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1  UVOD 

 

Ljudje že tisočletja naseljujejo alohtone oziroma tujerodne rastlinske vrste zaradi njihovih 

lastnosti. Če pogledamo na vrt, lahko hitro ugotovimo, da večina rastlin izvira iz tujih 

krajev. Mnogi ljudje pravijo, da je krompir tradicionalna slovenska rastlina. Res si ne 

znamo predstavljati tipičnega nedeljskega kosila brez goveje juhe, praženega krompirja, 

mesa in solate. Toda krompir pravzaprav izvira iz Južne Amerike. Česen in čebulo so k  

nam prinesli iz Srednje Azije, kumare iz Severne Amerike, paradižnik iz Južne Amerike. 

To je le nekaj vsakdanjih primerov rastlin, ki niso avtohtone oziroma domorodne (Kus 

Veenvliet in sod., 2011).   

 

Zelo veliko nam pomeni, da imamo nekje svoj košček zemlje, na katerem pridelamo svežo 

zelenjavo in kakšno okrasno cvetlico, ki nam nato popestri stanovanje. Na začetku so 

ljudje na vrtu pridelovali samo rastline, ki so jih uporabljali v prehrani, kasneje pa so začeli 

v vrtu gojiti tudi rastline v okrasne namene. Na trgu najdemo pestro ponudbo rastlin, ki 

izvirajo z različnih koncev sveta. Če okrasnih rastlin ne moremo kupiti v bližnji trgovini, 

jih lahko naročimo kar po spletu. Toda z vnašanjem okrasnih rastlin delamo okolju več 

škode kot koristi, saj okrasne rastline z vrta lahko tudi »pobegnejo« in si svoj življenjski 

prostor ustvarijo v naravnem okolju.  

 

Seveda pa niso vse okrasne rastline, ki jih gojimo na vrtu, invazivne. Mnoge kulturne  

rastline, ki jih uporabljamo v prehrani, so tujerodne rastline, toda niso invazivne. Veliko 

invazivnih rastlin smo v naš prostor vnesli tudi nenamerno, s pomočjo ptičje krme, s 

prevoznimi sredstvi ali pa kar na obleki. Če tujerodna rastlina v našem okolju ustvari 

sestoje, ki se hitro širijo in obnavljajo, lahko izpodriva naše domorodne rastline.  

 

Invazivne tujerodne rastlinske vrste (ali krajše invazivke) povzročajo spremembe v 

ekosistemih in vplivajo na biotsko raznovrstnost, saj v okolju tekmujejo z domorodnimi 

rastlinskimi vrstami za vire. Invazivne tujerodne rastline vplivajo na domorodne vrste, na 

ekosisteme, gospodarstvo in zdravje ljudi (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2009).  
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Začeli smo se zavedati, da invazivne vrste postajajo ekološki in ekonomski problem. To 

zavedanje je iz leta v leto večje in postaja ne samo lokalni ali regionalni problem, temveč 

kar globalni, saj se z njim srečujejo po celem svetu. V Sloveniji poteka kar nekaj projektov 

in načinov za ozaveščanje javnosti o tem problemu (Cerar, 2012). 

 

V nalogi smo želeli ugotoviti razširjenost in pogostost izbranih invazivnih tujerodnih 

rastlinskih vrst ob reki Krki od izvira v Krški vasi do Otočca. Zanimal nas je tudi odnos 

med pojavljanjem in pogostostjo invazivnih vrst ter značilnostmi obrežnega pasu.  

 

1.1 HIPOTEZE 

 

Postavili smo naslednje hipoteze: 

 

1. Predvidevamo, da se v obrežnem pasu reke Krke pojavljajo številne invazivne 

tujerodne rastlinske vrste.  

2. Pričakujemo razlike glede pojavljanja in številčnosti invazivnih tujerodnih 

rastlinskih vrst po toku navzdol in na različnih bregovih.  

3. Predvidevamo, da na pojavljanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst vplivajo 

razmere v obrežnem pasu in zaledju.  
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2  PREGLED OBJAV 

 

2.1  OPREDELITEV INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLINSKIH VRST 

 

Na območju Slovenije poznamo veliko rastlinskih vrst, ki so domorodne oziroma 

avtohtone. V tem okolju so se razširile same, brez človekovega posredovanja (Wraber, 

1966). 

 

Najdemo pa tudi tujerodne oziroma alohtone vrste, ki so se v okolju znašle najverjetneje s 

človekovo pomočjo. Za definiranje tujerodnih (alohtonih) vrst se uporablja definicija 

Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN – International Union for Conservation of 

Nature), ki je izpeljana iz definicije Konvencije o biološki raznovrstnosti (CBD – 

Convention on Biological Diversity). Definicija IUCN se glasi: »Tujerodna vrsta je vrsta, 

podvrsta ali takson nižje kategorije, ki se nahaja izven območja (pretekle ali sedanje) 

naravne razširjenosti oz. območja, ki bi ga lahko dosegla z naravnim širjenjem (to je izven 

območja naravne razširjenosti, ki ga ni mogla doseči brez neposredne ali posredne 

naselitve ali posredovanja človeka). To vključuje katerikoli del organizma, ki lahko preživi 

in je sposoben razmnoževanja (npr. spolne celice, semena, jajca)« (IUCN guidelines … ,  

2000). 

 

Tujerodne vrste so na nekem območju lahko prisotne že zelo dolgo. Take vrste imenujemo 

arheofiti. Prinesli so jih že pred 16. stoletjem, skupaj s semeni kulturnih rastlin, veliko pa 

jih je prinesla tudi živina, ko so črede pripeljali iz južnih krajev na pašo. Rastline, ki so se 

pojavile po letu 1500, pa imenujemo neofiti. Predstavljajo kar dvajset odstotkov slovenske 

flore. Neofiti so rastlinske vrste, ki so se že popolnoma naturalizirale in se širijo brez 

človekovega vpliva. Razdelimo jih lahko v dve skupini: epekofiti in agriofiti. Epekofiti 

(zaenkrat) uspevajo le v ruderalnih združbah, agriofiti pa so tuje rastlinske vrste, ki so se 

udomačile tudi v naravnih združbah. Nekateri od agriofitov so invazivne vrste, ki se v 

naravnem okolju širijo spontano in posredno ali neposredno izpodrivajo avtohtono floro 

(Jogan, 2000). 
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Invazivne tujerodne vrste ali invazivke so tujerodne vrste, ki se hitro širijo in uspevajo v 

naravnih habitatih. S svojo prisotnostjo in pogostostjo povzročijo opazne spremembe v 

strukturi in funkciji ekosistema (Jogan, 2005).   

 

Jogan (2005) je iz definicije invazivnih tujerodnih vrst izključil določene skupine: 

• Pleveli: rastline, ki uspevajo le na obdelanih ali ruderalnih rastiščih, ki jih človek 

nenehno obdeluje. V naravnih habitatih pa se pojavljajo le prehodno.  

• Efemerofiti: rastline, ki se navadno pojavljajo nekaj let zapored, nato pa zaradi 

neugodnih življenjskih razmer odmrejo. So prehodne vrste.  

• Avtohtone invazivne rastlinske vrste: domače oziroma avtohtone vrste, ki so v 

kratkem času sposobne svojo populacijo razširiti na račun drugih domorodnih vrst. 

S hitrim širjenjem naselijo opuščene površine.  

• Tuje naturalizirane vrste: te vrste ne povzročajo bistvenih sprememb habitatov, v 

katerih uspevajo.   

 

Vsako leto se v naše okolje zanese zelo veliko tujerodnih vrst. Večina teh vrst v novem 

okolju ne preživi, ker se ne morejo prilagoditi na dane življenjske razmere, ali pa je 

premalo osebkov za uspešno razmnoževanje. Glede na populacijsko dinamiko ločimo 

prehodne tujerodne vrste, naturalizirane vrste in invazivne tujerodne vrste. Prehodne 

tujerodne vrste se v nekem novem območju pojavljajo le občasno. Na tem območju se 

lahko občasno razmnožujejo, toda trajnih populacij ne tvorijo. Vzdržujejo se samo s 

ponovnimi naselitvami. Naturalizirane vrste se postopoma prilagodijo na novo okolje, v  

katerem se uspešno razmnožujejo in za svoj obstoj ne potrebujejo človekovega 

posredovanja po ponovni naselitvi osebkov za vzdrževanje populacije. Naturalizirane vrste 

še ne povzročajo velike škode. Čez čas pa lahko postanejo invazivne, če se njihovo število 

poveča (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2009). Populacijska dinamika je shematično 

prikazana na sliki 1.  
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Slika 1: Shematičen prikaz populacijske dinamike (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2009: 

prirejeno po Richardson in sod., 2000). 

 

IUCN je invazivno tujerodno vrsto opredelila kot tujerodno vrsto, ki se je ustalila in 

povzroča spremembe v okolju in ogroža zdravje ljudi, gospodarstvo in/ali domorodno 

biotsko raznovrstnost (IUCN guidelines … , 2000). 

 

Na sliki 2 je grafično prikazano, kako se je število tujerodnih vrst v Evropi povečevalo. Od 

sredine 19. stoletja se je število tujerodnih rastlinskih vrst eksponentno povečevalo. Po letu 

1899 je v Evropo prispelo 50 % tujerodnih vrst, po letu 1962 25 %, po letu 1989 pa 10 %. 

Sedaj se letno pojavlja 6,2 vrste takih, ki se lahko prilagodijo evropskemu prostoru. Pred 

letom 1879 je bilo zabeleženih 50 % tujerodnih vrst, po letu 1969 pa le 10 % (Pyšek in 

sod., 2009).  
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Slika 2: Grafični prikaz povečanja števila invazivnih rastlinskih vrst v Evropi (prirejeno po 

Pyšek in sod., 2009). 

 

  

2.2  ZNAČILNOSTI INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLINSKIH VRST  

 

Invazivna vrsta lahko z uspevanjem v naravnem habitatu in s širjenjem populacij izpodrine 

avtohtone vrste, ki so naseljevale določen habitat. Lahko pa tudi spremeni ekološke 

razmere na rastišču samoniklih oziroma avtohtonih rastlinskih vrst do te mere, da 

onemogoči obstoj avtohtonih vrst (Jogan, 2005).  

 

Značilnosti, ki jih navaja Jogan (2005): 

• kratek življenjski cikel (enoletnice, kratkoživeče trajnice, drevesa in grmi, ki kmalu 

začnejo cveteti), 

• rastline ustvarijo veliko semen, 

• učinkoviti načini raznašanja semen (npr. veter, različne živali), 

• cvetenje pozno poleti in jeseni − zapolnijo »časovno nišo«. 
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Pozno cvetenje je genetsko pogojeno, saj so to kratkodnevne rastline in izvirajo iz tropskih 

in subtropskih krajev. Med ledenimi dobami je ta flora v Evropi izumrla, zato je 

poznopoletna niša cvetenja ostala prosta in zapolnile so jo invazivne tujerodne rastlinske 

vrste (Jogan, 2000).  

 

Invazivke imajo kratek razvojni cikel, se razmnožujejo s semeni in/ali vegetativno. Semena 

invazivk se prenašajo s semeni pridelkov, saj so podobne oblike in velikosti, zato jih je 

težko ločiti pri prebiranju. Dormanca semen zagotavlja periodično kalitev in preprečuje 

kalitev v neugodnih življenjskih razmerah. Semena ostanejo dolgo živa v zemlji. Nekatere 

vrste imajo alelopatski učinek na druge vrste, saj proizvajajo toksine, ki zavirajo rast 

drugih rastlin. V koreninah ali korenikah imajo shranjene velike zaloge ogljikovih 

hidratov, ki zadostujejo za več let mirovanja (Westbrooks, 1998). 

 

Invazivke so zelo enostavne za gojenje, zato so priljubljene pri mnogih vrtnarjih. Rastline 

imajo hitro rast in razmnoževanje, proizvedejo velike količine semen, so odporne proti 

škodljivcem in se dobro razmnožujejo tudi vegetativno. Prav zaradi teh značilnosti je kar 

80 % tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst izvorno okrasnih ali kulturnih rastlin (Kus 

Veenvliet in Veenvliet, 2009).  

 

Invazivke uspevajo na najrazličnejših rastiščih. Največ jih najdemo ob vodnih združbah, iz 

katerih so marsikje skoraj popolnoma izrinile domorodne vrste. Suhih naravnih in 

polnaravnih združb ter gozdov tujerodne invazivke še niso poselile. Mnogo tujerodnih vrst 

je postalo invazivnih na več različnih delih sveta, kamor so bile zanesene. Invazivke imajo 

»invazijski potencial«, ki ga razvijejo v konkurenčno šibkejšem tujem okolju (Jogan, 

2000). Na invazivnost tujerodne vrste pa vpliva tudi to, koliko primerkov rastlin je bilo 

vnesenih, oziroma kako velika je bila količina semen ali drugih razširjevalnih enot (Hierro 

in sod., 2005). 

 

K nam smo invazivne tujerodne rastlinske vrste prinesli namerno ali nenamerno. Pri 

namerni naselitvi gre za vnos tujerodnih rastlin z drugih območij. Človek je tujerodne vrste 

naselil, da bi se v okolju ustalile in da bi od njih imel določene koristi. Naselil je tujerodne 

rastline za namene gozdarstva ali okrasne namene (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2009). 
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Robinijo (Robinia pseudacacia) so na več koncih zasadili gozdarji, žlezavo nedotiko 

(Impatiens glandulifera) pa so načrtno širili čebelarji, saj je zelo medonosna vrsta in 

odlična za jesensko čebeljo pašo (Jogan, 2005).  

 

Pri nenamerni naselitvi pa gre predvsem za prenos in širjenje tujerodnih invazivnih 

rastlinskih vrst. K nenamernemu širjenju je pripomogel tudi človek. Semena ali dele 

rastline je prenesel na obleki, z blatom na obutvi, napravah ali transportnih sredstvih, v 

balastnih vodah ladij. Pogosto jih prinesemo tudi v vrečah s semeni, bombažu ali pa kar v 

osebni prtljagi. Take naselitve so nenamerne in naključne (Wilson in sod., 2009).  

 

Številne invazivne tujerodne rastline so pobegnile z vrtov, botaničnih vrtov in njiv in se 

začele v okolju nenadzorovano širiti. Stara »ubežnica« z vrtov na območju Slovenije je 

deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata). Razširila se je s semeni ali deli rastlin. 

Deljenolistno rudbekijo so zaradi lepega videza v začetku 17. stoletja gojiti tudi v Evropi, 

prvi zapisi o pojavljanju v naravnih združbah v Evropi pa so s konca 18. stoletja. Leta 1868 

je K. Deschmann v nemškem dnevniku zapisal, da raste deljenolistna rudbekija pri 

Ljubljani vzdolž Ižanske ceste in na južnem delu Rožnika (Wraber, 2001). Znano je, da je 

nekaj tujerodnih invazivnih vrst neposredno razširjal človek kot okrasne rastline ali kot 

uporabne rastline. Med njimi so oljna bučka (Echinocystis lobata), deljenolistna rudbekija, 

robinija, žlezava nedotika (Jogan, 2005). 

 

Biološka invazija zajema pet faz: obdobje pred vnosom, vnos, naturalizacija, širjenje in 

zgostitev. Obdobju vnosa lahko sledi naturalizacija (Clout in Williams, 2009). 

Naturalizacijo neke tujerodne vrste lahko opišemo kot: ergaziofit, efemerofit, epekofit, 

agriofit. Ergaziofit uspeva samo kot gojena vrsta na določenem območju. Efemerofit se v 

naravi pojavlja le prehodno. V teh dveh stopnjah brez človekovega posredovanja vrste 

propadejo. Epekofiti so tujerodne vrste, ki so v ruderalnih združbah naturalizirane. Močno 

jih lahko prizadene sprememba gospodarstva (kolobarjenje, čiščenje semen, kemizacija in 

druge spremembe). Agriofiti pa so tujerodne vrste, ki so se prilagodile uspevanju in 

širjenju v naravi. Nekatere vrste so se tako močno ustalile, da so postale invazivne (Jogan, 

2000).  
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Obdobju naturalizacije sledi širjenje. Število tujerodnih vrst narašča do te mere, da doseže 

nasičenosti oziroma zgostitev.  

 

 

Slika 3: Faze invazije (prirejeno po Grice, 2009). 

 

Pomemben vektor širjenja invazivk so reke in potoki. Semena se tako prenašajo na dolge 

razdalje. Na sliki 4 je prikazano, da je prav ob rekah gostota invazivk največja.  

 

 

Slika 4: Največje gostote invazivk (Jogan, 2005). 
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Semena invazivk se širijo tudi z živalmi. Ko živali potujejo, lahko semena raznesejo na 

zelo oddaljene kraje. Tak način širjenja imenujemo zoohorija. Semena imajo posebne 

prilagoditve, s katerimi se oprimejo dlake, perja ptic ali oblačil. Tak način razširjanja 

imenujemo epizoohorija in je značilen za družino Asteraceae. Endozoohorija pa je značilna 

za rastline, ki imajo semena obdana s sočnimi ovoji. Vrsti Parthenocissus quinquefolia in 

Lonicera japonica imata semena obdana s sočnimi ovoji, zaradi katerih jih ptice in druge 

živali pojedo. Semena se nato izločijo z iztrebki na različnih krajih (Rejmanek, 1996). 

Lahko jih raznaša tudi veter.  

 

 

2.3 VPLIVI INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLINSKIH VRST  

 

Invazivne tujerodne rastline imajo vpliv na domorodne ali avtohtone vrste, vplivajo na 

ekosisteme, gospodarstvo in zdravje ljudi. Toda ti vplivi veljajo za velike populacije 

tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Pri majhnem številu osebkov so vplivi zelo majhni in 

težko zaznavni. Lahko slutimo, da imajo rastline negativni vpliv, toda te trditve ne moremo 

znanstveno podpreti. Zato lahko vplive proučujemo šele, ko se populacija dovolj poveča in 

jo je zelo težko odstraniti, ali pa to sploh ni več mogoče (Kus Veenvliet in Veenvliet, 

2009).  

 

Invazivne tujerodne rastlinske vrste z domorodnimi vrstami tekmujejo za hrano, svetlobo, 

življenjski prostor, vodo in druge pomembne življenjske vire (Kus Veenvliet in Veenvliet, 

2009). Žlezava nedotika je še z nekaterimi invazivkami izpodrinila avtohtono obrežno 

vegetacijo vzdolž nekaterih rek in njihovih pritokov. Kjer so gosti sestoji žlezave nedotike, 

ne uspeva nobena domorodna vrsta (Frajman, 2009d). Mnogolistni volčji bob (Lupinus 

polyphyllus) bogati tla z dušikom. Na površinah, ki so revne z mineralnimi snovmi, lahko 

spremeni razmere v prid nitrofilnim vrstam in tako lahko popolnoma spremeni pestrost 

rastlinske združbe (Bačič, 2009d). Topinambur (Helianthus tuberosus) lahko na bregovih 

rek razvije goste sestoje, ki preprečujejo razvoj kalic domorodnih rastlinskih vrst (vrbe, 

jelše) (Bačič, 2009c).  
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Tujerodne vrste lahko v novem okolju spremenijo medvrstne odnose, kroženje mineralnih 

hranil, fizikalne in kemijske dejavnike. Te spremembe vodijo v preobrazbo ekosistema, 

hkrati pa s spremembami tujerodne rastline izpodrivajo domorodne rastline (Essl in 

Rabitsch, 2002). Invazivne tujerodne rastline na novih območjih s hitro rastjo tvorijo goste 

sestoje, ki spremenijo kemijske in fizikalne dejavnike. Spremenjene razmere niso več 

primerne za domorodne rastline, zato jih tujerodne počasi izpodrivajo (Hejda in Pyšek, 

2006).  

 

Tipičen primer, ko je invazivna tujerodna rastlinska vrsta izpodrinila domorodne in 

preobrazila ekosistem, je vodna solata (Pistia stratiotes), ki je bila leta 2001 naseljena v 

potok Topla pri Čateških Toplicah. Vodna solata je prilagojena na tropsko in subtropsko 

podnebje in navadno ne preživi zime v našem okolju. Ker ima voda iz Čateških toplic, ki 

se steka v potok Topla tudi pozimi nad 17 °C, je vodna solata lahko preživela in se uspešno 

spolno ali vegetativno razmnoževala in tako popolnoma prekrila gladino potoka. S tem je 

izpodrinila skoraj vse domorodne vodne rastline in vodne živali, ki so živele v potoku, saj 

je količina kisika v vodi močno upadla (Šajna in sod., 2007). 
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Slika 5: Gosti sestoji vrste Impatiens glandulifera na desnem bregu reke Krke v Soteski 

(foto: Brčon, N. 2012). 

 

Mnoge invazivke imajo negativen vpliv tudi na gospodarstvo. Veliki pajesen (Ailanthus 

altissima) ima agresiven koreninski sistem in lahko povzroča težave na napeljavah (Bačič, 

2009a). Vodna kuga (Elodea canadensis) lahko v primeru zelo gostih sestojev zmanjša 

pretok vode, maši vodne kanale ob hidroelektrarnah, preprečuje sedimentacijo delcev v 

vodi, ovira ribolov in transport (Urbanc-Berčič, 2000). Enoletna suholetnica (Erigeron 

annuus) se na marsikaterem travniku pojavlja v gostih sestojih in ima slabo do škodljivo 

vrednost, kar pa slabo vpliva na živino (Bačič, 2009b). Japonski dresnik (Fallopia 

japonica) lahko prodre skozi asfalt in lahko poškoduje jezove, stavbe, ceste, nasipe in 

druge objekte (Frajman, 2009). Stroški za odstranjevanje orjaškega dežena (Heracleum 

mantegazzianum) iz naselij in sanacije obrežij so zelo visoki (Frajman, 2009c).  

 

Seveda pa imajo invazivke velik vpliv tudi na zdravje ljudi. Pelinolistna žvrklja (Ambrosia 

artemisifolia) je velik krivec za povzročitev jesenskega senenega nahoda. Pelod ambrozije 
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je zelo alergen. Vsaka rastlina lahko razvije do sto milijonov pelodnih zrn, ki se hitro širijo 

po zraku. Raste že po vsem območju Slovenije, tudi na degradiranih površinah ob cestah in 

železnicah (Kofol Seliger, 2001). Rastlinski sok orjaškega dežena v stiku s kožo povzroča 

fitofotodermatitis pod vplivom sončne svetlobe oziroma UV žarkov, saj je orjaški dežen 

fototoksična rastlina. Če sok naključno pride v stik z očmi, pa lahko povzroči trajno ali 

začasno slepoto. Stroški za zdravljenje fitofotodermatitisa so zelo visoki (Frajman, 2009c). 

Rastlina mnogolistni volčji bob vsebuje alkaloide, ki so strupeni za živino in zmanjšujejo 

vrednost krme (Bačič, 2009d).  

 

 

2.4  METODE ODSTRANITVE IN NADZORA RASTLIN 

 

Na sliki 6 je razvidno, da za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami 

veljajo štiri ravni ukrepanja. Prva raven je nadzor vnosa in zgodnje zaznavanje. Tu 

invazivnost še ni zaznavna, napor in finančna sredstva so minimalna. Ta raven je zelo 

učinkovita, zato je smiselno, da se vzpostavi tak način obveščanja in odstranjevanja. Bolj 

kot se tujerodne vrste prilagajajo okolju, višji so finančni stroški in večji je napor za 

odstranitev rastlin ali pa vsaj za omejitev širjenja. Uspešnost ukrepov pa se z večanjem 

številčnosti populacije invazivnih vrst zmanjšuje. Škoda, ki jo pri tem storijo tujerodne 

invazivne vrste, je zelo visoka. Zato je smiselno ozaveščanje in zaznavanje prvih žarišč v 

začetnih fazah, saj je takrat odstranjevanje zelo uspešno, finančni stroški in napor pa so 

minimalni (Kus Veenvliet, 2009).  
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iz korenin. Tu gre za uporabo fizičnih in kemičnih metod (Bačič, 2009a). Tudi pri vrsti 

Fallopia japonica je treba metode med seboj kombinirati (Bailey in sod., 2009). 

 

Za uničevanje mladih rastlin ali kalic je najbolj učinkovito prekopavanje ali izkoreninjenje. 

Rastline lahko tudi pokosimo. Kanadsko zlato rozgo – Solidago canadensis in orjaško 

zlato rozgo – Solidago gigantea pokosimo dvakrat letno – najbolje pred cvetenjem. 

Rastline s tem ne iztrebimo, ampak samo zmanjšamo številčnost. Kosimo vedno pred 

cvetenjem oziroma pred zrelostjo semen (Strgulc Krajšek, 2009b in 2009c). Invazivke 

zatirajo tudi z ognjem z uporabo ožigalnikov. Rastlini poškodujejo povrhnjico in tako se 

začne sušiti. Bolj učinkovita je ta metoda pri širokolistnih kot pri ozkolistnih rastlinah 

(Bačič in Frajman, 2009). Pri mnogih rastlinah je potrebno večletno izkopavanje ali košnja 

mladih rastlin pred cvetenjem, da se izčrpa zaloga semen v tleh. Kjer so bile rastline 

uspešno odstranjene, je treba na prazno mesto zasejati avtohtone rastline, saj bi druge 

invazivke hitro naselile prazen prostor (Frajman, 2009d).  

 

Pri kemičnem zatiranju rastlin oziroma pri uporabi herbicidov moramo biti še posebej 

pozorni, saj moramo z njimi ravnati v skladu z navodili in zakonodajo. Uporabo kemičnih 

substanc priporočajo takrat, ko je korist nadzora invazivk večja od negativnih učinkov, ali 

ko druge metode niso primerne. Kako bo herbicid deloval, je odvisno tudi od tehničnih, 

abiotskih in biotskih dejavnikov. Pri tehniki nanosa je treba poznati tudi, kam je sploh 

treba nanesti herbicid, kdaj se ga nanese, v kolikšni količini, imeti pa je treba tudi določene 

izkušnje. Pri abiotskih dejavnikih so pomembni predvsem vremenski pogoji, značilnosti 

prsti in kemične značilnosti vod v okolici. Pri biotski dejavnikih pa so pomembne 

sistematske skupine rastlin, rastna aktivnost, življenjski cikel in razvojna stopnja rastlin 

(Bačič in Frajman, 2009).  

 

Pri biotičnem varstvu škodljive rastline odstranimo z živimi organizmi. Toda ta metoda 

zahteva vnos tujerodnih organizmov, ker rastlina v novem okolju nima naravnih 

sovražnikov. S tem ko zanesemo nov tujerodni organizem, obstaja veliko tveganje, kako 

bo deloval na domorodne vrste. S tem lahko povzročimo več škode kot koristi, zato je ta 

metoda stroga nadzorovana (Clewley in sod., 2012). Biotično varstvo v Sloveniji ureja 

Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin. Ta pravilnik določa postopke za ravnanje oziroma 
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uporabo tujerodnih organizmov in vsebuje seznam avtohtonih in alohtonih vrst za biotično 

varstvo (Bačič in Frajman, 2009).  

 

2.5  INVAZIVNE TUJERODNE RASTLINSKE VRSTE V SLOVENIJI 

 

Jogan (2005) navaja, da v Sloveniji nekaj let nazaj ni bilo sistematičnega kartiranja 

invazivnih tujerodnih vrst. Tudi tujerodne ubežnice z vrtov so bile pri kartiranju prezrte, 

saj je njihovo pojavljanje veljalo za prehodno. Težko je potegniti črto in ločiti, katere vrste 

so invazivne, saj so nekatere vrste le lokalno invazivne, nekatere pa so šele začele kazati 

svoj invazijski potencial (Jogan, 2007). 

 

Preglednica 1: Seznam invazivnih vrst višjih rastlin v Sloveniji: krepki tisk označuje 

najbolj problematične invazivne vrste v Sloveniji (Jogan, 2007). 

 
Latinsko ime Slovensko ime 

Acer negundo L.  amerikanski javor 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle  veliki pajesen 

Ambrosia artemisiifolia L.  pelinolistna žvrklja  

Artemisia verlotiorum Lamotte  Verlotov pelin 

Asclepias syriaca L. sirska svilnica 

Aster laevis L.  gladka nebina 

Aster lanceolatus Willd. suličastolistna nebina 

Aster novae-angliae L. novoanglijska nebina 

Aster novi-belgii L. virginijska nebina 

Aster sqamatus (Spreng.) Hieron. luskasta nebina 

Aster tradescantii auct. eur., non L. drobnocvetna nebina 

Aster x salignus Willd. vrbovolistna nebina 

Bidens frondosa L. črnoplodni mrkač 

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. navadna papirjevka 

Buddleja davidii Fanch. davidova budleja 

Cercis siliquastrum L. navadni jadikovec 
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Cuscuta campestris Yunck. poljska predenica 

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray oljna bučka 

Elodea canadensis Michx. račja zel, vodna kuga 

Erigeron annuus (L.) Pers. enoletna suholetnica 

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub grmasti slakovec 

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. japonski dresnik 

Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr. sahalinski dresnik 

Helianthus tuberosus L. laška repa, topinambur 

Impatiens glandulifera Royle žlezava nedotika 

Lindernia dubia (L.) Pennell. dvomljiva lindernija 

Lonicera japonica Thunb. japonsko kosteničje 

Lupinus polyphyllus Lindl. mnogolistni volčji bob  

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. navadna vinika 

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. kalinolistni pokalec 

Pistia stratiotes L. vodna solata 

Quercus rubra L. rdeči hrast 

Robinia pseudacacia L. robinija  

Rudbeckia laciniata L. deljenolistna rudbekija 

Solidago canadensis L. kanadska zlata rozga 

Solidago gigantea Aiton orjaška zlata rozga 

Spiraea japonica L. f. japonska medvejka 

Thuja orientalis L. vzhodni klek 

 

Invazivne tujerodne rastlinske vrste izvirajo iz podnebno podobnih predelov, kot so 

vzhodna Azija (vzhodna Kitajska, Japonska, južna Koreja), severna Argentina, Južna 

Afrika, jugovzhod Severne Amerike in jugovzhodna Avstralija. Invazivke, ki jih najdemo 

v Sloveniji, izvirajo pretežno iz vzhodne Azije in Severne Amerike (Jogan, 2005).  
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Slika 7: Zgostitve podatkov o pojavljanju tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst pred letom 

1980 in po letu 1980 (Jogan, 2005). 

 

Na sliki 7 je razvidno, da so invazivne tujerodne rastlinske vrste postale resen problem 

predvsem po letu 1980. Pred letom 1980 pa so bile invazivke omejene le na urbana 

območja (Jogan, 2005).  

 

V Slovenijo so invazivne tujerodne rastlinske vrste prišle z namernim ali nenamernim 

vnosom človeka, ali pa iz sosednjih držav po naravni poti. Preko Primorske (jugozahodna 

pot) so se k nam razširile pelinolistna žvrklja (ambrozija) – Ambrosia artemisiifolia, 

srakoperka – Muhlenbergia schreberi in raznozobi grint – Senecio inaequidens. Preko 

Štajerske s Prekmurjem (severovzhodna pot) pa so se k nam razširile sibirska 

krvomočnica– Geranium sibiricum in latasta kislica – Rumex thyrsiflorus. K širjenju teh 

tujih vrst v Slovenijo so pripomogle tudi reke (Jogan, 2000).  

 

Na robovih gozda sta zelo pogosti vrsti veliki pajesen – Ailanthus altissima in robinija – 

Robinia pseudacacia. Na Primorskem sta pogosti invazivni tujerodni rastlinski vrsti 

japonska medvejka – Spiraea japonica in japonsko kosteničevje – Lonicera japonica. 

Problem v gozdovih je tudi vnos rdečega hrasta – Quercus rubra in gladkega bora – Pinus 

strobus. Na skalovju so se naselile budleja – Buddleja davidii, nekatere panešplje – 

Cotoneaster horizontalis, klek – Thuja orientalis in vinike – Parthenocyssus spp. (Jogan, 

2000). 
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Malo manj ogroženi so predeli nad 600 m nadmorske višine. Toda na toplih legah se nad 

1000 m širita tudi japonski dresnik – Fallopia japonica in mnogolistni volčji bob – 

Lupinus polyphyllus (Jogan, 2009c). 

 

Robinia pseudacacia, Solidago gigantea, Fallopia japonica, Fallopia x bohemica, 

Rudbeckia laciniata in Helianthus tuberosus so taksoni s potencialno najbolj negativnim 

učinkom na vrstno pestrost v naravnih habitatih. Z invazivkami so najbolj okužena 

območja obrežnih pasov ter poplavni in močvirni gozdovi (Zelnik, 2012).  

 

 

2.6  OPIS IZBRANIH INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST 

 

Acer negundo (amerikanski javor) je listopadno drevo iz družine javorovk (Aceraceae). 

Vrsta je cenjena pri vrtnarjih zaradi hitre začetne rasti. Najdemo ga ob rekah, železnicah, 

cestah, na ruderalnih mestih in na gozdnih robovih. Naravno je razširjen v Severni Ameriki 

(Strgulc Krajšek, 2009a). 

 

Opis: zraste do 20 m visoko. Listi so pernato deljeni, sestavljeni iz različnega števila 

lističev (pogosto trije ali pet lističev, mlade rastline manj), ki so podolgasto jajčaste oblike 

s koničastim vrhom. Cvetovi so združeni v grozdasta socvetja. Plodovi so dvosemenski, 

nato v zrelosti razpadejo na dva plodiča. Plodiči imajo do 3 cm dolgo ploščato krilce 

(Strgulc Krajšek, 2009a).  

 

Ambrosia artemisiifolia (pelinolistna žvrklja, ambrozija) je enoletnica iz družine nebinovk 

(Asteraceae). Naseljuje pašnike, travnike, njive, suha prodišča, raste ob cestah, železniških 

nasipih. Pojavlja se tudi na obdelanih njivah kot trdovraten plevel. Naravno je razširjena v 

Severni Ameriki (Kofol Seliger, 2001). 

 

Opis: zraste nekaj dm visoko, lahko tudi do 2 m. Listi so nameščeni spiralasto, dvakrat 

pernato deljeni s suličasti ali črtalastimi roglji. Moški koški so združeni v klasasto socvetje, 

ki se razvije na vrhu poganjkov. Ženski koški se razvijejo nižje na poganjkih. Plod je otrdel 
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in ima bodičaste izrastke (Jogan, 2009a). Nekatera semena ostanejo v zemlji kaljiva več 

desetletij (Darlington, 1922).  

 

Bidens frondosa (črnoplodni mrkač) je enoletna rastlina iz družine nebinovk (Asteraceae). 

Raste v vlažnih habitatih, predvsem ob rekah, potokih, stoječih vodah, jarkih. Dobro 

uspeva tudi na bolj sušnih območjih, kjer izpodriva domorodne vrste mrkačev. Naravno je 

razširjen v Severni Ameriki (Frajman, 2009a). 

 

Opis: zraste do 120 cm visoko. Listi so nasprotno nameščeni, enkrat pernato deljeni z 

grobo nažaganim robom. Steblo je nekoliko štirirobo. Cvetovi so združeni v koške, ki so 

obdani z dvema obročema ovojkovih listov. Plodovi so rožke, ki se prenašajo s 

z epizoohorijo (Frajman, 2009a).  

 

Echinocystis lobata (oljna bučka) je enoletna ovijalka iz družine bučevk (Cucurbitaceac). 

Raste predvsem v listopadnih gozdovih, kjer je dovolj svetlobe, na grmičevju ob vodah in 

gozdnih jasah. Naravno je razširjena v Severni Ameriki (Martinčič in sod., 2007).  

 

Opis: zraste 10 do 12 m visoko. Za oprijemanje uporablja vitice. Listi so 5-krpi. Cvetovi so 

zelenkaste do bele barve, enospolni, dvodomni. Plodovi so ovalne oblike, zelene barve in 

prekriti z bodicami (Silvertown, 1985). 

 

Erigeron annuus (enoletna suholetnica) je eno- ali dvoletnica, lahko tudi trajnica iz 

družine nebinovk (Asteraceae). Raste ob cestah, na gradbiščih, na opuščenih kmetijskih 

površinah, suhih do vlažnih travnikih ali pa v okolici hiš. Naravno je razširjena v Severni 

Ameriki (Bačič, 2009b).  

 

Opis: zraste od 40 do 100 cm visoko. Listi so nameščeni spiralno. Spodnji listi so narobe 

jajčasti, dolgi do 10 cm in pecljati. Zgornji listi pa so suličasti, nazobčani in sedeči. Steblo 

je dlakavo in na vrhu razvejano. Cvetovi so združeni v koške, ki so zelo številni. Plodovi 

so rožke, ki jih raznaša veter (Bačič, 2009b).  
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Fallopia japonica (japonski dresnik) je zelnata trajnica iz družine dresnovk 

(Polygonaceae). Raste na zmerno vlažnih rastiščih ob rekah in potokih. Naravno je 

razširjena v Vzhodni Aziji (Frajman, 2009b).    

 

Opis: zraste 2 do 3 m visoko. Nadzemni poganjki so grmičasto razrasli. Listi so oblikovani 

jajčasto, pri dnu so plitvo srčasti in priostreni. Nad kolencem steblo obdaja listna škornjica. 

Steblo je votlo in debelo do 2 cm. Spomladi iz močno razrastle korenike zrastejo mladi 

poganjki. Cvetovi so bele do zelene barve in združeni v latasta socvetja. Plod je trikotni 

orešek (Jogan, 2006). 

 

Impatiens glandulifera (žlezava nedotika) je enoletnica iz družine nedotikovk 

(Balsaminaceae). Raste ob cestah, rekah, potokih, na robovih gozdov. Naravno je 

razširjena v Indiji in Himalaji (Frajman, 2009d). 

 

Opis: zraste do dva metra visoko. Listi so nameščeni nasprotno, jajčasto suličasti, grobo 

nazobčani in z žleznimi laski na peclju. Steblo je golo, kolenčasto odebeljeno, sočno in 

votlo. Cvetovi so škrlatno ali rožnato obarvani in združeni v grozdasta socvetja. Plodovi so 

glavice, ki se eksplozivno razprejo in izvržejo številna semena (Frajman, 2003). 

 

Parthenocissus quinquefolia (navadna vinika) je vzpenjalka iz družine vinikovk 

(Vitaceae). Raste v senčnih in sušnih predelih. Naravno je razširjena v Severni Ameriki 

(Martinčič in sod., 2007).  

 

Opis: na površine (drevesa, zidove) se pritrdi z oprijemalnimi ploščicami na koncu vitic. 

Listi so dlanasto deljeni, sestavljeni iz petih lističev, ki so suličaste oblike. Jeseni se listi 

obarvajo rdeče. Cvetovi so zelene do rumene barve, drobni in združeni v socvetja. Plodovi 

so temno modre jagode, ki jih raznašajo ptiči. (Martinčič in sod., 2007). 

 

Robinia pseudacacia (robinija) je listopadno drevo iz družine metuljnic (Fabaceae). 

Naravno je razširjena v Severni Ameriki (Martinčič in sod., 2007). 
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Opis: zraste do 30 m visoko. Listi so lihopernato sestavljeni iz 9 do 21 premenjalno 

nameščenih lističev. Lističi so kratkopecljati, goli in celorobi. Kjer je listni pecelj pritrjen 

na vejo, se razvijeta dva trna. Cvetovi so združeni v grozdasta socvetja. Plodovi imajo 

obliko stroka (Brus, 2004).  

 

Rudbeckia laciniata (deljenolistna rudbekija) je zelnata trajnica iz družine košarnic 

(Asteraceae). Raste na bolj vlažnih območjih ob rekah, potokih, mlakah, ribnikih in na 

robovih gozdov. Naravno je razširjena v Severni Ameriki (Frajman, 2009e).   

 

Opis: Listi so nameščeni premenjalno, pernato deljeni in po spodnji strani ter po robu 

kratkodlakavi. Cvetovi so drobni in združeni v glavičasta socvetja (koške). Na obodu 

koška so zlatorumeni jezičasti cvetovi, cevasti cvetovi pa so zeleno rumeni in združeni v 

koške (Wraber, 2001). 

 

Solidago canadensis (kanadska zlata rozga) je zelnata trajnica iz družine nebinovk 

(Asteraceae). Raste ob rekah, potokih, železniških progah, ob gozdovih, v bližini naselij. 

Naravno je razširjena v Severni Ameriki (Martinčič in sod., 2007). 

 

Opis: zraste od 70 do 210 cm visoko. Listi so nameščeni spiralno, sedeči ali kratko pecljati, 

suličasti in dlakavi po spodnji strani. Listni rob je nazobčan. Steblo je zgoraj dlakavo, 

spodaj pa golo. Cvetovi so združeni v koške, ki so rumene barve. Plod je rožka, ki se 

razširja z vetrom (Strgulc Krajšek, 2009b).  

 

Solidago gigantea (orjaška zlata rozga) je zelnata trajnica iz družine nebinovk 

(Asteraceae). Raste ob železniških progah, na opuščenih kmetijskih površinah, gozdnih 

robovih, ob rekah, potokih. Naravno je razširjena v Severni Ameriki (Martinčič in sod., 

2007) 

 

Opis: zraste od 30 do 280 cm visoko. Listi so nameščeni spiralno, sedeči ali kratko pecljati. 

Listni rob je nazobčan. Cvetovi so rumene barve in združeni v koške. Plodovi so rožke, ki 

se razširjajo z vetrom. Kanadska in orjaška zlata rozga sta si zelo podobni. Razlikujemo jih 

po tem, da ima kanadska zlata rozga gornje dele poganjkov in steblo pri vrhu dlakavo, 
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orjaška zlata rozga pa ima gola stebla. Orjaška zlata rozga ima tudi večje jezičaste cvetove 

v koških (Strgulc Krajšek, 2009c).  

 

Spiraea japonica (japonska medvejka) je lesnata trajnica iz družine rožnic (Rosaceae). 

Raste ob gozdnih robovih, cestah, rekah, potokih in v podrasti nižinskih gozdov (Martinčič 

in sod., 2007). 

 

Opis: je grm, ki zraste od 0,5 do 2 m visoko. Listi so spiralno nameščeni, kratkopecljati, 

ovalno podolgovati. Listni rob je močno nazobčan. Cvetovi so svetlo do temno rožnati in 

združeni v češuljasta socvetja (kobule) (Jogan, 2009b). 
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3  OPIS MESTA RAZISKAV 

 

3.1  SUHA KRAJINA IN NOVOMEŠKA POKRAJINA 

 

Suha krajina je območje od Dobrepolja do spodnje Temenice, od Višnjanskega potoka in 

Šentviške kotline do Soteske in Roga ter severnega konca Kočevske Male gore. Je ena 

najbolj kraških pokrajin v Sloveniji, saj veliko površja pokriva apnenec, malo je tudi 

dolomita. Več dolomita je v dolini reke Krke in severno od nje. V severnem delu Suhe 

krajine se pojavlja tudi glina, ki nastaja s preperevanjem apnenca in dolomita. Na apnencu 

je rjava pokarbonatna prst, na dolomitu pa so plitvejše rendzine (Belec in sod., 1998). 

 

Suha krajina ima zmerno celinsko podnebje. Povprečne oktobrske padavine so višje kot 

aprilske. Povprečna temperatura je 8 °C, povprečna januarska temperatura je -2,4 °C, 

povprečna julijska pa 17,6 °C. Rečni režim je dežno-snežni (Belec in sod.,1998). 

 

Novomeška pokrajina spada v zahodno Krško kotlino. Delimo jo na štiri dele: Topliški 

predel,  Zaloška kotlinica, osrednji del z Novim mestom in Podgorje. Hribovje Topliškega 

predela pokriva apnenec. Nižji deli Topliškega predela in osrednji del z Novim mestom pa 

prekrivajo terciarna glina in ilovica s kosi roženca. S severnega pobočja Gorjancev do reke 

Krke na Otočcu segata apnenec in dolomit. Zahodni del Podgorja je sestavljen predvsem iz 

dolomita. Ob reki in njenih pritokih so se zaradi vlažnosti razvili gleji in psevdogleji. Na 

bolj sušnem pesku pa so obrečne prsti. Na oglejeni prsti uspeva vlagoljubno travniško 

rastje, na bolj sušnih tleh pa so gojeni travniki (Belec in sod.,1998).  

 

Podnebje v novomeški pokrajini je zmerno celinsko. Poletja so topla, zime pa so 

razmeroma mrzle. Višek padavin je junija, najmanj padavin pa je februarja. V višjih 

predelih Gorjancev se pojavlja gorsko podnebje. Povprečna letna temperatura znaša 9,4 °C. 

povprečna januarska temperatura znaša – 1,3 °C, povprečna junijska pa 19,3 °C (Belec in 

sod.,1998). 
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3.2  REKA KRKA 

 

Reka Krka si je pot utrla na meji med predalpskim in kraško-dinarskim območjem. Do 

Straže je prva kraška reka, nato pa se njen tok umiri in razširi in tako teče do Bele Cerkve. 

V zgornjem toku teče v globokem kraškem dolu in Višnjica je njen edini večji pritok. V 

srednjem in spodnjem toku včasih tudi poplavlja. Spodnji tok Krke pa je bolj umirjen in 

širok z nizkimi bregovi. Pri Brežicah pa se Krka izlije v Savo (Klemenčič in Bogataj, 

1995). 

 

Dolino zgornje Krke lahko razdelimo na tri dele: prvi sega od izvira do Zagradca, drugi od 

Zagradca do Dvora, tretji pa od Dvora do Soteske. Od izvira do Podbukovja teče reka po 

široki naplavni ravnici, pod Gabrovčcem pa se začne kanjonska struga. Nad izvirom reke 

je 220 metrov dolga Krška jama. Iz jame priteče voda le ob povodnji. Pri Zagradcu se 

struga razširi in reko spremljajo široke terase, pod Žužemberkom pa so bregovi položnejši. 

Pri Dvoru teče Krka po ozki dolini med dvemi tektonskimi rebri (Knez in Bogataj, 1983). 

 

V zgornjem toku v Suhi krajini ima Krka malo površinskih pritokov. Vodo sprejema iz 

številnih kraških izvirov ob strugi. V Novomeški pokrajini pa je veliko neprepustnega 

dolomita in terciarnih usedlin, zato Krka dobi veliko površinskih pritokov: Radešica, 

Sušica, Prečna, Temenica, Težka voda, Bršljinski potok in še več manjših pritokov. 

Povprečni strmec od izvira do Gorenjega polja je zaradi lehnjakovih pragov 3,5 ‰. Od 

Zaloške kotlinice do Češče vasi je povprečni strmec le 0,2 ‰ (Belec in sod.,1998). 

 

Reka Krka je edina slovenska reka, ki tvori lehnjakove pragove. Lehnjak imenujejo tudi 

lahkovec ali lahki kamen. Nastaja tam, kjer se rečna voda meša s pritoki z dolomitnih 

predelov. Lehnjakovi pragovi so pregrade iz rastočega kamna lehnjaka, ki nastane z 

usedanjem raztopljenega apnenca na vodne rastline. Rastline nato odmrejo, kamnina pa je 

votla in lahka, zato je dobila tudi tako ime. V preteklosti so lehnjak žagali in uporabljali v 

gradbeništvu. Danes pa je taka dejavnost prepovedana. Največji pragovi so v Žužemberku, 

Dvoru in Podgozdu (Knez in Bogataj, 1983). 
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Reka Krka spada v drugi in tretji kakovostni razred. Na petih merilnih območjih (izvir 

Krke, Krška vas,Gornja Gomila, Srebrniče in Podbukovje) so od leta 2002 do leta 2006 

opravljali kemijske analize, ki pokažejo kakovost vodotokov v Sloveniji. Leta 2006 so na 

izviru ugotovili pojav atrazina, na ostalih mestih pa je bilo dobro kemijsko stanje. Atrazin 

je herbicid, ki se je v preteklosti uporabljal za zatiranje širokolistnih plevelov in trav v 

kmetijstvu (Ambrožič in sod., 2008). 

 

V preteklosti sta bili pomembni gospodarski dejavnosti na Dolenjskem ob reki Krki 

mlinarstvo in žagarstvo. Mlini so bili na obeh bregovih Krke in so mleli žito za veliko 

zaledje. Po 2. svetovni vojni so mlinarstvo in žagarstvo počasi začeli opuščati (Knez in 

Bogataj, 1983). 

 

 

Slika 8: Izvir reke Krke v Krški vasi (foto: Brčon, N. 2012). 
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Slika 9: Reka Krka pri Velikem Globokem (foto: Brčon, N. 2012). 

 

 

Slika 10: Reka Krka pri Šmihelu (foto: Brčon, N. 2012). 
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Slika11: Reka Krka pri Žužemberku (foto: Brčon, N. 2012). 

 

 

Slika 12: Reka Krka pri Dvoru (foto: Brčon, N. 2012). 
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Slika 13: Reka Krka v Novem mestu (foto: Brčon, N. 2012). 

 

 

Slika 14: Reka Krka pri Otočcu (foto: Brčon, N. 2012).  
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4  METODE DELA 

 

4.1  IZBIRA INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLINSKIH VRST 

 

Na začetku smo določili, katere invazivne tujerodne rastline bomo spremljali na terenu. S 

pomočjo seznama tujerodnih invazivk (Jogan, 2007) smo ugotovili, katere tujerodne 

rastline so invazivne v Sloveniji. Nato pa smo v Gradivu za Atlas flore Slovenije preverili, 

katere tujerodne invazivke se pojavljajo na območju reke Krke. Te so: Acer negundo, 

Ambrosia artemisiifolia, Bidens frondosa, Echinocystis lobata, Erigeron annuus, Robinia 

pseudacacia, Rudbeckia laciniata, Solidago canadensis in Solidago gigantea (Gradivo za 

Atlas flore Slovenije, 2001). 

 

Pri popisovanju rastlin pa smo bili pozorni tudi na morebitne druge tujerodne invazivne 

rastlinske vrste, ki so na seznamu invazivnih vrst višjih rastlin v Sloveniji (Jogan, 2007, 

preglednica 1), niso pa bile zabeležene v gradivu za Atlas flore Slovenije za naše območje 

popisovanja.  

 

 

4.2  TERENSKO DELO 

 

Delo na terenu je potekalo od izvira reke Krke v Krški vasi do Otočca. Popis je potekal od 

25. 7. 2012 do 21. 8. 2012. Uporabili smo metodo opazovanja, rastlinske vrste pa določili s 

pomočjo Male flore Slovenije (Martinčič in  sod., 2007).  

 

Območje popisovanja smo razdelili na odseke, ki so bili različno dolgi. Odseke smo 

oblikovali glede na ugotovljene spremembe v širši okoljski oceni (zaledje, širina in 

sklenjenost obrežne vegetacije, oblika in sprememba rečne struge, struktura bregov, vrste 

posegov v rečni breg, spodjedanje bregov in prisotnost brzic, tolmunov in meandrov) ali pa 

od pojavljanja in številčnosti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Nov odsek smo 

oblikovali, ko se je kakšen od preučevanih znakov spremenil. Koordinate smo določili s 

pomočjo kart Atlasa okolja (spletna stran Agencije RS za okolje).  
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Slika 15: Zemljevid reke Krke 1/9 z ozna

 

Slika 16: Zemljevid reke Krke 2/9 z ozna

1:20.000). 
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Zemljevid reke Krke 1/9 z označenimi odseki 1 do 9 (vir: Atlas 

Slika 16: Zemljevid reke Krke 2/9 z označenimi odseki 10 do 17 (vir: Atlas okolja, 

31 

od Krške vasi do Otočca 
Biologija in gospodinjstvo, 2013               

 

enimi odseki 1 do 9 (vir: Atlas okolja, 1:20.000). 

 

7 (vir: Atlas okolja, 
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Slika 17: Zemljevid reke Krke 3/9 z ozna

1:20.000). 

Slika 18: Zemljevid reke Krke 4/9 z ozna

1:20.000). 
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Slika 17: Zemljevid reke Krke 3/9 z označenimi odseki 18 do 25 (vir: Atlas okolja, 

Slika 18: Zemljevid reke Krke 4/9 z označenimi odseki 26 do 33 (vir: Atlas okolja, 
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enimi odseki 18 do 25 (vir: Atlas okolja, 

 

3 (vir: Atlas okolja, 
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Slika 19: Zemljevid reke Krke 5/9 z ozna

1:20.000). 

Slika 20: Zemljevid reke Krke 

1:20.000). 
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Slika 19: Zemljevid reke Krke 5/9 z označenimi odseki 34 do 40 (vir: Atlas okolja, 

: Zemljevid reke Krke 6/9 z označenimi odseki 41 do 49 
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enimi odseki 34 do 40 (vir: Atlas okolja, 

 

 (vir: Atlas okolja, 
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Slika 21: Zemljevid reke Krke 7/9 z ozna

1:20.000). 

Slika 22: Zemljevid reke Krke 8/9 z ozna

1:20.000). 
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Zemljevid reke Krke 7/9 z označenimi odseki 50 do 56 (vir: Atlas okolja, 

Slika 22: Zemljevid reke Krke 8/9 z označenimi odseki 57 do 65 (vir: Atlas okolja, 
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enimi odseki 50 do 56 (vir: Atlas okolja, 

 

enimi odseki 57 do 65 (vir: Atlas okolja, 
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Slika 23: Zemljevid reke Krke 9/9 z ozna

1:20.000). 

 

Popis smo izvedli na desnem in levem bregu reke Krke. 

bregovih. Za vsak odsek smo izpolnili vprašalnik

delov. Prvi del vprašalnika 

širšo okoljsko oceno. Priredile in dopolnile so ga Alenka Gaberš

Valentina Klenovšek Mavrič

razmer nižinskih vodotokov, ki te

upoštevajo tudi zaledne razmere. 

vprašalnika zajema dvanajst zna

spremembo rečne struge, strukturo bregov 

 

V drugem delu pa smo izvedli popis tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst.

vprašalnika je zajemal osem vprašanj, ki so se nanašala na obseg, pojavnost in f

fazo tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. 

Blanquetu s petstopenjsko lestvico. Prva stopnja vklju

pokrovnost. Ker smo mnogo rastlin našli tudi posami
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Slika 23: Zemljevid reke Krke 9/9 z označenimi odseki 66 do 73 (vir: Atlas

Popis smo izvedli na desnem in levem bregu reke Krke. Odseki so bili

Za vsak odsek smo izpolnili vprašalnik (Priloga A), ki je 

delov. Prvi del vprašalnika je zasnovan na Petersenovi (1992) RCE metodi

Priredile in dopolnile so ga Alenka Gaberščik, Maja Haler in 

Valentina Klenovšek Mavrič. RCE metoda je narejena za ocenjevaje fizi

razmer nižinskih vodotokov, ki tečejo po kmetijsko obdelovalnih površinah. Pri tem se 

poštevajo tudi zaledne razmere. V prvem delu smo naredili širšo okoljsko oceno. Ta del 

vprašalnika zajema dvanajst značilnosti vodotoka, ki opredeljuje obrežni pas, obliko in 

ne struge, strukturo bregov in zaledje. 

drugem delu pa smo izvedli popis tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst.

vprašalnika je zajemal osem vprašanj, ki so se nanašala na obseg, pojavnost in f

fazo tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Oceno pokrovnosti smo dolo

Blanquetu s petstopenjsko lestvico. Prva stopnja vključuje rastline, ki imajo od 0

vnost. Ker smo mnogo rastlin našli tudi posamično, smo to stopnjo razd
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enimi odseki 66 do 73 (vir: Atlas okolja, 

i so bili isti na obeh 

, ki je sestavljen iz dveh 

Petersenovi (1992) RCE metodi in se nanaša na 

Priredile in dopolnile so ga Alenka Gaberščik, Maja Haler in 

fizičnih in bioloških 

o kmetijsko obdelovalnih površinah. Pri tem se 

širšo okoljsko oceno. Ta del 

, ki opredeljuje obrežni pas, obliko in 

drugem delu pa smo izvedli popis tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Ta del 

vprašalnika je zajemal osem vprašanj, ki so se nanašala na obseg, pojavnost in fenološko 

Oceno pokrovnosti smo določili po Braun-

uje rastline, ki imajo od 0−5 % 

smo to stopnjo razdelili na dva 



36 

Brčon N. Razširjenost izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst … od Krške vasi do Otočca 
    Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, PeF, BF, Program Biologija in gospodinjstvo, 2013               
 

dela. Prvi del vključuje posamične rastline, ki imajo od 0−0,5 % pokrovnost, drugi del pa 

od 0,5−5 % pokrovnost. 

 

 

4.3  OBDELAVA PODATKOV 

 

4.3.1   Značilnosti vodotoka Krke in popis posameznih invazivnih vrst 

 

S pomočjo programa MS Office Excel 2007 smo izdelali grafikone, ki prikazujejo globino 

vode, hitrost vodnega toka, vodno vegetacijo in višino obrežne vegetacije. Izdelali smo 

tudi grafikone za prisotnost izbranih invazivnih rastlin in pojavnost izbranih invazivnih 

rastlin glede na del obrežnega pasu. Pojavljanje vsakega parametra je glede na celoten 

vodotok prikazan v deležih oziroma odstotkih. 

 

4.3.2 Pojavljanje in pogostost izbranih invazivnih vrst vzdolž vodotoka Krke 

 

Podatke o prisotnosti in obsegu izbranih invazivnih rastlinskih vrst smo vnesli v program 

MS Office Excel 2007. Podatke smo nato obdelali z računalniškim programom, ki ga je 

priredil Milijan Šiško po metodologiji, ki je povzeta po Pall in Janauer (1995).  

 

4.3.3  Kanonična korespondenčna analiza (CCA) 

 

Kanonična korespondenčna analiza (CCA – canonical correspondence analysis) je 

unimodalna oblika direktne gradientne metode (Urbanič, 2004). Prikazuje nam povezavo 

med okoljskimi spremenljivkami in pojavljanjem invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. 

Najprej smo izvedli korespondenčno analizo z odstranjenim trendom DCA (detrended 

correspondence analysis). Ugotovili smo, da so dolžine gradientov daljše od 3. To pomeni, 

da je odnos med organizmi in  spremenljivkami unimodalen. Ta metoda korespondenčne 

analize je bolj uporabna kot linearna oblika. Uporabili smo program CANOCO for 

Windows Version 4.5. 
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5  REZULTATI 

 

5.1  ZNAČILNOSTI VODOTOKA KRKE 

 

5.1.1 Globina vode 

 

Slika 24: Globina Krke 

 

Reka Krka je globoka manj kot 30 cm pri izviru v Krški vasi (1 %). Večinoma je globoka 

več kot 100 cm (85 %), na nekaterih predelih pa od 30 do 100 cm (14 %). Običajno je 

plitvejša tam, kjer so lehnjakovi pragovi.  
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5.1.2  Hitrost vodnega toka 

 

 

Slika 25: Hitrost vodnega toka Krke 

 

Reka Krka je počasi tekoča reka (60 %). Komaj vidni tok (25 %) je tam, kjer reka teče po 

ravninskem predelu. Kjer so lehnjakovi pragovi, je tok hitro tekoč in voda srednje 

razburkana (14 %). Deroči tok smo označili samo na enem odseku (1 %).   

 

5.1.3  Vodna vegetacija 

 

Slika 26: Vodna vegetacija Krke 
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Največ vodne vegetacije v reki Krki sestoji iz mahu in zaplat alg (82 %). Na nekaterih 

mestih so prisotne zaplate alg, nekaj vaskularnih rastlin in malo mahu (18%). 

 

5.1.4 Višina obrežne vegetacije 

 

 

Slika 27: Višina obrežne vegetacije na levem bregu Krke 

 

Slika 28: Višina obrežne vegetacije na desnem bregu Krke 

 

Na levem bregu Krke prevladujejo drevesa in grmičevje do 4 m (67 %). Veliko odsekov je 

tudi z nizkoraslimi rastlinami in grmičevjem do 2,5 m (26 %). Na nekaterih odsekih so 

prevladovala drevesa nad 4 m višine (7 %). Na nobenem odseku pa niso prevladovala le 

zelišča do 1 m.  
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Na desnem bregu Krke pa je več odsekov takih, kjer prevladujejo drevesa nad 4 m (35 %). 

Dreves in grmičevja do 4 m je manj kot na levem bregu (51 %). Nekaj odsekov je takih, 

kjer prevladujejo nizkorasle rastline z grmičevjem do 2,5 m (14 %). Tako kot na levem 

bregu tudi na desnem ni odseka, kjer bi prevladovala zelišča do 1 m.  

 

5.1.5  Prisotnost invazivnih rastlin v obrežnem pasu 

 

Slika 29: Prisotnost invazivnih rastlin na levem bregu Krke 

 

 

Slika 30: Prisotnost invazivnih rastlin na desnem bregu Krke 

 

Na levem bregu Krke se invazivke največ pojavljajo v nestrjenih sestojih ali pa je več vrst 

invazivk na enem odseku (90 %). Nekaj pa je bilo tudi odsekov, kjer se je pojavila samo 
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ena vrsta invazivk (10 %). Ni bilo pa nobenega odseka, kjer ne bi bilo invazivk ali pa bi te 

prevladovale. 

 

Na desnem bregu Krke pa so invazivke prisotne v vseh odsekih. Največkrat se pojavlja več 

invazivk hkrati ali pa so sestoji invazivk nestrjeni (67 %). Veliko je tudi odsekov, kjer se 

pojavlja samo ena vrsta invazivk (33 %). Tudi na tem bregu ni bilo odseka, kjer bi 

invazivke prevladovale. Tudi na desnem bregu ni bilo nobenega odseka, ki bi bil 

popolnoma brez invazivk. Opazna je razlika med desnim in levim bregom glede 

pojavljanja samo ene vrste invazivke na odsek. Na desnem bregu je veliko več odsekov, ki 

imajo samo eno vrsto invazivke. 

 

5.1.6  Pojavnost invazivnih vrst glede na del obrežnega pasu 

 

Skoraj na vseh odsekih levega in desnega brega Krke se invazivke pojavljajo posamično, 

med obrežno vegetacijo ali kar na njej (99 %). V sklenjenem pasu neposredno ob vodi pa 

so se pojavile invazivke le na enem odseku (1 %). Na desnem bregu je odsek, kjer se 

pojavljajo invazivke v sklenjenem pasu ob vodi, odsek 40, na levem bregu pa odsek 11. Pri 

obeh odsekih se je v sklenjenem pasu ob vodi pojavila vrsta Impatiens glandulifera. 

 

 

5.2 POPIS POSAMEZNIH INVAZIVNIH VRST 

 

V obrežnem pasu reke Krke smo našli 13 vrst invazivk (Acer negundo, Ambrosia 

artemisiifolia, Bidens frondosa, Echinocystis lobata, Erigeron annuus, Fallopia japonica, 

Impatiens glandulifera, Parthenocissus quinquefolia Robinia pseudacacia, Rudbeckia 

laciniata, Solidago canadensis, Solidago gigantea in Spiraea japonica).  
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Preglednica 2: Seznam invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, popisanih ob reki Krki. 
 
Latinsko ime Okrajšava Slovensko ime 

Acer negundo Ace neg amerikanski javor 

Ambrosia artemisiifolia Amb art pelinolistna žvrklja (ambrozija) 

Bidens frondosa Bid fro črnoplodni mrkač 

Echinocystis lobata Ech lob oljna bučka 

Erigeron annuus Eri ann enoletna suholetnica 

Fallopia japonica Fal jap japonski dresnik 

Impatiens glandulifera Imp gla žlezava nedotika 

Parthenocissus quinquefolia Par qui navadna vinika 

Robinia pseudacacia Rob pse robinija 

Rudbeckia laciniata Rud lac deljenolistna rudbekija 

Solidago canadensis Sol can kanadska zlata rozga 

Solidago gigantea Sol gig orjaška zlata rozga 

Spiraea japonica Spi jap japonska medvejka 

 

Pri popisu smo verjetno kakšno manj pogosto invazivno tujerodno vrsto spregledali.  
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5.2.1  Fenološka faza 

 

 

Slika 31: Fenološka faza vrst na levem bregu Krke
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: Fenološka faza vrst na levem bregu Krke (25. 7. 2012 - 21. 8. 2012)
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21. 8. 2012) 

Sol canSol gig Spi jap
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Slika 32: Fenološka faza vrst na desnem bregu Krke (25. 7. 2012 - 21. 8. 2012) 

 

Iz obeh slik, ki prikazujeta fenološko fazo vrst (slika 32 in slika 33), ni razvidnih bistvenih 

razlik glede na stran brega. Nekatere vrste so že plodile, nekatere pa so bile šele v zgodnji 

vegetativni fazi. Te spremembe lahko pripišemo mikrolokaciji rastišč. Kjer so rastline 

imele dovolj svetlobe, so bolje rastle kot tiste, ki so rastle tam, kjer je bilo manj svetlobe 

(drevesne krošnje, druge vrste).  
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5.2.2  Pogostost invazivnih vrst 

 

Slika 33: Pogostost vrste – 

 

Slika 34: Pogostost vrste – 
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5.3  POJAVLJANJE IZBRANIH INVA

 

5.3.1 Prisotnost in pogostost izbranih invazivnih vrst ob reki Krki

 

Slika 35: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na levem bregu Krke 1/

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1
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BRANIH INVA ZIVNIH VRST OB REKI KRKI

pogostost izbranih invazivnih vrst ob reki Krki  

: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na levem bregu Krke 1/

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1−5) 
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IVNIH VRST OB REKI KRKI 

 

 

: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na levem bregu Krke 1/5 
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Slika 36: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na 

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1

 

Slika 37: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na levem bregu Krke 3/

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1
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: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na levem bregu Krke 2/

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1−5) 

: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na levem bregu Krke 3/

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1−5) 
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levem bregu Krke 2/5 

 

: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na levem bregu Krke 3/5 
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Slika 38: Razporeditev in pogostost izbranih i

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1

 

Slika 39: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na levem bregu Krke 5/5 

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1
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: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na levem bregu Krke 4/

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1−5) 

: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na levem bregu Krke 5/5 

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1−5) 
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nvazivnih vrst na levem bregu Krke 4/5 

 

: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na levem bregu Krke 5/5 
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Slika 40: Razporeditev in 

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1

 

Slika 41: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na desnem bregu Krke 2/

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1
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: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na desnem bregu Krke 1/

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1−5) 

: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na desnem bregu Krke 2/

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1−5) 
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pogostost izbranih invazivnih vrst na desnem bregu Krke 1/5 

 

: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na desnem bregu Krke 2/5 
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Slika 42: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na desnem bregu Krke 3/

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1

 

Slika 43: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na desnem bregu Krke 4/

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1
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: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na desnem bregu Krke 3/

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1−5) 

: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na desnem bregu Krke 4/

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1−5) 
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: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na desnem bregu Krke 3/5 

 

: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na desnem bregu Krke 4/5 
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Slika 44: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na desnem bregu Krke 5/5 

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1

 

Reko Krko smo od izvira v Krški vasi 

smo popisali na levem bregu na odseku 17 in na desnem bregu na odseku 21.Na obeh 

odsekih smo popisali sedem vrst invazivk.

 

Na desnem bregu smo na odseku 73 našli vrsto 

gradu Otočec. Na levem bregu smo jo našli v dveh odsekih, toda povsod smo našli samo 

po en primerek vrste. 

 

Vrsto Acer negundo smo na obeh bregovih našli na petih odsekih. 

smo na desnem bregu našli le na dveh odsekih, na levem bregu pa na štirih odsekih. 

Solidago gigantea smo našli samo na desnem bregu na štirih odsekih. Na desnem bregu 

smo našli tri odseke, kjer je bila vrsta 

odsekov kar dvanajst.  

 

Vrsta Robinia pseudacacia

levem bregu smo jo našli v petnajstih odsekih. Vrsta 
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: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na desnem bregu Krke 5/5 

(višina stolpca pomeni zastopanost vrste od 1−5) 

rko smo od izvira v Krški vasi do Otočca razdelili na 73 odsekov. 

smo popisali na levem bregu na odseku 17 in na desnem bregu na odseku 21.Na obeh 

odsekih smo popisali sedem vrst invazivk.  

Na desnem bregu smo na odseku 73 našli vrsto Spiraea japonica, ki je rastla v okolici 

bregu smo jo našli v dveh odsekih, toda povsod smo našli samo 

smo na obeh bregovih našli na petih odsekih. Vrsto 

smo na desnem bregu našli le na dveh odsekih, na levem bregu pa na štirih odsekih. 

smo našli samo na desnem bregu na štirih odsekih. Na desnem bregu 

smo našli tri odseke, kjer je bila vrsta Solidago canadensis, na levem bregu pa je bilo takih 

Robinia pseudacacia se je bolj pojavljala na desnem bregu reke (32 odsekov). Na 

levem bregu smo jo našli v petnajstih odsekih. Vrsta Echinocystis lobata
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: Razporeditev in pogostost izbranih invazivnih vrst na desnem bregu Krke 5/5 

kov. Največ invazivk 

smo popisali na levem bregu na odseku 17 in na desnem bregu na odseku 21.Na obeh 

ki je rastla v okolici 

bregu smo jo našli v dveh odsekih, toda povsod smo našli samo 

Vrsto Bidens frondosa 

smo na desnem bregu našli le na dveh odsekih, na levem bregu pa na štirih odsekih. Vrsto 

smo našli samo na desnem bregu na štirih odsekih. Na desnem bregu 

, na levem bregu pa je bilo takih 

na desnem bregu reke (32 odsekov). Na 

Echinocystis lobata je bila na obeh 
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bregovih zelo zastopana. Na desnem bregu je bila v tridesetih odsekih, na levem bregu pa 

kar v petintridesetih odsekih. Nekje smo našli samo eno ali dve vrsti ki sta se vzpenjali po 

grmovju, nekje pa so bila grmovja čisto prepredena s to vrsto.  

 

Vrsta Impatiens glandulifera je bila na desnem bregu na enajstih odsekih, na levem bregu 

pa na osemnajstih odsekih. Vrsta Ambrosia artemisiifolia je bila množično zastopana na 

levem bregu (30 odsekov), na desnem bregu pa je bila v dvaindvajsetih odsekih. Vrsto 

Fallopia japonica smo na desnem bregu našli v štirih odsekih, na levem bregu pa na 

desetih odsekih. Vrsto Rudbeckia laciniata smo na obeh bregovih našli v okolici hiš. Med 

grmičevjem in na drevesih pa smo opazili vzpenjalko Parthenocissus quinquefolia, ki je 

bila v šestih odsekih na levem bregu in v enajstih odsekih na desnem bregu.  

 

Najbolj množično se je na obeh bregovih pojavljala vrsta Erigeron annuus. Na desnem 

bregu smo popisali 41 odsekov, kjer smo našli omenjeno vrsto, na levem bregu pa je bilo 

takih odsekov kar 61. Na nekaterih odsekih smo našli samo posamezne rastline, na 

nekaterih odsekih pa so bili sestoji zelo gosti. 

 

 

5.4 KANONIČNA KORESPONDENČNA ANALIZA (CCA) 

 

5.4.1 CCA za levi breg reke Krke 

 

Največji delež variabilnosti združbe izbranih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na 

levem bregu Krke pojasnjuje spremenljivka »sklenjenost obrežne vegetacije« (6,88 %). Na 

drugem mestu je spremenljivka »oblika struge« (6,60 %), na tretjem mestu je 

spremenljivka »brzice in tolmuni ali meandri« (3,73 %). Spremenljivka »širina cone 

obrežne vegetacije od roba struge do polj« pojasni 3,44 % variabilnosti združbe, »višina 

obrežne vegetacije« pa pojasni 3,15 % variabilnosti. Te spremenljivke imajo vrednost P ≤ 

0,05. Z vsemi statistično značilnimi spremenljivkami okolja pojasnimo skupaj 23,8 % 

variabilnosti pogostosti in pojavljanja invazivk (preglednica 3). 
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Preglednica 3: Delež variance variabilnosti pogostosti in  pojavljanja taksonov na levem 

bregu Krke, ki jo pojasni posamezna spremenljivka okolja, statistična značilnost (P) 

posameznih spremenljivk in kumulativna pojasnjena varianca. 

 

Spremenljivka 
Pojasnjena varianca 

(%) 
P 

Kumulativna 

pojasnjena 

varianca (%)  

Sklenjenost obrežne 

vegetacije 
6,88 0,004 6,88 

Oblika struge 6,60 0,006 13,48 

Brzice in tolmuni ali meandri 3,73 0,004 17,21 

Širina cone obrežne 

vegetacije od roba struge do 

polj 

3,44 0,008 20,65 

Višina obrežne vegetacije 3,15 0,020 23,80 

Raba zemljišča neposredno za 

obrežno vegetacijo 
2,29 0,054 26,09 

Spremembe rečne struge 2,01 0,080 28,10 

Hitrost vodnega toka 1,43 0,190 29,53 

Obrežna vegetacija znotraj 10 

m pasu ob strugi 
1,72 0,154 31,25 

Struktura bregov 1,15 0,480 32,40 

Izraba tal v zaledju 1,15 0,348 33,55 

Globina vodnega toka 1,43 0,202 34,98 

Spodjedanje bregov 1,72 0,178 36,70 

Vrsta posegov v rečni breg 1,15 0,332 37,85 
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Preglednica 4: Lastne vrednosti, kumulativni pojasnjeni odstotki varianc in korelacijski 

koeficienti obdelanih podatkov za levi breg Krke 

 

Kanonična os 1 2 3 4 
Vsota lastnih 

vrednosti 

Lastne vrednosti 0,379 0,230 0,151 0,053 

3,487 

Korelacijski koeficient – 

okoljske spremenljivke 

0,796 0,654 0,578 0,466 

Kumulativni pojasnjeni 

odstotek variance taksonov 

10,9 17,5 21,8 23,3 

Kumulativni pojasnjeni 

odstotek variance relacije 

takson − okolje 

45,9 73,8 92,2 98,6 

 

Lastna vrednost ordinacijske osi je največja ločenost ekoloških niš taksonov. Prva 

kanonična os ima najvišjo lastno vrednost in najmočnejšo smer gradienta. Prva kanonična 

os ima vrednost 0,379 in statistično značilno pojasni 10,9 % variance taksonov. Druga os 

ima vrednost 0,230 in statistično značilno pojasni 6,6 % variance. Zadnji dve osi skupaj 

pojasnita 5,8 % variance. Skupaj je pojasnjenih 23,3% variance taksonov (preglednica 4). 

Ordinacijski diagram prikazuje dejavnike okolja, njihov vpliv na pojavljanje posameznega 

taksona in velikost njihovega vplivanja. Vrste, ki so v središču diagrama, so prisotne pri 

srednjih vrednostih merjenih parametrov. Točke vrst na diagramu ponazarjajo optimume 

razporejanja vrst. Najdaljši vektor ima največji vpliv, saj dolžina vektorja pokaže vpliv 

spremenljivke. Konec vektorja prikazuje najbolj spremenjeno stanje dejavnika na 

ordinacijskem diagramu. V točki, ki je zrcalna slika vektorja čez središče, je stanje najmanj 

spremenjeno. Če je med vektorji topi kot, je korelacija negativna, če je kot ostri, pa je 

korelacija pozitivna.  
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Slika 45: CCA ordinacijski diagram z izbranimi dejavniki okolja in taksoni invazivk na 

levem bregu Krke 

 

Okoljski dejavniki z največjim vplivom na pojavljanje invazivnih tujerodnih rastlinskih 

vrst so oblika struge, sklenjenost obrežne vegetacije, višina obrežne vegetacije, širina cone 

obrežne vegetacije in dinamika toka oziroma prisotnost brzic, tolmunov ali meandrov. 

Vrste, ki so si na diagramu blizu, se pojavljajo na mestih s podobnimi oziroma enakimi 

okoljskimi razmerami.  
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Vrste, ki so v središču diagrama, so prisotne pri srednjih vrednostih merjenih parametrov. 

Te vrste so: Ambrosia artemisiifolia, Fallopia japonica, Impatiens glandulifera, Solidago 

canadensis, Erigeron annuus, Acer negundo. 

 

 

 

Slika 46: Ordinacijski diagram z izbranimi dejavniki okolja in odseki vodotoka, značilen 

za levi breg Krke. Modre puščice predstavljajo lokacije, ki pripadajo določeni točki. 

 

Iz drugega ordinacijskega diagrama so razvidni dejavniki okolja in stanje tega okoljskega 

dejavnika v posameznih odsekih vodotoka. Vzorčna mesta, ki so si podobna po okoljskih 

dejavnikih in vrstni sestavi, so v diagramu skupaj. Vzorčna mesta, ki so si po okoljskih 

dejavnikih in vrstni sestavi različna, so v diagramu daleč narazen. 
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5.4.2 CCA za desni breg reke Krke 

 

Spremenljivka, ki pojasni največji delež variabilnosti združbe izbranih invazivnih 

tujerodnih rastlinskih vrst na desnem bregu Krke, je »sprememba rečne struge« (5,60 %). 

Na drugem mestu je spremenljivka »oblika struge«, ki pojasni 4,87 % variabilnosti, na 

tretjem mestu pa je spremenljivka »vrsta posegov v rečni breg«, ki pojasni 4,14 % 

variabilnosti združbe. Spremenljivka »širina cone obrežne vegetacije od roba struge do 

polj« pojasni 2,43 % variabilnosti, spremenljivka »spodjedanje bregov« pa pojasni 2,19 % 

variabilnosti. Omenjene spremenljivke imajo P ≤ 0,05. Z vsemi statistično značilnimi 

spremenljivkami okolja pojasnimo skupaj 19,23 % variabilnosti pogostosti in pojavljanja 

invazivk (preglednica 5).  

 

Preglednica 5: Delež variance variabilnosti pogostosti in  pojavljanja taksonov na desnem 

bregu Krke, ki jo pojasni posamezna spremenljivka okolja, statistična značilnost (P) 

posameznih spremenljivk in kumulativna pojasnjena varianca. 

 

Spremenljivka 
Pojasnjena varianca 

(%) 
P 

Kumulativna 

pojasnjena 

varianca (%) 

Spremembe rečne struge 5,60 0,002 5,60 

Oblika struge 4,87 0,038 10,47 

Vrsta posegov v rečni breg 4,14 0,002 14,61 

Širina cone obrežne 

vegetacije od roba struge do 

polj 

2,43 0,022 17,04 

Spodjedanje bregov 2,19 0,050 19,23 

Hitrost vodnega toka 1,95 0,078 21,18 

Sklenjenost obrežne 

vegetacije 
1,95 0,080 23,13 
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Preglednica 6: Lastne vrednosti, kumulativni pojasnjeni odstotki varianc in korelacijski 

koeficienti obdelanih podatkov za desni breg Krke. 

 

Kanonična os 1 2 3 4 
Vsota lastnih 

vrednosti 

Lastne vrednosti 0,339 0,228 0,187 0,110 

4,108 

Korelacijski koeficient – okoljske 

spremenljivke 
0,785 0,712 0,712 0,520 

Kumulativni pojasnjeni odstotek 

variance taksonov 
8,3 13,8 18,4 21,1 

Kumulativni pojasnjeni odstotek 

variance relacije takson - okolje 
36,3 60,6 80,7 92,5 

 

Prva kanonična os ima vrednost 0,339 in statistično značilno pojasni 8,3 % variance 

taksonov. Druga os ima vrednost 0,228 in statistično značilno pojasni 5,5 % variance. 

Zadnji dve osi skupaj pojasnita 7,3 % variance. Skupaj je pojasnjenih 21,1 % variance 

taksonov (preglednica 6). 
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Slika 47: CCA ordinacijski diagram z izbranimi dejavniki okolja in taksoni invazivk na 

desnem bregu Krke 

 

Okoljski dejavniki z največjim vplivom na pojavljanje invazivnih tujerodnih rastlinskih 

vrst so oblika struge, vrsta posegov v rečni breg, spremembe rečne struge, spodjedanje 

bregov in širina cone obrežne vegetacije od roba struge do polj. Vrste, ki so si na diagramu 

blizu, se pojavljajo na mestih s podobnimi oziroma enakimi okoljskimi razmerami.  
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Vrste, ki so v središču diagrama, so prisotne pri srednjih vrednostih merjenih parametrov. 

Te vrste so: Echinocystis lobata, Ambrosia artemisiifolia, Solidago canadensis, Solidago 

gigantea, Erigeron annuus, Acer negundo, Robinia pseudacacia, Parthenocissus 

quinquefolia. 

 

 

 

Slika 48: Ordinacijski diagram z izbranimi dejavniki okolja in odseki vodotoka, značilen 

za desni breg Krke. Modre puščice predstavljajo lokacije, ki pripadajo določenim točkam. 
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Iz ordinacijskega diagrama (slika 47) je razvidno, da se vrste Rudbeckia laciniata, Bidens 

frondosa in Spiraea japonica pojavljajo na dveh odsekih, kjer je oblika struge ustrezna, z 

redkimi preplavljanji bregov. Vrsti Fallopia japonica in Impatiens glandulifera sta se 

pojavljali predvsem na odsekih, kjer ni sprememb rečne struge.   



62 

Brčon N. Razširjenost izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst … od Krške vasi do Otočca 
    Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, PeF, BF, Program Biologija in gospodinjstvo, 2013               
 

6 DISKUSIJA 

 

6.1  VRSTE INVAZIVK NA PREISKOVANEM OBMOČJU 

 

Amerikanski javor  smo našli na levem in desnem bregu samo na petih odsekih. 

Večinoma je bil v pozni vegetativni fazi. Rastline so se pojavljale posamično, razen na 

enem odseku smo popisali dve vrsti.  

 

Amerikanski javor je razmeroma težko odstraniti. Mlade rastline lahko odstranimo z 

izkopavanjem, večje rastline z obrezovanjem nadzemnih delov, velika drevesa pa z 

žaganjem. Štore je treba premazati tudi s herbicidom. Odrezane veje se lahko zakoreninijo, 

zato je treba pri odstranjevanju nadzemnih delov ravnati zelo previdno z odstranjenimi deli 

(Strgulc Krajšek, 2009a). 

 

Pelinolistna žvrklja je bila zelo pogosta vrsta pri našem popisu. Na desnem bregu smo jo 

našli na dvaindvajsetih odsekih, na levem bregu pa na tridesetih odsekih. Nekatere rastline 

so bile še v vegetativnem stanju, nekatere so cvetele, nekatere pa so že plodile.  

 

Ambrozijo bi morali odstranjevati z večkratno košnjo pred cvetenjem, saj bi tako preprečili 

razvoj semen. Uporaba herbicida ni priporočljiva, ker je proti določenim herbicidom 

postala odporna, uničijo jo pa le najbolj agresivni herbicidi, ki so navadno prepovedani 

(Šilc, 2006). 

 

Črnoplodni mrka č smo našli na levem bregu večinoma v fazi začetka cvetenja, na 

desnem bregu pa v pozni vegetativni fazi. Do razlike je prišlo zato, ker so na desnem bregu 

rastline rastle v senci, na levem bregu so bile pa na sončni strani. Na desnem bregu smo 

vrsto našli na dveh odsekih, na levem bregu pa na štirih odsekih.  

 

Za odstranjevanje črnoplodnega mrkača bi bili najboljši metodi izkopavanje in košnja pred 

cvetenjem. Metode bi morali ponavljati, da bi izčrpali semensko banko v tleh (Frajman, 

2009a). 
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Oljna bučka je bila pogosta vrsta pri našem popisu. Večinoma je popolnoma prepredla 

obrežno vegetacijo. Rastline so bile v fazi plodenja in cvetenja. Nekaj primerov rastlin smo 

našli tudi v vegetativni fazi.  

 

Enoletna suholetnica je bila zelo pogosta vrsta pri popisu. Našli smo rastline v vseh 

fenoloških fazah. Nekatere rastline so plodile in že odmirale, nekatere pa so bile še v 

zgodnji vegetativni fazi. 

 

Za enoletno suholetnico bi bilo učinkovito odstranjevanje večletna košnja. S tem bi 

semensko banko v tleh izčrpali. Priporočljivo bi bilo tudi puljenje oziroma izkopavanje 

rastlin pred cvetenjem (Bačič, 2009b). 

 

Japonski dresnik smo našli na desnem bregu na štirih odsekih, na levem bregu pa na 

desetih odsekih. Na treh odsekih se je japonski dresnih bolj množično pojavljal.  

 

Pri odstranjevanju dresnika bi morali biti zelo previdni, saj že iz majhnega koščka korenike 

zraste nova rastlina. Več let bi bilo treba kositi območje, kjer raste japonski dresnik, da bi 

izčrpali semensko zalogo v tleh. Bolj učinkovita metoda pa je uporaba kemičnih substanc. 

Pri tem pa moramo biti zelo pozorni, da ne bi pri nenatančni rabi uničili oziroma 

poškodovali še druge rastline (Frajman, 2009b). 

 

Žlezava nedotika se je pojavljala neposredno ob reki ali za obrežno vegetacijo. Pri 

Zagradcu in Soteski smo zasledili goste sestoje žlezave nedotike neposredno ob vodi.  

 

Učinkovito bi bilo rastline odstranjevati pred cvetenjem z redno košnjo ali izkopavanjem. 

Postopek bi bilo treba ponavljati več let zapored, da bi se izčrpala semenska zaloga v tleh. 

Učinkovita bi bila tudi paša ovac ali goveda za odstranitev vrste na določenem območju 

(Frajman, 2009d). 
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Navadno viniko smo našli na desnem bregu na enajstih odsekih, na levem bregu pa na 

šestih odsekih. Našli smo je med obrežno vegetacijo. Vrsta ni na nobenem odseku 

prevladovala, saj smo našli le posamezne rastline. 

 

Robinija  je pogosta drevesna vrsta ob reki Krki. Na desnem bregu smo jo našli na 

dvaintridesetih odsekih, na levem bregu pa na petnajstih odsekih. Veliko rastlin smo našli 

v poznem cvetenju. Tiste, ki so bile pa bolj v senci, pa so bile v fazi začetka cvetenja. 

Pojavlja se predvsem med obrežno vegetacijo ali pa za obrežno vegetacijo. Neposredno ob 

reki smo jo zasledili samo v Šmihelu.  

 

Deljenolistno rudbekijo smo našli predvsem v spodnjem delu reke Krke, nekaj primerov 

pa tudi v zgornjem delu. Na levem bregu smo našli vrsto na šestih odsekih, na desnem 

bregu pa na dveh odsekih. Vrsto smo opazili tudi kot okrasno rastlino v vrtovih. Tam je 

širjenje še nadzorovano, čeprav je vprašljivo, kam odlagajo rastline po cvetenju. 

 

Metode odstranjevanja bi bilo treba ponavljati več let zapored, saj ima deljenolistna 

rudbekija koreniko, v kateri skladiščijo zaloge hranilnih snovi. Iz zemlje bi bilo treba 

odstraniti tudi korenike, saj bi le tako dosegli zmanjšanje števila vrste. Korenike bi bilo 

treba izsušiti in zažgati, da bi se preprečilo nadaljnje širjenje (Frajman, 2009e). 

 

Kanadsko zlato rozgo smo na levem bregu našli na dvanajstih odsekih, na desnem bregu 

pa le na treh odsekih. Pojavljala se je za obrežno vegetacijo. Neposredno ob vodi je nismo 

opazili.  

 

Kanadsko in orjaško zlato rozgo bi učinkovito odstranili z večletno košnjo in 

izkopavanjem rastlin. Postopek bi morali večkrat ponoviti, da bi izčrpali semensko banko v 

tleh (Strgulc Krajšek, 2009b in 2009c). 

 

Orjaško zlato rozgo smo našli samo na desnem bregu reke Krke na štirih odsekih. 

Pojavljala se je za obrežno vegetacijo. 
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Japonsko medvejko smo našli na desnem bregu na enem odseku, na levem bregu pa na 

dveh odsekih. Na desnem bregu smo vrsto našli pri gradu Otočec, kjer se je pojavila 

neposredno ob reki Krki.  

 

 

6.2  POJAVLJANJE INVAZIVK GLEDE NA ZGRADBO OBREŽNEGA PASU 

 

Invazivke so se največkrat pojavljale za obrežno vegetacijo oziroma med obrežno 

vegetacijo. Kjer je obrežna vegetacija segala do reke, invazivke direktno ob vodi niso 

uspevale. 

 

Kjer je bila obrežna vegetacija prekinjena, oziroma kjer je bila obrežna vegetacija 

sestavljena predvsem iz nizkorastlih zelišč, so se pojavile invazivke direktno ob reki. V 

Soteski pri mostu se je množično pojavila vrsta Impatiens glandulifera, ker je bila obrežna 

vegetacija zelo nizka in je tako ta vrsta prevladovala nad domorodnimi vrstami. 

Neposredno ob reki na desnem bregu se je pojavljala tudi vrsta Robinia pseudacacia.  

 

Na odsekih, kjer reka občasno poplavlja, so bile invazivke manj številčne. Avtohtone 

obvodne rastline so prilagojene na občasne večje količine vode, medtem ko nekatere 

invazivke niso. Tako smo v poplavnih območjih največkrat popisali vrsto Impatiens 

glandulifera in vrsto Erigeron annuus.  

 

Potencialno najbolj negativen učinek na biodiverziteto v logih in močvirskih gozdovih 

imajo vrste Robinia pseudacacia, Solidago gigantea, Fallopia japonica, Fallopia x 

bohemica, Impatiens glandulifera, Echinocystis lobata, Rudbeckia laciniata, Helianthus 

tuberosus, Acer negundo, Solidago canadensis, Impatiens parviflora, Erigeron annuus 

(Zelnik, 2012).  

 

Prav te vrste, ki jih v svoji raziskavi omenja Zelnik (2012), smo našli v obrežnem pasu 

reke Krke, z izjemo vrst Helianthus tuberosus, Acer negundo in Impatiens parviflora. 

Vrsta Fallopia x bohemica se tudi pojavlja ob reki Krki (Strgulc Krajšek, ustno), čeprav je 

nismo popisali. 
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V raziskavi na Češkem so ugotovili, da se vrsti Impatiens glandulifera in Fallopia 

sachalinensis (sahalinski dresnik), hitreje širita v obrežnem habitatu kot pa v drugih 

habitatih (Pyšek in Prach, 1993). 

  

6.3  KAJ LAHKO STORIMO ZA ZMANJŠANJE ŠTEVILA INVAZIVK? 

 

Ljudje se premalo zavedamo, kakšno škodo nam lahko povzročijo invazivne tujerodne 

rastline. Za gojenje tujerodnih rastlin nas spodbujajo tudi vrtnarije, saj se v njihovih 

prodajnih ponudbah bohotijo eksotične rastline. Seveda ljudi bolj pritegne bujno cvetoča in 

pisana eksotična oziroma tujerodna rastlina kot pa domorodna rastlina.  

 

Pri popisovanju invazivk smo opazili, da se nekatere vrste pojavljajo samo v okviru 

nekaterih odsekov in v manjšem številu. Te vrste bi bilo treba sproti odstranjevati z redno 

košnjo in izkopavanjem. Košnja bi morala biti vedno pred cvetenjem, da bi s tem preprečili 

razvoj semen. Večina kmetov danes kosi strojno, zato predeli okoli reke ostanejo 

nepokošeni. Prav v teh pasovih pa se nahajajo invazivke in zato se uspešno širijo naprej.  

 

Lastniki travnikov, ki so ob reki Krki, so mi omenili, da imajo seno samo za nastilj. Reka 

večkrat poplavlja in zato je seno slabše kakovosti. Pokošene invazivke končajo v hlevu, 

nato pa kot gnojilo na travnikih. Semena invazivk se s tem raznašajo še po drugih travnikih 

in tako se invazivke počasi razširjajo. S tem ko kmetje uporabijo seno za nastilj v hlevu, 

spontano širijo invazivke na nova območja, kjer se počasi širijo in izpodrivajo avtohtono 

rastlinstvo. Morali bi ločevati invazivke od ostale krme ali nastilja in tako bi dosegli 

zmanjšanje spontanega širjenja po ostalih travnikih.  

 

Za potrebe čebelarstva bi bilo treba prepovedati gojenje tujerodnih rastlinskih vrst. Nekaj 

invazivnih tujerodnih rastlin (npr. Impatiens glandulifera, Solidago canadensis, Solidago 

gigantea) se je pri nas razširilo prav zaradi čebelarstva (Frajman, 2009d; Strgulc Krajšek, 

2009b in 2009c). Invazivke zapolnijo čas, ko domorodne rastline ne medijo, in s tem se 

čebelarjem obeta dodatni zaslužek. 
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Pri odstranjevanju invazivk moramo biti pozorni, da na prostor, kjer smo odstranili 

invazivke, posejemo avtohtone rastlinske vrste. Če ne bi posejali avtohtonih rastlin, bi 

prazen prostor spet izkoristile invazivke in bi se hitro razširile (Frajman, 2009d). Moramo 

pa tudi ustrezno poskrbeti za odstranjene invazivke. S kompostiranjem bi se semena 

ohranila, zato odstranjeno biomaso zažgemo. Potrebno je tudi opazovanje mesta, kjer smo 

odstranili invazivke, saj so semena nekaterih invazivk dolgoživeča v zemlji. Ob 

morebitnem ponovnem pojavu je treba postopek odstranitve ponoviti. 

 

Pri popisu smo opazili, da se določene vrste invazivk pojavljajo samo na nekaterih 

odsekih. To so vrste Solidago canadensis, Solidago gigantea, Bidens frondosa, Spiraea 

japonica in Rudbeckia laciniata. Vse te vrste so bile maloštevilčno zastopane, zato bi bilo 

treba te vrste sproti odstranjevati. Širjenje manjših skupin invazivk, ki so lokalno 

razširjene, bi učinkovito odstranjevali s košnjo ali odstranjevanjem rastlin pred cvetenjem. 

S tem bi onemogočili vnašanje novih semen v semensko banko in kalitev novih rastlin. 

Postopek odstranitve je treba ponavljati več let, da se zaloge hranil v koreniki izčrpajo pri 

trajnicah. Korenike moramo izkopati, jih izsušiti, nato pa zažgati, da preprečimo morebitno 

širjenje s korenikami (Frajman, 2009e). 

 

Za odstranitev večjih populacij se uporabljajo herbicidi. Toda zlasti ob vodah ni 

priporočljivo, saj imajo herbicidi negativen učinek na okolje. Za odstranitev vrste Fallopia 

japonica bi lahko uporabili herbicid, vendar bi ga morali nanesti na pokošena stebla ali pa 

herbicid injicirati v stebla. Tak proces zahteva ogromno dela, vendar je mogoče vrsto na 

določenem območju s takimi postopki iztrebiti (Frajman, 2009b).  

 

Bolj problematične so vrste, ki so bolj razširjene ob reki Krki. To so vrste Ambrosia 

artemisiifolia, Echinocystis lobata, Erigeron annuus, Robinia pseudacacia. Vrsti Ambrosia 

artemisiifolia in Erigeron annuus bi lahko odstranjevali z redno košnjo več let zapored, da 

bi izčrpali semensko zalogo v tleh (Jogan, 2009a; Bačič, 2009b). Odstranjevanje vrste 

Robinia pseudacacia bi bilo nesmiselno, saj bi morali izkopavati cela drevesa ali pa 

požagati drevo in nato na odžagani del nanesti herbicid. Toda ta vrsta je zelo razširjena in 

bi njeno odstranjevanje povzročilo samo še slabše okoljske razmere (erozija). 
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7  SKLEPI 

 

• Prvo hipotezo, kjer smo predpostavili, da se v obrežnem pasu reke Krke pojavljajo 

številne invazivne tujerodne rastlinske vrste, lahko potrdimo. Popisali smo trinajst 

vrst invazivk. Nekatere so bile prisotne le v določenih odsekih, nekatere pa so se 

množično pojavljale.  

 

• Drugo hipotezo, kjer smo predpostavili, da pričakujemo razlike glede pojavljanja in 

številčnosti invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst po toku navzdol in na različnih 

bregovih, lahko potrdimo. Na desnem bregu je zaledje na več odsekih preraščal 

gozd, breg pa je bil strm, zato se je tam pojavilo manj invazivk. 

 
• Tretjo hipotezo, kjer smo predvidevali, da na pojavljanje invazivnih tujerodnih 

rastlinskih vrst vplivajo razmere v obrežnem pasu in zaledju, lahko potrdimo. Na 

pojavljanje invazivk najbolj vplivajo oblika struge in širina cone obrežne vegetacije 

od roba struge do polj. Na levem bregu se je variabilnost izražala tudi s 

sklenjenostjo obrežne vegetacije, na desnem bregu pa s spremembo struge. 
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8  POVZETEK 

 

Invazivne tujerodne rastline (invazivke) so rastline, ki se v okolju hitro širijo in izpodrivajo 

domorodne rastline ter povzročajo spremembe v okolju. Nekatere tudi negativno vplivajo 

na zdravje ljudi (npr: vrsta Ambrosia artemisiifolia).  

 

Ob reki Krki smo ugotavljali pojavljanje, razporeditev in številčnost izbranih invazivk. 

Ocenili smo tudi, kakšno je stanje širšega vodnega okolja. Zanimal nas je tudi odnos med 

pojavljanjem in pogostostjo invazivk ter značilnostmi obrežnega pasu.  

 

Reko Krko smo od izvira v Krški vasi do gradu Otočec razdelili na 73 odsekov, ki so bili 

različno dolgi. Dolžina odsekov je bila odvisna od sprememb okoljskih dejavnikov ali od 

sprememb v pojavljanju invazivk. Za vsak odsek smo s pomočjo vprašalnika izdelali oceno 

stanja okoljskih dejavnikov in popisali morebitne invazivke. Vprašalnik za oceno stanja 

širšega vodnega okolja smo uporabili vprašalnik, ki je zasnovan na Petersenovi (1992) 

RCE metodi. Vprašalnik so priredile in dopolnile Alenka Gaberščik, Maja Haler in 

Valentina Klenovšek Mavrič.  

 

Popisali smo 13 invazivk. Najpogosteje so se pojavljale vrste Ambrosia artemisiifolia, 

Echinocystis lobata, Erigeron annuus in Robinia pseudacacia,. Določili smo njihovo 

fenološko fazo, pogostost, vitalnost, življenjsko obliko in pojavnost glede na obrežni pas. 

Pogostost invazivk smo določili s petstopenjsko lestvico po Braun-Blanquetu.  

 

S kanonično korespondenčno analizo smo dokazali povezavo med okoljskimi dejavniki in 

invazivkami. Največji delež variabilnosti pojasnita oblika struge in širina cone obrežne 

vegetacije od roba struge do polj. Na levem bregu se je variabilnost izražala tudi s 

sklenjenostjo obrežne vegetacije, na desnem bregu pa s spremembo struge. 
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9 PRENOS PRIDOBLJENEGA ZNANJA NA POUČEVANJE V OSNOVNI 

ŠOLI 

 

9.1  ANALIZA UČNEGA NAČRTA 

 

Podrobno sem pregledala učni načrt za naravoslovje v 6. in 7. razredu in učni načrt za 

biologijo v 8. in 9. razredu osnovne šole. Ugotovila sem, da bi lahko temo o invazivkah 

uporabila pri obeh predmetih.  

 

Pri naravoslovju bi invazivne tujerodne rastline uporabila pri vsebinskem sklopu teme 

»Živa narava«, konkretno pri vsebini »Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin«, ter pri 

vsebini »Razvrščanje rastlin« iz omenjenega vsebinskega sklopa teme. Pri prvi vsebini bi 

učenci spoznali, da so semena dolgoživa, na podlagi opisov o dolgoživosti semen invazivk. 

Pri drugi vsebini pa bi učenci razvrščali invazivke z uporabo določevalnih ključev. 

Pomagala bi si tudi z Priročnikom za učitelje naravoslovja in biologije (Strgulc Krajšek in 

Bačič, 2013). 

 

Pri biologiji bi temo invazivne tujerodne rastline predstavila v devetem razredu, pri 

vsebinskem sklopu teme »Vpliv človeka na naravo in okolje«. Učenci bi videli, kako lahko 

človekova aktivnost negativno vpliva na naravo in biotsko pestrost. Ugotovili bi, kako je 

človek z načrtnim naseljevanjem tujerodnih invazivnih rastlin napravil več škode kot 

koristi. To škodo bi lahko raziskali v lastnem okolju. Na podlagi spoznanja, kako invazivke 

škodujejo avtohtonim vrstam rastlin, bi naredili načrt, kako bi odstranili invazivke, 

oziroma kako bi zajezili njihovo širjenje v okolici šole. Za ostale učence bi naredili 

zloženko, v kateri bi predstavili značilnosti invazivk, slabosti naseljevanja in možnosti, 

kako razširjanje invazivk omejiti. 
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9.2  UČNA PRIPRAVA NA TEMO INVAZIVKE 

 

NARAVOSLOVNI DAN – Priprava 

 

Predmet: BIOLOGIJA Razred: 9. Razred 

Naslov naravoslovnega dne: INVAZIVKE OKOLI ŠOLE 

Učna tema: INVAZIVNE TUJERODNE RASTLINE 

Učna enota: VPLIV ČLOVEKA NA NARAVO IN OKOLJE 

Cilji 

• Učenci spoznajo ogrožene rastlinske vrste; 

• Učenci spoznajo invazivne tujerodne rastline in prepoznajo njihov 

vpliv na okolje, gospodarstvo in zdravje ljudi; 

• Učenci razumejo vpliv človeka na biotske sisteme; 

• Učenci spoznajo, da je tveganje, povezano s človekovo aktivnostjo, 

osebni in družbeni izziv, in da lahko nepravilna analiza posledic vodi 

do premalo ali preveč strogih ukrepov. 

• Učenci negativne vplive človeka v okolju raziščejo in skušajo 

ugotoviti najboljše možne rešitve za odstranitev slabih vplivov. 

• Učenci aktivno sodelujejo pri ozaveščanju ljudi o invazivnih 

tujerodnih rastlinah in njihovem vplivu na okolje. 

Učne 

metode 

• razlaga 

• razgovor 

• praktično delo 

• eksperiment 

• delo na terenu 

• grafična dela 

• delo z besedilom 

Didaktične 

oblike 

• frontalna 

• skupinska 

• individualna  
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Učni 

pripomočki 
• računalnik, powerpoint predstavitev, slikovno gradivo, projektor 

Literatura 

• Kus Veenvliet J., Veenvliet P., Bačič M., Frajman B., Jogan N., 

Strgulc Krajšek S. 2011. Tujerodne vrste : ubežnice z vrtov. Nova vas, 

Zavod Symbiosis: 23 str.  

• Bačič M., Dolenc B., Frajman B., Jamnik M., Jogan N., Kus Veenvliet 

J., Strgulc Krajšek S., Veenvliet P. 2009. Tujerodne vrste: 

informativni listi izbranih invazivnih vrst. Grahovo, Zavod Symbiosis: 

67 str. 

• Gorza A., Jereb S. 7.9.2011. Invazivne rastline. Povabljene ali ne, 

prišle so. Delo in dom, 19,36: 99−103. 

• Strgulc Krajšek S., Bačič T. 2013. Invazivne rastline pri pouku 

naravoslovja in biologije. Nova vas in Ljubljana, Zavod Symbiosis in 

Botanično društvo Slovenije: 36 str. 

 

 

1. URA 

 

UVAJANJE  (pripravljanje): Učitelj vodi razgovor o domorodnih in tujerodnih rastlinskih 

vrstah. Učenci poslušajo in navajajo, katere domorodne in tujerodne rastlinske vrste 

poznajo. 

 

Učne metode: razgovor. 

Učni pripomočki: powerpoint predstavitev, računalnik, projektor 

 

NOVO ZNANJE  (Obravnavanje nove snovi): Učitelj vodi razgovor o pojmu invazivna 

tujerodna rastlinska vrsta in spodbuja učence k odgovarjanju na vprašanja. Učenci 

poslušajo in navajajo svoja mnenja glede invazivk. Učenci delajo zapiske o invazivkah. 

 

Učne metode: razgovor, razlaga, metoda pisnih in grafičnih del 
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Učni pripomočki: powerpoint predstavitev, računalnik, projektor 

 

URJENJE (vadenje): Učitelj učencem razdeli slikovno gradivo o invazivkah. Učenci 

pregledujejo slikovno gradivo in navajajo morebitna vprašanja. 

 

Učne metode: razgovor, metoda grafičnih del, metoda pisnih del 

Učni pripomočki: powerpoint predstavitev, računalnik, projektor, slikovno gradivo 

 

PONAVLJANJE IN ZAKLJU ČEK : Učitelj učencem razloži potek naravoslovnega dne. 

Učencem pove, da morajo s seboj prinesti pripomočke (svinčnik, papir, barvice). Učitelj 

učencem pove, da morajo na internetu ali v knjižnici poiskati literaturo o vrstah invazivk, 

da jo bodo uporabili na naravoslovnem dnevu. 

 

 

NARAVOSLOVNI DAN 

 

Učitelj se z učenci odpravi v bližino šole, kjer se nahajajo invazivke. Skupaj ponovijo, 

kakšne so njihove značilnosti in katere vrste so našli. Nato učitelj učence razdeli v skupine 

kjer naredijo načrte, kako bi jih odstranili, in na zemljevidu z barvami označijo, kje se 

nahajajo posamezne vrste invazivk. Ko učenci končajo delo, se vsi skupaj vrnejo v šolo, 

kjer se nadaljuje delo po skupinah. Učenci s pomočjo literature, ki jim jo je posredoval 

učitelj in ki so jo sami našli na internetu ali v knjižnjici, naredijo zloženko, v kateri bi 

predstavili značilnosti invazivk, slabosti naseljevanja in možnosti, kako razširjanje 

invazivk omejiti. Vsaka skupina opiše eno vrsto rastline. Vsaka skupina ostalim posreduje 

svoje ugotovitve o značilnosti vrste, slabostih za domorodne rastline, na gospodarstvo in 

zdravje ljudi, ter o učinkovitem odstranjevanju vrste.  
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PRILOGE 

 

Priloga A: Vprašalnik za oceno zgradbe obrežnega pasu je zasnovan na Petersenovi (1992) 

RCE metodi. Priredile in dopolnile so ga Alenka Gaberščik, Maja Haler in Valentina 

Klenovšek Mavrič. 

 

Hitrost vodnega toka Globina vodnega toka 

  I ni viden skoraj stoječ, vrtinec                               0-30 cm 

        II komaj viden tok zelo šibek, vendar 
viden 

30-100 cm 

  III počasi tekoč tok viden, površina vode 
gladka 

>100 cm 

  IV hitro tekoč voda srednje razburkana 

  V deroč voda razburkana 

  VI hudourniški voda zelo razburkana 

 

Raba zemljišča neposredno za obrežno vegetacijo RCE 

 Nespremenjena (prvotna), sestoji gozda, naravna mokrišča, in/ali močvirja 

 Izmenjavanje pašnih površin, gozdov in močvirij, nekaj obdelovalnih površin 

 Izmenjavanje obdelovalnih (polj) in pašnih površin /Zemljišče je v fazi zaraščanja 

 Prevladujejo obdelovalne površine in posamezne hiše 

 Urbane površine 

 

Širina cone obrežne vegetacije od roba struge do polj RCE 

 Poplavna obrežna ali gozdna vegetacija > 30 m širine 

 Poplavna obrežna ali gozdna vegetacija od 5 do 30 m širine 

 Poplavna obrežna ali gozdna vegetacija od 1 do 5 m širine 

 Poplavne obrežne ali gozdne vegetacije ni 

 

Sklenjenost obrežne vegetacije RCE  

 Sklenjena obrežna vegetacija 
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 Prekinitve se pojavljajo na razdaljah več kot 50 m 

 Prekinitve pogoste vsakih 50 m 

 Prekinitve na manj kot vsakih 50 m 

 

Obrežna vegetacija znotraj 10 m pasu ob strugi  RCE 

 > 90 % pokrovnosti predstavljajo nepionirska drevesa ali grmovja ali močvirske rastline 

 Različne pionirske vrste vzdolž struge z drevesi v ozadju 

 Vegetacija travnatih vrst in redka pionirska drevesa ali grmovja 

 Travnata vegetacija, nekaj dreves ali grmovja 

 

Oblika struge  RCE 

 Zadostna za sedanje in najvišje letne pretoke, širina/ globina < 7 

 Ustrezna, z redkimi preplavljanji bregov, širina/globina 8 do 15 

 Komaj vzdržuje sedanje najvišje pretoke, širina/globina 15−25 

 Preplavljanje bregov običajno, širina/globina > 25, ali pa je vodotok kanaliziran 

 

Spremembe rečne struge (podobno kot breg) 

 Naravna  

 Poglobljena/ razširjena 

 jezovi iz naravnih materialov  

 umetni jezovi (betonirani)  

 

Struktura bregov RCE 

 Stabilna, iz skal in zemlje, čvrsto utrjena s travo, grmičevjem in drevesnimi koreninami 

 Čvrsta bregova, vendar rahlo utrjena z koreninami travi in grmičevja 

 Bregova iz rahle zemlje, ki jo zadržuje skromna plast trave in grmičevja 

 Nestabilna bregova iz rahle zemlje ali peska, ki se hitro premakneta 
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Vrsta posegov v rečni breg 

 Ni vidnih posegov v rečni breg  

 Spremenjen breg v prečni smeri 

 Kamnita utrditev vzdolž reke 

 Betonska utrditev vzdolž reke 

 Drugo: 

 

 

Spodjedanje bregov RCE 

 Spodjedanja ni 

 Zajedanje le na zavojih in ožinah 

 Pogosto zajedanje, spodjedanje bregov in korenin 

 Močno spodjedanje in rušenje 

 

Brzice in tolmuni ali meandri RCE 

 Izraziti, na razdalji 5 do 7-kratne širine vodotoka 

 Nepravilno razporejeni 

 Dolgi tolmuni, ki ločujejo kratke brzice, odsotnost meandrov 

 Odsotnost meadrov in brzic ali tolmunov ali pa je vodotok kanaliziran 

 

Vodna vegetacija RCE 

 Če je prisotna − sestoji iz mahu in zaplat alg 

 Alge prevladujejo v tolmunih, vaskularne rastline pa vzdolž roba 

 Prisotnost zaplat alg, nekaj vaskularnih rastlin, malo mahu 

 Vaskulare rastline prevladujejo v strugi 

 

Višina obrežne vegetacije  

 Prevladujejo zelišča do 1 m 

 Nizkorasle rastline z grmičevjem do 2,5 m 
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 Drevesa in grmičevje do 4 m 

 Drevesa nad 4 m 

 

Izraba tal v zaledju  

 Zaledje poraslo z gozdom in/ali močvirji  

 Košeni travniki/pašniki, gozdovi/močvirja malo obdelovalnih površin 

 Obdelovalne površine, košeni travniki/pašniki, posamezne hiše 

 Prevladujejo obdelovalne površine ali strnjeno urbano območje (hiše,tovarne) 

 

Invazivne vrste 

Prisotnost invazivnih rastlin v obrežnem pasu 

 Invazivnih rastlin ni 

 Rastline se pojavljajo posamično, prisotna največ 1 vrsta 

 Nestrnjeni sestoji invazivnih rastlin/ več vrst invazivnih rastlin  

 Invazivne rastline prevladujoče, pojavlja se mnogo vrst v strnjenih sestojih 

 

Pojavnost invazivnih vrst glede na del obrežnega pasu (za vse) 

 Se ne pojavljajo 

 Pojavljajo se v sklenjenem pasu neposredno ob vodi 

 Pojavljajo se posamično ali med/na vegetacijo/-i 

 Strnjeni sestoji rastlin po vsej širini obrežnega pasu 

 

POSAMEZNA INVAZIVNA VRSTA, KI JO POPISUJEMO 

Ime vrste  

Gostota rastlin  

Višina rastlin  

 

Fenološka faza  

 Zgodnja vegetativna faza 
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 Pozna vegetativna faza 

 Začetek cvetenja (cvetovi še nepopolno razviti) 

 Pozno cvetenje (že razvidna tvorba plodov in semen) 

 Plodenje 

 Zrelost, semena že odpadajo, rastlina odmira 

 

Pogostost vrste 

 Posamična, največ 5 primerkov (razpršeno) 

 Redka, največ 20 primerkov (majhni sestoji) 

 Pogosta rastlina, pojavlja se v več sestojih 

 Prevladujoča vrsta, ki se pojavlja v velikih strnjenih sestojih 

 

Ocena pokrovnosti rastlin po Braun- Blanquetu 

 0-5 % 

 5-25 % 

 25-50 % 

 51-75 % 

 75-100 % 

 

Vitalnost rastlinske vrste 

 Rastline zelo vitalne 

 Rastline so zmerno vitalne 

 Propadajoče vrste 

 

Življenjska oblika rastline (nekam dodati ovijalka) 

 Enoletnica 

 Dvoletnica  

 Večletnica 

 Zelnata trajnica 
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 Lesnata rastlina 

 

Pojavnost invazivnih vrst glede na del obrežnega pasu (za vse) 

 Pojavljajo se v sklenjenem pasu neposredno ob vodi  

 Pojavljajo se posamično med vegetacijo ali na vegetaciji 

 Pojavljajo se med obrežno vegetacijo in travnikom/obdelovalno površino/potjo 

 Strnjeni sestoji rastlin po vsej širini obrežnega pasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


