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POVZETEK 

V diplomskem delu je predstavljena invazivna tujerodna rastlinska vrsta oljna bučka, 

Echinocystis lobata. Rastlino opazimo v obrežnih pasovih, kjer se rastlina zelo hitro razrašča 

in s tem omejuje rast drugim, domorodnim rastlinam. Na podlagi literature so opredeljene 

značilnosti tujerodnih in invazivnih vrst, ter značilnosti omenjene rastline. Predstavljene so 

tudi opravljene meritve: temperatura zraka in tal, vlažnost zraka in tal, sevanje zunaj ter 

znotraj sestoja vegetacije ter transpiracija in temperatura listov. Na podlagi opravljenih 

meritev so določene razlike v spremembah okoljskih značilnosti v habitatu. Namen diplomske 

naloge je bil ugotoviti ali se zaradi prisotnosti oljne bučke okoljske razmere v habitatu 

spremenijo. 

 

ABSTRACT 

In the diploma we discuss the invasive alien plant species wild cucumber, Echinocystis 

lobata. The plant thrives in riparian zones where the plant spreads very fast and thus affects 

the growth of other, native plants. Based on the literature we defined the characteristics of 

non-native and invasive species, as well as the characteristics of the mentioned plant. We also 

performedthe measurements: air and soil temperature, air and soil humidity, radiation outside 

and inside the stand of vegetation, leaf transpiration and temperature. Based on the 

measurements we determined the differences in the environmental characteristics of the 

habitat. The aim of this study was to determine wheather the presence of Echinocystis lobata 

in the riparian zone changes the environmental conditions in the habitat. 

KLJUČNE BESEDE: Oljna bučka, habitat, fizikalne razmere, meritve 

KEY WORDS: Echinocystis lobata, environment, physical conditions, measurements  
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1 UVOD 
 

S prvimi potovanji po svetu, so ljudje iz oddaljenih krajev domov prinašali nove in zanimive 

rastlinske vrste. Človek jih je preseljeval iz kraja v kraj. Preseljevanje je bilo bodisi 

namenoma bodisi povsem slučajno. Nekatere vrste so se v novem okolju zelo hitro razširjale 

in s tem povzročile tekmovanje z domačimi vrstami. Mnogo vrst je ne namenoma »ušlo« iz 

vrtov in se v prosti naravi močno razširile, nekatere pa so namenoma nasadili bodisi zaradi 

gospodarskih bodisi kmetijskih razlogov. Nekatere tujerodne vrste so postale naravni 

škodljivci, ki še vedno povzročajo veliko težav (Tarman, 1966). 

V diplomski nalogi bomo na podlagi izbrane strokovne literature predstavili invazivne 

tujerodne vrste, osredotočili se bomo na značilnosti in habitat točno določene vrste - oljne 

bučke. Je ovijalka, ki zraste do 12 metrov v dolžino in je enoletnica. Konec 19. stoletja je iz 

Severne Amerike, rodne države, prišla v Evropo kot okrasna rastlina v naše botanične vrtove. 

Oljna bučka je največkrat opažena v bližini rek in gozdnih robovih ter jasah, saj so tam 

najbolj ustrezni pogoji za njeno rast. Rastlina ima relativno težka semena, zato se širi s 

pomočjo vode. Oljna bučka izkoristi naravni pojav, kot so poplave in se takrat hitreje in bolj 

učinkovito razširja (Klotz, 2007). 

V svojem novem okolju oljna bučka nima naravnih sovražnikov. To vpliva na zelo hitro in 

uspešno širjenje v nove habitate. Oljna bučka preraste rastline v svoji bližini in s tem 

spremeni okoljske razmere v sestoju, kot so sevanje, temperatura in vlažnost (Vlašič, 2005).  

V zadnjem obdobju se znanstveniki veliko ukvarjajo z invazivnimi tujerodnimi vrstami, saj so 

postale velika težava. Nekatere rastline so škodljive ne le za okolje, ampak tudi za 

gospodarstvo in zdravje ljudi. Znanstveniki raziskujejo več tujerodnih rastlin ter njihove 

vplive na naše okolje, če se v raziskavah izkaže, da ogrožajo okolje v katerem rastejo, 

posvetijo svoje raziskovanje tudi načinu najprimernejšega odstranjevanja teh rastlin. Na 

internetni strani Ministrstva za okolje in prostor je mogoče zaslediti mnogo primerov 

tujerodnih invazivnih vrst, njihove značilnosti, preventivni ukrepi, učinkovito odstranitev in 

nadzor teh rastlin (Republika Slovenija Ministrstvo za okolje in prostor, 2012). Toda vse 

invazivne tujerodne rastline še niso dovolj raziskane. Ena izmed takšnih vrst je tudi oljna 

bučka. Zato smo se po posvetovanju s mentorico odločili, da diplomsko nalogo posvetimo 

prav tej rastlini in fizikalnim razmeram v habitatu na obrežnem pasu.  
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Poleg pregleda literature bomo v diplomski nalogi predstavili tudi meritve opravljene na 

terenu. Skozi vse moje življenje sem bivala v bližini reke Krke v Novem mestu, kjer sem 

lahko občudovala različne živalske in rastlinske vrste, ki rastejo v njeni bližini. Zato smo tudi 

terensko delo za diplomsko nalogo opravili na moji domači lokaciji. Meritve smo izvedli na 

desetih lokacijah, kjer je oljna bučka prisotna in v neposredni bližini kjer oljne bučke ni. Na 

podlagi teh meritev smo lahko določili izmerjene razlike v spremembah okoljskih značilnosti 

habitata. Ugotavljali smo ali so zaradi prisotnosti oljne bučke spremenjene tudi okoljske 

razmere v habitatu. 

Diplomska naloga temelji na dveh hipotezah, in sicer: 

- Predvidevamo, da oljna bučka znatno spremeni okoljske razmere (količina vode v tleh, 

vlaga v zraku, temperatura, sevanje) na rastišču. 

- Predvidevamo, da oljna bučka omejuje rast domorodnih rastlin. 
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2 PREGLED LITERATURE 
 

2. 1 TUJERODNE VRSTE 

Tujerodne vrste so povezane s kulturno evolucijo človeka. Začelo se je gojenje nekaterih 

rastlin, saj so užitni deli rastline in semena postali pomembna dobrina za trgovanje (Jogan, 

Eler in Novak, 2012).  

Tujerodne vrste so tisti organizmi, ki jih je človek prenesel v svoje okolje, kjer prej niso bili 

prisotni. Za lažje razumevanje pojma tujerodne vrste, moramo razumeti kaj je domorodna 

vrsta. Domorodna vrsta je vrsta, ki živi na običajnem območju naravne razširjenosti. To so 

območja, ki jih je vrsta lahko sama dosegla brez pomoči človeka. Naselitev tujerodnih vrst 

ločimo na namerne in nenamerne namestitve. Toda tudi namerno naseljene vrste lahko 

postanejo nenamerne naselitve, saj se lahko iz omejenega prostora razširi v širše okolje. 

Veliko tujerodnih vrst je bilo naseljenih v omejene prostore na primer botanični, domači 

vrtovi, od koder so pobegnile v naravo (Kus Veenvliet, 2009). Omenili smo že, da je 

tujerodna invazivna vrsta oljna bučka prišla v Evropo, kot okrasna rastlina v botanične vrtove 

(Klotz, 2007). Tako se je rastlina razširila v okolje, kot ubežnica z vrtov. Le majhen delež 

tujerodnih vrst postane tudi invaziven, to pomeni, da se tujerodna vrsta ustali v naravno 

okolje, kjer povzroča spremembe v okolju. Te spremembe lahko ogrožajo zdravje ljudi, 

gospodarstvo ter domorodno biotsko raznovrstnost (Kus Veenvliet, 2009).  

2. 2 INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE 

Invazivne rastline lahko s svojim načinom rasti onemogočijo rast vsem bližnje rastočim 

rastlinam, saj spremenijo razmere v ekosistemu. Sprememba ekosistema predstavlja težavo za 

domorodne rastline, saj jim omejuje dostopnost do nujno potrebnih virov za življenje (Zelink, 

2012).  

»Invazivna tujerodna vrsta je tujerodna vrsta, katere ustalitev in širjenje ogroža biotsko 

raznovrstnost (ekosisteme, habitate ali vrste) in/ali zdravje ljudi in gospodarstvo« (Republika 

Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 2012). 

Oljna bučka ter tudi nekatere druge znane invazivne rastlinske vrste (peterolistna vinika in 

japonsko kosteničje) vplivajo na druge rastline. Kot ovijalke z zasenčenjem preprečujejo rast 

drugim rastlinam (Jogan, Bačič in Strgulc-Krajšek 2012). Invazivne vrste prevladajo nad 
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našimi domorodnimi rastlinami, saj hitreje rastejo, so bolj zgodne in se bolj uspešno množijo 

(Ogorelec, 2011).  

Oljna bučka spada v skupino tistih invazivnih tujerodnih vrst, ki množično naseljujejo 

obrežne pasove vodotokov in stoječih voda umetnega nastanka ter tudi na robovih nekaterih 

poplavljenih gozdov. Zanimiv podatek je, da je kar 28,5% vseh zbranih podatkov o invazivnih 

tujerodnih vrstah v zbirki Flora Slovenije prav tistih invazivnih vrst vegetacije, ki naseljuje 

obrežni pas ob vodotokih. To visoko številko lahko pojasnimo s pogostimi in močnimi 

naravnimi motnjami, nihanjem vodostaja in poplavami, ki pripomorejo k lažjemu razširjanju 

rastlin ob bregovih. Najpogostejše vrste z največjim vplivom na biodiverziteto v obrežnih 

pasovih ob vodotokih so: Robinia pseudacacia, Solidago gigantea, Fallopia japonica in F. × 

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

tuberosus, Solidago canadensis, Acer negundo, Erigeron annuus, Ailanthus altissima, 

Impatiens parviflora, Juncus tenuis, Parthenocissus quinquefolia, Ambrosia artemisiifolia 

(Zelink, 2012) 

V Sloveniji se vedno več pozornosti posveča tujerodnim invazivnim vrstam. Za enkrat je 

narejenih bolj malo raziskav.  

2. 3  OLJNA BUČKA - Echinocystis lobata 

2. 3. 1 PREDSTAVITEV RASTLINE 

Oljna bučka spada v nadred Cucurbitanae, red Cucurbitales - bučevci, družino Cucurbitaceae 

- bučevke. Predstavnike te družine so: Echinocystis - oljna bučka, Cucurbita - buče, cukete, 

Cucumis - kumara in dinja, Citrullus - lubenica, Sechium, Ecballium - štrkavec, Bryonia -

bluščec, Lagenaria - buča vodnača (Batič, Šircelj in Turk, 2004). 

 

Družina Curcurbitaceae je srednje velika. V to družino vključujemo okoli 120 rodov in 850 

vrst. Te vrste živijo predvsem v tropskih in subtropskih predelih novega kot tudi starega sveta. 

Družina se razdeli na dve poddružini, Nhandiroboidaea in Cucurbitoideae. V poddružino 

Cucurbitoideae vključujemo večino taksonov družine. Okoli 90% teh vrst najdemo v treh 

glavnih območjih kot so Afrika in Madagaskar, Centralna in Južna Amerika ter jugovzhodna 

Azija in Malezija. Zanimivo je, da predstavniki v starem svetu živijo v bolj suhih okoljih, 

medtem, ko predstavniki novega sveta, živijo v bolj raznolikih območjih deževnih gozdov 

(Gerrath, Guthrie, Zitnak in Posluszny 2008). Vrste te družine so enoletnice, redko trajnice. 

Steblo rastlin je poleglo ali plezajoče. Pri plezanju rastlini pomagajo vitice. Oblike listov v tej 
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skupini so pernato ali dlanasto deljeni, prilistov rastline nimajo. Cvetovi so večinoma 

zvezdaste oblike, pet do šest števni, večinoma so enospolni, redko dvospolni. Glede na vrsto 

rastline, so cvetovi lahko posamični ali pa so združeni v malocvetna zalistna socvetja. Prav 

tako je različno od vrste do vrste tudi cvetno odevalo, ki je dvojno, cevasto ali lijasto zrastlo. 

Prašnikov je pet, plodnica pa je podrasla (Martinčič idr., 2007). 

Primarna razsežnost rastline oljna bučka je severno vzhodna Amerika, vendar se je vrsta hitro 

razširila tudi v Evropo. Po starejših podatkih (1929) naj bi prvič zasledili vrsto oljne bučke v 

centralni Evropi, vzhodni Štajerski. Od tod se je razširila tudi po drugih krajih v Evropi in 

hitro prevladala nad domorodnimi rastlinami (Vašić, 2005). 

Oljno bučko najdemo na obrežju rek in ob robu nekaterih gozdov. Je plezalka in zraste 10-12 

metrov na krošnje dreves in grmov. Opazimo jo tudi na območju obrežja, ker ni druge 

vegetacije, posekana območja, kot posledica človeških dejanj (Silvertown, 1985). Rastlina v 

novem okolju nima naravnih sovražnikov, kar pomeni, da izredno hitro prevzame dominantno 

vlogo v naravi ter z lahka osvaja nove habitate. Najpogostejše domorodne rastline, ki se 

bojujejo z oljno bučko so vrbe, topoli, močvirski bresti. Oljna bučka s preraščanjem 

popolnoma preraste domorodne rastline, s tem omeji njihovo rast. S tem pa vpliva na razmere 

v habitatu, kot je sevanje, vlaga, temperatura in podobno (Vašić, 2005). 

2. 3. 2  IZGLED RASTLINE 

Oljna bučka se ovija s pomočjo vitic. Glavna vitica zraste do 20 cm v dolžino. Petkrpni listi so 

spiralno nameščeni. Rastlina cveti predvidoma v sredini junija vse do avgusta. Na rastlini 

rastejo moški in ženski cvetovi. Cvetovi so belkasto do zelene barve, velikost enega cveta 

meri okoli 3-10 mm. Cvetovi so nameščeni na pokončni pecelj, združeni v grozdasta socvetja. 

V začetku cvetenja ima socvetje do 15 individualnih cvetov, ki so enospolni (Gerrath idr., 

2008). 

 

Slika 2.1: Postavitev organov oljne bučke, na vozlišču. Glavna navpična puščica predstavlja glavno 

steblo rastline. Na vozlišču vidimo podstavitev lista, vitice, moško socvetje, ženski cvet ter aksilarni 

popek. (Gerrath idr., 2008) 
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Cvet sestavlja čaša zelene barve, ki ima 6 čašnih listov, majhnih, tankih in ob dnu močno 

razširjenih. Prav tako ima rastlina šest venčnih listov, izjemoma sedem, ki so ploščati v obliki 

trakov, ob dnu razširjeni ob konici pa rahlo zaokroženi (Miller, 1929). 

 

Slika 2.1: Socvetje rastline oljna bučka ( Echinocystis lobata), slikano na terenu, kjer so bile izmerjene 

meritve. 

 

Pri oljni bučki je opazna protandrija, kar pomeni, da je zaslediti več moških cvetov od 

ženskih. V socvetju, ki se pojavlja posamično ali v parih, se razvije 20-100 moških cvetov. 

Socvetje cveti 2-3 tedne, čeprav je življenje posameznih cvetov krajše. Ženski cvetovi se 

pojavljajo posamično ali v paru. Izjemoma se pojavi tretji ženski cvet in to le takrat, ko sta 

prej cvetoča cvetova že odmrla (Silvertown, 1985). 

  

Slika 2.2: Prikaz trajanje cvetenja moških     , ženskih cvetov     ter nastajanje plodov      predstavljeno 

v mesecih avgust in september (Silvertown, 1985). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Mateja Piberčnik;  diplomsko delo 
 

7 
 

Na sliki 2.3 lahko opazimo razmerje rasti moškega socvetja, ženskega cveta in plodu po 

mesecih (Gerrath idr., 2008). Oljna bučka se oprašuje s pomočjo insektov je pa tudi 

samoopraševalna rastlina. Rastlino pogosto poškodujejo pozne in zgodnje zmrazitve (Klotz, 

2007). 

Plod rastline je zelene barve in ovalne oblike, lahko bi rekli, da je valjasto jajčast. Zraste do 6 

cm v dolžino in je prekrit z mehkimi in hkrati ostrimi zelenimi bodicami. V plodu se 

izoblikujeta dva prekata, v vsakemu prekatu se nahajata po 2 semeni. Ta štiri semena so 

velika 1-2 cm in so temno rjave barve s črnimi pikami. Ob zrelosti postane plod rjave barve, 

izgubi svojo čvrstost in sprosti semena (Gerrath idr., 2008). 

 

Slika 2.3: Mlad plod rastline oljna bučka slikan na območju terenskega dela prvi teden v mesecu 

avgustu. Njegova velikost je trenutno šele 2 cm. Močno so opazne mehke zelene bodice, majhna 

sredina plodu. 

Semena so razmeroma težka, zato se najlažje raznašajo s pomočjo vode. Veliko semen je 

najdenih okoli obstoječe oljne bučke kar pomeni, da se semena niso učinkovito razširila. 

Rastlina se posuši in s tem zaključi svoj življenjski cikel v mesecu oktobru (Klotz, 2007). 
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Slika 2.4 : Zrel plod rastline oljna bučka v svoji polni velikosti, ki meri do 4 cm. Slikan na območju 

raziskave proti koncu meseca avgusta. 
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3 METODA IN MATERIAL 
 

3. 1 OBMOČJE RAZISKAV 

Za območje terenskega dela smo izbrali lokacijo v Novem mestu na Dolenjskem. Mestna 

občina Novo mesto obsega 236 km
2
 površine, nahaja se na jugovzhodu Slovenije. Nadmorska 

višina mesta meri od 164 do 220 metrov. Podnebje je zmerno celinsko, povprečna 

temperatura v mesecu januarju -1,3 stopinj Celzija, v mesecu juliju pa 19,3 stopinj Celzija. 

Skozi Novo mesto teče reka Krka, ki spada med najdaljše kraške reke (Zavod za turizem 

Novo mesto, 2013).  

Območje meritev se nahaja med naseljem Groblje in Češčo vasjo, ob reki Krki. V okolici reke 

se raztezajo travniki, njive ter manjši sestoji dreves. Dostop do obrežja reke Krke na območju 

raziskav je možen le peš. Teren smo si izbrali zaradi njegovega mirnega okolja in močnega 

poraščanja z invazivno tujerodno vrsto oljna bučka. 

V pregledu literature smo opisali, da je oljna bučka največkrat opažena ob obrežju rek, kjer se 

razteza čez grme in drevesa, učinkovito pa raste tudi na območjih posekanega obrežja, ki 

nastanejo kot posledica posredovanja človek (Silvertown, 1985). 

 

Slika 3.1: Zemljevid območja raziskav je označen z zvezdico. Na tej lokaciji so bile izmerjene vse 

meritve terenskega dela. Na zemljevidu lahko vidimo tudi vijuge reke Krke ter koliko je območje 

meritev oddaljeno od centra Novega mesta. Slika je povzeta iz internetne strani (Google Zemljevidi). 

Teren meritev je na koordinatah od 45.79696, 15.139459 ( 45°47´49.1´´ N 15°08´22.1´´ E) do 

45.799340, 15.148026 (45°47´57.5´´ N 15°08´52.9´´ E). Oljne bučke opazimo, približno na 

vsakih 10-40 metrov. V nekaterih predelih obrežja so oljne bučke združene v velike sestoje, 
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ponekod opazimo še posamezne rastline, kar nakazuje, da rastline niso dolgo časa prisotne na 

tisti lokaciji.  

V pregledu literature smo opisali, da ima izbrana invazivna rastlina relativno težka semena, ki 

se najučinkovitejše raznašajo v času poplav, mnogo semen je opaziti tudi ob matični rastlini  

(Vašić, 2005). Iz tega lahko sklepamo, da se sestoj povečuje z vsakim letom. 

Izbrani teren je po GPS meritvah meril 764,48 metrov zračne linije, razdalje od prve meritve 

do zadnje meritve pa je 942,23 metrov. Na tej razdalji smo izmerili fizikalne razmere na 10 

lokacijah, kjer je oljna bučka prisotna ter na 10 lokacijah v njeni neposredni bližini, kjer oljne 

bučke ni. 

 

Slika 3.2: Satelitska slika, povzeta iz internetne strani Google zemljevid, na kateri je označena 

razdalja med posameznimi lokacijami meritev rastline oljna bučka ter tudi njihova zračna razdalja 

(Google Zemljevidi). 

Izbrali smo si močno razraščene sestoje oljne bučke, ki se že močno raztezajo po obrežnih 

rastlinah, saj smo tako lažje določili vlažnost in temperaturo v sestoju, saj je sestoj zelo velik. 

Ob reki rastejo predvsem grmičevje vrb ter nekaj hrastovih dreves. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Mateja Piberčnik;  diplomsko delo 
 

11 
 

 

Slika 3.3: Opazna razraščenost rastline oljna bučka, slikano na območju raziskav. 

 

V sestoju oljne bučke je opaziti zelo malo nizkorastočih rastlin, zasledili smo močno 

razraščene velike koprive. Hitro opazimo razliko v rastlinstvu v sestoju oljne bučke in v 

sestoju kjer oljne bučke ni (Haler, 2013). 

 

3. 2 ŠIRŠI OPIS LOKACIJE 

Na podlagi opazovanja terena smo zapisali širši opis lokacije. Vodni tok reke Krke je bil v 

času meritev počasen. Širina cone obrežne vegetacije (močvirskih ali lesnatih rastlin) od roba 

struge do polj, je poplavna brežina ali gozdna vegetacija od 1 do 5 metrov širine. Obrežna 

vegetacija je delno sklenjena, prekinitve vegetacije se pojavljajo na razdalji več kot 50 m v 

razdaljo. Vegetacija obrežnega pasu predstavlja predvsem različne pionirske vrste vzdolž 

struge in nekaj močvirskih rastlin. Rečna struga je naravna, zemlja je predvsem iz gline, čvrsti 

bregovi, rahlo utrjeni s koreninami trav in grmičevja. Vidnih je le nekaj posegov v rečni breg, 

očiščeni rečni bregovi pionirske vegetacije za lažji dostop do reke Krke. V celotnem predelu 

terena smo zasledili pet posegov v rečni breg v širini 2 m do 11 m, ti posegi so posledica 

poseganje človeka v naravo. V zaledju prevladujejo obdelovalne površine, košeni travniki, 

pašniki za konje ter višje v zaledju nekaj posameznih hiš. Zemljišča neposredno (10 m) za 

obrežno vegetacijo prevladujejo košeni travniki, z nekaj pašniki. Obrežna vegetacija so 

predvsem drevesa in grmičevje do 4 m v višino z nekaj nizkorastočimi rastlinami, predvsem 

velike koprive (Urtica dioica). Najbolj pogosta drevesna vrsta na obrežju je Pepelnato siva 
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vrba (Salix cinerea) ter Iva (Salix caprea). Več posameznih rastlin invazivne vrste ter manj 

večjih sestojev tujerodne invazivne vrste je opaziti na obrežju reke Krke. Rastline so zelo 

vitalne. 

 

Slika 3.4 : Cvetoča oljna bučka na obrežju reke Krke slikano na terenu, kjer so bile opravljene meritve 

raziskav.  

Na travniku v neposredni bližini obrežja smo izmerili osnovne fizikalne dejavnike, kot so 

temperatura tal in zraka, sevanje ter vlažnost tal in zraka, temperatura in transpiracija lista (na 

oljni bučki). Na podlagi teh podatkov bomo lahko povzeli kakšne so splošne razmere na 

območju raziskave. V zadnjem stolpcu preglednice so povzeta povprečja vseh meritev. 

 

Preglednica 3.1: Fizikalne razmere izmerjeni na travniku, v neposredni bližini obrežja reke Krke. 

 1. meritev 2. meritev 3. meritev povprečje 

Temperatura zraka (°C) 27 / / 27 

Temperatura tal (°C) 23 / / 23 

Vlaga zunaj sestoja (%) 46 / / 46 

Vlaga v tleh (%) 37,5 35 37 36,5 

Sevanje zunaj sestoja 

(µmol/ m²s) 
1425 1919 1943 1762,3 

3. 2. 1 FIZIKALNI DEJAVNIKI  

Primer vpliva temperature na rastline je fotosinteza, pri kateri temperatura vpliva na kemične 

procese pri visoki svetlobni intenziteti. Temperatura pri kateri večina fizioloških procesov 

normalno deluje je v razteznosti od 0 stopinj Celzija pa do 40 stopinj Celzija. Zelo visoke ali 

zelo nizke temperaturne razmere lahko povzročijo različne negativne posledice na rastlini 

(Went, 1953). Temperatura je odvisna od časa dneva, letnega časa (sezona), hitrosti vetra ter 

oblačnosti.  

Trajni vir energije, ki ga rastlina potrebuje za življenje je tudi sončevo sevanje. Rastlina s 

pomočjo fotosinteze pretvarja sončevo energijo v kemično. Sevanje opisujejo s pretokom 
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fotonov. Glede na porazdelitev fotonov na njihovo energijo imenujemo sončni spekter, ki daje 

spektralno gostoto sevanja. Gostota moči sončnega sevanja se spreminja glede na letni čas, 

vremenske razmere ter uro v dnevu. Merimo jo v vatih na kvadratni meter. Maksimalna 

gostota moči sevanja je ob poldne, ko je nebo jasno, manj sevanja je zgodaj zjutraj in pozno 

popoldne zaradi daljše poti skozi atmosfero (LPVO UL FE, 2007-2014).  

Transpiracija lista, izhlapevanje vode iz rastlin skozi liste, hlajenje lista. Transpiracija poteka 

skozi listne reže, ki se nahajajo primarno na spodnji strani lista, saj so tako manj izpostavljene 

direktnemu sevanju sonca. Na ta način se rastlina ohlaja in uravnava količino tekočine v 

rastlini. Rastlina lahko listne reže tudi popolnoma zapre, če je to potrebno. Kako velika je 

transpiracija, je odvisno od različnih dejavnikov, kot je svetloba, temperatura, vlažnost in 

vpliv vetra v okolici (Went, 1953). 

 

3. 2. 2 PODATKI O VREMENU 

Letošnji julij, mesec v katerem so bile opravljene meritve je bil pretežno deževen, sončnih 

vročih dni je bilo malo. Na sliki 3.8 lahko razberemo število padavin v mesecu juliju od leta 

1951-2014 na lokaciji Novo mesto. Padlo je več kot 100 mm padavin (Agencija Republike 

Slovenije za okolje). 

 

Slika 3.5 : Graf padavin v Novem mestu leta 1951-2014 predstavlja količino (v mm) padavin padlih v 

posameznem letu (Agencija Republike Slovenije za okolje). 

Po podatkih je bilo sončnega vremena bolj malo, največ zaporednih sončnih dni je bilo v 

sredini prve tretjine meseca. Spodnji graf prikazuje dnevno trajanje sončnega obsevanja in 

padavine julija samo za leto 2014 (Agencija Republike Slovenije za okolje). 
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Slika 3.6: Graf sončnega obsevanja in padavin v Novo mesto za  leto 2014, za mesec julij, čas meritev 

(Agencija Republike Slovenije za okolje). 

Povsod po Sloveniji je bil mesec julij letošnje leto hladnejši, kot ga poznamo. Na sliki 3.10 so 

razvidni podatki povprečne temperature zraka v juliju v letih 1951 - 2014 (Agencija 

Republike Slovenije za okolje). 

 

 

Slika 3.7 : Graf temperaturnih razmer v Novem mestu med letoma 1951-2014 za okolico Novega 

mesta v mesecu juliju, kar nakazuje, da se je temperatura višala, letošnje leto 2014 pa je povprečna 

temperatura v mesecu padla na približno 21 stopinj Celzija (Agencija Republike Slovenije za okolje). 

 

3. 3 TERENSKO DELO 

S pomočjo aparatur smo izmerili na vsaki lokaciji želene fizikalne razmere, kot so sevanje v 

sestoju, sevanje izven sestoja, temperatura zraka, temperatura tal, temperatura lista (oljne 

bučke), vlago v sestoju, vlago izven sestoja, vlago v tleh ter transpiracijo listov oljne bučke.  
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Temperatura: 

Za merjenje temperature zraka smo termometer obesili na rastlino v višino dosega, približno 

1,7 metrov. Zaradi izpostavljenosti močnemu soncu, smo za bolj natančne rezultate, prekrili 

bučko termometra z aluminijasto folijo. Temperaturo tal smo izmerili v neposredni bližini 

rastline. V tla smo s pomočjo kladiva in železne palice ustvarili 30 cm globoko luknjo, v 

katero smo vstavili termometer za odčitek temperature tal. Ti dve meritvi smo opravili s 

klasičnim termometrom, ki meri stopinje od -50 do +50 stopinj Celzija. 

Temperaturo lista smo izmerili le na desetih lokacijah, kjer je bila prisotna invazivna 

tujerodna rastlina oljna bučka. Ročni merilec za odčitavanje temperature lista smo približali 

površini lista in odčitali dani rezultat. Odčitali smo tri različne rezultate temperature listov ter 

kasneje izračunali povprečje teh meritev. Na te rezultate lahko vplivajo različni dejavniki, kot 

so položaj rastline, ali raste v senci ali na soncu (sevanje), temperature zraka, vlažnost zraka, 

položaj lista v sestoju rastline, oddaljenost od tal, stopnja transpiracije ter deloma tudi od 

velikosti in sestave lista. 

 

Vlaga:  

Vlago tal smo izmerili s pomočjo aparature Moisture probe meter (ICT). Aparatura je zelo 

preprosta za uporabo. Je visoko-frekvenčna tehnologija za merjenje dielektrične konstante 

(Ka) v tleh in drugih prašnih delcev ali tekočin. Prikaže konstanto v milivoltih. (MPM 

Moisture Probe Meter Operation Manual). Trirogi nastavek zapičiš v zemljo čim bližje želeni 

lokaciji in odčitaš koliko odstotkov vlage je v tleh. Za boljšo oceno vlažnosti tal smo meritve 

opravili trikrat v bližini rastlin v obrežju reke za natančnejši rezultat. 

 

Slika 3.8: Naprava Moisture probe meter s katero smo merili vlago v tleh 

Vlaga v sestoju je bila izmerjena s pomočjo hidrometra. Postavljen je bil globoko v sestoju. 

Na podoben način smo izmerili tudi vlago zunaj sestoja, tako da smo hidrometer obesili na 

rastlino. 
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Transpiracija: 

Za meritev transpiracije listov smo uporabili aparaturo Leaf porometer. Na list pripnemo 

nastavek v obliki ščipalke, tako da je senzor za merjenje na spodnji strani lista, zaradi 

prisotnosti listnih rež. Senzor je zelo občutljiv, zato moramo skrbno ravnati z njim. Po nekaj 

trenutkih nam izpiše izmerjeno transpiracijo lista. Meritev smo pri vsaki rastlini (oljna bučka) 

izmerili trikrat, nato izračunali povprečje. 

 

Slika 3.9: Naprava Leaf Porometer za merjenje transpiracije listov. 

 

Sevanje: 

Naprava Deta Logger LI-1000 omogoča meritve sevanja v in izven sestoja. Za merjenje 

sevanja znotraj sestoja smo senzor, ki odčitava sevanje postavili en meter globoko v močno 

razraščen sestoj oljne bučke. Sevanje izven sestoja pa smo izmerili ob sestoju. 

 

Slika 3.10 : Naprava Deta Logger LI-1000 omogoča merjenje sevanja v ter izven sestoja. 

Vse meritve smo opravili na sončni dan 3.7 - 4.7. Vremenski pogoji so bili enaki, sončno brez 

oblaka, ure meritev 11:30 – 15:00.  
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3. 4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Meritve kot so temperatura lista, vlaga v tleh, transpiracija lista, sevanje v sestoju ter sevanje 

izven sestoja smo na lokaciji, kjer je prisotna oljna bučka izmerili trikrat. Na rezultate teh 

meritev, lahko vpliva več dejavnikov, kot so veter, premikanje sonca, časa dneva, oblačnost in 

podobno, zato smo večkratno izmerjene meritve v Excelu sešteli in izračunali povprečne 

vrednosti za bolj natančne rezultate. Transpiracija lista ter temperatura lista so nas v tej stopnji 

raziskave zanimale le za invazivno vrsto oljna bučka. Na lokaciji v neposredni bližini, kjer 

oljne bučke ni prisotne, smo zaradi možnosti vpliva različnih dejavnikov na rezultate, opravili 

večkratno meritev le za vlago v tleh, sevanje v sestoju ter sevanje izven sestoja. Tudi tokrat 

smo v Excelu izračunali povprečno vrednost teh meritev. Podatke smo uredili tako, da smo za 

vsako lokacijo, označeno z 1a-10a, razvidno v preglednicah 4.1 in 4.2 dobili po en rezultat za 

vsako merjeno lastnost. Nato smo za posamezno lokacijo, torej za lokacijo kjer je prisotna 

oljna bučka ter za lokacijo, kjer oljne bučke ni, izračunali povprečno vrednost vseh meritev za 

posamezni fizikalni dejavnik. Zanimala nas je tudi standardna deviacija, razpršenost vrednosti 

podatkov, izračunali smo jo pomočjo Excela. S tem smo dobili okvirno predstavo, kakšni so 

fizikalni dejavniki, potrebni za uspešno rast invazivne tujerodne vrste oljna bučka. S 

studentovim t-testom smo med seboj primerjali vrednosti fizikalnih dejavnikov na lokacijah, 

kjer uspeva oljna bučka z povprečnimi vrednostmi na lokacijah, kjer oljne bučke ni. 

Primerjave so prikazane s pomočjo grafov in v tabeli. Glede na izmerjene okoljske dejavnike 

smo z DCA (detrended correspondence analysis) ugotavljali različnost vlažnosti in 

temperaturnih razmer, na lokacijah z oljno bučko in tistih brez. Uporabili smo program 

CANOCO for Windows Version 4.5.  
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4 REZULTATI RAZISKAV 
 

V preglednicah so predstavljene meritve fizikalne razmere v habitatu invazivne tujerodne 

vrste oljna bučka. Merjene so bile temperature tal, zraka in listov, vlažnost v sestoju, izven 

sestoja ter v tleh, sevanje v sestoju in izven sestoja ter transpiracija listov. 

Preglednica 4.1: izmerjene fizikalne razmere na območju, kjer je prisotna oljna bučka 

  

V preglednici 4.1 so s številkam od 1a-10a označene lokacije meritev fizikalnih razmer v 

prisotnosti rastlin oljnih bučk. Poleg meritev na vsaki lokaciji je v zadnjih stolpcih označeno 

še povprečje vseh meritev in standardna deviacija. 

 

 

 

 

Lokacija 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a Avg. SD 

Temperatura zraka(°C) 27 19 27 26 28,5 27,5 26,5 27,5 27 27,5 26,4 2,6 

Temperatura tal(°C) 18 17 17 17 17,8 17 18,5 18,5 17,5 17,5 17,6 0,7 

Temperatura lista(°C) 27 22 23 28 25 25 23 25 25 25 24,8 1,8 

Vlaga v sestoju (%) 50 48 46 44 50 48,5 48 48 46 47 47,5 1,9 

Vlaga zunaj sestoja (%) 48 45 43 36 36 45 43 40 43 40 42 4 

Vlaga v tleh(%) 28 22 42 45 41 35 31 26 35 35 34 7 

Transpiracija Lista 

(mmol/ m²s) 

262 220 203 189 204 223 327 242 282 271 242  43 

Sevanje v sestoju ( µmol/ m²s) 5,3 5,5 3,7 4,7 1,7 2,4 2 1,2 6 3 3,6 1,7 

S. zunaj sestoja( µmol/ m²s) 1190 1293 1747 1102 1056 1099 1278 1705 1660 1342 1347 263 
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Preglednica 4.2: Fizikalne razmere, v neposredni bližini, kjer oljne bučke ni. 

 

V preglednici 4.2 so predstavljeni rezultati meritev fizikalnih razmer na lokacijah v 

neposredni bližini, kjer oljne bučke ni. Iz teh rezultatov smo izračunali tudi povprečje za 

vsako izmed fizikalnih lastnosti okolja ter tudi standardno deviacijo. 

Meritve temperature in transpiracije lista v območju brez oljne bučke, ni. Veliko različnih 

dejavnikov vpliva na temperaturo in transpiracijo lista, razlikuje se od rastline do rastline. Ti 

dve lastnosti so nas v tem nivoju raziskave zanimale, le za invazivno tujerodno rastlino oljna 

bučka. 

Lokacija 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a Avg. SD 

Temperatura zraka (°C) 23 20 26 25,5 28 25,5 26 26,5 26,5 23 23 2,3 

Temperatura tal (°C) 18 18,5 18 17 17,5 17,5 18,5 19 18,5 17,5 18 0,6 

Temperatura lista (°C) / / / / / / / / / / / / 

Vlaga v sestoju (%) 48 47 43 39 37 46 46 45 44 41 44 3,6 

Vlaga zunaj sestoja (%) 43 45 39,5 37,5 35 45 41 44 43 40 41 3,3 

Vlaga v tleh (%) 30 30 37 42 41 35 33 28 33 29,5 34 5 

Transpiracija lista 

(mmol/ m²s) 

/ / / / / / / / / / / / 

Sevanje v sestoju (µmol/ m²s) 28 21 11,6 29 13 8 15 12 18 14 17 7 

S. zunaj sestoja (µmol/ m²s) 1106 534 1569 1037 1112 802 1117 1272 1372 1279 1120 292 
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Graf 4.1: DCA analiza, primerjava vlažnostnih in T razmer. 1-10 obrežni pas z oljno bučko, 11-20 

obrežni pas brez oljne bučke, 21-30 ob obrežnem pasu z oljno bučko, 31-40 ob obrežnem pasu brez 

oljne bučke. 

S pomočjo DCA statistične analize je narejena primerjava različnih lokacij meritev glede na 

vrednosti dveh glavnih dejavnikov, vlažnosti in temperaturnih razmer. 

 

Graf 4.2 Temperaturne razmere na območju kjer je prisotna oljna bučka in v neposredni bližini kjer 

oljne bučke ni. Primerjava je med temperaturo zraka, tal ter lista. 

Ob pregledu grafa 4.2 lahko opazimo, da je temperatura zraka v območju kjer raste oljna 

bučka višja kot na območjih, kjer oljne bučke ni. Razlika med lokacijama v temperaturi zraka 

je 1,8 stopinj Celzija. Na območju kjer raste oljna bučka je temperatura tal le za 0,4 stopinj 

Celzija nižja kot na območju, kjer oljne bučke ni. Zanimiv podatek je tudi temperatura lista. 

Če primerjamo temperaturo zraka in temperaturo lista, na rastnem območju oljne bučke 

opazimo zelo podoben podatek. Temperatura lista je le za 1,5 stopinj Celzija nižja od ozračja, 

predvidevamo lahko, da rastlina izkoristi maksimalno razpoložljivost sončne toplote. 
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Graf 4.3 : Sevanje, ki doseže rastline na območju, kjer je prisotna oljna bučka ter v neposredni bližini 

kjer oljne bučke ni. Sevanje je izmerjeno v sestoju ter na robu sestoja. 

Na grafu 4.3 je prikazana primerjava območja kjer je prisotna oljna bučka z območjem, kjer 

oljne bučke ni. Lastnost, ki smo jo primerjali glede na območje je sevanje v sestoju ter 

sevanje izven sestoja. Na območju, kjer je prisotna oljna bučka je sevanje izven sestoja, ki je 

bilo merjeno ob rastlini nekoliko večja od sevanja na območju, kjer oljne bučke ni. Tudi na 

tem območju je bilo sevanje izven sestoja izmerjeno ob obrežni vegetaciji. Sevanje v sestoju 

se pa izrazito razlikuje, saj je odvisno od gostote razraščenosti rastline, ki raste na obrežju. 

 

Graf 4.4 : Relativna vlaga na območju kjer je prisotna oljna bučka ter v neposredni bližini kjer oljne 

bučke ni. Izmerjena je relativna vlaga znotraj in zunaj sestoja ter vlago v tleh. 
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Na grafu 4.4 vidimo primerjavo vlage v sestoju na območju, kjer raste oljna bučka z 

območjem, kjer oljne bučke ni. Enaka primerjava je prikazana za vlago zunaj sestoja ter vlago 

v tleh. Vlaga na območju, kjer raste oljna bučka se nekoliko razlikuje od vlage na območju, 

kjer te rastline ni. Razlike o vlagi v tleh ni opaziti.  

Studentov t-test je primeren za analizo majhnih vzorcev. Preverjamo aritmetično sredino dveh 

neodvisnih vzorcev (t-test, n.d.). S t-testom smo ugotavljali pomembne razlike v izmerjenih 

parametrih med dvema vzorcema. Če je p-vrednost višja od 0,05 pomeni, da razlike niso 

statistično značilne. Med seboj smo primerjali fizikalne dejavnike, kot so temperatura zraka, 

tal, vlaga v sestoju ter sevanje v sestoju, na območju, kjer je prisotna oljna bučka in iste 

fizikalne dejavnike na območju, kjer je ni. S primerjavo teh lastnosti ugotovimo ali se 

pojavljajo razlike v fizikalnih razmerah v habitatu zaradi prisotnosti oljne bučke. P-vrednosti 

za primerjavo posameznih dejavnikov so predstavljene v Preglednici 4.3. 

Preglednica 4.3: V preglednici so zapisani rezultati t-testa, kjer smo primerjali rezultate meritev na 

lokacijah z oljno bučko in brez nje. 

Fizikalni dejavniki p-vrednosti 

Temperatura zraka 0,042 

Temperatura tal 0,06 

Vlaga v sestoju 0,006 

Sevanje v sestoju  5,7*10   
5
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5 DISKUSIJA 
Skozi leta se spreminja ozračje, površje našega planeta ter ostale razmere. Abiotski dejavniki, 

so fizikalni, kemijski in vsi ostali, neživi dejavniki okolja, ki so nujni za življenje vseh rastlin 

kot tudi živali. Dejavniki so različni od ekosistema do ekosistema. Rastline imajo močan vpliv 

na ozračje kot primarni proizvajalci. Lahko imajo neposreden ali posreden vpliv. Neposredno 

rastline vplivajo na ozračje s fotosintezo, respiracijo, foto-respiracijo, z vključenostjo v 

kroženje vode ali pa z absorpcijo sončnega sevanja. Rastline skozi čas s svojo rastjo in 

odmiranjem vplivajo na podlago, in tako posredno vplivajo tudi na okolje (Gaberščik, 2011). 

Tujerodne rastline niso nov pojav. Preživetje novo prinesenih vrst v novo okolje je odvisno 

predvsem od velikosti in vitalnosti populacije. Abiotske in biotske razmere so razlog za obstoj 

rastline na novem okolju, saj je od tega odvisna tudi uspešnost njenega razmnoževanja in 

samo-obnove (Vrezec, 2011).  

Oljna bučka (Echinocystis lobata) je invazivna tujerodna rastlina, ki znatno vpliva na okolje v 

katerem živi. Na podlagi analize podatkov in s pomočjo t-testa lahko opredelimo, da je najbolj 

izrazita razlika med sevanjem v sestoju na območju, kjer raste oljna bučka ter sevanje v 

sestoju v neposredni bližini, kjer oljna bučka ni prisotna.  

Na rezultate meritev je lahko vplivalo majhno število vzorcev. Deset lokacij, kjer je oljna 

bučka ter deset lokacij v neposredni bližini, kjer ni oljne bučke. Vedno so seveda možne še 

napake v meritvi ali napake zaradi trenutnih vremenskih pogojev.  

Oljna bučka raste v območju, kjer je močno sončno sevanje, saj potrebuje veliko svetlobe. To 

lahko sklepamo tudi iz načina rasti rastline. Ovijanje, plezanje omogoča rastlini, da preraste 

domorodne rastline in prevzame vso sončno sevanje. S tem so rastline v sestoju oljne bučke 

prikrajšane. Na to nakaže tudi razlika sevanja v sestoju. Ta razlika je zelo velika. Močna 

razraščenost velikega sestoja oljne bučke, skorajda ne prepusti sončnega sevanja v svoj sestoj. 

Oljna bučka ima prav tako kot sonce, rada tudi vlago. Vse rastline, ki rastejo ob obrežju rek, 

imajo rade vlago, toda izmerjeni pogoji ob rastlini oljna bučka je večja, iz česar lahko 

sklepamo, da rastlina za svojo rast potrebuje veliko količino vode. Na temperaturo zraka in tal 

je lahko vplivalo zelo neobičajno vreme v mesecu juliju, ki smo ga opisali v poglavju Podatki 

o vremenu. 
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Ob pregledu domorodne obrežne vegetacije smo zasledili vrste vrb, kot so pepelnato siva vrba 

(Salix cinerea) ter iva (Salix caprea).  

Pepelnato siva vrba zraste od 3-5 metrov visok grm z široko in značilno polkroglasto obliko. 

Iva pa lahko zraste do 10 metrov velik grm ali drevo in ponavadi raste skupaj z drugimi 

vrbami na obrežju (Hofmann, 2012). 

Seveda je poleg teh vrst možno zaslediti tudi hrast in bezeg ter druge rastline, toda njihova 

razraščenost ni tako velika. Dostop do oljne bučke nam je omejevala velika kopriva, ki je tudi 

močno razširjena na obrežju reke Krke. 
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6 ZAKLJUČEK 

Invazivne tujerodne vrste povzročajo okoljsko, gospodarsko in družbeno škodo. Po navadi je 

tako, da ob naselitvi na novo okolje tujerodna vrsta počasi spreminja okolje v katerem se je 

naselila. Ti vplivi so na začetku majhni ali komaj opazni, ko ugotovimo močne spremembe v 

okolju je skoraj prepozno, da bi razmere spremenili (Geršič idr., 2014). 

 Raziskava je temeljila na dveh hipotezah: 

- Predvidevali smo, da oljna bučka znatno spremeni okoljske razmere (količina vode v 

tleh, vlaga v zraku, temperatura, sevanje) na rastišču. 

- Predvidevali smo, da oljna bučka omejuje rast domorodnih rastlin. 

Na podlagi opravljenih meritev lahko potrdimo prvo hipotezo. Oljna bučka znatno spremeni 

okoljske razmere v svojem sestoju. To potrjujejo tudi domorodne rastline v njeni bližini. 

Domorodnim rastlinam zaradi prisotnosti oljne bučke, spremenjene okoljske razmere več ne 

ustrezajo, kar dokazuje tudi njihovo odmiranje. Rastline ne pridobijo dovolj sevanja, vlage in 

primerne temperature, ki bi omogočalo normalno rast domorodnih rastlin.  

Prav tako lahko potrdimo drugo hipotezo, da oljna bučka omejuje rast domorodnih rastlin. V 

njenem sestoju se pojavljajo le tiste rastline, ki ji nudijo oporo, drugih rastlinskih vrst skorajda 

ni zaslediti. Vse to je pogojeno s spremembami v okoljskih razmerah, ki se dogodijo 

posledično zaradi oljne bučke. 
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