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1  UVOD 

Že od nekdaj ljudje nabirajo rastline in jih izkoriščajo za hrano, gradbeni material, vir 

toplote in podobno. Z bolj ustaljenim načinom življenja so ljudje začeli rastline tudi gojiti 

in jih selekcionirati, da so iz njih pridobili najboljše lastnosti, z raziskovanjem oddaljenih 

delov sveta in trgovanjem pa smo ljudje začeli širiti rastlinske vrste tudi izven njihovih 

naravnih območij. 

Trgovanje poteka že več sto let, vendar so bile invazivne tujerodne vrste do sedaj 

večinoma prezrte, vendar do sedaj tudi trgovanje ni potekalo tako intenzivno. Prav tako 

nekaterih rastlinskih vrst, ki so bile v Evropo prinesene pred 16. stoletjem, ne smatramo za 

tujerodne, saj so povsem naturalizirane. 

Tujerodne rastlinske vrste so vrste, ki so se pri nas razširile iz vrtov, ali so bile načrtno 

sajene zaradi koristi, ki jih prinašajo, nekatere tudi spontano, na obleki, čevljih, morda na 

avtomobilu. Možnosti razširjanja je ogromno, tako kot današnjih načinov prevoza, kar 

omogoča rastlinskim vrstam hitrejše potovanje in osvajanje vedno novih območij.   

Dejavnik, ki povečuje število vrst, tudi takih, ki kasneje lahko zaidejo v naravo ali so že 

invazivne, je internet, ta je zakladnica informacij in idej, žal ne vedno točnih. Odvisne so 

od ljudi, ki ga uporabljajo, tako se kaj hitro zgodi, da si bo navdušenec azijske kuhinje 

namesto žive meje omislil bambus, ali vas bo iz kataloga vabila čudovita slika volčjega 

boba, s pripisom, da izboljša kakovost tal s fiksiranjem dušika. Navdušenec zdrave 

prehrane vam bo ponudil topinambur, ker je veliko bolj zdrav, kot krompir. Podobno bi 

lahko naštevali v neskončnost. Vse omenjene vrste so invazivne in tujerodne in 

predstavljajo grožnjo okolju. Tudi zaradi neodgovornih lastnikov, ki so rastlinsko vrsto, ko 

se je preveč razrasla populili in odnesli iz vrta v gozd, ali jih odložili na kompostni kup ob 

reki. 

Rastlinstvo na rečnih bregovih imajo zelo pomembno vlogo pri zadrževanju voda in delcev 

rodovitne prsti in še mnogo več. S spreminjanjem rastlinskih, ki ga sestavljajo se spreminja 

tudi vloga obrežnega pasu. Z naselitvijo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v ekosistem, 

imajo te možnost, da zavzamejo niše domačih, in jih izpodrinejo. To ima lahko veliko 

negativnih posledic, tudi izgubo biodiverzitete. 
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Preiskovano območje reke Krke od Otočca do izliva v Krški vasi je v večjem delu zelo 

rodovitna poplavna ravnica, ki jo kmetje s pridom izkoriščajo. Poseganje kmetovalcev v 

okolje, z izgradnjo namakalnih sistemov in postavljanjem rastlinjakov, prinaša priložnost 

za invazivne tujerodne rastlinske vrste, da naselijo območja bogata s hranili.   

Cilji naloge 

o Določiti značilnosti obrežnega pasu na spodnjem toku reke Krke od Otočca 

do izliva v Krški vasi ter določiti njihov vpliv na razširjenost posameznih 

invazivnih tujerodnih vrst. 

o Ugotoviti razširjenost in pogostost izbranih invazivnih tujerodnih vrst ob 

reki Krki na izbranem odseku. 

 

Osnovne hipoteze 

1. V obrežnem pasu se bodo pojavljale številne različne invazivne tujerodne vrste. 

Pojavnost bo povezana z razmerami v obrežnem pasu in zaledju. 

2. Številčna zastopanost različnih invazivnih tujerodnih vrst se bo po toku navzdol 

spreminjala. 

3. Številčno, bo na obeh bregovih, v izbranem delu reke Krke, najbolj zastopana 

rastlinska vrsta Echinocystis lobata. 
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2  PREGLED OBJAV 

2.1 INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE, OPREDELITEV POJMA 

Tujerodne vrste v evropski kulturi in krajini predstavljajo pomembno vlogo, kajti 

Evropejci smo bolj vajeni sobivanja z vnesenimi živalmi in rastlinami od prebivalcev 

drugih svetovnih regij, kar dokazuje tudi dolgotrajna zgodovina vnosa tujerodnih vrst v 

Evropo (Genovesi in Shine, 2004). Ravno zaradi slednjega se pojavi pomembnost 

opredelitve oz. natančne definicije  pojma invazivnost.  

Vsaka rastlina, ki je prinesena v novo okolje mora do invazivnosti premagati več ovir, 

najprej je tu prihod, rastlina (ali njena semena, poganjki...) je s pomočjo človeka premagala 

večjo geografsko oviro. Naslednja stopnja je naturalizacija, ko rastline premagajo biotske 

in abiotske prepreke do uspešnega razmnoževanja (Richardson in Pyšek, 2000) . 

   

Slika 1: Shematičen prikaz populacijske dinamike. (Kus Veenvilet in sod., 2009, prirejeno po Richardson in 

Pyšek, 2000). 

Tako lahko tujerodne rastline razdelimo na več skupin glede na zmožnost razmnoževanja v 

danem okolju in njihovo invazivnost. 

Delimo jih na: prehodne tujerodne vrste, ki lahko v okolju ostanejo dalj časa, se lahko tudi 

razmnožujejo, vendar niso sposobne vzdrževati populacij in so vedno znova odvisne od 

naselitev; Naturalizirane tujerodne vrste so tiste vrste, ki se v naravi redno razmnožujejo in 

se njihove populacije vzdržujejo brez posredovanja človeka ali navkljub človeškemu 

posredovanju, te vrste še ne povzročajo zaznavnih sprememb v naravi.  Sčasoma pa 

nekatere naturalizirane vrste lahko postanejo invazivne. To so naturalizirane vrste, imajo 
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zelo veliko potomcev in so sposobne širjenja na velike razdalje (Richardson in Pyšek, 

2000). 

Richardson in Pyšek (2000) predlagata, da naj bi se izraz invazivnost uporabljal brez 

sklicevanja na okoljske ali ekonomske učinke, namreč 50-80% tujerodnih vrst, ki imajo 

škodljive učinke na gospodarstvo, je plevelov. Približno 10% je invazivnih rastlin, ki s 

širjenjem in množičnim pojavljanjem povzročajo motnje ekosistema imenujemo jih tudi 

transformerji. 

Vendar je ta definicija v nasprotju z definicijo Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN), 

ki kot invazivne tujerodne vrste obravnava vrste, ki ogrožajo zdravje ljudi, gospodarstvo in 

ali domorodno biotsko raznovrstnost (Kus Veenveliet in sod.,  2009).  

Jogan (2006) iz invazivnih rastlinskih vrst izvzame: plevele (epekofiti): rastline,ki trajno 

uspevajo le na stalno motenih rastiščih, prehodne vrste (efemerofite): rastline, ki se 

pojavljajo le kratek čas in kmalu odmrejo, domače invazivne vrste: rastline, ki s hitrim 

širjenjem zarastejo predvsem opuščene površine in so avtohtone (robide in ostale pionirske 

rastline) ter naturalizirane vrste (agriofite):  rastline z majhnim vplivom na njihova nova 

rastišča.  

2.2. NAČINI VNOSA IN ŠIRJENJA INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLINSKIH 

VRST 

Poti vnosa opisujejo procese, preko katerih se tujerodne vrste prenesejo iz ene lokacije na 

drugo (Hulme in sod., 2008).  

Omenjeni so tudi trije glavni mehanizmi vnosa in širjenja tujerodnih invazivnih vrst, ki so: 

vnos dobrine, prenos preko transportnega vektorja, in ali naravno širjenje iz sosednje 

regije, kjer je rastlina tujerodna.  Mehanizme nato razdelimo na šest načinov glede na to, 

kako tujerodna vrsta vstopi v okolje: izpust, pobeg, kot onesnaževalec, slepi potnik, preko 

koridorja, ali brez človeške pomoči, s pomočjo naravnega razširjanja semen (Hulme in 

sod., 2008). Poti so nazorno predstavljene tudi v Tabeli 1, kjer je podana tudi definicija in 

predlogi nadzora nad vnosom invazivnih tujerodnih rastlin v državo. Poznavanje poti 

vnosa in razširjanja je ključno za razvoj preventivnih metod, kot so sistemi za 

pregledovanje ter programi za prestrezanje in nadzor uvoza (Hulme, 2006). Po podatkih iz 
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globalne baze podatkov o invazivnih tujerodnih vrstah se rastline v novo okolje 

najpogosteje prenašajo z kmetijstvom (okužena semena krmnih rastlin), kot okrasne 

rastline, pri tem je najpogostejša pot vnosa pobeg rastlinske vrste iz gojenja (Global 

Invasive Species Database, povzeto po: Hulme, 2007). 

Preglednica 1: Shema načinov vnosa invazivnih tujerodnih vrst v novo državo/območje (Prirejeno po: Hulme 

in sod., 2008) 

 

2.3 PREDVIDEVANJE INVAZIVNOSTI RASTLINSKIH VRST 

Rejmanek (2000) predstavi pet mehanizmov predvidevanja in odkrivanja potencialno 

invazivnih rastlinskih vrst: 

 Naključni stohastični pristop: za osnovo predvidevanj uporabi začetno velikost 

populacije, čas od naselitve in število poizkusov naselitve. Vendar nam ta pristop 

ne pove ničesar o potencialnem učinku vrste.  

 Empirični - vrstno specifični pristop: pri njem se vprašamo, ali je določena vrsta 

invazivna tudi drugje, najbolj zanesljiva predvidevanja, ki temeljijo na bioloških 

lastnostih so omejena na invazivnost (verjetnost, da bo vrsta ustalila in širila). 

 Ocena bioloških značilnosti odgovornih za invazivnost ali povezanih z 

invazivnostjo. Mehanizem lahko določimo skozi splošne ali z okoljem povezane 
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raziskave. Razumevanje zakaj in kako določene biološke lastnosti spodbujajo 

invazivnost je pomembno orodje za predvidevanje invazivnosti.  

 Kompatibilnost habitata: širjenje rastlinskih vrst omejujejo podnebne razlike, 

ujemanje habitatov ni vedno popolno, vendar navadno precejšnje. 

 Eksperimentalno študije: preverjajo notranje in zunanje faktorje, ki so podlaga za 

uspeh invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Po dosedanjih ugotovitvah vrstam 

koristijo predvsem podnebne spremembe, zvišanje srednje temperature in povečano 

gnojenje z dušikom. 

Podnebne spremembe bi lahko neposredno vplivale na sposobnost invazivnih tujerodnih 

rastlinskih vrst, da preživijo v določenem okolju in tudi na spremembo kompetitivne 

interakcije z domorodnimi rastlinami. Sprememba temperature in povečanje ali zmanjšanje 

količine padavin, bi lahko dejansko povečala ali zmanjšala sposobnost preživetja 

invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (Bradley in sod. 2010).  To so potrdili tudi Chen in 

sod. (2013), ki so v študiji prav tako ugotovili, da povečano gnojenje z umetnimi gnojili 

koristi predvsem vrsti enoletna suholetnica (Erigon annuus) in še nekaterim drugim 

vrstam. 

2.3.1 Značilnost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst 

Invazivne tujerodne rastlinske vrste pripadajo različnim taksonom, vendar imajo nekaj 

skupnih točk, ki jim omogočajo boljše preživetje v novem okolju. Biološke značilnosti 

rastlinskih vrst, imajo znane učinke na ekosistem (fiksacija dušika, visoka transpiracija in 

druge) (Rejmanek, 2000).  

Pyšek in Richardson (2007) sta naredila študijo različnih raziskav. Rezultati pa so pokazali, 

da obstaja kar nekaj skupnih točk oz. lastnosti invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Te so: 

 bujnejša in hitrejša rast, 

 rastlina je višja, kot domorodne rastline, ki jih nadomesti, 

 boljši izkoristek vode, dušika in/ali fosforja, 

 večja sposobnost fotosinteze oz. boljši izkoristek, 

 večja specifična listna površina,  

 cvetijo dalj časa ali začnejo cveteti zgodaj ali pozneje, 

 imajo večjo semensko banko, ki je dalj časa vitalna, 
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 večje število potomcev in boljše razširjanje semen in plodov, 

 semena kalijo hitreje, bolje in/ali  jih preživi več, 

 večja odpornost proti rastlinojedom. 

Zaključki so sicer precej robustni, vendar se moramo zavedati, da so rastlinske vrste v 

različna območja zanesene ob različnih časih in različnih fazah naturalizacije ali invazije. 

Vloga, lastnosti rastlinskih vrst v procesu invazije, je v veliki meri odvisna od faze invazije 

in ali okolja, vendar te lastnosti rastlini zagotavljajo prednost v posamezni fazi invazije in 

ali v različnem okolju (Pyšek in Richardson, 2007). 

2.3 VPLIVI INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLINSKIH VRST 

Invazivne tujerodne vrste imajo zaposlene vplive na več ravneh na ekosisteme, v katere so 

bile vnesene. Posledično imajo tudi dolgoročne učinke na osnovne vloge ekosistema, od 

hranljivosti, do človeškega zdravja in dobrega počutja (McLaughlan in sod., 2014) 

Vplivajo tudi na zdravje živali in rastlin, proizvodnjo hrane, goriva, lesa in regulacijo 

vitalnih procesov, ki vključujejo podnebje, kvaliteto vode, tla in opraševanje (Simberloff, 

2011). 

Kot rezultat invazije se zmanjša število vrst in skupnosti rastlin, vendar se poveča vrstno 

bogastvo in število organizmov v tleh. Poveča se tudi koncentracija hranil v tleh in vodi. 

Invazivne tujerodne rastlinske vrste vplivajo na preživetje lokalne flore in favne, aktivnost 

domorodnih živali, vsebnost mineralov in hranil v rastlinskih tkivih in pogostost ter 

intenzivnost požarov. 

Medtem, ko vpliv na ravni združb, kot so bogastvo vrst, biološka diverziteta in izraba tal 

določajo interakcije med značilnostmi vrst in napadenim okoljem, za katerega je zelo 

verjetno, da ga napadejo enoletne trave in vetrocvetna drevesa, ta se širijo predvsem v 

mediteranskih ali tropskih habitatih. Prav tako imajo invazivne tujerodne rastlinske vrste 

večji učink na floro in favno otokov.  

Za vpliv opazovanih sprememb ni univerzalnega merila in vzorec vpliva invazivnih 

tujerodnih rastlinskih vrst je odvisen od tega, katero ekološko raven preučujemo, vendar 

lahko, preko lastnosti invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, do neke mere predvidimo 

njihov vpliv, ne glede na habitat ali geografsko regijo (Pyšek in sod. 2012). 
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Vplive invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst lahko strnemo v štiri skupine:  

 Vpliv invazivnih tujerodnih vrst na biodiverziteto:  

o kompeticija z domorodnimi vrstami,  

o plenjenje lokalnih vrst,  

o širjenje ali povzročanje bolezni ali škode domorodnim vrstam,  

o križanje z domorodnimi vrstami, 

o vpliv na lokalni ekosistem: prilagajanje ali spreminjanje življenjskega 

prostora (fiksacija dušika). 

 Vplivi invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na ekosistem:  

o Vpliv na osnovne storitve ekosistema, ki so nujne za vse ostale. Primer: 

sistem rizomov japonskega dresnika lahko resno škoduje infrastrukturi, kot 

so stavbe, rečni bregovi, železniške proge in ceste ter gradbišča. Rastlina ob 

prvem mrazu odmre za njo ostanejo prazni prostori, ki povečujejo nevarnost 

erozije.  

o Vpliv na storitve oskrbe ekosistema. Primer:  strnjena združba ene same 

vrste, ki prekriva velike površine, zmanjšuje lokalno biodiverziteto z 

neposrednim tekmovanjem z domorodnimi rastlinami za hranila, vodo, 

svetlobo in prostor. 

o Vpliv na samo-vzdrževalno funkcijo ekosistema. Primer: mnogolistni volčji 

bob - Lupinus polyphylus tla obogati z dušikom in tako spremeni razmere v 

prid nitrofilnim vrstam, s tem spremeni rastlinsko združbo na območju 

(Bačič, 2009).  

o Vpliv na produktivnost ekosistema.  Primer: robinja (Robinia pseudacacia): 

Zmanjšana proizvodnja lesa zaradi neprimernih razmer za kalitev pod 

robinjo. 

o Poseganje v kulturne storitve (neekonomske koristi ekosistema). Primer: 

veliki pajesen (Ailanthus altissima) lahko zaradi močnega koreninskega 

sistema poškoduje zgodovinske in kulturne spomenike. 

 Vpliv invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na človeško zdravje:  

o prenašalci bolezni,  

o neposredni vpliv na zdravje. 



 
Jordan B. Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst ... od Otočca do izliva Krke ... . 

Dipl.delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo. 2016 
 

 

9 
 

 Vpliv tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na ekonomske dejavnosti:  

o povzročanje škode na infrastrukturi, 

o povzročanje škode v naravni pokrajini  

o povzročanje škode v kmetijstvu (Scalera in sod. 2012).  

2.4 NADZOR NAD ŠIRJENJEM 

Rejmanek (2000) predstavi tri temeljne cilje pri nadzoru širjenja invazivnih tujerodnih 

rastlinskih vrst:    

 preprečevanje / izključevanje;  

Pri preprečevanju moramo najprej vedeti, katerim rastlinskim vrstam moramo preprečiti 

vstop  v območje, katere vrste bi morali iskati in kje, in katere rastlinske vrste bi morali 

nadzorovati ali izkoreniniti.   

 zgodnje odkrivanje / hitra ocena;   

Zgodnje odkrivanje pomeni razliko med možnostjo uporabe obrambnih mehanizmov in 

nujnostjo uporabe mehanizmov za odstranjevanje vrst, ki s seboj prinašajo tudi finančno 

breme. 

 nadzor / zadrževanje / izkoreninjenje; 

Potrebno je vedeti, katere rastlinske vrste bi bilo treba nadzorovati oz. izkoreninjati. 

Seveda je na tem mestu pomembno primerno poznavanje taksonov (Rejmanek, 2000). 

Tudi Evropska strategija o invazivnih tujerodnih vrstah (2004) predlaga tovrsten 

tristopenjski hierarhični model nadzora nad invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. 

Pri tem nudi tudi pristop za arheofite, rastlinske vrste, ki so bile vnesene v okolje pred 

letom 1600. Vrste so sprejemljive, v kolikor povrnitev v ekosistema v prvotno stanje ni več 

mogoče, ali njihovo ohranjanje ni v konfliktu s primarnim ciljem ohranjanja naravne 

biološke raznolikosti. Za vrste, ki predstavljajo grožnjo naravnim ekosistemom je 

priporočljivo, da se ohranja njihova razširjenost, samo na mestih, kjer so že prisotne (brez 

širjenja na druga območja). Vendar je pomembnejši nadzor nad novimi invazivnimi 

tujerodnimi vrstami (Genovesi in Shine, 2004). 
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Poleg tega Evropska strategija predstavi še več ključnih dejanj v nadzoru nad širjenjem 

tujerodnih invazivnih vrst. Našteli jih bomo le nekaj, ki se nam zdijo ključni:  

 Zakonsko sankcioniranje in primerne kazni za nelegalne vnose, prenose ali 

vzgajanje invazivnih tujerodnih vrst skladno z nacionalnimi pravili.  

 S primernimi pristopi je treba prepovedati namerni vnos tujerodnih vrst ali posredni 

vnos tujerodne vrste, ki je že invazivna ali je potencialno invazivna znotraj držav, 

brez predhodne odobritve države.  

 Skozi analizo tveganja je treba določiti, ali se lahko določena vrsta vnese v novo 

okolje, pri tem je pomembno, da se dovolijo samo rastlinske vrste, pri katerih je 

verjetnost, da ogrozijo biodiverziteto, majhna.  

 Razvoj strategij in postopkov za izmenjavo informacij med sosednjimi državami, 

trgovskimi partnerji ali državami s podobnim ekosistemom, o možnem invazivnem 

značaju vrste (ali njenem invazivnem vedenju) (Genovesi in Shine, 2004). 

2.5. METODE ODSTRANITEV RASTLINSKIH VRST 

V Evropi je bilo do leta 2004 zabeleženih le nekaj lokaliziranih odstranjevanj invazivnih 

tujerodnih rastlinskih vrst (Genovesi, 2005). Tudi v Sloveniji je zakonsko določeno le 

odstranjevanje pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia) (Uradni list RS, št. 36/2010) 

Vendar po celotni Sloveniji poteka več akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih 

rastlinskih vrst. 

Razvijanje in uporaba metod zatiranja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst je nujna, 

vendar je metode potrebno umestitev kontekst ekosistema, v katerem izvajamo nadzor. 

Idealno bi bilo narediti:  

 oceno pred odstranjevanjem: prilagajanje odstranjevanja, da se izognemo 

nezaželenim ekološkim posledicam in 

 oceno po odstranjevanju, ki se nanaša na oboje, tako organizem, ki smo ga 

odstranjevali, kot tudi ekosistem naseljen z invazivnimi tujerodnimi vrstami 

(Zavaleta in sod., 2001).  
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Ukrepi, ki omogočajo odstranjevanje ali nadzor invazivnih tujerodnih vrst so trije: 

 Mehanično odstranjevanje: odstranjevanje rastlin iz narave s puljenjem, košnjo, 

žaganjem ali pašo, ukrepe lahko dopolnjujemo s kemičnim zatiranjem.  

  Kemično zatiranje:  Za rastlinske vrste se uporabljajo herbicidi, ki predstavljajo 

nevarnost za okolje, zato je za ravnanje z njimi potrebno primerno znanje, prav 

tako je potrebno oceniti tveganje za zdravje ljudi, živali ter možnosti onesnaženja 

vodotokov in zaradi, ob nepravilni uporabi, možnega negativnega vpliva na 

domorodne rastlinske vrste.  

 Biotično varstvo:  Škodljive organizme odstranimo z živimi organizmi, njihovimi 

naravnimi sovražniki, kar pa zahteva vnos novega tujerodnega organizma, ki 

pomeni novo tveganje. Biotično varstvo je strogo nadzorovano (Kus Veeluviet, 

2009). V Sloveniji ga ureja Pravilnik o biotičnem varstvu rastlin (Uradni list RS 

45/2006).  

2.5.1 Mehanično zatiranje 

Strajnar in sod. (2013) so predstavili rezultate preizkušanja različnih metod mehaničnega 

zatiranja invazivnih tujerodnih rastlin na japonskem dresniku (Falopia japonica), zlatih 

rozgah  (Solidago canadensis in gigante) ter žlezavi nedotiki (Impatiens glandulifera). 

Pri japonskem dresniku so preizkusili različne metode, puljenje, košnjo in prekrivanje s 

folijo. Najučinkovitejša je bila metoda puljenja v razmikih 14 dni, dve vegetacijski sezoni. 

Košnja je srednje učinkovita. V treh sezonah spremljanja na različnih rastiščih se je 

izkazalo, da je učinkovitost pogojena s pogostostjo košnje. Najučinkovitejša je tedenska 

košnja v kombinaciji s selektivnim puljenjem, na mestih, kjer so predhodno že odstranili 

korenike dresnika. Prekritje s črno folijo so izvedli na dveh lokacijah in je trajala tri 

vegetacijske dobe. Pod folijo so sicer bili prisotni rumeni poganjki, vendar so se na robovih 

folije ali na poškodbah folije pojavljali ''pobegli'' poganjki rastlinske vrste, ki so ozeleneli 

in tako rastlini zagotavljali hranilne snovi in preprečevali propad rastlin. 

Pri dveh vrstah zlate rozge (Solidago canadensis in S. gigantea) so preizkusili metodo 

puljenja. Puljenje je bilo izvedeno dve zaporedni vegetacijski sezoni. Po enkratnem 

puljenju v juniju rastlina znova požene zelene poganjke, vendar ne cveti. Avtorji 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200645&stevilka=1926
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200645&stevilka=1926
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predlagajo, da bi bilo učinkovitejše puljenje dvakrat v rastni sezoni, v juniju in avgustu, ko 

rastlina znova požene, tako bi izčrpali zaloge iz korenik (Strajnar S. in sod., 2013). 

Puljenje je najučinkovitejše pri žlezavi nedotiki, tudi zaradi vegetacijske oblike 

(enoletnica). Že samo enkratno puljenje v eni vegetacijski sezoni prepolovi biomaso 

rastlinske vrste. Dvakratno puljenje v vegetacijski sezoni pa je najučinkovitejša metoda, 

nedotika skoraj izgine (Strajnar S. in sod., 2013). 

Študija izvedena v Kanadi, kjer so proučevali vpliv dvakratne košnje v vegetacijski sezoni 

na pelinolistno žvrkljo, kaže, da se s košnjo sicer zmanjša količina proizvedenega peloda, 

prav tako zmanjša število proizvedenih semen, vendar ne dovolj, da bi jo izkoreninili. Saj 

bi se, če upoštevamo količino semen, ki so že v zemlji, glede na njihovo dolgoživost, 

količina semen v zemlji vsako leto povečevala (Simard in Benoit, 2011).  

Mehanske metode zatiranja so v nekaterih primerih učinkovite, vendar so drage in fizično 

zahtevne. 

2.5.2 Kemično zatiranje 

Za kemično zatiranje se uporabljajo herbicidi, vendar je njihova učinkovitost odvisna od 

vrste in načina obravnave rastlin. Najučinkovitejše je kombiniranje mehanskih in kemičnih 

oblik zatiranja. Poznamo različne načine nanosa herbicidov, in sicer:  

 Foliarno s pršilko, ali neposredno premazovanje listov v manjših populacijah, 

potrebno je ponavljati vsako leto, dokler rastlinska vrsta ni več prisotna.  

 Rez in vbrizganje sta uporabna v mešanih sestojih, potrebna je večja koncentracija 

herbicida.  

 Obravnava drevesnega štora je primerna za lesne vrste, pri čemer se drevo požaga 

čim bližje tlom, vendar tako, da je baza še vidna, nato se na požagani del nanese 

herbicid. To je potrebno storiti čim prej. Lahko se tudi dodatno zvrtajo luknje v štor 

in se herbicid vbrizga v luknje.  

 Vbrizgavanje v steblo je občasno uporabno za japonski dresnik. Potrebna je višja 

koncentracija herbicida, prav tako so za to metodo dovoljeni le nekateri herbicidi. 

Za ta mehanizem zatiranja je potrebno posebno orodje, s katerim se v steblo 

približno 20-30 cm nad tlemi vbrizga 10 ml herbicida. Metoda je najbolj učinkovita 

od sredine do konca septembra. 
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V vseh primerih je potrebno nadaljnje spremljanje populacij rastlinskih vrst in vsakoletno 

tretiranje, dokler ne odstranimo rastlinske vrste (Invasive species Ireland, nd, dostopano: 

01.10.2014).  

2.5.3 Biotično varstvo 

Za biotično varstvo je potrebno uporabiti vnesene vrste aktivnih snovi (insekti, ki se 

hranijo z listi, pršice in rastlinski patogeni) s ciljem zmanjšati plodnost, preživetje in 

invazivnost ciljnih rastlin, pri čemer naj bi dosegli zmanjšanje populacije in upočasnili 

širjenje rastlin. Ponudi lahko popoln nadzor nad problematično rastlino in zmanjša potrebo 

po herbicidih ter mehanskem zatiranju. V primerjavi z drugimi je relativno poceni in, v 

primerjavi z uporabo herbicidov, zelo varna saj se lahko uspešno uporablja tudi v 

kombinaciji z drugimi metodami in je samo-vzdrževalna (Wilgen in Lange, 2011).  

Hipoteza povečane tekmovalne sposobnosti predvideva, da, ko so rastlinske vrste zanesene 

v njihovo naravno okolje, tam ni njihovih naravnih sovražnikov in razvijejo manj 

obrambnih sistemov ter dosežejo večjo rast. Vendar se njihova obrambna sposobnost 

povrne, ko je prisoten naravni sovražnik. Na Japonskem so izvedli študijo na pelinolistni 

žvrklji. V študiji so primerjali rastline žvrklje iz Severne Amerike in Japonske. Ugotovili 

so, da se sposobnost obrambe proti plenilcu povrne, čim je v okolju prisoten plenilec. To 

pomeni, da je obramba rastlin nestabilna, kar bi lahko predstavljalo težavo pri biotičnem 

varstvu rastlin (Fukano in Yahara, 2012). 

2.5.4 Integrirani pristop 

Po podatkih iz študije Buckley in sod. (2004) so programi biološkega nadzora popolnoma 

uspešni samo v tretjini primerov. Integrirani nadzor plevelov, poudarja uporabo 

komplementarnih metod nadzora. To prikažejo na primeru vrste Mimosa pigra, ki je 

invazivna vrsta v tropski Avstraliji. Pri tem so uporabili dve aktivni snovi biološkega 

nadzora, ki imata vpliv na sposobnost razmnoževanja in ponovne naselitve po senescenci. 

Najpomembnejši vpliv aktivnih snovi biološkega nadzora je zmanjšanje listne površine na 

robovih, kar omogoča travam, da prehitijo sejance.  

Samo biološki nadzor ni dovolj, zato so razvili še uspešnejšo strategijo: v prvem letu nanos 

herbicida, v naslednjem letu mehanično zatiranje in uporaba ognja ter herbicida v tretjem 

letu, pri čemer sam biološki nadzor še izboljša učinkovitost (Buckley in sod., 2004). 
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2.6 INVAZIVNE TUJERODNE RASTLINSKE VRSTE V SLOVENIJI 

Število invazivnih tujerodnih rastlin, v Sloveniji je odvisno od načina klasifikacije, ožji 

definiciji invazivne vrste pripada le od 30 do 60 rastlin naše flore. Kljub temu invazivne 

vrste v Sloveniji predstavljajo resen problem in ogrožajo naravne ekosisteme. 

Za najbolj težavne invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji so Jogan in sod. (2012) 

opredeli naslednje vrste: Acer negundo,  Ailanthus altissima, Ambrosia artemisiifolia, 

Aster novi-belgii, Bidens frondosa, Elodea canadensis, Fallopia japonica in križanec F. × 

bohemica, Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera, Lonicera japonica, Robinia 

pseudacacia, Rudbeckia laciniata, Solidago canadensis, Solidago gigantea, Spiraea 

japonica. Ne  smemo pa zanemariti dejstva, da se lahko lokalno, enako uničujoče obnašajo 

tudi druge invazivne tujerodne vrste. 

Tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji izhajajo iz klimatsko primerljivih predelov, kot so: 

vzhodni predeli Azije, vzhod Severne Amerike, nekaj pa tudi iz južne poloble. Večinoma 

so bile rastlinske vrste namenoma zanesene kot gojene vrste, predvsem kot okrasne rastline 

(Jogan in sod., 2012). 

Po analizi, ki jo je objavil Zelnik (2012), se tujerodne invazivne rastlinske vrste največkrat 

pojavljajo v obrežnih pasovih in poplavnih ter močvirskih gozdovih. Šilc in sod. (2012) 

navajajo, da je delež invazivnih tujerodnih vrst višji v območjih s toplejšo klimo. V 

Sloveniji pogostost tujerodnih invazivnih rastlin upada z upadanjem povprečne letne 

temperature. Večinoma so bolj ogroženi habitati do 600 m nadmorske višine (Zelnik, 

2012), vendar pa se že tudi v skalnih razpokah pojavljajo invazivne tujerodne vrste. 

Lokalne združbe na primer tam ogrožajo veliki pajesen, metuljnik in vzhodni klek. To je 

problematično ne le s stališča invazivnosti, ampak tudi zaradi težke dostopnosti rastišč, ki 

onemogočajo njihovo odstranjevaje (Jogan in sod., 2012). 

2.7 POMEN OBREŽNEGA PASU 

Funkcionalna definirano je obrežni pas območje neposredne interakcije med vodnim in 

kopenskim okoljem. Tvori območje interakcije, ki se iztega navzgor in navzven od 

vodotoka, skozi obrežno vegetacijo (BAE, NCSU, n.d., pridobljeno: 26.11.2015). 
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Obrežni pasovi pomagajo preprečevati sedimentom, dušiku, fosforju in pesticidom da 

preidejo v rečni tok. Najbolj so učinkoviti, ko vključujejo domorodne trave ali druge 

zelene rastline skupaj z drevesi in grmovjem (BAE, NCSU, n.d., pridobljeno: 26.11.2015). 

Obrežna vegetacija tudi upočasni odtekanje poplavnih voda, s tem pomaga vzdrževati 

obrežje in preprečuje erozijo. S tem, ko upočasnjuje odtekanje poplavnih voda in 

deževnice omogoča, da se voda vpije v tla in pronica v podtalnico. Prav tako se na tem 

mestu odlagajo naplavine, ki gradijo rečne bregove (BAE, NCSU, n.d., pridobljeno: 

26.11.2015). 

Obrežni pasovi predstavljajo pomemben življenjski prostor za  divje živali. Poleg tega, da 

jim nudijo zavetje in hrano so tudi selitvena pot za različne živali. Tako na primer 

pogozdeni obrežni pasovi nudijo zavetje za divjad in ptice (BAE, NCSU, n.d., pridobljeno: 

26.11.2015) . 

Degradirana obrežja zmanjšujejo kakovost vode, zmanjšujejo populacijo divjih živali in 

rib, povzročajo erozijo rečnih bregov in izgubo kmetijskih površin. Odstranitev obrežne 

vegetacije povzroči povečanje temperature vode in zmanjša količino raztopljenega kisika. 

Izguba sence tla izpostavlja izsuševanju. Erozija rečnih bregov prispeva k usedanju usedlin 

znotraj vodotoka, ta tako postane širok in plitek. Vse to pa zmanjša življenjski prostor v in 

ob vodotoku (BAE, NCSU, n.d., pridobljeno: 26.11.2015).  
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3 OPIS MESTA RAZISKAV 

3.1 KRŠKA RAVAN 

 Krška ravan je del Krške kotline. Leži v jugovzhodnem delu Slovenije in je dolga okoli 60 

km ter široka do 15 km. Začne se na kolenu reke Krke pri Dolenjskih Toplicah in se 

razteza do Sotle pod Bizeljskim gričevjem. V grobem jo razdelimo na dve pokrajini, na 

zahodu na Novomeško pokrajino in na Krško ravan na vzhodu. (Natek, 1998).  

Krško ravan sestavljajo Brežiško-Krško polje, Krakovski gozd, Zakrakovje in 

Šentjernejsko polje. Večina Krške ravni leži v višinskem pasu med 100 in 200 metrov in je 

območje z najnižjo povprečno nadmorsko višino (161 m) in povprečnim naklonom 1,6o. 

Kot posledica pogrezanja so se na to območje stekli trije tokovi: Sava, Krka in Sotla. 

(Slovenija: pokrajine in ljudje, 1998).  

Pokrajino delimo na pet pokrajinskih enot: 

 Krško - brežiško polje, ki ga je nasula Sava s svojimi pritoki, ker je ta manjšim 

potokom zapirala pot jih je prisilila, da so spremenili svoj tok, ob tem so odlagali 

drobir in ilovico. (Melik, 1959). Tako se je tudi pokrajina razdelila na Brežiško 

polje in Krško polje. 

o Krško polje obsega območje na desnem bregu Save, med Savo, Krko in 

Krakovskim gozdom, je skoraj brez vodotokov. Na tem območju so se 

razvile plitva tla, na prodni ravnini pa eno najbolj rodovitnih območij v 

Sloveniji (Sever, 2006).   

 Krakovo (Krakovski gozd), leži zahodno od Krškega polja in kaže popolnoma 

drugačno podobo. Površje je malo vzvalovljeno in tudi struga reke je malo 

poglobljena, manjši pritoki pa so s severne strani vrezali manjše dolinice. Območje 

je prekrito z ilovico, ki jo prinašajo potoki. Tla so slabo odtočna in vlažna, zato se 

je na tem območju razvil nižinski poplavni gozd (Melik, 1959).   

 Zakrakovje, je zahodno od Krakovskega gozda in je dokaj mlado območje, naselja 

so nastala na obrobju in na predelih z višjo nadmorsko višino, ki v tistem času še 

niso bila poplavna, in jih manjša razlivanja ne prizadenejo. Vendar se kljub temu 

danes spopadajo s poplavami, predvsem zaradi debelih nanosov sedimentov, ki jih 

je odložila Krka (Melik, 1959). 
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 Šentjernejsko polje je na zahodu Krške kotline in sega od vznožja Gorjancev do 

zavoja reke Krke med Kronovim in Kostanjevico. Tukaj je zelo gosta mreža 

potokov, ki so Krko potisnili proti severu in pri tem odlagali prod, nasuli in vrezali 

manjše doline. Šentjernejsko polje je značilna ravnina, vendar močno razrezana 

zaradi mnogih prit okov. Ravnica je v večini izkrčena in obdelana, le višje terase so 

porasle z gozdom (Melik, 1959).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Klimatsko je Krška kotlina območje, kjer prevladujejo panonski vplivi, ima tudi 

značilnosti subpanonskega podnebja, ki slabijo proti zahodu (Gams, 1962). Povprečne 

aprilske temperature subpanonskega podnebja so višje od oktobrskih ali pa so približno 

enake, povprečna letna količina padavin znaša med 800 in 1000 mm (Ogrin, 1996). Med 

poletnimi padavinami so pogoste nevihte. Kostanjeviška kotlina ima več padavin kot 

Novomeška. Nad Kostanjeviško kotlino in Šentjernejskim poljem se večkrat zadržujejo 

oblaki (Gams, 1962). Subpanonske klimatske značilnosti tako pridejo najbolj do izraza na 

Krškem in Brežiškem polju (Ogrin, 1996). 

3.2. REKA KRKA 

Je reka, ki v zgornjem toku teče po meji med predalpskim in kraško-dinarskim svetom 

(Klemenčič in Bogataj, 1995). Tako je v zgornjem toku izrazito kraška reka, v spodnjem 

toku pa postane nižinska reka, ki se ji pod Otočcem odpre široka ravnina, na kateri je 

največje poplavno območje ob reki Krki. Reka Krka poplavlja skupaj z levimi pritoki od 

Gorenjega Kronovega, vse do izliva v Savo pri Brežicah (Komac in sod., 2008). 

Poplavni svet ob Krki je tretji največji v Sloveniji in znaša ob katastrofalnih poplavah 

6179,20 ha, ob rednih poplavah pa znaša 5167 ha.  

Dolino Krke lahko razdelimo na tri poplavna območja: 

 Poplavno območje med Sotesko, Meniško vasjo in Dolenjim Gradiščem (142 ha); 

 Poplavno območje med Selom, Srebrničami ter Češčo vasjo (244 ha); 

 In največje poplavno območje Krke pod gradom Struga do Krške vasi, ki obsega 

5793 ha, ta predel tudi obravnavam v diplomskem delu (Vekov tek: Kostanjevica 

na Krki 1252-2002, 2003). 
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Poplave so prisotne večkrat letno, po podatkih iz obdobja 1912-1975 so se pojavljale v 

povprečju štirikrat letno, najpogosteje jeseni (oktober in november). To se ujema z njenim 

rečnim režimom (snežno-dežni) in viškom padavin, ki jih je največ jeseni, ob koncu rastne 

dobe, ko rastlinske vrste ne zadržijo več toliko vode. Drugi višek je navadno marca, zaradi 

pospešenega taljenja snega (Šifrer, 1980).  

Povprečno trajanje poplav je do tri dni, maksimalna višina poplavne vode je 4 metre. V 

Krakovskem gozdu in ob nekaterih Krkinih pritokih poplave trajajo tudi en teden ali več 

(Vekov tek: Kostanjevica na Krki 1252-2002, 2003).  

 

Slika 2: Obseg rednih in katastrofalnih poplav ob reki Krki. (Vekov tek: Kostanjevica na Krki 1252-2002, 

2003) 

Kakovost reke Krke je v drugem in tretjem kakovostnem razredu, sušnost povečuje 

onesnaženost (Belec in sod. 1998). Kakovost reke je odvisna od samočistilnih sposobnosti 

reke, ki so ob večjem pretoku večje. Na kakovost reke, predvsem v spodnjem toku, vpliva 

tudi večje število pritokov.  
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Slika 3: Decembrsko razlivanje Krke v Zakrakovju, drevesa ob desnem robu nakazujejo potek struge (Foto: 

Jordan, B., 2012) 

 
Slika 4: Divja kopališča so v spodnjem toku Krke pogosta, ob njih navadno prevladujejo lesnate rastline. 

Reka Krka pri Otočcu. (Foto: Jordan, B., 2014) 
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Slika 5: Tudi naravne sestoje obrežne vegetacije lahko prerastejo invazivne tujerodne rastlinske vrste. Na 

sliki je poljska predenica. Reka Krka pri Hrvaškem Brodu. (Foto: Jordan, B., 2014) 

 
Slika 6: Oljna bučka pogosto preraste celoten obrežni pas. Reka Krka pri Cizelju. (Foto: Jordan, B., 2012) 
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Slika 7: Redna košnja v obrežnem pasu onemogoča razraščanje določenim invazivnim tujerodnim rastlinskim 

vrstam. Reka Krka, Brod pri Podbočju. (Foto: Jordan, B., 2012) 

 

 

Slika 8: Sotočje reke Krke in Save pri Brežicah (Foto: Jordan, B., 2014). 
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4 METODE DELA 

4.1 IZBIRA INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLINSKIH VRST 

Seznam invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (Jogan, 2007), ki se pojavljajo v Sloveniji 

nam je služil kot okvir, na katere rastlinske vrste moramo biti pozorni.  

Preglednica 2: Seznam invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst po Jogan (2007). 

Acer negundo L. amerikanski javor 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle veliki pajesen 

Ambrosia artemisiifolia L. pelinolistna žvrklja 

Artemisia verlotiorum Lamotte verlotov pelin 

Asclepias syriaca L. sirska svilnica 

Aster laevis L. gladka nebina 

Aster lanceolatus Willd. suličastolistna nebina 

Aster novae-angliae L. novoanglijska nebina 

Aster novi-belgii L. virginijska nebina 

Aster squamatus (Spreng.) Hieron. luskasta nebina 

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

Aster x salignus Willd. vrbovolistna nebina 

Bidens frondosa L. črnoplodni mrkač 

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. navadna papirjevka 

Buddleja davidii Fanch. davidova budleja, metuljnik 

Cercis siliquastrum L. navadni jadikovec 

Cuscuta campestris Yunck. poljska predenica 

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

Elodea canadensis Michx. vodna kuga, račja zel 

Erigeron annuus (L.) Pers. enoletna suholetnica 

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub grmasti slakovec 

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. japonski dresnik 

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

Helianthus tuberosus L. laška repa, topinambur 

Impatiens glandulifera Royle žlezava nedotika 
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Pozorni smo bili tudi na druge tujerodne rastlinske vrste, ki niso na seznamu. 

4.2 TERENSKO DELO 

Delo na terenu je potekalo od Otočca do izliva reke Krke v Savo v Krški vasi. Popis je 

potekal od 20.7.2012 do 30.8.2012. Uporabljena metoda je bila opazovanje, rastlinske 

vrste smo določili na podlagi Male flore Slovenije (Martinčič in sod., 2007).  

Popis je bil izveden s hojo ob levem in desnem bregu reke Krke. Preiskovano območje 

smo, na podlagi lastnosti, razdelili na različno dolge odseke. Odseke smo oblikovali sproti  

na podlagi širše okoljske ocene, ki je obsegala stanje vodotoka, sklenjenost obrežne 

vegetacije in pojavnost invazivnih tujerodnih vrst. Nov odsek je pomenil spremembo enega 

od proučevanih znakov. Odseke smo določali sproti na terenu. Začetek odseka smo 

označili na satelitskih slikah iz programa Google Earth (slike 9 do 15). Ob koncu vsakega 

odseka smo izpolnili trodelni vprašalnik (Priloga A). 

Koordinate smo določili s pomočjo programa Google Earth.  

Popis smo ponovili leta 2014 na 10 odsekih na desnem bregu reke Krke. Leta 2014 je 

popis potekal med 15.6. in 30.6. 2014. Pri popisu smo uporabili koordinate odsekov iz 

popisa iz leta 2012.  

Lindernia dubia (L.) Pennell. dvomljiva lindernija 

Lonicera japonica Thunb. japonsko kosteničevje 

Lupinus polyphyllus Lindl. mnogolistni volčji bob 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. navadna vinika 

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. kalinolistni pokalec 

Pistia stratiotes L. navadna vodna solata 

Quercus rubra L. rdeči hrast 

Robinia pseudacacia L. navadna robinja 

Rudbeckia laciniata L. deljenolistna rudbekija 

Solidago canadensis L. kanadska zlata rozga 

Solidago gigantea Aiton orjaška zlata rozga 

Spiraea japonica L. F. japonska medvejka 

Thuja orientalis L. vzhodni klek 
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Slika 9: Satelitski posnetek reke Krke, z označenimi odseki od 1 do 14. (vir: Google Earth) 

Slika 10: Satelitski posnetek reke Krke, z označenimi odseki od 14 do 31. (vir: Google Earth) 
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Slika 11: Satelitski posnetek reke Krke, z označenimi odseki od 31 do 45. (vir: Google Earth) 

Slika 12: Satelitski posnetek reke Krke, z označenimi odseki od 45 do 58. (vir: Google Earth) 
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Slika 13: Satelitski posnetek reke Krke, z označenimi odseki od 58 do 74. (vir: Google Earth) 

Slika 14: Satelitski posnetek reke Krke, z označenimi odseki od 74 do 88. (vir: Google Earth) 
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Slika 15: Satelitski posnetek reke Krke, z označenimi odseki od 88 do 96. (vir: Google Earth) 

 Vodotok smo razdelili na 96 različno dolgih odsekov, ki so bili enaki na obeh bregovih. 

Za vsak posamezni odsek smo izpolnili trodelni vprašalnik (Priloga A). Prvi del 

vprašalnika se nanaša na širšo okoljsko oceno, ki je zasnovana na Petersenovi (1992) RCE 

metodi, ki je narejena za ocenjevanje fizičnih in bioloških razmer nižinskih vodotokov, ki 

tečejo po kmetijsko obdelovalnih površinah. Ta del vprašalnika vsebuje 15 vprašanj, pri 

katerih odgovore točkujemo, glede na spremenjenost naravnega stanja vodotoka (1 - 

močno spremenjeno do 4 - naravno stanje).  

Drugi del vprašalnika se nanaša splošno na vse invazivne tujerodne rastlinske vrste na 

odseku, Določimo prisotnost teh rastlinskih vrst v obrežnem pasu in del obrežnega pasu, v 

katerem se pojavljajo. 

V tretjem delu vprašalnika smo s pomočjo Preglednice 2, izbrali in popisali prisotne 

invazivne tujerodne rastlinske vrste, ki smo jim določili fenološko fazo, vitalnost, 

življenjsko obliko, pogostost vrste na odseku, ter pojavnost glede na del obrežnega pasu. 

Pokrovnost posamezne vrste smo določili po Braun-Blanquet-u. 

4.3 OBDELAVA PODATKOV 

4.3.1 Širša okoljska ocena vodotoka in popis posameznih invazivnih vrst 

Podatke, pridobljene s pomočjo terenskega dela, smo z namenom analize prenesli v 

program MS Office Excel 2007, v tem okolju smo tudi pripravili grafično predstavitev 
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posameznih okoljskih parametrov, ta vsebuje: globino vode, hitrost vodnega toka, vodno 

vegetacijo in prisotnost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst glede na del obrežnega pasu. 

4.3.2 Pojavljanje in pogostost izbranih invazivnih vrst vzdolž reke Krke 

Po vnosu podatkov, o pojavljanju in obsegu pojavljanja izbranih invazivnih tujerodnih 

rastlinskih vrst, v program MS Office Excel 2007, smo jih obdelali z računalniškim 

programom, ki ga je priredil Milijan Šiško, po metodologiji, povzeti po Pall in Janauer 

(1995). Ta program nam je omogočil prikaz razporeditve invazivnih tujerodnih rastlinskih 

vrst po celotnem vodotoku.  

4.3.3 Kanonična korespondenčna analiza CCA  

Je metoda za ugotavljanje unimodialnega odnosa (Teer Braak, 1987) med vrstami 

(pojavnost oz. številčnost vrst) ter okoljskimi dejavniki (Teer Braak in Verdeschot, 1995). 

Najprej je bila izvedena korespondenčna analiza za odstranjenim trendom dca, pri kateri je 

bila dolžina gradienta daljša od 3, kar pomeni unimodialen odnos med organizmi, v našem 

primeru invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami in spremenljivko, v našem primeru 

okoljem.   

Odnose, med dejavniki in vrstami, prikažemo z ordinacijskim diagramom. Vektorji v 

diagramu prikazujejo vpliv določene spremenljivke na razporeditev invazivnih tujerodnih 

rastlinskih vrst. Daljši vektor pomeni večji vpliv spremenljivke na rastlinsko vrsto. Daljši, 

kot je vektor, večji je vpliv spremenljivke. Vrste, najbližje vektorju, so najbolj pod 

vplivom tega dejavnika. 
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5 REZULTATI 

5.1 ZNAČILNOSTI VODOTOKA KRKE 

5.1.1 Globina vode 

 

Slika 16: Delež globinskih razredov reke Krke. 

Reka Krka je na večini odsekov globlja od 100 cm (92 %), na nekaterih odsekih (7 %) je 

globina od 30-100 cm, tam so tudi opazni večji nanosi proda, do 30 cm je reka globoka le 

na odseku pri mostu v Krški vasi (1 %). 

5.1.2 Hitrost vodnega toka 

 

Slika 17: Delež hitrostnih razredov vodnega toka Krke. 
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Krka večinoma teče po ravninskem predelu, z majhnim strmcem, zato je tudi tok večinoma 

počasi tekoč (45 %). Na nekaterih odsekih komaj viden (40 %). Hitro tekoč je predvsem na 

plitvinah (16 %). 

5.1.3 Vodna vegetacija 

 

Slika 18: Delež različnih oblik vodne vegetacije v reki Krki. 

Vodna vegetacija večinoma sestoji iz vaskularnih rastlin (46 %) in zaplat alg, nekaj 

vaskularnih rastlin in malo mahu (47 %). Iz mahu in zaplat alg sestoji v 4 % v 3 % alge 

najdemo v tolmunih, vaskularne rastlinske vrste pa vzdolž roba. 
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5.1.4 Višina obrežne vegetacije 

 

Slika 19: Višina obrežne vegetacije na desnem bregu reke Krke 

Na desnem bregu prevladujejo drevesa nad 4 m (49 %), drevesa in grmičevje do 4 m višine 

najdemo na 33 % odsekov. Nizkorasle rastlinske vrste z grmičevjem do 2.5 m so prisotne 

na 6 % odsekov, najdemo tudi odsek, kjer prevladujejo zelišča do 1 m (1 %). 

 

Slika 20: Višina obrežne vegetacije na levem bregu reke Krke. 

Na levem bregu prav tako prevladujejo drevesa nad 4 m (45 %), tako kot na desnem bregu, 

so tudi na levem bregu drevesa in grmičevje na 33 % odsekov. Nizkorasle rastlinske vrste z 

grmičevjem do 2.5 m so na 11 % odsekov, v 10 % prevladujejo zelišča do 1 m.  
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5.1.5 Prisotnost invazivnih tujerodnih rastlin v obrežnem pasu  

 

 Slika 21: Prisotnost invazivnih tujerodnih rastlin v obrežnem pasu na desnem bregu reke Krke 

Na desnem bregu Krke se rastlinske vrste večinoma pojavljajo v nestrnjenih sestojih, kjer 

je prisotno več različnih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (59 %). Samo ena vrsta je 

prisotna v 10 % odsekov, v 7 % odstotkih odsekov so invazivne tujerodne vrste 

prevladovale. V 23 % odsekov invazivne tujerodne rastlinske vrste niso prisotne. 

 

Slika 22: Prisotnost invazivnih tujerodnih rastlin v obrežnem pasu na levem bregu reke Krke 

Na levem bregu Krke so najpogostejši (60 %) nestrjeni sestoji invazivnih tujerodnih 

rastlin, v katerih je prisotno več vrst invazivnih tujerodnih rastlin. Odseki, kjer je prisotna 

zgolj ena invazivna tujerodna rastlinska vrsta, so redkejši (17 %), v 15 % odsekov nismo 
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našli invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, na nasprotni strani so v 8 % invazivne 

tujerodne rastlinske vrste prevladujoče. 

5.1.6 Pojavnost invazivnih tujerodnih vrst glede na del obrežnega pasu 

 

Slika 23: Pojavnost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst glede na del obrežnega pasu za desni breg reke 

Krke 

Invazivne rastlinske vrste se na desnem bregu večinoma pojavljajo med ali na vegetaciji 

(58 %), v sklenjenem pasu neposredno ob vodi se pojavljajo le v 10 %, v 8 % invazivne 

tujerodne rastlinske vrste tvorijo strjene sestoje po vsej širini obrežnega pasu. Invazivne 

tujerodne rastlinske vrste se ne pojavijo v 23 % odsekov. 

 

Slika 24: Pojavnost invazivnih tujerodnih vrst glede na del obrežnega pasu za levi breg reke Krke 

Na levem bregu zopet prevladujejo invazivne tujerodne rastlinske vrste, ki se pojavljajo 

posamično, med ali na vegetaciji, v sklenjenem pasu neposredno ob vodi se pojavljajo v  
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10 %, strnjene sestoje tvorijo v 8 % odsekov. Na levem bregu je odstotek odsekov, kjer se 

invazivne tujerodne rastlinske vrste ne pojavljajo, manjši, in znaša 15 %. 

5.2 POPIS POSAMEZNIH INVAZIVNIH VRST V LETU 2012 

V obrežnem pasu reke Krke smo popisali 16 invazivnih tujerodnih rastlin, ki so 

predstavljene v spodnji tabeli. Nadalje jih bomo tudi predstavili njihovo prisotnost glede na 

to, na katerem bregu se pojavljajo in fenološko fazo rastlinske vrste. Našli smo tudi eno 

vrsto, ki ni na prvotnem seznamu  (Preglednica 2), ki je povzet po Joganu, 2007, in sicer 

vrsto Phytolacca americana. Največja prisotnost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst je 

na levem bregu. 

Obstaja možnost, da smo kakšno manj pogosto vrsto pri popisu spregledali. 

Preglednica 3: Seznam invazivnih tujerodnih vrst, popisanih ob reki Krki. 

Latinsko ime Okrajšava Slovensko ime 

Acer negundo L. Ace neg amerikanski javor 

Ambrosia artemisiifolia L.  Amb art pelinolistna žvrklja 

Aster novae-angliae L. Ast ang novoanglijska nebina  

Aster novi-belgii L. Ast bel virginijska nebina  

Bidens frondosa L. Bid fro črnoplodni mrkač 

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

Erigeron annuus (L.) Pers. Eri ann enoletna suholetnica 

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.  Fal jap japonski dresnik  

Helianthus tuberosus L. Hel tub laška repa, topinambur 

Impatiens glandulifera Royle  Imp gla žlezava nedotika 

Phytolacca americana L. Phy ame navadna barvilnica 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.  Par qui navadna vinika 

Robinia pseudacacia L. Rob pse robinja 

Rudbeckia laciniata L.  Rud lac deteljnolistna rudbekija 

Solidago canadensis L. Sol can kanadska zlata rozga 

Solidago gigantea Aiton  Sol gig orjaška zlata rozga 
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2.2.1 Prisotnost in pogostost pojavljanja invazivnih tujerodnih rastlin 

Slika 25 prikazuje razširjenost in pogostost pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst in 

njihovo razširjenost po posameznih odsekih, na levem in na desnem bregu. Višina stolpca 

prikazuje zastopanost vrste od 1 do 5. Iz slike lahko razberemo, da so invazivne tujerodne 

rastlinske vrste bolj zastopane na levem bregu, prisotnih je tudi več rastlinskih vrst, le 

razširjenost dveh najpogostejših je podobna. 
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0

Slika 25: Prisotnost in pogostost pojavljanja invazivnih tujerodnih rastlin na levem in desnem bregu reke Krke. 
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Ob reki Krki smo popisali 16 invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Skupno je bilo največ 

invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst prisotnih v zadnjem odseku številka 96, kjer smo 

popisali kar devet različnih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ter še na štirih odsekih, 

kjer smo popisali 8 različnih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Vrste so bolj zastopane 

na levem bregu, kjer smo tudi popisali več različnih vrst, 16, medtem, ko na desnem bregu 

le 12.  

Številčno najmanj zastopani sta vrsti Acer negundo in Phytolacca americana. Vrsta Acer 

negundo je prisotna le na treh odsekih, raste posamično. Vrsta Phytolacca americana je 

prisotna izključno na levem bregu in sicer jo najdemo na dveh odsekih. Izključno na levem 

bregu najdemo še obe vrsti aster, vrsto Aster novi-belgii na štirih odsekih in vrsto Aster 

novae-angliae na dveh odsekih.  

Vrsto Helianthus tuberosus smo popisali na obeh bregovih, na desnem bregu na enem 

odseku in na levem bregu na petih odsekih. V manjšem obsegu se je pojavljala tudi vrsta 

Rudbeckia laciniata, ki je prav tako prisotna na obeh bregovih, popisali smo jo na desnem 

bregu na enem odseku in na levem bregu na štirih odsekih. Prav tako na petih odsekih smo 

popisali vrsto Solidago canadensis, ki se je večinoma pojavljala v manjših sestojih, le na 

enem odseku, na levem bregu, je tvorila večji sestoj.  

Vrsta Parthenocissus quinquefolia je prisotna skupno na sedmih odsekih, bolj je zastopana 

na levem bregu, kjer smo jo popisali na šestih odsekih. Vrsta večinoma ne tvori gostih 

sestojev. Tudi vrsta Falopia japonica ni množično zastopana, prisotna je skupno na sedmih 

odsekih in je pogostejša na levem bregu, medtem ko vrsto Impatiens glandulifera najdemo 

izključno na levem bregu. prisotna je na osmih odsekih, vendar ne tvori večjih strnjenih 

sestojev. 

Pogostejša je vrsta Bidens frondosa, ki jo najdemo na obeh bregovih v podobnem številu in 

sicer na desnem bregu na desetih odsekih in na levem bregu na štirinajstih odsekih, 

pojavlja se večinoma posamično. V podobnem obsegu se pojavlja tudi vrsta Ambrosia 

artemisiifolia, ki jo prav tako najdemo na obeh bregovih. Na levem bregu je najdemo na 15 

odsekih in na desnem na 16. 

Vrsta Solidago gigantea se je pojavila na desnem bregu na treh odsekih in na levem bregu 

na štiriindvajsetih odsekih.  

 Najpogostejši sta vrsti Erigon annuus in Echinocystis lobata, obe vrsti se pojavljata na 

levem in desnem bregu. Vrsto Erigon annuus smo na desnem bregu popisali na 

triintridesetih odsekih in na levem bregu na tridesetih odsekih, vendar vrsta večinoma ne 

tvori večjih sestojev. Še pogostejša je vrsta Echinocystis lobata, ki jo na desnem bregu 

prisotna na 55 odsekih, na levem bregu na 69 odsekih in tvori večje ali manjše sestoje na 

obrežni vegetaciji. 
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5.2.2 Fenološka faza 

 

Slika 26: Primerjava fenoloških faz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na levem bregu reke Krke med 21.7 

in 30.8.2012 

 

Slika 27: Primerjava fenoloških faz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na levem bregu reke Krke med 21.7 

in 30.8.2012 
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Iz grafov lahko razberemo, da olesenele vrste: Robinia pseudacacia, Parthenocissus 

quinquefolia in Acer negundo cvetijo prej in so bile ob popisu že v fazi zrelosti. Vrsta 

Helianthus tuberosus in vrsta Ambrosia artemisiifolia cvetita kasneje in sta bili ob popisu v 

vegetativni fazi ali na začetku cvetenja. Vrsta Solidago gigantea in vrsta Solidago 

canadensis, so bile ob popisu v fazi začetka, do poznega cvetenja, tudi vrsta Falopia 

japonica je bila večinoma v fazi začetka cvetenja. Fenološka faza je odvisna tudi od 

mikrolokacije rastišč, saj na rast vplivajo različni dejavniki, kot so na primer svetloba, 

hranila in tudi pogostost košnje. Vrsti Erigon annuus in Ambrosia artemisiifolia navadno 

uspevata kljub redni košnji. Rastline so manjše in hitreje razvijejo cvetove in semena.  

5.2.2 Pogostost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst 

 

Slika 28: Pogostost invazivnih tujerodnih vrst na desnem bregu reke Krke. 

Na desnem bregu je najpogostejša vrsta Echinocystis lobata, ki se večinoma pojavlja v 

večjih sestojih, prav tako v večjih sestojih najdemo vrste Fallopia japonica, Ambrosia 

artemisiifolia, Robina pseudacacia in vrsto Erigon annuus, vendar manj pogosto. Vrste 

Rudbeckia laciniata, Solidago canadensis in vrsta Acer negundo se pojavljajo izključno 

posamezno.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fal jap Sol gig Sol canPar qui Rob
pse

Rud
lac

Amb
art

Eri ann Ech
lob

Bid fro Hel
tub

Ace
neg

Prevladujoča vrsta, ki se pojavlja v velikih strnjenih sestojih

Pogosta rastlina, pojavlja se v večih sestojih

Redka, največ 20 primerkov (majhni sestoji)

Posamična največ 5 primerkov (razpršeno)



 
Jordan B. Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst ... od Otočca do izliva Krke ... . 

Dipl.delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo. 2016 
 

 

40 
 

 

 

Slika 29: Pogostost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na levem bregu reke Krke  

Na levem bregu, je prav tako najpogostejša vrsta Echinocystis lobata, ki je tudi največkrat 

prisotna v velikih strnjenih sestojih, poleg nje v takih sestojih najdemo še vrsto Erigon 

annuus. Vrsta Rudbeckia laciniata na levem bregu tvori manjše sestoje, prav tako tudi 

vrsta Ambrosia artemisiifolia in vrsta Aster novi-belgii. Vrste Acer negundo, Helianthus 

tuberosus, Phytolacca americana, Parthenocissus quinquefolia in vrsta Solidago 

canadensis se pojavljajo razpršeno. 
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5.2.4 Pojavnost posameznih invazivnih tujerodnih vrst glede na del obrežnega pasu 

 

Slika 30: Pojavnost invazivnih tujerodnih vrst glede na del obrežnega pasu na desnem bregu. 

 

Slika 31: Pojavnost invazivnih tujerodnih vrst glede na del obrežnega pasu na levem bregu. 

Večina invazivnih tujerodnih rastlin se je pojavljala med obrežno vegetacijo in travnikov 

oz. obdelovalno površino ali potjo, ta trend je viden na obeh bregovih. Vrste, ki se tam 

pojavljajo so: Rudbeckia laciniata, Impatiens glandulifera, Solidago canadensis in vrsta 
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Solidago gigantea, obe vrsti aster, vrsta Phytolacca americana, vrsta Ambrosia 

artemisiifolia in vrsta Bidens frondosa.  

Vrsta Falopia japonica se pojavlja izključno v sklenjenem pasu neposredno ob vodi, in 

sicer najverjetneje zaradi njene sposobnosti hitrega širjenja in nespolnega razmnoževanja. 

Neposredno ob vodi in občasno tudi po vsej širini obrežnega pasu se pojavlja vrsta 

Echinocystis lobata, ki s svojim plezajočim steblom prekrije večino obrežne vegetacije.  

Posamično se pojavljajo vrsti Parthenocissus quinquefolia in Acer negundo, v nekaterih 

primerih se posamično pojavljajo še vrsti Bidens frondosa in Ambrosia artemisiifolia ter 

vrsta Robinia pseudacacia. 

5.2.5 Kanonična korespondenčna analiza (CCA) za desni breg 

Preglednica 3: Varianca matrike taksonov na desnem bregu reke Krke, ki jo pojasni posamezna 

spremenljivka. 

Spremenljivka 

Pojasnjena 

varianca 

(%) 

P 

Kumulativna 

pojasnjena varianca 

(%) 

Struktura bregov  0.13 0.02 2.42 

Hitrost vodnega toka 0.12 0.04 2.28 

Vodna vegetacija  0.19 0. 05 3.57 

 

Preglednica 4: Lastne vrednosti, kumulativni pojasnjeni odstotki varianc in korelacijski koeficienti obdelanih 

podatkov za desni breg Krke.  

Kanonična os 1 2 3 4 

Vsota 

lastnih 

vrednosti 

Lastne vrednosti 0.320 0.075 0.045 0.749 4.082 

Korelacijski koeficient - okoljske 

spremenljivke 
0.656 0.365 0.304 0.000  

Kumulativni pojasnjeni odstotek variance 

taksonov 
7.8 9.7 10.8 29.1  

Kumulativni pojasnjeni odstotek variance 

relacije: takson - okolje 
72.8 89.8 100.0 0.0  
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Slika 32: CCA ordinacijski diagram z izbranimi dejavniki okolja in taksoni invazivnih tujerodnih rastlin na 

desnem bregu reke Krke. 

V diagram so vključeni trije najpomembnejši dejavniki: hitrost vodnega toka, vodna 

vegetacija in struktura bregov. Ti najbolje pojasnjujejo razporeditev in pogostost 

pojavljanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, točke pa predstavljajo optimume vrst. 

Vrsta Robinia pseudacacia se pojavlja na manj spremenjenih območjih, med tem, ko se 

predvsem vrsti Solidago gigantea in Solidago canadensis pojavljajo na bolj spremenjenih 
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območjih. Na vrsti Erigon annuus in Echinocystis lobata vpliva vodna vegetacija in 

struktura bregov, ob bolj spremenjenih območjih se pojavlja še vrsta Bidens frondosa. 

5.2.6 CCA za levi breg  

Preglednica 5: Varianca matrike taksonov na levem bregu reke Krke, ki jo pojasni posamezna spremenljivka. 

Spremenljivka 
Pojasnjena 

varianca (%) 
P 

Kumulativna pojasnjena 

varianca (%) 

Vrsta posegov v rečni breg 0.34 0.001 3.74 

Brzice in tolmuni ali meandri 0.26 0.001 3.01 

Struktura bregov 0.23 0.003 2.75 

Sklenjenost obrežne vegetacije 0.30 0.004 3.40 

Spremembe struge 0.20 0.011 2.50 

Raba zemljišča neposredno za 

obrežnim pasom 
0.17 0.022 2.24 

Spodjedanje bregov 0.17 0.035 2.10 

 

Kanonična korespondenčna analiza nam pokaže, kateri okoljski dejavniki najbolje 

pojasnjujejo razporeditev in pogostost pojavljanja invazivne tujerodne rastlinske vrste. V 

matriko je vključenih 14 spremenljivk. Največji delež variabilnosti smo pojasnili z posegi 

v rečni breg. Statistično značilni so še sklenjenost obrežne vegetacije, pojavnost brzic in 

tolmunov ali meandrov ter struktura bregov. 

Preglednica 6: Lastne vrednosti, kumulativni pojasnjeni odstotki varianc in korelacijski koeficienti obdelanih 

podatkov za levi breg Krke. 

Kanonična os 
1      2      3      4 

Vsota 

lastnih 

vrednosti 

 Lastne vrednosti 0.586  0.293  0.268  0.148         6.971 

Korelacijski koeficient - okoljske 

spremenljivke 
 0.801  0.613  0.607  0.490 
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Štiri kanonične osi predstavljajo štiri možna stanja nekega dejavnika, najvišjo lastno 

vrednost in smer najdemo na osi 1, kjer so niše najbolj ločene na točki 4 so niše najmanj 

ločene. Skupno smo statistično značilno pojasnili 97,3 odstotka variance taksonov, s prvo 

osjo 44 odstotkov, s prvo in drugo osjo 66,1 odstotka in skupaj s tretjo osjo 86,2 odstotka. 

 

 Kumulativni pojasnjeni odstotek variance 

taksonov 
8.4  12.6   16.5   18.6 

 

  Kumulativni pojasnjeni odstotek 

variance relacije: takson - okolje 
  44.0   66.1  86.2 97.3 
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Pojavljanje vrste Erigon annuus, vrste Helianthus tuberosus ostane pri srednjih vrednostih 

kar kaže na to, da imajo okoljski dejavniki malo vpliva na njihovo razmnoževanje. 

Nekatere vrste so bile tja zanesene že pred časom in so ustvarile novo okolje, v katerem se 

uspešno razmnožujejo brez posegov človeka. Vrsta Ambrosia artemisiifolia se pojavlja pri 

srednjih vrednostih, kar kaže na njeno sposobnost razširjenja in prilagajanja okolju. 
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Slika 33: CCA ordinacijski diagram z izbranimi dejavniki okolja in taksoni invazivnih tujerodnih rastlin na levem bregu reke Krke. 
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5.3 PRIMERJAVA RAZŠIRJENOSTI IZBRANIH INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLINSKIH  

VRST  NA IZBRANIH ODSEKIH MED LETOMA 2012 IN 2014 

Pri ponovnem popisu invazivnih tujerodnih vrst smo ugotovili, da sta se od popisa iz leta 

2012, na desnem bregu, pojavili dve novi vrsti, ki ob takratnem popisu nista bili prisotni. 

In sicer vrsta Cuscuta campestris in vrsta Ailanthus altissima. Opazili smo tudi, da se je 

razširjenost vrste Robinia pseudacacia povečala, našli smo jo na odseku, na katerem v letu 

2012 ni bila prisotna. Razlog za to je, da je del obrežnega pasu na tem odseku neobdelan 

oz. v fazi zaraščanja, v združbi pa prevladujejo mlade rastlinske vrste Robinia pseudacacia 

in vrsta Solidago gigantea, ki je bila sicer prisotna že ob popisu leta 2012.  

 

Slika 34: Primerjava razširjenosti invazivnih tujerodnih rastlin na desnem bregu v letih 2014 in 2012. 
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7 DISKUSIJA 

Reka Krka je na splošno počasi tekoča reka, katera globina večinoma presega 100 cm, v 

spodnjem toku tvori meandre. Reka večinoma ni regulirana, posegi v breg so večinoma le 

ob mostovih in na posameznih odsekih, kjer so urejena kopališča ali kampi. Večji del 

pregledovanega vodotoka redno poplavlja, vsaj dvakrat letno, kar ima močan vpliv na 

rastlinske vrste, saj jim na eni strani omogoča razširjanje semen in vegetativnih delov, na 

drugi strani pa lahko rastlinsko vrsto uniči preden dokonča cikel in ji s tem onemogoči 

razmnoževanje. To je najbolj opazno pri vrsti Echinocystis lobata. Njena rastna sezona je 

med dvema viškoma pretoka in se po jesenskih poplavah več ne obnovi, njene sestoje 

prerastejo koprive (lastno opažanje).  

Odseke smo večinoma pregledovali na obeh bregovih. Na nekaterih delih, kjer je bil breg 

nedostopen, smo pregledovali na dostopnejšem od bregov. Bregovi so večinoma imeli od 

1-5 m široko obrežno vegetacijo. V zaledju prevladujejo pašne in obdelovalne površine: 

Na določenih odsekih je zaledje poraslo z gozdom (nižinski poplavni gozd). 

Vrste in njihova razširjenost so se razlikovale, glede na breg in tudi po odsekih. Na desnem 

bregu smo tako leta 2012 popisali 13 vrst invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, leta 2014 

pa še dodatni dve vrsti. Na levem bregu smo popisali 16 rastlinskih vrst. 

Popisali smo naslednje rastlinske vrste: Acer negundo, Ailanthus altissima, Ambrosia 

artemisiifolia, Aster novae-angliae, Aster novi-belgii, Bidens frondosa, Cuscuta 

campestris, Echinocystis lobata, Erigeron annuus, Falopia japonica, Helianthus 

tuberosus, Impatiens glandulifera, Phytolacca americana, Parthenocissus quinquefolia, 

Robinia pseudacacia, Rudbeckia laciniata, Solidago canadensis in gigantea. Vrsti 

Ailanthus altissima in Cuscuta campestris leta 2012 nista bili prisotni. Vrsto Ailanthus 

altissima smo pri pregledu leta 2012 najverjetneje spregledali. 

V večini primerov se invazivne tujerodne rastlinske vrste pojavljajo med obrežno 

vegetacijo in potjo oz. obdelovalno površino, izjema je vrsta Echinocystis lobata, ki se 

pojavlja med ali na obrežni vegetaciji, ne glede na to, ali so to zelišča ali drevje. Ta vrsta je 

tudi prevladovala na več odsekih in tvorila goste sestoje na obeh bregovih. Rastlina si sama 

ustvarja primerne razmere za rast, saj je, po ugotovitvah Piberčnik (2014), temperatura 

zraka na mestih kjer raste višja, rastlina tudi maksimalno izkoristi sončno svetlobo in 
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spremeni sevalne razmere v sestoju. Njena semena so relativno težka in se najučinkovitejše 

razširjajo v času poplav (Klotz, 2007). S temi ugotovitvami lahko pojasnimo nenehno 

širjenje in povečevanje števila rastlin, saj smo jo leta 2014 v primerjavi z letom 2012 našli 

na več odsekih.  

Vrsta Erigon annuus se pojavlja bolj ali manj enakomerno, skozi celoten vodotok: Pogosta 

je tudi v zgornjem toku (Brčon, 2013), na pogostost vrste vpliva tudi kmetijstvo. V 

raziskavi, ki so jo izvedli med letoma 2005 in 2010, so kitajski raziskovalci ugotovili, da 

na razširjenost posameznih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst pozitivno vpliva količina 

umetnih gnojil in herbicidov, ki jih nanesejo na kmetijske površine, uporaba kmetijske 

mehanizacije, gostota prometa in višja srednja letna temperatura (Chen in sod., 2013). 

Vrsti Erigeron annuus pri razširjanju koristi redno dognojevanje z umetnimi gnojili (Chen 

in sod., 2013). To je tudi razlog, da se je pojavnost vrste v primerjavi z letom 2012 še 

povečala. Vrsta Erigeron annuus pogosto tvori združbe skupaj z vrsto Robinia 

pseudacacia, ki je v obrežnem pasu pogosta, sicer je pogostejša v zgornjem toku (Brčon, 

2013). Vrsta Robinia pseudacacia se v spodnjem toku bolj množično pojavlja od Otočca 

do Kronovega, nato še od Boršta naprej in na zadnjih odsekih, pri izlivu. Pogosto se 

pojavlja kot pionirska vrsta na območjih, ki jih je človek degradiral in opustil. S tem 

spremeni okolje in omogoči rast izključno nitrofilom. Ta težnja je bil opazna tudi ob 

primerjavi rezultatov med letoma 2012 in 2014, saj smo ob popisu leta 2014 našli na 

opuščenem kmetijskem zemljišču (odsek 4), ki je bilo leta 2012 še v uporabi. Rastline so 

večinoma enoletne sejanke. Ta odsek je lep prikaz vpliva kmetijstva na obrežno vegetacijo, 

saj ob redni košnji vrsta ne bi imela pogojev za rast.  

Med pogostejšimi invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami sta še vrsta Bidens 

frondosa in vrsta Ambrosia artemisiifolia, ki se podobno kot vrsta Erigon annuus 

pojavljata na robovih njiv in kmetijskih površinah. Pojavljata se na obeh bregovih v 

podobnem obsegu. V primerjavi z zgornjim tokom (Brčon, 2013) sta v spodnjem toku bolj 

množično zastopana. V primerjavi z letom 2014 se je njihovo število povečalo. Pri 

omejevanju širjenja obeh vrst je ključnega pomena pravočasna košnja. S pravočasno 

košnjo in mehanskim odstranjevanjem lahko omejimo širjenje tudi pri vrsti Ambrosia 

artemisiifolia. Pri tej vrsti semena ob ugodnih razmerah vzkalijo že v nekaj urah, vendar se 

pri rednem odstranjevanju količina semen v tleh zmanjšuje (Strgulc Krajšek in Batič, 
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2014). Tudi vrsta Solidago gigantea je ima velik vpliv na okolje, saj se tudi zaradi 

nespolnega razmnoževanja izjemno hitro širi po obrežnih conah in ruderalnih zemljiščih. 

Ob reki Krki je najdemo v večji meri na levem bregu, kjer so tudi posegi v rečni breg 

pogostejši.  

V največji meri na pojavljanje invazivnih tujerodnih rastlin vpliva struktura bregov, 

obrežna vegetacija, posegi v rečni breg, sklenjenost obrežne vegetacije in spremembe 

struge. Vsi ti dejavniki so večinoma odvisni od človekovega poseganja v naravno okolje. 

Človek s svojim delom v okolje zavedno ali nezavedno prinaša nove vrste, ki jim tako 

omogoči dostop do hranil, saj večinoma invazivne tujerodne vrste rastlin izhajajo iz 

produktivnih habitatov ali imajo široke niše produktivnosti (Dostal in sod., 2013). 

Visoko številčno in vrstno pestro zastopanost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v 

obrežem pasu v spodnjem toku reke Krke, lahko pojasnimo z okoljskega vidika, saj je 

Zelnik (2012) zapisal ugotovitev, da so najbolj okužena območja obrežnih pasov ter 

poplavni in močvirski gozdovi. Levi breg reke Krke v spodnjem delu je stičišče teh 

habitatov in rastlinam nudi zadostno količino hranil in vode za njihovo nemoteno 

razmnoževanje. Visoke vode pa predstavljajo še dodatno pot razširjanja semen.  
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6 SKLEPI 

V raziskavi smo preverjali tri hipoteze. 

Prvo hipotezo, ki je predvidevala, da se bojo v obrežnem pasu pojavljale številne različne 

invazivne tujerodne rastlinske vrste, njihova pojavnost bo povezana z razmerami v 

obrežnem pasu in zaledju, lahko potrdimo. V obrežnem pasu reke Krke smo tako popisali 

16 različnih vrst invazivnih rastlin v letu 2012 in še dodatni dve v letu 2014. Rastlinske 

vrste, ki smo jih popisali so: Acer negundo, Ailanthus altissima, Ambrosia artemisiifolia, 

Aster novae-angliae, Aster novi-belgii, Bidens frondosa, Cuscuta campestris, Echinocystis 

lobata, Erigeron annuus, Falopia japonica, Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera, 

Phytolacca americana, Parthenocissus quinquefolia, Robinia pseudacacia, Rudbeckia 

laciniata, Solidago canadensis in gigantea. Vrsti Ailanthus altissima in Cuscuta 

campestris leta 2012 nismo opazili. 

Zastopanost se je med levim in desnim bregom razlikovala. Odvisna je od dejavnikov 

okolja, na levem bregu predvsem od vrste posegov v rečni breg, brzic, tolmunov ali 

meandrov, sklenjenosti obrežne vegetacije in spremembe struge, na desnem pa od strukture 

bregov. 

Druga hipoteza je predvidevala, da se bo številčna zastopanost različnih invazivnih 

tujerodnih vrst po toku navzdol spreminjala. Hipotezo lahko ovržemo, saj je po toku 

navzdol več nihanj, ne samo po toku navzdol ali navzgor, kljub temu opazimo na levem 

bregu največje število invazivnih tujerodnih vrst na zadnjem odseku pred izlivom. 

Zadnja, tretja hipoteza predvideva, da bo številčno, na obeh bregovih, v izbranem delu reke 

Krke, najbolj zastopana vrsta Echinocystis lobata. Hipotezo lahko potrdimo. 
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7 PRENOS PRIDOBLJENEGA ZNANJA NA POUČEVANJE V OSNOVNI ŠOLI 

7.1 PREGLED UČNEGA NAČRTA 

Analiza učnih načrtov za naravoslovje za 6. in 7. razred osnovne šole in biologije, za 8. in 

9. razred sem ugotovila, da bi temo invazivnih tujerodnih vrst lahko uporabila pri obeh 

predmetih. 

7.1.1 Naravoslovje, 6. razred 

Pri naravoslovju je vsebinski sklop ''živa narava'', ta vsebuje več operativnih ciljev, iz njih 

sem izpisala le nekaj, ki se mi zdijo najbolj povezani z obravnavano tematiko. Tematiko se 

mi zdi smiselno vpletati skozi celoten učni načrt, saj tako učenci znanje povežejo in 

utrdijo. 

7.1.1.1 Operativni cilji, ki jih je smiselno uporabiti pri razlagi invazivnih tujerodnih 

rastlinskih vrst 

Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin 

Učenci: 

 razumejo osnovne razlike med spolnim in nespolnim razmnoževanjem ter prednosti 

in slabosti obeh, 

 spoznajo primere nespolnega razmnoževanja v naravi in da človek sposobnost 

rastlin za nespolno razmnoževanje uporablja za umetno razmnoževanje 

(podtaknjenci), 

 povežejo problem prenosa peloda in razširjanja semen s pritrjenim načinom 

življenja rastlin. 

Podani vsebinski sklopi se najbolje ujemajo z tematiko invazivnih tujerodnih rastlinskih 

vrst, ker so to rastlinske vrste, ki v veliki meri uporabljajo nespolno razmnoževanje ali 

proizvajajo velike količine semen. Tematiko bi učencem približala skozi spoznavanje 

različnih rastlinskih vrst in njihovim obnašanjem v okolju. Zagotovo je večina že slišala za 

ambrozijo, ali katero drugo vrsto, ki se nenadzorovano širi v naravno okolje. Na ta način z 

učenci pridemo do ugotovitev na kakšen način se posamezna rastlinska vrsta razmnožuje in 

kaj ji omogoča, da se tako širi. 
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Razvrščanje rastlin 

Učenci: 

 spoznajo in uporabijo osnovna merila za razvrščanje rastlin, 

 razvrstijo rastlinske vrste v bližnjem ekosistemu v širše sistematske kategorije s 

pomočjo določevalnih ključev. 

 Pri pouku bi najprej uporabila metodo razgovora, kasneje, tudi praktičnega dela, odvisno 

od letnega časa in bližnje okolice šole, bi bilo smiselno načrtovati spoznavanje rastlinskih 

vrst zunaj. Učence razdelimo v skupine. Vsaki skupini nato damo en obroč, ki predstavlja 

območje, katerega obravnavajo ter določevalne ključe, s katerimi si pomagajo. Njihova 

naloga je, da prepoznajo pogoste rastlinske vrste, katere si tudi zapišejo. V kolikor so 

prisotne tudi invazivne tujerodne rastlinske vrste jih opozorimo, naj bodo pozorni tudi na 

gostoto posameznih rastlinskih vrst. So te prevladujoče ali izstopajo. 

Neživi dejavniki okolja 

Učenci: 

 spoznajo, da neživi dejavniki okolja določajo bivalne razmere za živa bitja in 

vplivajo na njihov način življenja (na primer rastlinske vrste na vlažnih rastiščih 

uspevajo drugačne rastlinske vrste kot v suhih 

Prilagoditve rastlinskih vrst na okolje 

Učenci:   

 razumejo raznolikost zgradbe rastlinskih vrst, glede na prilagoditve na okolje 

 spoznajo razliko med enoletnicami in trajnicami ter pomen založnih tkiv in organov 

za preživetje neugodnih razmer 

 spoznajo razlike in podobnosti ,v strategiji preživetja, med zelnatimi in lesnimi 

rastlinami, 

 spoznajo, da rastlinske vrste ogrožajo bolezni (virusne, bakterijske, glivične). 

Neživi dejavniki okolja in prilagoditve rastlin na okolje sta sklopa, kjer lahko učenci 

dokončno povežejo problematiko invazivnih tujerodnih rastlin s tem kako je do te 

problematike prišlo. Prav tako spoznajo kakšne so prilagoditve domorodnih in tujerodnih 
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rastlin. V učni pripravi bom ta zaključek prikazala skozi didaktično igro. Učenci se 

postavijo v vlogo rastlinske vrste in na ta način lažje spoznajo in razumejo, kako na vrsto 

vplivajo različni dejavniki ter tudi kako rastlinske vrste vplivajo ena na drugo.  

Igra je nastala po modelu: Race to Displace: A Game to Model the Effects of Invasive 

Species on Plant Communities, Hopwood in sod. 2013. 

7.1.2 Didaktična igra: Bitka za prevlado 

Igra je namenjena za utrjevanje snovi ali kot uvodna motivacija v rastlinski svet, odvisno 

od predznanja učencev. Prav tako lahko odvisno od stopnje predznanja učencev najprej 

temeljito predstavimo vsako posamezno vrsto in tudi razložimo njihove lastnosti. Igra je 

nastala po modelu: Race to Displace: A Game to Model the Effects of Invasive Species on 

Plant Communities, Hopwood in sod. 2013. 

Viri, ki jih rastlinska vrsta potrebuje za preživetje, kot so svetloba, voda, tla in hranila, so 

predstavljena na karticah. Kartica je na neki način nadomestek kocke. Igra se začne tako, 

da vsak od učencev potegne kartico in ravna po navodilih na njej. Učenec potegne kartico 

vsakič, ko je na vrsti. Razen, ko navodila na igralni plošči zahtevajo drugače. Na plošči je 

še dodatno predstavljenih pet dejavnikov, ki omogočajo ali onemogočajo rastlinski vrsti 

naselitev na novem območju. To je odvisno od lastnosti rastlinske vrste in je zapisano na 

kartici s profilom rastlinske vrste. Ti dejavniki so: proizvodnja semen, naselitev v gozdu, 

naselitev suhih območij, naselitev na robu njive in poznopomladanska zmrzal.  

Učila in učni pripomočki 

Igro se lahko igra šest učencev. Število kartic, žetonov in podlog za igro prilagodimo 

številu učencev.  

Na skupino šestih učencev potrebujemo: 

 Igralno ploščo (slika 35) 

 6 žetonov za igro (slika 41) 

 6 kartic s profilom rastlinske vrste (slike 38, 39, 40) 

 98 akcijskih kartic (slika 36 in 37) 

 Akcijske kartice za urejanje okolja (ni nujno, odvisno od hitrosti igre). 
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Učence najprej razdelimo v skupine, šest učencev na skupino. Nato razdelimo material in 

navodila za igro. Razvrstitev rastlin si učenci zapisujejo v zvezek.   

 

Slika 35: Igralna plošča (prirejeno po: Hopwood in sod., 2013). 
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Slika 36: Akcijske kartice prvi sklop (prirejeno po: Hopwood in sod., 2013) 

Slika 37: Akcijske kartice: drugi sklop (prirejeno po: Hopwood in sod., 2013). 
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Slika 38: Kartici s profilom rastlin (prirejeno po: Hopwood in sod., 2013). 

 

Slika 39: Kartici s profilom rastlin (prirejeno po: Hopwood in sod., 2013). 
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Slika 40: Kartici s profilom rastlin (prirejeno po: Hopwood in sod., 2013). 

 

Slika 41: Žetoni z rastlinskimi vrstami (prirejeno po: Hopwood in sod., 2013). 

Navodila za igro 

Cilj igre je, da si rastlinska vrsta z največjo populacijo v skupnosti šestih rastlin. Največjo 

populacijo ima vrsta, ki prva doseže cilj in zmaga. Dodatne kartice v drugem poizkusu 

Urejanje okolja dodajo nekaj prednosti domorodnim rastlinam, zato primerjajte rezultate.  

(1) Najprej izberi en žeton, in kartico s profilom izbrane rastlinske vrste. (2) Položi žeton 

na start. (3) Premešaj akcijske kartice in jih položi na start. (4) Na začetku vsakega kroga 

potegni eno karto. Karte vlečete v naslednjem vrstnem redu: navadna nedotika, velika 

kopriva, ivanjščica, žlezava nedotika, japonski dresnik in ambrozija. (5) Ko pristaneš na 
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prostoru, ki vsebuje dogodek poglej na profilno kartico rastlinske vrste, tam piše kako se 

odzoveš. (6) Nekatere kartice so tekmovalne, v tem primeru poglej navodila na profilni 

kartici rastlinske vrste. (7) V kolikor zmanjka akcijskih kartic jih znova premešajte in 

ponovno uporabite že uporabljene. (8) Prvi, ki doseže cilj zmaga. Po tem, ko učenec 

doseže cilj, si vrste razvrstite, od tistih z najmanjšo populacijo (najdlje od cilja) do tistih z 

največjo (najbližje cilja). (9) Igro odigrajte najmanj trikrat, enkrat med akcijske karte 

vmešajte še karto urejanje okolja in spremljajte kako ta karta vpliva na potek igre.  

Analiza rezultatov in diskusija 

Skupine poročajo o rezultatih, učitelj rezultate in razvrstitev rastlin zapiše na tablo. Nato 

skupaj z učenci ugotavlja, zakaj je prišlo do takih rezultatov. Skupaj ugotovijo kakšne 

prednosti imajo vrste, ki so zmagovalne in katere so slabosti teh vrst. Pogovorimo se še o 

dejavnikih, ki jih predstavljajo akcijske kartice.  

Skozi igro pri učencih spodbudimo kritično razmišljanje, analiziranje podatkov in 

sklepanje na podlagi primerov. Prav tako lahko ocenijo zanesljivost podatkov, ki smo jih 

pridobili na ta način in jih tudi interpretirajo. Učenci se tudi zavejo okoljske problematike 

invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihovega vpliva na okolje. Menim, da bi bilo 

mogoče to igro zelo uspešno integrirati v pouk naravoslovja, kot motivacijski uvod v učno 

snov ali utrjevanje učne snovi.    
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PRILOGA 

PRILOGA A: Vprašalnik za oceno zgradbe obrežnega pasu je osnovan na 

Petersenovi (1992) RCE metodi. Priredile in dopolnile so ga: Alenka Gaberščik, Maja 

Haler in Valentina Klenovšek Mavrič. 

 

Hitrost vodnega toka Globina vodnega toka 

  I ni viden skoraj stoječ, vrtinec                                0-30 cm 

         II komaj viden tok zelo šibek, vendar 

viden 

30-100 cm 

  III počasi tekoč tok viden, površina 

vode gladka 

>100 cm 

  IV hitro tekoč voda srednje razburkana 

  V deroč voda razburkana 

  VI hudourniški voda zelo razburkana 

 

 

Raba zemljišča neposredno za obrežno vegetacijo RCE 

 Nespremenjena (prvotna), sestoji gozda, naravna mokrišča, 

in/ali močvirja 

 Izmenjavanje pašnih površin, gozdov in močvirij, nekaj 

obdelovalnih površin 

 Izmenjavanje obdelovalnih (polj) in pašnih površin /Zemljišče 

je v fazi zaraščanja 

 Prevladujejo obdelovalne površine in posamezne hiše 

 Urbane površine 



 

 
 

 

Širina cone obrežne vegetacije od roba struge 

do polj RCE 

 Poplavna obrežna ali gozdna vegetacija > 

30 m širine 

 Poplavna obrežna ali gozdna vegetacija od 5 

do 30 m širine 

 Poplavna obrežna ali gozdna vegetacija od 1 

do 5 m širine 

 Poplavne obrežne ali gozdne vegetacije ni 

 

Sklenjenost obrežne vegetacije RCE (ne vem če je žleb pravi izraz) 

 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  RCE 

 > 90 % pokrovnosti predstavljajo nepionirska drevesa ali grmovja ali močvirske 

rastline 

 Različne pionirske vrste vzdolž struge z drevesi v ozadju 

 Vegetacija travnatih vrst in redka pionirska drevesa ali grmovja 

 Travnata vegetacija nekaj dreves ali grmovja 

 

Oblika struge  RCE 

 Zadostna za sedanje in najvišje letne pretoke, širina/ globina < 7 

 Ustrezna, z redkimi preplavljanji bregov, širina/globina 8 do 15 

 Komaj vzdržuje sedanje najvišje pretoke, širina/globina 15-25 

 Preplavljanje bregov običajno, širina/globina > 25, ali pa je vodotok kanaliziran 



 

 
 

 

Spremembe rečne struge (podobno kot breg) 

 Naravna  

 Poglobljena/ razširjena 

 jezovi iz naravnih materialov  

 umetni jezovi (betonirani)  

 

Struktura bregov RCE 

 Stabilna, iz skal in zemlje, čvrsto utrjena s travo, grmičevjem in drevesnimi 

koreninami 

 Čvrsta bregova, vendar rahlo utrjena z koreninami travi in grmičevja 

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

 Nestabilna bregova iz rahle zemlje ali peska, ki se hitro premakneta 

 

Vrsta posegov v rečni breg 

 Ni vidnih posegov v rečni breg  

 Spremenjen breg v prečni smeri 

 Kamnita utrditev vzdolž reke 

 Betonska utrditev vzdolž reke 

 Drugo: 

 

 

Spodjedanje bregov RCE 

 Spodjedanja ni 

 Zajedanje le na zavojih in ožinah 

 Pogosto zajedanje, spodjedanje bregov in korenin 

 Močno spodjedanje in rušenje 

 



 

 
 

Brzice in tolmuni ali meandri RCE 

 Izraziti, na razdalji 5 do 7-kratne širine vodotoka 

 Nepravilno razporejeni 

 Dolgi tolmuni, ki ločujejo kratke brzice, odsotnost meandrov 

 Odsotnost meadrov in brzic ali tolmunov ali pa je vodotok kanaliziran 

 

Vodna vegetacija RCE 

 Če je prisotna - sestoji iz mahu in zaplat alg 

 Alge prevladujejo v tolmunih, vaskularne rastline pa vzdolž roba 

 Prisotnost zaplat alg, nekaj vaskularnih rastlin, malo mahu 

 Vaskulare rastline prevladujejo v strugi 

 

Višina obrežne vegetacije  

 Prevladujejo zelišča do 1 m 

 Nizkorasle rastline z grmičevjem do 2,5 m 

 Drevesa in grmičevje do 4 m 

 Drevesa nad 4 m 

 

Izraba tal v zaledju  

 Zaledje poraslo z gozdom in/ali močvirji  

 Košeni travniki/pašniki, gozdovi/močvirja malo obdelovalnih površin 

 Obdelovalne površine, košeni travniki/pašniki, posamezne hiše 

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

 

Prevladujoče rastline obrežnega pasu Drugo/Posebne značilnosti (popis vrst) 

 

 

 



 

 
 

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  

Gostota rastlin  

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 

 

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 invazivnih vrst glede na del obrežnega pasu  (za vse) 

 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 

 


