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Ob nataninem premisleku se sicer zavemo,

da je zelena obarvanost rastlin povezana z

zelenim klorofilom in fotosintezo, darazno-

barvni cvetovi privabljajo opra5evalce, da

bolj Zivo obarvani samci privlaiijo in la2je

osvojijo samice ter s tem olajiajo parjenje,

da se primerno obarvana Zival lahko zlije s

svojo okolico in tako skrije pred plenilci. V

barvitosti Zivali pa je skrito 5e zelo veliko

zanimivih neznank, kijih odkrivamo biologi

in z naiimi raziskavami poskuiamo razu-

meti njihovo vlogo v naravi.
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Za kakinega iloveka pravimo, da spremi-

nja barvo kot kameleon. Ceprav ta trditev

nakazuje razliine vzroke spreminjanja barv

kameleona, najpogosteje pomislimo na

barvno zlivanje z okolico pri skrivanju pred

plenilci. Kameleon pa v resnici uporablja

obarvanost telesa tudi kot nadin sporoca-

nja ali celo za boljie potutje' Da se izogne

podhladitvi, telo obarva temneje in se tako

hitreje segreje na soncu. ln obratno, ie
mu grozi pregretje, njegovo telo postane

svetlejie in odbija sontno sevanje. Jezni

kameleon je po navadi iivahnejiih in

temnejiih barv. Ko pa je v stresu in se ne

poiuti dobro, ima telo bledo obarvano.5e

posebej pisano se obarva samec kameleo-

na ob sreianju s Privlaino samico'
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Pri nekaterih vrstah iivali so osebki v po-

pulaciji razliino obarvani in temu pojavu

strokovno redemo barvni polimorfizem.

lzrazpolimorfizem izvira iz gr5fine in

pomeni veliko oblik. Primer barvnega poli-

morfizma smo kar ljudje.Vsi pripadamo isti

vrsti Homo sapiens, vendar imamo razlitno

barvo oti. Eni smo modrooki, drugi zeleno-

oki, rjavooki, vmes pa najdemo ie mnogo

vmesnih barv. ln lahko se vpraiamo: ali

modre oii vidijo drugaie kot rjave ali

zelene? Vloga razliinih barvnih oblik pri isti

vrsti je 5e vedno zelo slabo raziskana, saj

odgovori na to, kakino vlogo ima tak5na

razliina obarvanost, niso vedno enostavni

in enoznatni.

Znanstveniki na Nacionalnem inititutu za

biologijo raziskujemo pomen razlidne obar-

vanosti osebkov v populaciji pri kuiiaricah,

kijih morda bolje poznate kot >martinike<.

Ku5iarice imajo razliino obarvane trebuhe.

Na primer pri pozidni ku5iarici v isti populaci-

ji najdemo osebke z rumenimi, oranZnimi,

belimi, belo-oranZnimi ali rumeno-oranZnimi

trebuhi. Nas pa je zanimalo, ali imajo kuida-

rice z oranZnimi trebuhi kakino prednost pri

lovu metuljev kot tiste z belimi ali rumenimi

trebuhi. Za zaietek smo preverili, ali se osebki

razlidnih barvnih oblik razlikujejo v velikosti'

obliki in drugih zunanjih znadilnostih. Nato

smo primerjali, kako osebki razliinih barvnih

oblik hitro teiejo plezajo, kako moino

grizejo. Ugotovili smo nekaj presenetljivega.

Kuiiarice z belimi trebuhi imajo manjio 9la-

vo in Sibkejii ugriz. Zaraditega jedo mehkejii

plen kot kuSiarice z oranZnim in rumenim

trebuhom. Mot ugriza pa ima otitno tudi

pomembno vlogo pri razmnoZevanju kuiia-

ric, saj samci med parjenjem z ugrizom za

trebuini del drZijo samico. Zakaj pa je to tako,

5e vedno ne vemo.
F,azlidne baJ\Tie obl{ke pozidne kusdarice (Podarcis muralis), od leve proti desnl:

be1a, belo-oranilna, oxan1na, rumena, rumeno-oranzna'
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