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1 UVOD 

Flora in favna sta se na našem planetu razvijali milijone let. Populacije so bile ločene z 

različnimi geografskimi pregradami, kar je omogočilo razcvet neverjetne biotske 

raznovrstnosti. S širitvijo mednarodne trgovine, potovanj in drugih oblik pogosto povsem 

nespametnih človekovih aktivnosti pa so te ovire po vsem svetu padle, tako da so različne, 

do tedaj milijone let ločene vrste prišle v neposreden stik. Začelo se je neizprosno 

tekmovanje za hrano in življenjski prostor (Laznik in Trdan, 2012). 

Invazivne tujerodne vrste so takoj za krčenjem habitatov drugi največji dejavnik 

izumiranja vrst in posledično izgube biotske pestrosti, ki smo ji priča v zadnjih nekaj 

desetletjih (Suda in sod., 2010). To so vrste, ki se hitro in uspešno širijo v novonaseljenem 

naravnem okolju, kjer s svojo množičnostjo povzročajo resne spremembe v zgradbi in 

delovanju gostiteljskega ekosistema (Jogan, 2006). 

Med najbolj problematične invazivne tujerodne rastlinske vrste v evropski flori spadajo 

tudi predstavniki sekcije Reynoutria iz rodu Fallopia. Za prepoznavnost invazivnih 

tujerodnih dresnikov je zadnja leta odgovoren predvsem izredno agresivni japonski dresnik 

(F. japonica), ena izmed 100 najhujših invazivk na svetu (Lowe in sod., 2000). V Evropi 

sta iz omenjene sekcije poleg japonskega prisotna še sahalinski (F. sachalinensis) in češki 

dresnik (F. × bohemica) (Bailey in sod., 2009). Gre za odporne eno- ali dvodomne 

grmičasto razrasle zelnate trajnice z obsežnim sistemom olesenelih korenik, stebli, ki 

zaradi kolenčaste zgradbe spominjajo na bambusova, ter z majhnimi belimi cvetovi v 

pokončnih latastih socvetjih, ki zacvetijo šele pozno poleti (Frajman, 2009).  

V Sloveniji je sekcija Reynoutria zastopana s tipsko varieteto japonskega dresnika 

(F. japonica var. japonica), sahalinskim in češkim dresnikom (Strgulc Krajšek in Jogan, 

2011). Japonski in sahalinski dresnik sta naturalizirani okrasni rastlini, češki dresnik pa je 

njun križanec (Vreš, 2007). 

Cilj diplomskega dela je bil določiti v Sloveniji prisotne taksone invazivnih tujerodnih 

dresnikov z uporabo molekulskih metod in ugotoviti, ali japonski dresnik tudi pri nas, tako 

kot širše po Evropi, v križanjih z drugimi invazivnimi tujerodnimi dresniki ter njim 

sorodnimi vrstami vedno sodeluje kot materinska (ženska) rastlina. 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE 

Analiza stanja biotske raznovrstnosti na svetovni ravni (Millenium Ecosystem Assessment, 

2005) je pokazala, da so tujerodne vrste eden najpomembnejših razlogov za zmanjšanje 

biotske raznovrstnosti takoj za uničevanjem habitatov. Poleg tega tujerodne vrste 

negativno vplivajo tudi na gospodarstvo, zlasti kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo, ter na 

zdravje ljudi. Po drugi strani pa so številne tujerodne vrste za ljudi koristne, kajti večina 

kulturnih rastlin, ki jih gojimo v Evropi in predstavljajo osnovo naše prehrane, je izvorno 

tujerodnih (Kus Veenvliet in sod., 2009a). 

Richardson in sod. (2000) so izpostavili problematiko nedosledne rabe pojmov in 

konceptov s področja tujerodnih vrst v literaturi. V izogib zmedi, ki zaradi tega nastaja 

znotraj mnogih znanstvenih krogov, in za ustrezno razumevanje tujerodnih vrst, je nujno 

poznavanje naslednjih pojmov, opredeljenih v Konvenciji o biološki raznovrstnosti 

(Convention on Biological Diversity, 2002): 

• Domorodna ali avtohtona vrsta (ang. native species) je vrsta, ki živi na območju 

svoje običajne (pretekle ali sedanje) naravne razširjenosti, tudi če se tu pojavlja le 

občasno. To velja tudi za območja, ki jih je vrsta lahko dosegla sama, bodisi s hojo, 

letenjem, prenosom z vodo, vetrom ali drugimi načini razširjanja. 

• Tujerodna ali alohtona vrsta (ang. alien species, non-native species, exotic species) 

je vrsta, ki se nahaja izven območja (pretekle ali sedanje) naravne razširjenosti oz. 

območja, ki bi ga lahko dosegla z naravnim širjenjem. To vključuje katerikoli del 

organizma, ki lahko preživi in je sposoben razmnoževanja (npr. spolne celice, 

semena, jajca). 

• Invazivna tujerodna vrsta ali invazivka (ang. invasive alien species) je tujerodna 

vrsta, katere ustalitev in širjenje ogroža ekosisteme, habitate ali vrste. Po definiciji 

Svetovne zveze za varstvo narave (ang. International Union for Conservation of 

Nature, IUCN) pa je to tujerodna vrsta, ki se je ustalila in povzroča spremembe v 

okolju, ogroža zdravje ljudi, gospodarstvo in/ali domorodno biotsko raznovrstnost. 
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Nekatere tujerodne vrste je človek naselil z namenom, da bi se le-te v okolju tudi ustalile, 

sam pa bi imel od njih določeno korist. Primeri takšnih namernih naselitev so: tujerodne 

vrste rib za športni ribolov, tujerodne lovne vrste za povečanje privlačnosti lova, tujerodne 

ribe in školjke za namene gojitve, tujerodni organizmi za biotično varstvo škodljivih 

organizmov in tujerodne rastline za namene gozdarstva, v okrasne namene ali drugače 

uporabne tujerodne rastline (Kus Veenvliet in sod., 2009a). 

V Evropo je vsako leto zanesenih na tisoče tujerodnih vrst, vendar pa vse ne postanejo 

invazivne. Pravzaprav večina vrst v novem okolju ne preživi, ker se ne morejo prilagoditi 

na novo okolje ali pa je prisotnih premalo osebkov za uspešno razmnoževanje. Nekatere 

vrste, imenujemo jih prehodne tujerodne vrste, lahko v okolju ostanejo precej dolgo, bodisi 

zaradi dolge življenjske dobe, občasnega razmnoževanja ali pa ponavljajočih se naselitev. 

Posamezne vrste pa se postopoma, lahko tudi v obdobju več let, prilagodijo na novo okolje 

in se začnejo razmoževati. Tujerodne vrste, ki se v naravi redno razmnožujejo in se 

populacije vzdržujejo brez posredovanja človeka, imenujemo naturalizirane vrste. Te vrste 

še ne povzročajo zaznavnih sprememb v naravi. Sčasoma pa lahko nekatere naturalizirane 

vrste postanejo invazivne, zlasti takrat, ko se število osebkov poveča (Kus Veenvliet in 

sod., 2009a).  

V popisu invazivnih vrst v Evropi (ang. Delivering Alien Invasive Species Inventories for 

Europe, DAISIE, 2008) je bilo ugotovljenih 10.822 tujerodnih vrst. Vse med njimi niso 

invazivne, a se ocenjuje, da jih približno od 10 do 15 % lahko ogroža evropsko biotsko 

raznovrstnost (Shaw in sod., 2009). 

Mnoge tujerodne vrste se najprej pojavijo v degradiranih, pod vplivom človeka 

spremenjenih okoljih. Naravno zastopane vrste sobivajo in so v nekakšnem ravnovesju. V 

degradiranem okolju je to ravnovesje porušeno, zato se pojavljajo možnosti za naselitev 

novih vrst. Za mnoge invazivne vrste je značilno hitro razmnoževanje, ki jim omogoča 

izjemno hitro osvojitev novega okolja, pri čemer izrinejo mnoge domorodne vrste (Jogan, 

2000). 

Veliko invazivnih tujerodnih vrst je bilo sprva naseljenih na omejene prostore, rastline na 

njive in vrtove, živali pa so gojili na farmah ali v živalskih vrtovih, od koder so pobegnile 

v naravo. Primeri pobegov vrst v naravno okolje so: širjenje okrasnih rastlin z vrtov in 
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botaničnih vrtov bodisi s semeni ali deli rastlin v polnaravno ali naravno okolje, širjenje 

kmetijskih rastlin z njiv v polnaravno ali naravno okolje, pobeg živali iz živalskih vrtov, 

terarijev ali vrtnih mlak in pobeg živali s farm ali iz ribogojnic (Kus Veenvliet in sod., 

2009a). 

Vplivi rastlinskih invazivk so lahko zelo različni. Z njihovo "invazivnostjo" je mišljena 

lastnost, da se take vrste hitro in uspešno širijo v novonaseljenem naravnem okolju ter s 

svojo množičnostjo povzročajo resne spremembe v delovanju in zgradbi gostiteljskega 

ekosistema. To običajno pomeni, da ustvarjajo obsežne enovrstne sestoje, v katerih 

samonikle rastline sploh ne uspevajo ali pa je njihova številčnost močno zmanjšana, 

posledica tega pa sta tudi sprememba živalskih združb ter spremenjena struktura 

habitatnega tipa (Jogan, 2006). 

Načini širjenja invazivk so zelo raznoliki, pogosto pa imajo pred domorodnimi vrstami 

neke konkurenčne prednosti, zaradi katerih so pri širjenju uspešnejše. Številne invazivke so 

enoletnice, ki izdelajo ogromne količine semen, ta pa se lahko razširjajo z vetrom, v sočnih 

plodovih, ki jih raznašajo ptice, ali pa za njihovo širjenje poskrbijo druge živali, ki se jih 

razširjevalne enote rastlin (diaspore) oprimejo s kaveljčki ali drugimi oprijemalnimi 

strukturami. Aktivno vlogo pri širjenju invazivk je imel tudi človek. Zaradi medonosnosti 

nekaterih invazivk so jih načrtno širili čebelarji, zaradi krmne vrednosti za divjad so druge 

vrste sadili lovci, mnogi ljubitelji okrasnih rastlin pa so poskrbeli za njihovo prisotnost na 

vrtovih in v parkih. Invazivke hitro zasedejo nova območja, kjer je njihova uspešnost 

odvisna tudi od podnebnih dejavnikov. K obstoju populacij na novo zasedenih območjih pa 

navadno veliko pripomore tudi vegetativno širjenje in razraščanje (Kus Veenvliet in sod., 

2009a). 

Čeprav popolnega seznama tujerodnih rastlinskih vrst v Sloveniji še nimamo, mnogi 

poznavalci ocenjujejo, da jih je pri nas nepregledno veliko (Kus Veenvliet in sod., 2009b). 

Med bolje preučenimi višjimi rastlinami je od skupno nekaj čez 3.000 vrst naše flore kar 

dobra petina tujerodnih. Med njimi je kakih 300 arheofitov, ki so prišli v slovensko floro 

pred več kot 500 leti, ostale pa so neofiti, v naši flori ustaljeni manj kot 500 let, ter 

efemerofiti, ki se pri nas pojavljajo le prehodno. Ožji definiciji invazivke ustreza 
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pravzaprav razmeroma malo rastlinskih vrst slovenske flore, našteli bi jih lahko 30 do 60, 

odvisno od tega, kako dosledni smo (Kus Veenvliet in sod., 2009a).  

Po nekaterih ocenah je pri nas kar 80 % invazivnih tujerodnih rastlin, ki povzročajo škodo 

v naravnem okolju, izvorno okrasnih ali kulturnih rastlin. Nekatere rastlinske vrste in tudi 

škodljivce rastlin so k nam zanesli z drugimi rastlinami, s prstjo ali embalažo. Nekaj je 

celo vrst, ki sploh niso bile naseljene v Sloveniji, temveč so se k nam razširile iz sosednjih 

držav po vodotokih ali vzdolž prometnih poti (Kus Veenvliet in sod., 2009b). 

Kot bi lahko pričakovali, izvirajo naše invazivne vrste iz klimatsko podobnih predelov, ki 

jih je po svetu kar nekaj. Taki so npr. na severni polobli skrajni vzhodni predeli Azije, 

jugovzhod Severne Amerike, nekaj pa jih je tudi na južni polobli (Kus Veenvliet in sod., 

2009a). 

2.2 ROD Fallopia – SLAKOVEC OZ. DRESNIK 

Rod Fallopia je eden izmed 46 rodov družine dresnovk (Polygonaceae), ki ga slovensko 

imenujemo slakovec (ovijalke) ali dresnik (grmasto razrasli predstavniki). Rod je v 

zadnjem času najbolj znan zaradi izredno agresivnega invazivnega japonskega dresnika 

(F. japonica), ki velja za eno izmed 100 najhujših invazivk na svetu (Lowe in sod., 2000), 

kar pa je tudi razlog, da so dresniki eden bolj raziskanih rodov kritosemenk (Bailey in sod., 

2009).  

Glavne determinante invazivnosti tujerodnih dresnikov so močna vegetativna rast, visoka 

regeneracijska sposobnost in nizka habitatna specifičnost (Bímová in sod., 2003, 2004), 

okrepljene z zlasti v preteklosti pogostim gojenjem v okrasne namene in posledičnim 

širjenjem izven parkov in vrtov (Mandák in sod., 2004).  

Glede na morfološke in molekulske znake rod delimo na 3 sekcije, in sicer Fallopia, 

Sarmentosae in Reynoutria (Bailey in sod., 2009). V Sloveniji je potrjeno uspevanje 5 vrst 

in 2 križancev iz rodu Fallopia (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011). 
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Preglednica 1: Predstavniki rodu Fallopia v Sloveniji po sekcijah (prirejeno po: Strgulc Krajšek in 

Jogan, 2011: 18). 

Sekcija Predstavniki Status v Sloveniji 

Fallopia 

F. convolvulus 

F. dumetorum 

F. × convolvuloides [F. convolvulus × F. dumetorum] 

avtohtone vrste 

Sermentosae F. baldschuanica tujerodna vrsta 

Reynoutria 

F. japonica 

F. sachalinensis 

F. × bohemica [F. japonica × F. sachalinensis] 

tujerodne vrste 

 

Avtohtona predstavnika iz sekcije Fallopia (slakovci) v slovenski flori sta navadni 

(F. convolvulus) in hostni slakovec (F. dumetorum) ter križanec med njima 

(F. × convolvuloides) (Vreš, 2007; Strgulc Krajšek in Jogan, 2011). Slakovci so enoletne 

plazeče zelnate ovijalke.  

Sekciji Sermentosae (slakovci) pripada grmasti slakovec (F. baldschuanica), tujerodna 

vrsta, ki je prav tako ovijalka, vendar lesnata trajnica. Izvira iz vzhodne Azije. Vse od 

vnosa v Evropo je tu na voljo v trgovinah z okrasnimi rastlinami, čeprav je znano, da 

pogosto pobegne v naravo. Grmasti slakovec se uspešno križa z japonskim dresnikom. 

Križanec se imenuje F. × conollyana. Glede na to, da je grmasti slakovec pri nas drugotno 

razširjen na Primorskem (Obala in Vipavska dolina), kjer se pojavlja skupaj z japonskim 

dresnikom, je najdba križanca F. × conollyana na tem področju povsem mogoča, vendar 

obstaja velika verjetnost, da ga spregledamo, saj je težko prepoznaven (Strgulc Krajšek in 

Jogan, 2011). Cvetovi, ki so uporaben razlikovalni znak, se na križancu razvijejo le redko. 

Edini res zanesljiv znak za njegovo identifikacijo je število kromosomov in/ali velikost 

jedrnega genoma, kar pa je za določevanje na terenu povsem neuporabno (Bailey, 2001).  

Vsi trije predstavniki sekcije Reynoutria (dresniki), japonski dresnik (F. japonica), 

sahalinski dresnik (F. sachalinensis) in njun križanec češki dresnik (F. × bohemica), so pri 

nas invazivne tujerodne vrste, ki izvirajo iz vzhodne Azije. Najpogostejša predstavnika 
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obravnavanega rodu v Sloveniji sta F. japonica in F. × bohemica (Strgulc Krajšek in 

Jogan, 2011). 

2.3 ROD Fallopia sect. Reynoutria – DRESNIK 

Dresniki, kakor imenujemo predstavnike rodu Fallopia sect. Reynoutria, so med najbolj 

problematičnimi invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v Evropi in Severni Ameriki 

(Suda in sod., 2010).  

To sekcijo nekateri raziskovalci označujejo kot samostojen rod Reynoutria (Strgar 1981, 

1982; Sukopp in Starfinger, 1995; Adachi in sod., 1996; Bímová in sod., 2003, 2004; 

Mandák in sod., 2003, 2004, 2005; Pyšek in sod., 2003), a je v zadnjem času, tudi zaradi 

mnogih molekulsko-sistematskih raziskav, večinoma obravnavana kar znotraj širše 

pojmovanega rodu Fallopia.  

V Evropi uspevata dve vrsti iz te sekcije: japonski (F. japonica) in sahalinski dresnik 

(F. sachalinensis) ter križanec med tema vrstama, češki dresnik (F. × bohemica). Obe vrsti 

sta v Evropi tujerodni, saj izvirata iz vzhodne Azije, od koder sta bili prineseni kot okrasni 

in/ali krmni rastlini (Suda in sod., 2010).  

Podobno kot za ostale predstavnike družine dresnovk (Polygonaceae) je tudi za invazivne 

tujerodne dresnike značilno kolenčasto členjeno steblo. Nad kolenci, iz katerih izraščajo 

premenjalno nameščeni celorobi listi, steblo obdajajo v cevasto tvorbo, škornjico, 

preoblikovani prilisti. Steblo je votlo in zaradi kolenčaste členjenosti nekoliko podobno 

steblu bambusa, pogosto tudi  rdečkasto lisasto (Frajman, 2008). Dresniki so grmičasto 

razrasle robustne zelnate trajnice z obsežnim sistemom olesenelih korenik (Suda in sod., 

2010), ki prezimijo, nadzemne dele pa uničijo že prve jesenske slane. Čez zimo ostanejo 

gola, suha stebla, ki dajejo pokrajini videz zapuščenosti in zanemarjenosti, spomladi pa iz 

zimskih popkov na bazi teh stebel odženejo novi poganjki (Urbančič Zemljič in Škerlevaj, 

1999). Tako kot številne druge invazivke (npr. žlezava nedotika, topinambur, deljenolistna 

rudbekija) so tudi dresniki pozno poleti cvetoče rastline. Cvetovi so drobni in belkasti do 

zelenkasti, združeni v pokončna latasta socvetja. Perigonovih listov je pet, zunanji trije se s 

širokimi robovi stikajo in obdajajo razvijajoč plod, trikotni orešek, ki je zrel črno obarvan. 
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Plodovi se razvijejo le pri nekaterih taksonih invazivnih tujerodnih dresnikov, pri drugih pa 

sploh ne ali le iz redkih cvetov (Frajman, 2008).  

Na območju primarne razširjenosti sta zaradi nejasne taksonomske situacije obravnavanega 

rodu razmejitev med posameznimi taksoni in opredelitev njihove distribucije zelo 

zapletena (Bailey in sod., 2007), drugotno pa so invazivni tujerodni dresniki razširjeni na 

Britanskem otočju in v večini dežel celinske severne, osrednje in južne Evrope. Bistveno 

redkeje jih srečamo v mediteranskem predelu Evrope, kjer v glavnem uspevajo vzdolž 

nekaterih rek, pri čemer pa v Albaniji in v evropskem delu Turčije še niso bili zabeleženi. 

Zelo malo podatkov o njihovem pojavljanju prihaja tudi iz evropske Rusije (Bailey in 

Wisskirchen, 2006). Zunaj Evrope znatne populacije predstavnikov rodu Fallopia sect. 

Reynoutria uspevajo še na obalah Severne Amerike, občasno pa so vsi trije taksoni prisotni 

tudi v Avstraliji in na Novi Zelandiji (Bailey in sod., 2007).  

Predstavniki rodu Fallopia v Evropi najhitreje poselijo ruderalna rastišča, nastala pod 

vplivom človekovega delovanja, vendar se zaradi svoje izredne konkurenčnosti uspešno 

vključujejo tudi v naravno rastje, kjer izpodrivajo samonikle rastline (Frajman, 2008).  

Med obravnavanimi taksoni križanec F. × bohemica kaže najmanjšo vezanost na vasi in 

mesta ter naseljuje največ različnih rastišč zunaj človekovih bivališč. Vsi trije taksoni 

najpogosteje zasedajo območja ob cestah in vodah. Medtem ko je češki dresnik najbolj 

zastopan ob vodotokih, japonskega največkrat zasledimo vzdolž cest. V primerjavi z 

drugima dvema je sahalinski dresnik najbolj omejen na parke in vrtove, kamor je bil zelo 

pogosto nasajen kot okrasna rastlina (Mandák in sod., 2004).  

Med proučevanjem invazije tujerodnih dresnikov na majhnem območju vzdolž gorske reke 

na Češkem so Bímová in sod. (2004)  med drugim opazili, da japonski dresnik naseljuje 

več habitatnih tipov kot sahalinski in češki dresnik ter da slednji na območjih, kjer uspeva 

skupaj s starševskima vrstama, le-ti izpodrine. 
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2.3.1 Vrste 

2.3.1.1 Fallopia japonica – japonski dresnik 

Na Japonskem, kjer je vrsta avtohtona, japonski dresnik naseljuje opustošena, z lavo in 

vulkanskim pepelom prekrita območja visokih nadmorskih višin, kjer kot pionirska vrsta 

omogoči uspevanje tudi nekaterim drugim rastlinskim vrstam (Adachi in sod., 1996). K 

območju naravne razširjenosti japonskega dresnika prištevamo še Korejo, Tajsko in 

Kitajsko (Frajman, 2009), kjer uspeva ob cestah, rečnih bregovih in obdelovalnih 

površinah. 

V Evropi uspevata dve varieteti japonskega dresnika: oktoploidna F. japonica var. 

japonica in tetraploidna F. japonica var. compacta (Bailey in sod., 2009). 

Pritlikavo visokogorsko varieteto japonskega dresnika, poznano kot F. japonica var. 

compacta, naj bi v Evropo zanesli že leta 1841 (Bailey in Conolly, 2000). Kljub 

zgodnjemu vnosu pa F. japonica var. compacta ni nikoli dosegla ne prepoznavnosti niti 

razširjenosti tipske varietete F. japonica var. japonica. Tako je zaenkrat omejena le na 

severozahodno in osrednjo Evropo (Bailey in sod., 2009).  

F. japonica var. compacta je tetraploid (4n = 4x = 44) z nizko genetsko raznolikostjo. 

Mandák in sod. (2005) so na Češkem našli le dvospolne rastline dveh različnih genotipov, 

v Veliki Britaniji pa so bile potrjene tako dvospolne kot tudi ženske rastline. Čeprav le 

redko naturalizirana, je ta varieteta japonskega dresnika odigrala pomembno vlogo pri 

nastanku tetraploidnega križanca F. × bohemica (Bailey in sod., 2009). 

Primerki varietete compacta pri nas še niso bili najdeni. V Sloveniji se potrjeno pojavlja le 

tipska varieteta (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011), zato pri omenjanju vrste F. japonica v 

Sloveniji v tem diplomskem delu vedno mislimo na tipsko varieteto F. japonica var. 

japonica. 

Vir invazivnih rastlin tipske varietete japonskega dresnika (F. japonica var. japonica) so 

najverjetneje japonski primerki te vrste, ki jih je v Evropo, natančneje v nizozemski 

Leiden, kmalu po letu 1840 prinesel trgovec von Siebold, in nato preko svojega 
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hortikulturnega podjetja poskrbel za prodajo te vrste vrtovom po vsej Evropi (Bailey in 

Conolly, 2000).  

Glede na sloves izjemno trdovratnega plevela, ki si ga je s svojim agresivnim širjenjem v 

zadnjih desetletjih prislužil japonski dresnik, smo lahko povsem upravičeno presenečeni 

nad dejstvom, da je kmalu potem, ko je bil v 19. stoletju prinesen na Zahod, veljal za 

dragoceno in drago vrtno rastlino (Bailey in sod., 2007), ter je leta 1847 v Utrechtu kot 

najbolj zanimiva nova okrasna rastlina leta prejel zlato medaljo Združenja za kmetijstvo in 

vrtnarstvo (Bailey in Conolly, 2000). Japonski dresnik so sadili tudi za utrjevanje brežin in 

preprečevanje erozije, pa tudi kot krmno oz. medonosno rastlino. V naravi je bila ta vrsta 

prvič zabeležena leta 1892 (Bailey in Conolly, 1977).  

V Evropo so naselili le ženske rastline (cvetovi imajo sterilne prašnike) in genetske 

raziskave angleških, čeških, nemških in francoskih primerkov (Bailey in sod., 1995; 

Hollingsworth in sod., 1998; Hollingsworth in Bailey, 2000a, 2000b; Mandák in sod., 

2005) so z molekulsko metodo naključnega pomnoževanja polimorfne DNA (metodo 

RAPD) pokazale, da so najverjetneje vse evropske rastline japonskega dresnika potomci 

ene same v 19. stoletju iz vzhodne Azije v Evropo nepremišljeno prinesene rastline (Bailey 

in Conolly, 2000), torej velikanski citološko (oktoploidni, 2n = 8x = 88) in genetsko enotni 

ženski klon, včasih označen tudi kot »največja ženska na svetu« (Forman in Kesseli, 2003). 

Iz Severne Amerike, kjer je japonski dresnik prav tako zelo pogost in invaziven, pa 

obstajajo tudi podatki o pojavljanju dvospolnih rastlin s popolnimi cvetovi (Forman in 

Kesseli, 2003), poleg »evropskega« pa so Grimsby in sod. (2007) za ZDA potrdili še nekaj 

manj pogostih genotipov te vrste. 

Japonski dresnik je v Sloveniji naturalizirana okrasna rastlina, ki se pojavlja predvsem ob 

železniških nasipih, ob vodah in na nasipališčih v nižini in spodnjem montanskem pasu 

(Vreš, 2007). Za ozemlje Slovenije japonski dresnik prvi omenja Hayek (1908), in sicer ob 

Savinji pri Celju, leta 1937 pa je bil nabran podivjan v Ljubljani in ob Bohinjskem jezeru 

(Frajman, 2008). Od botanikov je na to rastlino postal ponovno pozoren šele Vinko Strgar, 

ki je več kot pol stoletja po prvi najdbi na našem ozemlju naštel (Strgar, 1981 in 1982) že 

več kot 100 nahajališč japonskega dresnika, raztresenih ob rekah Dravi, Meži, Sotli, 

Savinji in Savi s pritoki (Jogan, 2006). Dve desetletji kasneje so Jogan in sod. v Gradivu za 
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Atlas flore Slovenije (2001) prikazali pojavljanje japonskega dresnika že v okrog 150 

kvadrantih, kar vključuje vsaj nekaj 100 znanih nahajališč. Danes je v podatkovni bazi 

Flora Slovenije na Centru za kartografijo favne in flore že skoraj 500 podatkov o 

pojavljanju japonskega dresnika (Jogan, ustno). 

V Pomurju, Slovenskih goricah, Halozah in v okolici Nove Gorice se je japonski dresnik 

razširil šele nedavno, v zadnjih 20 letih. Uspešno se širi po Ljubljanski kotlini ter vzdolž 

rek Save in Drave. Več desetletij stare navedbe o uspevanju japonskega dresnika ponekod 

v južnem delu Slovenije, ki v zadnjem času niso bile potrjene, nam kažejo, da se vrsta tam 

ni ustalila, še verjetneje pa je, da novejših podatkov preprosto ni zaradi premajhne 

floristične dejavnosti v tem delu Slovenije (Jogan, 2006). 

Strgulc Krajšek in Jogan (2011) menita, da je potrebno nepreverjene podatke o pojavljanju 

japonskega dresnika na slovenskem ozemlju, ki sta jih za izdelavo zemljevidov 

razširjenosti te vrste pridobila iz različnih pisnih virov in iz podatkovne baze Centra za 

kartografijo favne in flore Slovenije, obravnavati z veliko mero kritičnosti. Križanec med 

japonskim in sahalinskim dresnikom namreč vse do leta 2007 pri nas ni bil prepoznan, 

raziskave v zadnjih letih pa so razkrile, da je v resnici ta križanec zanesljivo že dolgo 

prisoten in ponekod celo pogostejši od japonskega dresnika. Ker je po videzu omenjeni 

vrsti najbližji, lahko z gotovostjo trdimo, da se dobršen del starejših nepreverjenih 

podatkov za japonski dresnik v resnici nanaša na križanca med vrstama.  

Do podobnih zamenjav taksonov je v preteklosti prihajalo tudi na Češkem. Mandák in sod. 

(2004) poročajo, da so bili primerki križanca, najdeni pred prvim opisom tega taksona 

(Chrtek in Chrtková, 1983), običajno določeni kot sahalinski dresnik, vendar največkrat z 

opombo o manjših listih. 

V Sloveniji so vse do sedaj nabrane rastline japonskega dresnika, pri katerih je bil 

zabeležen tip cveta, imele razvite le ženske dele cvetov, njihovi prašniki pa so bili sterilni 

(Strgulc Krajšek in Jogan, 2011). 
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2.3.1.2 Fallopia sachalinensis – sahalinski dresnik 

Tako kot japonski tudi sahalinski dresnik izvira iz vzhodne Azije, natančneje iz severne 

Japonske, ruskega otoka Sahalina ter južnokorejskega otoka Ullung-do (Bailey in sod., 

2009). Sahalinski dresnik se v naravni vegetaciji pojavlja na obalnih klifih in ob gorskih 

rekah, torej v habitatih, izpostavljenih naravnim motnjam, ter ob cestah in na drugih zaradi 

človekove aktivnosti vedno bolj motenih krajih. Kot pionirska vegetacija so čisti sestoji 

sahalinskega dresnika značilni za odprte površine v človeških naseljih (Sukopp in 

Starfinger, 1995). 

V Evropo je bila vrsta prinesena sredi 19. stoletja, kjer je bila najprej nasajena v botanični 

vrt v St. Petersburgu, nato pa so nove primerke prinesli v Evropo še nekajkrat (Bailey in 

Conolly, 2000). Sadili so jo predvsem v okrasne namene, a tudi kot krmno rastlino, 

odporno na sušo (Frajman, 2008).  

Danes v Evropi uspevajo tako dvospolni kot ženski tetraploidni (2n = 4x = 44) kloni 

(Bailey in Stace, 1992), na Češkem pa so bile najdene tudi heksaploidne (6n = 6x = 66) in 

oktoploidne (8n = 8x = 88) rastline te vrste (Mandák in sod., 2003).  

Sahalinski dresnik je v Sloveniji naturalizirana okrasna rastlina, ki se pojavlja v naseljih, 

ob poteh in na vlažnih mestih, in sicer raztreseno v nižinah do montanskega pasu (Vreš, 

2007). 

Strgar v svojih prispevkih o tujerodnih dresnikih (1981 in 1982) navaja, da so sahalinski 

dresnik v Slovenijo prinesli iz Nemčije okrog leta 1935 in ga v okolici Celja nasadili kot 

okrasno rastlino. Našteje tudi 9 nahajališč te vrste na našem ozemlju, pri čemer doda, da je 

bilo največ primerkov zabeleženih v Kočevju in južno od Celja. Jogan in sod. (2001) poleg 

teh navajajo še dodatnih 6 kvadrantov pojavljanja sahalinskega dresnika, torej skupno 

gotovo nad 15 nahajališč te vrste pri nas.  

Vrsta je v Sloveniji (podobno kot širše po Evropi) med vsemi tremi taksoni dresnikov še 

najmanj razširjena (srečamo ga zlasti v naseljih in njihovi neposredni okolici) in 

problematična z vidika invazivnosti. Po podatkih z različnih nahajališč po Sloveniji se 

navadno ne razrašča zelo hitro, ampak le vzdržuje določeno velikost populacije (Strgulc 

Krajšek in Jogan, 2011).  
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V Sloveniji so zanesljivo prisotne tako dvospolne kot tudi ženske rastline, a podatki za vsa 

znana nahajališča še niso zbrani (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011).  

2.3.2 Križanci 

Velika kompleksnost križancev na območju sekundarne razširjenosti je posledica 

obsežnega medsebojnega križanja invazivnih tujerodnih dresnikov in križanja teh z njim 

sorodnimi vrstami (Bailey in sod., 2007). 

Hibridizacija, ki vključuje tujerodne vrste, je dobro dokumentiran način adaptivne 

evolucije rastlin v hitro spreminjajočem se okolju. Vrste, ki so v svojem naravnem okolju 

sicer alopatrične, lahko na območjih, kamor so bile vnešene, sobivajo in se križajo med 

seboj. Takšne interakcije lahko vodijo do (bodisi homoploidne bodisi poliploidne) 

speciacije, ki jo je mogoče opazovati neposredno, brez predpostavk o preteklih dogodkih, 

pa tudi do nastanka novih, potencialno invazivnih genotipov (Abbott, 1992). 

Procesi hibridizacije znotraj rodu Fallopia so bili predmet številnih raziskav po svetu. 

Osnovna shema odnosov med različnimi taksoni znotraj obravnavanega rodu (Slika 1) je 

bila določena v Veliki Britaniji na podlagi molekulskih markerjev in štetja kromosomov 

(Bailey in Stace 1992; Bailey in sod., 1995; Hollingsworth in sod., 1998; Hollingsworth in 

Bailey, 2000a, 2000b) ter na Češkem s pomočjo analize izoencimov in pretočne citometrije 

(Mandák in sod., 2003; Pyšek in sod., 2003).  

Križanec med japonskim in sahalinskim dresnikom, znan kot češki dresnik 

(F. × bohemica), postaja vse pomembnejši sestavni del populacij dresnikov (Bailey in sod., 

2007).  

Prvi podatki o pojavu križanca F. × bohemica v Evropi so iz Velike Britanije (natančneje 

iz botaničnega vrta v Manchestru) iz leta 1872 (Bailey in Conolly, 2000). 

Raziskave so pokazale, da je križanec nastal večkrat neodvisno v različnih delih Evrope, 

kar potrjuje tudi dejstvo, da je bilo pojavljanje češkega dresnika v njegovi rodni Japonski 

potrjeno šele pred slabim desetletjem, ko je bil opisan kot Reynoutria × mizushimae 

(Bailey in sod., 2007). 
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Glede na to, katera od varietet japonskega dresnika (oktoploidna varieteta japonica  ali 

tetraploidna varieteta compacta) se križa s (tetraploidnim) sahalinskim dresnikom, nastane 

heksaploidni (2n = 6x = 66) ali tetraploidni križanec (2n = 4x = 44), najdeni pa so bili tudi 

oktoploidni in različni anevploidni primerki (Bailey in Stace, 1992; Mandák in sod., 2003). 

Izvora oktoploidnega češkega dresnika ni mogoče potrditi na običajen način, tj. s 

kontroliranim križanjem, obstaja pa več možnih poti nastanka takšnega križanca, med 

katerimi se zdi oploditev tipske varietete japonskega dresnika z nereduciranimi (2n) 

gametami sahalinskega dresnika še najbolj enostavna in verjetna (Mandák in sod., 2003; 

Bailey in Wisskirchen, 2006).  

Češki dresnik je na vseh treh ravneh ploidnosti (tetra-, heksa- in oktoploidni) sposoben 

križanja znotraj posamezne ravni, med različnimi ravnmi kakor tudi povratnega križanja s 

katerokoli od starševskih vrst. To ustvarja številne priložnosti za množična  

prestrukturiranja genoma, še posebej če je v križanju udeležen »neplodni« heksaploidni 

češki dresnik, pri katerem zaradi precej pogoste nepravilne mejoze obstaja še veliko več 

možnosti za rekombinacijo genomov japonskega in sahalinskega dresnika (Bailey in sod., 

2007). 

Med vsemi ravnmi ploidnosti križancev je heksaploidna v Evropi daleč najbolj običajna, 

tetraploidna pa je veliko bolj kot na celinski Evropi razširjena v Veliki Britaniji (Bailey in 

sod., 2009). 

Prav impresivno se zdi, da heksaploidnemu češkemu dresniku tudi kromosomske 

nepravilnosti ne preprečujejo, da bi imel plodne potomce. Resnično oviro, kot vse kaže, 

bolj kot nepravilna mejoza in posledična anevploidnost (2n = 100, 108, 110) povzroča 

zagotovljanje ustreznih edafskih dejavnikov za preživetje in kalitev semen ter ustalitev 

mladih rastlin. Nobenega dvoma ni, da med povratnim križanjem nastajajo viabilna 

semena, toda mlade rastline so v naravi izjemno redko opažene, ustaljeni anevploidni 

potomci pa so bili do sedaj najdeni le po enkrat na Češkem in v ZDA. Dejstvo, da so 

takšne spontane ustalitve rastlin, ki izvirajo iz povratnega križanja, izjemno redki dogodki, 

pa v nobenem primeru ne zmanjšuje njihovega pomena, kajti po ustalitvi se te rastline 

izkažejo za zelo dolgo živeče in sposobne neverjetno učinkovitega vegetativnega širjenja 

(Bailey in sod., 2007). 
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Slika 1: Poenostavljena shema medsebojnih križanj znotraj rodu 
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dresnik (F. × bohemica) sicer omenja, a obenem komentira slabo poznavanje njegove 

razširjenosti. Križanca med japonskim in sahalinskim dresnikom pri nas tako prvič 

podrobneje predstavita šele Strgulc Krajšek in Jogan (2011), pri čemer navajata izsledke 

vzorčenja dresnikov po Sloveniji, pri katerem se je izkazalo, da je ocena razširjenosti 

češkega dresnika v Sloveniji zelo podcenjena, ter da je bil križanec zelo verjetno večkrat 

napačno določen kot japonski dresnik. Dosedanje prepričanje, da večino nižinskih sestojev 

dresnika v Sloveniji sestavlja japonski dresnik, bo potemtakem treba spremeniti, saj se je 

izkazalo, da je predvsem ob rekah bolj kot japonski prisoten češki dresnik. 

Češki dresnik je lahko v Sloveniji prisoten iz dveh virov: (1) lahko se je v Slovenijo razširil 

s sosednjih območij, ali pa je (2) nastal na novo s križanjem japonskega in sahalinskega 

dresnika, kar je možno na območjih, kjer obe vrsti uspevata dovolj blizu skupaj (Strgulc 

Krajšek in Jogan, 2011).  

Tudi obe varieteti japonskega dresnika se lahko križata med seboj, pri čemer nastane 

izjemno redek heksaploidni »križanec« (Bailey in sod. 2009).  

Nadvse presenetljiva je pripravljenost, ki jo grmasti slakovec (F. baldschuanica) iz sekcije 

Sermentosae kaže za križanje s predstavniki sekcije Reynoutria. Križanec med F. japonica 

var. japonica (2n = 8x = 88) in F. baldschuanica (2n = 2x = 20), imenovan 

F. × conollyana, je edini med takšnimi intersekcijskimi križanci znotraj rodu Fallopia, ki 

je bil kadarkoli najden v naravi. Opisan je bil na podlagi primerka iz Velike Britanije, kjer 

se zelo uspešno širi po ruderalnih rastiščih, predvsem ob železniških progah (Bailey, 

2001). Čeprav večina semen, ki jih v Veliki Britaniji in v delih celinske severozahodne 

Evrope proizvede japonski dresnik, izvirajo iz oprašitve s pelodom grmastega slakovca in 

čeprav v rastlinjaku odlično uspevajo, se v naravi te rastline le redko ustalijo (Bailey in 

sod., 2007).  

Bailey in sod. (2009) v svoji razpravi križanca med japonskim dresnikom in grmastim 

slakovcem označijo kot najbolj neverjeten »zakon«, saj nastane s križanjem med 

oktoploidno, zelnato, grmasto razraslo trajnico z obsežnim sistemom olesenelih korenik in 

osnovnim številom kromosomov 11 ter diploidno, lesnato ovijalko z osnovnim številom 

kromosomov 10, ki sta bili druga od druge geografsko izolirani milijone let. Razpravo 

sklenejo s sklepom, da je v takšnem kontekstu pravzaprav nemogoče napovedati, s katero 
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od sorodnih vrst po vsem svetu se lahko japonski dresnik še križa in kakšno novo 

dimenzijo v zgodbi te vrste bi takšno morebitno križanje prineslo. 

Grmasti slakovec se križa tudi s sahalinskim dresnikom, pritlikavo varieteto japonskega 

dresnika in tetraploidnim češkim dresnikom, pri tem nastali križanci pa na srečo ne 

združujejo vitalnosti obeh staršev in so običajno precej šibke rastline (Bailey in sod., 

2007). 

2.3.3 Razmnoževanje invazivnih tujerodnih dresnikov 

Kot večina trajnic se tudi invazivni tujerodni dresniki razmnožujejo spolno preko tvorbe 

semen in/ali vegetativno preko klonske rasti.  

Pozitivne strani vegetativnega razmnoževanja so hitro in skoraj neomejeno širjenje 

kombinacij ugodnih genov, možnost, da se namnožijo tudi sterilni genotipi, potencial za 

hitro kolonizacijo ugodnih habitatov, potencialno neomejena življenjska doba in 

porazdelitev tveganja za izumrtje klona (Tiébré in sod., 2007a).  

Glavna in izjemno pomembna prednost spolnega razmnoževanja pa je vsekakor 

generiranje genotipske raznolikosti, ki povečuje sposobnost vrst za prilagajanje okolju. 

Poleg tega pa produkcija semen s pomočjo učinkovitih disperzijskih mehanizmov rastlin 

pomembno prispeva k njihovemu razširjanju tudi na daljše razdalje, kar prav tako 

opredeljuje ekspanzijo vrst (Levin, 2000). Zato je torej kompromis med »reproduktivnimi« 

in »vegetativnimi« strategijami ključen za zaskrbljujoč uspeh teh invazivnih tujerodnih vrst 

(Eckert in sod., 2003). 

2.3.3.1 Vegetativno razmnoževanje 

Prevladujoči način razmnoževanja invazivnih tujerodnih dresnikov v Evropi je vegetativna 

regeneracija iz delčkov korenik ali nadzemnih poganjkov. O tem zgovorno pričajo rastišča, 

na katerih se pojavljajo novi sestoji dresnikov, in so najpogosteje povezana s prenosom 

»okužene« prsti: ob urejevanih bregovih vodotokov, ob novih cestah in obcestnih objektih 

ter na deponijah gradbenega materiala in prsti (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011). 
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Raziskave v tujini so pokazale, da je že 1 cm dolg in 0,7 g težek košček korenike s 

kolencem in popkom dovolj, da iz njega zraste nova rastlina (Brock in sod., 1995), ki 

potem izjemno hitro tvori nov sestoj. Prav to hitro in nebrzdano razraščanje z več metrov 

dolgimi in razraslimi korenikami je razlog za tako veliko znanstveno zanimanje za 

obravnavane taksone. Številne raziskave so usmerjene predvsem v njihovo izredno 

sposobnost regeneracije, ki jim omogoča, da izpodrinejo okoliške vrste in hitro 

kolonizirajo izpraznjena območja (Bímová in sod., 2003; Pyšek in sod., 2003).  

Za predstavnike sekcije Reynoutria je značilen gost preplet razvejanih korenik, čigar 

velikost je vrstno specifična. Konica korenike se običajno razvije v nadzemni poganjek. 

Letni nadzemni poganjki na svoji bazi do konca obdobja rasti oblikujejo več podzemnih 

zimskih popkov, majhni poganjki in tisti, ki med rastnim obdobjem propadejo, pa teh ne 

tvorijo. Eden ali več takšnih zimskih popkov na bazi nadzemnega poganjka naslednjo 

pomlad zraste v nove nadzemne poganjke blizu materinskega poganjka. Nadzemni 

poganjki več let zavzemajo skoraj enak položaj in sestavljajo šopast skupek poganjkov. Ko 

slednji preneha tvoriti nove nadzemne poganjke in odmre, se prekine dormanca nekaterih 

stranskih popkov, ki začnejo rasti horizontalno kot nove veje korenik, katerih konice se 

razvijejo v nove nadzemne poganjke, ki tvorijo nov šop poganjkov (Adachi in sod., 1996). 

Za razliko od japonskega dresnika, ki ima precej velik preplet razvejanih podzemnih 

poganjkov, povezan z dolgimi tankimi korenikami, sahalinski dresnik razvije manjše 

preplete tesneje povezanih podzemnih poganjkov, ki rastejo v vrstah. Za češki dresnik je 

značilna kombinacija lastnosti obeh staršev (Bailey in sod., 2009). 

Bímová in sod. (2003) so ugotovili, da se posamezne vrste dresnikov razlikujejo v 

sposobnosti in hitrosti regeneracije kakor tudi kakovosti razvitih poganjkov. Izkazalo se je, 

da je regeneracija iz stebel manj učinkovita kot iz korenik pri vseh taksonih z izjemo 

sahalinskega dresnika. Pri češkem dresniku so zabeležili najvišjo stopnjo regeneracije med 

vsemi taksoni in največji uspeh pri regeneraciji in razvijanju novih poganjkov, medtem ko 

sta japonski in sahalinski dresnik izkazala splošno nižje stopnje regeneracije. 

K raznašanju koščkov rastline in njenem razširjanju med naravnimi dejavniki največ 

prispeva vodni tok, še posebej v času visoke vode, ko sta poplavljanje obrečnih predelov in 

erozija bregov intenzivnejša. Najpomembnejša človekova dejavnost, ki pomaga razširjati 
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dresnik, pa je gradbeništvo s prekopavanjem, prenašanjem, začasnim odlaganjem in 

prevažanjem prsti in drugega izkopanega materiala ter s prevažanjem neočiščene težke 

mehanizacije (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011).  

Mandák in sod. (2004) so s pomočjo herbarijskih vzorcev primerjali stopnjo razširjenosti 

dresnikov na Češkem, ki je verjetno reprezentativna za večji del Evrope, pri čemer so 

ugotovili, da se F. japonica var. japonica širi občutno hitreje kot F. sachalinensis, križanec  

F. × bohemica pa kar dvakrat hitreje od obeh starševskih vrst. Da imajo križanci večjo 

sposobnost regeneracije kot starševski vrsti, so ugotovili tudi Pyšek in sod. (2003) in s tem 

potrdili hipotezo, da hibridizacija povečuje invazivni potencial tujerodnih dresnikov.  

2.3.3.2 Spolno razmnoževanje 

Čeprav je vegetativna reprodukcija nedvomno odgovorna za večji del širjenja F. japonica 

var. japonica in je verjetno tudi glavni mehanizem širjenja F. sachalinensis in 

F. × bohemica po vsej Evropi, pa tudi vloge spolnega razmnoževanja ne gre povsem 

spregledati (Bailey in sod., 2007).  

Večina informacij o spolnem razmnoževanju taksonov rodu Fallopia sect. Reynoutria je 

zbranih z območja njihove sekundarne razširjenosti, v glavnem iz Evrope (Bailey in sod., 

1995; Hollingsworth in sod., 1998; Hollingsworth in Bailey, 2000a, 2000b; Mandák in 

sod., 2005; Tiébré in sod., 2007a, 2007b;) kot tudi Severne Amerike (Forman in Kesseli, 

2003; Grimsby in sod., 2007).  

Ker je v Evropi prisoten genetsko enoten ženski oktoploidni klon japonskega dresnika, se 

ta vrsta sicer še vedno lahko razmnožuje s semeni, vendar potomci večinoma niso vrste 

japonski dresnik, saj semena nastanejo kot posledica križanja. Drugi predstavniki rodu 

Fallopia (sahalinski in češki dresnik ter grmasti slakovec), v Evropi zastopani tako z 

ženskimi kot dvospolnimi rastlinami, proizvajajo namreč viabilen pelod in so potencialni 

vir za križanje z japonskim dresnikom. Tiébré in sod. (2007a) so ugotovili, da večina 

semen na rastlinah japonskega dresnika v Belgiji nastane s povratnim križanjem s češkim 

dresnikom in križanjem z grmastim slakovcem. 
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Kot zelo zanimivo Bailey in sod. (2009) navajajo dejstvo, da proizvodnje semen, kot jo pri 

japonskem dresniku opažamo danes, v preteklosti, vsaj v Veliki Britaniji, ni bilo. Conolly 

(1977) je zapisal »Plodovi so očitno le zelo redki, pa še to zgolj po vročih in suhih 

poletjih...«, kar pomeni, da se je moralo v zadnjih 30 letih, ko je bil japonski dresnik še 

brez semen, nekaj drastično spremeniti, kar pa je verjetno posledica treh dejavnikov. Prvič, 

ker japonski dresnik cveti pozno poleti, je obstajalo veliko tveganje, da cvetove in 

posledično plodove uniči zgodnji mraz, a se je takšno tveganje, odkar je o njem pisal 

Conolly, močno zmanjšalo. Drugič, na prehodu iz sedemdesetih v osemdeseta leta 

prejšnjega stoletja so bile zabeležene nenavadne spremembe v vedenju opraševalcev. Za 

žuželke sicer zelo privlačni cvetovi japonskega dresnika čebel tedaj niso privabljali. 

Tretjič, prišlo je do povečane zasaditve vrtov z okrasnim grmastim slakovcem, ki je glavni 

vir peloda za uspešen nastanek semen v Veliki Britaniji in delih celinske Evrope. Prav 

povečana aktivnost čebel, večja razpoložljivost ustreznega cvetnega prahu in v povprečju 

vedno bolj toplo podnebje so kombinacija faktorjev, ki omogočajo tvorbo semen, kakršni 

smo pri japonskem dresniku priča danes.  

Nasprotno od japonskega pa sahalinski dresnik na območju drugotne razširjenosti kaže 

nekaj genetske raznolikosti (Bailey in sod., 1995; Hollingsworth in sod., 1998; 

Hollingsworth in Bailey, 2000b; Mandák in sod., 2005; Pashley in sod., 2007), kar je lahko 

posledica večkratnih vnosov z območja njegove naravne razširjenosti in/ali občasnega 

spolnega razmnoževanja v mešanih populacijah z ženskimi in dvospolnimi rastlinami te 

vrste. Ne glede na izvor genetske variabilnosti sahalinskega dresnika, je ta utrjena z 

intenzivno klonsko rastjo in se lahko kopiči ter povečuje z vsakokratnim uspešno 

zaključenim ciklom spolne reprodukcije (Mandák in sod., 2004, 2005). 

Po podatkih raziskovalcev iz različnih predelov Evrope (Bailey in sod., 1995; Mandák in 

sod., 2003; Tiébré in sod., 2007; Bailey in sod., 2009) je križanec češki dresnik genetsko 

najbolj raznolik izmed vseh tujerodnih dresnikov v Evropi.  

Za visoko genetsko raznolikost križanca F. × bohemica obstaja kar nekaj možnih razlag. 

Prvič, novi kloni križanca so lahko direktno prinešeni z območij naravne razširjenosti, kar 

pa je precej malo verjetno glede na obstoj t. i. »vročih točk« na Češkem in v Veliki 

Britaniji, kjer se formirajo in spontano uspevajo križanci generacije F1. Drugič, obstoječa 
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genetska raznolikost je lahko rezultat ponavljajočega križanja različnih genotipov 

sahalinskega z genetsko enotnim japonskim dresnikom. Bailey in sod. (2009) navajajo, da 

v Evropi kljub visoki proizvodnji viabilnih in genetsko različnih semen japonskega 

dresnika, v naravi vzkali in se uspešno ustali le majhen delež. Ena od teorij, s katero 

poskušajo pojasniti opisani fenomen, je, da zime v številnih predelih sekundarne 

razširjenosti dresnikov niso dovolj mrzle ali pa so preveč vlažne in semena zato zgnijejo v 

zemlji. Da ZDA s širokim spektrom klimatskih razmer vsebujejo tudi območja, primerna 

za preživetje in kalitev teh vseprisotnih semen, dokazujejo najdbe mladih rastlin 

japonskega dresnika v naravi na vzhodni obali ZDA (Forman in Kesseli, 2003). Strgulc 

Krajšek in Jogan (2011) potrjujeta prisotnost velikega števila rastlin dresnikov z dobro 

razvitimi semeni tudi pri nas. Trdita, da je kaljivost teh semen po prvih raziskavah zelo 

visoka, mlade rastline pa tudi uspešno prezimijo na prostem, na podlagi česar sklepata, da 

obstaja v Sloveniji možnost širjenja dresnikov tudi s pomočjo semen, kar nekateri drugi 

avtorji za Evropo omenjajo bolj kot izjemo (Bailey in sod., 2009). Tretjič, heksaploidni 

križanec F. × bohemica je tudi sam sposoben križanja in za uspešno razmnoževanje ne 

potrebuje nujno starševskih vrst (Bailey in sod, 2007). In četrtič, križanje med 

heksaploidno F. × bohemica in tetraploidno F. sachalinensis lahko vodi do nastanka 

oktoploidne F. × bohemica, če pri tem starševska F. × bohemica prispeva nereducirane 

(2n) gamete, prav tak rezultat pa daje tudi avtopoliploidizacija tetraploidne F. × bohemica. 

Takšne rastline, ki jih včasih najdemo v naravi, lahko dodatno povečajo genetsko 

variabilnost invazivnih taksonov obravnavanega rodu (Bailey, 1999). 

2.4 INVAZIVNOST TUJERODNIH DRESNIKOV IN S TEM POVEZANI 

UKREPI 

Predvsem v Evropi in Severni Ameriki, kjer velja za izredno problematičen in po mnenju 

nekaterih avtorjev celo najbolj agresiven večletni plevel (Brock in sod., 1993), japonski 

dresnik s svojo gosto razrastjo predvsem ob vodah in na ruderalnih mestih izpodriva 

avtohtone vrste. Gosti sestoji s hitro rastočimi stebli (tudi do 15 cm na dan) in velikimi listi 

vse od zgodnje pomladi pa do konca vegetacijske sezone do tal prepuščajo le zanemarljive 

količine svetlobe. V običajno monokulturnih sestojih japonskega dresnika tako ponekod 

uspevajo le še nekateri spomladanski geofiti (npr. navadna lopatica Ficaria bulbifera) ali 
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nitrofilne ruderalne vrste, kot so velika kopriva (Urtica dioica), smrdljička (Geranium 

robertianum) ali navadna regačica (Aegopodium podagraria) (Bailey in sod., 2009). Na 

prisotnost drugih vrst v razraslih sestojih negativno vplivajo še kopičenje listnega in 

stebelnega opada (Beerling in sod., 1994) ter visoke koncentracije alelopatskih fenolnih 

spojin (npr. trans-resveratrol), ki so prisotne zlasti v korenikah japonskega dresnika 

(Vastano in sod., 2000). 

Bímová in sod. (2004) so ugotovili, da je zmanjšanje števila domorodnih vrst zaradi 

velikih kompetitivnih sposobnosti invazivnih tujerodnih dresnikov, večje v vrstno bogatih 

združbah. 

Strgulc Krajšek in Jogan (2011) navajata, da je tudi v Sloveniji ponekod ob večjih 

nižinskih rekah vegetacija na kilometrih bregov že v celoti spremenjena zaradi dresnika. 

Korenike in krepki poganjki japonskega dresnika lahko prodrejo skozi 5 cm debele plasti 

asfalta (Frajman, 2009), s čimer uničujejo pločnike, parkirišča, stavbe in druge objekte, kot 

so ceste, nasipi in jezovi, višina, do katere te rastline zrastejo, pa zmanjšuje vidljivost 

vzdolž cest in železniških prog. Propadajoči poganjki povzročajo nastanek zapor vzdolž 

vodotokov, gosti sestoji na brežinah pa ob visokih vodah močno ovirajo tok rek, kar 

občutno poveča možnost poplavljanja (Hollingsworth in Bailey, 2000b). Precej pogosto 

rastline japonskega dresnika prerastejo tudi obdelovalne površine, zlasti travnike, ki jih ne 

kosijo redno (Frajman, 2009).  

Zaradi teh in mnogih drugih težav se z dresnikom že vrsto let spopadajo v številnih 

evropskih državah.  

Kar se tiče preventivnih ukrepov, bi bili smiselni naslednji: prepoved gojenja japonskega 

dresnika v okrasne, čebelarske in druge namene, zasajevanje brežin rek in drugih območij, 

podvrženih človekovemu delovanju, s samoniklimi vrstami, zmanjševanje evtrofikacije 

voda in njihovih nabrežij ter ozaveščanje javnosti o invazivnosti in negativnih vplivih te 

vrste (Frajman, 2009). 

Odstranjevanje japonskega dresnika je izredno težaven in dolgotrajen proces, zlasti zaradi 

velike sposobnosti regeneracije. Redno, pogosto in več let zapovrstjo je potrebno kositi ali 

ruvati mlade poganjke ter, kolikor je mogoče, izkopavati korenike. Pri tem pa se je treba 
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zavedati, da že najmanjši preostali košček korenike v prsti lahko zraste v novo rastlino. 

Zaradi visoke sposobnosti regeneracije je tudi z odpadnim materialom treba ravnati skrajno 

previdno (in ga npr. popolnoma posušiti ter sežgati, ne pa kompostirati). Mehansko 

odstranjevanje je lahko uspešno v primeru manjših populacij na začetku njihovega širjenja. 

Kot uspešna se je večkrat pokazala tudi redna paša ovac. Mlade poganjke se lahko 

uporablja tudi kot spomladansko zelenjavo, npr. namesto rabarbare ali belušev. Veliko bolj 

uspešno in za večje sestoje primerno je odstranjevanje s pomočjo herbicidov, kar pa ima 

lahko ob nenadzorovani rabi zelo negativen vpliv na okolje. Kot bistveno manj škodljivo in 

precej učinkovito se je pokazalo nanašanje herbicidov (npr. glifosata) na pokošena stebla 

ali injiciranje herbicidov v stebla. Postopke odstranjevanja je treba v vsakem primeru 

ponavljati več let zapovrstjo (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011; Frajman, 2009). 

Poleg mehanskega in kemičnega odstranjevanja so v Veliki Britaniji leta 2003 začeli s 

projektom preučevanja možnosti biotičnega zatiranja japonskega dresnika. Na podlagi 

literaturnih virov in opazovanj na Japonskem so ugotovili, da ima japonski dresnik okoli 

180 naravnih sovražnikov, a je le bolšica Aphalara itadori dosegla zadovoljive rezultate 

pri zmanjševanju širjenja japonskega dresnika (Laznik in Trdan, 2012). 

Odziv dresnikov na omenjene metode odstranjevanja je vrstno specifičen. Medtem ko je 

japonski dresnik možno uspešno nadzorovati s kombinacijo izkopavanja in aplikacije 

herbicida, in sahalinski dresnik s stališča odstranjevanja in nadzora rasti (še) ne predstavlja 

prevelikih težav, pa je češki dresnik najbolj odporen in njegove rasti z nobenim od zgornjih 

ukrepov (še) ni mogoče dovolj uspešno nadzorovati (Bímová in sod., 2001). 

Zaradi množične prisotnosti v urbanih območjih in visokih stroškov, povezanih z njegovim 

odstranjevanjem, je namerno vnašanje japonskega dresnika v naravo v Veliki Britaniji že 

od leta 1981 opredeljeno kot kaznivo dejanje (Hollingsworth in Bailey, 2000b). Kljub temu 

v tej državi za preprečevanje širjenja japonskega dresnika še vedno vsako leto namenijo 

približno 153 milijonov funtov oziroma 180 milijonov evrov (Shaw in sod, 2009). 
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2.5 DOLOČANJE TAKSONOV 

2.5.1 Določanje na podlagi morfoloških zna
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Slika 2: Oblike listov različnih taksonov iz rodu 
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odebeljene in 2 do 4 celice dolge laske.
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Strgulc Krajšek in Jogan (2011) za uspešno razlikovanje križanca od njegovih staršev 

poleg že naštetih razlikovalnih znakov navajata še debelino listnih ploskev in morfologijo 

cvetov. Listne ploskve japonskega dresnika so debele, skoraj usnjate in gladke na otip, 

sahalinski dresnik pa razvije tanke in na otip hrapave listne ploskve. Pri češkem dresniku je 

opaziti vmesno stanje debeline listne ploskve. Medtem ko so pri japonskem dresniku v 

Evropi vsi cvetovi enospolni, in sicer ženski, najdemo na rastlinah sahalinskega dresnika 

bodisi vse ženske bodisi vse popolne cvetove. Pri njunem križancu je večina cvetov 

enospolnih, in sicer moških, vmes pa so še posamični popolni cvetovi. 

Tako Bailey in sod. (2009) kakor Strgulc Krajšek in Jogan (2011) menijo, da rastline 

obravnavanih taksonov zanesljivo prepoznamo šele po kombinaciji več znakov. Določitev 

le na podlagi morfologije listov je, kot pravijo, pogosto nezanesljiva in praktično 

nemogoča, če za določevanje uporabimo mlade liste ali liste s stranskih poganjkov. Tiébre 

in sod. (2007b) pa so prepričani, da je najučinkovitejše orodje za razlikovanje 

obravnavanih taksonov znotraj kompleksnih populacij pravzaprav kombinacija 

morfoloških in molekulskih analiz. 

2.5.2 Določanje z molekulskimi metodami 

Suda in sod. (2010) so s pretočno citometrijo zaznali vrstno specifično količino jedrne 

DNA oz. velikost genoma. Ta ugotovitev omogoča enostavno, hitro in zanesljivo določitev 

invazivnih tujerodnih vrst in križancev iz rodu Fallopia, kar je na podlagi uveljavljenega, 

na fenotipu temelječega pristopa pogosto precej težavno (ali celo nemogoče). 

Hiter napredek molekularne genetike v zadnjih desetletjih je povzročil razvoj številnih 

molekulskih metod (Spooner in sod., 2005), s pomočjo katerih na temelju analize DNA in 

določanja genetskih profilov (prstnih odtisov DNA) ugotavljamo genetsko raznolikost 

organizmov, populacij ipd. 

Danes že močno izpopolnjene molekulske metode temeljijo na t. i. molekulskih markerjih, 

tj. specifičnih polimorfnih področjih genoma. V splošnem ločimo dva tipa markerjev: 

markerje tipa 1 predstavljajo kodogene regije genoma, ki izražajo zmerno variabilnost, 

medtem ko so markerji tipa 2 locirani pretežno v nekodogenih območjih genoma, ki jih 

zaznamujejo repetitivne regije in pogosto izražajo visoko stopnjo polimorfizma. 
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Najpomembnejša lastnost molekulskega markerja je njegova informativnost, ki je odvisna 

od števila alelov na določenem lokusu in od frekvenc alelnih variant v populaciji (Dovč, 

1996). 

Med najpomembnejšimi molekulskimi markerji so polimorfizem dolžin restrikcijskih 

fragmentov (ang. Restriction Fragment Length Polymorphism, RFLP), naključno 

pomnožena polimorfna DNA (ang. Random Amplified Polymorphic DNA, RAPD), 

mikrosateliti, točkovne mutacije oz. polimorfizem posameznih nukleotidov v zaporedju 

DNA (ang. Single Nucleotide Polymorphism, SNP), in drugi (Spooner in sod., 2005). 

Obstaja mnogo strategij uporabe molekulskih metod, pri čemer vse temeljijo na 

hibridizacijskih tehnikah, tehniki PCR ali njunih kombinacijah. 

2.5.2.1 Verižna reakcija s polimerazo (PCR) 

Verižna reakcija s polimerazo (PCR, ang. Polymerase Chain Reaction) je hitra, občutljiva 

in specifična metoda za pomnoževanje določenih fragmentov DNA in vitro. Čeprav pri 

reakciji PCR iz ene kopije DNA nastane več milijonov kopij (oziroma 2n kopij, pri čemer 

je »n« število ciklov reakcije), je ta proces strogo kontroliran in je odvisen od vrste 

dejavnikov. Za pomnožitev izbranega odseka DNA z metodo PCR je neizogibno 

poznavanje njegovega nukleotidnega zaporedja, ki služi za izbiro začetnikov (ang. 

primers), tj. para krajših oligonukleotidov, ki predstavljata meje (levo in desno) fragmenta 

DNA, ki se pomnožuje. En začetni oligonukleotid je komplementaren 3' koncu odseka ene, 

drugi pa 3' koncu odseka druge verige DNA, ki se pomnožuje. Prav izbira začetnih 

oligonukleotidov je ključni kriterij za uspešnost reakcije PCR. 

Reakcijska zmes za PCR mora poleg tarčne DNA vsebovati tudi enega ali več parov 

začetnih oligonukleotidov, vse štiri dNTP-je, termostabilno DNA-polimerazo in ustrezen 

pufer z optimalno koncentracijo magnezijevih (Mg2+) ionov (Črešnar in sod., 2011).  

Posamezen cikel reakcije PCR sestoji iz treh faz: 

1. faza: denaturacija (razklenitev) dvoverižne DNA v dve ločeni enoverižni verigi; 

2. faza: prileganje začetnih oligonukleotidov; 

3. faza: podaljševanje verige DNA. 
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S kontinuiranim ponavljanjem denaturacije, prileganja in podaljševanja v nekaj ciklih 

(običajno 20 – 40 ciklih) količina pomnožene DNA eksponentno raste.  Reakcija PCR se 

izvaja v aparaturi za PCR, tj. cikličnem termostatu (ang. thermocycler). Uspešnost reakcije 

PCR pa se preverja z elektroforezo produktov PCR na agaroznem gelu (Ambriović Ristov 

in sod., 2007). 

Elektroforeza na agaroznem gelu je standardna metoda za hitro in enostavno analizo DNA 

(identifikacijo, ločevanje, določanje količine in čiščenje DNA). Najpomembnejši 

dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost ločevanja DNA so koncentracija agaroze, 

molekulska velikost in konformacija DNA, jakost in smer električnega polja, prisotnost 

interkalarnih barvil (etidijevega bromida) ter sestava pufra za elektroforezo (Ambriović 

Ristov in sod., 2007). 

2.5.2.2 PCR-RFLP-analiza DNA 

Metoda RFLP za določitve polimorfizma dolžine restrikcijskih fragmentov uporablja 

restrikcijske encime endonukleaze pri reakciji rezanja (razgradnje) odseka DNA s ciljem 

odkrivanja točkovnih mutacij oziroma polimorfizmov, ki vključujejo spremembe enega 

nukleotida znotraj zaporedja DNA. Restrikcijske endonukleaze režejo dvoverižno 

molekulo DNA na mestu, določenem s specifičnim nukleotidnim zaporedjem. 

Najpogosteje gre za kratek, okrog 4 do 6 bp dolg motiv. Mesto prepoznave in restrikcije je 

določeno z vrsto restrikcijskega encima. Osnovni predpogoj uporabe metode RFLP je, da 

določena točkovna mutacija ali polimorfizem spreminja zaporedje nukleotidov DNA v 

smislu izgube ali nastanka restrikcijskega mesta določenega encima.  

PCR-RFLP-analiza vključuje kombinacijo dveh metod: najprej se izvaja metoda PCR, 

nakar se produkti PCR izpostavijo delovanju restrikcijske endonukleaze. Analiza 

produktov PCR po restrikciji se izvaja z elektroforezo na agaroznem gelu ter se na podlagi 

primerjave velikosti (dolžine) fragmentov DNA pri reakciji restrikcije z in brez 

restrikcijske endonukleaze analizira prisotnost ali odsotnost določene točkovne mutacije ali 

polimorfizma (Ambriović Ristov in sod., 2007). 

Kot zelo uporabna se je PCR-RFLP-analiza izkazala pri filogenetskih raziskavah rastlin, 

pri katerih v vlogi modelne molekule zaradi značilnosti, kot so redke substitucije, 
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enostarševsko dedovanje, odsotnost rekombinacije in zelo konzervativna ter posledično 

zlahka predvidljiva razporeditev genov, največkrat nastopa kloroplastna DNA (cpDNA) 

(Olmstead in Palmer, 1994).  

Sinteza univerzalnih začetnih oligonukleotidov, ki se prilegajo medgenskim vmesnikom in 

intronom (Demesure in sod., 1995), in teoretična dognanja populacijske genetike o 

organelskih genomih so povečali število raziskav o količini cpDNA in njene raznolikosti 

znotraj vrst in med tesno sorodnimi vrstami.  

Po uporabi molekulskih markerjev cpDNA močno prednjačijo raziskave hibridizacije oz. 

križanja rastlin (Rieseberg, 1995). Ugotavljanje razširjenosti kloroplastnih haplotipov 

znotraj vrste in med vrstami omogoča namreč preverjanje hipotez o izvoru križancev v 

določenih populacijah in razkriva primere prej neopažene introgresije. Poleg tega pa na 

podlagi dejstva, da sta za cpDNA značilni enostarševsko dedovanje in odsotnost 

rekombinacije, lahko ugotavljamo tudi smer hibridizacije, se pravi določimo materinsko in 

očetovsko vrsto križanca.  

2.5.2.3 Mikrosateliti 

Iskanje in uporaba polimorfizma mikrosatelitskih lokusov v molekulskih študijah 

rastlinskih genomov sta v zadnjem desetletju dobila neslutene razsežnosti. Zaradi lastnosti, 

ki jih uvrščajo med skoraj popolne molekulske markerje, so lokusno specifični 

mikrosateliti postali eno najboljših orodij za kartiranje genomov, identifikacijo osebkov in 

analize starševstva ter študije filogenetskih povezav. Vsakodnevno smo priča poročilom o 

izolacijah na desetine novih mikrosatelitskih lokusov pri rastlinskih vrstah, ki povečujejo 

spoznanja o rastlinskem genomu (Jakše, 2003). 

Genomi višjih organizmov so polni številnih kopij zaporedij DNA, ki so organizirane v 

ponovitvah različnih redov velikosti. Ponavadi so ponovljiva zaporedja razvrščena v tri 

oddelke. Najdaljša so satelitna zaporedja, pri katerih lahko določen satelit predstavlja nekaj 

odstotkov posameznega genoma in meri celo do dolžine 5 Mbp (Armour in sod., 1999). 

Taka zaporedja so v glavnem locirana v centromernih in telomernih regijah kromosomov 

(Fann in sod., 2001). V sredini 80. let so odkrili ponovitve, sestavljene iz 10 ali več baz, in 

jih poimenovali minisateliti. Ugotovili so, da se posamezniki lahko razlikujejo v številu 
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ponovitev minisatelita in uspešno prikazali uporabo te lastnosti pri tipiziranju DNA. Konec 

80. let pa so odkrili zaporedja DNA, sestavljena iz še krajših ponovitev, in jim nadeli ime 

mikrosateliti. Navadno so dolgi le nekaj ponovitev, praviloma pa njihova dolžina ne 

presega 1 kbp. 

V začetku so termin mikrosatelit uporabljali izključno za dinukleotidno ponovitev CA/GT, 

ki so jo prvo uporabili za tipiziranje DNA pri človeku. Kasneje so pričeli za ostale vrste 

kratkih ponovitev uporabljati druge nazive, npr. enostavna ponavljajoča se zaporedja (ang. 

Simple Sequence Repeats, SSRs), kratke tandemske ponovitve (ang. Short Tandem 

Repeats, STRs) in spremenljivo število tandemskih ponovitev (ang. Variable Number of 

Tandem Repeats, VNTRs) (Jakše, 2003). 

Mikrosateliti so postali eden izmed najboljših markerskih sistemov, ki so trenutno na voljo 

raziskovalcem. Njihova uporabnost se je izkazala na različnih področjih molekularne 

biologije, predvsem zaradi naslednjih lastnosti (Weising in sod., 1998): (a) velika 

variabilnost lokusov zaradi višje mutacijske stopnje, ki so jim podvrženi v primerjavi z 

ostalimi deli DNA, (b) v genomu so navzoči v velikem številu, (c) v večini primerov so 

bolj ali manj enakomerno razpršeni po genomu in (d) v večini primerov so deli 

nekodogene DNA in zato zanje velja nevtralna selekcija. 

Polimorfizem mikrosatelitskih markerjev so kot osnovo za razlikovanje med taksoni rodu 

Fallopia uporabili tudi Grimsby in sod. (2007), ki so odkrili mikrosatelitski lokus KW6, 

molekulski marker, specifičen za jedrni genom sahalinskega dresnika. Ta je omogočil 

enostavno razlikovanje med primerki sahalinskega in japonskega dresnika ter zagotovil 

molekulske dokaze o križanju teh dveh vrst v ZDA. Potomci prve filialne generacije 

(križanci F1) so pokazali kloroplastni haplotip japonskega in jedrni genotip sahalinskega 

dresnika (nosili so dominantni in za sahalinski dresnik specifični mikrosatelitski lokus 

KW6), kar kaže, da izvirajo iz križanja med žensko rastlino japonskega in moško rastlino 

sahalinskega dresnika. 
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2.6 DELOVNE HIPOTEZE 

Namen našega dela je bil z uporabo izbranih molekulskih metod določiti taksone rodu  

Fallopia sect. Reynoutria v Sloveniji in na čim večjem naboru rastlin ugotoviti, kakšna je 

raznolikost slednjih pri nas. 

V okviru naše raziskave nameravamo ugotoviti, ali je tudi v Sloveniji, tako kot širše v 

Evropi, hibridizacija med japonskim (F. japonica var. japonica) in sahalinskim dresnikom 

(F. sachalinensis) enosmerna, pri čemer je japonski dresnik vedno materinska rastlina vseh 

svojih križancev. 

Postavili smo naslednji delovni hipotezi: 

[1] V Sloveniji so prisotni vsi trije taksoni rodu Fallopia sect. Reynoutria: japonski 

dresnik (F. japonica), sahalinski dresnik (F. sachalinensis) in njun križanec češki 

dresnik (F. × bohemica), kar lahko potrdimo z izbranimi molekulskimi označevalci. 

[2] Japonski dresnik (F. japonica) je v primeru križanja vedno v vlogi materinske 

rastline. 
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3 MATERIAL IN METODE 

3.1 RASTLINSKI MATERIAL 

Rastlinski material, tj. primerke obeh starševskih vrst (F. japonica in F. sachalinensis) in 

njunega križanca (F. × bohemica), smo v letu 2010 večinoma priložnostno, ob vzorčenju 

za druge raziskave, zbirali na terenu po vsej Sloveniji (Slika 3). Določanje materiala na 

terenu je temeljilo na morfoloških značilnostih (velikost in oblika listne ploskve, debelina 

in dno listne ploskve, trihomi na spodnji strani listne ploskve in morfologija cvetov). 

Sveže liste posameznih vzorcev rastlin smo že na terenu ločeno shranili v plastične 

posodice, napolnjene s silikagelom. Plastične posodice smo opremili s podatki o 

nahajališču in datumu nabiranja ter taksonomski vrsti posameznega vzorca. 

V raziskavo je bilo vključenih 8 osebkov japonskega, 2 osebka sahalinskega in 20 osebkov 

češkega dresnika ter 1 osebek grmastega slakovca (Preglednica 2). 

V silikagelu posušene liste smo konec leta 2011 uporabili za izolacijo DNA. 

Preglednica 2: Seznam vzorcev dresnikov (rod Fallopia sect. Reynoutria) in slakovca (rod 

Fallopia sect. Sermentosae), vključenih v raziskavo. Črka F v oznaki vzorca pomeni ime rodu, 

torej dresnik oz. slakovec (Fallopia), številka za njo pa zaporedno oznako nahajališča. 

Taksoni rodu 
Fallopia 

Število 
vzorcev 

Oznake vzorcev 

F. japonica 8 
F10 – KAMNIK; F22a – KRESNICE(J); F27 – BF-MOST; F51a 
– CELJE-KITAJSKA(J); F59 – CELJE-POLULE(2); F60 – 
DEBRO-SAVINJA; F61 – MARNO; F65 – ZAGORJE 

F. sachalinensis 2 F50 – CELJE-POLULE(1); F53 – CELJE-MEDLOG 

F. × bohemica 20 

F01 – VIŽMARJE; F02 – KOKRICA; F05 – KRANJ; F07 – 
MEDVODE; F09 – ŠENTVID; F24 – BF; F34 – FUŽINE; F35 – 
CHENGDUYSKA; F38 – BOKALCE; F49 – CELJE-BREG; 
F51b – CELJE-KITAJSKA(X); F56 – PIRNIČE; F57 – VERJE; 
F58 – MEDVODE-KROŽIŠČE; F66 – BRITOF; F68 – BLED-
CESTA SVOBODE; F69 – KRANJ-BRDO-AC; F70 – 
NOMENJ(V); F71 – NOMENJ(Z); F72 – LJ-BRDO-AC 

F. baldschuanica 1 F64 – NOVA GORICA 
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Slika 3: Nahajališča analiziranih vzorcev rastlin iz rodu Fallopia. Seznam vzorčnih mest je v 

prilogi A. Legenda: siva pika – F. × bohemica, črna pika – F. japonica, beli krogec – F.  

sachalinensis, sivi kvadratek – F. baldschuanica. 

Rastlinski material, posušen v silikagelu, se je kljub optimizaciji koncentracije posameznih 

sestavin reakcijske mešanice za reakcijo PCR kakor tudi pogojev pomnoževanja izkazal za 

neustreznega, saj se pričakovani fragmenti cpDNA in nDNA niso pomnožili. Po 

posvetovanju z dr. Johnom P. Bailey-jem, avtorjem številnih znanstvenih člankov o izvoru, 

razširjenosti in evoluciji invazivnih tujerodnih dresnikov, smo se odločili, da za našo 

raziskavo uporabimo svež rastlinski material.  

Predhodne raziskave (Bimova in sod., 2003) so pokazale, da je najhitrejši in najpogostejši 

način regeneracije dresnikov iz delčkov korenike. Na že omenjenih lokacijah po Sloveniji 

smo zato iz posameznih sestojev obravnavanih taksonov nabrali po nekaj koščkov korenik 

s pripadajočimi brsti in slednje v začetku leta 2012 posadili v 12-litrska plastična korita, 

napolnjena s substratum za presajanje in nadaljnjo vzgojo okrasnih sobnih in balkonskih 

rastlin (Humovit – univerzalni, Cinkarna Celje), ter jih približno 14 dni pri sobnih pogojih 

gojili v laboratoriju Katedre za botaniko in fiziologijo rastlin na Oddelku za biologijo 
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Biotehniške fakultete v Ljubljani. Popolnoma razvite liste z osrednjega dela stebel smo 

pobrali, jim odstranili osrednjo listno žilo in jih zamrznili v tekočem dušiku ter jih shranili 

v zamrzovalniku pri temperaturi 70 °C. Tako pripravljene vzorce smo v nadaljevanju 

uporabili za izolacijo DNA. Preostale dele posameznih rastlin smo pobrali (nadzemne 

poganjke) oz. izruvali (korenike) ter jih ustrezno uničili. 

3.2 METODE 

3.2.1 Priprava vzorcev 

Rastlinski material, shranjen v zamrzovalniku pri 70 °C, smo v ohlajenih terilnicah strli v 

tekočem dušiku. Strt rastlinski material smo stresli v ohlajeno in v naprej stehtano 15-

mililitrsko mikrocentrifugirko. Za ekstrakcijo DNA smo v mikrocentrifugirke zatehtali 

približno 100 mg svežega rastlinskega materiala. 

3.2.2 Izolacija DNA 

DNA smo zaradi težav s suhim rastlinskim materialom v začetku izolirali s tremi 

različnimi komercialno pripravljenimi kompleti za izolacijo genomske DNA, in sicer z: 

• Gene EluteTM Plant Genomic DNA Miniprep Kit (Sigma-Aldrich),  

• GeneJETTM Plant Genomic DNA Purification Mini Kit (Fermentas) ter  

• DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen). 

Ker je bil izkoristek izolacije DNA pri prvem kompletu najboljši, smo ga uporabili tudi za 

poznejše izolacije DNA iz svežega rastlinskega materiala. 

Genomsko DNA smo izolirali po navodilih proizvajalca, priloženih kompletu za izolacijo.  

Vzorce DNA smo za nadaljnjo uporabo shranili v zamrzovalniku pri 20 °C. 

3.2.3 PCR-RFLP-analiza introna trnK cpDNA 

Da bi identificirali molekulske markerje za razlikovanje med kloroplastnimi haplotipi 

slovenskih vzorcev rastlin japonskega, sahalinskega in češkega dresnika, smo uporabili 

PCR-RFLP analizo introna trnK cpDNA. 
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3.2.3.1 Pomnoževanje zaporedja introna trnK cpDNA z reakcijo PCR 

Za pomnoževanje zaporedja introna trnK cpDNA smo naročili izdelavo univerzalnih 

začetnih oligonukleotidov, povzetih po Demesure in sod. (1995). 

Nukleotidni zaporedji naročenih začetnih oligonukleotidov (Sigma-Aldrich) sta bili: 

• trnK3': 5' – GGG TTG CCC GGG ACT CGA AC – 3' 

• trnK5': 5' – CAA CGG TAG AGT ACT CGG CTT TTA – 3' 

Rekcijsko mešanico za pomnoževanje fragmenta cpDNA smo pripravljali z ustreznimi 

reagenti proizvajalca Fermentas. 

Reakcijska mešanica s končnim volumnom 25 µL je vsebovala: 

• 2 µL vzorca DNA, 

• 1 µL 10 µM začetnega oligonukleotida trnK3', 

• 1 µL 10 µM začetnega oligonukleotida trnK5', 

• 2,5 µL 10x reakcijskega pufra (s kalijevim kloridom KCl), 

• 2,5 µL 25 mM magnezijevega klorida MgCl2, 

• 0,6 µL 10 mM deoksiribonukleotid trifosfatov dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 

• 0,2 µL Taq DNA-polimeraze (5 enot/µL), 

• 15,2 µL sterilne destilirane vode MQ. 

Reakcijsko mešanico za reakcijo PCR smo pripravljali na ledu, za izvedbo reakcije pri 

specifičnih razmerah (Preglednica 3) pa smo uporabili gradientni ciklični termostat 

Eppendorf Mastercycler personal (Eppendorf North America). 

Preglednica 3: Razmere pomnoževanja introna trnK cpDNA z reakcijo PCR. 

Število ponovitev Faza Temperatura 

[°C] 
Trajanje 

 začetna denaturacija 94 5 min 

30 X 

denaturacija 92 45 s 

prileganje začetnih oligonukleotidov 53 45 s 

podaljševanje verige DNA 72 3 min 
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 dokončna sinteza verig DNA 72 10 min 

 ohlajanje 4  

3.2.3.2 Encimska razgradnja produktov PCR 

Encimsko razgradnjo produktov PCR smo izvedli z uporabo encima restrikcijske 

endonukleaze HhaI (Fermentas).  

Reakcijska zmes s končnim volumnom 10 µL je vsebovala: 

• 3 µL sterilne destilirane vode MQ,  

• 1 µL 10x reakcijskega pufra (TangoTM pufer, Fermentas), 

• 5 µL produkta PCR, 

• 1 µL encima HhaI (10 enot/µL). 

V sterilno 1,5-mililitrsko mikrocentrifugirko smo odpipetirali sterilno destilirano vodo, 

reakcijski pufer in produkt PCR ter mešanico 30 sekund centrifugirali v mikrocentrifugi 

Eppendorf Refrigerated Microcentrifuge 5417R (Eppendorf North America) pri 14.000 

obratih na minuto. Zmes smo 10 min inkubirali na ledu, ji nato dodali encim in dobro 

premešali ter za nekaj minut ponovno postavili na led. Reakcijsko mešanico smo potem v 

gradientnem cikličnem termostatu Eppendorf Mastercycler personal (Eppendorf North 

America) 1,5 uro inkubirali pri 37 °C. Da bi ustavili encimsko reakcijo, smo reakcijsko 

zmes za nekaj časa postavili na led. Produkte restrikcije smo shranili v zamrzovalniku 

pri 20 °C. 

3.2.3.3 Elektroforeza DNA na agaroznem gelu 

Za preverjanje (1) rezultatov reakcije PCR (ugotavljanje velikosti produktov PCR) ter (2) 

rezultatov razgradnje produktov PCR (ugotavljanje dolžine restrikcijskih fragmentov) smo 

uporabljali elektroforezo na 1 % agaroznem gelu, pri čemer smo hitrosti potovanja 

produktov PCR oz. restrikcijskih fragmentov primerjali s hitrostjo linearnega označevalca 

velikosti DNA.  

Uporabljali smo elektroforezno kadičko HoeferTM HE33 Mini Submarine Electrophoresis 

Unit z virom napetosti Electrophoresis Power Supply EPS 301. 
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1 % agarozni gel za elektroforezo smo pripravili po naslednjem postopku (Starčič Erjavec, 

2009): 

• V 100-mililitrsko erlenmajerico zatehtamo 400 mg agaroze v prahu (Sigma-

Aldrich). 

• Dolijemo 40 mL 0,5x TBE pufra, premešamo in pokrijemo z urnim steklom. 

• Segrevamo v mikrovalovni pečici, dokler se vsa agaroza ne raztopi. 

• Agarozni gel nekoliko ohladimo, mu dodamo 1,5 µL etidijevega bromida (EtBr) 

založne koncentracije 10 mg/mL in dobro premešamo. 

• Gel vlijemo na nosilec za gel z ustreznim glavničkom in ohladimo v digestoriju. 

• Previdno odstranimo glavniček, nosilec z gelom pa postavimo v elektroforezno 

kadičko in ga v celoti prelijemo z 0,5x TBE pufrom. 

Za pripravo 1 L 5x TBE pufra (pH 8,0) v 1-litrski merilni buči zmešamo (Ambriović 

Ristov in sod., 2007): 

• 54 g baze Tris, 

• 27,5 g borove kisline H3BO3 in 

• 20 mL 0,5 M EDTA (etilendiaminotetraocetne kisline) (pH 8,0). 

Do oznake 1.000 mL dolijemo sterilno destilirano vodo MQ. Raztopino avtoklaviramo in 

hranimo pri sobni temperaturi. 

Agarozni gel, ki smo ga uporabljali, je vseboval 16 žepkov. V začetni in končni žepek gela 

smo nanesli 2 µL standarda DNA z 1 kbp lestvico (Gene Ruler, 1 kbp DNA ladder, MBI 

Fermentas). V ostale žepke gela smo nanesli mešanico, ki smo jo pripravili iz 2 µL 

produktov PCR oz. restrikcijskih produktov in 1 µL 3x nanašalnega barvila DNA (z 10 % 

glicerolom redčen 6x DNA loading dye, Fermentas). 

Elektroforeza je potekala eno uro pri sobni temperaturi in napetosti med elektrodama 

100 V. Etidijev bromid (EtBr) v tem času interkalira med baze DNA in fluorescira pri 

vzbujevalni svetlobi valovne dolžine 302 nm, zato smo agarozni gel po poteku 

elektroforeze fotografirali v UV transluminatoriju (UVItec, Cambridge). 
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3.2.4 Pomnoževanje zaporedja za F. sachalinensis specifičnega mikrosatelitskega 
lokusa KW6 jedrne DNA z reakcijo PCR  

Za pomnoževanje zaporedja za F. sachalinensis specifičnega markerja na mikrosatelitskem 

lokusu KW6 nDNA smo naročili izdelavo začetnih oligonukleotidov, povzetih po Grimsby 

in sod. (2007). 

Nukleotidni zaporedji naročenih začetnih oligonukleotidov (Fermentas) sta bili: 

• KW6F: 5' – TGG TTT TGT TTC AAG TTT CTT GTG – 3' 

• KW6R: 5' – TGT TGA TGG TTG GTT GCT TC – 3' 

Rekcijsko mešanico za pomnoževanje fragmenta nDNA smo pripravljali z ustreznimi 

reagenti proizvajalca Fermentas. 

Reakcijska mešanica s končnim volumnom 25 µL je vsebovala: 

• 2 µL vzorca DNA, 

• 1 µL 10 µM začetnega oligonukleotida KW6F, 

• 1 µL 10 µM začetnega oligonukleotida KW6R, 

• 2,5 µL 10x reakcijskega pufra (s kalijevim kloridom KCl), 

• 2,5 µL 25 mM magnezijevega klorida MgCl2, 

• 0,6 µL 10 mM deoksiribonukleotid trifosfatov dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 

• 0,2 µL Taq DNA-polimeraze (5 enot/µL), 

• 15,2 µL sterilne destilirane vode MQ. 

Reakcijsko mešanico smo pripravljali na ledu, za pomnoževanje odseka DNA pri 

specifičnih razmerah (Preglednica 4) pa smo uporabljali gradientni ciklični termostat 

Eppendorf Mastercycler personal (Eppendorf North America). 

Preglednica 4: Razmere pomnoževanja lokusa KW6 nDNA z reakcijo PCR. 

Število ponovitev Faza 
Temperatura 

[°C] 
Trajanje 

 začetna denaturacija 94 5 min 

35 X denaturacija 94 30 s 
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prileganje začetnih oligonukleotidov 54 30 s 

podaljševanje verige DNA 72 30 s 

 dokončna sinteza verig DNA 7 5 min 

 ohlajanje 4  

 

Za preverjanje rezultatov PCR oz. za ugotavljanje velikosti produktov PCR smo 

uporabljali elektroforezo na 1,7 % agaroznem gelu, pri čemer smo hitrosti potovanja 

produktov PCR primerjali s hitrostjo linearnega označevalca velikosti DNA. Priprava in 

postopek sta bila enaka kot v poglavju 3.2.3.3, le da je bila koncentracija agaroze 1,7 %. 
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4 REZULTATI 

4.1 PCR-RFLP-ANALIZA INTRONA trnK KLOROPLASTNE DNA 

PCR-RFLP-analiza introna trnK kloroplastne DNA vključuje pomnoževanje zaporedja 

introna trnK kloroplastne DNA z reakcijo PCR, encimsko razgradnjo produktov PCR ter 

določanje polimorfizma dolžine restrikcijskih fragmentov.  

4.1.1 PCR-RFLP-analiza introna trnK cpDNA starševskih taksonov invazivnih 
tujerodnih dresnikov 

Produkt pomnoževanja zaporedja introna trnK cpDNA z reakcijo PCR (v nadaljevanju 

produkt PCR) je bil pri vseh 10 vzorcih japonskega in sahalinskega dresnika približno 

2.700 bp velik fragment. 

Na profilu fragmentov po rezanju produkta PCR z restrikcijsko endonukleazo HhaI sta bila 

pri vseh 8 vzorcih japonskega dresnika (F10, F22a, F27, F51a, F59, F60, F61 in F65) 

prisotna dva fragmenta, velika 1.600 bp ter 1.100 bp, pri obeh vzorcih sahalinskega 

dresnika (F50 in F53) pa en sam, in sicer nerazrezan 2.700 bp velik fragment (Slika 4). 

Z restrikcijo produkta PCR iz vzorcev starševskih rastlin z encimom HhaI smo 

identificirali dva različna kloroplastna haplotipa: (1) kloroplastni haplotip, značilen za 

rastline japonskega (v nadaljevanju haplotip J) ter (2) kloroplastni haplotip, značilen za 

rastline sahalinskega dresnika (v nadaljevanju haplotip S). Razlikovanje med njima je 

omogočilo dejstvo, da intron trnK cpDNA sahalinskega dresnika za razliko od introna 

trnK cpDNA japonskega dresnika ne vsebuje restrikcijskega mesta, ki bi ustrezalo 

prepoznavnemu mestu encima HhaI. 

4.1.2 PCR-RFLP-analiza introna trnK cpDNA križanca med japonskim in 
sahalinskim dresnikom 

Produkt pomnoževanja zaporedja introna trnK cpDNA z reakcijo PCR (v nadaljevanju 

produkt PCR) je bil pri vseh 20 vzorcih češkega dresnika tako kot pri vzorcih njegovih 

starševskih rastlin približno 2.700 bp velik fragment. 
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Na profilu fragmentov po rezanju produkta PCR

(Slika 4) sta pri vseh 20 vzorcih 

F38, F49, F51b, F56, F57, F58, F66, F68, F69, F70, F71 in F72) tako kot pri vzorcih 

japonskega dresnika prisotna dva

Slika 4: Profili restrikcijskih fragmentov introna 

F. sachalinensis) ter njunega križanca (

HhaI. Legenda: ST – standard DNA z lestvico 1.000 bp; FJ 

FX – F. × bohemica. Oznake v spodnjem delu slike 

oznakami v preglednici 2. 

Z restrikcijo produkta PCR

identificirali nobenega novega kloroplastnega haplotipa. Vseh 20 vzorcev križanca je 

imelo kloroplastni haplotip japonskega dresnika 

Preglednica 5: Razširjenost kloroplastnih haplotipov med taksoni invazivnih tujerodnih dresnikov.

Taksoni rodu Fallopia sect. 

Starševska taksona 

F. japonica 

F. sachalinensis 

evanje dresnikov (Fallopia sect. Reynoutria) z molekulskimi metodami.
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gmentov po rezanju produkta PCR z restrikcijsko endonukleazo 

sta pri vseh 20 vzorcih češkega dresnika (F01, F02, F05, F07, F09, F24, F34, F35, 

, F56, F57, F58, F66, F68, F69, F70, F71 in F72) tako kot pri vzorcih 

japonskega dresnika prisotna dva fragmenta, velika 1.600 bp ter 1.100 bp

Profili restrikcijskih fragmentov introna trnK cpDNA starševskih taksonov (

) ter njunega križanca (F. × bohemica) po razgradnji z restrikcijsko endonukleazo 

standard DNA z lestvico 1.000 bp; FJ – F. japonica; FS –

. Oznake v spodnjem delu slike predstavljajo posamezne vzorce in sovpadajo z 

Z restrikcijo produkta PCR vzorcev križanca češkega dresnika z encimom 

identificirali nobenega novega kloroplastnega haplotipa. Vseh 20 vzorcev križanca je 

i haplotip japonskega dresnika (Preglednica 5). 

Razširjenost kloroplastnih haplotipov med taksoni invazivnih tujerodnih dresnikov.

sect. Reynoutria Haplotip Število analiziranih 

J 

S 

40 
) z molekulskimi metodami. 
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z restrikcijsko endonukleazo HhaI 

eškega dresnika (F01, F02, F05, F07, F09, F24, F34, F35, 

, F56, F57, F58, F66, F68, F69, F70, F71 in F72) tako kot pri vzorcih 

bp.  

 

K cpDNA starševskih taksonov (F. japonica in 

) po razgradnji z restrikcijsko endonukleazo 

– F. sachalinensis; 

predstavljajo posamezne vzorce in sovpadajo z 

eškega dresnika z encimom HhaI nismo 

identificirali nobenega novega kloroplastnega haplotipa. Vseh 20 vzorcev križanca je 

Razširjenost kloroplastnih haplotipov med taksoni invazivnih tujerodnih dresnikov. 

analiziranih vzorcev 

8 

2 



Bjelić, M. Določevanje dresnikov (
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in Bio, 2012

 

Križanec 

F. × bohemica 

 

Produkt pomnoževanja zaporedja introna 

grmastega slakovca, predstavnika rodu 

predstavnikih  rodu Fallopia 

Na profilu fragmentov po rezanju produkta PCR z restrikcijsko endonukleazo 

(Slika 6) je bil pri vzorcu grmastega slakovca (F64) prisoten en sam, in sicer nerazrezan 

2.700 bp velik fragment. 

4.2 POMNOŽEVANJE ZAPORED

JEDRNE DNA Z REAKCIJ

Slika 5: Profili produktov pomnoževanja zaporedja mikrosatelitskega lokusa KW6 nDNA z 

reakcijo PCR starševskih taksonov (

(F. × bohemica). Legenda: ST 

(skrajno desno); FJ – F. japonica

delu slike predstavljajo posamezne vzorce in sovpadajo z oznakami v preglednici 2.

evanje dresnikov (Fallopia sect. Reynoutria) z molekulskimi metodami.
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J 

Produkt pomnoževanja zaporedja introna trnK cpDNA z reakcijo PCR je bil pri vzorcu 

grmastega slakovca, predstavnika rodu Fallopia sect. Sermentosae, 

Fallopia sect. Reynoutria približno 2.700 bp velik fragment.

Na profilu fragmentov po rezanju produkta PCR z restrikcijsko endonukleazo 

je bil pri vzorcu grmastega slakovca (F64) prisoten en sam, in sicer nerazrezan 

POMNOŽEVANJE ZAPOREDJA MIKROSATELITSKEGA

JEDRNE DNA Z REAKCIJO PCR 

Profili produktov pomnoževanja zaporedja mikrosatelitskega lokusa KW6 nDNA z 

reakcijo PCR starševskih taksonov (F. japonica in F. sachalinensis) ter njunega križanca 

). Legenda: ST – standard DNA z lestvico 1.000 bp (skrajno levo) oz. 100 bp 

F. japonica; FS – F. sachalinensis; FX – F. × bohemica. Oznake v spodnjem 

osamezne vzorce in sovpadajo z oznakami v preglednici 2.

41 
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20 

reakcijo PCR je bil pri vzorcu 

, prav tako kot pri 

približno 2.700 bp velik fragment. 

Na profilu fragmentov po rezanju produkta PCR z restrikcijsko endonukleazo HhaI 

je bil pri vzorcu grmastega slakovca (F64) prisoten en sam, in sicer nerazrezan 

JA MIKROSATELITSKEGA LOKUSA KW6 

 

Profili produktov pomnoževanja zaporedja mikrosatelitskega lokusa KW6 nDNA z 

) ter njunega križanca 

standard DNA z lestvico 1.000 bp (skrajno levo) oz. 100 bp 

. Oznake v spodnjem 

osamezne vzorce in sovpadajo z oznakami v preglednici 2. 
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Produkt pomnoževanja zaporedja mikrosatelitskega lokusa KW6 jedrne DNA z reakcijo 

PCR (v nadaljevanju produkt PCR) je bil pri obeh vzorcih sahalinskega dresnika in pri 

vseh 20 vzorcih češkega dresnika približno 338 bp velik fragment. Pri nobenem od 8 

vzorcev japonskega dresnika kot tudi pri vzorcu grmastega slakovca takšnega produkta 

PCR ni bilo (Slika 5 in Slika 6). 

Rezultati molekulskih metod, ki smo jih izvedli na vzorcih posameznih taksonov iz rodu 

Fallopia, so povzeti v preglednici 6 in prikazani na sliki 6. 

Preglednica 6: Rezultati uporabljenih molekulskih metod. 

Taksoni rodu 

Fallopia 

Molekulske metode 

PCR-RFLP-analiza introna trnK cpDNA Pomnoževanje 

mikrosatelitskega 

lokusa KW6 nDNA z 

reakcijo PCR 

 

Pomnoževanje 

introna trnK cpDNA 

z reakcijo PCR 

Restrikcija produkta 

PCR z restrikcijsko 

endonukleazo HhaI 

F. japonica 
2.700 bp velik 

fragment 

1.600 in 1.100 bp 

velika fragmenta 
/ 

F. sachalinensis  
2.700 bp velik 

fragment 

nerazrezan 2.700 bp 

velik fragment 
338 bp velik fragment 

F. × bohemica 
2.700 bp velik 

fragment 

1.600 in 1.100 bp 

velika fragmenta 
338 bp velik fragment 

F. baldschuanica 
2.700 bp velik 

fragment 

nerazrezan 2.700 bp 

velik fragment 
/ 
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Slika 6: PCR-RFLP-profili introna 

mikrosatelitskega lokusa KW6 nDNA (KW6) obeh starševskih taksonov invazivnih tujerodnih 

dresnikov (F. japonica in F. sachalinensis

slakovca (F. baldschuanica). Legenda: ST 

100 bp (skrajno desno); FJ – F. japonica

F. baldschuanica. Oznake v spodnjem delu

oznakami v preglednici 2. 

evanje dresnikov (Fallopia sect. Reynoutria) z molekulskimi metodami.
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profili introna trnK cpDNA (trnK + rest.) ter profili produktov pomnoževanja 

mikrosatelitskega lokusa KW6 nDNA (KW6) obeh starševskih taksonov invazivnih tujerodnih 

F. sachalinensis), njunega križanca (F. × bohemica) ter grmastega 

). Legenda: ST – standard DNA z lestvico 1.000 bp (skrajno levo) oz. 

F. japonica; FS – F. sachalinensis; FX – F. × bohemica

. Oznake v spodnjem delu slike predstavljajo posamezne vzorce in sovpadajo z 
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K + rest.) ter profili produktov pomnoževanja 

mikrosatelitskega lokusa KW6 nDNA (KW6) obeh starševskih taksonov invazivnih tujerodnih 

) ter grmastega 

z lestvico 1.000 bp (skrajno levo) oz. 

bohemica; FB – 

slike predstavljajo posamezne vzorce in sovpadajo z 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

5.1 RAZPRAVA 

5.1.1 Razlikovanje med taksoni rodu Fallopia z molekulskimi metodami 

Da bi s pomočjo molekulskih metod razlikovali med slovenskimi vzorci rastlin invazivnih 

tujerodnih dresnikov (rod Fallopia sect. Reynoutria), smo uporabili kombinacijo 

molekulskih markerjev kloroplastne (PCR-RFLP-analiza introna trnK) in jedrne DNA 

(pomnoževanje mikrosatelitskega lokusa KW6 z reakcijo PCR). 

S PCR-RFLP-analizo introna trnK cpDNA starševskih taksonov invazivnih tujerodnih 

dresnikov smo identificirali dva različna kloroplastna haplotipa, in sicer haplotip, značilen 

za predhodno morfološko določene vzorce japonskega dresnika ter haplotip, identificiran 

pri vzorcih sahalinskega dresnika. PCR-RFLP-profili introna trnK cpDNA križanca med 

japonskim in sahalinskim dresnikom, češkega dresnika, so pokazali prisotnost haplotipa 

japonskega dresnika (Slika 4). 

Če upoštevamo dejstvo, da je za predstavnike rodu Fallopia značilno maternalno 

dedovanje cpDNA, kar so s proučevanjem potomcev kontroliranih križanj japonskega s 

sahalinskim dresnikom in križancev z znano materinsko rastlino, potrdili Hollingsworth in 

sod. (1999), so vsi v našo raziskavo vključeni križanci rezultat križanja med žensko 

rastlino japonskega in moško rastlino sahalinskega dresnika, saj so vsi podedovali 

kloroplastni haplotip japonskega dresnika. Te ugotovitve skupaj z dejstvom, da so bili vsi 

do sedaj najdeni osebki japonskega dresnika v Sloveniji ženske rastline, so precej trden 

dokaz, da je križanje med japonskim in sahalinskim dresnikom v Sloveniji enosmerno, z 

japonskim dresnikom kot materinsko rastlino. Prisotnost kloroplastnega haplotipa druge 

starševske vrste bi pomenila bodisi prenos očetovskega kloroplasta na potomce bodisi 

ohranjene funkcionalne prašnike in posledično popolne cvetove japonskega dresnika. 

Čeprav v Sloveniji prisotnost takšnih dvospolnih rastlin še ni bila potrjena, pa možnosti 

občasne proizvodnje viabilnega peloda znotraj tega taksona ne gre povsem izključiti. 

Občasen pojav funkcionalnih gamet pri sicer očitno sterilnih taksonih je bil kot izjemno 
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pomemben, a redek dogodek v rastlinski evoluciji že večkrat dokumentiran (Hollingsworth 

in sod., 1999). 

Rezultati naše raziskave so primerljivi z izsledki že omenjene angleške študije narave in 

smeri hibridizacije invazivnih tujerodnih dresnikov. Hollingsworth in sod. (1999) so 

ugotovili, da je za razliko od enosmernega križanja med japonskim dresnikom varietete 

japonica in sahalinskim dresnikom, križanje japonskega dresnika varietete compacta s 

sahalinskim dresnikom obojesmerno in sta kot materinski rastlini pri križanju lahko 

udeležena oba starševska taksona. Takšno stanje je povsem v skladu z dejstvom, da sta v 

Veliki Britaniji pritlikava varieteta japonskega dresnika in sahalinski dresnik zastopana z 

mešanimi populacijami, se pravi tako z ženskimi kot tudi dvospolnimi rastlinami. 

Ker s PCR-RFLP-analizo introna trnK cpDNA ni mogoče razlikovati med vzorci rastlin 

»čistega« japonskega dresnika in vzorci rastlin križanca, češkega dresnika, smo v ta namen 

poleg molekulskega markerja cpDNA uporabili še za jedrni genom sahalinskega dresnika 

specifični molekulski marker, mikrosatelitski lokus KW6, ki so ga pri proučevanju stopnje 

genetske raznolikosti treh populacij japonskega dresnika v ZDA razvili Grimsby in sod. 

(2007). Omenjeni odsek nDNA se pri reakciji PCR pomnoži le pri sahalinskem in češkem, 

ne pa tudi pri japonskem dresniku, kar omogoča razlikovanje med japonskim in češkim 

dresnikom, saj ima slednji, ki je rezultat križanja japonskega s sahalinskim dresnikom, 

poleg kloroplastnega haplotipa japonskega še jedrni genom sahalinskega dresnika. 

Ne glede na to, da imajo vsi vzorci češkega dresnika kloroplastni haplotip japonskega 

(materinske rastline) in jedrni genom sahalinskega dresnika (očetovske rastline), je 

potrebno poudariti, da vseh 20 vzorcev križancev ne predstavlja nujno tudi 20 ločenih 

križanj med japonskim in sahalinskim dresnikom (zlitij njunih gamet), torej vsi niso nujno 

križanci prve filialne generacije (križanci F1). Številne raziskave iz tujine (Hollingsworth 

in Bailey, 2000b; Mandák in sod., 2004, 2005; Tiébre in sod., 2007a) so namreč potrdile 

precejšnjo fertilnost rastlin češkega dresnika. Prav zaradi sposobnosti križanca, da se 

razmnožuje ne samo vegetativno z delčki korenik in nadzemnih poganjkov, kar je verjetno 

glavni mehanizem razširjanja, pač pa tudi spolno s semeni, obstaja precejšnja verjetnost, da 

je med 20 vzorci križancev, ki smo jih analizirali, tudi kakšen, ki je rezultat spolnega 



46 
Bjelić, M. Določevanje dresnikov (Fallopia sect. Reynoutria) z molekulskimi metodami. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in Bio, 2012 

 

razmnoževanja križancev. To vključuje povratno križanje češkega dresnika s katero od 

obeh starševskih vrst. 

Pred dejstvo, da nam križanci druge in nadaljnih filialnih generacij in križanci, ki so 

rezultat povratnih križanj s starševskima vrstama, o smeri hibridizacije med japonskim in 

sahalinskim dresnikom ničesar ne razkrijejo, so bili postavljeni tudi Hollingsworth in 

sod. (1999). Za vseh 45 v raziskavo vključenih vzorcev rastlin križancev so z metodo 

RAPD ugotovili, da imajo ti vzorci sicer različne genotipe, toda med večkratnimi izvori 

križancev (večkratnimi zlitji gamet starševskih vrst) in fertilnostjo križancev kot viri 

ugotovljene genotipske raznolikosti niso mogli nedvoumno razlikovati. Nekaj dokazov v 

prid večkratnim izvorom križancev kot vzrokom zaznane genotipske variabilnosti so 

skušali podati na podlagi taksonomsko specifičnega števila kromosomov, a se tovrstna 

argumentacija zaradi visoke stopnje anevploidnosti potomcev heksaploidnega češkega 

dresnika s pogosto nepravilno mejozo dodatno zaplete. Zato sklep, da posamezni vzorci 

križancev ne izvirajo nujno iz neposrednega križanja japonskega s sahalinskim dresnikom, 

na tem mestu povsem zadostuje. Za bolj popolno razlago opisanega problema pa je v 

prihodnje vsekakor smiselna tudi kakšna dodatna raziskava. 

S pomočjo kombinacije molekulskih markerjev cpDNA in nDNA smo določili 3 različne 

taksone rodu Fallopia sect. Reynoutria, in sicer japonski (F. japonica), sahalinski 

(F. sachalinensis) ter češki dresnik (F. × bohemica). Izsledki naše raziskave torej 

potrjujejo, da lahko s pomočjo molekulskih metod, ki temeljijo na kombinaciji izbranih 

molekulskih markerjev, razlikujemo med vsemi 3 taksoni invazivnih tujerodnih dresnikov, 

prisotnih na ozemlju Slovenije. 

5.1.2 Primerjava določitve taksonov rodu Fallopia na podlagi morfoloških znakov z 
njihovo določitvijo na osnovi molekulskih metod 

Določitev taksonov rodu Fallopia (dresnik, slakovec) na podlagi molekulskih markerjev 

kloroplastne in jedrne DNA so bile v skladu s predhodnimi določitvami taksonov na 

osnovi morfoloških znakov.  

Izjema pri ujemanju obeh načinov določanja je le vzorec F58. Da ne gre za povsem 

običajno rastlino dresnika, se je pokazalo že kmalu potem, ko smo košček korenike s 
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pripadajočim zimskim brstom tega vzorca posadili v cvetlično korito s prstjo. Za razliko od 

drugih, na isti dan nabranih vzorcev dresnika, pri katerih je iz zimskih popkov že nekaj dni 

potem, ko smo jih posadili, pognal nov nadzemni poganjek, je bilo pri vzorcu F58 na vznik 

mladega poganjka potrebno čakati kar dober teden. 

Nenavadna narava obravnavanega vzorca se je s pojavom nadzemnega poganjka le še 

stopnjevala. Glede na poganjke ostalih istočasno nabranih vzorcev invazivnih tujerodnih 

dresnikov, je poganjek vzorca F58 rasel izjemno počasi, njegove morfološke značilnosti pa 

so v vseh pogledih odstopale od sicer tipičnih morfoloških znakov taksonov rodu Fallopia 

sect. Reynoutria. Njegovo steblo je bilo res kolenčasto in votlo kot pri poganjkih drugih 

vzorcev invazivnih tujerodnih dresnikov, a bistveno manjše, pritlikavo in zelo slabotno 

(nežno), kot bi bilo brez kakršnihkoli opornih tkiv, torej zelo drugačno od za obravnavani 

rod značilnega robustnega (krepkega) stebla. Tudi listi na poganjku vzorca F58 niso 

govorili v prid njegovi pripadnosti invazivnim tujerodnim dresnikom, saj so bili veliko 

manjši, ožji in bistveno bolj podolgovati kot sicer relativno veliki in široko jajčasti listi 

predstavnikov obravnavanega rodu (Slika 7 in Slika 8).   

 

Slika 7: Vzorec češkega dresnika (F58 – MEDVODE) šest tednov po zasaditvi v cvetlično korito. 
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Slika 8: Vzorci češkega dresnika tri tedne po zasaditvi v cvetlična korita. V ospredju sta vzorca 

F70 – NOMENJ (V) (levo) in F71 – NOMENJ (Z) (desno). 

Ker je za predstavnike rodu Fallopia sect. Reynoutria na območju sekundarne razširjenosti 

značilna nizka stopnja morfološke variabilnosti (Bailey in sod., 2007, 2009), smo kot 

razlog za očitna odstopanja morfoloških značilnosti vzorca F58 od sicer tipičnih znakov 

tega rodu, morfološko raznolikost izključili. 

Mladi poganjek vzorca F58 je v določenem pogledu kazal podobnosti z rastlinami 

grmastega slakovca, ki v Veliki Britaniji in v severozahodnem delu celinske Evrope kaže 

veliko pripravljenost za križanje s predstavniki rodu Fallopia sect. Reynoutria. Raziskave 

za ta del Evrope so pokazale, da je večina semen tipske varietete japonskega dresnika 

pravzaprav rezultat oploditve s pelodom grmastega slakovca (Bailey in sod., 2007). Glede 

na to, da je pri nas na Primorskem (Obala in Vipavska dolina), kjer je grmasti slakovec 

drugotno razširjen in sobiva z japonskim dresnikom, najdba njunega križanca, 

F. × conollyana pričakovana (Strgulc Krajšek in Jogan, 2011), smo nekaj časa domnevali, 

da je nenavadni vzorec F58 pravzaprav pri nas sicer še nepotrjeni križanec med japonskim 

dresnikom in grmastim slakovcem, F. × conollyana. 

Rezultati molekulske analize obravnavanega vzorca so pokazali, da je bilo takšno 

predvidevanje preuranjeno. Kombinacija PCR-RFLP-analize introna trnK cpDNA in 
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pomnoževanje za jedrni genom sahalinskega dresnika specifičnega mikrosatelitskega 

lokusa KW6 z reakcijo PCR je namreč vzorec F58 identificirala kot križanca med 

japonskim in sahalinskim dresnikom, F. × bohemica (Slika 4 in Slika 5). 

Grmasti slakovec je zelo pogost donor peloda za vse invazivne tujerodne dresnike, še 

posebej pa za v Evropi citološko in genetsko enoten ženski klon japonskega dresnika. 

Domneva, da bi bil lahko neobičajni vzorec F58 križanec med japonskim in grmastim 

slakovcem, nas je spodbudila, da ugotovimo, ali je z izbranimi molekulskimi markerji 

mogoče razlikovati med taksoni invazivnih tujerodnih dresnikov in grmastim slakovcem 

kot predstavnikom istega rodu, vendar druge sekcije. Na vzorcu F64, ki smo ga predhodno 

morfološko določili kot grmasti slakovec, smo zato izvedli PCR-RFLP-analizo introna 

trnK cpDNA in z reakcijo PCR pomnoževali za jedrni genom sahalinskega dresnika 

specifični mikrosatelitski lokus KW6 ter potrdili, da je s kombinacijo izbranih molekulskih 

markerjev, mogoče razlikovati ne samo 3, pač pa kar 4 različne taksone rodu Fallopia v 

Sloveniji: poleg japonskega, sahalinskega in češkega dresnika tudi grmasti slakovec 

(Slika 6). 

Ocenjujemo, da je to spoznanje izjemnega pomena za vsa nadaljnja določanja taksonov 

rodu Fallopia z molekulskimi metodami oz. na podlagi molekulskih markerjev, še zlasti za 

določitev za slovensko ozemlje sicer še nepotrjenega, a glede na simpatričnost obeh 

starševskih vrst na Primorskem povsem pričakovanega križanca F. × conollyana. Glede na 

zelo težavno identifikacijo F. × conollyana zgolj na osnovi fenotipskih lastnosti so 

molekulske metode za njegovo določanje ključnega pomena in zato resnično dobrodošle. 

V svojem članku o križancu F. × conollyana v Veliki Britaniji Bailey (2001) piše tudi o 

zamenjavah tega težko določljivega taksona z rastlinami japonskega dresnika, ki so 

preživele škropljenje oz. polivanje s herbicidi ter njihovo injiciranje v stebla. Glede na to, 

da smo vzorec F58 na podlagi molekulskih markerjev identificirali kot križanca med 

japonskim in sahalinskim dresnikom, F. × bohemica, na podlagi morfoloških znakov pa o 

njem predhodno sklepali kot o križancu med japonskim dresnikom in grmastim slakovcem,  

F. × conollyana, gre upoštevajoč opisane zamenjave taksonov, do katerih je prišlo v Veliki 

Britaniji, v primeru našega vzorca morda za rastlino češkega dresnika, ki je bila v 

preteklosti izpostavljena poskusom zatiranja s herbicidi. Ker smo vzorec F58 nabrali ob 
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glavni cesti Jeprca – Medvode, v bližini avtobusne postaje pri krožišču na klancu, torej v 

urbanem okolju, kjer so sestoji dresnika zelo problematični in zato podvrženi marsikaterim 

ukrepom odstranjevanja, menimo, da je zgornja utemeljitev »nenavadnosti« vzorca F58 

povsem verjetna. 

5.2 SKLEPI 

[1] Vsi vzorci križanca, ki smo jih analizirali v okviru naše raziskave, so imeli 

kloroplastni haplotip japonskega dresnika. Rezultat razgradnje produkta PCR 

(2.700 bp velikega fragmenta) z restrikcijsko endonukleazo sta bila tako pri vzorcih 

rastlin japonskega kot pri vzorcih rastlin križanca 1.600 bp in 1.100 bp velika 

restrikcijska fragmenta, medtem ko je produkt PCR vzorcev sahalinskega dresnika 

ostal nerazrezan. Razlog za to je prisotnost restrikcijskega mesta znotraj introna 

trnK cpDNA japonskega in češkega dresnika ter njegova odsotnost znotraj introna 

trnK cpDNA pri sahalinskem dresniku. 

[2] Vsi analizirani vzorci križanca so vsebovali jedrni genom sahalinskega dresnika. 

Produkt pomnoževanja za jedrni genom sahalinskega dresnika specifičnega 

mikrosatelitskega lokusa KW6 z reakcijo PCR je bil v vzorcih sahalinskega in 

češkega dresnika 338 bp velik fragment, omenjeni odsek nDNA pa se v vzorcih 

japonskega dresnika ni pomnožil. 

[3] Rastline, ki smo jih s pomočjo molekulskih metod (s kombinacijo molekulskih 

markerjev cpDNA in nDNA) analizirali v sklopu naše raziskave, pripadajo štirim 

taksonom rodu Fallopia: japonskemu (F. japonica), sahalinskemu 

(F. sachalinensis) in češkemu dresniku (F. × bohemica) ter grmastemu slakovcu 

(F. baldschuanica). 

[4] Molekulske določitve taksonov rodu Fallopia so se ujemale s predhodnimi 

določitvami na podlagi morfoloških znakov, odstopal je le en vzorec. Medtem ko 

ga na podlagi uveljavljene metode določanja na osnovi morfoloških znakov ni bilo 

mogoče razvrstiti v nobenega od treh v Sloveniji prisotnih taksonov invazivnih 

tujerodnih dresnikov in smo zato domnevali, da gre morda za vzorec v Sloveniji 

sicer pričakovanega, a še nepotrjenega križanca F. × conollyana, smo na podlagi 

molekulske analize ta nenavadni vzorec identificirali kot češki dresnik. 
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Rezultati naše raziskave so v skladu s postavljenima hipotezama: 

[1] V Sloveniji so prisotni vsi trije taksoni rodu Fallopia sect. Reynoutria: japonski 

dresnik (F. japonica), sahalinski dresnik (F. sachalinensis) in njun križanec češki 

dresnik (F. × bohemica), kar lahko potrdimo z izbranimi molekulskimi označevalci. 

[2] Japonski dresnik (F. japonica) je v primeru križanja vedno v vlogi materinske 

rastline. 
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6 POVZETEK 

Invazivni tujerodni dresniki, sekcija Reynoutria rodu Fallopia, spadajo med najbolj 

problematične invazivne tujerodne vrste v Evropi in Severni Ameriki (Tiébré in sod., 

2007b). V slovenski flori je rod Fallopia sect. Reynoutria zastopan s tremi taksoni: 

japonskim (F. japonica var. japonica), sahalinskim (F. sachalinensis) in njunim 

križancem, češkim dresnikom (F. × bohemica). Izvirajo iz vzhodne Azije, od koder so bili 

v Evropo kot okrasne ali krmne rastline prineseni sredi 19. stoletja (Bailey in Conolly, 

2000). 

V nasprotju z genetsko enotnim ženskim klonom tipske varietete japonskega dresnika 

(Bailey in sod., 1995; Hollingsworth in sod., 1998; Hollingsworth in Bailey, 2000a, 2000b; 

Mandák in sod., 2005), je sahalinski dresnik v adventivnem okolju genetsko nekoliko 

raznolik (Mandák in sod., 2005; Pashley in sod., 2007). Križanec češki dresnik kaže 

najvišjo stopnjo genetske variabilnosti, kar je lahko posledica ponavljajočih križanj med 

starševskima vrstama in/ali občasnega spolnega razmnoževanja tega taksona (Bailey in 

sod., 1995; Hollingsworth in Bailey, 2000b; Mandák in sod., 2003, 2005; Tiébré in sod., 

2007a; Bailey in sod., 2009). 

Čeprav je vegetativno razmnoževanje glavni način razširjanja invazivnih tujerodnih 

dresnikov, je medsebojno križanje teh vrst obudilo v začetku odsotno spolno 

razmnoževanje in občutno prispevalo k invazivnem uspehu obravnavanih taksonov (Bailey 

in sod., 2007; Tiébré in sod., 2007a, b). 

Nekatere populacije vrst iz rodu Fallopia imajo lahko na območju sekundarne razširjenosti 

precej zapleteno evolucijsko zgodovino s procesi kot sta obojesmerna hibridizacija in 

introgresija, identificiranima na podlagi molekulskih markerjev (Hollingsworth in sod., 

1999; Gammon in sod., 2007; Grimsby in sod., 2007). 

Da bi identificirali molekulske markerje, ki omogočajo razlikovanje med slovenskimi 

primerki japonskega, sahalinskega in češkega dresnika, smo v naši raziskavi uporabili 

PCR- RFLP-analizo introna trnK cpDNA. 
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Za pomnoževanje introna trnK smo uporabili univerzalne začetne oligonukleotide, povzete 

po Demesure in sod. (1995). Dobljene produkte PCR smo nato rezali z restrikcijsko 

endonukleazo HhaI, restrikcijske fragmente pa ločili z elektroforezo na 1 % agaroznem 

gelu in jih vizualizirali s pomočjo etidijevega bromida in UV svetlobe. 

Rezultat pomnoževanja introna trnK je bil pri vseh taksonih približno 2.700 bp velik 

produkt PCR. 

Restrikcija produkta PCR z encimom HhaI je identificirala dva različna kloroplastna 

haplotipa. Haplotip japonskega se je od haplotipa sahalinskega dresnika razlikoval zaradi 

prisotnosti restrikcijskega mesta pri japonskem in njegove odsotnosti pri sahalinskem 

dresniku. Analiza vzorcev križanca z restrikcijskim encimom ni identificirala nobenega 

novega haplotipa. Vsi analizirani vzorci križanca so imeli haplotip japonskega dresnika. 

Maternalno dedovanje cpDNA pri predstavnikih rodu Fallopia, kar so v svoji raziskavi 

potrdili Hollingsworth in sod. (1999) in dejstvo, da so bili vsi, do sedaj najdeni osebki 

japonskega dresnika v Sloveniji ženske rastline (Strgulc Krajšek in Jogan, 2006), 

zagotavljata precej trden dokaz, da je križanje med japonskim in sahalinskim dresnikom v 

Sloveniji enosmerno, z japonskim dresnikom kot materinsko (žensko) rastlino. 

Ker nam PCR-RFLP-analiza introna trnK ni omogočila razlikovanja med čistim japonskim 

dresnikom in njegovim križancem, češkim dresnikom (vzorci obeh dresnikov so imeli enak 

PCR-RFLP-profil), smo v ta namen uporabili jedrni mikrosatelitski marker, lokus KW6 

(Grimsby in sod., 2007). KW6 je specifični marker in potencialno diagnostičen za 

sahalinski dresnik. Pomnoževanje tega odseka nDNA je bilo uspešno le v vzorcih, ki so 

bili predhodno morfološko določeni kot sahalinski ali češki dresnik. V vzorcih japonskega 

dresnika takšnega produkta PCR ni bilo. 

Na osnovi zgoraj opisanih molekulskih markerjev smo lahko potrdili štiri različne taksone 

rodu Fallopia v Sloveniji in prepoznali tudi smer križanja med starševskima vrstama, 

japonskim in sahalinskim dresnikom, katerega rezultat je križanec, češki dresnik.  
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7 SUMMARY 

The invasive alien knotweeds, section Reynoutria of the genus Fallopia are some of the 

most troublesome invasive species in Europe and North America (Tiébré et al., 2007b). 

The genus Fallopia sect. Reynoutria is represented by three taxa in Slovene flora: Japanese 

knotweed (F. japonica var. japonica), giant knotweed (F. sachalinensis) and Bohemian 

knotweed (F. × bohemica), a hybrid of the previous two taxa. They are native to eastern 

Asia and were introduced into Europe in the 19th century as ornamental or fodder plants 

(Bailey and Conolly, 2000). 

In contrast to the simple situation of a single widespread female clone of the nominate 

variety of F. japonica (Bailey et al., 1995; Hollingsworth et al., 1998; Hollingsworth and 

Bailey, 2000a, 2000b; Mandák et al., 2005), F. sachalinensis appears to be genetically 

variable in its adventive range (Mandák et al., 2005; Pashley et al., 2007) and the hybrid 

taxon F. × bohemica shows the highest degree of genetic variation. This could be the result 

of multiple origins and/or occasional sexual reproduction occurring in the latter taxon 

(Bailey et al., 1995; Hollingsworth and Bailey, 2000b; Mandák et al., 2003, 2005; Tiébré 

et al., 2007a; Bailey et al., 2009). 

Although vegetative regeneration is widely accepted as the main mode of reproduction in 

invaded regions, hybridization has dramatically influenced the sexual reproduction and 

furthered the invasive success of knotweeds (Bailey et al., 2007; Tiébré et al., 2007a,b). 

Some Fallopia populations in the secondary areas can have a quite complex evolutionary 

history and processes such as bidirectional hybridization and introgression have been 

identified using molecular markers (Hollingsworth et al., 1999; Gammon et al., 2007; 

Grimsby et al., 2007). 

In our research we used PCR RFLP analysis of the trnK intron to identify molecular 

markers that distinguish between Slovene samples of F. japonica (var. japonica), F. 

sachalinensis and F. × bohemica. 
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The trnK intron was amplified using the universal primers as described by Demesure et al. 

(1995). The PCR products were then digested with HhaI. The restriction fragments were 

separated on 1 % agarose gels and visualized with ethidium bromide and ultraviolet light. 

Amplification of the trnK intron resulted in a product of approximately 2.700 bp in all 

taxa. Restriction digest using HhaI identified two chloroplast haplotypes. F. japonica is 

distinguishable from F. sachalinensis by the presence of a single restriction site. 

Restriction enzyme analysis of the trnK intron did not identify any novel haplotypes in the 

hybrid plants. 

All of the hybrids examined have the F. japonica haplotype. Given the maternal 

inheritance of cpDNA among the Fallopia taxa, confirmed by Hollingsworth et al. (1999), 

and the apparent male sterility of F. japonica in Slovenia (Strgulc Krajšek and Jogan, 

2011), this provides strong evidence that hybridization between F. japonica and 

F.  sachalinensis is unidirectional, with F. japonica as the female parent. 

As PCR RFLP analysis of the trnK intron did not enable us to distinguish between pure 

F. japonica and its hybrid F. × bohemica (they both had the same PCR RFLP profiles), for 

this purpose we used the nuclear, simple sequence repeat (SSR) or microsatellite marker, 

KW6 (Grimsby et al., 2007). KW6 is a potentially diagnostic F. sachalinensis-specific 

marker. Upon PCR amplification of our Fallopia samples, this marker only amplified 

DNA from plants that were previously identified morphologically as F. sachalinensis or 

F. × bohemica. F. japonica individuals produced no visible amplification product. 

Based on molecular markers described above we were able to confirm four different 

Fallopia taxa in Slovenia and to recognize the direction of hybridization between parental 

taxa, F. japonica and F. sachalinensis with hybrid taxon F. × bohemica as a result. 
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8 PRENOS PRIDOBLJENEGA ZNANJA NA POUK V OSNOVNI 

ŠOLI 

8.1 IZBIRA TEMATIKE 

Dejstvo, da sicer ustaljeni postopki pomnoževanja (z reakcijo PCR) izbranih odsekov 

molekul DNA, izoliranih iz v silikagelu posušenega rastlinskega materiala, pri rastlinah 

dresnika niso bil uspešni, nas je pripravilo do tega, da za našo raziskavo uporabimo svež 

rastlinski material. Ker je naše delo potekalo sredi zime, ko svež rastlinski material v 

naravi ni dostopen, smo izkoristili izjemno sposobnost dresnikov za nespolno 

razmnoževanje s pomočjo močno razraslih olesenelih korenik oz. njihovo sposobnost, da 

že iz zelo majhnega koščka korenike zraste povsem nova rastlina. 

Na terenu smo iz posameznih sestojev dresnika na znanih nahajališčih nabrali po nekaj 

koščkov korenik s pripadajočimi zimskimi popki. V laboratoriju smo slednje posadili v 

cvetlična korita s prstjo in se že čez slab teden na lastne oči prepričali o izjemno hitri rasti 

teh močno invazivnih tujerodnih vrst. 

Priznati moram, da sem se med opazovanjem rasti dresnikov v laboratoriju naučila veliko 

več kot iz dejstev, prebranih v literaturi. Neverjetno hitra rast in silovitost, ki so jo med 

rastjo pokazale te rastline, sta me iz dneva v dan prepričevali, da je vegetativno 

razmnoževanje, ki velja za glavni mehanizem razširjanja dresnikov v njihovem 

adventivnem okolju, verjetno tudi glavni atribut njihovega invazivnega uspeha. 

Presenečenje, ki ga doživiš zjutraj, ko preprosto ne moreš verjeti, da so rastline pred teboj 

še vedno iste kot tiste, ki si jih opazoval dan prej, saj so občutno večje, je nekaj, kar se ti 

globoko vtisne v spomin in te dokončno prepriča v resničnost prebranega. 

Čeprav sem se med izdelavo diplomskega dela ogromno naučila, pa mislim, da je 

neposredno doživetje nespolnega razmnoževanja in intenzivne rasti, ki bi bila lahko kar 

»zaščitna znaka« invazivnih tujerodnih dresnikov, nekaj, kar moraš neposredno doživeti, 

da ju spoznaš v vsej njuni razsežnosti in dojameš, kako neustavljiva je pravzaprav lahko 

rastlina, če uide nadzoru. 
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Prav zato sem se odločila, da bodo nespolno razmnoževanje japonskega dresnika, hitrost 

njegove rasti in ne nazadnje problematika invazivnih tujerodnih vrst tisti tematski sklop 

mojega diplomskega dela, ki ga bom poskušala umestiti v pouk biologije oz. naravoslovja 

v osnovni šoli. 

8.2 UČNA PRIPRAVA 

Analiza (posodobljenih) učnih načrtov za biologijo in naravoslovje v osnovni šoli je 

pokazala, da je izbrano tematiko, tj. »Nespolno razmnoževanje dresnikov s koščki 

korenike«, najbolj smiselno umestiti v pouk naravoslovja v 6. razredu, in sicer pri 

obravnavi razmnoževanja, rasti in razvoja rastlin v okviru vsebinskega sklopa »Živa 

narava«. 

Opisano tematiko bi pri pouku naravoslovja v 6. razredu izpeljala v obliki projektnega 

učnega dela, ki bi delo na terenu povezovalo s klasičnim poukom v učilnici. 

Čas, primeren za izvedbo projektnega učnega dela z naslovom »Japonski dresnik – prava 

nadloga«, je konec februarja oz. začetek marca, se pravi, tik preden se začne spomladanska 

rast dresnikov iz podzemih korenik, ki so za razliko od propadlih nadzemnih delov, 

prezimile. 

Projektno učno delo bi se začelo in končalo z dvema učnima urama naravoslovja, v 

vmesnem času (2 do 3 tedni) pa bi mu namenili prvih 10 do 15 min učnih ur naravoslovja. 

Glavni namen projektnega učnega dela bi bil seznaniti se z nespolnim razmnoževanjem 

rastlin na primeru japonskega dresnika in njegovo izjemno hitro rast povezati z dejstvom, 

da japonski dresnik velja za eno najagresivnejših invazivk na svetu. Nekakšen nauk 

projektnega učnega dela pa bilo ustrezno odstranjevanje rastlin japonskega dresnika, s 

čimer lahko vsak od nas prispeva k preprečevanju njegovega širjenja in negativnih posledic 

le-tega. 
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PROJEKTNO UČNO DELO – Priprava 

Predmet: NARAVOSLOVJE  Razred: 6. 

Naslov projektnega 

učnega dela 
Japonski dresnik – prava nadloga 

Vsebinski sklop Živa narava 

Učna enota Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin 

Cilji 

Učenec: 

• razume, da rastlina raste in se razvija z delitvijo, rastjo in 

diferenciacijo njenih celic, 

• utemelji pomen razmnoževanja za nadaljevanje vrste, 

• razlikuje med spolnim in nespolnim razmnoževanjem rastlin ter 

navede prednosti in slabosti obeh, 

• pozna primere nespolnega razmnoževanja rastlin. 

Učne oblike frontalna, v dvojicah, individualna 

Učne metode 
razlaga, pogovor, prikazovanje, demonstriranje, terensko delo, 

eksperiment 

Učni pripomočki tabla, slikovno gradivo (v knjigah, na Powerpoint prezentaciji) 

Literatura 

Bačič, T., Vilfan, M., Strgulc Krajšek, S., Dolenc Koce, J., Krajšek, V., 

2012. Spoznavamo naravo 6: učbenik za naravoslovje v 6. razredu 

osnovne šole. Preddvor: Narava. 

Frajman, B., 2009. Japonski dresnik Fallopia japonica. V: Jogan, N. 

(ur.): Tujerodne vrste, Informativni listi izbranih vrst. Grahovo: Zavod 

Symbiosis. 67 str. 

Gorza, A., 2011. Invazivne rastline: povabljene ali ne, prišle so. Delo in 

dom, 19: 100-105 

Kus Veenvliet J., Veenvliet P., Bačič, T., Frajman, B., Jogan, N., Lešnik, 

M., Kebe, L., 2009a. Tujerodne vrste: priročnik za naravovarstvenike. 

Grahovo: Zavod Symbiosis. 45 str. 

Kus Veenvliet J., Veenvliet P., Bačič, M., Frajman, B., Jogan, N., Strgulc 

Krajšek, S., 2009b. Tujerodne vrste: ubežnice z vrtov. Nova vas: Zavod 

Symbiosis. 23 str. 

Učni načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje [Elektronski vir]. 

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod RS za šolstvo, 2011. 
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Potek projektnega učnega dela 

 
Potrebščine: 

• rokavice, lopatka, vrtne škarje 

• plastične vrečke 

• cvetlična korita, prst (zemlja), nalepke 

• plastenke za zalivanje 

• papirnato merilo (učenci izdelajo sami) 

• alkoholni flomastri 

• temne vreče za smeti 
 

(1) Preverjanje predznanja 

Kako rastemo organizmi? Organizmi rastemo tako, da se v nas delijo celice.  

Kaj se po delitvi dogaja s celicami? Celice po delitvi rastejo in (1) se ponovno delijo ali pa (2) se 

preoblikujejo v svojo končno obliko in začnejo opravljati svoje posebne naloge v tkivih in organih. 

Iz česa se razvije nova rastlina? Nova rastlina se razvije iz semena. 

Kako imenujemo proces, ko se ob primernih razmerah iz semena razvije nova rastlina? 

Proces, ko se ob primernih razmerah iz semena razvije nova rastlina, imenujemo kalitev. 

Kateri trije glavni rastlinski organi gradijo rastlino? Rastlino gradijo trije glavni rastlinski 

organi: korenine, steblo in listi. Steblo in listi so del poganjka ali nadzemnega dela rastline. 

Kaj so njihove osnovne naloge? 

Korenine: pritrjanje rastline na podlago, sprejemanje vode z raztopljenimi mineralnimi snovmi iz 

podlage; 

Steblo: liste, ki jih nosi, kar se da izpostaviti svetlobi, pretakanje snovi po žilah (voda z 

mineralnimi snovmi iz korenin v liste; v vodi raztopljeni sladkorji iz listov v ostale dele rastline); 

Listi: fotosinteza (s pomočjo sončne svetlobe iz vode in ogljikovega dioksida izdelujejo svojo 

hrano – sladkor); 

(2) Terensko delo 

Učitelj z učenci obišče rastišče japonskega dresnika v bližini šole, kjer si ogledajo njegovo »zimsko 

podobo«. 

Nekatera stebla rastejo tudi pod zemljo. Takemu podzemnemu steblu rečemo korenika. V 

njih je pogosto shranjena zaloga hrane, iz njih pa izraščajo korenine in nadzemni poganjki. 

Rastlinam s korenikami (zelnate trajnice) pred zimo nadzemni deli propadejo. Podzemni deli 

prezimijo, v njih uskladiščena hrana pa spomladi omogoči, da hitro poženejo stebla, liste in 

cvetove. 
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Učitelj demonstrira, kako naj učenci (v parih) izkopljejo manjši kos korenike. Učence opozori na 

močno razraslost korenike rastlin japonskega dresnika. 

Z izkopanih kosov korenik učenci odstranijo odvečno prst in jih shranijo v plastične vrečke. 

(3) Nadaljevanje terenskega dela v učilnici 

Učenci nabrane kose korenike v učilnici dodatno očistijo in si jih natančno ogledajo. 

 

Ker je korenika podzemno steblo, v katerem je shranjena zaloga hrane (založne snovi), jo 

uvrščamo med založne organe. Pri rastlinah so založne snovi najpogosteje v obliki škroba, ki 

se v celicah nalaga v obliki škrobnnih zrn, lahko pa so založne snovi tudi beljakovine, 

maščobe ipd. 

Kako dokazujemo škrob? Z raztopino joda, jodovico, ki škrob obarva temno vijolično. 

Učenci v izkopanih kosih korenik z jodovico preverijo, ali je založna snov tudi pri korenikah 

dresnikov v obliki škroba.  

 

Na izkopanih kosih korenik učenci poiščejo zimske popke, jih preštejejo in si ogledajo njihovo 

zgradbo. 

V korenikah uskladiščene založne snovi omogočijo, da spomladi iz zimskih popkov poženejo 

mladi nadzemni poganjki (stebla in listi).  

 

Učenci ugotovijo, da je korenika japonskega dresnika olesenela. 

Stebla lahko tudi olesenijo. Takrat jih imenujemo debla oz. veje. Tudi korenika, ki je 

podzemno steblo, je torej lahko olesenela. Olesenijo pa lahko tudi korenine (npr. olesenele 

korenine dreves), a je zgradba olesenelih korenin drugačna od zgradbe olesenelih stebel. 

 

V cvetlična korita s prstjo, označena z nalepkami z njihovimi imeni in priimki, učenci posadijo 

nabrane kose korenik in jih zalijejo. Cvetlična korita postavijo v dobro osvetljen del učilnice.  

Učenci predvidevajo, kaj se bo v prihodnje  zgodilo s posajeno koreniko. 

 

Učitelj predstavi, kako bo potekalo njihovo delo v naslednjih 2 do 3 tednih. Pove, da bodo od dne, 

ko bodo iz posajenih korenik pognali prvi mladi nadzemni poganjki (dan 0), z merjenjem višine 

poganjkov spremljali hitrost njihove rasti. Definira pojem hitrosti rasti: večje kot so spremembe 

višine poganjka med dvema zaporednima meritvama, hitreje rastlina raste. Višino poganjkov bodo 

izmerili v prvih 10 do 15 minutah vsake učne ure naravoslovja, rastline zalili in se pogovorili o 

opaženih spremembah. 
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Za merjenje višine poganjkov izdelajo papirnata merila, pripravijo plastenke za zalivanje, v zvezke 

pa narišejo tabelo za sprotno vpisovanje meritev.  

 
 

Tabela za spremljanje hitrosti rasti poganjkov japonskega dresnika 
Čas  
[dnevi] 

0       

Višina poganjka 
[cm] 

       

Sprememba višine poganjka med 
zaporednima meritvama [cm] 

/       

Čas, ki je minil med zaporednima meritvama 
[dnevi] 

/       

 

(4) Spremljanje rasti poganjkov s sprotno razpravo 

Novi organizmi nastajajo z razmnoževanjem. Pri tem se dedne lastnosti staršev prenašajo na 

potomce. Živa bitja se lahko razmnožujejo spolno ali nespolno.  

Pri spolnem razmnoževanju nastane nov organizem z združitvijo moške in ženske spolne 

celice, kar imenujemo oploditev. Potomci, ki nastanejo s spolnim razmnoževanjem, so po 

dednih lastnostih različni med seboj in od svojih staršev. Nekateri so bolje prilagojeni na 

trenutne razmere v okolju in imajo večje možnosti, da preživijo in imajo tudi sami potomce. 

Za nespolno razmnoževanje je dovolj en sam starševski osebek. Glavna prednost nespolnega 

razmnoževanja je hitro nastajanje in večanje števila novih osebkov. Ti osebki in njihovi starši 

imajo enake dedne lastnosti. 

 

Rastline se nespolno razmnožujejo tako, da se del stebla, korenine ali lista starševske rastline 

razvije v celo novo rastlino.  

V poljedelstvu in vrtnarstvu ljudje izkoriščamo sposobnost rastlin, da se nespolno 

razmnožujejo. Temu pravimo umetno razmnoževanje. 

Včasih je nespolno razmnoževanje rastlin prav nadležno. Posebej na vrtu, ko plevel v 

kratkem času preraste celo gredico.  

Učenci sklepajo, da je to, kar opazujejo na primeru rastlin japonskega dresnika, pravzaprav 

nespolno razmnoževanje, pri katerem se iz dela korenike (podzemnega stebla) razvije cela nova 

rastlina. 

 

Učitelj svoj primerek mladega poganjka vzdolžno prereže. Učenci si ogledajo zasnove za stebelne 
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členke in mlade liste. 

 

Učenci med spremljanjem rasti svojih rastlin ponovijo, da se na vršičku poganjka podaljšuje steblo 

in izraščajo novi listi. Steblo in listi rastejo tako, da se njihove celice delijo, rastejo in se 

spreminjajo v različne tipe zrelih celic. 

 

Ko je kolenčasta zgradba stebla (spominja na steblo bambusa) že dobro vidna, učenci na svojem 

poganjku izberejo enega izmed členkov. Z alkoholnim flomastrom označijo dno izbranega členka 

tik nad spodnjim kolencem  in vrh izbranega členka tik pod zgornjim kolencem. Vsakokrat, ko 

izmerijo višino celotnega poganjka, z alkoholnim flomastrom označijo tudi trenutni vrh 

opazovanega členka.  

Učenci sklepajo, da steblo ne raste le na vršičku poganjka, pač pa se podaljšujejo (rastejo) tudi 

posamični členki,  ki so bili (zelo kratki) prisotni  že v mladem poganjku, kar so videli pri njegovem 

vzolžnem prerezu. 

(5) Oblikovanje zaključkov  

Na podlagi zbranih podatkov o višini poganjkov oz. na podlagi spremljanja višine poganjkov v 

času, učenci sklepajo o hitrosi rasti rastlin japonskega dresnika. 

Skupaj z učiteljem se pogovorijo o tem, kako hitra rast rastlin pripomore k njihovemu širjenju. 

Poskušajo navesti še katero od lastnosti rastlin japonskega dresnika, ki prispeva k njihovemu 

razširjanju in so jo opazili med potekom projektnega učnega dela. Učitelj jih pri tem usmerja k 

močni razraslosti korenike, podaljševanju členkov med rastjo poganjkov… 

S pomočjo slikovnega gradiva učitelj učencem predstavi japonski dresnik.  

Ob cestah ali v okolici hiš pogosto opazimo več metrov visoko rastlino z velikimi listi, ki na 

gosto prerašča vse ostalo rastje. To je japonski dresnik, prava nadloga. Nespolno se 

razmnožuje s koreniko, ki se razrašča v tleh, iz nje pa poganjajo nadzemni poganjki. Če ga 

hočemo odstraniti, tudi košnja ne pomaga, saj iz korenike vedno znova poženejo novi 

poganjki. Nova rastlina se lahko razvije že iz čisto majhnega koščka korenike. 

 

Japonski dresnik izvira iz vzhodne Azije in ga uvrščamo med tujerodne vrste. To so vrste, ki 

jih je človek namerno ali nenamerno zanesel zunaj območja njihove prvotne razširjenosti. 

Japonski dresnik so v Evropo v 19. stoletju prinesli kot okrasno rastlino, sadili pa so jo tudi 

kot krmno in medonosno rastlino ter za utrjevanje rečnih brežin.  

 

Če tujerodne vrste z naših vrtov pobegnejo v naravno okolje, se lahko tam ustalijo in 
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namnožijo. Tujerodne rastline lahko prerastejo velike površine in popolnoma spremenijo 

naravne ekosisteme ter poslabšajo življenjske razmere za domorodne vrste. Takrat govorimo 

o invazivnih tujerodnih vrstah ali invazivkah. 

Učenci uspešno nespolno razmnoževanje japonskega dresnika z razraščanjem korenike in izjemno 

hitro rast, ki so ju opazovali med potekom projektnega učnega dela, povežejo z njegovo 

invazivnostjo. 

 

Zaradi negativnih vplivov na naravo je potrebno japonski dresnik, ki je uvrščen med 100 

najbolj problematičnih invazivk na svetu, redno odstranjevati (izkopavanje podzemnih in 

puljenje nadzemnih delov, herbicidi, kombinacija obojega). Ker pa lahko nova rastlina zraste 

že iz zelo majhnega koščka nepravilno odvržene rastline, je potrebno previdno ravnati tudi z 

odpadom, ga popolnoma posušiti in sežgati, ne pa kompostirati. 

Učenci ugotovijo, da bodo tudi sami morali poskrbeti za primerno uničenje v učilnici gojenih 

rastlin japonskega dresnika. Nadzemne in podzemne dele rastlin zato pospravijo v temne vreče za 

smeti, učitelj pa poskrbi za nadaljnje postopke uničenja. 
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PRILOGE 

Priloga A: Seznam lokalitet 

Japonski dresnik (Fallopia japonica) 

• vzorec: F10 – KAMNIK  
Slovenija, Gorenjska, Kamnik, Zgornje Perovo, za bencinsko črpalko ob odcepu za Zg. 
Perovo z glavne ceste, ruderalno mesto ob cesti, 9753/4, leg: 24.6.2010, S. Strgulc Krajšek 

• vzorec: F22a – KRESNICE(J)   
Slovenija, Zasavje, Kresnice (naselje ob cesti Ljubljana-Litija), ob reki Savi, travniki ob 
reki, 9854/4, leg: 27.9.2010, N. Jogan  

• vzorec: F27 – BF-MOST  
Slovenija, Ljubljana, ob Večni poti, ob potoku Glinščica ob mostičku čez Glinščico 
vzhodno od Biotehniške fakultete, rob reguliranega potoka Glinščica, 9952/2, leg: 
15.4.2010, S. Strgulc Krajšek, S. Anžlovar  

• vzorec: F51a – CELJE-KITAJSKA(J) 
Slovenija, Štajerska, Celje, Selce, med Voglajno in Ležnico pred sotočjem, pri podvozu 
pod železniško progo, ruderalno mesto ob cesti, 9757/4, leg: 22.9.2010, S. Strgulc Krajšek, 
T. Pogačnik Lipovec 

• vzorec: F59 – CELJE-POLULE(2) 
Slovenija, Štajerska, Celje, Polule, na levem bregu Savinje pri mostu, rečni breg, 9757/4, 
leg: 26.1.2012, S. Strgulc Krajšek, M. Bjelić 

• vzorec: F60 – DEBRO-SAVINJA 
Slovenija, Štajerska, ob cesti Celje – Laško, pri naselju Debro, rečni breg, 9857/1, leg: 
26.1.2012, S. Strgulc Krajšek, M. Bjelić 

• vzorec: F61 – MARNO  
Slovenija, Štajerska, ob cesti Rimske Toplice – Hrastnik, vzhodno od naselja Marno, 
gozdni rob, 9866/4, leg: 26.1.2012, S. Strgulc Krajšek, M. Bjelić 

• vzorec: F65 – ZAGORJE 
Slovenija, Zasavje, Zagorje, Toplice, levi breg potoka Medija, rob reguliranega potoka 
Medija, 9955/1, leg: 25.2.2012, M. Bjelić 
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Sahalinski dresnik (Fallopia sachalinensis) 

• vzorec: F50 – CELJE-POLULE(1) 
Slovenija, Štajerska, Celje, Polule, pri avtobusni postaji nasproti šole, ruderalno mesto ob 
cesti, 9757/4, leg: 20.6.2010, M. Škornik 

• vzorec: F53 – CELJE-MEDLOG 
Slovenija, Štajerska, Celje, Medlog, ob povezovalni cesti za štajersko avtocesto, travnat 
nasip ob cesti, 9757/3, leg: 22.9.2010, S. Strgulc Krajšek, T. Pogačnik Lipovec 

 

Češki dresnik (Fallopia × bohemica) 

• vzorec F01 – VIŽMARJE 
Slovenija, Ljubljana, Vižmarje, na Vižmarskem klancu ob Tacenski cesti, ruderalno mesto 
ob cesti, 9852/4, leg: 11.11.2009, S. Strgulc Krajšek 

• vzorec: F02 – KOKRICA  
Slovenija, Gorenjska, Kranj, Naklo, na odcepu s ceste Kranj – Naklo za gorenjsko 
avtocesto (Kranj Zahod), ruderalno mesto ob cesti, 9752/1, leg: 20.4.2010, S. Strgulc 
Krajšek 

• vzorec: F05 – KRANJ  
Slovenija, Gorenjska, Kranj, Savski otok, levi breg reke Save, rečni breg, 9752/3, leg: 
20.4.2010, S. Strgulc Krajšek 

• vzorec: F07 – MEDVODE  
Slovenija, Gorenjska, Medvode, Jeprca, ob peščenem parkirišču ob glavni cesti Jeprca – 
Medvode ob gramoznici, ruderalno mesto ob parkirišču, 9852/1, leg: 20.4.2010, S. Strgulc 
Krajšek  

• vzorec: F09 – ŠENTVID 
Slovenija, Ljubljana, Šentvid, Poljane, ruderalno mesto ob cesti v naselju, 9952/2, leg: 
20.4.2010, S. Strgulc Krajšek  

• vzorec: F24 – BF  
Slovenija, Ljubljana, ob Večni poti, ob potoku Glinščica ob ograji Biotehniške fakultete, 
rob reguliranega potoka Glinščica, 9952/2, leg: 15.4.2010, S. Strgulc Krajšek, S. Anžlovar 

• vzorec: F34 – FUŽINE  
Slovenija, Ljubljana, Studenec, ob PST pri Ljubljanici, 100 m vzhodno od mosta, rečni 
breg, 9953/1, leg: 15.6.2010, S. Strgulc Krajšek 
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• vzorec: F35 – CHENGDUYSKA 
Slovenija, Ljubljana, Fužine, avtobusna postaja Chengdujska, rob ceste, 9953/1, leg: 
15.6.2010, S. Strgulc Krajšek 

• vzorec: F38 – BOKALCE  

Slovenija, Ljubljana, Bokalce, ob kolovozu, 9952/2, leg: 29.7.2010, S. Strgulc Krajšek, B. 
Dolinar 

• vzorec: F49 – CELJE-BREG 
Slovenija, Štajerska, Celje, Breg, ob Dornovem studencu, rob ceste, 9757/4, leg: 
22.9.2010, S. Strgulc Krajšek, T. Pogačnik Lipovec 

• vzorec: F51b – CELJE-KITAJSKA(X) 
Slovenija, Štajerska, Celje, Selce, med Voglajno in Ležnico pred sotočjem, pri podvozu 
pod železniško progo, ruderalno mesto ob cesti, 9757/4, leg: 22.9.2010, S. Strgulc Krajšek, 
T. Pogačnik Lipovec 

• vzorec: F56 – PIRNIČE 
Slovenija, Ljubljanska kotlina, Zgornje Pirniče, ob cesti iz Zg. Pirnič proti pokopališču, 
ruderalno mesto ob cesti, 9852/4, leg: 23.1.2012, S. Strgulc Krajšek 

• vzorec: F57 – VERJE  
Slovenija, Ljubljanska kotlina, Verje, pri mostu čez Savo pod HE Medvode, ruderalno 
mesto ob cesti, 9852/4, leg: 23.1.2012, S. Strgulc Krajšek 

• vzorec: F58 – MEDVODE-KROŽIŠČE 

Slovenija, Gorenjska, Medvode, ob glavni cesti Jeprca – Medvode, ob avtobusni postaji pri 
krožišču na klancu, ruderalno mesto ob cesti, 9852/3, leg: 23.1.2012, S. Strgulc Krajšek 

• vzorec: F66 – BRITOF 
Slovenija, Gorenjska, Kranj, Britof, križišče vzhodno od naselja ob cesti iz smeri Šenčurja, 
ruderalno mesto ob cesti, 9752/1, leg: 2.3.2012, S. Strgulc Krajšek 

• vzorec: F68 – BLED-CESTA SVOBODE 
Slovenija, Gorenjska, Bled, počivališče ob cesti proti Bohinju jugozahodno od Bleda, rob 
počivališča, 9650/2, leg: 2.3.2012, S. Strgulc Krajšek 

• vzorec: F69 – KRANJ-BRDO-AC 
Slovenija, Gorenjska, Kranj, ob cesti Kranj – Kokrica pred nadvozom čez avtocesto, 
ruderalno mesto ob cesti, 9752/1, leg: 2.3.2012, S. Strgulc Krajšek 

 



Bjelić, M. Določevanje dresnikov (Fallopia sect. Reynoutria) z molekulskimi metodami. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in Bio, 2012 

 

• vzorec: F70 – NOMENJ(V) 
Slovenija, Gorenjska, dolina Save Bohinjke, Nomenj, odcep z glavne ceste na vzhodnem 
robu naselja, ruderalno mesto ob cesti, 9750/1, leg: 2.3.2012, S. Strgulc Krajšek 

• vzorec: F71 – NOMENJ(Z) 
Slovenija, Gorenjska, dolina Save Bohinjke, Nomenj, odcep z glavne ceste na zahodnem 
robu naselja, ruderalno mesto ob cesti, 9750/1, leg: 2.3.2012, S. Strgulc Krajšek 

• vzorec: F72 – LJ-BRDO-AC 
Slovenija, Ljubljana, Brdo, izvoz iz avtoceste Brdo, pod podvozom ceste pod avtocesto, 
travnat breg ob cesti, 9952/2, leg: 30.3.2012, S. Strgulc Krajšek, M. Bjelić 

 

Grmasti slakovec (Fallopia baldschuanica) 

• vzorec: F64 – NOVA GORICA 
Slovenija, Vipavska dolina, Nova Gorica, Grčna, pri bencinski črpalki, grmovje ob cesti, 
0047/2, leg: 3.11.2010, N. Jogan 


