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POVZETEK 

 

Makrofiti so rastline, ki so prilagojene na življenje v vodnem okolju. V reki Ljubljanici se 

makrofiti močno razrastejo v poletnem in jesenskem obdobju, ko dobijo dovolj svetlobe in 

hranilnih snovi. Ljubljanica ima počasen površinski tok, saj se spusti na nižino barja, kjer 

počasi z minimalnim padcem teče po barjanski nižini. Porečje Ljubljanice je območje 

pogostih poplav, ki povzročijo nihanja vode in vplivajo na življenjski krog makrofitov.  

Namen diplomske naloge je ugotoviti pojavljanje, pogostost in razporeditev makrofitov v reki 

Ljubljanici ter oceniti stanje širšega vodnega okolja. S pomočjo čolna in peš smo pregledali 

deset izbranih odsekov reke Ljubljanice od izvira v Močilniku pa do mesta, ko reka teče skozi 

mesto Ljubljana. V desetih odsekih reke Ljubljanice smo ocenili stanje širšega vodnega okolja 

po metodi RCE (Riparion, Channel and Environmental Inventory). Ob popisu makrofitskih 

vrst smo določili njihovo rastno obliko in pogostost ocenili po petstopenjski lestvici.  

Ugotavljali smo kako na pogostost in razporeditev makrofitov vplivajo okoljski dejavniki v 

zaledju, obrežnem pasu in strugi vodotoka. Ugotovili smo, da se pestrost in pogostost 

makrofitov po toku navzdol spreminja. Največ vrst smo našli v srednjem delu, kjer reka s 

počasnim tokom teče skozi kmetijske površine. Makrofiti se najpogosteje pojavljajo na 

neosečenih odsekih s finim substratom. Širša okoljska ocena reke Ljubljanice se vzdolž reke 

spreminja od 2. do 4. RCE kakovostnega razreda.  

 

KLJUČNE BESEDE 

makrofiti / vodotok / širša okoljska ocena / reka Ljubljanica  
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ABSTRACT 

 

Macrophytes are plants adapted to life in the aquatic environment. In the river Ljubljanica 

macrophytes develop the greatest biomass  in summer and autumn, when light and nutrients 

are abundant. The river Ljubljanica has a slow surface flow, with gentle slope. The river 

Ljubljanica frequently floods its surroundings. Water level fluctuations effect the life cycle of 

macrophytes. 

The aim of present work was to determine the distribution, frequency and abundance of 

macrophytes in the River Ljubljanica and asses habitat parameters of aquatic environment. 

With the help of the boat and on foot, we examined ten randomly selected reaches of the river 

Ljubljanica from its source in Močilnik to the city of Ljubljana. We assessed the condition of 

the wider aquatic environment with the use of the RCE method (Riparian, Channel and 

Environmental Inventory). We surveyed the presence of macrophytes, determined their 

growth form and evaluated the relative abundance by using five degree estimation scale. We 

investigated the relation between frequency and distribution of macrophytes influence was 

related to environmental properties of riparian zone and stream. The result showed that 

diversity and frequency of macrophytes changes downstream. The highest diversity is in the 

middle part, where the river is flowing slowly through the agricultural land. Macrophytes 

were the most commonly occurring in reaches with no woody riparian vegetation and with 

fine substrate. Wider environmental assessment classified the river Ljubljanica into II. to IV. 

RCE quality class. 

 

KEY WORDS 

macrophytes / streams / wider environmental assessment / the river Ljubljanica 
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1 UVOD  

 

"Ob vročih poletnih dneh, ko Močilnik usahne, ko je temno Retovje skoraj prazno in ko mila 

zelena Ljubija sanja svoje tihe sanje globoko pod vrbami, upade Ljubljanica za cel seženj in 

ošabna Vrhničanka je samo še potok" (Cankar, 1920) 

 

Ljubljanica; kdo ne pozna reke, ki teče skozi prestolnico Slovenije in je že pred 2000 leti 

dajala utrip Emoni. Reke, ki so jo že v srednjeveški Ljubljani prečkali na istem mestu, kjer 

danes stoji znano Plečnikovo Tromostovje (Skoberne, 2003). Reke, ki je bila navdih mnogim 

slovenskim kulturnikom, med njimi tudi na Vrhniki rojenemu pisatelju Ivanu Cankarju, 

Gregorju Strniši in Francetu Prešernu. Danes pa je reka zaščitena kot kulturni spomenik, saj 

sodi med najpomembnejša arheološka najdišča v Sloveniji (Uredba o Krajinskem parku 

Ljubljansko barje, 2008). 

Reka Ljubljanica danes teče po osušenem Ljubljanskem barju z omrežjem večjih in manjših 

kanalov, ki so jih v preteklosti izkopali, da bi čim bolj omejili poplave in usposobili tla za 

kmetijsko obdelavo. Ob tem pa se je spremenilo celotno območje (Geister, 1995), ki ga danes 

ne zasedajo le kmetijske površine, temveč se na njem vedno bolj širijo tudi urbana območja. 

Ljubljanica, v ožjem pomenu, je imela v času prazgodovine, kot tudi kasneje, v času naselitve 

Slovanov, kulturni pomen. Je vir pitne vode in hrane, olajšuje transport, omogoča razvoj 

kmetijskih površin in predstavlja ugodno okolje za naselitev ljudi in živali (Geister, 1995). 

Prav človeška aktivnost v zaledju, ki je tesno povezana z vodotokom, pa danes povzroča 

njeno vse večjo ranljivost in nesposobnost premagovanja motenj.  

Slovenija se ponaša z lepimi in bistrimi rekami, ki jih direktiva o vodah želi zavarovati, 

izboljšati in obnoviti, da le-te dosežejo dobro stanje. Z rezultati ocenijo kemijsko stanje 

vodnih teles, vsebnost posebnih onesnaževal in podajo biološko oceno (Cvitanič, 2012). S 

spremljanjem dogajanja iščejo vzroke in posledice, ki nam pomagajo, da razumemo 

spremembe in stremimo k boljšemu ravnanju z vodnimi viri. Na stanje pa ugodno deluje tudi 

vse večja ozaveščenost mladih in starejših, ki se, zaradi vplivov izobraževalnih ustanov in 

medijev, vse bolj  zavedajo pomena vode in okolja. 
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Kakovost vode ne vpliva samo na naše življenje temveč tudi na rast vodnih rastlin, ki so 

občutljivi kazalci spremenjenosti in onesnaženosti vodnega okolja. Na njihovo prisotnost, 

razporeditev in obliko vpliva koncentracija hranil in onesnaževanje iz zaledja.  Sprememba 

vodne vegetacije  posledično vpliva še na druge skupine organizmov- nevretenčarje in ribe, ki 

jim vodne rastline predstavljajo hrano in stabilen habitat za življenje (Haslam, 1987). 

Makrofiti imajo velik pomen za vodni ekosistem, saj nanj vplivajo kot biološki in kot fizikalni 

dejavnik – pri slednjem je mišljen vpliv na gibanje vode in spreminjanje oblike dna z 

zadrževanjem mulja in drobnih delcev. Vplivajo tudi na kemično sestavo okolja s procesom 

kroženja kisika, ogljika, dušika in drugih elementov. Poleg tega so pomemben dejavnik pri 

izboljšanju močvirnih zemljišč, saj vežejo radioaktivne izotope, apnenec in organska 

onesnaževala. Pri tem omogočajo, da dobimo čisto vodo in velike količine organske mase, ki 

lahko služi kot surovina ali krma (Urbanc- Berčič, 1986). 
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2 DELOVNE HIPOTEZE 

 

Z vzorčenjem želim ugotoviti pojavljanje, pogostost in razporeditev makrofitov v reki 

Ljubljanici vzdolž celotnega toka. 

Ugotoviti želim, kako na pestrost in pogostost makrofitov po toku navzdol vplivajo okoljski 

dejavniki v zaledju, obrežnem pasu in strugi vodotoka. 

Predvidevam, da bo pestrost makrofitov v reki Ljubljanici velika in pogostost pojavljanja in 

številčnost vrst manjša v bolj obremenjenih delih vodotoka. 

Predvidevam, da se tudi stanje širšega vodnega okolja reke Ljubljanice po toku navzdol 

spreminja. 
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3 PREGLED OBJAV 

3.1. REČNI SISTEM 

 

Glavna značilnost rečnih sistemov je tok, ki nastane zaradi razlik v relativni višini krajine in 

ga poganja gravitacija. Rečni sistem je dinamičen sistem, ki vpliva na pretok energije, 

sedimente ter vrstno sestavo in razporeditev rastlinskih vrst v celinskih vodah (Velde in sod., 

2009). 

Vodotoki se pojavljajo v različnih geoloških, topografskih in vegetacijskih razmerah. 

Značilnost substrata in obliko struge tako določata geologija in topografija. Morfologija 

površja in padavine pa vplivajo na dinamično kroženje vode iz kopnega nazaj v morje 

(Dobson in Frid, 1998). 

Rečni sistem delimo na zgornji, srednji in spodnji del. Zgornji del je relativno strm z 

turbulentnim tokom in grobim kamnitim substratom. Tu se zadržuje padavinska voda, ki je 

revna s hranili. Po toku navzdol se naklon struge zmanjšuje. V srednjem delu je erozija 

uravnotežena z odlaganjem sedimenta, predvsem proda in peska. V spodnjem delu rečnega 

sistema se tok umiri in prihaja do izrazitega odlaganja sedimenta, prevladuje mulj. Poveča se 

koncentracija raztopljenih in suspendiranih snovi. Zaradi longitudinalnih tokov snovi, vsak 

proces, ki se zgodi v višje ležečem delu rečnega sistema,vpliva na okoljske razmere v nižje 

ležečem delu (Dobson in Frid, 1998). 

Dejavniki vodnega ekosistema, ki vplivajo na rast vodnih rastlin so: temperatura, 

koncentracija kisika, pH, vodni tok, poplave, sediment, svetloba ter globina in širina vodotoka 

(Velde in sod., 2009). 

 

3.2. MAKROFITI 

Makrofiti so izvirno kopenske rastline. Z redukcijo določenih kopenskih značilnosti in 

razvojem sekundarnih prilagoditev so se uspešno prilagodile na življenje v vodnem okolju. 

Mednje prištevamo različne taksonomske skupine; semenke, praprotnice, mahove, alge in 

parožnice (Fox, 1992). Največ makrofitov najdemo med višjimi rastlinami, predvsem med 

kritosemenkami (Urbanc- Berčič 1986). 
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Poznamo več sistemov razvrščanja makrofitov, saj jih lahko delimo glede na rastno obliko, 

način pritrditve in razmere v okolju v katerem uspevajo. Glede na rastno obliko makrofite 

delimo v šest skupin (International Association for Dunube Reasearch, 1998): 

- ap = (acro- pleustophytes) rastlina plava na vodni površini, 

- sp = (submersed pleustophytes) rastlina ne plava na vodni površin,  ni pritrjena v sediment, 

potopljena, 

- sa = (submerse anchored) rastlina pritrjena v sediment ali na podlago s koreninami, rizoidi 

ali drugimi pritrjevalnimi organi, potopljena, 

- fl = (floating leaf plants) rastlina ukoreninjena ali pritrjena v sediment, prisotni plavajoči 

in/ali potopljeni listi, 

- am = (amphiphytes) rastlina se istočasno pojavlja na bregu in v vodi, amfibijska rastlina 

- he = ( helophytes) rastlina še povezana z vodnim telesom, močvirska rastlina 

 

Makrofite, ki so pogosteje izpostavljeni slabšim razmeram in se pojavljajo tako v vodi kot na 

kopnem  imenujemo amfibijske rastline. Zaradi heterofilije nastane na isti rastlini dva ali več 

morfološko in anatomsko različnih listov. Gre za podvodne, plavajoče in zračne liste, ki se že 

na zunaj povsem razlikujejo in rastlini omogočajo hitrejše sprejemanje snovi in svetlobe iz 

okolja (Urbanc- Berčič 1986). 

 

3.3. PRILAGODITEV RASTLIN NA VODNO OKOLJE 

Vodno okolje z vodnim režimom in ustaljenimi razmerami nudi, v primerjavi s kopenskim, 

rastlinam precejšnjo prednost pri absorpciji. Hkrati jih tudi omejuje z neugodni dejavniki, kot 

so pomanjkanje svetlobe, plinov, predvsem kisika in včasih tudi mineralnih snovi. Vodno 

okolje je s svojim delovanjem povzročilo nastanek specifičnih anatomskih in morfoloških 

adaptacij (hidromorfoz) glavnih organskih sistemov (Martinčič, 1994). 

 

3.3.1. Anatomske in morfološke značilnosti  

Rastline potrebujejo za življenje kisik, ogljikov dioksid in hranilne snovi. V vodnem okolju 

izmenjava teh snovi poteka po difuziji, ki pa je nekajkrat manjša kot v zraku. Zaradi 

zmanjšanja količine plinov je pri vodnih rastlin prišlo do nastanka posebnega zračnega tkiva 
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ali arenhima. Arenhim ima obliko  medceličnih votlin in se nahaja v steblu, listih in tudi 

korenini. Omogoča hitrejšo izmenjavo plinov ter služi kot rezerva plinov (Urbanc- Brenčič 

1986). Plavajočim listom omogoča plavanje na vodi, saj povečuje vzgon in zmanjšuje 

specifično težo ter s tem v določeni meri nadomešča mehansko tkivo (Trošt- Sedej, 2005). 

Listi potopljenih makrofitov so doživeli največ sprememb, ki se že na zunaj kažejo v povečani 

razčlenjenosti listne ploskve v daljše ali krajše roglje (Urbanc- Brenčič, 1986). Pogosto so 

suličaste ali nitaste oblike, ozki, tanki in gibki, s čimer kljubujejo vodnemu toku in 

mehanskim poškodbam. Povečano razmerje med površino in prostornino omogoča boljšo 

izmenjavo plinov, absorbcijo svetlobe in hranil (Wetzel, 2001). 

Kutikula je mnogo tanjša in predstavlja oviro za izmenjavo snovi, saj se razvije pri vseh 

vodnih rastlinah. Izmenjava snovi se tako vrši na posebnih mestih, kjer je kutikula izredno 

stanjšana. Mesta imenujemo hidropote, ki hkrati opravljajo funkcijo koreninskega sistema in 

rež (Martinčič, 1994). Listnih rež je manj ali v celoti manjkajo. Fotosintezo vrši enotno 

parenhimsko tkivo, saj se kloroplasti premaknjeno v povrhnjico, da jih svetloba hitreje doseže 

(Urbanc- Brenčič 1986). Mezofil sestavlja manjše število celičnih plasti, ki omogočajo lažjo 

izmenjavo snovi in prodiranje svetlobe. Imajo močno reducirana mehanska tkiva, saj ima 

voda večjo specifično težo od zraka in nudi rastlinam boljšo oporo. Podobna redukcija je 

opazna tudi pri prevajalnem tkivu, saj se  spremeni obseg in dolžina žil (Martinčič, 1994).  

Plavajoči listi makrofitov imajo v primerjavi s potopljenimi manj hidromorfoz, saj so le-ti v 

stiku z zrakom. Imajo enostavno obliko, največkrat so veliki ter okrogle, ščitaste ali ledvičaste 

oblike. Kutikula plavajočih listov je debela in voskasta in omogoča, da se listi ne potopijo 

(Trošt- Sedej, 2005). Na zgornji površini se nahaja veliko število listnih rež, na spodnji strani 

pa hidropot, saj list plava na vodi. Imajo normalno izdiferenciran mezofil v polisadno in 

gobasto tkivo. Tako kot pri potopljenih listih, se je tudi pri plavajočih listih reduciralo 

prevajalno in mehansko tkivo (Wetzel, 2001). 

Absorpcijo snovi v steblu omogočajo hidropote, saj subepidermalnih krovnih tkiv ni. Za 

rastline ni značilna trdnost stebla, temveč elastičnost, ki jo omogočajo maloštevilni mehanski 

elementi zbrani v sredini stebla. Kadar so rastline izven vode, se zvijajo, saj stebla niso toga. 

Zaradi vodnega okolja in sposobnosti sprejemanja snovi preko celotne površine se je 

zmanjšala absorpcija preko korenine in se je reduciralo prevajalno tkivo. Največkrat se le-to 

nahaja na sredini in ne kaže značilne razporeditve žil temveč le kompleks prevajalnih 

elementov. Velik del volumna zavzema specifično tkivo vodnih rastlin, arenhim (Martinčič, 
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1994). V anaerobnih razmerah, ki so v sedimentu, stebelni arenhim oskrbuje korenine s 

potrebnimi plini (Urbanc- Brenčič 1986). 

Zaradi absorbcije z vso površino podvodnih delov, se je pomen koreninskega sistema močno 

zmanjšal. Koreninski sistem je lahko pri določenih rastlinah, kot so plavajoči neukoreninjeni 

makrofiti popolnoma reduciran (Trošt- Sedej, 2005). Arenhim, ki je značilen za liste in steblo, 

pa se lahko nahaja tudi v primarni skorji korenine (Martinčič, 1994). 

 

3.4. VPLIV OKOLJA NA RAST MAKROFITOV 

Reka Ljubljanica je izredno ranljiva reka, saj teče skozi izrazito kraško pokrajino. V 

preteklosti je bila reka v celoti površinska, danes pa jo poznamo kot ponikalnico s sedmimi 

pritoki. Vsi pritoki, z izjemo zadnjega, tečejo skozi kraška polja. Ljubljanica, v ožjem 

pomenu, pa je pritok, ki teče po ravninskem delu Ljubljanskega barje, ki je nekdanje barje z 

močvirnato floro in favno (Šraj- Kržič, 2006). 

Na rast makrofitov, njihovo številčnost in pestrost, vplivajo neposredni in posredni učinki v 

interakciji z različnimi faktorji pokrajine. Najbolj značilen med njimi je tok,  ki na rast vpliva 

tako neposredno (mehanske poškodbe, izkoreninjenje) kot tudi posredno (sprememba 

sedimenta, hranil in plinov). Posredni učinki se vzdolž reke spreminjajo, saj so odvisni od 

globine in širine vodotoka, ki se od zgornjega do spodnjega dela reke večata. S tokom in 

količino vode so povezana tudi sezonska obdobja poplav in suš, ki povzročajo nestabilnost ter 

s tem vplivajo na življenjski krog makrofitov z adaptacijo na različna obdobja.  Na vrstno 

pestrost vpliva tudi sediment, saj  stabilen substrat omogoča ukoreninjenje in razvoj 

ukoreninjenih vrst, medtem ko jih mobilen substrat zavira (Franklin, 2008).  

Zgoraj predstavljeni faktorji predstavljajo lastnosti pokrajine, ki so v glavnem stabilne in se 

ne morejo spremeniti. Med nestabilne pogoje prištevamo predvsem posredne učinke, ki 

vplivajo tudi na kvaliteto vode. Eden od učinkov je vdor podzemne vode, ki ima drugačno 

kemijsko sestavo od površinske vode. Na območjih vdora nastanejo vrtinci, ki zavirajo rast 

nekaterih makrofitov. Drugi učinek pa je transport hranil z erozijo in transportom sedimenta 

(Barendregt, 2003).  

Povečana koncentracija izbranih nutrientov je povezana z efektom evtrofikacije, ki z 

razcvetom alg negativno vpliva na razvoj makrofitov. Poleg povečane motnosti vode, ki 
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zavira absorpcijo sončne energije, se na listih makrofitov razrastejo alge, ki jih osenčijo in 

omejijo njihovo fotosintezo in rast.  Kompeticija ne poteka le med makrofiti in algami temveč 

tudi med različnimi vrstami makrofitov. Sprememba nutrientov preko fotosinteze vpliva tudi 

na koncentracijo in dostopnost plinov v vodi (Smith, 1999).  

Med omejujoče dejavnike rasti spadata tudi kvaliteta in kvantiteta svetlobe, ki se skozi letne 

čase spreminjata. Makrofiti, predvsem submerzni, potrebujejo svetlobo za fotosintezo ter za 

rast in razvoj. Lokalno jih omejuje tudi efekt senčenja, ki je lahko posledica zamuljenja, 

prisotnosti obrežne vegetacije ali prisotnosti drugih submerznih makrofitov (Franklin, 2008). 

Evtrofikacija lahko nastopi v vodnem okolju naravno ali pa je posledica človeške aktivnosti. 

Gre za povečanje koncentracije hranil, predvsem fosfata in dušika, zaradi kmetijstva - 

gnojenja in urbanizacije - odpadna voda. Močan pritisk na vodne ekosisteme povzroča tudi 

onesnaževanje s težkimi kovinami, uporaba herbicidov, povečana oskrba z vodo za podporo 

prebivalstva ter tudi večja negotovost povezana s podnebnimi spremembami (Smith, 1999. 

Barendret, 2008 ). 

 

3.5. VLOGA MAKROFITOV V VODNEM EKOSISTEMU 

Sestoji makrofitov prispevajo k biotski raznovrstnosti v vodnem okolju, saj nudijo zavetje in  

življenjski prostor nevretenčarjem, majhnim ribam in pticam. Predstavljajo mesto za 

odlaganje jajčec in drstenje vodnih živali ter podlago za združbe alg, gliv in bakterij. Z 

prezračevanjem in prevzemom hranil ugodno vplivajo tudi na kakovost vode (Holmes, 1999) 

Imajo ključno vlogo pri sestavi, delovanju in stabilnosti vodnih habitatov. Ker so zelo 

občutljivi na okoljske razmere v katerih živijo, imajo tudi indikatorsko vlogo (Franklin, 

2008). Zaradi onesnaževanja se v vodnem okolju spremeni koncentracija hranil, ki zmanjša 

ali popolnoma uniči prisotnost nekaterih vrst, drugih, bolj odpornih, pa poveča (Haslam, 

1987) 

Makrofiti tako sooblikujejo vodne ekosisteme, saj vplivajo na hitrost toka, kroženje hranil in 

procese v sedimentu. Zaradi te vloge so vključeni v Vodno direktivo Evropske komisije, saj 

predstavljajo enega od štirih nepogrešljivih bioloških elementov, ki jih uporabljamo za 

vrednotenje ekološkega stanja rek (Šraj- Kržič, 2007). 
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Slika 1: Siva čaplja ob spodnjem 

delu reke. 

Slika 2: Meritev višine vodnega toka.  
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4 MESTO RAZISKAV 

4.1. REKA LJUBLJANICA 

Ljubljanico pogosto poimenujemo tudi reko sedmih imen, saj je Ljubljanica ponikalnica z 

naslednjimi površinskimi vodotoki: Trbuhovica, Obrh, Stržen, Rak, Pivka, Unica in 

Ljubljanica. 

Ljubljanica, v ožjem pomenu besede, izvira iz več kraških izvirov v zatrepnih dolinah Retovje 

in Močilnik pri Vrhniki, od katerih sta največja Ljubija in Bistra. Tako podzemno priteka sem 

voda s Pivke, Rovt ter Notranjskega in Hotenjskega podolja. Ljubljanica preči Ljubljansko 

barje, skozi Ljubljano in se pri naselju Podgrad pri Zalogu kot desni pritok izliva v reko Savo. 

Njeno celotno porečje obsega kar 1779 km
2
, od tega je kar 1100 km

2 
porečja kraškega. Njen 

tok od Vrhnike pa do izliva v Savo je dolg 38 km in ima le 4 m padca. Ljubljanica dobi na 

Ljubljanskem barju vrsto nekraških pritokov z leve (Podlipščico, Zrnico, Drobnetinko, Radno, 

Mali graben in Gradaščico) ter kraških in nekraških z desne (Ljubijo, Bistro, Borovniščico, 

Iško, Ižico). Njen povprečni vodni pretok se tako od Vrhnike (24 m
3
/s) do Most (56 m

3
/s) 

bistveno poveča (Lovrenčak, 1998). 

 

Slika 3: Srednji del reke Ljubljanice, katerega breg zaraščajo pionirske vrste dreves in grmov. 
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Reka teče po Ljubljanskem barju, ki je nastalo na tektonsko zelo aktivnem območju s 

številnimi prelomi. Ta široka tektonska udorina  se je začela ugrezati pred približno 2 mln let. 

Dno se je v 500 letih znižalo za 1m in se še danes ugreza od 5 do 25 mm letno. V ugrezajočo 

barjansko udorino reka s pritoki  nanaša velike količine materiala. Kraške vode prinašajo zelo 

drobne delce in raztopljen apnenec, površinske tekoče vode pa predvsem prod in pesek. 

Današnje površje, ki je večinoma ravno, sta oblikovala neenakomerno ugrezanje kamninskih 

blokov in nanašanje materiala. Na površje  pa je vplivalo tudi mostiščarsko jezero 

(Lovrenčak, 1998). Do prvega zamočvirjanja je prišlo v dobi mostiščarjev, do drugega pa v 

rimski dobi. Rimljani so regulirali Ljubljanico in spremenili njeno naravno okljukano pot, ker 

so potrebovali  hitrejšo povezavo od Podpeškega kamnoloma, "podpeški marmor",  do 

gradbišč v Emoni (Geister, 1995). 

Ena od značilnosti Ljubljanice je poplavljanje Ljubljanskega barja, saj ima le-ta letno dva 

viška in dva nižka. Prvi višek se zgodi spomladi s sploh največjim pretokom v mesecu aprilu 

(84 m
3
/s) in drugi v mesecu novembru in decembru, jesensko - zimski višek. Izrazit je poletni 

nižek z najnižjim vodostajem (26 m
3
/s) v mesecu avgustu, manj izrazit pa je še januarski 

nižek. Vzrokov za nastanek poplav je več. Ob velikih padavinah površinsko tekoče vode hitro 

narastejo, poplavijo in zajezijo Ljubljanico ter dvignejo njeno gladino. Ko ta poplavna voda 

upade, začne pritekati voda iz kraških izvirov, ki priteka počasneje in tudi počasneje upade. 

Drugi razlog je le malo nagnjeno površje, saj se Ljubljansko barje nahaja na višini med 288 in 

289 m. Pri osuševalnih delih  sta ravno majhna nagnjenost in majhen strmec Ljubljanice 

povzročala največ težav pri poplavnih vodah. Med vzroke poplav sodi tudi talna voda, saj ko 

ta doseže ilovico na dnu Ljubljanskega barja povzroči pojavljanje izvirov (Lovrenčak, 1998). 

Na izdatnejše padavine vpliva celinsko podnebje, ki se od drugih kotlin v Sloveniji razlikuje 

po pogostejši megli zaradi nastajanja toplotnega obrata. Morje, ki je oddaljeno le 55 km, na 

temperature zraka ne vpliva. Bližina dinarsko-alpske reliefne pregrade preprečuje dostop 

toplih morskih zračnih gmot. Vpliva pa na padavine, ki jih je več kot 1400 mm letno, največ 

na Vrhniki, v povprečju 1601 mm na leto (Lovrenčak, 1998). 

Na razvoj prsti  na Ljubljanskem barju je vplivala reliefna preoblikovanost in prevladujoče 

drobnozrnate usedline. Glina in ilovica, ki sta slabo prepustni, ovirata odtekanje padavinske 

vode. Pore prsti so precejšen del leta zapolnjene z vodo, kar povzroča oglenje prsti in 

nastanek značilnih organskih tal. Z osuševanjem, gradnjo odvodnih jarkov, sežiganjem in 



TRČEK S. Makrofiti reke Ljubljanice 
Diplomsko delo. Ljubljana. Univerza v Ljubljani. pedagoška fakulteta. Študijska smer: kemija in biologija. 2013 

 

 

12 
 

rezanjem šote se je močno zmanjšal delež organskih (šotnih) prsti in povečal delež mineralnih 

(Lovrenčak, 1998). 

Z odtekanjem vode in osuševanjem tal se je prekinilo tudi nastajanje barja. Razvilo se je 

preoblikovano rastje visokega barja, ki ga samo v desetih odstotkih porašča gozd.  V zadnjih 

letih barje izgublja značilno podobo široko odprte travniške pokrajine, kar je še posebej 

opazno na površinah blizu Ljubljane (Geister, 1995).  

Ljubljanica je bila vse do 19. stoletja ena daljših in najpomembnejših plovnih poti do Rimske 

Emone (Geister, 1995). Danes je ob Ljubljanici na Ljubljanskem barju 43 naselij. Rast 

prebivalstva se je umirjeno večala na območju Vrhnike, intenzivno pa na območju Ljubljane. 

Gradnje novih mestnih četrti, predvsem črna gradnja, najbolj znana je Rakova Jelša, so 

povzročile težave s pitno vodo, z odvajanjem odpadnih vod in drugo komunalno ureditvijo 

(Lovrenčak, 1998). 

Preko Ljubljanskega barja potekajo skromne prometne povezave. Prva cesta z Dunaja v Trst 

je bila zgrajena leta 1809. Leta 1857 ji je sledila železniška povezava iz Ljubljane proti Trstu, 

ki so jo speljali čez Ljubljansko barje in Ljubljanico (Skoberne, 2003). Stoletna prizadevanja 

za osušitev Ljubljanskega barja so se le deloma uresničila, saj še vedno prihaja do poplav in 

kmetijstvo še ni razvito v intenzivno poljedelstvo. Njive pokrivajo le 15% barja medtem ko 

travniki dobro polovico. Opazna so uvajanja izrazito ekstenzivnega gojenja hitro rastočih 

topolov. Za začetek razvoja Ljubljane je bila pomembna tobačna tovarna ob Tržaški cesti, 

tehnične fakultete in raziskovalni inštituti ter razvoj trgovine. Na Vrhniki pa se je razvijala 

kovinarska, usnjarska, lesna, elektronska in živilska industrija, ki je zaposlovala večji delež 

prebivalstva (Lovrenčak, 1998). 
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Slika 4: Zemljevid reke Ljubljanice z označenimi vzorčnimi mesti. 
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5 METODE DELA 

Na reki Ljubljanici smo opis obrežnega pasu, struge in zaledja in popis makrofitov v rastni 

sezoni 2013 opravili v začetku meseca julija na desetih odsekih po 100 m vzdolž reke. 

Vzorčna mesta smo izbrali tako, da so bila čim bolje razporejena vzdolž celotne reke. Odseke 

smo izbrali tudi glede na vrstno sestavo in pogostost makrofitov, strukturo brega in obrežne 

vegetacije. S pomočjo GPS (Global Positioning System) smo zabeležili začetne in končne 

koordinate vsakega odseka. Popis je bil izveden popoldan v toplem in sončnem vremenu. 

Nivo reke Ljubljanice je bil za poletni čas visok. 

 

5.1. PRISOTNOST IN POGOSTOST  

Na desetih odsekih po 100 m smo v letu 2013 na reki Ljubljanici popisali prisotnost in 

pogostost makrofitov. Po metodi MIDCC (Multifuctional Integrated Study Danube Corridor 

and Catchment)  smo v vsakem odseku ocenili pogostost makrofitov po pet-stopenjski lestvici 

(Kohler & Janauer 1995): 1 = posamična, 2 = redka, 3 = pogosta, 4 = množična,                     

5 = prevladujoča;  ter  opredelili njihovo rastno obliko glede na sposobnost uspevanja v vodi 

ali na kopnem: ap =  plavajoče, neukoreninjene rastline, sp = nepritrjene, potopljene, sa = 

potopljene, pritrjene v sediment ali podlago s koreninami, rizoidi ali drugimi pritrjevalnimi 

organi, fl = ukoreninjene, prisotni plavajoči in/ ali potopljeni listi, am = amfibijske rastline, 

istočasno se pojavljajo v vodi kot tudi na bregu, he = obrežne rastline, močvirske rastline. 

Popis odsekov srednjega in zgornjega toka reke smo opravila iz čolna, saj je struga precej 

široka in breg zaraščajo pionirske vrste dreves in grmov. V zgornjem toku, kjer plovba s 

čolnom ni bila možna, ter ob izviru, pa smo opis opravili iz brega reke ali s plitvejših obrežnih 

delov rečne struge. Rastline smo iz vode izvlekli s pomočjo 5- metrske teleskopske ribiške 

palice s kavljem ali z roko. Vrste smo večinoma določili na terenu, le težje določljive v 

laboratoriju. Pri določevanju smo uporabili Malo floro Slovenije. Pri makrofitih, katerih 

razmnoževalni organi v tistem času niso bili prisotni, smo določili samo rod. 

 

5.2. ŠIRŠA OKOLJASKA OCENA  

Širša ocena okoljskega stanja posameznega odseka je bila določena z uporabo slovenske 

različice RCE metode (Germ - Jogan, 1997, Urbanič in Toman, 2003), prirejene po Petersenu 
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(Riparian, Channel and Environmental Inventory, 1992). Metodo so prvotno razvili za 

vrednotenje majhnih nižinskih vodotokov in kmetijskih območij. Vrednoti petnajst 

značilnosti, ki zajemajo rabo zemlje nad obrežnim pasom, strukturo obrežnega pasu, brega 

struge in prisotnost vegetacije. Zajema tudi dinamičnost rečnega toka s prisotnostjo brzic, 

tolmunov in meandrov ter akumulacijo sedimentov in detrit. Vsaka značilnost je razdeljena na 

štiri različno vrednotena stanja z določenim številom točk. Vrednost 1 vedno pripada najbolj 

degradiranemu ali spremenjenemu stanju, višje vrednosti, med petnajst in trideset, pa so 

odvisne od uporabnika, oziroma njegove ocene značilnost. Število točk vseh petnajstih 

značilnosti seštejemo in s seštevkom ovrednotimo vodotok. Najvišja možna vsota, razred I, je 

280, najnižja, razred V, pa 12. Reko ovrednotimo s pomočjo tabele, ki določa, v kateri RCE 

kakovostni razred, od petih možnih, spada vodotok. 

 

Slika 5: Zgornji del reke Ljubljanice, kjer makrofiti preraščajo celo strugo. 
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6 REZULTATI 

6.1. VRSTNA SESTAVA MAKROFITOV V REKI LJUBLJANICI  

Na desetih pregledanih odsekih reke Ljubljanice je bilo popisanih 18 taksonov, ki so 

predstavljeni v spodnji tabeli. 

 Latinsko ime Slovensko ime Oblika 

1 Bryophyta mahovi sa 

2 Callitriche spp žabji las sa 

3 Elodea canadensis L.C. Rich vodna kuga sa 

4 Hippuris vulgaris L. vodna smrečica sa 

5 Iris pseudacorus L. vodna perunika he 

6 Mentha aquatica L. vodna meta he 

7 Myosotis scorpioides L. močvirska spominčica he 

8 Nuphar luteum (L.)Sibith. & Sm. rumeni blatnik fl 

9 Potamogeton crispus L. kodrasti dristavec sa 

10 Potamogeton lucens L. bleščeči dristavec sa 

11 Potamogeton natans L. plavajoči dristavec fl 

12 Potamogeton pectinatus L. češljasti dristavec sa 

13 Potamogeton perfoliatus L. preraslolistni dristavec sa 

14 Ranunculus circinatus Sibth. razkrečenolistna vodna zlatica sa 

15 Rorippa amphibia (L.) Besser prava potočarka he 

16 Sagittaria sagittifolia L. navadna streleša sa 

17 Sparganium spp ježek sa 

18 Veronica anagallis- aquatica L. vodni jetičnik am 

Tabela 1: Seznam makrofitov z  njihovo rastno obliko na vzorčnih mestih v reki Ljubljanici.  

Iz tabele je razvidno, da je v reki Ljubljanici največ predstavnikov makrofitov, več kot 

polovica, ki imajo potopljeno pritrjeno obliko (sa) . Po številu jim sledijo močvirske rastline 

(he) ter majhen delež rastlin s plavajočimi listi (fl) in amfibijske rastline (am), ki jih zastopa le 

eden ali dva predstavnika. V vseh desetih odsekih  ni bilo najdene nobene rastline s plavajočo 

nepritrjeno obliko (ap) , ki se pogosteje pojavljajo v pritokih ali kanalih reke Ljubljanice. 
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6.2. RAZPOREDITEV IN POGOSTOST MAKROFITOV V REKI LJUBLJANICI 

Oceno pogostosti sem izvedla s pomočjo 5-stopenjske lestvice (Kohler, 1995): 

Pogostost: 

 1 = posamična 

 2 = redka 

 3 = pogosta 

 4 = množična 

 5 = prevladujoča 

 

Rezultati pogostosti makrofitov v reki Ljubljanici so predstavljeni v spodnji sliki. 

 

Slika 6: Pogostost in razporeditev makrofitov v desetih odsekih reke Ljubljanice. 



TRČEK S. Makrofiti reke Ljubljanice 
Diplomsko delo. Ljubljana. Univerza v Ljubljani. pedagoška fakulteta. Študijska smer: kemija in biologija. 2013 

 

 

18 
 

 

 

 

 

 

V začetnem delu, ob izviru, je reka Ljubljanica zastopana z močvirskimi rastlinami, ki jih 

kasneje v srednjem in spodnjem delu ne zasledimo. Najvišja vrstna pestrost z 11 taksoni je 

popisana v srednjem delu vodotoka. Vrstno najbogatejši so bili odseki 6, 7 in 8, z 10, odsek 8, 

z 11 taksoni. Popisani makrofiti so se pojavljali v srednjem številu, večinoma redko in 

pogosto in na določenih odsekih tudi množično, odsek 2 in 3. Posamično so se pojavljali  

predvsem v spodnjem delu vodotoka. Najpogostejši taksoni:  Callitriche spp, Elodea 

canadensis, Sparganium spp. 

Slika 8: Povprečni masni 

indeks makrofitov v reki 

Ljubljanici (MMT- črne 

oznake, MMO- bele oznake). 

Slika 7: Skupni delež desetih 

odsekov reke Ljubljanice, v 

katerih je bil prisoten makrofit.  
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Vrstna sestava makrofitov v reki Ljubljanici se po toku navzdol spreminja, saj so bile nekatere 

močvirske vrste, Rorippa amphibia, Myosotis scorpioides, Mentha aquatica, zastopane le v 

zgornjem toku, ob izviru. Samo v srednjem delu vodotoka so se pojavljale vrste Nuphar 

luteum, Potamogeton lucens, Potamogeton natans, Potamogeton pectinatus, Potamogeton 

perfoliatus, Ranunculus circitanus. Vzdolž celotnega vodotoka pa se pogosto pojavljajo 

potopljene ukoreninjene vrste Callitriche spp, Elodea canadensis, Sparganium spp, Hippuris 

vulgaris, ter redko ali posamično tudi Veronica anagallis- aquatica, Iris pseudacorus, 

Potamogeton crispus.  

 

Slika 9: Relativna rastlinska masa makrofitov v desetih odsekih reke Ljubljanice. 
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V desetih pregledanih odsekih reke Ljubljanice predstavlja največji delež relativne rastlinske 

mase Potamogeton natans ( 16,9%), sledijo mu Elodea canadensis (15%), Callitriche spp 

(13,6%), Sparganium spp ( 12,1%).  V manjših deležih so zastopane vrste Bryophyta (6,6%), 

Hippuris vulgaris (5,5%), Nuphar luteum (4,9%). Ostale vrste pa predstavljajo posamično 

manj kot 4 % mase, vendar skupno kar četrtino, 25,4%. Vrste potopljenih makrofitov, ki se 

pojavljajo v zgornjem, srednjem in spodnjem delu toka, predstavljajo skupaj kar 65% 

relativne rastlinske mase desetih pregledanih odsekov reke Ljubljanice. Močvirske rastline so 

skupno ocenjene na 5,8%, ostalih 29,2 % relativne rastlinske mase pa predstavljajo amfibijske 

vrste, ter vrste s plavajočimi listi. 

 

6.3. ŠIRŠA OKOLJSKA OCENA REKE LJUBLJANICE  

Po slovenski različici metode RCE po Petersonu (1992) smo vzporedno s popisom makrofitov 

spremljali tudi stanje vodotoka. Opazovali smo petnajst parametrov ter jih primerno 

ovrednotili ter določili kakovostni razred reke Ljubljanice. 

Reko Ljubljanico v večini pregledanih odsekov uvrščam v 4. kakovostni razred po RCE 

metodi. V najboljšem stanju se nahaja zgornji del vodotoka, odsek 1., saj se pri točkovanju 

uvršča v 2. kakovostni razred. Najnižje število točk, komaj za 4. kakovostni razred, pa imata 

odsek 5 in 6, v srednjem delu vodotoka. Najslabše ocenjeni parametri so izraba tal za 

obrežnim pasom, zadrževalne strukture, substrat ter pojavljanje brzic in tolmunov. V zaledju 

reke Ljubljanice prevladujejo obdelovalne površine in v zgornjem in spodnjem delu urbana 

naselja. Zadrževalnih struktur je malo, breg pa osenčujejo in delno utrjujejo pionirska drevesa 

in grmi. Breg je večinoma utrjen le v nekaterih delih zgornjega toka ter v spodnjem delu reke, 

kjer reka teče skozi manjše mesto Vrhnika in  glavno mesto Ljubljana. Brzic, meandrov in 

tolmunov skoraj ni, nekaj se jih nahaja v zgornjem toku reke.  
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7 DISKUSIJA 

7.1. VRSTNA SESTAVA IN POJAVLJANJE MAKROFITOV V REKI LJUBLJANICI 

V desetih odsekih reke Ljubljanice je bilo skupno popisanih 18 taksonov, od tega jih je bilo 

15 določenih do vrste, dva do rodu, enega pa so predstavljali mahovi. Sparganium spp            

( ježek) je edini predstavnik, ki je bil popisan v vseh odsekih, od zgornjega do spodnjega dela 

reke Ljubljanice. Tri vrste so bile opažene samo v enem odseku in sicer ob izviru reke 

Ljubljanice. Vrste so bile predstavnice močvirskih rastlin in sicer  Mentha aquatica (vodna 

meta), Myosotis scorpioides (močvirska spominčica) in Rorippa amphibia (prava potočarka). 

Največ taksonov, ki so se nahajali na rečnem bregu in v rečni strugi ima potopljeno pritrjeno 

obliko. Ostale oblike so bile popisane v manjšem številu, plavajoča nepritrjena rastna oblika, 

pa v desetih odsekih reke Ljubljanice ni bila zasledena. 

Rastno obliko in vrstno sestavo makrofitov določa širina vodotoka, globina vode in letna 

nihanja vode, ki so značilnost kraških rek (Šraj- Kržič,- in sod. 2007). Ob izviru reke 

Ljubljanice, kjer voda priteka izpod kamnite stene v jezerce, so bili popisani vsi predstavniki 

močvirskih rastlin. Gre za izvir vode, ki ponikne na Planinskem in Logaškem kraškem polju 

ter v podzemlju teče po značilni karbonatni podlagi (Lovrenčak, Orožen Adamič, 1998).  

Reka Ljubljanica dalje teče po ravninskem delu Ljubljanskega barja, ki spremeni značaj reke. 

Povečata se širina in globina vodotoka. Pojavi se nihanje gladine vode, kar zmanjšuje hitrost 

toka. Ljubljanica teče ob kmetijskih površinah, skozi urbana naselja in mimo industrijskih 

obratov, ki vplivajo na koncentracijo hranil v njej zato je vrstna sestava makrofitov tu zelo 

revna. Reka Ljubljanica, v ožjem pomenu besede, je skozi leto stalno oskrbljena z vodo in 

ima manjša nihanja v nivoju vode. Vrste, ki se najpogosteje pojavljajo v gostih sestojih, imajo 

potopljeno obliko ali amfibijski značaj in uspevajo v vodah s srednjo ali visoko koncentracijo 

hranil (Škraj- Kržič - in sod., 2007). To so vrste Potamogeton natans (plavajoči dristavec), 

Callitriche spp (žabji las),  Hippuris vulgaris (vodna smrečica), Ranunculus circinatus 

(razkrečenolistna vodna zlatica) in invazivna vrsta Elodea canadensis (vodna kuga). 

Invazivna vrsta Elodea canadensis se pojavlja v rekah, ki počasi tečejo ob kmetijskih 

površinah in imajo majhna nihanja vode. Ustreza ji tudi dno pokrito z muljem in finim 

organskim substratom, kjer je šibko ukoreninjena. Nikoli se ne nahaja sama ali kot vodilna 

vrsta temveč najpogosteje  raste skupaj z vrsto Potamogeton (Kuhar, 2010). Opisu ustreza 

reka Ljubljanica. Vrsta se pogosto pojavlja ob bregovih v srednjem in spodnjem delu reke 
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Ljubljanice, kjer je tok počasnejši. Popisana je bila skupaj z vrstami Potamogeton, Callitriche 

spp, Sparganium spp, Ranunculus circinatus, Hippuris vulgaris in mahovi. 

Najbolj pestro sestavo je imela vrsta Potamogeton, saj je bilo popisanih kar 5 predstavnikov 

(Potamogeton crispus (kodrasti dristavec), Potamogeton lucens (bleščeči dristavec), 

Potamogeton natans (plavajoči dristavec), Potamogeton pectinatus (češljasti dristavec), 

Potamogeton perfoliatus (preraslolistni dristavec)). Najpogosteje in v največjem številu se je 

pojavljal Potamogeton natans (plavajoči dristavec) v srednjem delu reke. Potamogeton 

crispus (kodrasti dristavec), pa je bil popisan samo v dveh odsekih v srednjem in spodnjem 

delu reke Ljubljanice. Vrsta je uspevala v delih reke s finim substratom, počasnim tokom in 

visoko koncentracijo hranil, kjer je reka tekla skozi kmetijske površine (Kuhar,- in sod., 

2007). 

 

7.2. ŠIRŠA OKOLJSKA OCENA REKE LJUBLJANICE 

Okoljska ocena vodotoka je bila pridobljena s slovensko različico metode RCE po Petersenu 

(1992), ki je bila prvotno narejena za manjše nižinske vodotoke na kmetijskih območjih. 

Metoda zajema petnajst parametrov, ki opredeljujejo rabo zemljišča onkraj obrežnega pasu, 

strukturo obrežnega pasu in morfologijo struge (Kuhar,- in sod., 2007). 

Prvi odsek reke Ljubljanice se uvrsti v 2. RCE kakovostni razred. Gre za del reke kjer je dno 

v večini skalnato, saj je tok hitrejši in odnaša fini sediment. Razlogi so tudi, da reka ne teče 

skozi kmetijske površine ter da je zaledje poraščeno z gozdom.  

Dalje teče reka ob kmetijskih površinah in skozi urbani naselji Vrhniko in Ljubljano, kjer je 

regulirana in se pojavljajo umetno utrjeni bregovi. V srednjem delu vodotoka se pokaže 

močan vpliv zaledja, saj obdelovalne površine segajo vse do vodotoka in se pojavljajo 

pogoste prekinitve obrežne vegetacije. Ostalih devet odsekov reke Ljubljanice se po metodi 

širše okoljske ocene uvrsti v 3. in 4. RCE kakovostni razred. Nizko število točk imajo tudi 

zadrževalne strukture, pojavljanje brzic, tolmunov in meandrov in izgled kamnitega substrata. 

Bolje ocenjene kategorije so sklenjenost vegetacije obrežnega pasu v spodnjem delu vodotoka 

in oblika struge. 
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8 SKLEPI 

 

Reka Ljubljanica je zelo revna z vodnimi rastlinami, saj je bilo na desetih odsekih popisano le 

18 taksonov. Na to je močno vplival človek, saj je poslabšal kakovost vode z intenzivnim 

kmetijstvom in odpadnimi vodami iz industrijskih obratov ter gospodinjstev. Kakovost 

vodotoka manjša tudi zasenčenje obrežnega pasu, prodnat sediment ter posegi v obrežni pas. 

Močno so prevladovali makrofiti s potopljeno pritrjeno obliko, s kar 65% relativno rastlinsko 

maso. Največja pestrost je bila v odsekih v srednjem delu reke s široko strugo in počasnim 

vodnim tokom.  

Pogostost in prisotnost makrofitov se je po toku navzdol spreminjala. V začetnem delu reke 

Ljubljanice, kjer je bil tok izrazito počasen, dno prekrito z drobnim substratom in je voda 

vsebovala veliko količino raztopljenih hranil, je bila reka od levega do desnega brega 

preraščena z makrofiti. Vodotok, zaradi lege, ni bil močno zasenčen z obrežno vegetacijo. V 

srednjem delu, ko reka teče skozi kmetijske površine, se makrofiti najpogosteje pojavljajo ob 

bregovih, kjer je obrežna vegetacija prekinjena in breg ni zasenčen. V delih kjer je bil tok 

počasnejši, so se makrofiti pojavljali tudi v strugi. V spodnjem delu je reka izrazito bolj ravna, 

z močno in neprekinjeno obrežno vegetacijo, ki omejuje rast makrofitov.  

Ljubljanico po RCE metodi uvrstimo v 4. kakovostni razred, le prvi odsek uvrščamo v 2. 

kakovostni razred. Vpliv človeka na kakovost vodnega toka se kaže po celotni strugi, saj le-ta 

teče skozi dve mesti in kmetijske površine Ljubljanskega Barja. Odseke, v katerih je bila 

pestrost in pogostost makrofitov največja, smo uvrstili v 4. kakovostni razred.  

Kljub kmetijski aktivnosti v zaledju in spremenjenosti brega v delih, ko reka teče skozi mesti, 

je bila ocena stanja reke Ljubljanice v letih 2009 /10 visoka. Kemijsko stanje je bilo ocenjeno 

z dobro, ekološko stanje pa z dobro in zelo dobro, brez posebnih onesnaževal (Cvitanič, 

2012). Kar kaže na izboljšanje stanja vodotoka z dobrim omejevanjem negativnih posegov.  
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11 PRILOGE 

Priloga A 

Slikovna priloga pričakovanih (Šraj- Kržič, 2007) makrofitov v reki Ljubljanici. 

Tabela A1: Submerzni makrofi (razviti potopljeni listi) 

1 Callitriche 

spp  

 

5 Potamogeton 

filiformis Pers. 

 

2 Elodea 

canadensis 

L.C. Rich 

 

6 Potamogeton 

lucens L. 

 

3 Lemna 

trisulca L. 

 

7 Potamogeton 

pectinatus L. 

 

4 Potamogeto

n crispus L. 

 

8 Potamogeton 

perfoliatus L. 
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Tabela A2: Amfibijski makrofiti (razviti potopljeni in plavajoči/zračni listi) 

1 Bryophyta   

2 Alisma 

spp 

 

11 Nasturtium 

officinale R. 

Br. 

 

3 Berula 

erecta 

Coville 

 

12 Nuphar 

luteum (L.) 

Sibith.  & 

Sm. 

 

4 Hippuris 

vulgaris 

L. 

 

13 Potamogeton 

natans L. 

 

5 Hottonia 

palustris 

L. 

 

14 Ranunculus 

circitanus 

Sibth. 

 

6 Lemna 

minor L. 

 

15 Ranunculus 

trichophyllus 

Chaix 
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Tabela A3: EmergniI makrofiti, močvirske rastline. 

1 Carex spp 

  

5 Lythrum 

salicaria L. 

 

2 Iris 

pseudacorus 

L. 

 

6 Phalaris 

arundinacea 

L. 

 

7 Mentha 

aquatica L. 

 

16 Rorippa 

amphibia 

(L.) Besser 

 

8 Myosotis 

scorpioides L. 

 

17 Sagittaria 

sagittifolia 

L. 

 

9 Myriophyllum 

spicatum L. 

 

18 Sparganium 

spp 

 

1

0 

Myriophyllum 

verticillatum 

L. 

 

19 Veronica 

anagallis- 

aquatica L. 
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3 Lycopus 

europaeus L. 

 

7 Phragmites 

australis Trin. 

ex steud. 

 

4 Lysimachia 

vulgaris L. 
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Priloga B 

Obrazec za oceno okoljskih parametrov po metodi RCE (slovenska RCE različica ((Germ, 

Jogan, 1997; Urbančič in Toman 2003), prirejena po Petersenu, 1992 ( The Riparean, Channel 

and Environmental Inventory)): 

Tabela B: Vrednotenje rezultatov RCE 

Razred Št. točk Ocena Barva Priporočena dejavnost 

I 227 - 280 odlično modra Biomonitoring in zaščita obstoječega 

stanja - referenčna lokacija 

II 173 - 226 zelo dobro zelena Potrebne so spremembe na 

posameznih odsekih 

III 119 - 172 dobro rumena Potrebne so manjše spremembe vzdolž 

večjega dela struge 

IV 65 - 118 slabo rjava Potrebne so večje spremembe struge in 

blaženje učinkov iz zaledja 

V 12- 64 zelo slabo rdeča Potrebna je reorganizacija struge in 

blaženje učinkov iz zaledja 

 

1. Izraba tal za obrežnim pasom (v zaledju struge)  

Zaledje poraslo z gozdom in/ali močvirjem       30 

Mozaik košenih travnikov/pašnikov, gozd/močvirij ter malo obdelovalnih površin 20 

obdelovalne površine, košeni travniki/pašniki, posamezne hiše    10 

Prevladujejo obdelovalne površine ali strnjeno urbano območje (hiše, tovarne)  1 

 

2. Širina obrežnega* (blažilnega) pasu ( od roba vodotoka do kmetijskih površin ali naselja) 

Močviren ali z lesnatimi rastlinami porasel pas širok več kot 30 m    30 

Močviren ali z lesnatimi rastlinami porasel pas širok od 5 do 30 m    20 

Močviren ali z lesnatimi rastlinami porasel pas širok 1do 5 m    5 

Močvirskih ali lesnatih rastlin ni        1 

 

3. Sklenjenost vegetacije v obrežnem pasu 

Vegetacija obrežnega pasu brez prekinitev       30 

Prekinitve vegetacije se pojavljajo v intervalih, večjih od 50 m    20 

Prekinitve vegetacije se pojavljajo vsakih 50 m      5 

Prekinitve pogoste, vzdolž celotne struge/ obrežnega pasu     1 

4. Vegetacija pasu 0 - 10 m od struge 

Več kot 90% poraščeno z nepionirskimi lesnimi vrstami ali močvirskimi rastlinami 25 
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Vegetacijo sestavljajo pionirske vrste** dreves in grmov     15 

Vegetacijo sestavljajo trave in posamezna drevesa ali grmi     5 

Večinoma trava, posamezni grmi/tujerodne vrste/ urbane površine/vodotok kanalizacija 1 

 

5. Zadrževalne strukture v strugi 

Skale in stara debla, trdno zasidrana v dno, ni usedlin     15 

Skale in debla, za katerimi se odlagajo usedline      10 

Zadrževalne strukture rahlo zasidrane; ob poplavah se premikajo    5 

Peščene naplavine, zadrževalnih struktur malo      1 

 

6. Oblika struge 

Zadošča za najvišje letne pretoke, razmerje širina/globina manj kot 7   15 

Redko preplavljeni bregovi, razmerje širina/globina 8 do 15    10 

Poplave ob zmerni količini vode, razmerje širina/globina 15 do 15    5 

Poplave pogoste, razmerje širina/globina več kot 25 / vodotok kanaliziran  1 

 

7. Usedline v strugi 

Odlaganje usedlin majhno, na povečanje struge nima vpliva    15 

Nekaj ovir iz robatih skal in prodnikov ter malo mulja     10 

Ovire iz skal, peska ali muljastih naplavin pogoste      5 

Struga deljena v preplete/ vodotok kanaliziran      1 

 

8. Struktura rečnega brega 

Breg stabilen, kamnit ali čvrst utrjen s koreninami trav, grmovja ali dreves  25 

Breg trden, korenine trav, grmovja in dreves ga le delno utrjujejo    15 

Breg iz rahle prsti, nekoliko utrjen z redkim slojem rastlin     5 

Breg nestabilen, iz rahle prsti ali peska, tok ga spodjeda / breg je umetno utrjen  1 

 

9. Spodjedanje brega 

Ni vidno ali pa je omejeno na območja, kje so korenine dreves    20 

Samo na rečnih zavojih         15 

Spodjedanje brega pogosto         5 

Močno spodjedanje vzdolž struge, breg se ruši / breg je umetno utrjen   1 

 

10. Izgled kamnitega substrata na dnu struge 

Kamni čisti, zaobljeni, lahko temnejši       25 

kamni zaobljeni, prekriti z nekaj plasti mulja      15 

nekaj kamnov z ostrimi robovi, plast peska       5 

Svetli kamni z ostrimi robovi, izrazita muljasta in peščena plast    1 
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11. Dno vodotoka 

Kamnito dno, sestavljeno iz delcev različnih velikosti z očitnimi intersticielnimi prostori25 

Lahko gibljivo kamnito dno z malo mulja       15 

Dno iz mulja, peska in gramoza; stabilno na nekaterih mestih    5 

Dno iz rahlo sprijetega peska in mulja, kamnitega substrata ni    1 

 

12. Pojavljanje brzic, tolmunov in meandrov 

Jasno vidni, prisotni na razdaljah od 5- 7kratne širine vodotoka    25 

Nepravilno razporejeni         20 

Dolge tolmune ločujejo kratke brzice, meandrov ni      10 

brzic, tolmunov in meandrov ni / vodotok kanaliziran     1 

 

13. Vodne rastline 

Rastlin ni / nekaj mahov ali krpe alg        15 

Alge v tolmunih, višje rastline le vzdolž brega      10 

Alge, zmerno prisotne vendar vrstno pestre višje vodne rastline    5 

Preproge alg, višje vodne rastline (vrstno revne) preraščajo strugo    1 

 

14. Ribe 

Samonikle ribe hitro tekočih voda zelo pogoste      20 

Samonikle ribe hitro tekočih voda redke       15 

Ribe počasi tekočih ali stoječih voda        10 

Rib ni ali pa so redke          1 

 

15. Dentrit 

Prevladujeta listje in les, sedimenta ni       25 

Nekaj listja in lesa ter nekaj drobnega organskega materiala, sedimenta ni   10 

Listja in lesa ni, prisotni grobi in fini organski delci, pomešani s sedimentom  5 

Fin, anaeroben sediment, brez grobih delcev      1 

 

Opombe: 

* obrežni pas: pas z močvirsko ali lesno vegetacijo (prehod med vodnim in kopenskim 

ekosistemom) 

** pionirske rastline: vrba, jelša, topol 
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Priloga C  

Tabela C1: Koordinate desetih odsekov reke Ljubljanice s prisotnostjo in pogostostjo makrofitov. 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta: 

 Pogostost vrste 

Oznaka 

vzorčnega 

mesta: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Začetna 

koordinata: 
5445516 

5090287 

5446776 

5092205 

5447279 

5092119 

5450221 

5091388  

5451026 

5091419 

5451854 

5091433 

5455352 

5092536 

5458217 

5094758 

5460049 

5095909 

5462284 

5097769 
Končna 

koordinata: 
5445560 

5090408 

5446897 

5092233 

5447321 

5092049 

5450282 

5091415 

5451167 

5091417 

5451890 

5091444 

5455318 

5092628 

5458227 

5094788 

5460149 

5095922 

5462284 

5097857 
1. Bryophyta  0 2 1 2 0 2 2 3 2 3 
2. Callitriche spp  0 0 3 3 3 3 3 3 3 2 
3. Elodea canadensis L.C. Rich  0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 
4. Hippuris vulgaris L.  3 0 0 2 0 2 3 1 1 2 
5. Iris pseudacorus L.  0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
6. Mentha aquatica L.  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7. Myosotis scorpioides L.  3  0 0 0 0 0 0 0 0 
8. Nuphar luteum (L.)Sibith. & 

Sm. 
 0 0 0 2 0 3 3 2 0 1 

9. Potamogeton crispus L.  0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 
10. Potamogeton lucens L.  0 3 0 0 2 0 2 2 0 0 
11. Potamogeton natans L.  0 4 4 3 3 3 2 3 0 0 
12. Potamogeton pectinatus L.  0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 
13. Potamogeton perfoliatus L.  0 0 3 0 2 0 2 2 0 0 
14. Ranunculus circitanus Sibth.  0 0 2 3 2 1 0 2 0 0 
15. Rorippa amphibia (L.) Besser  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16. Sagittaria sagittifolia L.  0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 
17. Sparganium spp  3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 
18. Veronica anagallis- aquatica 

L. 
 2 0 0 2 1 2 0 0 1 1 
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Tabela C2: RCE- Ocena struge, obrežja in širše okolice vodotoka. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Koordinate 5445516 

5090287 

5446776 

5092205 

5447279 

5092119 

5450221 

5091388 

5451026 

5091419 

5451854 

5091433 

5455352 

5092536 

5458217 

5094758 

5460049 

5095909 

5462284 

5097769 

1 30 10 10 10 10 10 1 10 10 1 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 5 5 5 20 5 5 5 20 20 5 

4 15 5 5 5 5 5 5 15 15 15 

5 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 15 10 10 10 5 5 5 5 5 1 

7 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

8 25 15 15 5 5 5 15 15 15 15 

9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

10 15 1 1 1 1 1 5 1 1 1 

11 15 5 5 5 1 1 5 5 5 5 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 

14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

15 10 5 5 5 1 5 5 5 5 5 

VSOTA 191 99 99 108 80 84 93 123 123 95 


