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Kaj je to – barvilo? 
Barvilo je snov, ki vsrka (absorbira) določene valovne dolžine vidne svetlobe. Vidna svetloba je 
del elektromagnetnega spektra, ki ga zaznava človeško oko. Bela svetloba sestavljajo fotoni različnih 
valovnih dolžin, pri čemer imajo fotoni z manjšo valovno dolžino večjo energijo (slika 1A). Foton, ki 
zadane molekulo barvila, preda svojo energijo barvilu. Barvilo vsrkano energijo spet odda, kar lahko 
poteče na več načinov. Barvilo lahko vsrkano energijo odda kot toploto (slika 1B). Drugi način za 
oddajanje vsrkane energije je fluorescenca (slika 1C). Barvilo, ki fluorescira, vsrkano energijo odda 
kot foton vidne svetlobe. Ker se v procesu vsrkavanja in oddajanja del energije izgubi (toplota), ima 
oddani foton manjšo energijo (večjo valovno dolžino) kot vsrkani foton. Barvilo lahko vsrkano 
energijo porabi tudi za izbijanje elektronov, ki jih nato preda drugim molekulam – to na primer 
naredi rastlinsko barvilo klorofil med fotosintezo (slika 1D). 

Ker barvila absorbirajo samo fotone določenih valovnih dolžin, lahko njihove lastnosti opišemo z 
absorpcijskim spektrom (slika 2A). To je graf, ki prikazuje učinkovitost vsrkanja fotonov različnih 
valovnih dolžin. Klorofil a na primer dobro absorbira modre in rdeče fotone, slabo pa zelene fotone. 
Zaradi takšnih spektralnih lastnosti je klorofil a zeleno barvilo (slika 2B). Ob osvetlitvi z belo svetlobo 
vsrka modro in rdečo svetlobo, zeleno svetlobo pa delno odbije in delno prepusti. Del odbite zelene 
svetlobe pripotuje do čutnih celic v našem očesu, možgani pa nato zaznane signale pretvorijo v barvno 
sliko. 

 
Slika 1. Barvilo vsrka in odda energijo. Foton vidne svetlobe z manjšo valovno dolžino vsebuje višjo 

energijo (A). Barvilo absorbira energijo svetlobe določenih valovnih dolžin. Vsrkano energijo 
nato ali odda kot toploto (B) ali odda kot foton (C; fluorescenca) ali posreduje drugim 
molekulam (D). Na sliki C je prikazana molekula klorofila v raztopini, ki vsrka foton modre 
svetlobe (visoka energija) in odda foton rdeče svetlobe (nizka energija). Na sliki D je 
molekula klorofila vgrajena v fotosintezni aparat (reakcijski center) v notranji membrani 
kloroplasta. Vsrkana energija fotona se porabi za izbijanje dveh elektronov iz molekule 
klorofila. Izbiti elektroni se predajo naprej po eletronski prenosni verigi (polna rdeča puščica). 
Primanjkljaj elektronov na molekuli klorofila se nadomesti z dvema elektronoma iz molekule 
vode (črtkana črna puščica). 
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Slika 2. Absorpcijski spekter klorofila a. Ker etanolni ekstrakt zelenega lista špinače vsebuje veliko 

klorofila, ki vsrka modro in rdečo, odbije pa zeleno svetlobo (A), se nam zdi ekstrakt lista 
zelene barve (B). 

 

Mrežnica vsebuje čutne celice za zaznavanje svetlobe. V membrani čutnih celic so nameščene 
molekule transmembranske beljakovine – opsina, na katere je vezan retinal. Sposobnost vsrkavanja 
svetlobe ima retinal, ki nastane iz β-karotena (provitamina A). Kompleks retinal-opsin imenujemo 
rodopsin. Ko foton zadane retinal, ta vsrka energijo, ki se porabi za konformacijsko spremembo 
retinala, ta pa nato povzroči še spremembo konformacije opsina. To je začetek zapletenega procesa, ki 
vodi do nastanka živčnega signala, ki potuje v možgane. 

V človeški mrežnici so štirje tipi čutnih celic – palčke in tri vrste čepkov. Vse štiri vrste zaznavajo 
svetlobo in temo, razlikujejo pa se po tem, za katere valovne dolžine so občutljive. Palčke so 
občutljive predvsem za modro-zeleni del spektra (370 do 600 nm), kratkovalovni čepki za modri (370 
do 500 nm), srednjevalovni čepki za zeleni (450 do 600 nm) in dolgovalovni čepki za rdeči (500 do 
700 nm; slika 3). 

Občutljivost čutnih celic za različne valovne dolžine svetlobe določajo absorpcijske lastnosti 
rodopsinov. V vseh štirih vrstah čutnic svetlobo sicer vsrka retinal, vendar je beljakovina opsin, na 
katero je retinal vezan, v vsakem od štirih tipov čutnic nekoliko drugačna. Majhne strukturne razlike 
med opsini povzročijo dovolj velik premik absorpcijskega spektra retinala, da so vsi štirje tipi čutnic 
najbolj občutljivi v različnih delih spektra vidne svetlobe. 

Vsak tip čutnic je občutljiv za dokaj širok pas valovnih dolžin, ti pasovi pa se delno med seboj tudi 
prekrivajo. Kadar na mrežnico pade svetloba določene valovne dolžine, se lahko različno močno 
vzdražijo vsi trije tipi čepkov (npr. pri 500 nm), samo dva ali samo eden. Končna podoba o barvi 
nekega predmeta, ki ga gledamo, se ustvari v možganih. Barve, kot jih razumemo ljudje, so tako 
izključno posledica zgradbe naših oči in živčevja. Tudi izraz »vidni del spektra«, ki ga uporabljamo v 
fiziki, odraža fiziologijo človeškega vida. Če bi imeli ljudje takšne oči kot čebele, bi v vidni del 
spektra uvrstili ultravijolično svetlobo, rdeče pa ne. 
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Slika 3. Absorpcijski spektri rodopsinov v vseh štirih tipih vidnih čutnic v človeški mrežnici. Rodopsin 
v kratkovalovnih čepkih je sicer občutljiv tudi na valovne dolžine pod 400 nm (bližnji 
ultravijolični del spektra), vendar pa očesna leča teh valovnih dolžin ne prepušča, zato jih ne 
vidimo. 

 

 

 

Dodatna razlaga 

Zupančič G. (2005): Kako se mešajo barve? (Vprašajte dr. Proteusa). Proteus 68 (2): 87 (oktober 
2005) – več o človekovem zaznavanju barv 
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Kaj je potrebno za fotosintezo? 
delovni list za učence 

 

Fotosinteza je poseben življenjski proces, ki ga lahko opravljajo samo nekatere skupine 
organizmov. 

Skupine organizmov, ki opravljajo fotosintezo, so ....cianobakterije, alge, rastline .................. 

Značilnosti organizmov, ki opravljajo fotosintezo, so ... zelena barva (zaradi prisotnosti 
klorofila), avtotrofnost .............................................................................................................  

 

Pri fotosintezi iz preprostih anorganskih spojin nastajajo bolj zapletene organske molekule. 

V učbenikih je fotosinteza običajno opisana z naslednjo kemijsko enačbo: 

a osnovi »recepta za fotosintezo«, ki je napisan v zgornji kemijski enačbi, naredi načrt 

amo malo raztopine klorofila. Čašo postavimo na močno 

pravi poskus, ki si ga opisal v načrtu poskusa. 

za potekala ali ne? Obrazloži. 

porabiti celo 

sane v kemijski 
reakciji. Poskus ni dobro zastavljen, ker samo z opazovanjem ne morem ugotoviti, ali 
fotosinteza poteka ali ne. S tem poskusom ne morem priti do zaključka. 

klorofil 
6CO2       +             6H2O        +  svetloba    ⎯⎯⎯⎯→      C6H12O6        +             6O2

   ogljikov                   voda                                                   sladkor                     kisik 
   dioksid                                                                           (glukoza) 

Uredi kemijsko enačbo in vpiši imena spojin. 

 

N
poskusa, pri katerem boš dosegel, da bo potekala fotosinteza. 

Opiši načrt svojega poskusa: 

V čašo nalijemo vodo. Dod
svetlobo. Potrebujemo še CO2. Malo ga je že raztopljenega v vodi. Da se ga bo raztopilo 
še več, s slamico pihamo v raztopino (človek pri dihanju izdihne veliko CO2). Počakamo 
nekaj časa, da fotosinteza poteče. 

 

O

Ali je po tvojem mnenju med poskusom fotosinte

Po mojem fotosinteza ne poteka. Verjetno bi moral za fotosintezo u
rastlino. Poskus ni dobro zastavljen, ker samo z opazovanjem ne morem ugotoviti, ali 
fotosinteza poteka ali ne. S tem poskusom ne morem priti do zaključka. 

Po mojem fotosinteza poteka, saj sem uporabil vse stvari, ki so napi
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Kako bi moral svoj poskus spremeniti, da bi lahko izmeril, ali fotosinteza poteka ali ne? 

Če hočem ugotoviti, ali reakcija fotosinteze res poteka, moram nekako izmeriti, ali med 
poskusom nastajajo sladkorji (in drugi ogljikovi hidrati). Verjetno obstaja kakšen način 

 tudi 

ladkorjev v raztopini. 

dkorjev v čaši večja kot na načetku 

ev v čaši enaka kot na načetku 

ljučka, ali fotosinteza poteka ali ne. 

enil kemijsko enačbo o fotosintezi, da bi 
 in 

brazloži, kaj vse je potrebno, da fotosinteza poteče. 

Enačba za fotosintezo iz učbenikov pravilno prikaže, katere snovi se pri 
bro prikazan 

dejanski p svetlobno 

ov, ki potekajo 

6 12 6 2

za merjenje koncentracije sladkorjev v raztopini, ki bi ga lahko uporabil. Lahko bi pa
meril, ali se sprošča kisik. 

Poskus bi pripravil tako kot v izvedenem poskusu – v čašo bi dal vodo in klorofil, 
raztopino bi prepihal s CO2. Vse to bi opravil v temi, da fotosinteza ne bi mogla potekati. 
V temi bi izmeril količino s

Nato bi čašo nesel na svetlobo, da bi lahko potekala fotosinteza. Počakal bi nekaj časa. 
Potem bi spet izmeril koncentracijo sladkorjev v čaši. 

Če bi bila na koncu poskusa koncentracija sla
poskusa, to pomeni, da je fotosinteza potekala. 

Če bi bila na koncu poskusa koncentracija sladkorj
poskusa, to pomeni, da fotosinteza ni potekala. 

S takšnim načrtom poskusa bi lahko prišel do zak

 

Ali lahko na osnovi poskusa predlagaš, kako bi sprem
bolj pravilno prikazovala procese, ki potekajo med fotosintezo? Napiši svoj predlog enačbe
o

Enačba:  
kloroplast/celica 

6CO2    +    6H2O  +  svetloba    ⎯→ ⎯→ ⎯→      C H O    +   6O

Razlaga: 
fotosintezi porabljajo in katere snovi nastajajo. Ni pa v tej enačbi do

otek fotosinteze.  Pri fotosintezi je pomemben klorofil, ki vsrka 
energijo. Ampak to energijo potem klorofil preda drugim molekulam. Klorofil je del 
zapletenega fotosinteznega aparata, ki je nameščen pri rastlinah v kloroplastu.  Za 
potekanje fotosinteze so pomembni vsi gradniki tega aparata. Zato bi bilo bolj pravilno, 
če bi v enačbi besedo “klorofil” nadomestili z “kloroplast” ali “celica”. 

Fotosinteza tudi ni samo ena enostavna reakcija, ampak zaporedje mnogih reakcij, ki 
potekajo v fotosinteznem aparatu. Bolj pravilno bi bilo, če bi v enačbi namesto ene 
puščice uporabili več puščic – tako bi opozorili na zapletenost vseh proces
med fotosintezo. 
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Na spodnjo sliko nariši ustrezne oznake in pripiši razlago, tako da bo slika prikazovala kako 
so preko fotosinteze povezane rastline in živali. 

rastline 

živali 

svetloba 
2

CO2

hrana: sladkorji  
(in druge organske snovi) 

O

rastline 

živali 

svetlobna 
energija 

hrana: sladkorji  
(in druge organske snovi) 

O2

CO2 rastlinojedci 
POTROŠNIKI 

živali 
mesojedci 

POTROŠNIKI 

O2

hrana: sladkorji  
(in druge organske snovi) 

CO2

PROIZVAJALC

O2

sladkorji 
(in druge organske snovi) 

I 
organske snovi  

(iztrebki, trupla) organske snovi  
(listni opad, odmrli deli) 

glive, bakterije 
RAZKROJEVALCI 

CO2

O2
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Pri fotosintezi klorofil vsrka in odda energijo 
 
Namen poskusa 
Poskus prikaže, da molekule klorofila vsrkajo svetlobno energijo. 

Potrebščine 
• mehki temno zeleni listi (špinača, blitva, peteršilj, ipd.)  
• kuhinjski mešalnik ali terilnica 
• etanol 
• kozarček ali čaša 
• epruveta, fiola ali majhna steklenička 
• baterija (lučka) 
• bel papir ali druga bela podlaga 

Izvedba poskusa 
Za pripravo raztopine klorofila uporabimo tanke temno zelene liste, ki jih narežemo na manjše kose in 
zmeljemo v kuhinjskem mešalniku ali zdrobimo v terilnici. Drobno sesekljanim listom dodamo malo 
etanola, tako da dobimo precej gosto kašo tkiva.(Pozor! Nikoli ne vlivamo etanola v mešalnik!) 
Pustimo nekaj časa stati, ob občasnem mešanju in mečkanju. Dobljeno zeleno raztopino prefiltriramo 
v čašo ali odpipetiramo samo raztopino brez koščkov tkiva s pomočjo kapalke. 

Raztopino klorofila prelijemo v epruveto ali majhno stekleničko. Ogledamo si barvo raztopine pri 
dnevni svetlobi. Nato stekleničko položimo na belo podlago v temnem prostoru in od blizu osvetlimo 
z baterijo. Opazimo, da raztopina temno rdeče sije. Ob opazovanju sence stekleničke ugotovimo, da 
klorofil prepušča zeleno svetlobo (zelena senca raztopine klorofila), drugih valovnih dolžin vidne 
svetlobe pa ne. 

Ugotovitve 
Klorofil je zeleno barvilo, ki vsrka sončno svetlobo pri fotosintezi. Molekula klorofila ima sposobnost, 
da vsrka svetlobno energijo in vsrkano energijo tudi odda. Klorofil prepušča zeleno svetlobo, druge 
valovne dolžine vidne svetlobe (modro in rdečo svetlobo) pa vsrka. 

Dodatna razlaga 
V listu (kloroplastu) klorofil vsrka svetlobno energijo in nato energijo preda drugim molekulam 
fotosintetskega aparata (slika 1D), ki energijo končno vežejo v sladkorje. Klorofil vsrka predvsem 
modro in svetlo rdečo svetlobo, zeleno pa odbije, zato se nam zdi klorofil zelene barve. 

V alkoholnem ekstraktu lista je fotosintetski aparat uničen, tako da ob klorofilu ni drugih molekul, ki 
bi lahko sprejele energijo od klorofila. Klorofil tako vsrkane energije ne preda drugim molekulam, 
ampak jo odda kot svetlobno energijo (rdeče sevanje; slika 1C). Pravimo, da klorofil fluorescira. 

Snovi, ki imajo sposobnost fluoresciranja, vpijejo fotone (žarke) z določeno valovno dolžino, sprejeto 
energijo pa nato oddajo kot foton (žarek) z večjo valovno dolžino. Če je valovna dolžina oddanega 
fotona v območju vidne svetlobe, opazimo, da snov seva svetlobo. Klorofil je fluorescentna snov - 
vpija predvsem modro in svetlo rdečo svetlobo in oddaja temno rdečo svetlobo. 

Klorofil fluorescira tudi pri dnevni svetlobi. Vendar je fluorescentno sevanje zelo šibko v primerjavi s 
svetlobo v okolici, zato ga ne opazimo in se nam klorofil zdi zelene barve. 



B. Vilhar: Fotosinteza pri pouku naravoslovja  8 

Pripravimo čim bolj koncentrirano (temno zeleno) raztopino klorofila. Rdeča fluorscenca je najbolj 
vidna pri koncentrirani raztopini klorofila - ob osvetlitvi z baterijo je opazna tudi v svetlem prostoru. 
Preizkusimo lahko tudi raztopino klorofila, razredčeno z etanolom. Pri osvetljevanju v temnem 
prostoru je fluorescenca najbolj vidna, če držimo baterijo zelo blizu stekleničke. 

Učne povezave 
• Fotosinteza - energetske pretvorbe, spekter absorpcije svetlobe pri klorofilu 
• Barva in valovna dolžina svetlobe 
• Fluorescenca 
 

Spletne strani 
Poskus Pri fotosintezi klorofil vsrka svetlobno energijo je opisan na spletni strani Zelenega škrata 
http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/poskusi_sam/klorofil_fluorescenca.htm  

http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/poskusi_sam/klorofil_fluorescenca.htm
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Fotosinteza nas varuje pred ultravijolično svetlobo 

Namen poskusa 
Poskus prikaže, da do Zemljine površine prodre del ultravijoličnega sevanja, ki ga ljudje ne vidimo. 

Potrebščine 
• stekleni kozarci ali čaše  
• osvežilna pijača tonik (vsebuje kinin)  
• vodovodna voda  
• črna podlaga (črn kos blaga, črna majica, večji kos črnega papirja)  
• tanka prozorna gospodinjska folija  
• kos stekla ali pleksi stekla  
• krema za roke ali druga navadna krema brez zaščitnega faktorja proti UV svetlobi  
• krema z visokim zaščitnim faktorjem proti UV sevanju  

Izvedba poskusa 
Poskus izvedemo okrog poldne (ko je Sonce visoko na nebu) ob jasnem vremenu. Na sončnem mestu 
na črno podlago postavimo tri kozarce, v katere skoraj do vrha natočimo tekočino, tako da sončna 
svetloba pada od vrha kozarca do tekočine. V prvi kozarec natočimo vodo, v druga dva pa tonik. 
Kozarce opazujemo proti črni podlagi tako, da imamo oči v višini gladine tekočine. Na vrhu tonika 
opazimo moder sij, ki ga pri vodi ni. Moder sij povzročajo žarki ultravijolične svetlobe, ki zadenejo 
molekule kinina v toniku. Vidna svetloba ne povzroča modrega sija kinina (slika 4). 

Na vrh enega kozarca s tonikom položimo kos stekla, pleksi stekla ali prozorne plastične folije ali 
plošče. Opazujemo, ali uporabljena snov prepušča UV svetlobo ali ne. 

Čez kozarec s tonikom napnemo tanko prozorno gospodinjsko folijo. Prepričamo se, da uporabljena 
folija prepušča UV svetlobo. S folijo prekrijemo tudi dva druga kozarca tonika. Na folijo na enem 
kozarcu na tanko namažemo kremo za roke (ali drugo navadno kremo brez zaščitnega faktorja proti 
UV svetlobi), na drugem kozarcu pa podobno tanko plast kreme z visokim zaščitnim faktorjem. 
Opazujemo, ali plast kreme z zaščitnim faktorjem zmanjša količino UV svetlobe, ki prodre do 
površine tonika (slika 4). 

Opazujemo tako, da 
imamo oči v višini 
gladine tekočine.

Opazujemo tako, da 
imamo oči v višini 
gladine tekočine.vodavoda toniktonik

pleksi steklo

tonik

pleksi steklo

toniktonik

folija

tonik

folija

toniktoniktonik

folija +
krema za roke

tonik

folija +
krema za roke

toniktoniktonik

folija +
krema faktor 20

tonik

folija +
krema faktor 20

toniktoniktonik

Slika 4. Postavitev poskusa za detekcijo UV svetlobe. 

Ugotovitve 
Do površja Zemlje prodre del UV svetlobe. UV svetlobe ne vidimo, lahko pa jo zaznamo s pomočjo 
snovi, ki v prisotnosti UV svetlobe sijejo (fluorescirajo). Nekatere snovi prepuščajo UV svetlobo, 
druge pa ne. Krema z zaščitnim faktorjem vsrka del UV svetlobe, tako da manj UV svetlobe prodre do 
površine tonika. 
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Dodatna razlaga 
S Sonca do roba Zemljinega ozračja prispe elektromagnetno sevanje različnih valovnih dolžin, med 
drugim tudi vidna in UV svetloba. UV svetloba ima večjo energijo kot vidna svetloba, zato lahko 
poškoduje organske molekule v organizmih. Večina UV sevanja, ki prispe do roba Zemljine 
atmosfere, ima valovno dolžino 100 – 300 nm. Ozonska plast v ozračju popolnoma vsrka sevanje UV 
C (100-280 nm), delno UV B (280-315 nm), ne vsrka pa UV A (315-400). Sevanji UV A in delno UV 
B tako prodreta do površja Zemlje. 

Ozonska plast nastaja v višjih slojih ozračja iz kisika, ki ga sproščajo rastline kot stranski proizvod 
fotosinteze. Navadni molekularni kisik vsebuje dva kisikova atoma (O2), ozon pa tri (O3). Brez 
ozonske plasti, ki vsrka večino UV sevanja, bi bilo življenje na kopnem nemogoče. V evolucijski 
zgodovini Zemlje so živa bitja prešla na kopno iz vodnega okolja šele tedaj, ko so predniki današnjih 
rastlin s fotosintezo ustvarili dovolj kisika, da je lahko nastala zaščitna ozonska plast. 

UV sevanje, ki prodre do površja Zemlje, povzroča med drugim opekline pri predolgem sončenju. 
Poskus pokaže, da plast kreme z zaščitnim faktorjem proti UV svetlobi vsrka del UV svetlobe. Če to 
kremo nanesemo na kožo, manj UV svetlobe prodre do površine kože in tako so poškodbe kože ob 
izpostavljanju sončni svetlobi manjše. 

UV svetlobe ne vidimo, lahko pa jo zaznamo s pomočjo snovi, ki v prisotnosti UV svetlobe sijejo 
(fluorescirajo). Kinin v toniku je fluorescentna snov - vpija UV svetlobo in oddaja modro svetlobo 
(slika 1C). 

Kinin učinkuje zdravilno proti malariji, bolezni, ki vsako leto zahteva milijone žrtev v toplejših 
predelih Zemlje. Kinin smo prvotno pridobivali iz lubja drevesa kininovca, danes pa kemijsko 
podobne zdravilne snovi sintetiziramo v tovarnah. Količina kinina, ki jo lahko vsebuje živilo, je 
zakonsko predpisana, prisotnost kinina pa mora biti označena na nalepki na embalaži živila. 

Učne povezave 
• Ozonska plast  
• Posledice onesnaževanja - ozonska luknja  
• Fotosinteza: kako nastane kisik  
• Plasti ozračja  
• Zdravje: škodljivost UV sevanja in ukrepi za varovanje zdravja (delovanje kreme za sončenje)  
• Rastline kot vir zdravil in idej za zdravila  
• Svetovno pomembne bolezni  
• Pri komarjih pika samica  
• Plazmodij in malarija  
• Spekter elektromagnetnega sevanja  
• Vid: UV svetlobe ne vidimo, žuželke jo pa  
• Rastline se zaščitijo pred UV sevanjem  
• Nekatere snovi vsrkajo UV svetlobo  
• Fluorescentne igrače  
• Mehurčki v pijačah  
• Plini se raztapljajo v vodi  
• Okus: Kinin je grenak  
• Označevanje sestavin živil z nalepkami  
• Zakonodaja ureja dovoljene količine snovi v živilih  
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Spletne strani 
Poskus Pri fotosintezi klorofil vsrka svetlobno energijo je opisan na spletni strani Zelenega škrata 
http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/poskusi_sam/klorofil_fluorescenca.htm  

 

 

 

Spletne strani Zeleni škrat (http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/index.htm) vsebujejo različna 
gradiva za učitelje, s poudarkom na temah o rastlinah. 

 

http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/poskusi_sam/klorofil_fluorescenca.htm
http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/index.htm
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