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1 UVOD 

 

Ljudje že več tisoč let po svetu selimo razne rastlinske in živalske vrste, negativnih 

posledic tovrstnega početja pa se vedno bolj zavedamo komaj nekaj desetletij. Znanstveno 

dognano je, da so, takoj za uničevanjem habitatov, invazivne tujerodne vrste poglaviten 

razlog za izgubo biotske raznolikosti, prinašajo pa še ostale nevšečnosti (Kus Veenvliet, 

2009).  

 

Na problem invazivnih tujerodnih vrst bi morali gledati ne samo kot na biološki problem, 

temveč tudi kot na odraz človeške kulture.  

Ljudje sami oblikujemo različne vrste ekosistemov, ki se nam zdijo produktivni ali prijetni. 

Priseljenci s seboj pogosto prinašajo njihove domače vrste organizmov na priseljena 

območja. Tako je z naraščanjem potovanj in trgovine ter s površnim carinskim nadzorom 

ljudem omogočeno namerno ali pa nenamerno vnašanje tujerodnih vrst, ki bi lahko postale 

tudi invazivne. Zavedati se moramo škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih vrst in tudi 

sami prispevati k reševanju te problematike oziroma k izboljšanju kvalitete našega okolja, 

saj gre konec koncev za dobrobit nas vseh, prav tako pa tudi naših zanamcev.  

 

V Sloveniji najdemo največ tujerodnih vrst, med katerimi je veliko število tudi invazivnih, 

v obrežnih pasovih (Zelnik, 2012a).  

Obrežni pasovi so bolj izpostavljeni vdorom in naselitvi tujerodnih rastlinskih vrst, saj so 

večinoma degradirani zaradi raznih gradbenih posegov, izsuševanja, izsekavanja in 

podobno, poleg tega reke prenašajo semena in ostale dele rastlin ter oskrbujejo rastline s 

hranilnimi snovmi.  

 

Cilj diplomske naloge je bil raziskati značilnosti in okoljske razmere obrežja reke Rižane 

ter ugotoviti, katere invazivne tujerodne rastlinske vrste (invazivke) ga naseljujejo, kakšna 

je njihova pogostost in številčnost ter ugotoviti povezavo med okoljskimi dejavniki in 

njihovim pojavljanjem ter razporeditvijo. 
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2 

Postavili smo naslednje hipoteze:  

 

 Na obrežju reke Rižane je prisotnih več invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.  

 Na prisotnost invazivnih tujerodnih vrst ob reki Rižani vplivajo okoljske razmere v 

obrežju in zaledju.  

 Pojavljanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst se bo razlikovalo med levim in 

desnim bregom in vzdolž vodnega toka reke.  
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2 PREGLED OBJAV 

 

2.1 INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE 

 

2.1.1 Definicija 

 

S pojmom tujerodne vrste označujemo vse tiste skupine organizmov (na primer rastline, 

živali, glive, viruse), ki so bile na določeno območje prenesene, torej na tem določenem 

območju pred tem niso uspevale.  

 

Pojem tujerodna vrsta je težko natančno definirati. Najbolj uporabljena je definicija 

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

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

(Convention on Biological Diversity): »Tujerodna vrsta je vrsta, podvrsta ali takson nižje 

kategorije, ki se nahaja izven območja (pretekle ali sedanje) naravne razširjenosti oziroma 

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)« (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2009). 

 

2.1.2 Invazivnost 

 

Vse tujerodne vrste ne postanejo invazivne. Nekatere tujerodne vrste so prehodne, to 

pomeni, da lahko ostanejo na novo naseljenem območju dalj časa bodisi zaradi občasnega 

uspešnega razmnoževanja ali pa le zaradi ponavljajočih se naseljevanj. Če se tujerodne 

vrste pričnejo uspešno in redno razmnoževati ter so njihove populacije obstoječe na 

naseljenem ozemlju brez človekove pomoči, potem jim rečemo naturalizirane tujerodne 

vrste. Te še ne povzročajo občutnih sprememb v  okolju (Kus Veenvliet in Veenvliet, 

2009) .  

Ko pa se tujerodna vrsta ustali in povzroča zaznavne spremembe ter škodljivo vpliva na 

domorodno biotsko raznovrstnost, zdravje ljudi in gospodarstvo, potem je to invazivna 

tujerodna vrsta (Bačič in Strgulc Krajšek, 2013).  
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Skoraj za vse tujerodne invazivne rastline velja, da so v svoji domovini splošno razširjene 

(Jogan in sod., 2012a). 

 

Predvidevanje, katera vrsta lahko postane invazivna, je zelo težavno, saj ni točno določenih  

lastnosti rastlin, ki bi odločale o tem. Nekatere značilnosti vrste samo povečujejo 

verjetnost, da bi vrsta lahko bila invazivna. Poleg tega se začnejo negativni učinki 

posamezne tujerodne rastline  na okolje navadno kazati šele, ko se populacija poveča. 

 

Maynard in Nowell (2009) sta podala splošno formulo invazivnosti, s katero si lahko v 

grobem predstavljamo, kaj vpliva na to ali bo vrsta postala invazivna ali ne: 

  

(RAZ. HR. + SPO. RAZ. + OB. EKO.) × OMEJITVE* 

 

RAZ. HR. = razpoložljivost hranil 

SPO. RAZ. = sposobnost razširjenja  

OB. EKO.= občutljivost ekosistema na ekološke in človeške spremembe oziroma vplive  

* = klimatske razmere, škodljivci, bolezni, omejeni razmnoževalni pogoji, ipd. 

 

2.1.3 Vnašanje, prenašanje in širjenje 

 

Za vnos tujerodnih vrst v novo okolje je večinoma kriv človek, prav tako je lahko 

odgovoren za prenos, čeprav na to vplivajo še drugi vektorji. Širjenje navadno poteka 

spontano, z enakimi načini razširjanja kot jih je določena populacija imela v prejšnjem 

habitatu. Na spontano širjenje pomembno vpliva spreminjanje krajinskih razmer, na primer 

opuščanje rabe zemljišč ali pa nove metode gospodarjenja. Vnos tujerodnih vrst je lahko 

spontan, nameren ali nenameren. Do spontanega vnosa lahko pride zaradi naravnih 

dejavnikov kot so veter, voda, ptice. Nenamerno pa tujerodne vrste največkrat pridejo na 

nova ozemlja skupaj z želenimi vrstami. Na tak način se je na primer s semenskim 

krompirjem v Francijo naselil koloradski hrošč. Do nenamernega prenašanja največkrat 

pride zaradi železniškega transporta ter transporta zaradi gradbenih ali kmetijskih del 

(Jogan in Kos, 2012). 
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Pri nas peskokopi, torej prevažanje peska na nova ozemlja, predstavljajo precejšnji vir 

širjenja nekaterih izmed invazivnih tujerodnih rastlin (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2009) .   

Invazivne rastline imajo po navadi konkurenčne prednosti pred avtohtonimi vrstami in se 

zato uspešneje širijo. To jim omogočajo vegetativni načini razraščanja ali proizvodnja 

ogromnih količin semen. Te rastline uspešno razširjajo semena s pomočjo vetra ali vode, s 

kaveljčki ali s sposobnostjo odmetavanja (Jogan in sod., 2012a). 

 

Pregovor previdnost je boljša kot zdravljenje bi moral veljati zlasti za tujerodne vrste, ki 

osvajajo nova območja, toda to je zelo težko doseči, še posebej, če ni fizičnih ali ekoloških 

ovir pri njihovem prehajanju ali pa če človeške dejavnosti celo olajšajo njihovo naselitev 

(Maynard in  Nowell, 2009).  

 

2.1.4 Vplivi 

 
Tujerodne invazivne vrste  negativno vplivajo na ekosisteme, avtohtone združbe, zdravje 

ljudi in gospodarstvo. Nekatere tujerodne vrste prenašajo bolezni, lahko so strupene ob 

zaužitju ali pa izločajo strupene snovi, poleg tega pa so pelodi nekaterih invazivk alergeni 

(Kus Veenvliet in Veenvliet, 2009). 

 

Torkar (2012) navaja, da invazivne tujerodne vrste škodijo tudi gospodarstvu, zlasti 

panogam kot so živinoreja, poljedelstvo, gozdarstvo in ribištvo. V kmetijstvu delajo škodo 

plevelne vrste in patogeni organizmi, v gozdarstvu pa lahko tujerodne vrste onemogočajo 

obnavljanje gozda in spreminjajo gozdne sestoje. Gosti sestoji invazivnih tujerodnih rastlin 

otežujejo ali celo preprečijo dostop do raznih rekreacijskih površin, ovirajo doživljanje 

naravnih in kulturnih spomenikov ter zastirajo razgled. Poleg naštetega se negativni vplivi 

poznajo tudi na infrastrukturi, na primer poškodbe na stavbah ali cestah, zaradi izraščanja 

močnih korenin. 

 

Invazivne tujerodne vrste negativno vplivajo tudi na vodotoke in njihova obrežja.  

Kus Veenvliet in Veenvliet (2009) opozarjata, da z objedanjem obrežne vegetacije in s 

kopanjem rovov nutrije povzročajo erozijo rečnih bregov in s tem zvišanje stroškov za 

ustrezno vzdrževanje vodotokov.  
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Tudi razrast invazivnih tujerodnih rastlin na obrežnih bregovih ne prinaša nič dobrega. 

Zaraščanje bregov z invazivko Impatiens glandulifera poveča izpostavljenost erozijskemu 

delovanju (Tickner in sod., 2001). 

 

2.1.5 Ravnanje s tujerodnimi vrstami 

 
Zakonodajni mehanizmi nam zagotavljajo pravno podlago za izvajanje nadzora v naravi in 

na državnih mejah ter za preventivne ukrepe in odstranjevanje tujerodnih vrst. Državna 

zakonodaja določa delitev pristojnosti in nalog med sektorji in ustanovami. Na 

zakonodajnem nivoju pa so pomembni tudi mednarodni sporazumi in konvencije, saj je 

problem tujerodnih vrst globalen (Kus Veenvliet, 2009). 

 

Ko odstranjujemo tujerodne vrste, moramo najprej izbrati ustrezno metodo glede na 

značilnosti vrste. Odstranjevanje je običajno potrebno ponavljati, nato pa še dalj časa 

spremljati. Ko odstranitev tujerodne vrste ni več možna, nam ostane le še nadzor, kar 

pomeni, da vemo, da vrste ne bomo odstranili, vendar jo vseeno aktivno odstranjujemo, saj 

na ta način omejujemo njeno širjenje in škodljivo vplivanje (Bačič in sod., 2009).  

 

Pri odstranjevanju tujerodnih rastlin moramo poznati njihove življenjske cikle, torej ali gre 

za trajnice ali za enoletnice. Če na primer kemično ali fizično odstranimo nadzemni 

poganjek v spomladanskem času invazivki, ki je trajnica, ne bomo naredili dosti 

koristnega, dokler ima zaloge v podzemnih organih (Holt, 2009). 

 

Kjer je več invazivk, odstranitev ene tujerodne vrste iz ekosistema ne vodi vedno k obnovi 

biotske raznovrstnosti. V nekaterih primerih vodi lahko k nasprotnemu, na primer k 

razraščanju druge tujerodne vrste. To pa ima lahko močan vpliv na ekosistem. Zaradi takih 

primerov je potrebno vnaprej pomisliti na posledice posegov (Bull in Courchamp, 2009). 
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2.1.6 Invazivne tujerodne rastline 

 

Poglavitni negativni učinki invazivnih tujerodnih rastlin na biodiverziteto so spremenjena 

dostopnost hranil, konkurenčnost avtohtonemu rastlinju in s tem njihovo izrivanje ter 

sprememba mikroklime (Essl in Rabitsch, 2002). 

 

Tujerodne rastline motijo ekosistemske procese in so hkrati pokazatelji njegove 

oslabljenosti. Stanje ekosistema ne izraža le številčnost tujerodnih vrst, temveč tudi to, v 

kakšnem odnosu so z domorodnimi rastlinami (Magee in sod., 2010). 

 

Na biotsko raznovrstnost imajo invazivne tujerodne rastline sicer manj izrazit vpliv kot ga 

imajo na primer invazivni tujerodni patogeni, herbivori ali plenilci (Rejmánek in sod., 

2005), vendar invazivne tujerodne rastline na območjih širjenja prav tako vplivajo na 

diverziteto domorodnih vrst rastlin in živali (Essl in Rabitsch, 2002). 

  

2.2 OBREŽJA 

 

Rečni ekosistemi predstavljajo pomemben del krajine. Obrežja navadno sestavljajo pestre 

rastlinske in živalske združbe, saj nudijo zatočišče, hrano, ugodno mikroklimo in seveda 

bližino vode. Obrežni pasovi se od ostalih habitatnih tipov razlikujejo tudi po večji 

občutljivosti. Požari, zmrzali in poplave lahko drastično vplivajo na obliko obrežij ter 

obrežno vegetacijo. Še najbolj pa nanje vpliva človek s svojimi posegi, predvsem z 

odstranjevanjem rastlinja ob rekah. Obrežne rastline imajo vlogo zaščite pred erozijo 

bregov, onesnaževanjem, rekam uravnavajo temperaturo in s tem  razrast  alg  ter  

zadržujejo vodo v pokrajini (Tubman in Price, 1999).  

Gaberščik (1996) opozarja, da so izmed ekosistemov, ki jih je človek s svojimi posegi 

najbolj spremenil, reke in obrežni pasovi.  

 

Obrežni habitati so v primerjavi z ostalimi habitati bolj izpostavljeni invaziji tujerodnih 

rastlinskih vrst, zato ker reke omogočajo prenašanje propagul na dolge razdalje in zato ker 

rečno odlaganje in erozija usedlin zagotavljata stalno preskrbo rastlin s hranili ter tako 
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ustvarjata ustrezen habitat za kolonizacijo nove vrste. Poleg naštetega pa je eden glavnih 

razlogov za ranljivost za naselitev tujerodnih in potencialno invazivnih rastlin ob 

vodotokih večja pogostost motenj. Poplave na primer predstavljajo eno izmed njih 

(Tickner in sod., 2001).  

Da so obrežni pasovi dovzetnejši za naselitev tujerodnih vrst, sta z raziskavo dokazala tudi 

Hood in Naiman (2000). Pri primerjavi štirih južnoafriških rek sta ugotovila tudi to, da je 

na poplavnih ravnicah prisotnih trikrat več tujerodnih vrst rastlin kot na bregovih.  

 

Kljub temu, da vdori eksotičnih vrst predstavljajo enega izmed glavnih razlogov za 

globalne okoljske spremembe, je razmeroma malo raziskav o vplivu tujerodnih rastlinskih 

vrst na domorodne  rastlinske združbe. To še posebno velja za obrežni pas (Cushman in 

Gaffney, 2010).  

 

Eno izmed takšnih raziskav sta izvedla prav raziskovalca Cushman in Gaffney (2010) na 

severnem območju Kalifornije, natančneje na obrežju reke Russian River. Preučevala sta 

vpliv dveh tujerodnih rastlin, in sicer vrst Arundo donax in Vinca major, na sestavo 

obrežne rastlinske združbe. Ugotovila sta, da se je vrsta Arundo donax naselila na bregove 

in poplavne ravnice zaradi nizkega vrstnega bogastva avtohtonih trajnic. Nadaljnje 

raziskave so pokazale, da je na območjih poraslih bodisi z obema tujerodnima vrstama 

skupaj ali posamično, bistveno manjša pestrost tako domorodnih kot tujerodnih vrst rastlin. 

Ko so po dveh letih odstranili večino predstavnikov vrste Arundo donax, so opazili, da se 

je vrstno bogastvo avtohtonih rastlin opazno povečalo, medtem ko na tujerodne rastline to 

ni vplivalo. Zaključila sta, da alohtoni vrsti Arundo donax in Vinca major negativno 

učinkujeta na avtohtono obrežno vegetacijo. 

 

 

2.3 OBMOČJE RAZISKAVE 

 

2.3.1 Lega 

 

Reka Rižana teče po pokrajini na skrajnem jugozahodu Slovenije, za katero se uporabljajo 

različna poimenovanja.  
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Edina slovenska pokrajina, ki leži neposredno ob morju, nosi imena kot so Koprska brda, 

Koprsko primorje, Koprsko gričevje, Šavrinska brda, Slovenska Istra in Obala 

(Senegačnik, 2012).  

Rižana izvira pod kraškim robom v bližini vasi Hrastovlje. Izvir je poimenovan Zvroček. 

Reka se vije mimo naselij Rižana, Cepki, Dekani. V spodnjem toku se reka razcepi na dva 

kraka. En se konča v Škocjanskem zatoku, drug pa obide Srmin in se izliva v morje na 

območju Luke Koper.  

Reka Rižana je dolga nekaj več kot 14 kilometrov (Reka Rižana in njeno zajetje, 2013). 

 

2.3.2 Kamninska sestava 

 

Najpomembnejši del Koprskega primorja predstavlja flišno gričevje. Tu je kamninska 

osnova precej enotna, do razlik pa prihaja zaradi različnega razmerja dveh glavnih sestavin 

fliša, torej peščenjaka in laporja. Površje močno preoblikujejo vodotoki. Ti nanašajo 

predvsem melj in glino. Proda je malo, saj flišni prodniki hitro razpadejo. Na vzhodu 

pokrajine, kjer se nahajajo paleocenski apnenci, je površje zakraselo, tako da so nekateri 

predeli brez površinskih vod. Porečje Rižane je deloma kraško. Zaradi tega ima reka poleti 

nizek pretok, vendar ne presahne. Ker sta razgibanost površine in neprepustnost kamnin 

veliki, se poleg občasnega pomanjkanja vode pojavljajo tudi poplave. Te povzročajo neurja 

predvsem v poletnem času, ko večina površinske vode hitro odteče, tako da pride do 

hitrega dviga gladine in večjih pretokov vode. Regulacije ob Rižani so zmanjšale pogostost 

in učinke poplav (Perko in Orožen, 1998). 

 

2.3.3 Tla 

 

Na tip tal vpliva kamninska podlaga, tako da na tem območju najdemo več tipov.  

Na vzhodu, torej v okolici izvira Rižane, so na apnenčasti podlagi nastala plitva in 

rodovitna karbonatna tla rendzine. Na flišni podlagi pa sta se razvila dva tipa tal. 

Prevladujejo tisti, ki so nastali na lapornati podlagi. So rjavi, globoki, s 35% gline in malo 

kalcija. V dolinah tega območja se je na aluvialnih nanosih s flišnega ozemlja razvila 

debela plast tal (Šiškovič, 1990). Peščena in ilovnata obrežna tla prevladujejo v zgornjem 

in osrednjem delu reke, v spodnjem pa težka oglejena tla. Človek je rendzine in evtrična 
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rjava tla močno spremenil s svojim delovanjem in tako so nastala rigolana tla (Perko in 

Orožen, 1998). 

 

2.3.4 Podnebje 

 

Za Slovensko Istro je tipično submediteransko podnebje. Temperature so nekoliko nižje, 

kot so značilne za pravo sredozemsko podnebje, padavin pa je več (Senegačnik, 2012). 

Največ padavin je v zahodnem delu pokrajine oktobra, v vzhodnem delu pa novembra. 

Drugi višek padavin je navadno junija. Kljub padavinam je v poletnem času problematična 

suša (Perko in Orožen, 1998). Vegetacijska doba je predvsem zaradi višjih temperatur v 

času zime daljša kot v ostalih delih Slovenije (Senegačnik, 2012). 

 

2.3.5 Reka Rižana 

 

Reka Rižana je pomemben vodotok obalnega območja, saj predstavlja edini vodni vir za 

oskrbo (Reka Rižana in njeno zajetje, 2013). 

Rižana je kraški vodotok, torej močno niha v količini in kakovosti vode, kar je odvisno od 

padavin. Njeno prispevno območje, to je območje, s katerega se vse površinske vode 

stekajo v reko in vplivajo na njeno stanje, meri več kot 200 km
2
 (Krajnc in sod., 2007). 

Leta 1935 je bilo na izviru zgrajeno zajetje, ki ga še danes uporablja Rižanski vodovod 

Koper. Reka v poletnih mesecih, ko izvir lahko celo presahne, poraba vode pa je bistveno 

večja, ne more pokriti potreb po vodi v Slovenski Istri. Izviru Rižane preti nevarnost 

nenadnega onesnaženja v vodovarstvenih pasovih, kjer onesnaževanje na površju ponikne 

in hitro doseže podtalnico. Največje vire onesnaževanja predstavljata prometna cesta Trst-

Kozina-Reka in železniška proga Divača-Koper, poleg tega pa še neurejeno odvajanje 

komunalnih vod v naseljih, deponije smeti in kmetijstvo (Krbavčič, 2010). 

Rižanski vodovod Koper oskrbuje s pitno vodo Mestno občino Koper, občino Piran in 

občino Izola. Število porabnikov s stalnim prebivališčem je okoli 86.000, v turistični 

sezoni pa več kot 120.000 (Vodovodno omrežje in objekti, 2013).  

Povprečni letni pretok reke znaša 4,6 m
3
 s

-1
 (Reka Rižana in njeno zajetje, 2013). 
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3 METODE DELA 

 

3.1 IZBOR INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST 

 

Preden smo pričeli s terenskim delom naše raziskave, smo pripravili seznam invazivnih 

tujerodnih rastlin, na katere smo bili še posebej pozorni na terenu. Pri tem smo si pomagali 

s seznamom invazivnih vrst višjih rastlin v Sloveniji (Jogan, 2007, preglednica 1). 

 

Preglednica 1: Seznam invazivnih vrst višjih rastlin v Sloveniji (Jogan, 2007). S krepkim tiskom so označene 

po njihovem dosedanjem vedenju najhujše invazivke v Sloveniji (Jogan, 2009). 

Acer negundo L. - amerikanski javor Erigeron annuus (L.) Pers. - enoletna 

suholetnica  

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - 

veliki pajesen  

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub - 

grmasti slakovec 

Ambrosia artemisiifolia L. - pelinolistna 

žvrklja 

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. - 

japonski dresnik 

Artemisia verlotiorum Lamotte - Verlotov 

pelin  

Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse 

Decr. -  sahalinski dresnik 

Asclepias syriaca L. - sirska svilnica Helianthus tuberosus L. -  laška repa, 

topinambur 

Aster laevis L. - gladka nebina  Impatiens glandulifera Royle - žlezava 

nedotika 

Aster lanceolatus Willd. - suličastolistna 

nebina 

Lindernia dubia (L.) Pennell - dvomljiva 

lindernija 

Aster novae-angliae L. - novoanglijska 

nebina 

Lonicera japonica Thunb. - japonsko 

kosteničevje 

Aster novi-belgii L. - virginijska nebina Lupinus polyphyllus Lindl. - mnogolistni 

volčji bob 

Aster squamatus (Spreng.) Hieron. - 

luskasta nebina 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. -  

navadna vinika 

                   se nadaljuje  
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Preglednica 1: Seznam invazivnih vrst višjih rastlin v Sloveniji (Jogan, 2007). S krepkim tiskom so označene 

po njihovem dosedanjem vedenju najhujše invazivke v Sloveniji (Jogan, 2009): nadaljevanje 

 

Aster tradescantii auct. eur., non L. - 

drobnocvetna nebina 

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. - 

kalinolistni pokalec 

Aster x salignus Willd. - vrbovolistna 

nebina 

Pistia stratiotes L. - navadna vodna 

solata 

Bidens frondosa L. - črnoplodni mrkač  Quercus rubra L. - rdeči hrast 

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. - 

navadna papirjevka 

Robinia pseudacacia L. - robinija 

Buddleja davidii Fanch. - davidova budleja  Rudbeckia laciniata L. - deljenolistna 

rudbekija 

Cercis siliquastrum L. - navadni jadikovec  Solidago canadensis L. - kanadska zlata 

rozga 

Cuscuta campestris Yunck. - poljska 

predenica  

Solidago gigantea Aiton - orjaška zlata 

rozga  

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. 

Gray - oljna bučka  

Spiraea japonica L. - japonska medvejka  

Elodea canadensis Michx. - račja zel, 

vodna kuga 

Thuja orientalis L. - vzhodni klek 

 

S pomočjo Gradiva za Atlas flore Slovenije (Jogan, 2001) smo preverili, katere invazivke 

iz seznama invazivnih vrst višjih rastlin v Sloveniji se nahajajo v bližnji okolici reke 

Rižane.  

Na našem seznamu za terensko delo so se tako znašle invazivke, ki so navedene v spodnji 

preglednici. 
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Preglednica 2: Seznam invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki naj bi bile prisotne v okolici reke Rižane. 

Latinsko ime Slovensko ime 

Acer negundo amerikanski javor 

Ailanthus altissima veliki pajesen 

Ambrosia artemisiifolia pelinolistna žvrklja 

Aster novi-belgii virginijska nebina 

Aster squamatus luskasta nebina 

Cercis siliquastrum navadni jadikovec 

Cuscuta campestris poljska predenica 

Erigeron annuus enoletna suholetnica 

Fallopia baldschuanica grmasti slakovec 

Fallopia japonica japonski dresnik 

Helianthus tuberosus laška repa, topinambur 

Lonicera japonica japonsko kosteničevje 

Parthenocissus quinquefolia navadna vinika 

Physocarpus opulifolius kalinolistni pokalec 

Quercus rubra rdeči hrast 

Robinia pseudacacia robinija 

Rudbeckia laciniata deljenolistna rudbekija 

Solidago canadensis kanadska zlata rozga 

Solidago gigantea orjaška zlata rozga 

 

Ob popisovanju vrst na terenu smo bili pozorni tudi na ostale neznačilne vrste za 

raziskovano območje ter na tujerodne rastline, ki bi utegnile postati invazivne. 
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3.2 TERENSKO DELO 

 

Terensko delo smo izvajali od sredine avgusta 2012 do konca septembra 2012. V poznem 

poletnem času večina domorodnih rastlin ne cveti več, kar pa ne velja za tujerodne rastline.  

Za številne neofite, to so tuje rastline, ki se na določenem območju pojavljajo zadnjih 

petsto let, je namreč značilno, da cvetijo pozneje, torej takrat, ko večina avtohtonih vrst ne 

cveti več (Jogan, 2000).  

Pri določanju invazivnih ter potencialno invazivnih tujerodnih rastlin na terenu smo 

uporabljali metodo opazovanja. Pomagali smo si s priročnikoma Mala flora Slovenije 

(Martinčič in sod., 2010) in Exkursionsflora von Deutschland (Rothmaler, 2007) ter s 

slikovnim gradivom.   

 

Obrežni pas reke Rižane smo razdelili na več odsekov različnih dolžin. Števila in dolžin 

posameznih odsekov nismo določili vnaprej temveč na terenu. Dolžino odsekov smo 

določali glede na njihovo dostopnost, tip rastja, pojavnost invazivk, značilnost toka, 

globino, ipd. Meja med dvema odsekoma je bila torej največkrat pogojena z neko razliko 

med njima, včasih pa je bila določena le glede na dolžino.  

 

Reka Rižana se v spodnjem toku razdeli na dva kraka. Pregledali smo le tistega, ki obide 

Srmin in se izliva v morje pri Luki Koper.  

Oba bregova smo pregledali skoraj po celotni dolžini. Le nekaj odsekov je bilo 

nedostopnih, navadno zaradi zaraščenosti predvsem z robido ali pa so bila to neprehodna 

privatna zemljišča. Obrežja ob izlivu reke Rižane nismo uspeli pregledati, saj je 500 

metrov pred izlivom območje neprehodno zaradi območja carinske cone.  
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Slika 1: Reka Rižana v spodnjem delu, blizu območja carinske cone Luke Koper (vir: Lipičar T., 26. avgust 

2012) 
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V času izvajanja terenskega dela je vladala suša, reka je bila predvsem v zgornjih delih 

plitvejša in smo zato lahko hodili po strugi. To je bilo še posebej ugodno za popisovanje 

zaraščenih delov obrežja.  

Pri določanju nahajališča posameznih odsekov smo si pomagali z ortofoto posnetki s 

spletne strani Geopedia. Koordinate začetka in konca posameznih odsekov smo na terenu 

določali z GPS navigacijo, dokončno pa smo jih določili s pomočjo Atlasa okolja na 

spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.   

 

 

Slika 2: Reka Rižana pod železniškim mostom blizu naselja Cepki (vir: Lipičar T., 29. avgust 2012)  

 

Na levem bregu reke Rižane smo pregledali 44 odsekov, na desnem bregu pa 48. Najdaljša 

odseka na levem in desnem bregu sta merila 880 metrov. Na levem bregu je bil najkrajši 

odsek 80-metrski, na desnem 50-metrski.  

Slike 4-12 prikazujejo razdelitev obrežja reke Rižane na pregledane in nedostopne odseke 

ter njihove dolžine. Pregledani odseki so oštevilčeni. Različnih barv so zgolj zaradi 

preglednosti, nepregledani odseki pa so črno obarvani. 
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Slika 3: Reka Rižana z označenimi odseki levega in desnega brega 1/10 (vir: Državna topografska karta  

DTK 5000) 

Slika 4: Reka Rižana z označenimi odseki levega in desnega brega 2/10 (vir: Državna topografska karta  

DTK 5000) 
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Slika 5: Reka Rižana z označenimi odseki levega in desnega brega 3/10 (vir: Državna topografska karta  

DTK 5000) 

 

Slika 6: Reka Rižana z označenimi odseki levega in desnega brega 4/10 (vir: Državna topografska karta  

DTK 5000) 
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Slika 7: Reka Rižana z označenimi odseki levega in desnega brega 5/10 (vir: Državna topografska karta  

DTK 5000) 

 

Slika 8: Reka Rižana z označenimi odseki levega in desnega brega 6/10 (vir: Državna topografska karta  

DTK 5000) 
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Slika 9: Reka Rižana z označenimi odseki levega in desnega brega 7/10 (vir: Državna topografska karta  

DTK 5000) 

 

Slika 10: Reka Rižana z označenimi odseki levega in desnega brega 8/10 (vir: Državna topografska karta  

DTK 5000) 
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Slika 11: Reka Rižana z označenimi odseki levega in desnega brega 9/10 (vir: Državna topografska karta  

DTK 5000) 

 

Slika 12: Reka Rižana z označenimi odseki levega in desnega brega 10/10 (vir: Državna topografska karta  

DTK 5000) 
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Za vsak posamezen odsek smo izpolnili vprašalnik (priloga A), ki je razdeljen na dva dela. 

V prvem delu podamo oceno okolja, v drugem delu pa popišemo invazivne rastlinske 

vrste, ki jih opazimo na določenem odseku, ter njihove lastnosti. Vprašalnik je osnovan po 

Petersenovi RCE (Riparian, Channel and Environmental Inventory) metodi (Petersen, 

1992), preuredile in dopolnile pa so ga Alenka Gaberščik, Maja Haler in Valentina 

Klenovšek Mavrič.  

 

Pri oceni okolja smo z vprašalnikom opredelili značilnosti vodnega toka, obrežne 

vegetacije in bregov ter kakšna je raba tal v zaledju. V drugem delu vprašalnika smo 

najprej zabeležili prisotnost invazivnih tujerodnih rastlin ter njihovo pojavnost glede na del 

obrežnega pasu. Nato smo popisali posamezne invazivne tujerodne vrste rastlin ter označili 

kakšna je njihova pogostost, fenološka faza, ali so vitalne ali ne ter kje se pojavljajo glede 

na del obrežnega pasu. Ocenili smo tudi pokrovnost posamezne rastlinske vrste po Braun-

Blanquet-u. Ocenjevali smo torej delež posamezne invazivke glede na to, kolikšen del 

ploskve določenega odseka pokriva. V vprašalniku je kot najnižja stopnja pokrovnosti 

podan delež od 0-5%. Ker se nam je v določenih odsekih pokrovnost posamezne invazivne 

tujerodne rastlinske vrste zdela bistveno manjša od 5%, smo to prvo stopnjo z vprašalnika 

razdelili na dva dela. Z 0-1% pokrovnosti smo ocenili tisto invazivno tujerodno vrsto, ki je 

v posameznem odseku imela le do 5 primerkov rastlin. Z 1-5% pokrovnosti pa smo ocenili 

tisto invazivno tujerodno vrsto, ki je v posameznem odseku imela največ 20 posameznih 

primerkov. 

 

3.3 OBDELAVA PODATKOV 

 

3.3.1 Značilnosti reke Rižane in njene obrežne vegetacije 

 

Zbrane podatke iz vprašalnikov smo vnesli v računalniški program Microsoft Excel 2007 

ter jih grafično prikazali s tortnim diagramom.  

Na ta način smo podali oceno globine in hitrosti vodotoka ter podatke o spremembah rečne 

struge, dinamiki toka in spodjedanju bregov. Prav tako smo prikazali sestavo obrežne 

vegetacije znotraj desetih metrov levega in desnega obrežnega pasu ob strugi ter ali je ta 

sklenjena ali s prekinitvami. Vsi našteti parametri so prikazani v odstotkih. 
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3.3.2 Pojavljanje invazivnih tujerodnih rastlin na obrežju reke Rižane 

 

Podatke o prisotnosti in pojavnosti invazivnih tujerodnih rastlin na obrežju reke Rižane 

smo vnesli v računalniški program Microsoft Excel 2007 ter jih grafično prikazali bodisi s 

tortnim ali pa s stolpčnim diagramom.  

S tortnimi diagrami smo prikazali prisotnost invazivk v obrežnem pasu levega in desnega 

brega ter njihovo pojavnost glede na del obrežnega pasu na obeh bregovih reke Rižane.  

Stolpčne diagrame smo uporabili za prikaz pogostosti posamezne popisane invazivne 

tujerodne vrste na desnem in levem bregu. Z njimi smo prikazali tudi, v katerem delu 

obrežnega pasu obeh bregov se posamezne popisane invazivne tujerodne vrste pojavljajo.  

Pojavljanje vseh naštetih parametrov je prikazano v odstotkih.   

 

S pomočjo računalniškega programa, ki ga je Milijan Šiško priredil po metodologiji 

povzeti po Pall in Janauer (1995), smo prikazali razporeditev posameznih invazivnih 

tujerodnih rastlin po odsekih obrežja na levem in desnem bregu Rižane ter njihovo 

pogostost. 

 

3.3.3 Kanonična korespondenčna analiza 

 

V ekologiji združb se v splošnem uporabljata dve temeljni konceptualni metodi in sicer 

klasifikacija ter ordinacija oziroma gradientna metoda (Palmer, 1993).  

Kanonična korespondenčna analiza (CCA – Canonical Correspondence Analysis) je 

multivariatna metoda za pojasnjevanje razmerja med biološkimi združbami vrst ter 

njihovim okoljem (Ter Braak in Verdonschot, 1995). Uporablja se lahko tudi za 

opredelitev sestavljenih okoljskih spremenljivk, ki čim bolj ustrezajo vzorcu pojavljanja 

vrst (Hill, 1991).    

Metoda CCA je hitro postala najbolj razširjena tehnika analize v ekologiji (Palmer, 1993). 

Spada med direktne gradientne metode. Z njimi navadno primerjamo matriko skupin z 

matriko spremenljivk okolja (Urbanič, 2004). 
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S kanonično korespondenčno analizo smo prikazali odnos med spremenljivkami okolja in 

pojavljanjem ter razporeditvijo invazivnih tujerodnih vrst rastlin. Rezultat kanonične 

korespondenčne analize je prikazan z ordinacijskim diagramom. Vektorji v ordinacijskem 

diagramu prikazujejo vpliv določene spremenljivke okolja na razporeditev invazivk. Daljši 

kot je vektor, večji je vpliv določene spremenljivke. Posamezen okoljski dejavnik najbolj 

vpliva na tiste taksone, ki so razporejeni ob vektorju, ki ponazarja vpliv tega dejavnika.  

Za analizo smo uporabili program CANONCO 4.5. Kot del tega programa smo uporabili 

tudi metodo izbiranja spremenljivk (forward selection), s katero smo zmanjšali število 

spremenljivk okolja. Tako smo izmed petnajstih spremenljivk okolja izbrali le tiste, ki 

statistično značilno pojasnjujejo variabilnost združbe. 

 



Lipičar T. Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu reke Rižane. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 

 

25 

4 REZULTATI 

 

4.1 ZNAČILNOSTI REKE RIŽANE IN NJENE OBREŽNE VEGETACIJE 

 

4.1.1 Globina vode 

 

 

Slika 13: Globina vode reke Rižane 

 

V času terenskega dela je vladalo sušno obdobje. Voda je zato bila, zlasti v zgornjem toku 

reke Rižane, nižja. V srednjem toku je Rižana največkrat merila v globino okoli metra. 

Tam so se pojavili tudi posamezni tolmuni, globlji od enega metra. V spodnjem toku je 

reka globoka več kot meter. 

  

11% 
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42% 0-30 cm 

30-100 cm 

> 100 cm 
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4.1.2 Hitrost vode 

 

 

Slika 14: Hitrost vode reke Rižane 

 

Tok reke Rižane je bil največkrat počasi tekoč (53%) ali pa komaj viden (36%). Le na 

določenih odsekih je bil hitro tekoč (11%). Deročega ali hudourniškega toka nismo opazili, 

saj v času terenskega dela ni bilo obilnejših padavin. 
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4.1.3 Dinamika toka (brzice in tolmuni ali meandri) 

 

 

Slika 15: Dinamika toka reke Rižane 

 

Brzice, tolmuni ali meandri so bili največkrat nepravilno razporejeni (50%). V spodnjem 

toku so meandri ali tolmuni odsotni. 

 

4.1.4 Spodjedanje bregov 

 

 

Slika 16: Spodjedanje bregov reke Rižane  
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Na reki Rižani močnega in pogostega spodjedanja bregov in korenin nismo zasledili. 

Največkrat je bilo zajedanje opaženo na zavojih in ožinah (83%) ali pa spodjedanje sploh 

ni bilo opazno, posebej v spodnjem toku reke (17%). 

 

4.1.5 Sprememba rečne struge 

 

 

Slika 17: Spremembe struge reke Rižane  

 

Rečna struga Rižane je v največjem deležu naravna (61%). Betonirane jezove (12%) in 

jezove iz naravnih materialov (27%) smo opazili v zgornjem in srednjem toku. Opaznih 

poglobitev in razširitev rečne struge nismo zasledili. 
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4.1.6 Obrežna vegetacija znotraj desetmetrskega pasu ob strugi 

 

 

Slika 18: Obrežna vegetacija na levem bregu reke Rižane 

 

80% obrežne vegetacije na levem bregu reke Rižane predstavljajo različne pionirske vrste 

rastlin z drevesi v ozadju. V spodnjem toku je obrežna vegetacija največkrat sestavljena iz 

nepionirskih vrst dreves ali grmovja oziroma tam rastejo močvirske rastline, v našem 

primeru je bilo veliko trstičja. Vegetacijo travnatih vrst z redkimi pionirskim drevesi ali 

grmi smo zabeležili le na enem odseku, prav tako je le na enem odseku uspevala  travnata 

vegetacija. 
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Slika 19: Obrežna vegetacija na desnem bregu reke Rižane 

 

Na desnem bregu reke Rižane predstavljajo 77% obrežne vegetacije različne pionirske 

vrste rastlin z drevesi v ozadju. V spodnjem toku je obrežna vegetacija največkrat 

sestavljena iz nepionirskih vrst dreves ali grmovja oziroma tam rastejo močvirske rastline, 

v našem primeru je bilo veliko trstičja. Vegetacijo travnatih vrst z redkimi pionirskim 

drevesi ali grmi smo zabeležili le na enem odseku. Odsekov poraslih samo s travnato 

vegetacijo ni bilo. 
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4.1.7 Sklenjenost obrežne vegetacije 

 

Slika 20: Sklenjenost obrežne vegetacije na levem bregu reke Rižane 

 

Na levem bregu reke Rižane prevladuje sklenjena obrežna vegetacija (82%). Na šestih 

odsekih levega brega so se prekinitve pojavljale na razdalji krajši od petdesetih metrov 

(14%).  

 

Slika 21: Sklenjenost obrežne vegetacije na desnem bregu reke Rižane 

 

Na desnem bregu reke Rižane je 92% obrežne vegetacije sklenjene. Na treh odsekih smo 

opazili, da so se prekinitve pojavile na razdaljah daljših od petdeset metrov (6%). 
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4.2 INVAZIVNE TUJERODNE RASTLINSKE VRSTE V OBREŽJU REKE 

RIŽANE 

 

4.2.1 Popis invazivnih tujerodnih vrst rastlin 

 

Na terenu smo popisali skupno 19 invazivnih tujerodnih vrst rastlin. Iz seznama invazivnih 

tujerodnih rastlinskih vrst, ki naj bi bile prisotne v okolici reke Rižane (Preglednica 2), smo 

izmed devetnajstih popisali naslednjih 11 vrst: Acer negundo, Ailanthus altissima, 

Ambrosia artemisiifolia, Aster squamatus, Cercis siliquastrum, Erigeron annuus, 

Helianthus tuberosus, Parthenocissus quinquefolia, Robinia pseudacacia, Solidago 

canadensis in Solidago gigantea.  

Iz seznama invazivnih vrst višjih rastlin v Sloveniji (Preglednica 1) smo popisali še dve 

vrsti in sicer Aster lanceolatus in Bidens frondosa.  

Preostanek popisanih vrst rastlin predstavljajo tujerodne rastline, ki so potencialno 

invazivne. Popisali smo 6 takšnih vrst rastlin: Commelina communis, Datura stramonium, 

Morus alba, Tagetes minuta, Senecio inaequidens in Xanthium italicum. 

Omeniti velja, da smo verjetno kakšno invazivno ali potencialno invazivno tujerodno 

rastlinsko vrsto tudi spregledali.  

  



Lipičar T. Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu reke Rižane. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 

 

33 

Preglednica 3: Seznam popisanih invazivnih in potencialno invazivnih tujerodnih vrst 

Latinsko ime Okrajšava Slovensko ime 

Cercis siliquastrum Cer sil navadni jadikovec 

Erigeron annuus Eri anu enoletna suholetnica 

Robinia pseudacacia Rob pse robinija 

Helianthus tuberosus Hel tub topinambur, laška repa 

Ambrosia artemisiifolia Amb art pelinolistna žvrklja 

Solidago canadensis Sol can kanadska zlata rozga 

Solidago gigantea. Sol gig orjaška zlata rozga 

Aster lanceolatus Ast lan suličastolistna nebina 

Bidens frondosa Bid fro črnoplodi mrkač 

Commelina communis Com com navadna komelina 

Tagetes minuta Tag min divja žametnica 

Datura stramonium Dat str navadni kristavec 

Morus alba Mor alb bela murva 

Acer negundo Ace neg amerikanski javor 

Ailanthus altissima Ail alt visoki pajesen 

Aster squamatus Ast squ luskasta nebina 

Senecio inaequidens Sen ina raznozobi grint 

Parthenocissus quinquefolia Par qui navadna vinika 

Xanthium italicum Xan ita laški bodič 
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4.2.2 Prisotnost invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu 

 

Slika 22: Prisotnost invazivnih tujerodnih vrst rastlin na levem bregu reke Rižane 

 

V vseh pregledanih odsekih levega brega smo popisali kakšno invazivko. V večini 

pregledanih odsekov uspeva več vrst invazivnih tujerodnih rastlin, ki rastejo v nestrnjenih 

sestojih (93%). Le na odseku številka 22 in odseku številka 26 so bile invazivne rastlinske 

vrste prevladujoče in so se pojavljale v strnjenih sestojih (5%). Te prevladujoče vrste so 

bile Helianthus tuberosus, Robinia pseudacacia in Ambrosia artemisiifolia. 
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Slika 23: Prisotnost invazivnih tujerodnih vrst rastlin na desnem bregu reke Rižane 

 

Samo v enem odseku nismo popisali nobene invazivne tujerodne vrste rastline (2%). V 

šestih pregledanih odsekih, kar predstavlja 13% pregledanih odsekov desnega brega, je bila 

prisotna samo ena invazivna tujerodna vrsta. Tudi na desnem bregu, kakor na levem, v 

večini odsekov uspeva več vrst invazivk, ki se pojavljajo v nestrnjenih sestojih (73%). 
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4.2.3 Pojavnost invazivnih tujerodnih vrst rastlin glede na del obrežnega pasu 

 

Slika 24: Pojavnost invazivnih tujerodnih vrst rastlin na levem bregu reke Rižane 

 

 

Slika 25: Pojavnost invazivnih tujerodnih vrst rastlin na desnem bregu reke Rižane 

 

Na obeh bregovih reke Rižane se invazivne tujerodne vrste večinoma pojavljajo posamično 

ali med vegetacijo. Le v odseku 42 na levem bregu (Slika 22) se vrste pojavljajo v 

sklenjenem pasu neposredno ob vodi, drugače pa te pojavnosti invazivk nismo opazili. Ob 

vodi so se pojavljale le posamezne rastline, kar smo šteli k posamičnemu pojavljanju med 

vegetacijo. Strnjenih sestojev invazivnih tujerodnih rastlin po vsej širini obrežnega pasu ni 

veliko; na levem bregu 5%, na desnem pa 10%. 

2% 

93% 

5% 

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  

2% 

88% 

10% 

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  



Lipičar T. Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu reke Rižane. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 

 

37 

4.2.4 Razporeditev in pogostost posameznih invazivnih tujerodnih rastlin 

 

 

Slika 26: Razporeditev in pogostost posameznih invazivnih tujerodnih rastlin na levem bregu reke Rižane 1/2 

 

 

Slika 27: Razporeditev in pogostost posameznih invazivnih tujerodnih rastlin na levem bregu reke Rižane 2/2 
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Slika 28: Razporeditev in pogostost posameznih invazivnih tujerodnih rastlin na desnem bregu reke Rižane 

1/2 

 

 

Slika 29: Razporeditev in pogostost posameznih invazivnih tujerodnih rastlin na desnem bregu reke Rižane 

2/2 
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Iz zgornjih slik lahko razberemo razporeditev in pogostost posameznih invazivnih 

tujerodnih vrst na levem (Sliki 26 in 27) in desnem bregu reke Rižane (Sliki 28 in 29).  

Na levem bregu smo opazili skupno 17, na desnem pa 16 invazivnih tujerodnih  vrst rastlin. 

Odsek z največjim številom popisanih vrst na levem bregu je bil odsek 17 (9 vrst), na 

desnem pa odsek 9 (8 vrst).  

Vrste Cercis siliquastrum, Commelina communis in Morus alba smo opazili samo na 

levem, vrsti Parthenocissus quinquefolia in Xanthium italicum pa le na desnem bregu. 

Samo v odseku 47 na desnem bregu nismo opazili nobene invazivne tujerodne vrste. 

Primerov, ko smo v celotnem pregledanem odseku popisali samo eno vrsto invazivne 

tujerodne rastline, je bilo na desnem bregu šest (odseki 10, 20, 33, 34, 42 in 48), na levem 

pa dva (odseka 4 in 35). Največkrat je to edino vrsto v odseku predstavljala Robinia 

pseudacacia (odseka 4 in 35 na levem bregu in odseki 10, 20, 34, 48 na desnem bregu). 

Robinia pseudacacia je bila tudi najpogostejša invazivna tujerodna rastlinska vrsta. Izmed 

44 pregledanih odsekov na levem bregu je nismo popisali samo na treh odsekih (39, 40 in 

48). Med 48 odseki desnega brega pa je nismo zasledili na petih odsekih (33, 41, 42, 44 in 

47). Ostali dve največkrat popisani rastlinski vrsti sta bili Erigeron annuus in Helianthus 

tuberosus, ki je bil številčnejši. Vrsta Erigeron annuus je pogostejša in številčnejša v 

zgornjem toku reke Rižane kot v spodnjem.  
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Slika 30: Sestoj laškega bodiča (Xanthium italicum) tik ob reki Rižani (vir: Lipičar T., 26. september 2012) 

 

Na levem bregu reke Rižane smo vrsto Cercis siliquastrum popisali samo v enem odseku 

in sicer v odseku 1, ki se nahaja ob izviru reke. Prisotni so bili le štirje primerki, v zaledju 

odseka 1 pa jih je bilo več. Na desnem bregu pa smo v samo enem odseku opazili vrsti 

Xanthium italicum in  Senecio inaequidens. Ostale vrste, ki so rasle le na nekaj odsekih, so 

na levem bregu bile Solidago gigantea, Datura stramonium, Morus alba, Commelina 

communis, Acer negundo in Ailanthus altissima, na desnem pa Ailanthus altissima, 

Solidago gigantea, Acer negundo in Parthenocissus quinquefolia. Vrsta Ambrosia 

artemisiifolia se na obeh bregovih pojavlja tako v zgornjem kot v srednjem toku reke 

Rižane, na desnem bregu se pojavi tudi v spodnjem toku. 
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Slika 31: Vrsta Datura stramonium (vir: Lipičar T., 6. september 2012)  
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4.2.5 Razporeditev in pogostost posameznih invazivnih tujerodnih rastlin 

 

 

Slika 32: Pogostost posamezne invazivne tujerodne vrste na levem bregu reke Rižane 

 

Rastline, ki so se na levem bregu Rižane večinoma pojavljale v večjih sestojih, so bile 

Robinia pseudacacia (80%), Senecio inaequidens (80%), Helianthus tuberosus (70%), ter 

Ambrosia artemisiifolia in Aster lanceolatus (obe skoraj 60%). Občasno so v večjih 

sestojih uspevale tudi vrste Tagetes minuta, Erigeron annuus, Solidago gigantea (vse tri 

skoraj 40%), Aster squamatus (20%) ter Solidago canadensis (malo več kot 10%). V 

velikih strnjenih sestojih je rastla le Robinia pseudacacia (15%). Vrste Cercis 

siliquastrum, Commelina communis, Morus alba in Acer negundo so se pojavljale samo 

posamično oziroma razpršeno. V majhnih sestojih je uspevala vrsta Bidens frondosa 

(100%), občasno pa tudi vrste Aster squamatus (70%), Erigeron annuus (malo več kot 

50%), Tagetes minuta (50%), Solidago canadensis (okoli 40%) in Datura stramonium 

(malo nad 30%). 
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Slika 33: Pogostost posamezne invazivne tujerodne vrste na desnem bregu reke Rižane 

 

Na desnem bregu reke Rižane so se v velikih strnjenih sestojih pojavljale vrste Robinia 

pseudacacia, Helianthus tuberosus in Aster lanceolatus (vse okoli 20%). V večjih sestojih 

so uspevale predvsem invazivne tujerodne rastline vrst Solidago gigantea, Xanthium 

italicum (obe 100%), Ailanthus altissima (okoli 65%), Robinia pseudacacia (okoli 60%), 

Helianthus tuberosus (45%), Erigeron annuus (okoli 45%) in Bidens frondosa (malo nad 

40%). Nekatere vrste so rastle le posamično (Parthenocissus quinquefolia in Acer 

negundo). Deloma so posamično rastle tudi vrste Aster squamatus (60%), Datura 

stramonium (malo manj kot 60%), Ambrosia artemisiifolia (45%), Ailanthus altissima in 

Tagetes minuta (obe nekaj nad 30%). Vrsta Senecio inaequidens je uspevala le v majhnih 

sestojih. 
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Slika 34: Vrsta Senecio inaequidens ob reki Rižani blizu carinske cone Luke Koper (vir: Lipičar T., 27. 

september 2012)  
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4.2.6 Razporeditev in pogostost posameznih invazivnih tujerodnih rastlin 

 

 

Slika 35: Pojavnost posameznih invazivnih tujerodnih vrst rastlin glede na del obrežnega pasu na levem 

bregu 

 

 

Slika 36: Pojavnost posameznih invazivnih tujerodnih vrst rastlin glede na del obrežnega pasu na desnem 

bregu 
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Pojavnosti posameznih invazivk na levem in desnem bregu reke so si precej podobne.  

Strnjenih sestojev rastlin po vsej širini obrežnega pasu je malo, nekaj več jih je na desnem 

bregu. V strnjenih sestoji sta se pojavljali na levem bregu vrsti Erigeron annuus in Robinia 

pseudacacia, na desnem pa poleg njiju še vrste Helianthus tuberosus, Ambrosia 

artemisiifolia in Aster lanceolatus. Vrsta Solidago gigantea je na levem bregu Rižane 

uspevala izključno med obrežno vegetacijo in travnikom, obdelovalno površino ali potjo, 

na desnem bregu pa izključno v sklenjenem pasu neposredno ob vodi. Med obrežno 

vegetacijo in travnikom, obdelovalno površino oziroma potjo deloma uspevajo skoraj vse 

vrste, razen vrsti Bidens frondosa in Morus alba. Tudi ob vodi smo opazili skoraj vse vrste, 

razen Xanthium italicum, Senecio inaequidens in Cercis siliquastrum. Vrsta Commelina 

communis je sicer rastla tik ob vodi, ker pa smo opazili le dva primerka te vrste, smo v 

vprašalniku njeno pojavnost označili kot posamično pojavljanje med vegetacijo. K 

pojavljanju neposredno ob vodi pa smo uvrstili ne le tiste, ki so rasle samo v sklenjenem 

pasu, temveč tudi tiste vrste rastlin, ki so se drugače pojavljale na ostalih delih obrežnega 

pasu, ob vodi pa so uspevali le njihovi posamezni primerki.  

 

Slika 37 : Vrsta Comelina communis tik ob vodi (vir: Lipičar T., 6.september 2012) 
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4.3 KANONIČNA KORESPONDENČNA ANALIZA  (CCA) 

 

Kanonično korespondenčno analizo smo uporabili za prikaz povezav med okoljskimi 

spremenljivkami in pojavljanjem ter razporeditvijo invazivnih tujerodnih vrst rastlin. V 

analizo smo vključili 15 spremenljivk. Statistično značilne spremenljivke so le tiste, ki 

imajo vrednost p ≤ 0,05. Tako na levem bregu reke Rižane pojavljanje in razporeditev 

popisanih rastlinskih vrst statistično značilno pojasnjuje 6 spremenljivk, na desnem bregu 

pa le 2 spremenljivki. 

 

4.3.1 Kanonična korespondenčna analiza za levi breg 

 

Preglednica 4: Varianca matrike taksonov na levem bregu reke Rižane, ki jo pojasni posamezna 

spremenljivka okolja, statistična značilnost (P) spremenljivk in pojasnjena varianca matrike taksonov   

Spremenljivka λ A     p Pojasnjena varianca 

(%) 

Obrežna vegetacija znotraj 10 m pasu ob strugi 0.46 0.002 20,7 

Globina vode 0.18 0.002 8,1 

Sklenjenost obrežne vegetacije 0.14 0.002 6,3 

Hitrost vode  0.08 0.030 3,6 

Spodjedanje bregov  0.07 0.046 3,2 

Dinamika toka (brzice in tolmuni ali meandri) 0.08 0.006 3,6 

Višina obrežne vegetacije 0.05 0.088 2,3 

Vrsta posegov v rečni breg  0.05 0.158 2,3 

Struktura bregov  0.05 0.164 2,3 

Spremembe rečne struge 0.03 0.280 1,4 

Raba tal v zaledju  0.04 0.320 1,8 

Oblika struge 0.01 0.844 0,5 

Raba zemljišča neposredno za obrežno vegetacijo 0.04 0.410 1,8 

Vodna vegetacija 0.01 0.868 0,5 

Širina cone  obrežne vegetacije od roba struge do 

polj 

0.02 0.924 0,9 

 

Obrežna vegetacija znotraj desetmetrskega pasu ob strugi (Ob veg) je spremenljivka, ki 

pojasni največji delež variabilnosti popisanih invazivnih tujerodnih vrst rastlin. Ta 

spremenljivka pojasni kar 20,7% variance vrst.  

Na drugem mestu je spremenljivka globina vode (Glo vod), ta pojasni 8,1% variance 

taksonov. Sledijo ji spremenljivke sklenjenost obrežne vegetacije (Skl ov), ki pojasni 
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6,3%, hitrost vode (Hit vod), ki pojasni 3,6%, spodjedanje bregov (Spo bre), ki pojasni 

3,2% in dinamika toka (Din tok), ki pojasni 3,6% variance taksonov.  

 

Preglednica 5: Lastne vrednosti, kumulativni pojasnjeni odstotek variance in korelacijski koeficienti 

obdelanih podatkov za levi breg reke Rižane 

Kanonična os 1 2 3 4 
Skupna 

variabilnost 

Lastne vrednosti 0,564 0,214 0,091 0,088 2.224 

Korelacijski koeficient – okoljske 

spremenljivke 
0,947 0,853 0,664 0,707  

Kumulativni pojasnjeni odstotek 

variance taksonov 
25,3 35,0 39,1 43,0  

Kumulativni pojasnjeni odstotek 

variance relacije takson - okolje 
55,8 77,1 86,1 94,8  

 

Iz preglednice 5 lahko razberemo, da ima vsaka izmed štirih kanoničnih osi svojo lastno 

vrednost, korelacijski koeficient med taksoni in spremenljivkami okolja, kumulativni 

pojasnjeni odstotek variance taksonov in variance relacije med taksonom in okoljem.  

Kanonične osi so v bistvu rezultat linearne kombinacije spremenljivk okolja, ki ločijo niše 

vrst vzdolž gradienta (Urbanič, 2004).  

 

Prva kanonična os ima največjo lastno vrednost (0,564). Tu so niše vrst maksimalno ločene 

med seboj. Minimalno ločene pa so na četrti osi, ki ima najmanjšo lastno vrednost (0,088).  

S prvo osjo smo statistično značilno pojasnili 25,3% variance taksonov. Z drugo osjo smo 

statistično značilno pojasnili 9,7% variance taksonov. S prvo in drugo kanonično osjo 

skupaj smo torej statistično značilno pojasnili 35,0% variance taksonov. S tremi 

kanoničnimi osmi skupaj smo pojasnili 39,1%, z vsemi štirimi osmi pa 43,0% variance 

taksonov.  

S prvo kanonično osjo smo statistično značilno pojasnili 55,8% variance relacije med 

taksonom in okoljem, s prvima dvema 77,1%, s tremi 86,1%, z vsemi štirimi pa 94,8% 

variance relacije med taksonom in okoljem.  
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Ordinacijski diagram prikazuje dejavnike okolja, njihov vpliv na pojavljanje posamezne 

vrste in velikost njihovega vpliva.  

Točke posameznih vrst na ordinacijskem diagramu ponazarjajo njihove optimume 

(Urbanič, 2004).  

Iz dolžine vektorja razberemo vpliv posamezne spremenljivke okolja. Daljši kot je vektor, 

večji je njen vpliv. Konec vektorja prikazuje najbolj spremenjeno stanje okoljske 

spremenljivke. Konec zrcalno preslikanega vektorja čez središče diagrama pa prikazuje 

najmanj spremenjeno stanje določene okoljske spremenljivke, torej njeno najboljše stanje. 

Sredina diagrama predstavlja srednje vrednosti.  

Oster kot med vektorjema, ki ponazarjata določeni spremenljivki okolja, prikazuje 

pozitivno korelacijo med njima. Nasprotno pa topi kot med vektorjema prikazuje negativno 

korelacijo med dvema spremenljivkama. Bolj kot je kot oster, bolj je korelacija pozitivna. 

Bolj kot je kot top, bolj je korelacija negativna.  

 

Slika 38: Ordinacijski diagram z izbranimi spremenljivkami okolja in popisanimi vrstami na levem bregu 

reke Rižane 
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Iz diagrama (Slika 38) je razvidno, da ima največji vpliv na pojavljanje in razporeditev 

popisanih vrst na levem bregu reke Rižane globina vode, sledi ji obrežna vegetacija tik ob 

strugi. 

Vrste, ki se nahajajo v bližini sredine diagrama, bolj ali manj uspevajo v zmernih 

razmerah. Večina popisanih invazivnih oziroma potencialno invazivnih tujerodnih 

rastlinskih vrst najdenih na levem bregu reke Rižane bolje uspeva ob globlji vodi. Najbrž 

je to povezano z uspešnostjo širjenja propagul ter splošne razpoložljivosti vode.  

Vrsti Aster squamatus in Senecio inaequidens uspevata na obrežju, kjer je prisotna travnata 

vegetacija in le nekaj posameznih dreves ali grmov.  

Primer pozitivne korelacije iz diagrama med dinamiko toka in hitrostjo vode pomeni, da 

več kot je v vodotoku prisotnih brzic, meandrov in tolmunov, večja bo hitrost vode.  

Negativna korelacija vlada med spodjedanjem bregov in sklenjenostjo obrežne vegetacije. 

To potrjuje dejstvo, da je na obrežjih brez sklenjene obrežne vegetacije večje spodjedanje 

bregov.  
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Slika 39: Ordinacijski diagram z izbranimi spremenljivkami okolja in odseki levega bregu reke Rižane 

 

Iz diagrama (Slika 39) lahko razberemo, v katerih odsekih reke Rižane vladajo podobne 

razmere. Odseki, ki se na diagramu nahajajo bližje skupaj, so si podobni. Obratno velja za 

odseke, ki so narazen. V odsekih, ki ležijo ob izhodišču diagrama, vladajo zmerne razmere. 
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4.3.2 Kanonična korespondenčna analiza za desni breg 

 

Preglednica 6: Varianca matrike taksonov na desnem bregu Rižane, ki jo pojasni posamezna spremenljivka 

okolja, statistična značilnost (P) spremenljivk in pojasnjena varianca matrike taksonov   

 

Na desnem bregu reke Rižane pojavljanje in razporeditev popisanih rastlinskih vrst 

statistično značilno pojasnjujeta dve spremenljivki. Obrežna vegetacija znotraj 

desetmetrskega pasu ob strugi (Ob veg) je spremenljivka, ki tudi na desnem bregu reke 

Rižane pojasni največji delež variabilnosti popisanih invazivnih tujerodnih vrst rastlin. Ta 

spremenljivka pojasni 9,2% variance vrst.  

Na drugem mestu je spremenljivka spremembe rečne struge (Spr str), ta pojasni 4,0% 

variance taksonov.  

  

Spremenljivka λ A p Pojasnjena 

varianca (%) 

Obrežna vegetacija znotraj 10 m pasu ob strugi 0.30 0.002 9,2 

Spremembe rečne struge 0.13 0.018 4,0 

Sklenjenost obrežne vegetacije 0.12 0.128 3,7 

Globina vode  0.10 0.124 3,1 

Višina obrežne vegetacije 0.08 0.206 2,4 

Spodjedanje bregov 0.11 0.098 3,4 

Vodna vegetacija 0.10 0.104 3,1 

Vrsta posegov v rečni breg  0.07 0.348 2,1 

Struktura bregov  0.06 0.356 1,8 

Dinamika toka (brzice in tolmuni ali meandri) 0.06 0.508 1,8 

Raba tal v zaledju  0.04 0.670 1,2 

Oblika struge 0.04 0.812 1,2 

Hitrost vode  0.03 0.782 0,9 

Širina cone  obrežne vegetacije od roba struge do 

polj 

0.03 0.884 0,9 

Raba zemljišča neposredno za obrežno vegetacijo 0.01 0.992 0,3 
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Preglednica 7: Lastne vrednosti, kumulativni pojasnjeni odstotek variance in korelacijski koeficienti 

obdelanih podatkov za desni breg reke Rižane 

Kanonična os 1 2 3 4 
Skupna 

variabilnost 

Lastne vrednosti  0.300 0,127 0,599 0,414 3,274 

Korelacijski koeficient – okoljske 

spremenljivke 
0,768 0,712 0,000 0,000 

 

Kumulativni pojasnjeni odstotek 

variance taksonov 
9,2 13,1 31,4 44,0 

 

Kumulativni pojasnjeni odstotek 

variance relacije takson - okolje 
70,2 100,0 0,0 0,0 

 

 

Iz preglednice 7 je razvidno, da ima največjo lastno vrednost tretja kanonična os, 

najmanjšo pa druga. S tretjo osjo smo statistično značilno pojasnili 18,3% variance 

taksonov, z drugo osjo pa 3,9% variance taksonov. S prvo kanonično osjo smo značilno 

statistično pojasnili 9,2% variance taksonov, s četrto pa 12,6%. S prvo in drugo kanonično 

osjo skupaj smo torej statistično značilno pojasnili 13,1% variance taksonov. S tremi 

kanoničnimi osmi skupaj smo pojasnili 31,4%, z vsemi štirimi osmi pa 44,0% variance 

taksonov.  
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Slika 40: Ordinacijski diagram z izbranimi spremenljivkami okolja in popisanimi vrstami na desnem bregu 

reke Rižane 

 

Iz diagrama (Slika 40) lahko razberemo, da imata obe spremenljivki približno enak vpliv 

na pojavljanje in razporeditev popisanih vrst na desnem bregu reke Rižane. Vrsti 

Helianthus tuberosus in Robinia pseudacacia uspevata v zmernih razmerah. Tudi na 

desnem obrežju se vrsti Senecio inaequidens in Aster squamatus nahajata tam, kjer 

obrežno vegetacijo predstavljajo trava in posamezna drevesa. Takšno okolje ustreza tudi 

vrsti Xanthium italicum. Iz spodnjega diagrama (Slika 41) je razvidno, da so takšni odseki 

v spodnjem toku reke Rižane. 
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 Večina popisanih vrst uspeva na tistih odsekih desnega obrežja, kjer struga ni preveč 

spremenjena.  

 

Slika 41: Ordinacijski diagram z izbranimi spremenljivkami okolja in odseki desnega bregu reke Rižane 

  

Iz diagrama (Slika 41) lahko razberemo, v katerih odsekih reke Rižane vladajo podobne 

razmere. Odseki, ki se na diagramu nahajajo bližje skupaj, so si podobni. Obratno velja za 

odseke, ki so narazen.  

V zgornjem toku reke Rižane je prisotnih manj sprememb rečne struge. 
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5 RAZPRAVA 

 

Prostorski obseg obrežnega pasu je težko natančno omejiti in definirati, saj se posamezni 

vodotoki razlikujejo med seboj, prav tako pa so lastnosti njihovih obrežij odvisne od 

sestave združb ter okoljskih značilnosti (Naiman in Décamps, 1997).  

Rečni ekosistem ni samo rečna struga, ampak je širok pas z vodo nasičenih tal pod strugo 

in ob strugi, ki mu rečemo tudi hiporeična cona. Ta je pomembna predvsem zaradi 

rastlinstva, ki raste na njej. Obrežno rastlinje ima namreč neposreden vpliv na reko ter na 

produkcijo in dinamiko celotnega rečnega ekosistema (Gaberščik, 1996).  

Izmed obrežnih rastlinskih združb imajo lahko tudi tiste z najbolj pestro sestavo avtohtonih 

rastlin prav tako največji delež tujerodnih rastlin. Tudi ta območja so zaradi ugodnih 

razmer ogrožena za vdor in naselitev invazivk, vendar pa naravne razmere okolja 

upočasnijo stopnjo invazije (Naiman in Décamps, 1997).  

Vemo, da so reke pomembne zaradi svojih funkcij, premalo pa se zavedamo, da so obrežja 

ključnega pomena pri njihovem ohranjanju. Zato si moramo prizadevati za ohranjanje 

naravnih okolij in čim manj posegati vanje, oziroma to početi odgovorno in pred posegom 

preučiti potencialne vplive na okolje. Odstranjevanje avtohtonega rastlinja poveča možnost 

naselitve tujerodnih rastlin, ki se lahko izkažejo tudi kot invazivne. Te povzročajo različno 

škodo: od negativnega vpliva na biodiverziteto do oteževanja dostopa do rek. 

 

Pri terenskem delu raziskave smo pregledali skoraj celotno obrežje Rižane, pomembne 

primorske reke. Izpustili smo le nekaj odsekov, ker so bili neprehodni, bodisi zaradi 

zaraščenosti, ali pa zaradi ograjenosti privatnih zemljišč. 

Ugotovili smo, da je reka Rižana predvsem počasi tekoča reka. V začetnih odsekih je nižja, 

nato pa globoka okoli metra, najgloblja pa je v spodnjem toku. Po metodi CCA je na levem 

bregu reke Rižane imela največji vpliv na pojavljanje in razporeditev popisanih vrst 

globina vode. Večina popisanih vrst je bolje uspevala ob bolj globoki vodi, najverjetneje 

zato, ker se propagule tam uspešneje širijo, ter zaradi splošne razpoložljivosti vode. Tu 

velja omeniti, da reke predstavljajo pomemben koridor za razširjanje invazivnih tujerodnih 

rastlin (Richardson in sod., 2007).  

Rečna struga je bila večinoma naravna, le ponekod smo opazili jezove iz naravnih 

materialov ali betona. Okoljska spremenljivka spremembe rečne struge je na desnem bregu 
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reke Rižane vplivala na pojavljanje in razporeditev popisanih vrst. Zelnik (2012b) pravi, da 

antropogeni vplivi, na primer gradbeni posegi na bregovih zaradi regulacije toka, 

poglabljanja struge ali utrjevanja bregov, povečajo možnost naselitve in razširjanja 

invazivk vzdolž vodotokov. V našem primeru to najbrž ni bil ključen razlog za naselitev 

invazivnih tujerodnih rastlin na desni breg Rižane. Iz grafov po CCA metodi je namreč 

razvidno, da je večina popisanih vrst uspevala na tistih odsekih desnega obrežja, kjer 

struga ni bila preveč spremenjena. Tam so na pojavnost invazivnih tujerodnih rastlin 

najverjetneje imeli vpliv drugi dejavniki, ki jih tudi navaja Zelnik (2012b): pogoste in 

močne naravne motnje, ki so posledica občasnega poplavljanja bregov in s tem odlaganja 

sedimentov ter spodjedanja bregov, ostali antropogeni vplivi, na primer evtrofikacija reke 

oziroma njenega prispevnega območja, povečana možnost razširjanja vzdolž vodotokov ter 

bližina naselij in prometne infrastrukture.     

 

Reka je imela brzice, tolmune ali meandre nepravilno razporejene, v spodnjem toku pa so 

bili meandri ali tolmuni odsotni. Večina invazivnih tujerodnih rastlin je rasla na obrežjih, 

kjer je bila dinamika toka večja, torej tam, kjer so brzice, tolmuni in meandri bili prisotni. 

Najbrž tudi tu tiči razlog v uspešnejšem razširjanju propagul vzdolž toka. Proti izlivu reke 

v morje so bili meandri, brzice in tolmuni odsotni in tam je bila pestrost invazivk manjša 

kot v zgornjih delih reke. Spodjedene bregove smo opazili le ob rečnih zavojih in ožinah.    

 

Na pojavljanje in razporeditev invazivnih tujerodnih vrst na obeh bregovih reke Rižane je 

po metodi CCA imel velik vpliv tudi tip obrežne vegetacije tik ob strugi. Večina popisanih 

vrst je uspevala v zmernih vrednostih te spremenljivke. Nekaterim vrstam pa so 

odgovarjala rastišča s travnato vegetacijo in le redkimi drevesi, na primer vrstama Senecio 

inaequidens in Aster squamatus.   

 

Na obeh bregovih reke Rižane smo skupno popisali 19 tujerodnih rastlinskih vrst: Cercis 

siliquastrum (navadni jadikovec), Erigeron annuus (enoletna suholetnica), Robinia 

pseudacacia (robinija), Helianthus tuberosus (topinambur, laška repa), Ambrosia 

artemisiifolia (pelinolistna žvrklja), Solidago canadensis (kanadska zlata rozga), Solidago 

gigantea (orjaška zlata rozga), Aster lanceolatus (suličastolistna nebina), Bidens frondosa 

(črnoplodi mrkač), Commelina communis (navadna komelina), Tagetes minuta (divja 
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žametnica), Datura stramonium (navadni kristavec), Morus alba (bela murva), Acer 

negundo (amerikanski javor), Ailanthus altissima (visoki pajesen), Aster squamatus 

(luskasta nebina), Senecio inaequidens (raznozobi grint), Parthenocissus quinquefolia 

(navadna vinika) in Xanthium italicum (laški bodič). Izmed naštetih tujerodnih vrst rastlin 

je 13 dokazano invazivnih ter 6 takšnih, ki bi invazivne morda šele postale.  

 

Najpogostejša invazivna tujerodna rastlinska vrsta v obrežnem pasu reke Rižane je bila 

vrsta Robinia pseudacacia (robinija). Na obeh bregovih je uspevala v zmernih razmerah, 

torej na njeno rast nobena okoljska spremenljivka ni imela posebnega vpliva. Večinoma se 

je pojavljala v večjih strnjenih sestojih. Glede na del obrežnega pasu se je vrsta največkrat 

pojavljala posamično med ali na vegetaciji in v strnjenih sestojih po vsej širini obrežnega 

pasu. Uspevale so tudi med obrežno vegetacijo in obdelovalnimi površinami, travniki ali 

potmi, na levem bregu pa smo jo trikrat opazili v sklenjenem pasu tik ob vodi. Rasla je 

torej bolj ali manj povsod, izmed 92 pregledanih odsekov obeh bregov je le na osmih 

odsekih nismo zasledili. 

R. pseudacacia je do 25 metrov visoko drevo, ki izvira iz Severne Amerike (Jogan in sod., 

2012b). Vrsta je bila zanesena v Evropo v 17. stoletju. Pri svojem razširjanju je zelo 

uspešna. To ji omogočata predvsem vegetativni način razraščanja ter velika količina 

proizvedenih semen. Poleg tega ji je pri tem pomagal človek, saj jo je sadil zaradi uporabe 

v čebelarstvu in zaradi uporabnosti njenega lesa za kurjavo ter za vinogradniške kole 

(Kutnar, 2012). Ob reki Rižani smo opazili več nasadov trt, torej lahko predpostavljamo, 

da je tudi to eden izmed razlogov za razširjenost robinije na tem območju.  

V Južni Koreji so preučevali vpliv njenega odpadlega listja in cvetov na fosfate v tleh. 

Ugotovili so, da se listi in cvetovi robinije v primerjavi z drugimi vrstami hitreje razgradijo 

ter znatno povečajo vsebnost fosfatov v tleh. Samooskrba s hranili ter njihovo hitro 

kroženje bi tako lahko bila še ena izmed strategij vrste R. pseudacacia pri naselitvi 

oziroma uspešnemu razraščanju rastlin tudi na revnih tleh (Lee in sod., 2011).       

V Sloveniji spada invazivna tujerodna vrsta R. pseudacacia med taksone s potencialno 

najbolj negativnim učinkom na biodiverziteto naravnih habitatov pri nas, še posebej v 

obrežnih pasovih (Zelnik, 2012a). Tako kot za ostale metuljnice velja tudi za robinijo, da s 

pomočjo simbiotskih bakterij bogati tla z dušikom. S tem vpliva na vrstno sestavo združb, 

na obrežjih pa posledično lahko tudi na vsebnost dušika v vodotokih. K njenim 
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dolgoročnim vplivom štejemo tudi stabilizacijo obalnih sipin (Rejmanek in sod., 2005) pa 

tudi rečnih nabrežij.   

Vrsta R. pseudacacia tudi na Japonskem predstavlja invazivno tujerodno vrsto, ki je 

povzročila že precejšnje spremembe v ekosistemih nekaterih obrežnih in obalnih gozdov. 

Tamkajšnji raziskovalci so zaradi tega preučevali vpliv njihove avtohtone alelopatske vrste 

Juglans ailanthifolia na njeno rast. Spojina juglon, ki jo vsebuje ta njihova domorodna 

drevesna vrsta, zavira tudi rast robinije in bi zato lahko bil primeren za njeno biološko 

zatiranje (Jung in sod., 2010). Tu velja omeniti, da tudi navadni oreh (Juglans regia), ki 

uspeva pri nas, vsebuje juglon.       

 

Ostali dve najpogostejši invazivni tujerodni vrsti rastlin, ki smo ju zasledili na obrežju reke 

Rižane, sta bili vrsti Helianthus tuberosus (topinambur, laška repa) in Erigeron annuus 

(enoletna suholetnica). Obe vrsti sta se pojavljali tudi v strnjenih sestojih. Njuni primerki 

so se pojavljali vzdolž celotne reke, nekoliko manj jih je bilo v spodnjem toku. 

 

Vrsta H. tuberosus izhaja iz Severne Amerike. Topinambur je do tri metre visoka zelnata 

trajnica, ki ima gomoljasto odebeljene korenike. Z gomolji se topinambur vegetativno 

razmnožuje. To mu daje prednost pri uspešnem razraščanju (Bačič, 2008a). Tudi 

topinambur v Sloveniji predstavlja eno izmed vrst s potencialno najbolj negativnim 

učinkom na biodiverziteto naravnih življenjskih okolij (Zelnik, 2012a). Raziskava o 

alelopatičnih lastnostih topinamburja je pokazala, da imajo njegovi odpadli posušeni listi 

ter stebla fitotoksične učinke, saj so zmanjšali rast nekaterih poljščin in plevelov. Ta 

lastnost ima lahko negativen vpliv, zlasti pri razraščanju tujerodnega topinamburja na novo 

naseljenih območjih (Tesio in sod., 2010).    

 

Domovina vrste E. annuus je prav tako Severna Amerika. To je od 0,4 pa do 1,5 metra 

visoka enoletnica do trajnica s pokončnim steblom, na katerem so v številne koške 

združeni jezičasti in cevasti cvetovi (Jogan in sod., 2012b). Enoletna suholetnica cveti od 

junija pa vse do pozne jeseni, rožke pa raznaša veter. Zakorenini se tudi meter globoko, 

poganja hitro, poleg tega pa že 10-centimetrski poganjki lahko zacvetijo (Bačič, 2008b). E. 

annuus je najpogostejša invazivna tujerodna vrsta v Sloveniji, pojavlja pa se predvsem na 

območjih, ki so izpostavljena antropogenim vplivom (Zelnik, 2012a).  
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Enoletna suholetnica je vsesplošno razširjena, naseljuje vse tipe rastišč. Njena popolna 

odstranitev iz okolja ni možna, zato je tudi ob Rižani ne bi bilo smiselno odstranjevati.  

 

V obrežju reke Rižane smo popisali tudi 6 takšnih tujerodnih vrst rastlin (Commelina 

communis, Datura stramonium, Morus alba, Tagetes minuta, Senecio inaequidens, 

Xanthium italicum), ki pri nas še niso uvrščene med invazivke, vendar bi to lahko postale. 

 

Vrsta Commelina communis (navadna komelina) izhaja iz vzhodne Azije. Pri nas je 

naturalizirana vrsta, ki ponekod že tvori trajne populacije, vendar trenutno ne povzroča 

opazne škode (Kus Veenvliet in Humar, 2011). Pri pregledovanju obrežnega pasu smo na 

levem bregu Rižane opazili po en primerek vrste v odsekih 15 in 16. Oktobra 2013 smo si 

ponovno ogledali omenjena odseka. Obe mesti, kjer smo pred letom opazili primerka, sta 

bili poplavljeni, zato predvidevamo, da se rastlina ni razrasla. Če bi nanju naleteli pa bi ju 

preventivno raje odstranili.     

 

Vrsta Datura stramonium (navadni kristavec) najverjetneje izvira iz Centralne in Južne 

Afrike, sedaj pa je kozmopolitanska rastlina in predstavlja težaven plevel, zlasti za žita. Je 

tudi gostitelj nekaterim škodljivcem in povzročiteljem bolezni družine Solanaceae 

(razhudnikovke) (Invasive Species Compendium, Datura stramonium, 2013). Rastlino 

uporabljajo v farmaciji in zdravstvu, na primer kot analgetik in antiastmatik. Je pa tudi 

halucinogena rastlina in močno strupena (Soni in sod., 2012).  

Na desnem bregu reke Rižane smo jo popisali na petih odsekih, na levem bregu pa na treh. 

Večinoma je uspevala posamično med obrežno vegetacijo in obdelovalnimi površinami, 

travniki ali potmi, v nekaterih odsekih pa je rastla v majhnih sestojih. Čeprav pri nas še ni 

obravnavana kot problematična invazivka, bi jo bilo dobro odstraniti vsaj na rastiščih blizu 

naselij, saj bi tako lahko preprečili morebitne zastrupitve.     

        

Prvotna domovina vrste Tagetes minuta (divja žametnica) je Južna Amerika. V toplejša 

območja je bila naseljena kot okrasna rastlina, za rabo v medicini in zaradi pridelave 

eteričnih olj. Kmalu se je pričela širit kot invazivni plevel. Predvsem v nekaterih delih 

Afrike povzroča veliko škodo na koruznih poljih, draži kožo kmetovalcev, zaradi stika z 

vimeni krav pa celo mleku pusti neprijeten okus. Rastlina ima tudi alelopatske lastnosti 
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(Invasive Species Compendium, Tagetes minuta, 2013). Vrsta T. minuta proizvaja veliko 

število majhnih semen s kaveljčki, kar ji omogoča širjenje s pomočjo živali. Poleg tega se s 

sekundarnimi metaboliti zaščiti pred herbivorijo. To sta še dodatna razloga za njeno 

invazivnost (Martinez Ghersa, 2000).   

Predstavniki te vrste so se pojavljali v obrežnem pasu osrednjega toka Rižane. Pojavljali so 

se tako v majhnih kot tudi v večjih sestojih, pa tudi razpršeno. Žametnica je rasla tik ob 

vodi, v suhi strugi ter med obrežnim pasom in travniki ali obdelovalnimi površinami. 

Ponekod so bile rastline majhne, drugje pa tudi višje od metra in pol. Največkrat so bile 

visoke okoli pol metra. V času popisovanja rastline še niso cvetele.  

 

Južnoafriška vrsta Senecio inaequidens (raznozobi grint) je k nam najverjetneje prišla 

spontano, torej s pomočjo naravnih vektorjev kot so na primer veter, ptice, voda (Jogan in 

Kos, 2012). V zahodnoevropski raziskavi o vplivu invazivnih tujerodnih rastlin na hranila 

v tleh, je bil med opazovanimi invazivkami tudi S. inaequidens. Ugotovili so, da invazivne 

tujerodne rastline različno vplivajo na koncentracijo hranil v zgornji plasti tal (Dassonville 

in sod., 2008). Invazivke torej spremenijo razmere v okolju, ki ga naselijo, kar pa ima na 

avtohtone združbe rastlin določen vpliv.  

Pri terenskem delu smo na rastline vrste S. inaequidens naleteli v spodnjem toku reke 

Rižane. Uspevale so v majhnih in večjih sestojih, ponekod tudi posamično. Več jih je bilo 

na levem bregu. Cvetni prah raznozobega grinta vsebuje strupene alkaloide (Nepoznana 

invazija…, 2011) in že zaradi tega bi ga morali odstranjevati. Tako bi preprečili še 

nadaljnje širjenje in ostale možne negativne vplive. 

 

Vrsta Xanthium italicum (laški bodič) izvira iz Amerike. Na Kitajskem, kjer je invaziven, 

so preučevali njegove alelopatske učinke. Izolirali in identificirali so njegov fitotoksin, ki 

so ga poimenovali ksantinozin. Pri vseh testiranih rastlinah je ksantinozin zmanjšal rast 

oziroma zaviral kalitev rastlin (Shao in sod., 2012). Iz tega lahko sklepamo, da ima morda 

negativne učinke na kalitev domorodnih vrst.  

Ob reki Rižani smo predstavnike te vrste zasledili le na enem odseku desnega brega. Tam 

je uspeval v večjem sestoju med obrežno vegetacijo in kolovozom. Opažen sestoj laškega 

bodiča v odseku 40 bi bilo smiselno odstraniti še preden se rastline razširijo.    
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6 SKLEPI 

 

Prvo hipotezo, ki je predvidevala, da je na obrežju reke Rižane prisotnih več invazivnih 

tujerodnih rastlinskih vrst, potrdimo. Popisali smo namreč 19 invazivnih oziroma 

potencialno invazivnih tujerodnih vrst rastlin. Te vrste so bile: Cercis siliquastrum 

(navadni jadikovec), Erigeron annuus (enoletna suholetnica), Robinia pseudacacia 

(robinija), Helianthus tuberosus (topinambur oziroma laška repa), Ambrosia artemisiifolia 

(pelinolistna žvrklja), Solidago canadensis (kanadska zlata rozga), Solidago gigantea 

(orjaška zlata rozga), Aster lanceolatus (suličastolistna nebina), Bidens frondosa (črnoplodi 

mrkač), Commelina communis (navadna komelina), Tagetes minuta (divja žametnica), 

Datura stramonium (navadni kristavec), Morus alba (bela murva), Acer negundo 

(amerikanski javor), Ailanthus altissima (visoki pajesen), Aster squamatus (luskasta 

nebina), Senecio inaequidens (raznozobi grint), Parthenocissus quinquefolia (navadna 

vinika) in Xanthium italicum (laški bodič).  

 

Rezultati kanonične korespondenčne analize (CCA) so nam pokazali, da obrežne okoljske 

spremenljivke vplivajo na pojavljanje in razporeditev invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst 

na bregovih reke Rižane. Na levem bregu so na pojavljanje in razporeditev invazivk 

vplivale naslednje spremenljivke: globina vode, obrežna vegetacija tik ob strugi, 

sklenjenost obrežne vegetacije, hitrost vode, spodjedanje bregov in dinamika toka. Na 

desnem bregu reke Rižane pa imata vpliv na pojavljanje in razporeditev invazivnih 

tujerodnih rastlinskih vrst spremenljivki obrežna vegetacija znotraj desetmetrskega pasu ob 

strugi ter spremembe rečne struge. Potemtakem drugo hipotezo, s katero smo 

predpostavljali, da na prisotnost invazivnih tujerodnih vrst ob reki Rižani vplivajo okoljske 

razmere v obrežju in zaledju, le deloma potrdimo, saj razmere v zaledju po metodi CCA 

nimajo vpliva.  

 

V odsekih zgornjega toka reke Rižane je uspevalo najmanj invazivnih tujerodnih vrst 

rastlin. Po toku navzdol je število invazivnih tujerodnih vrst na obeh bregovih postopoma 

naraščalo. Na bregovih osrednjega toka reke Rižane je prisotnih največ različnih 

invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. V spodnjem toku se število različnih invazivnih 

tujerodnih rastlinskih vrst zmanjša.  
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Določene invazivne tujerodne vrste, na primer vrste R. pseudacacia, E. annuus in H. 

tuberosus, so se pojavljale na obrežju vzdolž celotnega toka reke Rižane. Tudi vrsto A. 

artemisiifolia smo zabeležili na obrežju zgornjega, srednjega in spodnjega toka reke. 

Nasprotno pa so nekatere invazivne tujerodne vrste uspevale le v zgornjem toku, na primer 

vrsta C. siliquastrum, bolj v srednjem toku, na primer vrste C. communis, T. minuta in B. 

frondosa, ali pa le v spodnjem toku, na primer vrste S. inaequidens, A. squamatus in X. 

italicum.  

Na levem bregu smo opazili skupno 17, na desnem pa 16 invazivnih tujerodnih  vrst rastlin. 

Vrste C. siliquastrum, C. communis in M. alba smo zasledili samo na levem bregu Rižane, 

vrsti P. quinquefolia in X. italicum pa le na desnem bregu. Ostale opažene vrste so 

uspevale na obeh bregovih.   

Zaradi zgoraj navedenega tretjo hipotezo, kjer smo predvidevali, da se bo pojavljanje 

invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst med levim in desnim bregom in vzdolž vodnega toka 

reke razlikovalo, deloma potrdimo.  



Lipičar T. Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu reke Rižane. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 

 

64 

7 VIRI 

 

Bačič M., 2008a. Topinambur Helianthus tuberosus, Informativni list 8, Spletna stran 

tujerodne vrste. 

            http://www.tujerodne-vrste.info/informativni-listi/INF8-topinambur.pdf (8.10.2013) 

 

Bačič M., 2008b. Enoletna suholetnica Erigeron annuus, Informativni list 6, Spletna stran 

tujerodne vrste. 

          http://www.tujerodne-vrste.info/informativni-listi/INF6-enoletna-suholetnica.pdf 

(9.10.2013) 

 

Bačič T., Frajman B., Lešnik M. 2009. Odstranitev in nadzor. V: Tujerodne vrste, 

priročnik za naravovarstvenike. Kus Veenvliet J. (ur.). Zavod Symbiosis, Ljubljana: 

34 

 

Bačič T., Strgulc Krajšek S. 2013. Invazivne tujerodne rastline pri pouku naravoslovja in 

biologije. Zavod Symbiosis, Ljubljana: 36 str. 

 

Bull S. L., Courchamp F. 2009. Management of interacting invasives: ecosystem 

approaches. V: Invasive Species Management: A Handbook of Principles and 

Techiques. Clout N. M., Williams P. A. (ed.). Oxford, Oxford University Press: 247 

 

Cushman, J. H., Gaffney K. A. 2010. Community-level consequences of invasion: impacts 

of exotic clonal plants on riparian vegetation. Biological Invasions, 12, 8: 2765-

2776  

http://www.sonoma.edu/users/c/cushman/pdf/Cushman%20&%20Gaffney%202010.

pdf (10.8.2013) 

 

Dassonville N., Vanderhoeven S., Vanparys V., Hayez M., Gruber W., Meerts P. 2008.        

Impacts of alien invasive plants on soil nutrients are correlated with initial site 

conditions in NW Europe. Oecologia, 157: 131-140 

 

Essl F., Rabitsch W. 2002.  Neobiota in Österreich. Umweltbundesamt, Wien: 432 str. 



Lipičar T. Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu reke Rižane. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 

 

65 

http://homepage.univie.ac.at/Wolfgang.Rabitsch/DP089.pdf (8.8 2013) 

 

Gaberščik A. 1996. Meje rečnega ekosistema. V: Mišičev vodarski dan 1996: zbornik 

referatov. Maribor, Vodnogospodarski biro Maribor: 72 

http://mvd20.com/LETO1996/R13.pdf (15.8.2013) 

 

Hill M. O. 1991. Patterns of species distribution in Britain elucidated by canonical 

correspondence analysis. Journal of Biogeography, 18: 247-255 

 

Holt S. J. 2009. Management of invasive terrestrial plants. V: Invasive Species 

Management: A Handbook of Principles and Techiques. Clout N. M., Williams P. A. 

(ed.). Oxford, Oxford University Press: 126-130 

 

Hood G. W., Naiman J. R. 2000. Vulnerability of riparian zones to invasion by exotic 

vascular plants. Plant Ecology, 148: 105-114 

 

Invasive Species Compendium, Datura stramonium. 2013. CABI.  

http://www.cabi.org/isc/?compid=5&dsid=18006&loadmodule=datasheet&page=481

&site=144  (10.10.2013) 

 

Invasive Species Compendium, Tagetes minuta. 2013. CABI 

http://www.cabi.org/isc/?compid=5&dsid=52642&loadmodule=datasheet&page=481

&site=144 (11.10.2013) 

 

Jogan N. 2000. Neofiti – rastline pritepenke. Proteus, 63, 1: 31-36 

http://www.proteus.si/files/file/Tekmovanje/Srednje%20sole%202007-2008/2008-

2009/Neofiti.pdf (29.8.2013) 

 

Jogan N. (ur.) 2001. Gradivo za Atlas flore Slovenije. Center za kartografijo favne in flore, 

Miklavž na Dravskem polju: 443 str. 

 



Lipičar T. Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu reke Rižane. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 

 

66 

Jogan N. 2007. Poročilo o stanju ogroženih rastlinskih vrst, stanju invazivnih vrst ter 

vrstnega bogastva s komentarji. Agencija RS za okolje. 

http://www.arso.gov.si/narava/rastlinske%20vrste/ogro%C5%BEene%20in%20zavar

ovane/ogrozene_rastlinske_vrste.pdf (1.7.2012)  

 

Jogan N. 2009. Tujerodne rastline v Sloveniji. V: Tujerodne vrste, priročnik za 

naravovarstvenike. Kus Veenvliet J. (ur.). Zavod Symbiosis, Ljubljana: 16 

 

Jogan N., Bačič T., Strgulc Krajšek S. 2012a. Tujerodne in invazivne rastline v Sloveniji. 

V: Neobiota Slovenije: končno poročilo projekta. Jogan N., Bačič T., Strgulc Krajšek 

S. (ur.). Ljubljana: 161-164 

http://www.bioportal.si/neobiota.php (1.8.2013) 

 

Jogan N., Eler K., Novak Š. 2012b. Priročnik za kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih 

vrst. Nova vas. Zavod Symbiosis: 52 str. 

 

Jogan N., Kos I. 2012. Poti vnosa, prenosa in širjenja tujerodnih vrst. V: Neobiota 

Slovenije: končno poročilo projekta. Jogan N., Bačič T., Strgulc Krajšek S. (ur.). 

Ljubljana: 30-35 

http://www.bioportal.si/neobiota.php (1.8.2013) 

 

Jung K., Fujii Y., Yoshizaki S., Kobori H. 2010. Evaluation of total allelopathic activity of 

heartseed walnut (Juglans ailanthifolia Carr.) and its potential to control black locust 

(Robinia pseudo-acacia L.). Allelopathy Journal, 26, 2: 243-254 

 

Krajnc U., Kryžanowski A., Ignjatović M. 2007. Ekološko sprejemljiva pretoka rek Rižane 

in Reke – ključni element strategije dolgoročne slovenske oskrbe obale in zalednega 

kraškega območja s pitno vodo. V: Mišičev vodarski dan 2007. Maribor, 

Vodnogospodarski biro Maribor: 116-118  

http://mvd20.com/LETO2007/R17.pdf (16.8.2013) 

 



Lipičar T. Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu reke Rižane. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 

 

67 

Krbavčič S. 2010. Na izviru reke Rižane se začne tudi zgodba o Rižanskem vodovodu 

Koper (RVK). V: Reka Rižana – dragocen vir življenja, zabave, znanja in 

ustvarjalnosti: projekt Reka Rižana od izvira do izliva: interdisciplinarne ideje 

mladih. Vižintin L. (ur.). UMMI, zavod za izobraževanje, Koper: 20-21 

  

Kus Veenvliet J. 2009. Ravnanje s tujerodnimi vrstami. V: Tujerodne vrste, priročnik za 

naravovarstvenike. Kus Veenvliet J. (ur.). Zavod Symbiosis, Ljubljana: 22 

 

Kus Veenvliet J., Humar M. 2011. Tujerodne vrste na zavarovanih območjih. Poročilo o 

aktivnosti za krepitev zmogljivosti v sklopu projekta WWF Zavarovana območja v 

dinarski regiji.  

http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/

invazivke/tujerodne_vrste_zavarovana_obmocja_kus_veenvliet.pdf  (9.10.2013) 

 

Kus Veenvliet J., Veenvliet P. 2009. Uvod. V: Tujerodne vrste, priročnik za 

naravovarstvenike. Kus Veenvliet J. (ur.). Zavod Symbiosis, Ljubljana: 1-13 

 

Kutnar L. 2012. Tujerodne in invazivne vrste v gozdu s poudarkom na drevesnih vrstah. V: 

Neobiota Slovenije: končno poročilo projekta. Jogan N., Bačič T., Strgulc Krajšek S. 

(ur.). Ljubljana: 65-92 

http://www.bioportal.si/neobiota.php (9.10.2013) 

 

Lee Y. C., Nam J. M., Kim J. G. 2011. The influence of black locust (Robinia 

pseudoacacia) flower and leaf fall on soil phosphate. Plant Soil, 341: 269-277 

 

Magee T. K., Ringold P. L., Bollman M. A., Ernst T. L. 2010. Index of Alien Impact: A 

Method for Evaluating Potential Ecological Impact of Alien Plant Species. 

Environmental Management, 45: 759-778 

 

Martinčič A., Wraber T., Jogan N., Podobnik A., Turk B., Vreš B., Ravnik V., Frajman B., 

Stregulc Krajšek S., Trčak B., Bačič T., Fisher M.A., Eler K., Surina B. 2010. Mala 



Lipičar T. Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu reke Rižane. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 

 

68 

flora Slovenije: ključ za določanje praprotnic in semenk. 4. izdaja. Ljubljana. 

Tehniška založba Slovenije: 967 str. 

 

Martinez Ghersa M. A., Ghersa C. M., Benech Arnold R. L., MacDonough R., Sanchez R. 

A. 2000. Adaptive traits regulating dormancy and germination of invasive species. 

Plant Species Biology, 15: 127-137 

http://www.aseanbiodiversity.info/abstract/51010591.pdf (11.10.2013) 

 

Maynard G., Nowell D. 2009. Biosecurity and quarantine for preventing invasive species. 

V: Invasive Species Management: A Handbook of Principles and Techiques. Clout 

N. M., Williams P. A. (ed.). Oxford, Oxford University Press: 1-2   

 

Naiman J. R., Décamps H. 1997. The ecology of interfaces: Riparian Zones. Annual 

Review of Ecology and Systematics, 28: 621-658 

http://micssrv22.epfl.ch/images/6/64/RECORD_Naiman_1997.pdf (15.9.2013) 

 

Nepoznana invazija na goriškem Krasu. 2011. Primorski dnevnik  

http://www.primorski.it/stories/gorica/191787_nepoznana_invazija_na_gorikem_kra

su/#.UmRFo1CNg3I (19.10.2013) 

 

Palmer M. W. 1993. Putting thinks in even better order: The adventages of canonical 

correspondence analysis. Ecology, 74, 8: 2215-2230 

 

Petersen R. C. 1992. The RCE: a Riparian, Channel, and Environmental Inventory for 

small strems in the agricultural landscape. Freshwater Biology, 27: 295-306 

 

Perko D., Orožen Adamič M. 1998. Slovenija, pokrajine in ljudje. Ljubljana, Založba 

Mladinska knjiga: 735 str.   

 

Reka Rižana in njeno zajetje. 2013. Rižanski vodovod Koper.  

http://www.rvk-jp.si/reka_rizana_in_njeno_zajetje (16.8.2013) 

 



Lipičar T. Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu reke Rižane. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 

 

69 

Rejmánek M., Richardson D. M., Pyšek P. 2005. Plant invasions and invasibility of plant 

communities. V: Vegetation Ecology. E. van der Maarel (ed.), Blackwell Science, 

Oxford: 332-355 

http://nyisri.org/PDF/Odum%20Presentations/Rejmanek_Richardson_Pysek_2005.p

df (15.7.2013) 

 

Richardson D. M., Holmes P. M., Esler K. J., Galatowitsch S. M., Stromberg J. C., 

Kirkman S. P., Pyšek P., Hobbs R. J. 2007. Riparian vegetation: degradation, alien 

plant invasions and restoration prospects. Diversity and Distributions, 13: 126-139 

 

Rothmaler W. 2007. Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Berlin, Spektrum 

Akademischer Verlag: 753 str. 

 

Senegačnik J. 2012. Slovenija in njene pokrajine. 1. izdaja. Ljubljana, Modrijan: 471 str. 

 

Shao H., Huang X., Wei X., Zhang C. 2012. Phytotoxic Effects and a Phytotoxin from the 

Invasive Plant Xanthium italicum Moretti. Molecules, 17: 4037-4046 

 

Soni P., Siddiqui A. A., Dwivedi J., Soni V. 2012. Pharmacological properties of Datura 

stramonium L. as a potential medicinal tree: An overview. Asian Pacific Journal of 

Tropical Biomedicine, 2, 12: 1002-1008   

http://www.apjtb.com/zz/201212/14.pdf (11.10. 2013) 

 

Šiškovič R. 1990. Prirodno-geografski oris in rast prebivalstva. V: Kraški rob in Bržanija, 

zbornik ob 500-letnici fresk v Hrastovljah. Žitko S. in sod. (ur.). Obratovalnica IMO-

Turistično posredovanje, Skupščina občine Koper, Koper: 14-15 

 

Ter Braak C. J. F., Verdonschot P. F. M. 1995. Canonical correspondence analysis and 

related multivariate methods in aquatic ecology. Aquatic Sciences, 57, 3: 153-187 

 



Lipičar T. Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih vrst rastlin v obrežnem pasu reke Rižane. 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kemija in biologija, 2013 

 

70 

Tesio F., Weston L. A., Vidotto F., Ferrero A. 2010. Potential Allelopathic Effects of 

Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus) Leaf Tissues. Weed Technology, 24, 3: 

378-385  

 

Tickner P. D., Angold G. P., Gurnell M. A., Owen Mountfors J. 2001. Riparian plant 

invasions: hydrogeomorphological control and ecological impacts. Progress in 

Physical Geography, 25, 1,: 22-52 

 

Torkar G. 2012. Vplivi tujerodnih vrst na dobrobit ljudi v Sloveniji. V: Neobiota Slovenije: 

končno poročilo projekta. Jogan N., Bačič T., Strgulc Krajšek S. (ur.). Ljubljana: 94-

102  

 

Tubman W., Price P. 1999. The significance and status of riparian land. V: Riparian Land 

Management Technical Guidelines, Volume One: Principles of Sound Management. 

Lovett S., Price P. (ed.). LWRRDC, Canberra: 2-6 

http://www.bioportal.si/neobiota.php (11.8.2013) 

 

Urbanič G. 2004. Ekologija in razširjenost mladoletnic (Insecta: Trichoptera) v nekaterih 

vodotokih v Sloveniji. Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 

Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo: 26-29 

 

Vodovodno omrežje in objekti. 2013. Rižanski vodovod Koper. 

http://www.rvk-jp.si/vodozbirno_omrezje_in_objekti (16.8.2013) 

 

Zelnik I. 2012a. The presence of invasive alien plant species in different habitats: case 

study from Slovenia. Acta Biologica Slovenica, 55, 2: 25-38   

 

Zelnik I. 2012b. Vpliv tujerodnih invazivnih rastlin na biodiverziteto. V: Neobiota 

Slovenije: končno poročilo projekta. Jogan N., Bačič T., Strgulc Krajšek S. (ur.). 

Ljubljana: 53-64  

http://www.bioportal.si/neobiota.php (16.9.2013) 

 



 

ZAHVALA 

 

Velika zahvala za strokovno pomoč, usmerjanje pri pisanju, za vse nasvete in dobro voljo 

ter ažurnost, gre mentorici prof. dr. Alenki Gaberščik.  

 

Za popravke in napotke se zahvaljujem tudi predsednici komisije doc. dr. Martini Bačič in 

recenzentu doc. dr. Igorju Zelniku.  

 

Za pomoč pri terenskem delu ter za nenehno vlivanje pozitivne motivacije se zahvaljujem 

fantu Sebastjanu. 

 

Simonu se zahvaljujem za pomoč pri izdelavi zemljevidov pregledanega obrežja reke 

Rižane, za pomoč pri oblikovanju diplomskega dela pa Sari.  

 

Hvala tudi staršem za podporo na moji študijski poti ter sošolkam in prijateljem za vso 

spodbudo.    

 

 

 

    

 



 

PRILOGE 

 

PRILOGA A: Vprašalnik osnovan po Petersenovi RCE (Riparian, Channel and 

Environmental Inventory) metodi (Peterson, 1992), preuredile in dopolnile so ga Alenka 

Gaberščik, Maja Haler in Valentina Klenovšek Mavrič. 

 

Koordinate začetka odseka: 

Koordinate konca odseka: 

 

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  

 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  

 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  

 Sklenjena obrežna vegetacija 

 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   

 > 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 

                    se nadaljuje 

                 

 

 

 



 

Vprašalnik osnovan po Petersenovi RCE (Riparian, Channel and Environmental Inventory) metodi (Peterson, 

1992), preuredile in dopolnile so ga Alenka Gaberščik, Maja Haler in Valentina Klenovšek Mavrič: 

nadaljevanje 

Oblika struge   

 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  

 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 

 

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  

 Spodjedanja ni 

 Zajedanje le na zavojih in ožinah 

 Pogosto zajedanje, spodjedanje bregov in korenin 

 Močno spodjedanje in rušenje 

 

Brzice in tolmuni ali meandri  

 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  

 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 

 Drevesa in grmičevje do 4 m 

 Drevesa nad 4 m 

           se nadaljuje 



 

Vprašalnik osnovan po Petersenovi RCE (Riparian, Channel and Environmental Inventory) metodi (Peterson, 

1992), preuredile in dopolnile so ga Alenka Gaberščik, Maja Haler in Valentina Klenovšek Mavrič: 

nadaljevanje 

 

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) 

 

 

Prevladujoče rastline obrežnega pasu 

Drugo/Posebne značilnosti  

 

 

VSE 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 sesrojih 

 

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  

Višina rastlin  

 

Fenološka faza  

 Zgodnja vegetativna faza 

 Pozna vegetativna faza 

 Začetek cvetenja (cvetovi še nepopolnoma 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 večih sestojih 

 Prevladujoča vrsta, ki se pojavlja v velikih strnjenih sestojih 

           se nadaljuje 

 

 

 

 



 

Vprašalnik osnovan po Petersenovi RCE (Riparian, Channel and Environmental Inventory) metodi (Peterson, 

1992), preuredile in dopolnile so ga Alenka Gaberščik, Maja Haler in Valentina Klenovšek Mavrič: 

nadaljevanje 

 

Ocena pokrovnosti rastlin po Braun- Blanquet-u 

 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 

 Lesnata rastlina 

 

Pojavnost invazivne vrste glede na del obrežnega pasu  – sociološka ocena 

 Pojavljajo se v sklenjenem pasu neposredno ob vodi  

 Pojavljajo se posamično med ali na vegetaciji 

 Pojavljajo se med obrežno vegetacijo in travnikom/obdelovalno površino/potjo 

 Strnjeni sestoji rastlin po vsej širini obrežnega pasu 

 

 


