki jih pogosto sreËuje, a
še ne pozna njihovih imen.
Težave se pojavijo še zlasti,
ko v posameznem rodu naleti na vrste, ki so si na videz
podobne kot jajce jajcu. VËasih pa je težko doloËiti celo rod.
Tedaj je paË treba sesti za mikroskop. Ob podpori primerne
strokovne literature kajpada. Drobnogled odpira vrata v spoznavanje novih vrst gob, toda tudi tu ne gre po bližnjicah.
Neredko so potrebne ure in ure ali pa celo dnevi, da se ti
šele zasvita, kakšno gobo imaš pred seboj.
Sam sem dolga leta prisegal na doloËanje gob ≈iz roke«, paË
na podlagi njihovih makroskopskih znaËilnosti: oblike, barve,
vonja, okusa in rastišËa. Tako kot veËina drugih doloËevalcev zaËetnikov. ≈Mikroskop mi bo uniËil vso gobarsko romantiko,« sem veËkrat potarnal gobarskim prijateljem. Toda
romantike poslej ni niË manj, tudi kadar naletim na ≈zid«.
Na gobo, ki jo zlepa ne morem doloËiti. NajveË preglavic mi
povzroËajo še zlasti zelo stare gobe, ki nimajo veË trosov (ti
so najveËkrat kljuËnega pomena pri doloËanju gob) ali pa v
njihovih trosovnicah mrgoli trosov drugih, zajedalskih gliv.
Še posebno pogosto se mi to dogaja pri doloËanju lesnih gob,
še zlasti skorjastih (Corticiaceae). Pri teh brez mikroskopa ne
opraviš niË. NajveËji poznavalci lesnih gliv jim pridejo do dna
tudi brez trosov, zadošËajo jim že vlakna (hife), mehurke (cistidiji) in trosonosci (bazidiji). Žal moje malenkosti ne morem prištevati mednje. Zagotovo najtrši oreh pa je dokopati
se do drobne lignikolne gobice Lobulicium occultum, ki uspeva
le v lesu, okuženem s smrekovo kresilaËo (Fomitopsis pinicola).
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S koprskimi in hrvaškimi ljubitelji gob
pri doloËanju lesnih gob v MarušiËih
12. februarja leta 2000. Nabirali smo le
primerke, ki smo jih lahko doloËili ≈iz
roke«, brez pomoËi mikroskopa.
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Stare gobe prav niË ne koristijo tudi ljubiteljem koprenk
(Cortinarius), kjer mikroskop ni tako zelo potreben. Te listiËaste gobe z znaËilnimi koprenastimi ostanki na betu sam
spoznavam predvsem v jesenskem Ëasu. »e nimaš v rokah
vsaj nekaj mladih in zrelih koprenk, na katerih so dobro razvidne barva listiËev ter znaËilnosti povrhnjice, beta in mesa,
jim težko prideš do živega. A pogosto tudi vse to ne pomaga, saj v Evropi uspeva na stotine razliËnih vrst koprenk.
Najbolje je, Ëe si vsako koprenko, ki jo najdeš na terenu, temeljito ogledaš in si skušaš zapomniti Ëim veË. ZnaËilnosti
najtežje doloËljivih koprenk pa je najbolje temeljito opisati
in si, Ëe se le da, zapomniti njihova rastišËa. In veËkrat ko
se ti bodo znašle v rokah, veËja je možnost, da ti ≈sedejo v
spomin«. To pravzaprav velja za vse gobe, ki jih je mogoËe
doloËiti ≈iz roke«. DaleË najbolje pa je, Ëe se osredotoËiš na
en sam rod.
Poleg starih se sam ogibam tudi povsem razmoËenih gob in
gob, dodobra naËetih od polžev ali insektov. Takšne je še
najbolje pustiti na rastišËu, razen Ëe ni že takoj jasno, da
gre za zelo redke gobe. Za herbarij ni dobro jemati s seboj
zelo velikih trosnjakov, takšne je namreË zelo težko posušiti.
Še težje pa je zbirke v herbariju trajno ohraniti, ne da jih
naËnejo insekti ali plesen. Za to je paË potreben poseben
klimatiziran prostor, ki pa si ga le
redkokdo lahko privošËi. Sam svoje herbarijsko gradivo (nekaj tisoË
zbirk) redno pregledujem, še zlasti v
zimskem Ëasu. Letno mi propade do
pribliæno pet odstotkov zbirk.
Ne štejem pa veË, koliko nožiËkov
sem izgubil na terenu, koliko razmoËenih papirnatih vreËic sem moral
zavreËi, kolikokrat me je napral dež,
koliko eritemov borelioze sem staknil, koliko Ëevljev strgal, kolikokrat
so me ogrizle mravlje ali opikale ose,
predvsem pa, kolikokrat sem moral
pojasnjevati nedeljskim gobarjem ali
mimoidoËim sprehajalcem, Ëemu mi
bodo neužitne gobe. Slednje, priznam, je pri mojem spoznavanju gob
naporneje kot vse ostalo skupaj ...
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Kratke vesti

Na prezimovališËu monarhov

PrezimovališËe metuljev v drevesnem sestoju Monarchs Grove Sanctuary. Kalifornijsko naselje Pacific Grove. 14. marca
leta 2009. Foto: Gregorij Kurillo.
Monarh (Danaus plexippus L.). 14. marca leta 2009.
Foto: Gregorij Kurillo.

Ko je v zadnji številki Proteusovega letnika
69 (2006-2007) izšel moj prispevek o najveËjih selivcih med metulji monarhih (Danaus plexippus), nisem imel na voljo nobene
fotografije prezimujoËih osebkov, saj jih ob
našem obisku junija leta 2006 ob pacifiški
obali ni bilo veË tam. Zato sem se toliko
bolj razveselil fotografij, ki mi jih je poslal
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sin Gregorij in so bile posnete v zaËetku
marca leta 2009 v mestecu Pacific Grove
južno od San Francisca.
Biologi domnevajo, da se v Montereyskem
okrožju v devetih prezimovališËih vsako
leto zbere skoraj 35 odstotkov vseh prezimujoËih monarhov v Združenih državah
Amerike, v celotni Kaliforniji pa naj bi
bilo v zimskih mesecih teh metuljev blizu
200.000. Zagotovo jih najveË prezimuje v
naselju Pacific Grove, v tako imenovanem
Monarchs Grove Sanctuary. Za svoje zimsko
preživetje metulji namreË potrebujejo prav
poseben življenjski prostor in mikroklimat-
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Velika gruËa monarhov na drevesnih vejah. 14. marca leta
2009. Foto: Gregorij Kurillo.

ske razmere. Izberejo zavetne drevesne nasade blizu oceana, vendar zavarovane pred
hudimi zimskimi mrazovi ter viharji. Najbolj primerna so gosta drevesa, rastoËa v
polkrogu, ki je odprt proti soncu, zaprt pa
z zavetrno stranjo. Toplote mora biti ravno prav, toliko da metulji preživijo, ne pa
preveË, ker bi to lahko sprožilo preveliko
dejavnost osebkov -, recimo iskanje hrane
- in skrajševanje prezimitve. Svoje dni so
monarhi našli take ugodne razmere v nasadih montereyskega bora (Pinus radiata),
montereyske ciprese (Cupressus maculatum)
in obalne sekvoje (Sequoia sempervirens), v
zadnjem stoletju pa so se moËno usmerili
na sestoje evkaliptusa (Eucalyptus parviflora). Izsekavanje te neavtohtone, iz Avstralije uvožene drevesne vrste, pa tudi množiËna obolelost bora sta tako ogrozili tudi
zimska bivališËa metuljev.
V omenjenem prezimovališËu potekajo
razliËne raziskave ne le o selitvenih navadah metuljev, paË pa tudi o drugih ve-
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denjskih posebnostih teh zanimivih žuželk.
OznaËevanje metuljev s posebnimi listki,
prilepljenimi na spodnjo stran desnega krila, je na primer pokazalo, da se posamezniki v zimskem obdobju veËkrat spreletavajo
med razliËnimi prezimovališËi, tudi veË kot
60 kilometrov daleË.
Kalifornijsko mestece Pacific Grove se ne
ponaša zgolj z zimskimi ≈zborovanji« monarhov, marveË tudi s spomini na pisatelja
Johna Steinbecka, ki je v Montereyskem
okrožju preživljal svoje otroštvo. Prav v
tem kraju pa je živel s svojo ženo leta 1930,
ko se je tesno spoprijateljil z biologom in
filozofom Edwardom F. Rickettsom, ustanoviteljem Tihomorskega biološkega laboratorija (Pacific Biological Laboratory), ki
se je pozneje preselil v Monterey. Ta znanstvenik naj bi bil pisatelju vzor za lik Doca v danes znameniti pripovedi Ulica ribjih
konzerv (Cannery Road), pa tudi v nekaterih drugih literarnih delih.

Jurij Kurillo
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Geološka zgradba in geološke zanimivosti Bohorja

Konec preteklega leta je pri TuristiËnem
društvu Senovo izšla zanimiva drobna knjižica z zgornjim naslovom avtorjev Bogoljuba AniËiÊa in Antona PetroviÊa. Obsega
83 strani besedila, ki ga pestrijo številne
barvne fotografije, skice in preglednice. V
zavihkih platnic so na prvi strani na topografski karti oznaËeni pomembni geološki
objekti, na zadnji strani pa geološka karta
širšega obmoËja Bohorja, ki je prirejena po
Osnovni geološki karti SFRJ.
Avtorja nas seznanjata pretežno z geologijo
precej odmaknjenega dela Slovenije, ki ga
povpreËni Slovenec bolj redko obišËe. Bohor je razpotegnjeno gozdnato pogorje, ki
nima razglednih vrhov in je zato primernejše za ljubitelje pohodov po prijetni gozdnati pokrajini. Najvišji vrh Veliki Javornik
komaj preseže višino tisoË metrov (1023
metrov). Na takih dolgih pohodih pa imamo veliko Ëasa in priložnosti, da opazujemo tako živo kot neživo naravo.
Kamninska podlaga je tista, ki nam je za
razumevanje najbolj oddaljena, Ëeprav smo
v stalnem stiku z njo. Zato je knjižica koristen pripomoËek, da se pobliže spoznamo
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z njo. Popelje nas v geološko preteklost. Pred nami so jo raziskovali že številni predvsem avstrijski
geologi, ki so konec devetnajstega
stoletja pospešeno preuËevali naše
kraje in izdelovali prve geološke
karte takratne države.
V poglavju o geološki zgodovini ozemlja avtorja opisujeta posamezne kamninske plasti, med
katerimi so najstarejše iz mlajšega paleozoika, sledijo pa jim tako
mezozojske kot kenozojske plasti.
Med njimi prevladujejo sedimentne kamnine, nekatere so tudi take, ki nosijo v sebi ostanke nekdanjega življenja ali fosile. Poleg
njih je nekaj vulkanskih kamnin
in okamnelega vulkanskega pepela ali tufa.
V masivu Bohorja prevladuje dolomit, ki je
kot kamnina pomemben gradbeni material. Drobi se v droben pesek, ki je uporaben
za omete in nasipavanje cest. Na veË krajih
so ga izkorišËali kot surovino za kuhanje
apna. Avtorja podrobno opisujeta KoËevarjevo apnenico na južnem poboËju Bohorja
pri vasi Stranje, ki jo še vedno uporabljajo.
Poleg dolomita so na tem obmoËju še druge koristne surovine, na primer apnenec,
ki je primeren za gradnjo, saj se da lepo
oblikovati, velike koliËine laporja bi lahko
uporabili za izdelavo cementa, diabaz za
posipanje cest ali kot naravni kamen, prod
pa v gradbeništvu. V dolomitu se pojavlja
cinkovo in svinËevo orudenje, ki so ga že v
19. stoletju izkorišËali južno od sedla med
Velikim in Malim Javornikom, železovo
rudo pa so kopali na severnem poboËju Bohorja in jo topili v fužinah blizu Zagorja.
V knjigi najdemo opise razliËnih površinskih kamninskih oblik, kot sta na primer
naravno okno na Bohorju in kamnita igla
nad Peklom. Ne manjka zanimivih fosilov, na primer kroglastih tvorb rdeËih alg
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− rodoidov -, in drugih okamnin, predvsem
nevretenËarjev. Pisca opozorita na Barbarin
slap pod Bohorjem in lehnjak kot mlade
kamnine, ki nastaja pred našimi oËmi. Veliko podatkov je nanizanih tudi o premogovniku Senovo, ki obratuje od leta 1875, v
zadnjem Ëasu pa se njegova bogata zgodovina polagoma zakljuËuje.
Zadnje poglavje je namenjeno predstavitvi šolske geološke zbirke na Osnovni šoli
XIV. divizije v Senovem, ki je letos praznovala že osemdesetletnico. Pohvalijo se lahko s primerki razliËnih kamnin, fosilov in
mineralov ne le iz bližnje okolice, temveË
tudi z vseh znanih nahajališË v Sloveniji.
Pisca tudi na kratko razložita, kaj so ka-
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mnine, minerali in fosili.
Avtorja tudi predlagata, da bi ob planinskem domu na Bohorju ali morda kje
drugje postavili geološki steber, ki bi obiskovalcem predstavil znaËilno zaporedje
kamnin iz okolice - od najstarejših do najmlajših.
Knjižica prinaša obilico geoloških in drugih podatkov o Bohorju in njegovi okolici,
ki bodo koristno obogatili védenje predvsem naravoslovno usmerjenih obiskovalcev
tega lepega predela Slovenije.

Jernej PavšiË

NateËaj naravoslovne fotografije za leto 2009

Naravoslovna fotografija 2009
Prirodoslovno društvo Slovenije je letos že
drugiË organiziralo nateËaj naravoslovne fotografije za mlade naravoslovne fotografe.
Prijavili so se lahko v štirih starostnih kategorijah: do 10 let, od 11 do 14 let, od 15
do 17 let in od 17 do 25 let.

Vsak avtor je lahko poslal najveË deset fotografij. Tako smo prejeli 518 fotografij 59
avtorjev. Nagrajenci so prvi trije avtorji v
vsaki starostni kategoriji. ŠtiriËlanska žirija
je izbrala po kategorijah slike sledeËih avtorjev:

VeveriËka.
Foto: Blaž Kupljenik.
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Zgoraj: Na paši.
Foto: Bor Kozinc.

Levo: KaËa.
Foto Katja Kupljenik.

Desno: MladiË mlade uharice na borovcu.
Foto: Žiga Kozinc.

Kategorija I:
Prva nagrada: Bor Kozinc.
Druga nagrada: Jakob Tadej UdoviË.
Kategorija II:
Prva nagrada: Blaž Kupljenik.
Druga nagrada: Urban Skrt.
Tretja nagrada: Matija Štern.
Kategorija III:
Prva nagrada: Žiga Kozinc.
Druga nagrada: Leon Zamuc.
Tretja nagrada: Sanja Gornjec.
Kategorija IV:
Prva nagrada: Katja Kupljenik.
Druga nagrada: Primož Gams.
Tretja nagrada: Jasna »uk.
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NateËaj naravoslovne fotografije za leto 2009

Nagrajene slike in izbor prvih desetih slik
si lahko ogledate na spletni strani Prirodoslovnega društva Slovenije www.proteus.si.
»e so pri lanskem nateËaju še prevladovale
pokrajinske slike iz narave, opažamo letos
premik v smeri naravoslovne fotograf ije.
Prava naravoslovna fotograf ija mora biti
estetsko in tehniËno kakovostna, imeti pa
mora tudi naravoslovno sporoËilo. Zato je
razveseljivo, da so avtorji letos prikazali veË
razliËnih motivov iz narave.

Žirija je morala žal zavrniti kar precejšnje
število tehniËno pomanjkljivih, v glavnem
neostrih posnetkov. Zato bi v prihodnje
priporoËali veË pozornosti pri pripravi posnetkov. Med posnetki sta bili tudi dve
sliki ptiËjih gnezd. Taki posnetki so sicer
privlaËni, vendar etiËno vprašljivi, posebej
v naravoslovni fotografiji. Tudi naslovi posameznih fotografij bi lahko bili bolj naravoslovno opisni.

Marjan Richter

Naše nebo • Nove oËi Hubblovega vesoljskega teleskopa

Nove oËi
Hubblovega vesoljskega teleskopa
Mirko Kokole
Hubblov vesoljski teleskop je nedvomno
najbolj uspešen teleskop, ki so ga ljudje do
sedaj poslali v vesolje. Prinesel je kopico
novih odkritij in spoznanj, ki so v njegovih
skoraj dveh desetletjih delovanja krepko
spremenila naše razumevanje vesolja. Kljub
temu, da so zaradi poËasnega kvarjenja
vseh sestavnih delov tega satelita odgovorni
želeli že veËkrat ustaviti njegovo delovanje,
so se zaradi velikega pritiska znanstvenikov
in javnosti le odloËili, da bodo opravili na
njem še zadnji servis. Servisno misijo z
oznaËbo STS-125 so astronavti zelo uspešno opravili že letos maja. Javnost pa je
morala Ëakati na prve nove posnetke vse do
sedaj, saj je nastavljanje in umerjanje
inπtrumentov zelo zahtevno in pogosto
poËasno delo. Nedvomno pa je bilo vredno
Ëakati, saj so novi posnetki resniËno Ëudoviti in kažejo, da bo Hubblov vesoljski teleskop uspešno upravljal svoje delo še mnoga
leta.
Novi Hubblov teleskop ima poleg popravljenih in nadgrajenih inπtrumentov tudi
dva nova. Prvi je kamera s širokim vidnim
poljem tretje generacije (Wide Field Ca-
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mera 3), drugi pa ultravijoliËni spektroskop
(Cosmic Origins Spectrograph), katerega namen je raziskovanje velikih struktur
v vesolju, nastanka in razvoja galaksij ter
nastanka zvezdnih in planetnih sistemov.
Hubblov vesoljski teleskop je z novo in
prenovljeno opremo zopet med najboljšimi teleskopi, vidi vse od ultravijoliËne do
infrardeËe svetlobe. Njegovi prenovljeni
inπtrumenti so veliko bolj obËutljivi, tako
da lahko teleskop sedaj naredi enake posnetke v mnogo krajπem Ëasu.
Poglejmo si nekaj najbolj imenitnih slik, ki
so jih objavili administratorji Hubblovega
vesoljskega teleskopa.
NGC 6302 je Ëudovita planetarna meglica v podobi metulja,
ki je nastala, ko je zvezda s približno petkratno maso Sonca
ob koncu svojega življenja izpustila ovojnico svoje atmosfere. Meglica se nahaja v naši galaksiji in je od nas oddaljena
približno 3.800 svetlobnih let. Najdemo jo v ozvezdju Strelca. Sliko je posnela nova kamera s širokim poljem (WFC3).
Na sliki lahko vidimo, kako je zvezda v sunkih izgubljala svojo atmosfero in kako se je poËasi razvijala meglica. Kamera
je sliko posnela v ultravijoliËni in vidni svetlobi skozi posebne filtre. Ti prepušËajo le svetlobo, ki jo oddajajo nekateri
elementi, v tem primeru kisik, helij, vodik, dušik in žveplo.
Foto: NASA, ESA, and the Hubble SM4 ERO Team.
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Meglica v ozvezdju Gredlja (Carina). Na sliki vidimo dva posnetka dela meglice, v kateri nastajajo nove zvezde podobno
kot v Orionovi meglici. Zgornja slika je posneta v vidni,
spodnja pa v infrardeËi svetlobi. Obe sliki sta bili narejeni
s kamero WFC3. Vidimo lahko, kako pomembna je sposobnost snemanja v širokem obmoËju valovnih dolžin. Tako
namreË bistveno bolje vidimo, kakšna je resniËna struktura
objekta, ki ga opazujemo. Zgornja slika, ki je posneta v vidni
svetlobi, je v resnici sestavljena iz treh slik, posnetih skozi
ozkopasovne svetlobne filtre. Taki filtri prepušËajo le svetlo-
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bo s toËno doloËeno valovno dolžino. V našem primeru so te
valovne dolžine spektralna Ërta dvakrat ioniziranega žvepla
(S II pri 673 nm), vodikova Ërta Hα (656 nm) in Ërta
trikrat ioniziranega kisika (O III pri 502 nm). Iz teh slik dobimo barvno sliko tako, da vsaki doloËimo odtenke doloËene
barve: S II je oranžna, Hα zelena in O III modra. Spodnja
slika je bila posneta s filtri, ki prepušËajo infrardeËo svetlobo dvakrat ioniziranega železa (Fe II pri 1,26 μm in 1,64 μm):
prvi so doloËili odtenke oranžne, drugi pa odtenke modrozelene barve. Foto: NASA, ESA, and the Hubble SM4 ERO Team.
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Stefanov kvintet je skupina galaksij v ozvezdju Pegaza. Na
sliki, ki je jo posnela kamera WFC3, vidimo skupino petih
galaksij. Sredinski dve galaksiji sta moËno popaËeni, saj
sta moËno vplivali druga na drugo. Posledica medsebojnega
vplivanja pa so lepo vidna obmoËja nastanka novih zvezd na
obrobnem kraku galaksij.
Foto: NASA, ESA, and the Hubble SM4 ERO Team.
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Slika neba v oktobru.
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Editorial
Tomaž Sajovic
Paleoclimatology
Methods of Paleoclimatology
Jože Rakovec
Paleoclimatology studies the climate of past
geologic ages beginning with the time of the
Earth’s formation. Such considerable time span
requires employment of various research me-
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thods. For periods of over one hundred thousand or even millions of years ago scientists
employ mostly isotopic methods. There are
quite a few chemical methods, some are stratigraphic or morphological, but there are also
others. What they have in common is that in
extracting information from rather indirect data
they tend to become similar to detective methods.
In geological history the main reason for cli-
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mate change used to be above all astronomical
factors, such as stronger or weaker solar radiation over certain belts alongside the parallels
of latitude on Earth. A more detailed temporal
comparison of temperature data and data on the
quantity of carbon dioxide captured in ice shows that even though at times the atmosphere
used to warm up and in turn elevate the quantity of carbon dioxide or vice versa, it was on
average the temperature that changed the first
and only about 700 years later did the quantity of carbon dioxide in the atmosphere in fact
change. Which is unlike the predictions for the
current and future changes in the near future.
Most scientific publications in the most prominent journals, which present the basis for the
f indings of the Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), list anthropogeneous
emissions of greenhouse gases together with a
different use of soil and in turn the elevated
quantity of greenhouse gases in the atmosphere,
as the main cause for the global warming that
we have witnessed in the last century.
Plant biology
Hyperaccumulation Plants, Metal Collectors
Katarina Vogel − Mikuš
In their shoots, hyperaccumulation plants can
accumulate unusually high concentrations of
nickel, manganese, zinc, cadmium, lead, copper, cobalt, selenium or arsenic, depending
on the species. Many of these species are endemic. They developed in plant communities
that overgrow metal-rich or polluted soils. These unusual plants have drawn the attention of
researchers mostly because of their potential use
in phytoremediation, phytoextraction and in locating mineralized substrata.
Dendrology
Threats to the Black Poplar (Populus nigra L.)
Gene Pool in Slovenia
Urška Galien
The situation with black poplar on natural sites
in Slovenia is not as bad as that reported from
western Europe. The number of trees is satisfactory. The male/female trees ratio is favoura-
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ble for propagation. The trees f lower and seed
abundantly so there are enough seeds for natural restoration each year. The decline in the underground water level and canalization of rivers
contributed to the elimination of spring time
f loods. Consequently, numerous plants stay on
the banks that hinder the germination and growth of new poplars. In order to protect the tree
species we ought to provide at least the following: a ban on the cutting out of black poplars
on natural sites and a ban on the introduction
of new hybrids into the environment. The most
effective long-term measure, however, is a renaturalization of previously damaged or ruined
forests where natural rejuvenation is encouraged
and river f lood rhythm is being restored.
Paleontology
Triassic Shark of the Order Palaeobates in Slovenia
Matija Križnar
Triassic vertebrate f inds in Slovenia have
been very rare until recently. We knew only
of the well preserved Triassic f ish from under Triglav and several smaller f ish from the
Karavanke mountains, as weIl as the remains
of marine reptiles from under Mt. StoržiË
and vertebrae from the vicinity of Mežica.
In the last few years sites of Triassic fish were
discovered also in the Kamnik-Savinja Alps and
an interesting remains of the jaws of an unusual marine reptile of the order Cyamodus from
the vicinity of Ljubljana. The only remains of
the Triassic shark of the order Asteracanthus is
known from the vicinity of lake Krnsko jezero.
Many fossil collectors and geologists know the
site of Carnian shells Myophoria kefersteini from
the vicinity of Todraž in the Poljanska dolina
valley above Škofja Loka. The site is extremely
rich in Myophoria and some of the specimens
are really big. In addition to other shells, gastropods and plants, other vertebrate remains
were also found.
The most interesting are the remains of sharks
from the order of Palaeobates. The order Palaeobates is known only by teeth, dorsal finspine
and some other skeletal remains discovered in
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Mid and Upper Triassic layers in Europe and
North America. Considering the few remains
and the shape of the teeth it is classified into
the family Polyacrodontidae, which means it
does not belong to hybodont sharks (family Hybodontidae) as was originally supposed.
Micology
Recognizing Mushrooms Can Be a Hard Nut
to Crack.
Persistence Can Go a Long Way in Mushrooms
Branko Vrhovec
Recognizing mushrooms can be as interesting
and exciting as recognizing anything else in nature, depending on one’s goals. However, once
you are “poisoned” by them, as some mushroom
specialists like to joke, it is diff icult to f ind
your way out. And the more mushrooms you
know the more provoked you are by those you
often come across, but do not yet know. The
problem is especially difficult when you come
across species of the same order that are like as
two peas in a pod. Sometimes even the order is
difficult to establish. That is when a microscope
is needed accompanied by relevant literature, of
course. The microscope opens the door into
recognizing new mushroom species, but there
are no shortcuts here. You may need hours and
even days before it dawns on you what kind of
mushroom you are looking at.
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V objemu Narave.
Založba Narava je izdala novo knjigo iz zbirke S knjigo v naravo. NaroËnikom revije Proteus in Ëlanom
Prirodoslovnega društva Slovenije ponuja knjigo Naše in srednjeevropske žuželke po zelo ugodni ceni
22,81 evra (cena v redni prodaji 28,50 evra).

Naslov knjige
Naše in srednjeevropske žuželke
Heiko Bellmann
Broširana vezava
446 strani, 13,3 x 19,3 cm, veË kot 1400 fotografij
Prevod
dr. Ignac Sivec, dr. Milan Lovka, dr. Jurij Kurillo

V knjigi so izbrane številne vrste žuželk, ki jih bo vsak bralec zanesljivo prepoznal bodisi po fotografiji
ali po kratkem opisu. Izbor vrst je zasnovan tako, da so dobro prepoznane družine ali rodovi predstavljeni z veË vrstami. Knjiga namenja najveË pozornosti domaËim oziroma srednjeevropskim vrstam
žuželk, a vseeno ne zanemari nekaterih žuželËjih skupin, katerih predstavnikov pri nas ni ali jih je le
nekaj ∑ v takšnih primerih so opisane najbolj znaËilne in prepoznavne vrste iz sredozemskega obmoËja
Evrope.
Na koncu so tudi opisi nekaterih vrst pajkov in drugih pajkovcev (škorpijonov, pašËipalcev, suhih južin
in pršic), ki seveda ne sodijo v živalski razred žuželk, vendar so jih avtorji vkljuËili predvsem iz tradicionalnih razlogov.
Knjiga s presenetljivimi fotografijami opozarja na neverjetne sposobnosti številnih vrst žuželk pri skrbi
za zarod. Prikaže tudi obËudovanje vzbujajoËo pestrost telesnih oblik in neverjetne sposobnosti prilagajanja, ki so žuželkam omogoËile preživetje v ostrem boju za obstanek in zaradi katerih imajo te živali v
naravi tako pomembno vlogo.
Ostale knjige Založbe Narava si lahko ogledate na spletni strani www.proteus.si ali na www.narava.si.
Za naroËnike revije Proteus in Ëlane Prirodoslovnega društva Slovenije nudimo 20−odstotni popust!
NaroËila sprejemamo preko spletne naroËilnice,
• na elektronski naslov prirodoslovno.drustvo@guest.arnes.si
• ali po telefonu 01 252 19 14.
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■ Paleoklimatologija

Metode paleoklimatologije
V geološki zgodovini so bile glavni vzrok za podnebne spremembe
predvsem astronomski dejavniki moËnejšega ali šibkejšega sonËnega
obseva posameznih pasov vzdolž vzporednikov na Zemlji. Podrobna Ëasovna primerjava podatkov o temperaturi in o koliËini
ujetega ogljikovega dioksida v ledu pravi, da se je sicer vËasih prej
ogrelo in se je potem poveËala koliËina ogljikovega dioksida, vËasih
pa obratno, toda v povpreËju se je najprej spremenila temperatura,
šele kakih 700 let kasneje pa je sledila sprememba koliËine ogljikovega dioksida v ozraËju. Torej drugaËe kot velja za sedanje spremembe in spremembe v bližnji prihodnosti. Globalno ogrevanje, ki
smo mu priËa v zadnjem stoletju, je namreË nedvoumna posledica
Ëlovekovih izpustov toplogrednih plinov, spremenjene rabe tal ter
poslediËno poveËane koliËine toplogrednih plinov v ozraËju.

■ Biologija rastlin

Hiperakumulacijske rastline, zbiralke kovin
Hiperakumulacijske rastline v svojih poganjkih, odvisno od
vrste, brez posledic kopiËijo nenavadno visoke koncentracije niklja, mangana, cinka, kadmija, svinca, bakra, kobalta, selena
ali arzena. Razvile so se v rastlinskih združbah, ki porašËajo
s kovinami bogata oziroma onesnažena tla, pri Ëemer je veliko
vrst endemiËnih. Te nenavadne rastline so pritegnile zanimanje
raziskovalcev predvsem zaradi potencialne uporabe pri ËišËenju tal,
onesnaženih s kovinami (fitoremediacija), pridobivanju rude (fitorudarjenje) in pri iskanju mineraliziranih substratov.
■ Dendrologija

Ogroženost genskega sklada (Populus nigra L.) v Sloveniji

Stanje s Ërnim topolom na naravnih rastišËih v Sloveniji ni tako
slabo, kot o tem poroËajo iz zahodne Evrope. Število dreves je
zadovoljivo. Delež moških in ženskih dreves v sestojih je ugoden
za razmnoževanje. Drevesa obilno cvetijo in semenijo, zato je
semen vsako leto dovolj za naravno obnovo. Upadanje podtalnice in kanaliziranje rek sta povzroËila, da reke v spomladanskem
Ëasu ne poplavljajo veË. Na bregovih ostajajo številne rastline,
ki onemogoËajo klitje in rast mladim topolom. Da bi drevesno
vrsto ohranili, moramo zagotoviti vsaj dve stvari: prepoved
izsekavanja Ërnih topolov na naravnih rastišËih ter prepoved
vnašanja novih hibridov v okolje. NajuËinkovitejši dolgoroËni
ukrep pa so renaturacije v preteklosti poškodovanih ali uniËenih gozdov, v katerih se spodbuja naravno obnovo in oživlja
poplavne ritme rek.
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