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POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava 31 najbolj invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Sloveniji. V 

Sloveniji so invazivne tujerodne rastline postale velik problem, saj se nenadzorovano širijo in 

razmnožujejo. Da bi lahko uspešno omejili njihovo rast in širjenje, potrebujemo določene 

podatke o razmnoževanju in razširjanju teh vrst.  

V diplomski nalogi sem s pomočjo literature poiskala podatke o posameznih rastlinskih vrstah 

in ugotavljala, kateri podatki so najbolj in kateri najmanj popolni. Iskala sem podatke o 

življenjski obliki, o tem kje v Sloveniji je določena vrsta razširjena in kako so rastline prišle k 

nam. Za vsako vrsto sem poiskala tudi podatke o vegetativnem in spolnem razmnoževanju. 

Podatke sem vnesla v tri preglednice in jih analizirala.  

Najbolj popolni so podatki o življenjski obliki, o razširjenosti v Sloveniji in o tem kako so 

rastline prišle k nam. Znani so tudi podatki o tem, na kakšen način se določena vrsta 

razmnožuje. Pri vegetativnem razmnoževanju so podatki o tem, s pomočjo katerega dela se 

rastlina vegetativno razmnožuje, dobro znani, podatkov o vektorju širjenja pa je manj. Najbolj 

nepopolni so podatki o regeneraciji delov rastline, s pomočjo katerih se rastlina vegetativno 

razmnožuje. Pri spolnem razmnoževanju so propagule in vektorji znani. Dobro znani so tudi 

podatki o količini semen na rastlino. O kalivosti in o razdalji širjenja pa bi bilo treba opraviti še 

kakšno raziskavo, da dobili več podatkov.  

 

Ključne besede: invazivne tujerodne vrste, flora, razširjanje, vegetativno razmnoževanje, 

spolno razmnoževanje 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

The graduation thesis addresses the 31 most invasive alien species in Slovenia. In Slovenia, 

invasive alien plants have become a major problem, since they are uncontrollably spreading 

and reproducing. In order to successfully limit their growth and spread, we need certain data on 

the reproduction and dissemination of these species. 

In my graduation thesis I gathered information about selected plant species from the relevant 

literature, and determined which data are most and which is the least complete. I was looking 

for information about the life form, distribution in Slovenia, and how the plants came to our 

territory. For each species I also gathered data on vegetative and sexual reproduction. I entered 

the data into three tables and analyzed them. 

The results show, that the data on the life form, the distribution in Slovenia and how the plants 

came to our territory are the most complete. There are also sufficient data about how the species 

is vegetatively propagated: regarding the mechanism of vegetative reproduction and the 

propagation vector. There is enough data about the sexual reproduction, especially on 

distribution of propagules, their vectors and about the estimated seed number per plant. The 

most incomplete are data on spreading distance of propagules, germination rates and the 

survival of seedlings in nature.  

 

Key words: invasive alien species, flora, dissemination, vegetative reproduction, sexual 

reproduction 
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1. UVOD 

Invazivne tujerodne vrste postajajo vedno večji problem tudi v Sloveniji. Tujerodne rastline so 

v veliki večini prinesli k nam kot okrasne ali medonosne rastline, med njimi pa najdemo tudi 

takšne, ki so bile k nam zanešene nenamerno. Ko se začne taka rastlina uspešno razmnoževati, 

razširjati in povzročati škodo, govorimo o invazivnih tujerodnih rastlinah (Strgulc Krajšek, 

Bačič in Jogan, 2016). Takšnih postane približno en odstotek tujerodnih rastlin, približno 

desetkrat več pa je takih, ki se naturalizirajo. V Sloveniji je danes okrog 50 vrst rastlin, ki so 

postale invazivne (Jogan, Eler in Novak, 2012).  

Invazivne tujerodne rastline imajo veliko škodljivih vplivov, tako na domorodne vrste, okolje, 

ljudi, gospodarstvo in ekosisteme. Take rastline velikokrat postanejo tekmeci domorodnih vrst 

za življenjski prostor, hrano in druge vire. Problem invazivnih rastlin je tudi v tem, da se hitro 

razraščajo in širijo, ob tem pa izpodrivajo domorodne rastline. Invazivne tujerodne rastline se 

lahko tudi križajo z domorodnimi, tako lahko invazivna rastlina popolnoma nadomesti 

domorodno, ali pa se na račun domorodne rastline ohrani le križanec. Tujerodne invazivne 

rastline so lahko tudi strupene, ali alergene. Nekateri najbolj trdovratni pleveli so ravno 

tujerodne rastline in tako škodijo gospodarsko pomembnim rastlinam (Strgulc Krajšek idr., 

2016). 

Naloga je teoretična in temelji na pregledu literature. Namen naloge je zbrati podatke o načinih 

razmnoževanja in razširjenja za 31 invazivnih tujerodnih rastlin v  Sloveniji, ki so jih v okviru 

projekta Neobiota (Bačič idr., 2012) opredelili kot najbolj invazivne. Namen naloge je tudi 

oceniti, katere podatke o določeni vrstah še potrebujemo, da bi lažje načrtovali omejevanje 

njihovega širjenja ali rastline uspešno odstranili.  
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2. PREGLED OBJAV 

2.1. DEFINICIJA INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST  

Tujerodne vrste človek vnese v okolje, kjer prej niso uspevale oz. jih prej v tem okolju ni bilo. 

Človek take vrste lahko vnese v okolje na različne načine. Večino takih vrst človek naseli 

namerno (kot hrano, krmo, medonosne rastline, okrasne rastline), lahko pa jih v novo okolje 

prinese tudi nenamerno (slepi potniki). Med invazivne tujerodne vrste ali invazivke uvrščamo 

le tiste tujerodne vrste, ki v novem okolju preživijo, se uspešno razmnožujejo in razširjajo in 

celo povzročajo škodo (Strgulc Krajšek idr., 2016). Invazivke ogrožajo ekosisteme, habitate ali 

vrste, torej naravo. Te vrste povzročajo spremembe v okolju, ogrožajo zdravje ljudi, 

gospodarstvo in domorodno biotsko pestrost (Bačič in Strgulc Krajšek, 2013).  

2.2. DELITEV GLEDE NA STOPNJO INVAZIVNOSTI 

Velika večina tujerodnih vrst v novem okolju ne preživi, ker se okolju ne morejo prilagoditi ali 

pa je prisotnih premalo osebkov za uspešno razmnoževanje (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2016). 

Tudi če se vrsta uspešno naseli, še ne pomeni, da bo preživela in se širila. Za tiste vrste, ki so 

uspešno prenesene, velja, da se jih okoli  10 % naturalizira, 1% prvotnega števila pa jih postane 

invazivnih (Jogan in Kos, 2012). Tujerodne vrste lahko razdelimo na tri skupine, glede na 

stopnjo invazivnosti (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2016) : 

- Prehodna tujerodna vrsta: na nekem območju se pojavlja le občasno ali v novem 

okolju ostane dalj časa zaradi daljše življenjske dobe, občasnega razmnoževanja in 

ponavljajočih se naselitev. Čeprav se lahko taka vrsta občasno razmnožuje, ne tvori 

trajnih populacij. Takšnim vrstam pravimo tudi aklimatizirane vrste.  

- Naturalizirana vrsta: je tista tujerodna vrsta, ki se v novem okolju razmnožuje in brez 

pomoči človeka vzdržuje populacije. Takšna vrsta v okolju ne povzroča škode.  

- Invazivna tujerodna vrsta: je tujerodna vrsta, ki se razmnožuje in razširja, s tem 

ogroža ekosisteme, habitate, zdravje ljudi, gospodarstvo in domorodno biotsko pestrost.  

Po naselitvi v novo okolje, mora tujerodna vrsta premostiti različne faze. Preiti mora skozi 

različne ovire. Vsaka tujerodna vrsta preide geografske ovire. Tiste, ki poleg tega preidejo še 

okoljske ovire, so prehodne tujerodne vrste. Tiste, ki preidejo okoljske in reproduktivne ovire, 

so naturalizirane. Če ima naturalizirana tujerodna vrsta negativne vplive na biotsko pestrost, jo 

opredelimo kot invazivno tujerodno vrsto (Kus Veenvliet in Veenvliet, 2016).  
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2.3. NAČINI RAZŠIRJANJA 

Tujerodno vrsto v  neko novo okolje običajno prinese človek (namerno ali nenamerno). Nato 

pa se v novem okolju vrsta razširja spontano, z enakimi mehanizmi kot v svojem primarnem 

okolju (Jogan in Kos, 2012). Ker so rastline pritrjeni organizmi, imajo omejene možnosti 

širjenja. Rastlina za širjenje potrebuje propagule (razširjevalne enote) in pa vektorje, ki te 

propagule razširjajo. Ti vektorji so lahko abiotski (vodni tok, veter) ali biotski (človek, živali). 

Nekatere rastlinske vrste se lahko tudi aktivno širijo na kratke razdalje, npr. z eksplozivnim 

izstreljevanjem semen v bližino materinske rastline. Rastline imajo številne prilagoditve tudi 

za širjenje na dolge razdalje. Pri vrstah, ki se širijo s pomočjo vetra najdemo nekakšne letalne 

naprave v obliki laskov ali krilc. Vrste, ki se širijo s pomočjo vodnega toka, imajo različna z 

zrakom bogata tkiva, ki ohranjajo plovnost semen/plodov. Tudi vrste, ki jih širijo živali, imajo 

številne prilagoditve (Jogan, Bačič in Strgulc Krajšek, 2012). Širjenje tujerodne vrste je, tako 

kot njen vnos, lahko namerno ali nenamerno. Za namerno širjenje so odgovorne različne 

trgovine, drevesnice in vse mogoče posredovalnice rastlin in živali. Za širjenje tujerodne vrste 

v naravo so odgovorne tudi skupine ljudi, ki imajo jasne interese, npr. čebelarji (uvoz in sajenje 

sadik nekoliko bolj medonosne robinije). Nenamerno širjenje tujerodnih vrst pa se dogaja s 

prenašanjem začasno deponiranih materialov, kmetijskih pridelkov, s pomočjo gradbene 

mehanizacije, s transportom, s strojno košnjo … nenamerno širjenje lahko poteka tudi s 

pomočjo ljudi in živali (npr. plodovi ali semena se učinkovito oprimejo mimoidočih ljudi in 

živali). Nenamernega prenosa propagul tujerodnih vrst ne moremo nadzorovati, pa tudi ne 

preprečiti (Jogan in Kos, 2012) 

2.4. NAČINI RAZMNOŽEVANJA 

Tujerodne rastline se razmnožujejo spolno ali vegetativno, nekatere vrste pa se lahko 

razmnožujejo na oba načina. Za širjenje rastlin so tudi potrebne rastlinske propagule 

(razširjevalne enote). Pri spolnem razmnoževanju je to lahko seme ali plod. Za prenos propagul 

pa je potreben vektor, ki lahko seme/plod raznese na dolge ali kratke razdalje.  

Vegetativno se rastline razmnožujejo s pomočjo različnih delov rastlin. To je lahko del veje, 

podzemnega ali nadzemnega poganjka, podzemne živice, korenike, pritlike, gomolja … Tudi ti 

deli rastlin potrebujejo za uspešno širjenje vektor. Tukaj rastlinam velikokrat pomaga prav 

človek, saj z gradbeništvom, mehanizacijo in transportom prenaša kontaminirano zemljo, v 
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kateri se nahajajo deli invazivnih tujerodnih rastlin. Tako lahko rastlina naseli neko novo 

območje.  

3. METODE 

Podatke o invazivnih rastlinah sem iskala po različnih virih. Med najpomembnejšimi viri 

omenimo članek čeških avtorjev, z naslovom Reproductive characteristics of neophytes in the 

Czech Republic: traits of invasive and non-invasive species (Moravcova, L., Pyšek, P., Jarošik, 

V., Havličkova, V., in Zakravsky, P., 2010). V članku so zbrani podatki za 93 rastlinskih vrst, 

ki se pojavljajo na Češkem. Od tega je 41 vrst na Češkem invazivnih tujerodnih vrst, 52 vrst pa 

ni invazivnih (49 jih je naturaliziranih, 3 so prehodne tujerodne vrste). Za te rastlinske vrste so 

podrobneje raziskali propagule (vrsta, količina na rastlino, velikost, razmerje dolžina/širina, 

teža, plovnost na vodi) in kalivost semen (sveža, suha in zamrznjena semena, kalitev pod 

različnimi temperaturnimi pogoji). V diplomskem delu sem za 31 invazivnih tujerodnih rastlin, 

ki jih najdemo v Sloveniji, poiskala različne podatke. Uporabila sem seznam enaintridesetih 

invazivnih tujerodnih rastlin iz končnega poročila Neobiota Slovenije (Bačič idr., 2012). 

Najprej sem podatke iskala po različnih slovenskih priročnikih o invazivnih tujerodnih rastlinah 

in jih vpisovala v tabele. V slovenskih priročnikih sem našla kar veliko iskanih podatkov. Pri 

delu so mi posebno pomagali trije priročniki: Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih 

tujerodnih rastlinskih vrst (Jogan, Eler in Novak, 2012), Invazivne tujerodne rastline v Mestni 

občini Ljubljana (Strgulc Krajšek idr., 2016) in Tujerodne vrste, Informativni listi izbranih vrst 

(Bačič idr., 2009). Največ podatkov o tem, koliko semen proizvede posamezna rastlina na leto 

in o kalivosti semen, sem našla v zgoraj omenjenem češkem članku Reproductive 

characteristics of neophytes in the Czech Republic: traits of invasive and non-invasive species 

(Moravcova idr., 2010). Podatke, ki jih v zgoraj omenjenih virih nisem našla pa sem iskala po 

spletu. V pomoč so mi bile predvsem tri spletne strani: 

- CABI (http://www.cabi.org/) 

- DAISIE (http://www.europe-aliens.org/) 

- NOBANIS (https://www.nobanis.org/) 

Iskala sem članke, ki so se nanašali na posamezne vrste. V člankih sem iskala podatke, ki jih 

za posamezno rastlino še nisem našla. Pri tem sem naletela tudi že na podatke, ki sem jih za 

določeno vrsto že našla, pa so se od že najdenih razlikovali, tako da sem podatke iz različnih 

virov tudi primerjala med seboj. Podatke o razširjenosti v Sloveniji, za rastline, ki jih nisem 

http://www.cabi.org/
http://www.europe-aliens.org/
https://www.nobanis.org/
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našla v pisni obliki, sem razbrala iz zemljevidov razširjenosti  Priročniku za sistematično 

kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (Jogan, Eler in Novak, 2012) in na BioPortalu 

Slovenije (http://www.bioportal.si/).  

Podatke sem zbrala v tri preglednice. Prva preglednica se nanaša na to, kje v Sloveniji najdemo 

posamezno vrsto in od kod je vrsta prišla k nam (kje je njena domovina). Druga in tretja 

preglednica se nanašata na način razmnoževanja oz. razširjanja za posamezno vrsto.  

V prvi preglednici sem za vsako vrsto napisala latinsko in slovensko ime. Potem pa sem za 

vsako vrsto poiskala podatek o življenjski obliki in o razširjenosti v Sloveniji. O življenjski 

obliki sem našla podatke v Mali flori Slovenije (Martinčič idr., 2007). Za vsako vrsto sem 

izpisala, ali je fanerofit (lesnate rastline, brsti vsaj 20 cm nad tlemi), hamefit (brsti so običajno 

5–10 cm nad tlemi), hemikriptofit (zelnate trajnice, brsti na površini tal so v neugodnih 

razmerah zaščiteni z odmrlimi deli), geofit (zelnate trajnice, nadzemni deli v neugodnih 

razmerah odmrejo, v teh organi, ki kopičijo rezervne snovi), terofit (enoletna zelišča) ali hidrofit 

(vodne rastline). Iskala sem tudi podatke, kje v Sloveniji je posamezna vrsta razširjena, na 

katerem območju Slovenije, kje je vrsta bolj in kje manj pogosta, kje se je določena vrsta prvič 

pojavila. Kot zadnji podatek, ki sem ga iskala, pa me je zanimalo, kako je določena vrsta prišla 

k nam, s katere celine oz. države. Zanimalo me je tudi, kje v Evropi se je določena vrsta prvič 

pojavila, ter kakšen je razlog za vnos posamezne vrste v Evropo (okrasna rastlina, medonosna 

rastlina, v medicinske namene, kot krma, hrana).  

V drugo preglednico sem za vsako vrsto posebej poiskala podatek, na kakšen način se 

razmnožuje. Zanimalo me je, ali se vrsta razmnožuje spolno ali vegetativno oziroma na oba 

načina. Za vrste, ki se razmnožujejo vegetativno, sem poiskala podatek o tem, s katerimi deli 

se rastlina razmnožuje. To so lahko veje, podzemni ali nadzemni poganjki, korenike, gomolji, 

živice, pritlike … Tudi za te sem poiskala vektor oz. pot širjenja. Vektor za prenos razširjevalnih 

enot, je lahko zemlja (razvažanje iz enega okolja v drugega), voda, živali in človek 

(gradbeništvo, transport, košnja). Zanimala pa me je tudi uspešnost regeneracije teh delov 

rastlin: kolikšen del rastline se lahko razvije v novo rastlino, torej ali je dovolj že zelo majhen 

košček, ali mora biti ta del rastline večji.  

V tretji preglednici sem za tiste vrste, ki se razmnožujejo spolno, iskala podatek o propagulah. 

Običajno je to seme ali plod. Da pa se vrsta uspešno širi/razširja, je potreben tudi vektor, ki 

omogoča prenos semen ali plodov na neko novo območje. Vektor za prenos semen ali plodov 

http://www.bioportal.si/
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je lahko veter, vodni tok, ptice, živali, človek, lahko pa seme le pade na tla v bližini starševske 

rastline. Pri spolnem razmnoževanju sem iskala tudi  podatke o količini semen na posamezno 

rastlino in o njihovi kalivosti. Za omejevanje ali preprečevanje širjenja invazivnih rastlin sta ta 

dva podatka zelo pomembna. Pomembno je, da vemo, koliko semen proizvede posamezna 

rastlina na leto in ali so ta semena dobro ali slabo kaliva, ter koliko let so v naravi kaliva. 

Zanimala me je tudi razdalja širjenja semen: ali je ta razdalja dolga ali kratka, s katerimi vektorji 

se semena raznašajo na dolge in s katerimi na kratke razdalje.  

4. REZULTATI IN RAZPRAVA 

Podatki so zbrani v treh preglednicah. Na začetku preglednic so navedeni in številčno označeni 

viri, ki sem jih uporabila. Pri posameznem podatku v tabeli je tudi številčno označeno, iz 

katerega vira je podatek pridobljen.  

VIRI:  (1) Bačič idr., 2009  

 (2) Strgulc Krajšek, Bačič in Jogan, 2016  

 (3) Jogan, Eler in Novak, 2012  

 (4) Moravcova, Pyšek, Jarošik, Havličkova in Zakravsky, 2010  

 (5) Basnou in Vila, 2006  

 (6) Buddleja davidii (butterfly bush), 2015  

(7) Lauerer, Lieflander in Schelter, 2009  

 (8) Klotz, 2017  

 (9) Strgulc Krajšek in Jogan, 2011  

 (10) Heracelum mantegazzianum (giant hogweed), 2015  

 (11) Impatiens parviflora (small balsam), 2011  

 (12) Robinia pseudoacacia (black locust), 2015  

 (13) Basnou, 2006  

(14) Martinčič idr., 2007  

 (15) Pistia stratiotes (water lettuce), 2015  

(16) Šajna, Haler, Škornik in Kaligarič, 2007  

 (17) Cascuta campestris (field dodder), 2015  

 (18) Protokol za presojo tveganja tujerodnih vrst, 2014  

 (19) Tematske karte, 2017  

 (20) Amorpha fruticosa pods,  b.d. 

(21) Lubell in Brand, 2011 
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(22) Berberis thunbergii (Japanese  barberry), 2015 

(23) Sarić-Krsmanović, Božić, Pavlović, Radivojević in Vrbničanin, 2013 

(24) Acer negundo – L., b.d.  

(25) Strgulc Krajšek in Novak, 2013 

(26) Strgulc Krajšek in Dolenc Koce, 2015 

(27) Dray in Center, 1989 
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Preglednica 1: Podatki o vrstah (življenjska oblika in razširjenost v Sloveniji), kako je posamezna vrsta prišla k nam. 

latinsko ime slovensko ime podatki o vrsti kako so prišle k nam 

  življenjska 

oblika 

razširjenost v Sloveniji  

Acer negundo L. amerikanski 

javor 

fanerofit (14) Raztreseno v nižinah po vsej 

Sloveniji razen dinarskega 

fitogeografskega omočja. (1, 19) 

K nam je prišel iz S Amerike. 

Najprej so ga nasadili v vrt v 

Angliji, potem na Nizozemskem in 

v Nemčiji. Tako se je vrsta iz vrtov 

razširila tudi v Slovenijo s 

pomočjo krilatih plodičev, ki jih na 

dolge razdalje nosi veter. (1) 

Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle 

veliki pajesen fanerofit (14) Po vsej Sloveniji, predvsem po 

nižinah; zelo pogost v dolini Soče 

in Mure ter v večjih mestih. (1, 19) 

Domovina je V Azija. V Evropi so 

ga začeli saditi kot okrasno drevo 

(v mestnem okolju). Sadili so ga 

tudi zaradi gojenja sviloprejk. V 

naravo se je začel hitro širiti 

predvsem v toplejših sredozemskih 

predelih. (1) 

Ambrosia artemisiifolia L. pelinolistna 

žvrklja 

terofit (14) Najprej v Prekmurju, zdaj prisotna 

in zelo pogosta v vseh nižinskih 

predelih Slovenije. (1, 19) 

Iz S Amerike, kot plevelna primes 

žitu, oljnicam in ptičji krmi. (1) 

Amorpha fruticosa L. navadna amorfa fanerofit (14) Prvič se je pojavila pri Sežani, 

danes razširjena raztreseno po vsej 

Sloveniji, predvsem v okolici 

Ljubljane, Prekmurju in Vipavski 

dolini (v dinarskem 

fitogeografskem območju ni 

podatkov o pojavljanju, iz 

alpskega območja pa je le en 

podatek). (1, 19) 

V Evropo je prišla iz S Amerike. 

(2) Amorfa velja za okrasno 

rastlino, sadili so jo tudi za zaščito 

tal pred erozijo in bogatenje tal z 

dušikom. Je tudi medonosna 

rastlina. (1) 
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latinsko ime slovensko ime podatki o vrsti kako so prišle k nam 

  življenjska 

oblika 

razširjenost v Sloveniji  

Aster subg. Symphyotrichum 

(ker skupina v Sloveniji še ni 

obdelana, vse severnoameriške 

nebine obravnavamo skupaj)  

severnoameriške 

nebine  

hemikriptofit 

(14) 

Po nižinah po vsej Sloveniji, redka 

v alpskem in dinarskem 

fitogeografskem območju. (3, 19) 

Iz S Amerike kot okrasne rastline. 

(3) 

Berberis thunbergii DC. Thumbergov 

češmin 

fanerofit (14) Okolica Ljubljane, ena lokaliteta 

tudi v Prekmurju. (19) 

Iz V Azije kot okrasna rastlina. (2) 

Bidens frondosa L. črnoplodni mrkač terofit (14) prvi podatki iz okolice Nove 

Gorice, danes je rastlina razširjena 

po vsej Sloveniji, predvsem v 

submediteranskem in 

subpanonskem fitogeografskem 

območju, ni podatkov za dinarsko 

območje. (1, 19) 

Domovina je S Amerika. V Evropi 

se je prvič pojavil v Franciji, 

potem tudi v Italiji, Nemčiji, na 

Poljskem in na Portugalskem. V 

20. stoletju se je začel širiti tudi po 

drugih Evropskih državah, tako je 

prišel tudi k nam. (1) 

Buddleja davidii Franch. Davidova 

budleja, 

metuljnik 

fanerofit (14) Prvi podatek z Lovrenca na 

Pohorju, kasneje rastlina najdena 

pri Kobaridu, v Soški dolini, 

Ljubljani, Izoli in okolici Šentilja, 

danes znanih več podatkov iz 

osrednjega in vzhodnega dela 

Slovenije. (1, 19) 

K nam je prišla iz Kitajske, kot 

okrasni grm. V Angliji je prvič 

pobegnila z vrtov in se do danes 

razširila po vsej Evropi. (1) 

Cuscuta campestris Yunck. poljska predenica terofit (14) Raztreseno po nižinah po vsej 

Sloveniji. (3, 19) 

Iz S Amerike, kot plevelna primes 

žitu. (17) 

Duchesnea indica (Andrews) 

Focke 

indijski 

jagodnjak 

hemikriptofiti 

(14) 

V nižinah po vsej Sloveniji, 

pogosto v Vipavski dolini, v 

okolici Ljubljane in Prekmurju. 

(19) 

Iz JV Azije (2), v osrednji Evropi 

so ga začeli gojiti kot okrasno 

rastlino. (7) 

 
  



Hribar Skubic M., Načini razmnoževanja invazivnih tujerodnih rastlin v Sloveniji. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Dvopredmetni 

učitelj biologija in kemija, Ljubljana, 2017 

 

10 
 

latinsko ime slovensko ime podatki o vrsti kako so prišle k nam 

  življenjska 

oblika 

razširjenost v Sloveniji  

Echinocystis lobata (Michx.) 

Torr. & A. Gray 

oljna bučka terofit (14) Po nižinah osrednje in vzhodne 

Slovenije, predvsem ob rekah. (19) 

Kot okrasno rastlino so jo prinesli 

v Evropo iz S Amerike. Rastlina 

pa je služila tudi v medicinske 

namene. (8) 

Elodea canadensis Michx. vodna kuga hidrofit (14) Pojavlja se v stoječih in tekočih 

celinskih vodah, prvič na 

Štajerskem, danes je največ 

podatkov iz Save, Krke, Drave in 

Mure. (1, 19) 

V Evropo je bila prinešena iz S 

Amerike. V naravi so jo prvič 

opazili na Irskem, kamor so jo 

zanesli akvaristi. K nam pa je 

verjetno prišla iz Avstrije. (1) 

Erigeron annuus (L.) Pers. [s. 

l.] 

enoletna 

suholetnica 

terofit do 

hemikriptofit 

(14) 

Prvi podatek iz Ljubljane, danes 

po vsej Sloveniji, tudi v višjih 

legah. (1, 19) 

Iz S Amerike kot okrasna rastlina. 

Rastlina se je posebej hitro širila 

sredi 19. stoletja, danes je v 

okrasne namene ne gojijo več. (1) 

Fallopia × bohemica (Chrtek 

& Chrtková) J.P.Bailey 

češki dresnik geofit (14) V nižinah v Sloveniji zelo pogost, 

velikokrat je določen kot japonski 

dresnik. (9) 

Je križanec med japonskim in 

sahalinskim dresnikom, ki je nastal 

v Evropi in se širi z vegetativnim 

razmnoževanjem. Prvi podatki v 

Evropi so iz Anglije. (9) 

Fallopia japonica (Houtt.) 

Ronse Decr. 

japonski dresnik geofit (14) Prvič najden ob Savinji pri Celju, 

potem v Ljubljani in ob 

Bohinjskem jezeru, danes pogost 

po vsej Sloveniji, razen v 

submediteranskem 

fitogeografskem območju. (9) 

Iz V Azije kot okrasno rastlino. 

Sadili so ga v vrtovih in parkih, 

potem se je pojavil v naravi. Velja 

trudi za krmno in medonosno 

rastlino, poleg tega pa so ga sadili 

tudi za utrjevanje brežin in 

preprečevanje erozije. (1) 
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latinsko ime slovensko ime podatki o vrsti kako so prišle k nam 

  življenjska 

oblika 

razširjenost v Sloveniji  

Fallopia sachalinensis (F. 

Schmidt) Ronse Decr. 

sahalinski dresnik geofit (14) Pri nas redek, kjer se pojavlja, 

lahko tvori velike sestoje. (1) 

Uspeva v SV Aziji in na S 

Japonskem, od tam so jo prinesli v 

Evropo kot okrasno in krmno 

rastlino (odporna na sušo). (1) V 

Slovenijo so ga prinesli iz 

Nemčije. (9) 

Helianthus tuberosus L. laška repa 

(topinambur) 

geofit (14) Prvič na Krasu in v okolici 

Ljubljane, danes v Jugozahodni 

Sloveniji, tudi ob večjih rekah 

(Sava, Savinja, Drava, 

Dravinja). (1) 

V Anglijo so jo prinesli iz  S 

Amerike, kot okrasno in krmno 

rastlino, pa tudi za prehrano ljudi. 

Iz Anglije se je razširila drugod po 

Evropi. (1) 

Heracleum mantegazzianum 

Sommier & Lév. 

orjaški dežen geofit (14) V Ljubljani in njeni okolici, 

predvsem južni del Lj.: Barje, 

Prule, Rudnik. (1) 

Domovina rastline je Kavkaz in 

osrednja ter JZ Azija. Rastlina 

vnesena v Francijo (medonosna) in 

v Veliko Britanijo (okrasna), 

potem se je začela širiti tudi v 

druge države. (1) 

Impatiens glandulifera Royle žlezava nedotika terofit (14) Prvič v okolici Šentvida pri 

Ljubljani, danes predvsem v 

severnem delu Slovenije, v 

subpanonskem in predalpskem 

ter manjših predelih alpskega in 

preddinarskega 

fitogeografskega območja. (1) 

Domovina Indija in zahodna 

Himalaja. Semena rastline so 

poslali v botanični vrt pri 

Londonu. Začeli so jo gojiti kot 

okrasno in medonosno rastlino, 

kmalu je ušla iz vrtov. (1) 
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latinsko ime slovensko ime podatki o vrsti kako so prišle k nam 

  življenjska 

oblika 

razširjenost v Sloveniji  

Impatiens parviflora DC. drobnocvetna 

nedotika 

terofit (14) Pogosta po vsej Sloveniji, razen 

submediteranskega 

fitogeografskega območja. (3) 

Domovina rastline je gorovje 

osrednje Azije. V Evropi, kamor 

so jo prinesli botaniki, se je prvič 

pojavila v Švici, potem v Nemčiji 

in na Češkem. (11) 

Lonicera japonica Thunb. japonsko 

kosteničevje 

fanerofit (14) Najdemo ga na območju 

spodnje Vipavske doline in 

Goriških Brd, ter obalnem 

predelu slovenske Istre, en 

podatek je iz okolice Celja. (1, 

19) 

Kot okrasna rastlina iz V Azije, 

najprej v Švici, potem v Italiji. K 

nam je bila rastlina zanesena 

večkrat, najverjetneje iz nahajališč 

v Furlaniji in na Tržaškem. (1) 

Lupinus polyphyllus Lindl. mnogolistni volčji 

bob 

geofit (14) Predvsem v alpskem 

fitogeografskem območju 

(Pohorje, Kozjak in Karavanke), 

tudi v okolici Ljubljane in v 

vzhodni Sloveniji in na Obali. 

(1, 19) 

Iz S Amerike kot okrasna rastlina, 

zaradi barvitih cvetov. Tudi za 

utrjevanje cestnih brežin in za 

bogatitev tal z dušikom. (1) 

Parthenocissus quinquefolia 

(L.) Planch. 

navadna vinika fanerofit (14) Raztreseno po nižinah po vsej 

Sloveniji. (3, 19) 

Domovina je S in srednja Amerika. 

V Evropo je vrsta prišla s pomočjo 

vrtnarstva. (18) 

Physocarpus opulifolius (L.) 

Maxim. 

kalinolistni pokalec fanerofit (14) Predvsem v Ljubljanski kotlini, 

posamič pa tudi drugod po 

nižinah. (3, 19) 

Iz S Amerike kot okrasni grm. (3) 
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latinsko ime slovensko ime podatki o vrsti kako so prišle k nam 

  življenjska 

oblika 

razširjenost v Sloveniji  

Pistia stratiotes L. vodna solata hidrofit (14) Mrtvica Prilipe pri Čatežu (zelo 

množično), Ljubljana, Nova 

Gorica. (3, 19) 

Lahko iz J in srednje Amerike, 

Afrike in JV Azije, domovina ni 

točno znana. Uporabljali so jo kot 

krmno rastlino in v medicinske 

namene. Vodna solata je 

priljubljena akvarijska rastlina. 

(15) V Evropi najprej na 

Nizozemskem, v Franciji in 

Španiji. (16) 

Robinia pseudacacia L. robinija fanerofit (14) Pogosta po nižinah po vsej 

Sloveniji, redkejša samo v 

dinarskem in alpskem 

fitogeografskem območju. (3, 

19) 

Domovina je S Amerika. (12) V 

Evropi so jo prvič zasadili v 

Franciji, kot okrasno rastlino. 

Uporabljali so jo tudi za 

pogozdovanje, nadzor erozije in 

kot medonosno rastlino. (13) 

Rudbeckia laciniata L. deljenolistna 

rudbekija 

geofit (14) Najprej v Ljubljani in njeni 

okolici, zdaj razširjena po 

nižinah po vsej Sloveniji. (1, 

19) 

Kot okrasno rastlino so jo k nam 

prinesli iz S Amerike. (1) 

Solidago canadensis L. kanadska zlata 

rozga 

geofit (14) Razširjena po vsej Sloveniji po 

nižinah, vendar redkejša kot 

orjaška zlata rozga. (1, 19) 

Iz S Amerike v Anglijo kot 

okrasna rastlina. (1) 

Solidago gigantea Aiton orjaška zlata rozga geofit (14) Prvič v Dobrovem pri Beli 

Cerkvi, zdaj razširjena po 

nižinah po vsej Sloveniji. (1, 

19) 

Iz S Amerike so jo prinesli v 

Evropo kot okrasno rastlino, potem 

se je začela širiti iz vrtov v naravo. 

(1) 
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latinsko ime slovensko ime podatki o vrsti kako so prišle k nam 

  življenjska 

oblika 

razširjenost v Sloveniji  

Spiraea japonica L.  japonska medvejka fanerofit (14) V spodnji Vipavski dolini tudi v 

nižinskem in montanskem 

območju predalpskega in 

subpanonskega 

fitogeografskega območja, 

invazivna v gozdni podrasti na 

območju Strešnega vrha nad 

Gradcem (Litija). (1, 19) 

V Evropo je prišla kot okrasna 

rastlina iz V Azije. (1) 

Thuja orientalis L. vzhodni klek fanerofit (14) Nekaj lokalitet v 

submediteranskem in 

subpanonskem fitogeografskem 

območju, ena lokaliteta v 

okolici Rimskih Toplic. (3, 19) 

Kot okrasna rastlina iz Kitajske. 

(3) 
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Preglednica 2: Podatki o načinih razmnoževanja ter podrobnejši podatki o vegetativnem razmnoževanju (kateri del rastline, vektor/pot širjenja, 

uspešnost regeneracije). 

latinsko ime način 

razmnoževanja 

vegetativno razmnoževanje 

  kateri del rastline vektor/pot širjenja uspešnost regeneracije 

Acer negundo L. spolno in vegetativno 

(2) 

veje (2) prenos zemlje s kosi vej, voda, človek – 

odlaganje vej (2) 

veje se zelo dobro 

ukoreninjajo (2) 

Ailanthus altissima 

(Mill.) Swingle 

spolno in vegetativno 

(2) 

podzemni poganjki (2) poganjki začnejo rasti, če drevo 

požagamo (2) 

 

Ambrosia 

artemisiifolia L. 

spolno (2) / / / 

Amorpha fruticosa 

L. 

spolno in vegetativno 

(2) 

podzemni poganjki (2) poganjki začnejo rasti, če drevo 

požagamo, prenos zemlje s kosi 

podzemnih delov (2) 

 

Aster subg. 

Symphyotrichum  

spolno in vegetativno 

(2) 

podzemne živice (2) prenos zemlje s kosi živic (2)  

Berberis thunbergii 

DC. 

spolno in vegetativno 

(2) 

veje (2), korenike (22)  prenos zemlje s kosi podzemnih delov 

(22) 

 

Bidens frondosa L. spolno (2) / / / 

Buddleja davidii 

Franch. 

spolno in vegetativno 

(2) 

poganjki (2) človek – odlaganje vej (2)  

Cuscuta campestris 

Yunck. 

spolno in vegetativno 

(17) 

koščki poganjkov (17) živali, človek – prenos zemlje, košnja, 

gradbeništvo (17) 

 

Duchesnea indica 

(Andrews) Focke 

spolno in vegetativno 

(2) 

pritlike (2) človek - košnja, razraščanje s pritlikami 

(2) 

 

Echinocystis lobata 

(Michx.) Torr. & A. 

Gray 

spolno (2) / / / 
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latinsko ime način 

razmnoževanja 

vegetativno razmnoževanje 

  kateri del rastline vektor/pot širjenja uspešnost regeneracije 

Elodea canadensis 

Michx. 

vegetativno (2) koščki poganjkov (2) voda (2), živali in človek (nenamerni 

prenos iz enega vode v drugo) (1) 

rastlina se obraste že iz 

majhnega koščka 

poganjka (2) 

Erigeron annuus (L.) 

Pers. [s. l.] 

spolno (2) / / / 

Fallopia × bohemica 

(Chrtek & Chrtková) 

J.P.Bailey 

vegetativno, možno 

tudi spolno (9) 

koščki korenik in živic, 

nadzemni poganjki (9) 

voda, človek - prenos zemlje s kosi 

podzemnih delov (predvsem 

gradbeništvo) (9) 

za novo rastlino je dovolj 

že 1 cm korenike (mora 

vsebovati kolence z 

brstom) (9) 

Fallopia japonica 

(Houtt.) Ronse Decr. 

vegetativno (2), pri 

nas le ženske rastline 

(1), možno tudi 

spolno (9) 

koščki korenik ali 

spodnji deli stebel (2) 

voda, človek - prenos zemlje s kosi 

podzemnih delov (predvsem 

gradbeništvo) (1) 

že iz zelo majhnega 

koščka korenike (5 g) se 

lahko razvije nova 

rastline (1, 2) 

Fallopia 

sachalinensis (F. 

Schmidt) Ronse 

Decr. 

vegetativno, možno 

tudi spolno (9) 

korenika, nadzemni 

poganjki (9) 

voda, človek - prenos zemlje s kosi 

podzemnih delov (predvsem 

gradbeništvo) (9) 

za novo rastlino je dovolj 

že 1 cm korenike (mora 

vsebovati kolence z 

brstom) (9) 

Helianthus tuberosus 

L. 

vegetativno (2) korenike, gomolji 

(gomoljasto odebeljene 

korenike) (1,2) 

človek - prenos zemlje s kosi gomoljev, 

sajenje kot krma divjim živalim, voda 

(2) 

gomolji so odporni na 

zmrzal, spomladi 

ponovno odženejo (1) 

Heracleum 

mantegazzianum 

Sommier & Lév. 

spolno, vegetativno 

(1) 

korenika (1) (rastlina 

nima korenike, ampak 

koren, zato je ta podatek 

vprašljiv  

  

Impatiens 

glandulifera Royle 

 

spolno (2) / / / 
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latinsko ime način 

razmnoževanja 

vegetativno razmnoževanje 

  kateri del rastline vektor/pot širjenja uspešnost regeneracije 

Impatiens parviflora 

DC. 

spolno (2) / / / 

Lonicera japonica 

Thunb. 

spolno in vegetativno 

(1) 

plazeči poganjki (1) človek – odlaganje vej (1)  

Lupinus polyphyllus 

Lindl. 

spolno in vegetativno 

(1) 

korenike (1) človek - prenos zemlje s kosi korenik 

(1) 

 

Parthenocissus 

quinquefolia (L.) 

Planch. 

spolno in vegetativno 

(18) 

poganjki (18) človek – odlaganje vej (18)  

Physocarpus 

opulifolius (L.) 

Maxim. 

spolno in vegetativno 

(2) 

veje (6) človek – odlaganje vej (2)  

Pistia stratiotes L. spolno in vegetativno 

(15) 

stoloni (15) voda – odnašanje odlomljenih stolonov 

z mladimi rozetami (15) 

 

Robinia pseudacacia 

L. 

spolno in vegetativno 

(2) 

podzemni deli (2)   

Rudbeckia laciniata 

L. 

spolno in vegetativno 

(1) 

korenike (gomoljasto 

odebeljene) (1) in z 

razraščanjem podzemnih 

delov (živice) (2) 

človek - prenos zemlje s kosi korenik 

(1) 

iz 1 cm dolgega koščka 

korenike se razvije nova 

rastlina (2) 

Solidago canadensis 

L. 

spolno in vegetativno 

(2) 

korenike (2) človek - prenos zemlje s kosi korenik 

(2) 

majhen košček korenike 

(1) 

Solidago gigantea 

Aiton 

spolno in vegetativno 

(2) 

korenike (2) človek - prenos zemlje s kosi korenik 

(2) 

majhen košček korenike 

(1) 

Spiraea japonica L.  spolno (2) in 

vegetativno (1) 

podzemne živice (1)   

Thuja orientalis L. spolno (2) / / / 
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Preglednica  3: Podatki o spolnem razmnoževanju in načinu razišrjanja semen (propagule, vektor, količina semena na rastlino, kalivost in 

razdalja širjenja). 

latinsko ime spolno razmnoževanje 

 propagule 

 

vektor/pot širjenja količina semena 

na rastlino 

kalivost razdalja širjenja 

Acer negundo L. suh krilati 

plodič (14) 

veter (2), voda (1) več 10 000 

(odvisno od 

velikosti drevesa) 

nujna stratifikacija, 

večina semen kali 

naslednjo sezono 

po zorenju, 

prezimijo v prsti 

(24) 

na dolge razdalje (2) 

Ailanthus altissima 

(Mill.) Swingle 

plod: suh krilati 

orešek (14) 

veter (2), voda, 

ptice (5) 

od 100 000 (1) do 

325 000 semen na 

leto (5) 

zlahka kalijo (7) na dolge razdalje (2) 

Ambrosia 

artemisiifolia L. 

plod: orešek, 

obdan z 

otrdelim 

ovojkom (14) 

težnost, človek – 

nehote v semenskih 

mešanicah (1, 25) 

več kot 1000 (4) približno 90 %  

(4) 

kratka (semena popadajo na tla v 

bližino materinske rastline) (2) 

Amorpha fruticosa 

L. 

seme (2) voda in veter (1) več 10 000 60–80 % (20)  

Aster subg. 

Symphyotrichum  

plod: rožka (2) veter več 10 000   na dolge razdalje 

Berberis thunbergii 

DC. 

plod: jagoda (2) ptice (2) več 1000 približno 90 % (21) na dolge razdalje (2) 

Bidens frondosa L. plod: rožka (14) živali (dlaka), voda, 

človek (oblačila, 

človekove 

aktivnosti) (2) 

več kot 7000 (4) več kot 95 % (4)  

Buddleja davidii 

Franch. 

seme (2) veter (1) več milijonov 

semen (1) 

dobro kaliva (1) več kot 10 m (1) 
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latinsko ime spolno razmnoževanje 

 propagule 

 

vektor/pot širjenja količina semena 

na rastlino 

kalivost razdalja širjenja 

Cuscuta campestris 

Yunck. 

seme (17) voda  več 1000 (17) 13,75 (T= 5°C) – 

96,88 % (T= 30°C) 

(23) 

 

Duchesnea indica 

(Andrews) Focke 

birni plod (14) ptice, košnja (2) več kot 100 (4) približno 90 % (4)  

 

Echinocystis lobata 

(Michx.) Torr. & A. 

Gray 

seme (2) težka semena padejo 

na tla, pod rastlino, 

lahko tudi voda (2) 

več kot 100 (4) skoraj 100 % (4) kratka (2) 

Elodea canadensis 

Michx. 

/ / / / / 

Erigeron annuus (L.) 

Pers. [s. l.] 

plod: rožka 

(14) 

veter (1) več 1000 (4) več kot 90 % (4)  

Fallopia × bohemica 

(Chrtek & Chrtková) 

J.P.Bailey 

plod: orešek, 

obdan s 

posušenim 

perigonom  

(14) 

veter nekaj 100 (26) približno 30 %, 

preživi malo kalic 

(9, 26) 

kratka (26) 

Fallopia japonica 

(Houtt.) Ronse Decr. 

plod: orešek, 

obdan s 

posušenim 

perigonom  

(14) 

veter več 10 000 (26) zelo visoka, 

približno 80 %, 

preživi malo kalic 

(9, 26) 

kratka (26) 

Fallopia 

sachalinensis (F. 

Schmidt) Ronse 

Decr. 

plod: orešek, 

obdan s 

posušenim 

perigonom  

(14) 

 

veter 0 (moške rastline) 

ali več 1000 

(ženske rastline 

(26) 

visoka, približno 70 

%, preživi malo 

kalic (9, 26) 

kratka (26) 



Hribar Skubic M., Načini razmnoževanja invazivnih tujerodnih rastlin v Sloveniji. Diplomsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Dvopredmetni 

učitelj biologija in kemija, Ljubljana, 2017 

 

20 
 

latinsko ime spolno razmnoževanje 

 propagule 

 

vektor/pot širjenja količina semena 

na rastlino 

kalivost razdalja širjenja 

Helianthus tuberosus 

L. 

/ / / / / 

Heracleum 

mantegazzianum 

Sommier & Lév. 

plodič (14) veter (2), voda (1) od 5000 do 100 

000, povprečno 20 

000 (10) 

več kot 80 % (4), 

semena v naravi 

kaliva tudi do 7 let 

(1) 

na dolge razdalje z vodo (1) (seme 

lahko plava na vodi od 8 ur do 3 

dni) (10) in na kratke razdalje z 

vetrom (veter raznaša plodove do 

10 m) (1) 

Impatiens 

glandulifera Royle 

seme (2) z eksplozivnim 

izmetavanjem semen 

iz plodov, človek, 

reke, potoki (1) 

več kot 3000 (4) več kot 95 % (96,3 

%) (4) 

na kratke in dolge razdalje (1) 

Impatiens parviflora 

DC. 

seme (2) plodovi se 

eksplozivno odprejo 

in izvržejo semena 

(2), živali (11) 

več kot 200 (4) skoraj 100 % (99,0 

%) (4), semena 

shranjena na suhem 

preživijo manj kot 3 

leta, semena 

shranjena na 

vlažnem kalijo tudi 

po 4 letih (11) 

največja razdalja je bila 3,4 m, na 

dolge razdalje živali (11) 

Lonicera japonica 

Thunb. 

plod: jagoda 

(1) 

ptice (1) več 1000  dolge razdalje (1) 

Lupinus polyphyllus 

Lindl. 

seme (1) seme pade pod 

rastlino, človek, 

promet (1) 

več kot 100 (4) več kot 60 % (62,0 

%) (4), semena 

lahko kalijo tudi po 

50 letih (1) 

 

 

 

kratke in dolge razdalje (1) 
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latinsko ime spolno razmnoževanje 

 propagule 

 

vektor/pot širjenja količina semena 

na rastlino 

kalivost razdalja širjenja 

Parthenocissus 

quinquefolia (L.) 

Planch. 

plod: jagoda 

(14) 

ptice (18) več 1000  dolge razdalje (18) 

 

 

Physocarpus 

opulifolius (L.) 

Maxim. 

seme (2) seme pade pod 

starševsko rastlino (2) 

več 10 000  kratke razdalje (2) 

Pistia stratiotes L. seme (15) voda (15) približno 800 

semen /m2 površine 

prekrite z vodno 

solato (27) 

80 % viabilnih 

semen (27) 

kratka (semena potonejo) (27) 

Robinia pseudacacia 

L. 

seme (2) veter 7–15 kg semen na 

45 kg plodov oz. 

35000–77000 

semen/kg plodov 

(12) 

slabo kaliva (13)  

Rudbeckia laciniata 

L. 

plod: rožka 

(1) 

voda (1) več 100 (4) skoraj 100 % (4), 

semena ostanejo 

kaliva vsaj 3 leta 

(2) 

kratke in dolge razdalje (1) 

Solidago canadensis 

L. 

plod: rožka 

(2) 

veter (2) več 1000 (4) več kot 95% (96,7 

%) (4) 

dolge razdalje (2) 

Solidago gigantea 

Aiton 

plod: rožka 

(2) 

veter (2) približno 1000 (4) več kot 95 % (98,7 

%) (4) 

dolge razdalje (2) 

Spiraea japonica L.  seme (2) voda in človek 

(obleka, obutev) (2) 

na tisoče drobnih 

semen (1) 

dobro kaliva, 

kalivost ohranijo 

več let (1) 

dolge razdalje (2) 

Thuja orientalis L. krilato seme 

(2) 

veter (2) več 1000   
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4.1. PODATKI O VRSTI   

Za vseh 31 vrst sem iz Male flore Slovenije izpisala podatek o življenjski obliki. 11 vrst je 

fanerofitov, 9 jih je geofitov, 6 je terofitov, po dve vrsti sta hemikriptofita in hidrofita. Ena vrsta 

pa je terofit do hemikriptofit, to je Erigeron annuus oz. enoletna suholetnica (Slika 1). Za vse 

rastline sem tudi našla podatek o razširjenost v Sloveniji. Sicer sem za nekatere našla samo 

približen podatek, npr. regijo oz. območje, kjer vrsta uspeva oz. kje vrsta ne uspeva. Za nekatere 

vrste pa sem našla točne lokacije. Za 11 vrst sem našla tudi podatek, kje se vrsta prvič pojavila 

v Sloveniji.  

 

Slika 1: Deleži invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Sloveniji, glede na življenjsko obliko. 
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4.2. KAKO SO PRIŠLE K NAM 

Za vse rastline sem našla vsaj podatek, iz katerega dela sveta so prišle k nam. Za Aster subg. 

Symphyotrichum (severnoameriške nebine) sem našla samo, da je v Evropo prišla iz S Amerike 

in za Berberis thunbergii, da je v Evropo prišla iz V Azije. Za 24 vrst sem našla tudi podatek, 

s kakšnim namenom so bile vrste prinešene k nam. Največkrat je bila rastlina prinešena k nam 

kot okrasna rastlina, takšnih je kar 21 vrst iz seznama. So pa tudi drugi razlogi, npr. kot 

medonosna rastlina, rastlina namenjena v medicinske namene, kot plevelna primes (nenamerni 

vnos), za zaščito tal pred erozijo, za bogatitev tal z dušikom, za krmo ali pa za prehrano ljudi. 

Za 6 vrst nisem našla razloga, zakaj so rastlino prinesli v Evropo oz. s kakšnim namenom je 

bila prinešena k nam. Za 15 vrst sem našla tudi podatek, v katerih državah v Evropi je bila 

rastlina prvič opažena oz. kje v Evropi so rastlino prvič nasadili. Za tri od teh vrst pa sem našla 

tudi podatek, iz katere države so se razširile v Slovenijo.  

4.3. NAČIN RAZMNOŽEVANJA 

Od vseh 31 invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, se jih v Evropi kar 22 razmnožuje spolno in 

vegetativno (Slika 2). 7 vrst se razmnožuje samo spolno, 2 vrsti pa samo vegetativno (Elodea 

canadensis in Helianthus tuberosus).  

 

Slika 2: Deleži invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Sloveniji, glede na način razmnoževanja. 
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4.4. VEGETATIVNO RAZMNOŽEVANJE 

24 vrst se razmnožuje vegetativno, od tega v Evropi kar 22 vrst tudi spolno. Za vse vrste sem 

našla podatek o tem, s pomočjo katerega dela se rastlina vegetativno razmnožuje (Slika 3). Za 

21 vrst sem našla podatek o vektorju oz. poti širjenja. Za 3 vrste tega podatka nisem našla. Zelo 

malo sem našla podatkov sem našla o uspešnosti regeneracije oz. o tem, iz kolikšnega koščka 

rastline se lahko razvije nova rastlina. Ta podatek sem našla samo za 9 vrst. Za 5 vrst sem našla 

samo približen podatek (za Elodea canadensis, Solidago canadensis in Solidago gigantea, da 

je potreben majhen košček, za Acer negundo, da se veje zelo dobro ukoreninjajo, za Helianthus 

tuberosus pa samo, da so gomolji odporni na zmrzal in spomladi ponovno odženejo). Za 4 

taksone (Fallopia × bohemica, Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis in Rudbeckia 

laciniata) pa sem našla točen podatek, npr. da je dovolj že 1 cm korenike ali pa 5 g težek košček 

korenike.  

 

Slika 3: Deleži invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, glede na del rastline, s pomočjo katerega 

se rastlina razmnožuje vegetativno 
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4.5. SPOLNO RAZMNOŽEVANJE 

Iz podatkov na sliki 2 vidimo, da se kar 29 od 31 vrst razmnožuje spolno (od tega 21 tudi 

vegetativno). Od teh 28 vrst se pri 15 razširjajo plodovi (6 vrst rožka, 5 vrst orešek, 3 vrste 

jagoda in 1 vrsta birni plod), pri 12 vrstah semena in pri 2 vrstah plodiči (Acer negundo in 

Heracleum mantegazzianum).  

 

Slika 4: Deleži invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki se razmnožujejo spolno, glede na 

razširjevalno enoto 

Vektorji s pomočjo katerih propagule potujejo, so lahko veter, voda, ptice, človek, živali, lahko 

pa semena le padejo pod materinsko rastlino in tam obtičijo. Večinoma je vektor voda ali veter 

(Slika 5). Za 5 vrst (Cuscuta campestris, Fallopia × bohemica, Fallopia japonica, Fallopia 

sachalinensis in Robinia pseudoacacia) v literaturi nisem našla podatka o vektorju širjenja, sem 

pa iz oblike semen sklepala o vektorju za posamezno rastlino. 
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Slika 5: Deleži invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki se razmnožujejo spolno, glede na vektor 

širjenja 

Iskala sem tudi podatek o količini semen na rastlino. Za 11 vrst sem našla oceno količine semen, 

ki jo posamezna rastlina proizvede na leto. Te podatke sem našla v članku Reproductive 

characteristics of neophytes in the Czech Republic: traits of invasive and non-invasive species 

(Moravcova idr. 2010), ki so bili zbrani v okviru raziskav, zato sem v preglednico 3 za te rastline 

podala približno oceno glede na podatke, ki sem jih našla. Za ostale vrste sem našla približen 

podatek/oceno, za nekatere od teh vrst sem našla tudi dva različna podatka. Npr. za vrsto 

Ailanthus Altissima sem našla podatek, da rastlina proizvede več kot 100 000 semen na leto, in 

še podatek, da lahko rastlina proizvede tudi do 325 000 semen na leto. Količina semen, ki jo 

rastlina proizvede na leto, je odvisna od starosti, velikosti rastline in od pogojev, v katerih 

rastlina uspeva. Za vrsto Buddleja davidii sem našla samo podatek, da rastlina na leto proizvede 

več milijonov semen. Prav tako je pri kalivosti semen. Za 19 vrst sem našla podatek, koliko % 

semen kali. Večina teh podatkov sem našla v članku Reproductive characteristics of neophytes 
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in the Czech Republic: traits of invasive and non-invasive species (Moravcova idr. 2010), ki so 

bili zbrani v okviru raziskav istih avtorjev, zato sem tudi tukaj v preglednici 3 podala približno 

oceno.  Za 5 vrst sem našla samo približen podatek, npr. semena zlahka kalijo, dobro kalijo, 

slabo kaliva, kalijo naslednjo sezono po zorenju. Iz tega sklepamo, da sem za 24 vrst našla vsaj 

okviren podatek o kalivosti semen, od teh 24 vrst pa sem za 5 (Heracleum mantegazzianum, 

Impatiens parviflora, Lupinus polyphyllus, Rudbeckia laciniata in Spiraea japonica) vrst našla 

še podatek o tem, koliko let oz. po koliko letih lahko semena še kalijo. Večina vrst, za katere 

sem našla podatek o kalivosti semen, ima dobro kaliva semena, seveda je kalivost odvisna od 

temperaturnih pogojev in vlažnosti okolja, v katerem semena kalijo. Za 5 vrst pa o kalivosti 

semen nisem našla podatka. Za 22 vrst sem našla podatek o razdalji širjenja semen/plodov. Za 

19 vrst sem našla samo podatek, da je ta razdalja dolga oz. kratka. Za tri vrste (Buddleja davidii, 

Heracleum mantegazzianum in Impatiens parviflora) pa točno razdaljo širjenja. Za 7 vrst pa 

tega podatka nisem našla.  
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5. SKLEPI 

V okviru diplomske naloge sem v različnih virih poiskala podatke za 31 najbolj invazivnih 

tujerodnih rastlinskih vrst v Sloveniji (projekt Neobiota). Nekatere od teh 31 rastlinskih vrst so 

dobro raziskane in o njih že veliko vemo. O nekaterih najbolj invazivnih tujerodnih rastlinskih 

vrstah, ki se pojavljajo v Sloveniji, pa vemo bolj malo.  

Najbolj popolni so podatki o razširjenosti vrst v Sloveniji (Preglednica 1). Veliko vemo tudi o 

tem, kako so izbrane invazivne tujerodne vrste prišle k nam (Preglednica 1). Za vse rastline sem 

našla podatek vsaj o tem, s katerega dela sveta so prišle k nam.  

Za vseh 31 invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst sem našla podatek o načinu razmnoževanja 

(Preglednica 2). Dobro raziskano je, s pomočjo katerega dela rastline se rastline razmnožujejo 

vegetativno (Preglednica 2), saj sem ta podatek našla za vse vrste. Manj popolni so podatki o 

vektorju širjenja pri vegetativnem razmnoževanju (Preglednica 2). Tega podatka nisem našla 

za tri vrste. Iz preglednice 2 vidimo, da so od vseh podatkov, ki sem jih iskala v okviru 

diplomske naloge, najmanj popolni podatki o uspešnosti regeneracije pri vegetativnem 

razmnoževanju. To področje bi bilo treba še raziskati, saj je za preprečevanje širjenja invazivnih 

tujerodnih rastlinskih vrst pomembno, da vemo, iz kolikšnega dela rastline se lahko razvije 

nova rastlina.  

Pri spolnem razmnoževanju so za vse rastlinske vrste znane propagule oz. razširjevalne enote 

in vektor širjenja (Preglednica 3). Popolni so tudi podatki o količini semen na rastlino 

(Preglednica 3). Manj popolni so podatki o kalivosti semen in o razdalji širjenja (Preglednica 

3).  

S preglednic 1, 2 in 3 lahko sklepam, da najmanj vemo o vrstah (v oklepajih so navedeni 

podatki, ki jih o posamezni rastlini nisem našla): 

- Aster subg. Symphyotrichum (uspešnost regeneracije, kalivost) 

- Cuscuta campestris (uspešnost regeneracije, razdalja širjenja) 

- Duchesnea indica (uspešnost regeneracije, razdalja širjenja) 

- Heracleum mantegazzianum (vektor širjenja, uspešnost regeneracije) 

- Lonicera japonica (vektor širjenja, uspešnost regeneracije, kalivost)  
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- Parthenocissus quinquefolia (uspešnost regeneracije, količina semena na rastlino, 

kaljivost) 

- Physocarpus opulifolius (uspešnost regeneracije, kalivost)  

- Robinia pseudoacacia (vektor širjenja, uspešnost regeneracije, razdalja širjenja) 

- Spiraea japonica L. (vektor širjenja, uspešnost regeneracije) 

- Thuja orientalis (kalivost, razdalja širjenja) 

S preglednic 1, 2 in 3 vidimo, da so vsi iskani podatki znani za 13 od 31 invazivnih tujerodnih 

rastlinskih vrst. To so: 

- Acer negundo 

- Ambrosia artemisiifolia 

- Echinocystis lobata 

- Elodea canadensis 

- Fallopia × bohemica 

- Fallopia japonica 

- Fallopia sachalinensis 

- Helianthus tuberosus 

- Impatiens glandulifera 

- Impatiens parviflora 

- Rudbeckia laciniata 

- Solidago canadensis 

- Solidago gigantea 

Nekatere podatke bi se verjetno dalo še poiskati v literaturi. Podatke za rastline, o katerih je 

znanega najmanj, bi lahko iskali še v znanstvenih člankih. Znanje pa bi lahko dopolnili tudi z 

raziskavami.  

Koristna bi bila raziskava o uspešnosti regeneracije pri vegetativnem razmnoževanju. Podatki 

o tem, s katerim delom rastline se rastlina vegetativno razmnožuje, so dobro poznani. V 

raziskavi bi uporabili različno velike koščke teh delov rastlin in ugotavljali, kolikšen je 

najmanjši del rastline, iz katerega še lahko zraste nova rastlina.  
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S pomočjo raziskave bi lahko tudi ugotavljali količino semena na rastlino. To bi morali opraviti 

pri več rastlinah, tudi pri različno starih in velikih rastlinah. Podali bi lahko neko približno 

oceno.  

Zanimivo bi bilo raziskovati kalivost semen na terenu, in ali se kalice obdržijo. Preveriti bi 

morali tudi viabilnost semen z rastlin, nabranih v Sloveniji. Predlagala bi tudi poskus, s semeni 

pri različnih temperaturah in pri različni vlažnosti. Tako bi ugotovili, pri katerih temperaturah 

semena določene rastline kalijo oz. ne kalijo. Ugotovili bi tudi, kolikšna količina vode je 

potrebna, da semena kalijo.  

Iz preglednic 1, 2 in 3 lahko zaključimo, da za invazivne tujerodne vrste v Sloveniji 

potrebujemo še precej podatkov in raziskav, da bi lahko uspešno omejili njihovo rast, širjenje 

ali rastline uspešno odstranili.  
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Opomba: Viri, ki so uporabljeni v preglednicah 1, 2 in 3, so številčno označeni v oklepajih za 

navedenim virom.  
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