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POVZETEK 

V Sloveniji po podatkih Male flore Slovenije (Wraber, 2007) uspevajo štiri vrste rodu 

Diplotaxis, in sicer D. muralis, D. tenuifolia, D. erucoides in D. viminea. Njihovo 

razlikovanje je zahtevno, v določevalnem ključu pa ni dovolj zanesljivih določevalnih znakov. 

Iz literature, ki obravnava floro sosednjih držav, sem zbrala znake, po katerih omenjene vrste 

ločijo v tujini, in te znake preverila na herbarijskih polah herbarija LJU. V zbirki je bilo 48 

herbarijskih pol. Ker je bil v nekaterih polah herbarijski material različnih vrst, sem imela na 

koncu 53 herbarijskih pol, od tega sta dve vsebovali primerke vrste D. erucoides, 25 D. 

muralis in 25 D. tenuifolia. Največ napačnih določitev je bilo pri vrstah D. muralis in D. 

tenuifolia. V herbarijski zbirki vrsta D. viminea ni zastopana. Na pregledanem materialu sem 

nekatere znake tudi izmerila, da sem ugotovila, ali nedvoumno razlikujejo med težje 

določljivima vrstama D. muralis in D. tenuifolia. Na podlagi rezultatov sem izdelala 

določevalni ključ, ki je primeren za ločevanje med vsemi štirimi vrstami dvoredcev. D. 

viminea se od ostalih vrst loči po velikosti cvetnih listov, ki so manjši kot pri ostalih vrstah, 

jalovih zunanjih prašnikih in neolistanem steblu. Vrsto D. erucoides zanesljivo ločimo po 

belkastih zadebelitvah na konicah listnih segmentov. Za ločevanje med vrstama D. muralis in 

D. tenuifolia so se kot zanesljivi znaki izkazali prisotnost oz. dolžina karpofora, ki je daljši pri 

vrsti D. tenuifolia; dolžini prašnic, ki so prav tako daljše pri vrsti D. tenuifolia ter dolžini 

venčnih in čašnih listov, ki so daljši pri D. tenuifolia. Na podlagi podatkov iz herbarijskih pol 

sem izdelala tudi zemljevid razširjenosti vrst na območju Slovenije. D. tenuifolia in D. 

muralis uspevata v večjem delu Slovenije. Vrsti nista prisotni na skrajnem severovzhodu in 

jugovzhodu države. Vrsta D. erucoides naj bi bila prisotna le na območju Ljubljane, podatek o 

prisotnosti vrste je star skoraj 100 let. Kasneje vrste niso več opazili. Za zanesljivejšo sliko 

razširjenosti bi potrebovali več podatkov o razširjenosti vrst.  

 

KLJUČNE BESEDE: Diplotaxis, dvoredec, revizija herbarija, določevalni ključ, zemljevid 

razširjenosti. 
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SUMMARY 

According to the data in Mala flora Slovenije (Wraber, 2007) four species of the genus 

Diplotaxis named D. muralis, D. tenuifolia, D. erucoides and D. viminea grow in Slovenia. 

The determination of the specimen is often difficult due to the lack of reliable determination 

characters. I have gathered the discriminative characters from floras and determination keys 

from neighbouring countries and checked them on the herbarium material from Herbarium 

LJU. I have examined 53 herbarium sheets, two of them were D. erucoides, 25 D. muralis and 

25 D. tenuifolia. 9,5 % of plants, previously identified as D. muralis, were in fact D. 

tenuifolia, and 15 % of plants, previously identified as D. tenuifolia proved to be D. muralis. 

Both of D. erucoides sheets were correctly identified.  D. viminea is not represented in the 

herbarium collection. I have measured 9 morphological characters in 50 plants of the 

herbarium material of D. muralis and D. tenuifolia. Based on the results, I have created an 

identification key, for the species that thrive in Slovenia. D. viminea is differentiated from 

other species by the size of the petals which are smaller compared to other species, by having 

sterile outer stamens, and by a leafless stem. D. erucoides can be reliably recognized by the 

whitish thickenings on the tips of the teeth of leaf margin. Reliable discriminative characters 

for D. muralis and D. tenuifolia are also: the presence or the length of the carpophore, which 

is longer on the species D. tenuifolia, the length of the anthers, which are longer on D. 

tenuifolia and the length of the petals and sepals, which are also longer on D. tenuifolia. 

Based on the data from the herbarium labels a distribution map of Diplotaxis species in 

Slovenia was made. D. tenuifolia and D. muralis grow in most parts of the country but there 

are no herbarium data for the north-easternmost and southeast part. D. erucoides was found in 

the area of the city of Ljubljana almost 100 years ago and was never observed afterwards. To 

get the representative distribution map of the species, additional field data should be collected.  

 

KEY WORDS: Diplotaxis, wall-rocket, revision of herbarium, identification key, distribution 

map. 
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1. UVOD 

Vrste rodu Diplotaxis (dvoredec) spadajo v družino križnic. Na območju Evrope se pojavlja 

11 vrst, večina jih uspeva v toplejših območjih Pirenejskega polotoka in Sredozemlja. Le 

nekaj vrst najdemo tudi v severnejšem delu Evrope (Heywood, Akeroyd in Martinez-Laborde, 

1993).  

Vrste rodu Diplotaxis, ki jim pravimo tudi neprava rukola, se tako kot vrsta Eruca sativa 

(rukola) uporabljajo v kulinariki. Razlikujejo se v jakosti okusa, ki je pri rodu Diplotaxis 

precej močnejši.  

Podatki o razširjenosti vrst v Sloveniji niso skladni. Po podatkih Male flore Slovenije se vrste 

D. viminea, D. tenuifolia in D. muralis redno pojavljajo, za vrsto D. erucoides pa je navedeno 

le eno nahajališče (Wraber, 2007). V Gradivu za Atlas flore Slovenije sta navedeni le vrsti D. 

tenuifolia in D. muralis (Jogan idr., 2001). Zanimalo nas je, katere vrste so zastopane v 

herbariju LJU. 

V tujih določevalnih ključih se nekateri razlikovalni znaki za posamezne vrste razlikujejo, kar 

lahko predstavlja težavo pri določevanju vrst. V Mali flori Slovenije so predstavljeni le štirje 

določevalni znaki, ki niso povsem zanesljivi. Z meritvami izbranih znakov na herbarijskem 

materialu in s primerjavo teh znakov s podatki v literaturi smo želeli poiskati tiste znake, ki so 

najuporabnejši za določevanje dvoredcev v različnih razvojnih fazah.  
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2. PREGLED LITERATURE 

2.1. Uvrstitev v sistem  

Rod dvoredec (Diplotaxis DC.) uvrščamo v družino križnic (Brassicaceae). Križnice so 

enoletnice, večletnice in zelnate trajnice, redko polgrmi. Zanje je značilno, da imajo 

premenjalno nameščene liste brez prilistov. Cvetno odevalo je dvojno in 4-števno. Prašnikov 

je 6, razporejeni so v dveh krogih; 2 krajša prašnika v zunanjem in 4 daljši v notranjem. Plod 

je glavica iz dveh plodnih listov, lahko v obliki luska ali luščka (Wraber, 2007). 

Med križnicami je veliko prehranskih, krmnih, začimbnih in tudi okrasnih vrst. Rodovi imajo 

med seboj velike morfološke podobnosti in jih zato ne delimo na poddružine, temveč na 

skupine rodov (tribuse): Sisymbrieae, Hesperideae, Arabideae, Alysseae, Lepideae in 

Brassiceae (Wraber, 2007). 

Dvoredec uvrščamo v tribus Brassiceae. Znotraj tega tribusa rodove le stežka ločujemo. Za 

dvoredec je značilna razporeditev semen v dveh vrstah. Občasno se taka razporeditev semen 

pri predstavnicah omenjenega rodu ne pojavi, pojavi pa se lahko pri nekaterih drugih rodovih, 

za katere ta znak načeloma ni značilen. Primera takšnih rodov sta Eruca in Hirschfeldia 

(Hegi, 1986). 

 

2.2. Značilnosti rodu  

Vrste rodu Dipotaxis so enoletnice in trajnice. Veljajo za vzdržljive in krepke rastline. Steblo 

je puhasto dlakavo, ščetinasto ali skoraj golo, v spodnjem delu je lahko olesenelo. Listi so 

enostavni ali pernato deljeni. Pernato deljeni listi so zažeti tudi do polovice dolžine 

posamezne krpe. Pritlični listi so pogosto v rozeti. Cvetovi so v grozdastem socvetju. Čašni 

listi so nameščeni pokončno. Venčni listi so najpogosteje rumene barve, pri nekaterih vrstah 

so beli ali bledo roza (Hegi, 1986). Plod je podolgovata 2-loputasta glavica (lusk) s kratkim 

kljuncem. Loputi sta stisnjeni z izbočeno osrednjo žilo. Semena so okrogla ali elipsasta. V 

lusku so razporejena v dveh vrstah, vsaka vrsta v svojem prekatu (Heywood idr., 1993). 

Hegi (1986) navaja, da v Evropi raste 20 vrst rodu Diplotaxis. Pojavljajo se na območju 

Sredozemskega morja, na področju celotne srednje Evrope ter na delu Severne Afrike in 

Bližnjega vzhoda ob Sredozemskem morju. 
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2.3. Pregled vrst po Evropi  

Diplotaxis erucoides (L.) DC. (rukvičasti dvoredec) je razširjen predvsem v vzhodni in južni 

Evropi ter v sredozemskih državah. V Grčiji, Švici, na Norveškem in na Madžarskem je 

prisoten kot tujerodna vrsta (Euro+med PlantBase, 2011; slika 1A). Podobno navaja Hegi 

(1986), ki D. erucoides opisuje kot zahodnomediteransko vrsto. Pojavlja se tudi drugje po 

Evropi, vendar je tja vrsta prinesena. 

Diplotaxis muralis (L.) DC. (obzidni dvoredec) je naravno razširjen v večjem delu Evrope in 

Sredozemlja. V severnem delu Evrope je prisoten kot tujerodna vrsta (Hegi, 1986; Euro med 

PlantBase, 2011; slika 1B). Vrsta izhaja iz območja severnega dela Sredozemlja. Prisotna je 

na področju celotne Srednje in Zahodne Evrope.  

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. (tankolistni dvoredec) je v celotni vzhodni Evropi prisotna kot 

tujerodna vrsta, v zahodni in južni Evropi je vrsta domorodna. V Maroku je kultivirana, v 

Izraelu je prisotna kot gojena vrsta (Euro med PlantBase, 2011; slika 1C). Po podatkih, ki jih 

navaja Hegi (1986), vrsta D. tenuifolia prvotno izhaja iz severnega Sredozemlja in je prisotna 

v zahodni in srednji Evropi.  

Diplotaxis viminea (L.) DC. (šibasti dvoredec) je domorodna v zahodnem delu Evrope ter 

severnem delu Sredozemlja, prav tako je vrsta domorodna v skrajni južni Evropi (Grčija, 

Bolgarija) in na Hrvaškem. V Nemčiji in Romuniji je prisotna kot tujerodna vrsta. Po 

podatkih Euro+med Plant Base (2011; slika 1D) naj bi bila vrsta D. viminea prisotna tudi v 

Sloveniji. Hegi (1986) za vrsto D. viminea navaja, da je splošno razširjena po srednjem 

Sredozemlju in okolici, na zahodu Francije, jugozahodu Nemčije in v Romuniji. Prisotna je 

tudi v drugih državah, vendar je tja prinesena. 
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A Diplotaxis erucoides 

  

B Diplotaxis muralis 

 

C Diplotaxis tenuifolia 

 

D Diplotaxis viminea 

 

Slika 1: Razširjenost vrst Diplotaxis v Evropi. Vir: Euro+Med PlantBase 
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2.4. Pregled vrst v Sloveniji in soseščini 

Podatki o pojavljanju vrst dvoredcev v Sloveniji se tekom let spreminjajo. V prvi izdaji Male 

flore Slovenije (Wraber, 1969) so navedene tri vrste, in sicer: D. erucoides, D. muralis in D. 

tenuifolia. Od teh je D. muralis navedena samo za Ljubljano, ostali dve pa naj bi se pojavljali 

na področju celotne Slovenije. V drugi izdaji (Wraber, 1984) so navedene iste vrste ter 

podatki o razširjenosti kot v prvi izdaji. Tretja izdaja Male flore Slovenije (Wraber, 1993) pa 

navaja le vrsti D. muralis in D. tenuifolia, medtem ko je D. erucoides navedena v opombi, saj 

je bila zabeležena le ena najdba v Ljubljani. V četrti izdaji je poleg D. muralis, D. tenuifolia 

in D. erucoides navedena tudi vrsta D. viminea. Tudi v tej izdaji je D. erucoides omenjena v 

opombi. Medtem ko naj bi vrsti D. muralis in D. tenuifolia bili prisotni na področju celotne 

Slovenije, naj bi D. viminea uspevala le v submediteranskem območju (Wraber, 2007).  

V Gradivu za Atlas flore Slovenije (Jogan idr., 2001) je navedeno, da se vrsta D. muralis 

pojavlja na območju celotne Slovenije, najpogosteje v večjih mestih. Slika razširjenosti v 

Bioportalu (Bioportal, 2005–2016) ni bistveno dopolnjena.  

Vrsta D. tenuifolia po podatkih iz Gradiva za Atlas flore Slovenije (Jogan idr., 2001) uspeva 

predvsem v večjih mestih po celotni državi. Le za skrajni vzhod in jugovzhod države ni 

podatkov. Novejši podatki iz podatkovne zbirke Bioportal (Bioportal, 2005–2016) 

dopolnjujejo sliko razširjenosti z nahajališči na vzhodu in jugovzhodu Slovenije, po podatkih 

Male flore Slovenije (Wraber, 2007) pa vrsta uspeva na celotnem območju Slovenije.  

V podatkovni zbirki Bioportala (Bioportal, 2005–2016) sta zabeleženi le dve nahajališči vrste 

D. erucoides, obe v okolici Ljubljane. V Mali flori Slovenije (Wraber, 2007) je omenjeno le 

eno nahajališče, in sicer ob želežniški progi v Ljubljani. V Gradivu za Atlas flore Slovenije 

(Jogan idr., 2001) vrsta ni navedena. 

Na območju avstrijske Koroške sta prisotni dve vrsti, D. muralis in D. tenuifolia. Obe vrsti se 

pogosteje pojavljata v južnem delu Koroške. Vrsti D.viminea in D. erucoides na tem območju 

nista prisotni, ker sta značilni za toplejša območja (Hartl, Kniely, Leute, Niklfeld in Perko, 

1992). D. muralis in D. tenuifolia se pojavljata tudi na preostalem ozemlju Avstrije, medtem 

ko vrsta D. erucoides uspeva le v nižinah vzhodne Avstrije in na Tirolskem (Fischer, Oswald 

in Adler, 2008). 

Na Madžarskem se pojavljata le vrsti D. tenuifolia in D. muralis. Obe vrsti sta razpršeni po 

celotni državi. Najpogosteje se pojavljata v okolici mest. Manj primerkov lahko opazimo le na 



Fabijan T. Revizija rodu Diplotaxis (Brassicaceae) v Sloveniji. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta, dvopredmetni učitelj biologije in kemije, 2017. 

 

6 

 

vzhodu države. Vrsta D. muralis se najpogosteje pojavlja severno od Budimpešte (Bartha in 

Király, 2015). 

V Italiji so prisotne štiri vrste rodu Diplotaxis. D. tenuifolia in D. muralis sta prisotni na 

področju celotne države. Vrsta D. erucoides se nahaja na južnem delu, na severu pa sega do 

Bologne oz. Genove. Pojavlja se tudi na otokih Sardinija, Sicilija in Korzika. Vrsta D. 

viminea je prav tako značilna za južnejši del države in na severu sega do Firenc oz. Genove, 

prisotna je tudi na Siciliji in Sardiniji (Pignatti, 1982). Za območje Furlanije Poldini (2002) 

navaja tri vrste, in sicer: D. tenuifolia, D. muralis in D. erucoides. Medtem ko sta vrsti D. 

tenuifolia in D. muralis prisotni na celotnem območju Furlanije, je D. erucoides prisotna le na 

nekaterih območjih.  

Na Hrvaškem so prisotne štiri vrste: D. tenuifolia, D. muralis, D. erucoides in D. viminea. 

Vrsta D. erucoides je prisotna na območju Pule, najpogosteje pa se pojavlja pri Šibeniku; 

nekaj primerkov je prisotnih tudi južno od Šibenika. Vrsta D. muralis se najpogosteje pojavlja 

na obmorskem delu Hrvaške, prisotna je tudi v širši okolici Zagreba in na skrajnem vzhodu 

države. Vrsta D. tenuifolia je najpogostejša ob morju in na otokih, najdemo jo tudi blizu 

Zagreba in na skrajnem vzhodu države. Vrsta D. viminea je prisotna le na obmorskem 

območju in na jadranskih otokih (Flora Croatica Database, 2015). Vse štiri vrste se pojavljajo 

tudi na območju Istre in Kvarnerskega zaliva (Rottensteiner, 2014). 

 

2.5. Ekološke značilnosti dvoredcev 

 

Vrsta D. viminea se v Evropi pojavlja redko, navadno kot plevel v vinogradih in vrtovih, ob 

poteh ter na ruševinah. Raste na peščenih in glinenih tleh, je toploljubna, pogosto se nahaja v 

vinorodnih območjih. Dobro uspeva ob vrsti Mercurialis annua (Hegi, 1986). Po podatkih 

Male flore Slovenije (Wraber, 2007) je D. viminea prisotna v submediteranskem 

fitogeografskem območju ob poteh, nasipališčih, na pustih krajih, zlasti na vinorodnih 

območjih. Vrsta D. viminea raste tudi na območju Istre, predvsem na pustih, neobdelanih tleh 

(Rottensteiner, 2014). Bioportal (Bioportal, 2005–2016) in Gradivo za Atlas flore Slovenije 

(Jogan idr., 2001) vrste D. viminea za območje Slovenije ne navajata.  
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Vrsta D. muralis se pojavlja posamič, kot plevel predvsem na toplejših območjih, v 

vinogradih, na poljih, ruševinah, ob poteh, zidovih ter na bregovih. Raste na zmerno suhih in 

hranljivih tleh na apnenčasti ali ilovnati podlagi. Dobro uspeva ob vrstah rodu Panicum. V 

visokogorju ne uspeva, če pa že, se tam pojavlja zelo redko (Hegi, 1986). Tudi Rottensteiner 

(2014) za D. muralis na območju Istre navaja enaka rastišča. Mala flora Slovenije (Wraber 

2007), za vrsto navaja, da raste ob zidovih, na pustih tleh in ob njivah. Takšna rastišča opisuje 

tudi Pospichal (1897).  

Vrsta D. tenuifolia je pogosta v južni srednji Evropi, drugje se pojavlja redko. Kot plevel raste 

ob poteh, na ruševinah, na obdelanih in neobdelanih poljih. Uspeva na pretežno suhih, 

hranljivih tleh z malo humusa. Uspeva na peščenih, kamnitih, ilovnatih in glinenih tleh, 

prenaša tudi slana tla. Je toploljubna, pogosto se nahaja na vinorodnih območjih. Dobro 

uspeva z vrstama Hordeum murinum in Conyza canadensis (Hegi, 1986). Pospichal (1897) 

med rastišči navaja še ruševine, robove poti ter območja ob zidovih. Po podatkih Male flore 

Slovenije (Wraber, 2007) vrsta uspeva  ob zidovih, poteh, na nasipališčih in pustih krajih. 

Podobna rastišča navaja tudi vir Exkursionflora für Istrien (Rottensteiner, 2014), ki pravi, da 

vrsta D. tenuifolia uspeva na neobdelanih poljih, njivah, peščenih brežinah in ob morski obali.  

D. erucoides je zahodnomediteranska vrsta, ki se redko in nestalno pojavlja v plevelnih 

združbah v Srednji Evropi. Je toploljubna vrsta, uspeva na ruševinah, vrtovih in prodiščih ter 

na hranljivih, peščenih in ilovnatih tleh (Hegi, 1986). V Mali flori Slovenije (Wraber, 2007) je 

omenjeno da vrsta uspeva ob želežniški progi v Ljubljani. Po podatkih Rottensteinerja (2014) 

D. erucoides uspeva na področju Istre, in sicer v vinogradih, ob robovih poti in na 

neobdelanih poljih. 
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Slika 2: Zemljevid razširjenosti vrst rodu Diplotaxis v Sloveniji. Vir: Bioportal, 2005–2016 
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2.6. Razlikovanje med vrstami rodu Diplotaxis 

V preglednici 1 so navedeni določevalni znaki, ki so uporabljeni v domačih in tujih 

določevalnih ključih. Posamezni znaki so se v ključih pojavili večkrat. Znake sem zbrala iz 

naslednjih določevalnih ključev: Klíč ke květeně České republiky (Kubát, 2002), Illustrierte 

Flora von Mittel-Europa (Hegi, 1986), Mala flora Slovenije (Wraber, 2007), Exkursionsflora 

für Österreich, Liechtenstein und Südtirol (Fischer idr., 2008), Flora d´Italia (Pignatti, 1982) 

in Flora Helvetica (Lauber in Wagner, 2007).  
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Preglednica 1: Morfološki znaki, značilni za 4 vrste rodu Diplotaxis, ki uspevajo v Sloveniji in soseščini, povzeti po Kubat (2002), Hegi (1986), 

Wraber (2007), Fischer idr. (2008), Pignatti (1982) ter Lauber in Wagner (2007). Krepko napisani so tisti znaki, ki so vsaj delno uporabni za 

razlikovanje med vrstami. 

 Diplotaxis muralis Diplotaxis tenuifolia Diplotaxis erucoides Diplotaxis viminea 

Višina 

rastline 

30–50 (60) cm (20) 30–50 (80) cm (5) 10–50 (60) cm 30–50 cm 

Korenina  - vretenasta, odebeljena (6 mm),  

- belkasta 

  

Steblo - pokončno ali kipeče 

- večinoma le v spodnji tretjini 

razvejeno 

pokončno ali kipeče - pokončno ali kipeče 

- večinoma razvejeno 

razvejeno od dna 

Olesenelost 

stebla 

pri dnu ni olesenelo pri dnu (nekoliko) olesenelo pri dnu ni olesenelo pri dnu ni olesenelo 

Dlakavost 

stebla 

dlakavo - ± golo,  

- zelenkastomodro in gladko 

- (le?) spodnji del redko dlakav, 

- ± redko poraščeno s kratkimi 

togimi laski, dolgimi 0,3–0,5 

mm, obrnjenimi navzdol in 

prileglimi ob steblo 

malo dlakavo 

Listi - segmenti široko trikotni do 
podolgasti, največ 2× tako dolgi kot 

široki, 

- pritlični listi: 

- pernato deljeni, z 2–3 izrazitimi 

segmenti na vsaki strani,  

- stebelni listi: 

- valovito nazobčani (zobci topi)  

do 1× pernato deljeni 

- kratkopecljati 

- zobci stebelnih listov nimajo na 

vrhu konic belkaste zadebelitve 

- globoko pernato deljeni,  
- segmenti ozki, skoraj črtalasti, 

več kot 4× tako dolgi kot široki, 

- segmenti obrnjeni naprej  

- spodnji listi: 

- skoraj goli,  

- v obrisu lopatičaste oblike,  

- 2–5× 10–25 cm dolgi,  

- 4 segmenti na vsaki strani,  

- segmenti dolgi 1–4 cm,  

- apikalni segment podolgasto 

tikotast 
- zgornji listi:  

- manj deljeni (lahko nedeljeni), 

- 1–2× pernato deljeni,  

- zobci nimajo na vrhu konic 

belkaste zadebelitve 

 

- listi sedeči, pernato deljeni,  
- dolgi 5–7 cm,  

- 3–4 segmenti na vsaki strani,  

- segmenti pokončno štrleči, 

ovalni do trikotni 

- pritlični listi: 

- pecljati, lirasti,  

- deljeni do največ 2/3 

- zgornji listi:  

- enostavni, 

- nazobčani,  

- zobci imajo na vrhu konic 

izrazite belkaste 

zadebelitve 

- spodnji listi: 
- 1–2 × 4–6 cm;  

- zgornji listi:  

- podolgasto črtalasti,  

- 3–8 × 25–40 mm 
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 Diplotaxis muralis Diplotaxis tenuifolia Diplotaxis erucoides Diplotaxis viminea 

Olistanost  - ± razločna pritlična rozeta,  

- olistano do tretjine/polovice, 

- na steblu malo (0) 1–3 (4) listi 

- ni izrazite listne rozete,  

- steblo olistano po vsej dolžini/do 

socvetja (ponekod navajajo, da le v 

spodnji tretjini/polovici),  

- na steblu približno 3–6 listov 

na steblu približno 3–6 listov - razločna pritlična rozeta  

- steblo ni olistano 

Cvetovi - v podolgastih socvetjih,  

- skupaj s pecljem dolgi 5–6 mm 

- skupaj s pecljem dolgi 8–20 mm   

Pecelj cveta približno enako dolg kot cvet ali 

malo krajši (daljši) 

med cvetenjem 2–3× daljši od 

cveta 

  

Čašni listi - zeleni, gredljati,  

- dolgi 3–4 mm 

- rumenozelene barve, gredljati,  

- dolgi (4) 5-6 (7) mm,  

- široki: 2,5 mm 

- dolgi (3) 4–5 mm  - dolgi 1,5 mm  

 

Venčni listi - žvepleno, limonovo rumeni, po 

cvetenju se lahko obarvajo vijolično 
- dolgi 4–6 (8) mm,  

- široki 2,5 (4) mm,  

-lopatičasti 

- žvepleno rumeni  

- dolgi (7) 8–12 (15) mm,  
- široki 6 mm,  

- lopatičasti, žebica kratka 

- beli ali (kasneje) vijolični 

- dolgi (5) 7–11 (13) mm  
- 2–3 mm široki 

- žebica kratka 

- rumeni,  

- dolgi 3–4 mm,  
- široki 1 mm  

- na bazi ozko klinasti 

Prašniki 1,3–1,8 mm dolgi 2,5–3 mm dolgi   

Zunanja 

prašnika 

plodna plodna  jalova 

Nektariji oba daljša nektarija v cvetu krajša od 

1 mm  

oba daljša nektarija v cvetu dolga 

cca. 1 mm 

  

  

Pecelj luska - 1/4 do 1/2 tako dolg kot zrel lusk  

- dolg 1 cm 

plodni pecelj 1/3 tako dolg kot zrel 

lusk 

 

približno polovico tako dolg kot 

zrel lusk 

ob zrelosti luska 1–2 mm dolg 

Lusk - pokončen, postavljen vzporedno 

steblu,  

- dolg 20–40 (45) mm 

- širok 2 mm 

- pokončen  

- dolg (20) 35–65 mm,  

- širok 1,5–2,5 mm 

- pokončen 

- dolg 20–40 mm  

- debel 1,5–3mm  

- zreli plodovi štrlijo pravokotno 

z osi socvetja  

- dolg 30–45 mm 

- širok 1–1,5 mm 

Karpofor karpofora ni ali je krajši od 0,5 mm  (0,5) 1–3 (6) mm dolg karpofor   

Kljunec  - 2 mm dolg - 2–3 (4) mm dolg,  
- sploščen 

 

Število 

semen 

(35) 45–60 70–100   
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 Diplotaxis muralis Diplotaxis tenuifolia Diplotaxis erucoides Diplotaxis viminea 

Rastišče ob zidovih, na pustih tleh in na 

njivah, na razvalinah, ob cestah, 

starih zidovih, toplih območjih, na 

ilovnatih poljih, v vinogradih, ob 

zidovih 

ob zidovih, na pustih tleh, na 

nasipališčih in pustih krajih, ob 

razvalinah, ob cestah, starih 

zidovih, vinogradih, ob robovih 

poti, na železniških nasipih, med 

tlakovci 

v vinogradih, ruderalnih 

rastiščih 

ob poteh, na nasipališčih in 

pustih krajih, zlasti v vinorodnih 

območjih 
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3. CILJI, HIPOTEZE 

Cilji, ki sem jih postavila v raziskavi: 

 Ugotoviti, katere vrste, ki so omenjene v literaturi, rastejo na območju Slovenije. 

 Preveriti pravilnost določevalnih znakov v Mali flori Slovenije ter poiskati dodatne 

zanesljive določevalne znake, ki jih uporabljajo v tujih evropskih določevalnih ključih.  

 Izdelati določevalni ključ, ki bo vseboval zanesljive določevalne znake in bo 

omogočal lažje ločevanje med vrstami rodu Diplotaxis, ki rastejo na območju 

Slovenije.  

 Izdelati zemljevide razširjenosti vseh vrst, ki rastejo v Sloveniji, in sicer na podlagi 

podatkov v herbarijski zbirki LJU. 

 

Hipoteze diplomskega dela: 

1. V Sloveniji rastejo štiri vrste rodu Diplotaxis: D. tenuifolia, D. muralis, D. erucoides, 

D. viminea. 

2. S pomočjo podatkov iz tujih določevalnih ključev bom lahko preverila dodatne 

določevalne znake in izdelala uporaben določevalni ključ, ki bo temeljil na nazornih 

določevalnih znakih. 

3. S pomočjo podatkov iz herbarijske zbirke LJU bom lahko izdelala zemljevide 

razširjenosti vrst rodu Diplotaxis. 
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4. MATERIAL IN METODE 

4.1. Herbarijski material 

Za revizijo sem uporabila material iz herbarijske zbirke LJU. To je herbarijska zbirka 

Univerze v Ljubljani, ki vsebuje približno 180 000 pol posušenih rastlin. V herbariju je bilo 

prisotnih 48 pol vrst rodu Diplotaxis. Vsako polo sem označila s številko operativne 

taksonomske enote (OTE). Podatki o herbarijskih polah, ki sem jih pregledovala, so na voljo 

v prilogi 2. 

 

4.2. Potek dela 

4.2.1. Pregled literature 

Sprva sem zbrala podatke o posameznih vrstah s pregledom določevalnih ključev iz Slovenije 

in držav Srednje Evrope: Wraber (2007), Lauber in Wagner (2007), Pignatti (1982), Fischer 

idr. (2008), Hegi (1986) in Kubát (2002). Pri izpisovanju znakov sem bila pozorna predvsem 

na tiste, ki so se pojavljali v več ključih. V tujih določevalnih ključih sem iskala tiste 

določevalne znake, ki v Mali flori Slovenije niso navedeni. Znake sem uporabila pri 

nadaljnjem določevanju herbarijskega materiala. 

 

4.2.2. Pregled določevalnih ključev 

Pri pregledovanju določevalnih ključev sem izpisala vrednosti oz. stanja za naslednje 

določevalne znake: velikost cvetov, dolžina peclja, dolžina čašnih in venčnih listov, dolžina 

prašnikov, plodnost oz. jalovost zunanjih prašnikov, prisotnost nektarijev, dolžina peclja 

luska, dolžina luska, prisotnost karpofora, dolžina kljunca, število semen, rastišče, višina 

rastline, oblika korenine, način rasti stebla, olesenelost stebla, dlakavost stebla, olistanost in 

oblika listov. Ker sem znake izpisovala iz določevalnih ključev, ki ne vsebujejo opisov vrst, 

ampak samo razlikovalne znake, nekatere vrednosti znakov manjkajo.  

Izbrala sem znake, ki se pojavljajo v več ključih in ustrezno razlikujejo med vrstami. Te znake 

sem uporabila pri reviziji herbarijskega materiala. Določevalni znaki so naslednji:  

 Dolžina cveta skupaj s pecljem 
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 Dolžina čašnih listov 

 Dolžina venčnih listov 

 Prisotnost in dolžina karpofora 

o Ni prisoten 

o Prisoten, (0,5) 1–3 (6) mm dolg 

 Olesenelost stebla 

o Steblo pri dnu ni olesenelo 

o Steblo je pri dnu olesenelo 

 Dlakavost stebla 

o Steblo je dlakavo 

o Steblo je bolj ali manj golo 

o Steblo je redko poraščeno s kratkimi togimi laski 

 Olistanost 

o Razločna pritlična rozeta, steblo olistano do tretjine 

o Ni izrazite listne rozete, steblo olistano po vsej dolžini 

 Oblika listov 

o Segmenti široko trikotni do podolgasti, največ 2× tako dolgi kot široki 

o Globoko pernato deljeni, segmenti ozki, skoraj črtalasti, več kot 4× tako dolgi 

kot široki 

o Listi sedeči, pernato deljeni, zobci imajo na vrhu konic izrazite belkaste 

zadebelitve 

 

4.2.3. Izpis podatkov s herbarijskih pol 

Iz herbarija LJU sem izpisala podatke iz etiket 48 pol vrst rodu Diplotaxis. V nekaterih polah 

je bilo prisotnih več rastlin. Vse pole sem označila s številko OTE ter iz njih izpisala 

identifikacijsko številko v herbariju LJU, prvotno določitev, število rastlin v poli ter fenološko 
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stanje teh rastlin, kvadrant, v katerem je bila rastlina nabrana, nahajališče, nadmorsko višino, 

rastišče, podlago, avtorja in opombe.  

 

4.2.4. Obdelava podatkov 

Na rastlinah sem preverila stanja določevalnih znakov, ki sem jih izpisala iz ključev. Preverila 

sem točnost določevalnih znakov in morebitna odstopanja. V programu MS Excel sem zbrala 

podatke o prvotnih in novih določitvah vrst ter posebnosti in odstopanja, ki so se pojavila pri 

posameznih znakih. Na podlagi izpisanih podatkov sem analizirala določevalne znake. Za 

ločevanje vrste D. erucoides so bili znaki ustrezni. Za vrsti D. tenuifolia in D. erucoides pa 

nisem dobila zanesljivih znakov, zato sem se odločila, da bom s pomočjo lupe izvedla 

dodatne meritve.  

 

4.2.5. Meritve s pomočjo lupe 

Iz vsake herbarijske pole vrst D. muralis in D. tenuifolia sem vzela po en cvet in plod za 

meritve. Na rastlinah sem preverila naslednje znake: obarvanost venčnih listov 

(vijolični), prisotnost listne rozete, olesenelost stebla in usmerjenost listnih segmentov na  

spodnjih listih. Preparate za meritve na lupi sem pripravila tako, da sem cvetove in 

plodove za nekaj minut pustila stati v vroči vodi ter jih s pomočjo preparirne igle in 

pincete razprostrla.  

Preparirane cvetove in plodove sem fotografirala s pomočjo lupe Stemi SV 11 v 

programu Axio vision. Fotografirala sem tako suh material, kot tudi mokre preparate. 

Fotografije sem pregledala v programu ImageJ, v katerem sem izmerila dolžino karpofora 

pri suhem materialu in dolžino prašnic, venčnih in čašnih listov ter število semen na 

mokrih preparatih.  

Podatke sem statistično obdelala v programu GraphPad Prism 5.01 in jih med seboj 

primerjala. Za primerjavo vrst sem na podlagi podatkov izdelala grafe, ki so podani v 

rezultatih. 
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5. REZULTATI IN DISKUSIJA 

5.1. Revizija herbarija 

Ob reviziji je bilo v herbarijski zbirki LJU 48 pol rastlin, ki so določene kot vrste rodu 

Diplotaxis. Od vseh pol sta bili dve rastlini določeni kot D. erucoides, 26 kot D. muralis in 20 

kot D. tenuifolia. Čeprav slovenski določevalni ključ navaja tudi prisotnost vrste D. viminea, 

ta v herbarijskih polah ni bila zastopana. Ob reviziji sem pole, ki so predvidoma vsebovale 

več vrst, razdelila. Skupno število pol je tako naraslo na 53. Po reviziji je število pol za vrsto 

D. erucoides ostalo enako, spremenilo se je le pri D. tenuifolia in D. muralis, pri katerih se je 

število pol zvišalo oz. znižalo na 25. 

Preglednica 2: Primerjava števila pol različnih vrst pred revizijo in po reviziji. 

Nova določitev 

Prvotna 

določitev 

Število 

(odstotni 

delež) 

D. erucoides D. muralis D. tenuifolia Diplotaxis sp. 

D. erucoides 2 (3,8 %) 2 0 0 0 

D. muralis 20 (37,7 %) 0 17 3 0 

D. tenuifolia 21 (39,6 %) 0 2 19 0 

Mešane pole 10 (18,9 %) 0 6 3 1 

Skupno število 

in odstotni 

delež 

53 2 (3,8 %) 25 (47,2 %) 25 (47,2 %) 1 (1,9 %) 

 

Iz preglednice 2 je razvidno, da pri vrsti D. erucoides ni prišlo do napak pri določanju. Obe 

poli v herbarijski zbirki sta bili pravilno določeni. Največji odstotek napak pri določanju je bil 

pri vrsti D. muralis, in sicer 15 %. Pri vrsti D. tenuifolia je bilo napačno določenih 9,5 % pol. 

Pri mešanih polah se je izkazalo, da so le v enem primeru dejansko bile v poli različni vrsti. 
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Ene rastline nisem mogla določiti (OTE 20b). Razlog za to je, da sem iz herbarijske pole 

lahko zbrala le podatek o dolžini karpofora in številu semen.  

 

5.2. Uporabnost določevalnih znakov  

V grafe, ki prikazujejo uporabnost določevalnih znakov, sem vključila le meritve na 

zanesljivo določenih primerkih. 

 

5.2.1. Dolžina venčnih in čašnih listov 

Tako dolžina čašnih, kot tudi venčnih listov se med vrstama D. muralis in D. tenuifolia 

razlikujeta. Čašne liste sem izmerila 35 rastlinam, od tega jih je 17 pripadalo vrsti D. muralis 

in 18 vrsti D. tenuifolia. Analiza podatkov je pokazala, da je med vrstama statistično 

pomembna razlika v dolžini čašnih listov (p<0,0001, ***), kar lahko razberemo tudi iz 

spodnjega grafa (slika 3). Dolžine čaše se med vrstama ne prekrivajo in se jasno ločujejo. 

Med seboj se prekrivajo le dolžine skrajnih primerkov (zgornji in spodnji odstotek 

primerkov). Podatke za dolžino venčnih listov sem zbrala s pomočjo 37 rastlin, od tega jih je 

bilo 17 vrste D. muralis in 20 vrste D. tenuifolia. Rezultati se med vrstama statistično 

značilno razlikujejo (p<0,0001, ***). Dolžine venca se prekrivajo le v skrajnem primeru 

(slika 4). Iz tega sklepamo, da dolžini čašnih in venčnih listov lahko uporabimo kot zanesljiva 

določevalna znaka za razlikovanje med vrstama.  

  

Slika 3: Dolžina čašnih listov.   Slika 4: Dolžina venčnih listov. 
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Izmerjene podatke sem primerjala s podatki v tujih določevalnih ključih. Izmerjeni podatki 

venčnih listov za vrsto D. muralis se popolnoma ujemajo s podatki iz literature. Dolžina 

čašnih listov je bila pri merjenih rastlinah od 3,3 do 4,6 mm, v literaturi pa je spodnja meja 3 

mm in zgornja 4 mm. Za vrsto D. tenuifolia je bila dolžina venčnih listov v literaturi podana 

od 6,5–15 mm, v herbarijskih polah sem pri večini primerov izmerila meritve v tem okviru. 

Le pri enem primerku (OTE 16) sem izmerila krajšo dolžino, in sicer 6,4 mm (slika 5).   

 

Slika 5: Primerjava izmerjenih meritev s podatki iz literature. Kvadratki prikazujejo 

izmerjene meritve, obarvane črte pa podatke iz literature. 

 

S pomočjo izdelanega grafa sem določila še primerke, za katere nisem bila prepričana glede 

določitve. Takšnih primerov je bilo osem. To sem storila tako, da sem podatke o dolžinah 

cvetnih listov nedoločenih vrst vstavila v graf vrednosti določenih primerkov (slika 6). Glede 

na razporeditev v grafu sem lahko določila vrste; dve vrsti (OTE 33a in 33b) sem določila kot 

D. tenuifolia, pet vrst (OTE 17a, 17b, 19a, 19b in 20a) pa kot D. muralis. Ene rastline (OTE 

20b) na podlagi teh meritev nisem mogla določiti, saj nisem imela podatka o dolžini čašnih in 

venčnih listov. 
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Slika 6: Uvrstitev nedoločenih primerkov dvoredcev med vrednosti zanesljivo določenih 

primerkov. 

 

5.2.2. Dolžina prašnic in karpofora 

Dolžino prašnic sem izmerila 36 rastlinam, od tega jih je 19 pripadalo vrsti D. tenuifolia in 17 

vrsti D. muralis. Med vrstama obstaja statistično značilna razlika v dolžini prašnic (p<0,0001, 

***). Med polami se dolžine prašnic med vrstama prekrivajo le v skrajnih primerih. Navadno 

se dolžine očitno razlikujejo (slika 7).  

Tudi pri dolžini karpofora se pojavi statistično pomembna razlika (p<0,0001, ***). Karpofor 

sem izmerila 36 rastlinam, od tega jih je 18 pripadalo vrsti D. tenuifolia in 18 vrsti D. muralis. 

Med različnimi primerki vrste D. muralis je dolžina karpofora zelo enotna in se giblje od 0,3 

do 0,5 mm. Pri vrsti D. tenuifolia se dolžine med različnimi primeri razlikujejo v večji meri in 

so od 0,5 do 1,7 mm (slika 8).  
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Slika 7: Dolžina prašnice.    Slika 8: Dolžina karpofora. 

 

V literaturi za dolžino prašnic navajajo veliko razliko v dolžini med vrstama. Iz meritev, ki 

sem jih opravila sama, pa lahko razberemo, da je med vrstama razlika, vendar ne tako očitna. 

Za vrsto D. muralis literatura navaja, da so prašnice dolge od 1,3 do 1,8 mm, moje meritve pa 

so od 1 do 1,8 mm. Za vrsto D. tenuifolia sem dobila podobne podatke, opazen je le večji 

razpon med dolžinami. Literatura navaja dolžino od 2,5 do 3 mm, sama pa sem izmerila 

dolžine od 1,7 do 2,7 mm. Podatki med vrstama so si podobni in se v skrajnih primerih 

prekrivajo. Vendar je razlika v dolžini prašnic med vrstama še vedno dovolj velika, da znak 

lahko uporabimo pri določanju. Izmerjene dolžine karpofora se za D. muralis popolnoma 

ujemajo s podatki iz literature. Prav tako se podatki ujemajo pri D. tenuifolia, le v enem 

primeru sem izmerila krajšo dolžino, in sicer 0,4 mm. Literatura navaja spodnjo mejo pri 0,5 

mm (slika 9).  
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Slika 9: Primerjava izmerjenih meritev s podatki iz literature. Kvadratki prikazujejo 

izmerjene meritve, obarvane črte pa podatke iz literature. 

 

Nedoločene primerke sem primerjala s svojimi rezultati tako, kot sem to storila pri dolžinah 

cvetnih listov. Ugotovila sem, da en primerek (OTE 33b) pripada vrsti D. tenuifolia, pet (OTE 

17a, 17b, 19a, 19b in 20a) pa D. muralis. Dveh primerov (OTE 20b in 33a) nisem mogla 

določiti, ker v poli ni bilo primernega ploda oz. prašnice za izvedbo meritve. S  primerjavo 

določitve na podlagi dolžine karpofora in prašnic ter določitve na podlagi dolžine venčnih in 

čašnih listov sem ugotovila, da se le te skladajo.  

Pri enem od nedoločenih primerkov (OTE 20b) sem imela le podatek o dolžini karpofora, ki 

meri 0,5 mm. Samo na osnovi tega podatka ga ne morem z gotovostjo uvrstiti v nobeno vrsto, 

saj se takšna dolžina karpoforja pojavlja pri obeh vrstah. Pri naslednjem nedoločenem 

primeru (OTE 33a) sem imela le podatek o dolžini prašnice, ki je dolga 2,1 mm. Glede na ta 

podatek bi jo določila za D. tenuifolia, kar ustreza določitvi na podlagi dolžine venčnih in 

čašnih listov (slika 10).  
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Slika 10: Uvrstitev nedoločenih primerkov dvoredcev med vrednosti zanesljivo določenih 

primerkov. 

 

5.2.3. Število semen v plodu 

Število semen se med vrstama D. muralis in D. tenuifolia le malo razlikuje (p=0,0392, *). Pri 

vrsti D. muralis je število semen 34–72, pri vrsti D. tenuifolia pa 40–76. Povprečje v številu 

semen med vrstama se sicer razlikuje za 14 semen. Vendar se kljub temu število semen med 

osebki obeh vrst prekriva in omenjenih vrst po tem znaku ne moremo ločevati.  

 

 Slika 11: Število semen. 
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V literaturi Kubát (2002) navaja večjo razliko v številu semen med vrstama D. muralis in D. 

tenuifolia. Pri vrsti D. muralis naj bi bilo število semen od (35) 45 do 60, pri vrsti D. 

tenuifolia pa od 70 do 100. Velika razlika med dobljenimi podatki in podatki iz literature se je 

pojavila predvsem pri vrsti D. tenuifolia, kjer imajo rastline iz herbarija manj semen, kot jih 

navaja literatura. Pri vrsti D. muralis je število semen v literaturi in herbarijskem materialu 

primerljivo.  

 

5.2.4. Barva cvetov  

Pri vrsti D. muralis se venčni listi proti koncu cvetenja lahko obarvajo rožnato (Heywood idr., 

1993). Herbariziranje ne povzroči spremembe barve venčnih listov. Pri pregledu materiala 

sem ugotovila, da so bili venčni listi pri vrsti D. muralis obarvani rožnato pri 5 od 20 pol. V 

dveh primerih vrste D. tenuifolia nisem bila prepričana glede obarvanosti. Znak za ločevanje 

med vrstama ni zanesljiv, vendar lahko rečemo, da gre v primeru obarvanih venčnih listov za 

vrsto D. muralis. Obarvanost venca bi morali preveriti na večjem številu primerov, ker se 

lahko pojavlja pogosteje, vendar šele proti koncu cvetenja.  

Vrsta D. erucoides ima venčne liste obarvane belo, po podatkih iz literature se lahko kasneje 

obarvajo rožnato, vendar to zaradi majhnega števila herbarijskih pol nisem opazila. 

 

5.2.5. Značilnosti listov 

Vrsti D. muralis in D. tenuifolia naj bi se razlikovali tudi v usmerjenosti listnih segmentov 

spodnjih listov. Pri vrsti D. muralis so segmenti obrnjeni pravokotno na osrednjo žilo, pri 

vrsti D. tenuifolia pa so obrnjeni naprej (v smeri proti listnem vrhu) (Lauber in Wagner, 

2007). Pri pregledu materiala sem imela težavo, ker vrsta D. tenuifolia v polah velikokrat ni 

prisotna kot cela rastlina in nima pritličnih listov. Iz rezultatov lahko razberem, da ni 

izrazitega vzorca usmerjenosti segmentov med vrstama. Znak je zahteven za opazovanje, saj 

velikokrat ne moremo biti prepričani o usmerjenosti segmentov.  

Vrsta D. erucoides ima po podatkih iz Exkursionflora Österreich (Fischer idr., 2008) na 

konicah listov belkaste zadebelitve, kar lahko potrdim tudi po pregledu materiala. Belkaste 
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zadebelitve pri ostalih dveh vrstah niso opazne. Pri vrsti D. erucoides sem na pregledanem 

materialu ugotovila odstopanje dolžine listov od podatkov iz literature, ki navaja dolžino 

listov od 5 do 7 cm (Pignatti, 1982). Na herbarijskih polah sem izmerila dolžine listov do 4 

cm.  

Po podatkih Pignatti (1982) so pritlični listi vrste D. muralis pernato deljeni z 2–3 izrazitimi 

segmenti na stran, stebelni listi pa so suličasto pernati. Fischer idr. (2008) dodajajo, da so 

stebelni listi valovito nazobčani s široko trikotnimi do podolgastimi segmenti (največ 2× tako 

dolgi kot široki). V delu Flora Helvetica (Lauber in Wagner, 2007) je navedeno le, da so 

stebelni listi kratko pecljati.  

Za vrsto D. tenuifolia Pignatti (1982) navaja, da ima spodnje liste skoraj gole, so pernato 

deljeni s po štirimi segmenti na vsako stran, ki so veliki 1–4 cm. Zgornji listi naj bi bili deljeni 

v manjši meri. V avstrijskem določevalnem ključu (Fischer idr., 2008) navajajo, da so stebelni 

listi 1–2× pernato deljeni. Segmenti so ozki in skoraj črtalasti. Lauber in Wagner (2007) za 

liste navajata, da so globoko pernato deljeni in imajo naprej obrnjene segmente. Gornji listi pa 

so pogosto nedeljeni.  

 

5.2.6. Listna rozeta 

Podobno kot pri obliki listnih segmentov sem imela tudi tukaj težave, ker pri vrsti D. 

tenuifolia pogosto v polah ni bilo cele rastline. Pri vrsti D. muralis je bila listna rozeta 

prisotna v 15 od 20 primerkih, pri dveh primerih nisem bila prepričana, ali je rozeta prisotna, 

v treh primerih listne rozete ni bilo. Za vrsto D. tenuifolia sem preverila 23 OTE, od tega so 

trije imeli listno rozeto, v dveh primerih nisem bila prepričana, v 10 primerih v poli niso bile 

prisotne cele rastline in nisem dobila podatka, v ostalih 8 primerih listne rozete ni bilo. Tudi 

za ta določevalni znak bi bilo treba pregledati več materiala, predvsem za vrsto D. tenuifolia.  

V literaturi se podatki o olistanosti vrste D. muralis dokaj podobni. V Mali flori Slovenije 

(Wraber, 2007) in v avstrijskem določevalnem ključu (Fischer idr., 2008) navajajo, da imajo 

vrste D. muralis bolj ali manj razločno pritlično rozeto. Drugi viri pa ne omenjajo rozete, 

navajajo pa, da je steblo v spodnji tretjini oz. polovici lahko olistano (Kubát, 2002; Pignatti, 

1982; Lauber in Wagner, 2007). D. tenuifolia ima po nekaterih podatkih steblo olistano po 
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vsej dolžini (Wraber, 2007; Kubát, 2002), drugi viri pa navajajo, da ima steblo olistano le v 

spodnji tretjini (Pignatti, 1982) oz. v spodnji polovici (Lauber in Wagner, 2007).  

 

5.2.7. Olesenelost stebla 

Razlike v olesenelosti stebla med vrstama D. tenuifolia in D. muralis na herbarijskem 

materialu niso vidne. Za zanesljive rezultate bi morala pregledati več materiala, saj velikokrat 

nisem bila prepričana ali je steblo olesenelo ali ne. Problem se je pojavil tudi pri vrsti D. 

tenuifolia, ker veliko pol ni vsebovalo celih rastlin, olesenelost stebla pa se pojavlja le pri dnu 

rastline.  

Podatkov o olesenelosti stebla ne navajajo vsi določevalni ključi. Za D. muralis vsi ključi 

navajajo, da pri dnu steblo ni olesenelo (Fischer idr., 2008; Lauber in Wagner, 2007; Pignatti, 

1982). Za vrsto D. tenuifolia so podatki iz literature prav tako skladni. Vsi navajajo, da je 

steblo pri dnu olesenelo (Fischer idr., 2008; Lauber in Wagner, 2007; Pignatti, 1982). 

 

5.2.8. Opisi vrst 

Opise vrst sem sestavila iz svojih rezultatov in podatkov iz literature. 

D. erucoides (Rukvičasti dvoredec): Steblo visoko od 10 do 50 cm, ni olesenelo, olistano po 

celotni dolžini, pokončno ali kipeče, redko poraščeno s kratkimi togimi laski, ki so navzdol 

prilegli ob steblo. Pritlični listi deljeni največ do 2/3, pecljati. Stebelni listi objemajo steblo, 

sedeči. Čašni listi dolgi 4–5 mm. Venčni listi dolgi 7–11 mm (Fischer idr., 2008), sprva beli, 

kasneje se lahko obarvajo vijoličasto. Lusk pokončen, dolg 2–4 cm, debel 1,5–3 mm (Lauber 

in Wagner, 2007). Stebelni listi imajo na konicah zobcev belkaste zadebelitve. Ruderalna 

mesta, ob železnicah.  

D. muralis (Obzidni dvoredec): Steblo visoko 15–60 cm, pokončno, golo. Nektarija sta dva, 

krajša od 1 mm. Pecelj cveta enako dolg kot cvet ali nekoliko krajši (Fischer idr., 2008). 

Cvetovi v podolgastih socvetjih, skupaj s pecljem merijo 5–6 mm. Lusk pokončen, postavljen 

vzporedno steblu, dolg od 2 do 4 cm (Pignatti, 1982). Listi pogosto razporejeni v listno 

rozeto. Karpofor meri 0,4 mm. Prašnice merijo 1,4 mm. Čašni listi dolgi 3,7 mm. Venčni listi 
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dolgi 6,6 mm, proti koncu cvetenja se lahko obarvajo rožnato. Pusta tla, ob njivah, železnicah, 

na rečnih naplavinah, ob morski obali, na ruderalnih rastiščih. 

D. tenuifolia (Tankolistni dvoredec): Steblo visoko 30–80 cm, bolj ali manj golo. Stebelni 

listi 1–2 krat pernato deljeni, segmenti ozki skoraj črtalasti. Nektarija sta dva, dolga 1 mm 

(Fischer idr., 2008). Steblo olistano po celotni dolžini ali ima listno rozeto. Čašni listi merijo 

5,5 mm. Venčni listi merijo 8,3 mm. Karpofor izrazit, meri 0,9 mm. Prašnice merijo 2,5 mm. 

Na skalovju, ob cestah, ob zidovih, na prodnih nasutjih, opuščenih njivah, ruderalnih rastiščih, 

ob železnicah, na travnikih. 

 

5.2.9. Ekološke značilnosti dvoredcev in njihova razširjenost v Sloveniji 

Wraber (2007) za vrsto D. muralis navaja, da cveti od junija do avgusta. Po podatkih iz 

herbarijskih pol je interval cvetenja še širši: D. muralis cveti vse od marca do septembra. 

Herbarijski material je bil največkrat nabran od aprila do junija. Cveti in plodi sočasno, kar 

lahko razberemo iz slike 12.  

 

Slika 12: Stanje rastlin v herbarijskih polah glede na mesec najdbe za vrsto D. muralis. 

 

D. tenuifolia po podatkih iz Male flore Slovenije (Wraber, 2007) cveti od maja do septembra. 

Podobne podatke sem dobila tudi iz herbarijskih pol, kjer so bile pole nabrane od maja do 

oktobra, največ pa jih je bilo nabranih avgusta in septembra. Tako kot vrsta D. muralis, tudi 

D. tenuifolia cveti in plodi sočasno.  
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Slika 13: Stanje rastlin v herbarijskih polah glede na mesec najdbe za vrsto D. tenuifolia. 

 

Za vrsto D. erucoides v herbarijski zbirki ni bilo podatkov o mesecu nabiranja, saj gre za 

material iz Paulinove zbirke Flora Exiccata Carniolica. Prav tako ni navedenega podatka o 

času cvetenja v Mali flori Slovenije (Wraber, 2007). 

 

Slika 14: Nadmorska višina rastišč rodu Diplotaxis iz herbarijske zbirke LJU. 

 

Vrsta D. muralis uspeva na nadmorskih višinah od 0 do 500 m n. m. D. tenuifolia pa od 0 do 

600 m n. m. Po podatkih iz herbarijskih pol se obe vrsti najpogosteje pojavljata na višini 

okrog 300 m n. m., predvidevamo lahko, da je to posledica številčnejših vzorčenj na območju 

Ljubljane. V Mali flori Slovenije (Wraber, 2007) podatki o nadmorskih višinah niso podani. 

Vrsta D. erucoides se po podatkih iz herbarijskih pol pojavlja na nadmorski višini 300 m.  
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Slika 15: Zemljevid razširjenosti vrst rodu Diplotaxis na podlagi podatkov iz herbarijskih pol 

herbarija LJU. 

 

Po podatkih iz herbarijskih pol vrsta D. erucoides uspeva le v osrednji Sloveniji, točneje v 

Ljubljani. Obe herbarijski poli sta iz začetka 20. stoletja in sta del Paulinove zbirke Flora 

exiccata Carniolica. Uspevanje vrste v Ljubljani omenja tudi Wraber v prispevku Neznana 

križnica med železniškimi tiri (1986). Kasneje vrsta v Ljubljani (npr: Turk, 1990; Jogan, 

Strgulc Krajšek in Bačič 2015), in tudi drugod po Sloveniji ni bila več najdena zato jo lahko 

obravnavamo kot prehodno vrsto.  

D. muralis se pojavlja po vsej državi, le v subpanonski fitogeografski regiji naj ne bi bila 

prisotna, vendar zanesljiv literaturni podatek za to območje navaja eno nahajališče (Bakan, 

2006). Predvidevamo, da je odsotnost podatkov posledica pomanjkanja herbarijskega 

materiala iz vzhodnega dela Slovenije. Podobno velja tudi za vrsto D. tenuifolia, za katero 

vemo, da je najpogostejša v submediteranski regiji. 

Za ustreznejšo sliko razširjenosti vrste D. erucoides v Sloveniji bi bilo smiselno vzorčiti na 

celotnem območju Slovenije, saj sta bila v herbarijski zbirki le dva primerka vrste. Podatki iz 

Gradiva za Atlas flore Slovenije pa za D. erucoides ne navajajo nobenega nahajališča (Jogan 

idr., 2001). Za vrsto D. tenuifolia bi morali za izdelavo bolj natančnega zemljevida vrsto 
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vzorčiti v subpanonski in zgornji submediteranski regiji, saj je po podatkih Gradiva za Atlas 

flore Slovenije vrsta tam pogostejša, kot kažejo podatki iz herbarijskih pol. Podobno velja 

tudi za vrsto D. muralis, ki bi jo morali vzorčiti na območju zgornje submediteranske in 

subpanonske regije ter na meji med subdinarsko, subpanonsko in predalpsko fitogeografsko 

regijo. Na teh območjih so podatki o nahajanju te vrste v Gradivu za Atlas flore Slovenije 

(Jogan idr., 2001) pogostejši kot podatki iz herbarijskih pol. Podatki o prisotnosti vrst D. 

tenuifolia in D. muralis na ostalih območjih se med herbarijskim materialom in podatki iz 

Gradiva za Atlas flore Slovenije skladajo. Glede na podatke iz Male flore Slovenije (Wraber, 

2007) pa bi morali prisotnost vrst D. tenuifolia in D. muralis preveriti tudi na skrajnem 

severovzhodu Slovenije. 

  



Fabijan T. Revizija rodu Diplotaxis (Brassicaceae) v Sloveniji. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta, dvopredmetni učitelj biologije in kemije, 2017. 

 

31 

 

5.3. Določevalni ključ za vrste rodu  

1 Cvetovi rumeni, venčni listi dolžine 3–4 mm, čašni listi dolžine 1,5 mm. Zunanja prašnika 

sta jalova. Listi v listni rozeti, steblo neolistano. ...................................................... D. viminea 

1* Cvetovi rumeni ali beli, venčni listi daljši od (4) 5 mm, čašni listi daljši od 3 mm. Vsi 

prašniki fertilni. Steblo vedno olistano. ................................................................................... 2 

 

2 Venčni listi beli ali rahlo vijoličasti. Večji zobci stebelnih listov imajo na konicah belkaste 

zadebelitve.  

 .......................................................................................................................... ...D. erucoides 

2* Venčni listi rumeni. Večji zobci stebelnih listov na konicah nimajo belkastih zadebelitev.  3 

 

3 Venčni listi dolžine 5–7,5 mm, čašni listi dolžine 3–4 (5) mm. Prašnice dolge 1–1,8 mm. Na 

dnu plodu neizrazit karpofor, ki meri 0,2–0,5 mm, ali manjka. Venčni listi se proti koncu 

cvetenja lahko obarvajo vijolično............................................................................. D. muralis 

3* Venčni listi dolžine (6,4)7,5–10(12) mm, čašni listi dolžine (4,3)5–6,5 mm. Prašnice dolge 

1,7–3 mm. Na dnu plodu vedno prisoten izrazit karpofor, ki meri (0,4)0,7–1,7 mm. Venčni 

listi tudi proti koncu cvetenja ostanejo rumeni. ..................................................... D. tenuifolia 

  

Slika 16: Prisotnost karpofora pri vrsti D. tenuifolia (levo) in vrsti D. muralis (desno). 
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6. SKLEPI 

1. V Sloveniji rastejo štiri vrste rodu Diplotaxis: D. tenuifolia, D. muralis, D. 

erucoides in D. viminea. 

Hipoteze nisem potrdila. V Sloveniji po podatkih iz herbarijskih pol herbarija LJU uspevajo le 

tri vrste, in sicer: D. muralis, D. tenuifolia in D. erucoides. Enako lahko razberemo tudi iz 

podatkov Bioportala (Bioportal, 2005–2016) in Gradiva za Atlas flore Slovenije (Jogan idr., 

2001). Če vrsta D. viminea res uspeva v Sloveniji, bi jo bilo smiselno iskati na območju 

Obale. 

2. S pomočjo podatkov iz tujih določevalnih ključev bom lahko določila dodatne 

določevalne znake in izdelala uporaben določevalni ključ, ki bo temeljil na 

nazornih določevalnih znakih. 

Med revizijo herbarijskega materiala sem preverila uporabnost določevalnih znakov iz tujih 

ključev, ki zanesljivo razlikujejo vrste dvoredcev, ki uspevajo na območju Slovenije. Te 

določevalne znake sem vključila v novi določevalni ključ.  

3. S pomočjo podatkov, ki jih bom dobila v herbarijski zbirki LJU, bom lahko 

izdelala zemljevide razširjenosti vrst rodu Diplotaxis. 

Na podlagi podatkov iz herbarijskih pol sem izdelala zemljevide razširjenosti treh vrst rodu 

Diplotaxis v Sloveniji.  

 

V prihodnje bi po celotnem območju Slovenije morali dodatno vzorčiti vrsto D. erucoides, da 

bi lahko potrdili, da vrsta uspeva na tem območju. Preveriti bi morali prisotnost vrste D. 

viminea na območju Slovenije. Vzorčiti bi jo morali predvsem na območju Primorske. Vrsti 

D. muralis in D. tenuifolia bi morali dodatno vzorčiti na skrajnem severovzhodu države. 

Predvsem pri vrsti D. tenuifolia bi morali preveriti znake, ki so na materialu manjkali. To so 

olesenelost spodnjega dela stebla, prisotnost listne rozete in oblika pritličnih listov. Za 

potrditev zanesljivosti določevalnih znakov bi jih morali pri vseh vrstah preveriti še na 

svežem materialu.  
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PRILOGA 1 

Preglednica 3: Statistični podatki o dolžini čašnih listov za vrsti Diplotaxis muralis (DM) in 

Diplotaxis tenuifolia (DT). 

DM DT 

3,9 4,3 

3,3 5,4 

3,7 5,9 

4,6 5,1 

4,0 5,1 

4,1 5,6 

3,9 5,6 

4,4 5,3 

3,6 5,4 

4,2 6,3 

4,1 5,6 

3,3 5,4 

3,7 5,5 

3,3 5,7 

3,5 5,0 

3,7 5,5 

3,5 5,9 

 4,6 

 

Preglednica 4: Statistični podatki dolžine venčnih listov za vrsti Diplotaxis muralis (DM) in 

Diplotaxis tenuifolia (DT). 

DM DT 

6,5 8,4 

6,8 6,4 

6,6 8,7 

7,2 7,6 

6,9 9,7 

5,7 8,7 

6,1 7,6 

6,5 7,6 

5,3 8,1 

6,9 7,8 

6,9 7,6 

6,1 10,1 

5,7 8,7 

5,3 11,8 

6,7 8,4 

6,7 7,5 

6,9 7,6 

 9,0 

 7,7 

 8,5 

 

 DM DT 

Minimalno 3,3 4,3 

Mediana 3,7 5,5 

Maksimalno 4,6 6,3 

Povprečje 3,8 5,4 

Standardni odklon 0,4 0,5 

Standardna napaka 0,09 0,11 

Statistična pomembnost <0,0001 

Stopnja statistično 

pomembnih razlik 

*** 

 DM DT 

Minimalno 5,3 6,4 

Mediana 6,6 8,25 

Maksimalno 7,2 11,8 

Povprečje 6,4 8,375 

Standardni odklon 0,593 1,163 

Standardna napaka 0,144 0,26 

Statistična pomembnost <0,0001 

Stopnja statistično 

pomembnih razlik 

*** 
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Preglednica 5: Statistični podatki dolžine prašnic za vrsti Diplotaxis muralis (DM) in 

Diplotaxis tenuifolia (DT). 

  

 

 

 

Preglednica 6: Statistični podatki dolžine karpoforja pri vrstah Diplotaxis muralis (DM) in 

Diplotaxis tenuifolia (DT). 

  

 

 

 

DM DT 

1,4 2,4 

1,6 1,8 

1,5 2,6 

1,3 2,2 

1,2 2,0 

1,2 2,7 

1,5 2,7 

1,6 2,5 

1,0 2,4 

1,6 2,5 

1,7 2,0 

1,4 1,9 

1,3 2,5 

1,3 2,8 

1,8 2,9 

1,0 2,4 

1,6 1,7 

 2,7 

 2,5 

 DM DT 

Minimalno 1 1,7 

Mediana 1,4 2,5 

Maksimalno 1,8 2,9 

Povprečje 1,412 2,379 

Standardni odklon 0,232 0,351 

Standardna napaka 0,0562 0,08 

Statistična pomembnost 0,0001 

Stopnja statistično 

pomembnih razlik 

*** 

DM DT 

0,4 0,8 

0,5 1,2 

0,4 0,7 

0,4 1,0 

0,4 0,7 

0,3 1,0 

0,5 1,5 

0,3 1,1 

0,3 1,7 

0,4 0,9 

0,5 1,1 

0,5 0,8 

0,4 0,4 

0,4 0,9 

0,5 1,1 

0,2 1,0 

0,3 0,5 

0,5 0,6 

 DM DT 

Minimalno 0,2 0,4 

Mediana 0,4 0,95 

Maksimalno 0,5 1,7 

Povprečje 0,4 0,944 

Standardni odklon 0,091 0,326 

Standardna napaka 0,021 0,077 

Statistična pomembnost 0,0001 

Stopnja statistično 

pomembnih razlik 

*** 
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Preglednica 7: Statistični podatki števila semen pri vrstah Diplotaxis tenuifolia (DT) in 

Diplotaxis muralis (DM). 

  

 

 

  

DM DT 

34 40 

42 44 

42 44 

42 50 

44 54 

44 54 

47 60 

48 64 

50 64 

50 64 

54 66 

54 68 

56 68 

56 68 

56 74 

70 76 

72  

72  

 DM DT 

Minimalno 34 40 

Mediana 50 64 

Maksimalno 72 76 

Povprečje 51,83 59,88 

Standardni odklon 10,79 10,99 

Standardna napaka 2,544 2,478 

Statistična pomembnost 0,0392 

Stopnja statistično 

pomembnih razlik 

* 
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PRILOGA 2 

Diplotaxis erucoides 

9953/1, Slovenija: Notranjska, okolica Ljubljane, ruderalno rastišče. 300 m n. m.. Leg. & det. 

A. Paulin. Prvotna določitev: Diplotaxis erucoides. LJU, OTE 1.  

9952/2, Slovenija: Notranjska, Ljubljana, nedaleč od vasi Dravlje, ob železnici, na peščenih 

naplavninah. 300 m n. m.. Leg. & det. A. Paulin, 1925. Prvotna določitev: Diplotaxis 

erucoides. LJU, OTE 2. (FEC) 

Diplotaxis muralis 

0158/1, Slovenija: Dolenjska, Čučja mlaka pri Šentjerneju. 160 m n. m.. Leg. & det. R. 

Luštek, 11. 6. 1967. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 3. 

9459/2, Slovenija: Štajerska, Maribor, železniška postaja Studenci. 284 m n. m.. Leg. & det. 

A. Javorič, 1. 5. 1999. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 4.  

0448/2, Slovenija: Primorska, Sp. Škofije, Zg. Škofije, Kolombar, vrh Goli hrib, območje 

med zaselkom Kolombar in vrhom Goli hrib. 200 m n. m.. Leg. & det. P. Glasnović, 17. 

4. 2004. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 5.  

0547/2, Slovenija: Istra, pri vasi Dragonja, sončno kamnito pobočje, na apnenčasti podlagi. 20 

m n. m.. Leg. & det. T. Wraber, 21. 4. 1974. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, 

OTE 7.  

0448/3, Slovenija: Primorska, Koper, na pustih poljih in grobljah. 10 m n. m.. Leg. & det. R. 

Justin, 1884. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 8. 

0350/1, Slovenija: Notranjska, Vremski Britof, na neobdelanih njivah in pustih prostorih. 400 

m n. m. .Leg. & det. R. Justin, 1899. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 9. 

0054/4, Slovenija: Dolenjska, Ivančna Gorica, Stična, med železniškimi tiri. 340 m n. m.. 

Leg. & det. R. Justin, 20. 7. 1936. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 10. 

9953/1, Slovenija: Notranjska, okolica Ljubljane, na njivah, na glineni podlagi. 300 m n. m.. 

Leg. & det. A. Paulin. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 11. (FEC) 
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9647/3, Slovenija: Julijske Alpe, Čezsoča pri Bovcu, rečne naplavnine, na apnenčasti podlagi. 

360 m n. m.. Leg. & det. T. Wraber. Prvotna določitev: Dipltoaxis muralis. LJU, OTE 12. 

0447/4, Slovenija: Istra, morska obala pri Strunjanu, ruderalna mesta na morski obali, na flišu. 

1 m n. m.. Leg. & det. T. Wraber, 25. 3. 1972. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. 

LJU, OTE 13. 

9856/4, Slovenija: Zasavje, kompleks Kopitnika, Turje, na pustih tleh ob poti, na dolomitni 

podlagi. 500 m n. m.. Leg. & det. T. Knez, 29. 6. 1971. Prvotna določitev: Diplotaxis 

muralis. LJU, OTE 14.  

0449/1, Slovenija: Istra, sončna skala nad Ospom, sončno kamnito rastiščne, na apnenčasti 

podlagi. 150 m n. m.. Leg. & det. T. Wraber, 4. 5. 1973. Prvotna določitev: Diplotaxis 

muralis. LJU, OTE 15.  

9953/2, Slovenija: Ljubljana, Polje, ruderalna rastišča. 300 m n. m.. Leg. & det. F. Dolšak, 2. 

7. 1927. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 17.  

9953/1, Slovenija: Ljubljana, Rakovnik, Orlova ulica, ob cestah in zidovih v mestu. 300 m n. 

m.. Leg. & det. R. Justin, 23. 6. 1937. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 

18. 

9456/1, Slovenija: Koroška, Dravograd, ob cesti proti Mariboru, ob cesti. 360 m n. m.. Leg. & 

det. B. Vreš, 17. 7. 1984. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 19.  

0448/3, Slovenija: Primorska, Koper, ruderalna rastišča. 0–1 m n. m.. Leg. & det. T. Wraber, 

19. 5. 1973. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 20a. 

9656/2, Slovenija: Štajerska, Paka pri Velenju, zaraščena njiva. 430 m n. m.. Leg. & det. D. 

Naglič, 20. 7. 1978. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 21.  

9857/4, Slovenija: Posavje, dolina Gračnice, Lokavec-Močnik, na pustih tleh, na dolomitni 

podlagi. 350 m n. m.. Leg. & det. T. Knez, 2. 7. 1973. Prvotna določitev: Diplotaxis 

muralis. LJU, OTE 22.  

0057/2, Slovenija: Dolenjska, Sevnica, Černivec, na robu kamnoloma. 450 m n. m.. Leg. & 

det. M. Kačičnik, 30. 4. 1989. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 24.  
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9953/1, Slovenija: Ljubljana, Bežigrad, Tomačevska cesta, levo od krematorija na Žalah, 

prodno nasutje, ostanki ruševin, opeka, beton. 300 m n. m.. Leg. & det. B. Turk, 2. 9. 

1987. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 25b 

9953/1, Slovenija: Ljubljana, pokopališče Žale, na nevzdrževanih grobovih, ob odlagališčih 

smeti. 297 m n. m.. Leg. & det. V. Babij, 14. 6. 1995. Prvotna določitev: Diplotaxis 

muralis. LJU, OTE 26.  

9953/3, Slovenija: Ljubljana, ob Grubarjevem kanalu pri Hradeckijivi vasi, na nasipih pri 

Grubarjevem kanalu. 300 m n. m.. Leg. & det. R. Justin, 14. 9. 1911. Prvotna določitev: 

Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 42.  

0548/2, Slovenija: Primorska, okolica Kopra, Labor, za hišo Labor 3, na travniku. 440 m n. 

m.. Leg. & det. G. Črnac, 6. 5. 2016. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 

47.  

Diplotaxis tenuifolia 

0448/1, Slovenija: Primorska, Ankaran, južni predel Ankarana, ob morski obali (mestno 

kopališče in avtokamp). 2 m n. m.. Leg. & det. P. Glasnović, 10. 10. 2004. Prvotna 

določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 6.  

9953/1, Slovenija: pri Ljubljani. 300 m n. m.. Leg. & det. W. Voss. Prvotna določitev: 

Diplotaxis muralis. LJU, OTE 16.  

9848/4, Slovenija: Primorska, Bača pri Modreju, na skalovju, na apnenčasti podlagi. 100 m n. 

m.. Leg. & det. E. Mayer, 23. 8. 1954. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 

23.  

9953/1, Slovenija: Ljubljana, Bežigrad, Tomačevska cesta, levo od krematorija na Žalah, 

prodno nasutje, ostanki ruševin, opeka, beton. 300 m n. m.. Leg. & det. B. Turk, 2. 9. 

1987. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 25a. 

0058/1, Slovenija: Posavje, Sevnica, 300 m južno od vasi Dolnje Brezovo, travnik, grmovni 

rob, opuščena njiva, železniški tiri. 180 m n. m.. Leg. & Det. M. Peterlin, B. Frajman, 28. 

5. 2005. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 27.  
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0447/4, Slovenija: Primorska, Strunjan v Istri, cestni zid ob morju. 1 m n. m.. Leg. & det. M. 

Wraber, 12. 8. 1965. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 28.  

9550/4, Slovenija: Gorenjska, Jesenice, Slovenski Javornik. 600 m n. m.. Leg. & det. V. 

Plemel, 18. 8. 1973. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 29.  

9359/4, Slovenija: zah. Slov Gorice ob Plesnici pri Sp. Kungoti. 260 m n. m.. Leg. & det. L. 

Godicl, 22. 9. 1971. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 30.  

0448/2, Slovenija: Primorska, Bertoki, Srmin, +/- 500 m jugozahodno od vrha Srmin. 84 m n. 

m.. Leg. & det. P. Glasnović, 11. 5. 2002. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, 

OTE 31.  

9459/4, Slovenija: Štajerska, Maribor, železniška postaja Tezno. 270 m n. m.. Leg. & det. A. 

Javorič, 7. 9. 1999. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 32.  

9953/1, Slovenija: okolica Ljubljane, ruderalna rastišča. 300 m n. m.. Leg. & det. F. Dolšak, 

4. 7. 1927. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 33.  

9953/1, Slovenija: okolica Ljubljane, ruderalna rastišča, na naplavninah. 300 m n. m.. Leg. & 

det. A. Paulin. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 34. (FEC) 

9953/1, Slovenija: Ljubljana, na grobljah in pustotah. 300 m n. m.. Leg. & det. R. Justin, 

1894. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 35.  

0448/3, Slovenija: Primorska, Koper, ruderalna rastišča. 0–1 m n. m.. Leg. & det. T. Wraber, 

19. 5. 1973. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 36. 

9757/4, Slovenija: Štajerska, Celje, Pečovnik, nasip ob apnenici. 300 m n. m.. Leg. & det. A. 

Knap, 30. 8. 1938. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 37. 

9953/1, Slovenija: Ljubljana, ob grobljah, ob cestah, posebno pri železnici. 300 m n. m.. Leg. 

& det. R. Justin, 12. 9. 1904. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 38. 

0350/1, Slovenija: Notranjska, Divača, železniška postaja Gornje Ležeče, ob železniškem tiru. 

500 m n. m.. Leg. & det. R. Justin, 17. 5. 1905. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. 

LJU, OTE 39.  
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0350/1, Slovenija: Notranjska, Divača, železniška postaja Gornje Ležeče, ob železniškem tiru. 

500 m n. m.. Leg. & det. R. Justin, 12. 9. 1918. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. 

LJU, OTE 40. 

0447/3, Slovenija: Istra, Piran, obala Jadranskega morja, skalovje na morski obali, na flišu. 1 

m n. m.. Leg. & det. T. Wraber, 17. 10. 1982. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. 

LJU, OTE 41.  

9456/1, Slovenija: Koroška, Dravograd, na železniškem nasipu. 360 m n. m.. Leg. & det. B. 

Vreš, 11. 8. 1984. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 43.  

0053/2, Slovenija: Grosuplje, na skalah ob cesti na Malem Lipoglavu, na skalah ob cesti na 

karbonatni podlagi (dolomit). 520 m n. m.. Leg. & det. T. Bačič, 23. 7. 1997. Prvotna 

določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 44.  

9953/1, Slovenija: Ljubljana, pokopališče Žale, na poteh posutih s peskom. 297 m n. m.. Leg. 

& det. V. Babij, 6. 8. 1995. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 45.  

9953/1, Slovenija: Ljubljana, ob Stolpniški ulici, pri teniških igriščih, prodno nasutje, ostanki 

gradbenega materiala, groblja. 300 m n. m.. Leg. & det. B. Turk, 4. 9. 1987. Prvotna 

določitev: Diplotaxis tenuifolia. LJU, OTE 46.  

0251/1, Slovenija: Notranjska, Postojna, ob vhodu v Postonjsko jamo, kamnit travnik. 510 m 

n. m.. Leg. & det. A. Podobnik, 16. 9. 1986. Prvotna določitev: Diplotaxis tenuifolia. 

LJU, OTE 48.  

Diplotaxis sp. 

0448/3, Slovenija: Primorska, Koper, ruderalna rastišča. 0–1 m n. m.. Leg. & det. T. Wraber, 

19. 5. 1973. Prvotna določitev: Diplotaxis muralis. LJU, OTE 20b.  


