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POVZETEK 

V diplomskem delu je podan pregled literature in rezultati s področja meritev invazivne 

tujerodne vrste žlezava nedotika, Impatiens glandulifera. Ker so meritve potekale ob reki 

Tržiška Bistrica, so na kratko opisane njene značilnosti in pomen obrežnega pasu. Sledi opis 

tujerodnih in invazivnih vrst ter značilnosti omenjene vrste.  

V nadaljevanju so predstavljene fizikalne razmere, ki vplivajo na rast žlezave nedotike. 

Namen diplomskega dela je, da s pomočjo meritev ugotovimo vpliv žlezave nedotike na 

okoljske razmere na rastišču. Rezultati so grafično predstavljeni in obrazloženi. 

 

 

Ključne besede: žlezava nedotika, Tržiška Bistrica, obrežni pas, tujerodne in invazivne vrste, 

fizikalne razmere, meritve 

ABSTRACT 

This thesis provides an overview of literature together with the results of field measurements 

of a non-native species called Himalayan Balsam, Impatiens glandulifera. Since the 

measurements were conducted near the Tržiška Bistrica river, a short description of its 

characteristics is provided and so is the importance of the riparian zone. A description of a 

non-native and invasive species follows combined with its characteristics. 

Hereinafter, the physical conditions which affect the growth of the Himalayan Balsam are 

presented. The purpose of this thesis is to determine the effect that the Himalayan Balsam has 

on the environmental conditions at the site. All the results are graphically presented and 

explained in detail. 

 

Key words: Impatiens glandulifera, Tržiška Bistrica, riparian zone, non-native and invasive 

species, physical measurements, measurements. 
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1. UVOD 

 

Ljudje gojimo rastline od katerih imamo neposredne koristi (prehrana, zdravila, ipd.), koristi 

pa tudi rastline v okrasne namene, zato so različne vrste iz drugih celin prišle k nam v Evropo 

(Veenvliet Kus J. , in drugi, 2009). Uspešna naselitev invazivnih tujerodnih vrst danes močno 

vpliva na diverziteto domorodnih rastlin in živali. Njihovo širjenje je najbolj problematično v 

naravnih habitatih, obrežnih pasovih vzdolž vodotokov in v gozdovih panonskega območja 

(Zelnik, 2012). Njihovo hitro širjenje (s semeni, rastjo in razmnoževanjem) v veliki meri 

lahko vpliva na domorodne vrste, na ekosisteme, gospodarstvo in na zdravje ljudi (Veenvliet 

Kus J. , in drugi, 2009). 

Pri nas se je kot invazivna tujerodna vrsta razširila Impatiens glandulifera (slo. žlezava 

nedotika), ki se je kot okrasna rastlina iz Indije in zahodne Himalaje pojavila v Evropi v prvi 

polovici 19. stoletja. V Sloveniji so njen pojav zabeležili  leta 1935, ko jo je v okolici 

Ljubljane nabral slovenski botanik Rajko Justin. Danes je vrsta najbolj razširjena v severnem 

delu Slovenije, manj pogosto pa se pojavlja v južni polovici Slovenije. Njena razširjenost je 

danes velika težava, saj zaradi gostih sestojev izpodriva domorodne vrste in vpliva na obrežno 

vegetacijo rek in potokov (Frajman, 2008). 

 

Vse bolj pogosti govori o ogroženosti domorodnih vrst zaradi vpliva invazivnih tujerodnih 

vrst so me pritegnili k raziskovanju invazivne tujerodne vrste žlezava nedotika. Ker so reke 

pomembni vektorji širjenja invazivnih tujerodnih vrst v krajini, sem si za raziskovalno 

območje izbrala reko Tržiško Bistrico, ki se nahaja v občini Tržič.  

 

V diplomski nalogi s pomočjo literature ugotovimo njeno razširjenost, njen habitat, izvemo, 

katere težave vrsta povzroča, kje se pojavlja v Sloveniji, kako spremeni fizikalne razmere na 

rastišču (vlažnost tal, vlažnost zraka, svetloba ipd.), ter kakšne so tekmovalne prednosti pred 

drugimi rastlinami. Na izbirnih mestih preučimo pogostost in pojavljanje vrste, ter vpliv, ki ga 

ima na fizikalne razmere in domorodne vrste. Na podlagi izmerjenih parametrov bomo 

poskusili določiti nekatere negativne učinke, zaradi pojavljanja vrste. 
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Diplomska naloga bo temeljila na hipotezi, in sicer: 

 Žlezava nedotika znatno spremeni okoljske razmere (temperaturo, vlago, sevanje) na 

rastišču, kar vpliva na pojavljanje domorodnih vrst. 

 

V nadaljevanju diplome, smo nekaj besedila posvetili pregledu literature o značilnosti 

invazivnih vrst in nekaj osnovnih značilnosti žlezave nedotike. Z merilnimi napravami, smo 

na terenskem delu ob obrežju reke Tržiška Bistrica naredili deset meritev v razdalji najmanj 

100 metrov. V nadaljevanju diplomskega dela, na podlagi rezultatov, ugotovimo njen vpliv na 

fizikalne razmere.  
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2. PREGLED LITERATURE 

 

2.1. REKA TRŽIŠKA BISTRICA 

Skozi občino Tržič teče reka Tržiška Bistrica. Dolga je 27 km, njeno porečje, ki je bogato s 

postrvmi pa meri 146 km
2
. Izvira nad naseljem Jelendol v Karavankah in se kot levi pritok v 

kraju Podbrezje izliva v reko Savo (Wikipedija, prosta enciklopedija, 2013). 

Ob rednih spomladanskih in jesenskih poplavah ob obrežju reke uspevajo določene drevesne 

vrste. Obrežje reke predstavlja številnim rastlinam (žlezavi nedotiki, čemažu, vodni peruniki 

itd.) in živalim (kačjim pastirjem, dvoživkam, hroščem itd.) življenjski prostor, v katerem 

uspevajo (Janežič, 2011). 

2.2. POMEN OBREŽNEGA PASU 

Obrežni pas predstavlja območje med kopenskim in vodnim ekosistemom (Stanley, Frederick, 

Arthur, & Kenneth, 1991). 

Je rodoviten in produktiven del krajine. Kakovost tal je v primerjavi z okoliškimi tlemi boljša, 

saj zadržuje vlago v daljšem obdobju. V obrežju najdemo številne rastlinske in živalske vrste 

saj jim nudi ustrezno mikroklimo, hrano, zatočišče (v času stresa, poplav in požarov) in 

bližino vode (Tubman & Price, 1999). 

Obrežna vegetacija ščiti reko pred onesnaževanjem, tako da zmanjša vnos hranil in vpliva na 

njeno kvaliteto. Nudi zaščito habitatu v katerem so organizmi, zato se povečuje biodiverziteta 

v vodnem okolju. Daje senco, zavetje in organske snovi, ki predstavljajo vir energije. Njihov 

koreninski sistem utrjuje rečni breg in zadržuje vodo v pokrajini (Gaberščik, 1996). 

 

2.3. INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE  

Vrste, ki jih je človek namerno ali nenamerno prenesel izven območja naravne razširjenosti 

imenujemo tujerodne vrste. Zakon o ohranjanju naravne vrste določa, da je naseljevanje 

tujerodnih vrst prepovedano. Številne vrste so bile zaradi svojega videza namerno naseljene v 

vrtovih, od tod pa so pobegnile ali se razširile v naravo. Vrste, ki predstavljajo nevarnost za 

naše naravno okolje jih imenujemo invazivne tujerodne vrste (Veenvliet Kus J. , in drugi, 

2009). 

Invazivna tujerodna vrsta (invasive alien species) je po definiciji Svetovne zveze za varstvo 

narave (IUCN): »invazivna  tujerodna vrsta je tujerodna vrsta, ki se je ustalila in povzroča 
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spremembe v okolju, ogroža zdravje ljudi, gospodarstvo in/ ali domorodno biotsko 

raznovrstnost«. (Krajšek Strgulc & Bačič, 2013). 

Tiste vrste ki živijo na območju svoje naravne razširjenosti, tudi če se pojavljajo občasno in 

so območja naselila z različnimi načini širjenja (veter, voda itd.), imenujemo domorodne vrste 

(Veenvliet Kus J. , in drugi, 2009). 

2.3.1. Značilnosti  

Za invazivne tujerodne vrste je značilna hitra rast in razmnoževanje, proizvodnja velike 

količine semen, vegetativno razmnoževanje, rast v drugem obdobju kot domorodne vrste, ter 

odpornost za škodljivce in bolezni (Veenvliet Kus J. , in drugi, 2012). S svojo novo rastno 

obliko povzročajo spremembe v delovanju ekosistemov, spreminjajo tudi hitrost in smer 

sukcesije. Invazivne vrste ki prezimujejo po več let lahko bolje izkoriščajo okoljske vire (kot 

so svetloba, hranila) in s tem vplivajo na produktivnost ekosistemov (Zelnik, 2012). 

V svojem okolju lahko vzpostavijo velike populacije. Te populacije se lahko širijo na druga 

območja, vendar za prilagoditev na danem območju potrebujejo nekaj generacij. V naravnem 

okolju lahko več let uspevajo skoraj neopazno, nato pa se močno razrastejo in se s semeni 

širijo na druga območja. To imenujemo invazija (Veenvliet Kus J. , in drugi, 2012). 

2.3.2. Poti širjenja 

Invazivne tujerodne vrste, so lahko prišle v druge kraje s človeškim vnosom, s  prenosom kjer 

je delno aktiven človek ter delno drugi vektorji in s širjenjem ki se dogaja spontano. Spontano 

širjenje pomeni, da se obstoječe ali nove populacije širijo z enakimi mehanizmi kot jih je 

invazivna tujerodna vrsta imela v svoji domovini (Jogan & Kos, 2012). Načini širjenja v 

naravi so pogojeni s proizvodnjo številnih semen ali razraščanjem s podzemnimi deli. Semena 

se lahko razširjajo z vetrom, vodo, živalmi in tudi ljudje nehote pri tem sodelujemo, saj če v 

naravo odvržemo majhen kos invazivne rastline, lahko iz nje zraste nova rastlina (Veenvliet 

Kus J. , in drugi, 2012). 

Čebelarji so invazivne tujerodne vrste (žlezava nedotika (Impatiens glandulifera), japonski 

dresnik (Fallopia japonica) itd.) namerno širili zaradi medonosnosti, lovci zaradi krmne 

vrednosti za divjadi ter jih sadili kot okrasne rastline v vrtovih (Jogan, Bačič, & Strgulc 

Krajšek, 2012). Nehote pa smo številne invazivne tujerodne vrste prinesli z različnimi 

transporti, tako z zemljo kot tudi z gradbenim materialom (Jogan, 2012). 
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2.3.3. Problemi povezani z invazivnimi tujerodnimi vrstami 

Po Evropi se pojavlja vsaj 6000 tujerodnih vrst. V Sloveniji so zabeležili najmanj 330 

tujerodnih vrst, ki so že prilagojene na okoljske razmere, kar predstavlja 10 odstotkov 

slovenske flore (Veenvliet Kus J. , in drugi, 2012).  

Problem predstavljajo nekatere tujerodne vrste ki se s sorodnimi domorodnimi vrstami 

križajo, spremenijo njihovo dedno zasnovo in lahko postanejo invazivne. S svojo hitro rastjo 

lahko zasenčijo domorodne rastline in jih s časoma izpodrinejo iz okolja. Prav tako ogrožajo 

naravne habitate (obrežja in poplavne gozdove) kjer so s svojim vplivom že močno 

spremenile podobo vegetacije (Jogan, Bačič, & Strgulc Krajšek, 2012). 

Kljub številnim raziskavam tujerodnih vrst še vedno težko prepoznajo lastnosti, zaradi katerih 

vrsta postane invazivna. S preventivnimi ukrepi poskušajo preprečiti, da bi se tujerodne vrste 

razširile v naravno območje. Z zgodnjim obveščanje in odkrivanjem vrst preprečujemo 

njihovo razširjanje. S tem je odstranitev  dokaj enostavna in finančno sprejemljiva (Veenvliet 

Kus J. , in drugi, 2009). 

 

Slika 1: Štiri ravni ukrepanja invazivnih tujerodnih vrst, glede na čas in velikost populacije (Veenvliet Kus J. , in 

drugi, 2009) 
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2.4. ŽLEZAVA NEDOTIKA (Impatiens glandulifera) 

2.4.1. Biološka klasifikacija 

Žlezava nedotika (lat. Imapaties glandulifera) je invazivna tujerodna vrsta ki jo razvrstimo po 

naslednjih taksonomskih kategorijah: 

Preglednica 1: Taksonomska uvrstitev žlezave nedotike v sistem (Martinčič, Wraber, Jogan, Podobnik, Turk, & 

Vreš, 2007) 

DOMENA Eukaryota evkarionti 

KRALJESTVO Plantae rastline 

DEBLO Spermatophyta semenke 

PODDEBLO Mangoliophytina 

(Angiospermae) 

kritosemenke 

RAZRED Mangoliopsida 

(Disotyledonae) 

dvokaličnica 

PODRAZRED Rosidae ni slovenskega imena 

NADRED Rutanae ni slovenskega imena 

RED Geraniales krvomočnikovci 

DRUŽINA Balsaminaceae nedotikovke 

ROD Impatiens nedotika 

VRSTA Impatiens glandulifera žlezava nedotika 

 

2.4.2. Pot vnosa in širjenje 

Žlezava nedotika je avtohtona vrsta v vznožju Himalaje, od severozahodnega Pakistana do 

severne Indije (Tanner, 2008). V Evropo je bila prvič prinesena v prvi polovici 19. stoletja, ko 

so njena semena leta 1839 uporabili v botaničnem vrtu Kew pri Londonu. Služila je kot 

okrasna rastlina v vrtovih, vendar je kmalu pobegnila in se naselila v naravo. V nekaj 

desetletjih se je močno razširila po vsej Evropi (Frajman, 2008). Širila se je tako hitro, da je v 

enem letu zavzela 645 km
2
 površine. K njenemu razširjanju je namerno in nenamerno 

pripomogla širša javnost, čebelarji pa so jo gojili zaradi medonosnosti (Tanner, 2008). 

V Sloveniji je njen pojav, na podlagi herbarijskega izdelka, zabeležil slovenski botanik Rajko 

Justin, ki jo je nabral leta 1935 v okolici Šentvida v Ljubljani. Od takrat se je močno razširila 

po Sloveniji, zato je danes najbolj pogosta v severnem delu Slovenije, do nadmorske višine 
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1000 m. V južnem delu Slovenije se redko pojavlja, zaradi neustreznih ekoloških razmer, 

pomanjkanja rek, morda pa ji še ni uspelo osvojiti habitata (Frajman, 2008). 

 

Slika 2: Temne točke na zemljevidu označujejo območja pojavljanja invazivne tujerodne vrste, žlezava nedotika 

v Sloveniji (Jogan, Eler, & Novak, 2012). 

2.4.3. Značilnosti (kako jo prepoznamo) 

Žlezava nedotika cveti med julijem in oktobrom (Jogan, Eler, & Novak, 2012). Je enoletnica 

in doseže od 50 do 250 cm v višino. Korenine so lahko globoke do 15 cm (Tanner, 2008). 

Steblo meri v premeru do 4 cm. Je votlo, sočno, močno, in kolenčasto odebeljeno (Jogan, 

Eler, & Novak, 2012). Višje rastline imajo zaradi večjega premera votlo in lomljivo steblo. 

Listi so nasprotno nameščeni in so pogosto v gornjem delu po trije v vretencu. Oblika listov je 

jajčasto suličasta, rob listov je grobo nazobčan (Frajman, 2008). Listi so do 25 cm dolgi in 7 

cm široki (Tanner, 2008). Na listnem peclju so vidni žlezni laski in po tej lastnosti je vrsta 

dobila ime žlezava nedotika (Frajman, 2008). 

 
Slika 3: Na levi strani, je prikazana žlezava nedotika z vijoličnimi cvetovi in nazobčanimi listi. Na desni sliki, pa 

so prikazane kratke korenine in zelo redko odebeljeno steblo (vir: Ropret B., 8. avgust 2014) 
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Socvetje je iz 12 do 14 cvetov, ki merijo od 2,5 do 4 cm. Cvetovi so dvobočno somerni, z eno 

samo simetrijo. Vijolična barva cvetov privablja številne žuželke (Tanner, 2008).  

Če cvet razprostremo lahko vidimo da je sestavljen iz petih venčnih listov. Stranska venčna 

lista sta zrasla v čeladasto tvorbo, tako da vidimo le tri cvetove (Frajman, 2008). Plod je 

glavica, ki je od 3 do 5 cm dolga in 1,5 cm široka. Vsebuje od 4 do 16 semen, ki so dolga od 4 

do 7 mm dolga in široka od 2 do 4 mm, s povprečno maso 7,32 mg (Tanner, 2008). Ob 

močnem pritisku eksplozivno odvržejo semena tudi do 7 m in to jim omogoča širjenje na 

daljše razdalje (Frajman, 2008).  

 
Slika 4: Dvobočno somerni cvetovi, kjer stanska venčna lista tvorita čeladasto tvorbo (vir: Ropret, B., 8. avgust 

2014) 

 

2.4.4. Habitat 

Žlezava nedotika potrebuje habitat, ki je dovolj vlažen, bogat s hranili, kisel in rahlo bazičen 

(med 4,4 - 7,5).  V naravnem območju raste na visokih nadmorskih višinah (od 1800m do 

3600m)  in ob razmeroma nizki sončni svetlobi (Group, 2009). V Sloveniji se pojavlja na 

nadmorski višini do 600 m (Jogan, 2012). Najdemo jo ob obrežju rek, obcestnih jarkih, 

zasenčenih mestih ob robu travnikov, močvirnih gozdovih in poplavnih območjih (Jogan, 

Eler, & Novak, 2012). 

2.4.5. Vpliv tujerodne vrste 

Žlezava nedotika, z visoko stopnjo razmnoževanja, hitre rasti, zgodnje kalitve in tvorbe gostih 

sestojev vpliva na življenjski prostor rastlin in živali (Group, 2009). S svojim senčenjem 

onemogoča rast domorodnim vrstam, zato postopoma zmanjšuje biotsko raznovrstnost na 

naravnem območju (Tanner, 2008). 
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Žlezava nedotika zaradi bogatega cvetnega prahu privablja številne opraševalce (čebele, 

čmrlje, ose in vešče), zato slabše oprašujejo domorodne vrste in s tem zmanjšajo njihov 

reprodukcijski uspeh. Vplivajo na nastanek erozij v vodotokih, zato se lahko spremeni vodni 

tok reke. Zaradi skromnega koreninskega sistema in poznega jesenskega odmiranja, postanejo 

bregovi rek bolj dovzetni za erozijo v jesenskem in zimskem času (Group, 2009). 

V Sloveniji je vrsta skupaj z drugimi invazivnimi vrstami že izrinila domorodno obrežno 

vegetacijo nekaterih rek in potokov. Nevarnost preti nekaterim rekam kot so Soča, Kolpa in 

Krka (Frajman, 2008). 

2.4.6. Ukrepi 

Košnja in paša (ovac, govedi) sta lahko uspešni, vendar bi ju morali vsako leto ponavljati 

(Frajman, 2008). Kositi bi morali do pozne jeseni in rastišče vsako leto nadzorovati. Ponovna 

rast je možna zaradi regeneracije iz pokošenih stebel in semenske zaloge v tleh (Jogan & 

Strgulc Krajšek, 2010). 

 Z nadzorovanjem rastline, poskušajo preprečiti širjenje semen. Rezultati so uspešni pozno v 

sezoni ali ko rastlina začne cveteti (Frajman, 2008). Obdobje ohladitve pri 4°C za 45 dni, bi 

lahko prekinilo kalitev semen, vendar je to odvisno od podnebnih razmer (Group, 2009).  

V večjih sestojih in kjer talne razmere to dovoljujejo, se lahko za odstranitev rastline uporabi 

kmetijska mehanizacija. V primeru vlažnosti zemlje bo takšna mehanizacija poškodovala tla 

in ponovno omogočila idealen prostor za rast rastline (Tanner, 2008). 

Z obveščanjem širše javnosti lahko preprečimo njeno širjenje. Vrste  ne smemo namerno 

gojiti v bližini rek in drugih habitatih ter jo namerno širiti za okrasne, čebelarske, kulturne in 

druge podobne namene (Frajman, 2008). 
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2.5. FIZIKALNE RAZMERE NA RASTIŠČU 

 

2.5.1. Sevanje 

Sončno sevanje ustvarja ugodne razmere za življenje na Zemlji. Je primarni vir energije za 

sintezo organskih snovi, dovajanja toploto in uravnava količino vode, ki kroži na Zemlji. 

Različne valovne dolžine vplivajo na zgradbo in procese v rastlinskih celicah. Območje med 

400 in 700 nm predstavlja fotosintezno aktivni spekter, ki ga rastline potrebujejo za 

fotosintezo (kratica PAR). V ekologiji jakost svetlobe izražamo kot gostoto toka fotonov 

fotosintezno aktivnega spektra sevanja (kratica PPFD). Dnevna svetloba dosega 2000 mikro 

mol m
2
 s

-1
 . Ljudje z očesom zaznamo del sončnega spektra, ki ga imenujemo vidno sevanje 

ali svetloba (Trošt Sedej, 2005). Moč sončevega sevanja se spreminja glede na čas dneva, 

podnebne razmere in letni čas. Sevanje je direktno, kadar prihaja neposredno od Sonca. V 

primeru oblačnosti pa do Zemeljske površine prispe le razpršeno sevanje (Bertalanič, 2005). 

 

2.5.2. Temperatura 

Ob dotiku dveh teles pride na mestu dotika do trka atomov in pri tem se energija prenaša od 

enega telesa do drugega. Prehajanje energije med telesi se ustavi, ko sta telesi v toplotnem 

ravnovesju. Temperatura nam pove kako toplo oziroma hladno je neko telo. Označimo jo s 

kratico T, enota ki se uporablja je stopinja Celzija (°C) (Peternelj & Kranjc, 2014). 

Temperatura ima različen vpliv na rastline. Visoka temperatura pospeši gibanje molekul, 

sproži aktivacijsko energijo, sprošča vezi v makromolekulah in poveča tekočnost membran. V 

primeru nizkih temperatur se aktivacijska energija poveča, s tem se jakost metabolizma 

zmanjša in membrane postanejo bolj trdne (Trošt Sedej, 2005). 

2.5.3. Vlaga 

Vlaga je v plinastem agregatnem stanju in če jo je v zraku dovolj, se prične kondenzirati. Na 

količino vlage v zraku vpliva temperatura. Višja kot je, več vlage lahko zrak sprejme 

(Petkovšek, 2009). 

Razlikujemo med dvema vrstama vlažnosti. Absolutna vlažnost je količina vodne pare v 

zraku, izražena kot masa vodne pare na kubični meter zraka (Gazvoda & Mihič, 2011). 
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Relativno vlažnost predstavlja razmerje med absolutno vlažnostjo in nasičeno vlažnostjo 

(največja količina vlage, ki jo zrak lahko sprejme) pri določeni temperaturi, izražena je v 

odstotkih. (Gazvoda & Mihič, 2011). 

 

2.5.4. Transpiracija 

Transpiracija je difuzijski proces, ki je odvisen od razlike parcialnih vodnih tlakov na spodnji 

in zgornji strani lista (c) ter skupne difuzijske upornosti (∑r). Enota, ki se uporablja je masa 

sproščene vode na enoto površine lista na enoto časa (mmol H2O m
-2

 s
-1

) (Trošt Sedej, 2005). 

TR = c / ∑r 

Ločimo tri vrste transpiracije. Stomatalna transpiracija poteka preko listnih rež in je 

odgovorna za večino izgub vode. Sprosti se kar 90 – 95 odstotkov vode. Kutikularna 

transpiracija poteka preko listne povrhnjice. Voda difundira skozi povrhnjico na listih in se 

sprosti v ozračje. Predstavlja 10 -15 odstotkov celotne izgube vode (Bareja, 2013). 

Peridermalna transpiracija poteka preko periderma (lubja) (Trošt Sedej, 2005). V njem so 

odprtine (lenticele) skozi katere voda prehaja (Bareja, 2013). 

Za merjenje transpiracije v listih se uporablja merilna naprava SC-1 Leaf Porometer. Z njim 

izmerimo stomatalno prevodnost listov. Meritve so lahko prikazane v treh enotah:  mmol/m
2
s, 

m
2
s/mol in s/m (Decagon devices, 2014). 
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3. MATERIALI IN METODE 

 

3.1. DELO NA TERENU  

Žlezava nedotika cveti v času od julija ter vse do konca oktobra. Delo na terenu je potekalo v 

začetku avgusta, ob obrežju reke Tržiška Bistrica. Meritve so bile opravljene v dveh dnevih, 

08. 08 in 09. 08. 2014. Vreme je bilo v prvem dnevu meritev delno oblačno, v drugem dnevu 

meritev pa jasno. 

Za prepoznavanje žlezave nedotike in določanje domorodnih vrst na vseh območjih, smo si 

pomagali s priročnikom Mala flora Slovenije (Martinčič, Wraber, Jogan, Podobnik, Turk, & 

Vreš, 2007) in slikovnim gradivom Kaj neki tu cveti (Spohn & Aichele, 2011). 

Obrežni pas Tržiške Bistrice smo razdelili na deset odsekov, kjer je bila podobna pokrovnost 

rastline. Razdalja med posameznimi meritvami je merila najmanj 100 metrov. S pomočjo 

inštrumentov smo meritve opravili v sestoju in zunaj sestoja. Prvih sedem meritev je bilo 

opravljenih na desnem bregu reke. Zaradi nedostopnosti in privatnih zemljišč smo ostale tri 

meritve opravili na levem bregu reke, tako da so se meritve nadaljevali z isto razdaljo. Za 

posamezne meritve smo zapisali koordinacijske točke, ki smo jih določili s pomočjo GPS 

navigacije (Google Zemljevidi). 

 

Preglednica 2: Zapisane so koordinacijske točke lokacijskih meritev na terenu. Vsaka meritev ima zapis severne 

in vzhodne lege (Google Zemljevidi) 

Lokacija  Lokacija  

1 S46
o
17'20.301''; V14

o
17'1.917'', 6 S46

o
17'43.307''; V14

o
17'14.078'' 

2 S46
o
17'22.944''; V14

o
17'3.029'' 7 S46

o
17'36.508''; V14

o
17'12.339'' 

3 S46
o
17'26.852''; V14

o
17'6.145'' 8 S46

o
17'51.633''; V14

o
17'14.766'' 

4 S46
o
17'31.956''; V14

o
17'11.652'' 9 S46

o
17'55.328''; V14

o
17'18.411'' 

5 S46
o
17'39.455''; V14

o
17'13.661'' 10 S46

o
17'58.627''; V14

o
17'19.417'' 
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Slika 5: Rdeče točke, prikazujejo območja desetih meritev ob reki Tržiška Bistrica (Google Zemljevidi) 

 

Na terenu kjer so potekale meritve, smo s pomočjo vprašalnika ocenili območje. Vprašalnik je 

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

(Petersen, 1992). Preuredile in dopolnile pa so ga Maja Haler in Valentina Klenovšek Mavrič 

pod vodstvom prof. dr. Alenke Gaberščik. 

 

3.2. KRATEK OPIS MERILNIH NAPRAV 

Merilna naprava LI-1000 DataLogger je vodo odporna, vsebuje polikarbonatno ohišje in 

dobro vzdržljivo baterijo. Uporablja se za merjenje sončnega sevanja s pomočjo 

temperaturnega senzorja. (LI-COR, 2011). 

 
Slika 6: Merilna naprava LI-1000 DataLogger za merjenje jakosti sevanja (vir: Ropret B., 10. avgust 2014) 

 

Naprava Leaf Porometer naredi izračun stomatalne prevodnosti s pomočjo senzorja, ki je 

odgovoren za zbiranje informacij (parni tlak, vlažnost itd.). Tehta približno 300 g.  Pred 

pričetkom kalibracije Leaf Porometer preveri, da oba senzorja med seboj delujeta. Če ne pride 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Ropret; diplomsko delo 

14 
 

do odčitavanja, glavo senzorja odpremo in nežno potresemo. Aparat s pomočjo senzorjev 

zazna relativno zračno vlažnost zaradi vodnih par na spodnji strani lista in nato prične z 

merjenjem transpiracije. Med merjenjem je potrebno glavo senzorja pravilno držati, da se 

lahko vzdržuje toplotno ravnovesje (Decagon devices, 2014). 

 
Slika 7: Merilna naprava Leaf Porometer za merjenje transpiracije lista (vir: Ropret B., 10. avgust 2014) 

 

Za merjenje temperature listov se uporablja merilna naprava Fluke 62 mini infrardeči 

termometer. Priporočljivo je, da se meritev opravi v razdalji do dveh metrov. S povečevanjem 

razdalje se povečuje površina merjenja temperature. Ob pritisku na stikalo se nam prikaže 

laserska točka, ki nam prikaže središčno območje merjenja. Na zaslonu se nam prikaže 

izmerjena temperatura (FLUKE, 1995-2014). 

 
Slika 8: Merilna naprava Fluke 62 mini, za merjenje temperature lista, pri različnih razdaljah (vir: Ropret B., 

10. avgust 2014) 
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Za merjenje vlažnost zraka se uporablja merilna naprava higrometer. 

 
Slika 9: Higrometer, s katerim merimo vlažnost zraka (vir: Ropret B., 10. avgust 2014) 

 

Za merjenje vlage v tleh se uporablja merilna naprava MP306 Moisture senzor, ki meri 

dialektično konstanto (Ka). V dolžino meri približno 20 cm, na koncu ima igle, ki so 

razporejene v eni ravnini, za lažje talno merjenje. Povezan je z merilnikom, ki meri vlažnost 

tal (Soil Moisture Meter), je brezžičen in samostojen inštrument. Vlažnost tal je izražena v 

odstotkih (%) (ICT International). 

 

Slika 10: Merilna naprava MP306 Moisture, za merjenje vlažnosti tal (ICT International) (vir: Ropret B., 10. 

avgust 2014) 

 

 

3.3. MERITVE 

Meritve so bile opravljene v sestoju in izven sestoja invazivne vrste. Pri delu smo uporabili 

higrometer, termometre, merilec fotosinteznega in totalnega sevanja ter merilec vlage v tleh. 

Na vsakem območju merjenja smo podali približno število poganjkov na kvadratni meter 

(m
2
). 
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3.3.1. Merjenje temperature zraka in tal 

Opis dela: 

Obe meritvi sta potekali istočasno. Za merjenje temperature zraka smo uporabili živosrebni 

termometer. Rezervoar živega srebra smo ovili z aluminijasto folijo in ga s pomočjo gumice 

pritrdili na aparaturo (MP306 Moisture senzor) za merjenje vlažnosti tal. Termometer smo 

pritrdili tako, da je imel vodoravno lego. Meritve smo opravili v senci en meter nad tlemi. 

Temperaturo tal smo merili v senci. S kovinsko palico smo naredili 30 cm luknjo v tleh, ter 

vstavili termometer. Pazili smo da so bila tla brez kamenja. V času petih minut smo vrednost 

odčitali in jo zapisali. 

3.3.2. Merjenje temperature lista 

Opis dela: 

Merilno napravo Fluke 62 mini smo približali k listu žlezave nedotike. S pritiskom na stikalo 

se nam je prikazala laserske točka, ki je merila središčno območje lista. Meritev smo ponovili 

dvakrat in vrednost zapisali v stopinjah Celzija. 

3.3.3. Merjenje vlage s higrometrom 

Opis dela: 

Poiskali smo senčen prostor blizu invazivne vrste in higrometer obesili na višino enega metra. 

Po desetih minutah smo odčitali vlažnost zraka v sestoju in postopek ponovili še izven sestoja, 

kjer vrsta ni bila prisotna. Vrednost smo odčitali in jo zabeležili. 

3.3.4. Merjenje vlažnosti tal 

Opis dela: 

Aparaturo MP 306 smo pred začetkom merjenja sestavili. Merjenje je potekalo v senci 

invazivne vrste (v sestoju in izven sestoja). Merilec smo vstavimo 60 cm globoko v zemljo. 

Pri tem smo pazili, da zemlja ni vsebovala veliko kamenja, saj rezultati ne bi bili dovolj 

natančni. Aparaturo smo vklopili s stikalom ON in zapisali izmerjeno vrednost. 

3.3.5. Merjenje transpiracije lista 

Opis dela:  

List na katerem smo merili transpiracijo je bil suh, še preden smo ga vstavili v merilno 

komoro. Spodnja stran lista je bila položena na odebeljen, kovinski del senzorja. S pravilnim 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Bojana Ropret; diplomsko delo 

17 
 

oprijemom glave senzorja smo začeli z merjenjem. Aparat smo vklopili s stikalom ON. Na 

zaslonu aparature smo izbrali način kalibriranja in počakali približno 30 sekund, da se je na 

zaslonu izpisala vrednost. V primeru, da merilna naprava ni pričela z merjenjem, smo glavo 

senzorja odprli in merilno komoro malo pretresli. Ko je aparatura s pomočjo senzorjev 

zaznala vodno paro na spodnji stran lista, je pričela z merjenjem transpiracije in nam podala 

vrednost, ki smo jo zapisali. 

3.3.6. Merjenje sevanja 

Opis dela 

Kabel s tipalom za sevanje smo povezali z aparatom LI - 1000. Naredili smo tri meritve v 

sestoju, na sestoju in izven sestoja. Postavili smo se na območje merjenja, sneli pokrov s 

tipala za sevanje in merilec vključili s tipko ON. Vrednosti na zaslonu so se začele hitro 

izpisovati, zato smo po petih sekundah zapisali vrednost sevanja. Po končanem merjenju smo 

merilec izključili, tipalo pokrili s pokrovčkom in celoten aparat pospravili. 

3.4. STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Meritve so potekale na desetih lokacijah. Na rezultate meritev je vplivalo več dejavnikov, kot 

so jakost sonca, lega sonca, hitrost vetra, čas dneva, oblačnost in podobno. Izmerjene meritve 

v sestoju in izven sestoja smo obdelali s pomočjo programa MS Excel 2007. Transpiracija 

lista ter temperatura lista so nas v tej stopnji raziskave zanimale le za invazivno vrsto žlezava 

nedotika. Podatke smo uredili tako, da smo za vsako meritev označeno z 1-10 (razvidno v  

preglednicah 4 in 5) s pomočjo MS Excel 2007  izračunali povprečno vrednost vseh meritev 

za posamezni fizikalni dejavnik. Izračunana je tudi standardna deviacija, ki nam pove kje 

okoli povprečja se nahaja večina rezultatov. S tem ugotovimo, kateri fizikalni dejavniki, so 

ugodni za uspešno rast žlezave nedotike.  

S studentovim T - testom, smo med seboj primerjali vrednosti fizikalnih dejavnikov na 

območjih, kjer uspeva žlezava nedotika s povprečnimi vrednostmi na lokacijah, kjer je ni. 

Podatki, so zapisani v preglednici 6. 
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4. REZULTATI 

 

4.1. ZNAČILNOSTI REKE TRŽIŠKA BISTRICA PO PETERSENOVI RCE 

Globina vodnega toka je bila v zgornjem, srednjem in spodnjem delu reke nižja, saj je merila 

v globino do 30 cm. Hitrost vodnega toka reke je bil počasi tekoč. Širina obrežne vegetacije je 

merila od 1 do 5 metra (od roba struge do polj). Obrežna vegetacija ni bila sklenjena, 

prekinitve so se pojavljale na razdalji več kot 50 metrov. Vzdolž struge je bilo zaslediti 

različne pionirske vrste. Rečna struga je bila v zgornjem in srednjem delu reke naravna; v 

spodnjem delu reke je narejena umetna pregrada. Bregova reke sta bila iz rahle zemlje, ki jo je 

zadrževala plast rastlin in grmičevja. V spodnjem delu reke je viden poseg v rečni breg s  

kamninsko utrditvijo. Na posameznih območjih merjenja prevladujejo obdelovalne površine, 

košeni travniki in posamezne hiše. Za obrežno vegetacijo (10m) je bila prisotna izmenjava 

pašnih površin, gozdov ter nekaj obdelovalnih površin. Na zadnjih treh lokacijah je bilo 

zemljišče v fazi zaraščanja. V obrežni vegetaciji so prevladovale nizkorasle rastline z 

grmičevjem do 2,5 m. Invazivna vrsta se pojavlja v več manjših sestojih in rastline so zelo 

vitalne. Pojavljajo se med obrežno vegetacijo in travnikom ali obdelovalno površino. 

 
Slika 11: Območje gostega sestoja žlezave nedotike (vir: Ropret B., 8. avgust 2014) 

 

4.2. POPIS DOMORODNIH VRST 

Vseh zapisanih domorodnih vrst v preglednici 3 ni bilo opaziti na vseh merjenih območjih. 

Tako sta se pisani zebrat in robida v velikem številu pojavljali ob gozdnem obronku na deveti 

lokaciji, kjer je bil suh, manj vlažen in sončen habitat. Tu je bilo število poganjkov žlezave 

nedotike majhno. 
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Preglednica 3: Popis domorodnih vrst, ki so se pogosto pojavljale na merjenih območjih (Spohn & Aichele, 

2011) 

Latinsko ime Slovensko ime 

Rubus fruticosus robida 

Urtica dioica velika kopriva 

Galium aparine plezajoča lakota 

Cirsium arvense njivski osat 

Aegopodium podagraria navadna regačica 

Galeopsis speciosa pisani zebrat 

 

Poleg domorodnih vrst so uspevale tudi invazivne vrste: enoletna suholetnica (Erigeron 

annuus), drobnocvetna nedotika (Impatiens parviflora) in japonski dresnik (Fallopia 

japonica). Tudi nekaj drevesnih vrst je uspevalo v istem habitatu: invazivna navadna robinja 

(Robinia pseudoacacia), črni bezeg (Sambucus nigra), siva jelša (Alnus incana) in navadna 

leska (Corylus avellana ) in iva (Salix caprea). 

 

4.3. REZULTATI FIZIKALNIH RAZMER V SESTOJIH IN IZVEN SESTOJA 

ŽLEZAVE NEDOTIKE 

V tabeli je za vsako merjeno lokacijo zapisan rezultat meritev v sestoju žlezave nedotike in 

njeno število poganjkov na kvadratni meter. Izračunana sta tudi povprečje in standardna 

deviacija meritev. 
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Preglednica 4: Rezultati fizikalnih razmer, merjenih  v sestoju žlezave nedotike 

Meritve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 avg SD 

Temperatura zraka 
(°C) 
 

25 26,5 24 25 26 24,5 29 26 26,5 28 26,1 1,5 

Temperatura tal (°C) 
 

22 20,5 18,5 19,5 19 19 18,5 20 21 19,5 19,7 1,1 

Temperatura lista (°C) 
 

22 20 19 21 23 21 24 22 23 21 22,1 1,4 

Transpiracija lista 
(mmol/m2s) 
 

210 206 142 327 343 184 309 361 373 419 287,8 89,2 

Vlažnost zraka (%) 
 

53 52 56 51 53 59 45 54 53 54 53 3,4 

Vlažnost tal (%) 
 

37 28 37 30 27 45 38 42 31 26 34,4 6,2 

Sevanje v sestoju  
(µmol/ m²s) 
 

390 263 264 212 326 245 384 668 361 309 342 122 

Sevanje na sestoju  
( µmol/ m²s) 
 

161
8 

136
3 

123
3 

260 117
0 

123
7 

172
9 

133
6 

135
4 

1209 1251 372 

Število poganjkov na 
m² 
 

25 15 20 30 15 20 10 25 3 25 18,8 7,7 

 

V tabeli so prikazani rezultati meritev izven sestoja žlezave nedotike. Transpiracija lista in 

sevanje v oziroma na sestoju nismo merili, zato ni zapisanih meritev v tabeli. Merili smo v 

območju kjer ni bilo žlezave nedotike, zato tudi podatkov o njenem številu poganjkov na 

kvadratni meter ni zapisanih v tabeli. Izračunano je povprečje in standardna deviacija meritev. 
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Preglednica 5: Rezultati fizikalnih razmer, merjenih izven sestoja žlezave nedotike 

Meritve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 avg SD 

Temperatura zraka 
(°C) 
 

27 26 27,5 26,5 29 30,5 28 27 29 30 28,1 1,4 

Temperatura tal (°C) 
 

24 21,5 26,5 26,5 25 20,5 25,5 24 24,5 23 24,1 1,9 

Vlažnost zraka (%) 
 

48 49 42 52 45 43 44 48 45 46 46,2 2,9 

Vlažnost tal (%) 
 

36 29 34 33 37 28 40 32 35 28 33,7 3,8 

Sevanje na sestoju  
(µmol/ m²s) 
 

189
4 

157
0 

159
4 

343 137
6 

162
8 

197
2 

142
1 

186
9 

186
6 

1549 444 

 

Rezultati meritev so grafično predstavljeni. Grafi nam ponazarjajo razlike med fizikalnimi 

razmerami merjenimi v sestoju in izven sestoja žlezave nedotike.  

Iz grafa 1 je pri merjenju temperature zraka in tal opaziti, da vrsta potrebuje nekoliko nižjo 

temperaturo kot jo ima izven sestoja. Temperatura zraka v sestoju, je za 2°C nižja, 

temperatura tal pa za 4,35 °C. Temperatura lista je bila za 3, 98 °C nižja od temperature zraka.  

 

Graf 1: Prikazane so temperaturne razmere zraka in tal v sestoju in izven sestoja. Temperatura lista, je bila 

merjena le pri žlezavi nedotiki.  Prikazana je srednja vrednost s standardnim odklonom 
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Iz grafa 2 je razvidno, da je vlažnost zraka v sestoju žlezave nedotike za 6,8 odstotkov višja, 

kar pomeni da potrebuje vlažen habitat. Razlika v vlažnosti tal predstavlja 0,76 odstotkov in 

je nekoliko višja v sestoju vrste. 

 

Graf 2: Prikazano je razmerje v vlažnosti zraka in tal, s pripadajočim standardnim odklonom. Meritve so bile 

izmerjene v sestoju in izven sestoja žlezave nedotike 

 

Graf 3: Prikazana je  jakost sevanja v različnih sestojih žlezave nedotike, s pripadajočim standardnim 

odklonom.  Meritve so bile izmerjene v sestoju, na sestoju in izven sestoja vrste 

Razlike v jakosti sevanja so vidne na grafu 3. Najnižje sevanje je v sestoju invazivne vrste 

kjer je vpliv sončnega sevanja manjši, sledi sevanje na sestoju kjer rastlina dobi več sevanja 

ter sevanje izven sestoja kjer vrsta ne uspeva.  
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Preglednica 6: Prikazani so rezultati Studentovega t - testa, s katerim smo ugotavljali pomembnost razlik med 

fizikalnimi dejavniki v sestoju, na sestoju in izven sestoja vrste. Za statističen preizkus, sta s pomočjo povprečne 

vrednosti dveh  neodvisnih fizikalnih parametrov podane pripadajoče p – vrednosti (Košmelj, 2007) 

Fizikalni dejavniki p - vrednost 

Temperatura zraka (°C) 0,01154 

Temperatura tal (°C) 0,0004 

Vlažnost zraka (%) 0,00298 

Vlažnost tal (%) 0,7579 

Sevanje (µmol/ m²s) 1,5 10   
5
 

 

Pri primerjavi istih fizikalnih parametrov v sestoju in izven sestoja so bile razlike pri 

temperaturi zraka, temperaturi tal in vlažnosti tal statistično značilne. Pri vlažnosti tal pa 

statistično niso bile značilne, saj je bila p -  vrednost manj kot 0,05. 
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5. DISKUSIJA 

 

Na terenskem delu so meritve potekale ob reki Tržiška Bistrica. Celotnega obrežja reke nismo 

zajeli, saj reka meri 27 km. Opravljenih je bilo deset meritev v razdalji 100 metrov. S 

pomočjo vprašalnika po Petersenovi smo ugotovili, da je imela reka nizek in počasi tekoč 

vodni tok, saj v času terenskega dela ni bilo padavin. V času močnih padavin  lahko reka 

močno poplavlja. Tako je v spodnjem  delu reke opaziti spremembo struge, ki je razširjena z 

umetno pregrado. Pred njo je narejena kamnita utrditev v razdalji 100 m vzdolž reke. Umetna 

pregrada je narejena, da v času močnih padavin zmanjša porast vode. Bregova reke sta iz 

rahle zemlje, ki jo je zadrževala plast rastlinja in nekaj grmičevja. Obstajala je nevarnost 

zdrsa, saj ni bilo čvrste zemlje, skal ali koreninskih dreves, ki bi ojačila bregova. Višina 

obrežne vegetacije do 2,5 m, je ponekod onemogočala dostop do reke, tako, da vseh meritev 

ni bilo možno opraviti na desnem bregu. Tudi invazivna vrsta žlezava nedotika je s svojo 

zmerno vitalnostjo in gostim sestojem omejila dostop do reke. Invazivne vrste niso uspevale 

tik ob reki, temveč so bile med obrežno vegetacijo in travnikom oz. obdelovalno površino. 

Invazivne vrste potrebujejo odprta, svetla in vlažna rastišča, ki so bogata s hranili in so rahlo 

bazična. 

Glede na manjši popis domorodnih vrst je bila pokrovnost posamezne vrste v sestoju  

zmanjšana. Pojavljale so se tiste domorodne vrste, ki uspevajo v istih pogojih kot žlezava 

nedotika (tla vlažna in bogata s hranili, nizko sevanje). Tako invazivna kot domorodna vrsta si 

delita isti habitat, zato med njima prihaja do izpodrivanja. Invazivna vrsta s hitro rastjo in 

gostim sestojem zasenči domorodne rastline, zato se njihovo število manjša.  

V habitatu kjer niso bili ustrezni pogoji (suho rastišče, premalo svetlobe), ne more tvoriti 

gostih sestojev. V tem habitatu sta uspevali domorodni vrsti pisani zebrat in robida, saj za 

rast potrebujeta suho rastišče. Z gosto rastjo bi lahko invazivno vrsto čez določen čas 

izpodrinile, saj ne bi mogla tvoriti večjih populacij. 

Skupaj z invazivno žlezavo nedotiko lahko raste tudi druga invazivna vrsta. Na območjih 

meritev je bilo opaziti invazivno drobnocvetno nedotiko, enoletno suholetnico in japonski 

dresnik. Če več invazivnih vrst raste v istem habitatu, domorodne vrste nimajo možnosti 

soobstoja, saj jih popolnoma zasenčijo in izpodrinejo. 

Med drevesnimi vrstami je bila prepoznavna Robinia pseudoacacia, ki sodi med zelo 

invazivne vrste v Sloveniji (Jogan, 2012). Za uspešno rast potrebuje tla bogata z dušikom, kar 
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lahko vodi v evtrofikacijo. S svojo rastjo ogroža domorodne vrste in vpliva na ekosisteme 

tako da spremeni smer sukcesije (Zelnik, 2012). Tudi na območjih meritev se je pogosto 

pojavljala in s tem ogrožala domorodne vrste.  

Grafi meritev nam prikazujejo da žlezava nedotika v svojem habitatu potrebuje ugodne 

okoljske razmere. Temperatura je pomemben dejavnik pri določanju stopnje kaljivosti semen, 

zmogljivosti in plodnosti žlezave nedotike (Willis & Hulme, 2002). Vrsta je močno občutljiva 

na pozne spomladanske in jesenke ohladitve. Ob daljših ohladitvah, se lahko kaljivost semen 

ustavi (Group, 2009).  

Razlike v temperaturi tal so vidne, saj je žlezava nedotika z visokimi in ponekod gostimi 

sestoji tvorila senco. Tako svetloba ni prodrla v sestoj in je bila temperatura tal nižja. Razlika 

v temperaturi zraka se lahko pojavi zaradi vpliva vodnih površin kjer vrsta uspeva (Okolje, 

2014). Temperaturna razlika med zrakom in listom nam pove, da rastlina dobro izkorišča 

sončno toploto.  

Od vrst Impatiens je žlezava nedotika najbolj invazivna, saj ji večja fotosintetska aktivnost in 

stomatalna transpiracija pripomoreta, da doseže hitrejšo rast. V raziskavi so ugotovili, da ima 

pri popolni izpostavljenosti na svetlobi in veliki vlažnosti tal, večjo stomatalno prevodnost  

(Ugoletti, Stout C., & Jones B., 2011). Iz podatkov lahko ugotovimo, da večja kot je vlažnost 

v sestoju, manjša je transpiracija listov in obratno. 

Tudi sevanje vpliva na njeno rast. Sevanje v sestoju je bilo zmanjšano, saj zaradi gostih 

sestojev sevanje ne prodre tako globoko. Tiste rastline ki so uspevale na rastišču kjer je bil 

direkten vpliv sevanja, cvetovi in listi niso bili vitalni, rast v višino pa je bila zmerna. Rastline 

ki so rastle v polsenci so bile bolj vitalne. Do pregrevanja rastlin lahko pride kadar 

temperature presežejo tolerančni prag organizma (Trošt Sedej, 2005). 

Vrsta uspeva na vlažnem rastišču. Glede na njeno rast je bila vlažnost tal ustrezna.  

V habitatu kjer je dovolj vlažnosti in manj sevanja vrsta lahko tvori podolgovata stebla, ki so 

debelejša, bolj krhka in votla (Hejda & Pyšek, 2006). Takšno rast smo zasledili na šesti 

lokaciji in iz preglednice 4 lahko vidimo povečano vlažnost zraka v sestoju in tleh, manjše 

sevanje ter zmanjšano transpiracijo listov.  
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Slika 12: Žlezava nedotika, ki je merila več kot dva metra na šesti lokaciji (vir: Ropret B., 10. avgust 2014) 

 

Pokrovnost vrst (m
2
)  je bila najvišja v vlažnih habitatih in kjer je rastlina delno uspevala v 

senci. Na deveti lokaciji je bila pokrovnost vrst številčno zelo majhna. Habitat je zaradi 

zakrivanja drevesnih krošenj imel manjši vpliv sončnega sevanja. Tudi vlažnost tal je bila 

zmanjšana. 

Izračunana p – vrednost za statistični preizkus podatkov nam pove razliko med dvema 

povprečjema. Če je p - vrednost manjša od predpisane vrednosti (0,05), potem je razlika 

statistično pomembna in se zgodi razlika pri opazovanju variance (Žibert, 2012).  Pri 

temperaturi zraka, temperaturi tal, vlažnosti zraka in sevanju, je p- vrednost nižja od 0,05, 

zato so rezultati statistično značilni. V primeru vlažnosti tal rezultate ne moremo posplošiti iz 

vzorca na populacijo, saj razlike niso statistično značilne.  

Na rast žlezave nedotike ne vpliva samo eden od merjenih fizikalnih razmer. V svojem 

habitatu potrebuje dovolj vlažno okolje, ustrezno temperaturo in jakost sevanja. Sprememba 

enega od dejavnikov vpliva na vse ostale in tako tudi na uspešnost invazivne vrste. 
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6. ZAKLJUČEK 

 

Prvo hipotezo ki je predvidevala, da žlezava nedotika znatno spremeni okoljske razmere na 

rastišču ter s tem vpliva na pojavljanje domorodnih vrst, potrdimo. Z merjenjem fizikalnih 

razmer smo namreč ugotovili, da raste v vlažnem okolju, na vlažnih tleh, v njenem sestoju se 

jakost sevanja znatno zmanjša, zaradi njene prisotnosti pa se spremeni tudi temperatura zraka 

in tal. 

Žlezava nedotika je enoletnica. V času rasti večji del energetsko bogatih snovi porabi za 

razvoj listov, zato 50 odstotkov biomase predstavljajo fotosintezno aktivna tkiva. V času 

cvetenja in plodenja se energetsko bogate snovi porabijo tudi za razvoj reproduktivnih 

organov (Trošt Sedej, 2005). To ji omogoča da v ugodnih razmerah dobro uspeva in 

onemogoča rast ostalim vrstam. V habitatu žlezave nedotike so se pojavljale domorodne vrste, 

vendar v manjšem številu. Rastlina je s svojo visoko rastjo in gostim sestojem senčila vse 

ostale domorodne vrste, ki so bile v njenem sestoju. 

O vplivu invazivne vrste žlezave nedotike se lahko pogovorimo tudi v osnovni šoli. Učence 

seznanimo z njenimi značilnostmi (kako jo prepoznamo, njen način razmnoževanja, kakšne 

pogoje potrebuje za rast in težave ki jih povzroča v naravi) in se lahko lotimo popisovanja v 

okolici šole. Primeren čas popisovanja je september, ko vrsta še vedno cveti. 

Območje raziskovanja razdelimo na več delov in učenci popisujejo v manjših skupinah. Na 

terenu so opremljeni z zemljevidom, s slikami žlezave nedotike, nekateri lahko uporabijo GPS 

– napravo in potrebna je beležnica za zapisovanje dodatnih podatkov (rastišče, velikost 

populacije ter druga opažanja). Zbrane podatke predstavijo in razložijo svoja opažanja. Vse 

podatke o razširjenosti popisane vrste lahko predstavimo na skupnem zemljevidu (Krajšek 

Strgulc & Bačič, 2013). 

Na podlagi učnega načrta, učenci: 

 »spoznajo pomen biotske pestrosti za stabilnost ekosistema« (Skvarč, in drugi, 2011), 

 »spoznajo iz primerjave delovanja naravnih in antropogenih ekosistemov, zakaj mora 

človek antropogene ekosisteme neprestano vzdrževati (npr. gnojenje, odstranjevanje 

plevela in škodljivcev)« (Skvarč, in drugi, 2011), 

 »spoznajo, da pomembne osebne in družbene odločitve temeljijo na analizi koristi in 
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tveganja (ekonomske in naravovarstvene) ter da posameznik preko koristi skupnosti 

koristi sebi (okolje kot vrednota)« (Vilhar, in drugi, 2011), 

 »spoznajo, da je tveganje, povezano s človekovo aktivnostjo, osebni in družbeni izziv, 

saj nepravilna analiza posledic določenih aktivnosti vodi do podcenjevanja tveganja in 

s tem do škodljivih posledic za človeka in naravo ali pa do prestrogih preventivnih 

ukrepov, ki so nepotrebno finančno breme za posameznika in družbo« (Vilhar, in 

drugi, 2011). 

Raziskovanje določene invazivne vrste nam poda informacije o njenem vplivu na okolje. Z 

ozaveščanjem širše javnosti, razvijemo odnos do te problematike v družbi. 
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PRILOGA A 

 

Vprašalnik, zasnovan po Petersenovi (1992) RCE metodi (Petersen, 1992). Preuredili in 

dopolnili sta ga Maja Haler in Valentina Klenovšek Mavrič pod vodstvom prof. dr. Alenke 

Gaberščik.   

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 

 

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 

 

Vegetacija obrežnega pasu  

 > 90 % pokrovnosti predstavljajo nepionirska drevesa  (gozd)   

 Različne pionirske vrste vzdolž struge ali močvirske rastline 

 Vegetacija travnatih vrst in redka pionirska drevesa ali grmovja 

 Travnata vegetacija oz. zelnate rastline 

 

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 s koreninami travi in grmičevja 

 Bregova iz rahle zemlje, ki jo zadržuje skromna plast trave in grmičevja 

 Nestabilna bregova iz rahle zemlje ali peska, ki se hitro premakneta  
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Vrsta posegov v rečni breg 

 Ni vidnih posegov v rečni breg  

 Spremenjen breg v prečni smeri 

 Kamnita utrditev vzdolž reke 

 Betonska utrditev vzdolž reke 

Izraba tal v zaledju  

 Zaledje poraslo z gozdom in/ali močvirji  

 Košeni travniki/pašniki, gozdovi/močvirja malo obdelovalnih površin 

 Prevladujejo obdelovalne površine, košeni travniki/pašniki, posamezne hiše 

 Prevladuje strnjeno urbano območje (hiše,tovarne) 

 
Raba zemljišča neposredno (10 m) 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 

 

 
 
Pojavnost invazivnih tujerodnih vrst glede na del obrežnega pasu   

 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 

 

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 

Ocena pokrovnosti invazivne rastline po 5-stopenjski lestvici 

 Posamezne rastline  

 1 manjši sestoj ali večje število razpršenih rastlin  

 Več manjših sestojev tujerodne invazivne rastlinske vrste  

 Polovico pokrivnosti obrežne vegetacije predstavlja popisana invazivna rastlinska vrsta  

 Vegetacijo obrežnega pasu sestavlja v večini navedena invazivna rastlinska vrsta  

Vitalnost rastlinske vrste 

 Rastline zelo vitalne 

 Rastline so zmerno vitalne 

 Propadajoče vrste 


