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1. POVZETEK
V letu 2012 je potekala izvedba raziskovalnega projekta “Tujerodne rastlinske vrste in
ugotavljanje območja njihove razširjenosti v Krajinskem parku Ljubljansko barje” v več
fazah. Po ogledu terena in pregledu slovstva smo določili območja raziskav. V naslednji
fazi smo na terenu zbrali podatke o kanadski zlati rozgi, japonskem dresniku in žlezavi
nedotiki, kot tudi drugih tujerodnih vrstah ter vzorčili rastlinski material za natančnejše
citogenetske analize.
Zbrani terenski podatki so bili osnova za izdelavo podatkovne baze z digitalnimi podatki o
območju razširjenosti treh invazivk v vzhodnem delu Krajinskega parka (KP). Opravljena
citogenetska analiza rastlin je omogočila oceno vitalnosti in invazivnosti posameznih vrst
na območju raziskav. Ob primerjavi vseh doslej zbranih rezultatov smo v končni fazi
podali smernice za zmanjšanje škodljivih vplivov invazivnosti in predlagali metode
spremljanja invazivk za njihov nadzor in omejitev.
Obdelava kartografskih rezultatov je pokazala veliko območje razširjenosti kanadske zlate
rozge in japonskega dresnika, ki uspevata na večjem delu vzhodnega dela KP v 1., 2. in 3.
varstvenem območju, v manjšem obsegu pa v najjužnejših predelih območja raziskav. Za
razliko od sklenjenih pasov gostih sestojev zlate rozge, so skupine dresnika bolj ali manj
razpršene. Žlezava nedotika je lokalno razširjena ob severni in vzhodni meji zavarovanega
območja.
Glede na podatke (biomonitoringa rastlin na Ljubljanskem barju, 2003 - 2011) iz literature,
se je v letu 2012 povečalo območje razširjenosti zlate rozge, dresnika in nedotike. Pogosti
so tudi številni drugi neofiti, zlasti iz družine nebinovk (rod Aster) ter ruderalne rastline, ki
uspevajo v izredno neugodnih razmerah na opuščenih in nitratnih tleh, golih površinah in
onesnaženih rastiščih (smetišča, odlagališča odpadkov).
Rezultati citogenetike rastlin so dali vpogled v populacijsko dinamiko invazivnosti. Ocenili
smo, da so taksoni zlate rozge v fazi razvoja in širjenja adaptacij, skupina dresnika je v fazi
intenzivnega razvoja adaptacij za nadaljnjo širitev, medtem ko nedotika z vidika citoloških
predispozicij izpolnjuje vse pogoje za hiter razvoj adaptacij in širitev v bodoče.
Skupna analiza podatkov je pokazala, da je poleg terenskih ugotovitev o velikosti obsega
razširjenosti tujerodnih vrst, potrebna citogenetska ocena dinamike in trenda invazivnosti
pri planiranju ukrepov zoper invazivke. Predlagamo hitre bioteste deformiranosti pelodnih
zrn za oceno vitalnosti rastlin in s tem tudi izbire najbolj invazivnih skupin za ukrepe
zmanjšanja in omejevanja škodljivih vplivov. Dolgoročno je bimonitoring potreben za
oceno ohranitvenega stanja ogroženih vrst in habitatov in zlasti v poskusih reintrodukcije
na ekonomsko manj zanimivih ali težje izkoriščanih zemljiših. Uporaba te metode tudi v
drugih zavarovanih območjih bi koristila pri presoji ohranitvenega stanja večjega števila
vrst in rastišč, kombinacija podatkov pa bi veliko pripomogla k bolj celoviti oceni stanja
biodiverzitete v Sloveniji.
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2. UVOD
V Krajinskem parku Ljubljansko barje so naravne rastlinske združbe na mnogih mestih že
močno osiromašene. Na biološko degradirane površine (zaradi intenzivnega kmetovanja,
večjih gradbenih posegov in odlaganja odpadkov) se običajno hitro naselijo pionirske in iz
tujih krajev zanešene vrste, medtem ko avtohtone rastline izginjajo. Z naseljevanjem vedno
večjega števila tujerodnih vrst na vse več ruderalnih rastišč se manjša biotska raznovrstnost
mokriščnega ekosistema in pokrajinska značilnosti Ljubljanskega barja.
Degradacija okolja v zadnjih desetletjih močno vpliva na mokrišča. Spremenjene rastiščne
razmere in bujno razraščanje adventivnih vrst preprečuje razvoj avtohtonih združb, ki se po
floristični sestavi vse bolj približujejo antropogenim in ruderalnim združbam. Številnim
vrstam grozi, da bodo izginile. Ogrožene pa niso samo najbolj občutljive vrste, temveč vse
rastline, vezane na vlažno okolje, ker človek uničuje njihove naravne habitate.
Ljubljansko barje vseskozi vzbuja pozornost – po eni strani zaradi ekonomskega vidika in
po drugi strani, naravovarstva. Poleg več stoletij izsuševanja in spreminjanja v kmetijska in
urbana zemljišča ter onesnaževanja okolja, mokriščno vegetacijo v zadnjem času ogrožajo
tudi tujerodne invazivne vrste. Mokrišče tako postaja vse bolj degradirano – deloma zaradi
antropogenih dejavnikov, pa tudi širjenja raznih adventivnih, ruderalnih in plevelnih vrst.
Invazivnost rastlin je pritegnila mnoge raziskovalce (zlasti botanike in ekologe), kar kaže
obsežna literatura. Z izjemo starejših fitocenoloških raziskav obrežne vegetacije in popisa
cvetnic mokriščnih habitatov, so bile biološke raziskave v zadnjem času večinoma vezane
na aplikativne naloge, ki proučujejo antropogeni vpliv na vodne habitate. Ekološke študije
niso bile sistematične, niti niso vključevale obstoječih metod raziskovanja (citogenetika
rastlin je bila praktično izpuščena).
V svetu se proučuje invazivno rastlinstvo na različnih nivojih, od združb, vrst in populacij,
do genetike, fiziologije in biokemizma posameznih rastlin. Raziskave so usmerjene v študij
dinamike širjenja invazivnih vrst v zavarovanih območjih, nadzor in omejitev škodljivega
vpliva na biodiverziteto in ekološko ravnovesje ekosistema. Med najpomembnejšimi cilji
tovrstnih preiskav so odgovoriti na vprašanja: Zakaj so nekateri neofiti invazivni, medtem
ko drugi ne, kateri so glavni sprožilni dejavniki v procesu invazivnosti in kako prognozirati
hitrost širjenje invazivnk.
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3. OBSTOJEČI PODATKI O INVAZIVNIH RASTLINAH NA
LJUBLJANSKEM BARJU
Prvi zapisi segajo v 19. stoletje, ko so popisali kanadsko zlato rozgo (Solidago canadensis)
v Ljubljani, deljenolistno rudbekijo (Rudbeckia laciniata) v jarkih ob Ižanski cesti, orjaško
zlato rozgo (Solidago gigantea) v Dobrovi pri Beli Cerkvi, žlezavo nedotiko (Impatiens
glandulifera) v okolici Šentvida in japonski dresnik (Reynoutria japonica) ob Savinji pri
Celju. V starejših objavah s področja adventivne floristike najdemo tudi navedbe rastišč
japonskega in sahalinskega dresnika (Reynoutria japonica in Reynoutria sachalinensis) ter
slakovca (Fallopia aubertii) na Ljubljanskem barju (Strgar, 1981, 1982; Wraber, 1982).
Kasneje se populacijska dinamika posebej ni proučevala, opravljeni pa so bili sistematični
floristični popisi in citogenetska ocena ogroženosti mokriščnih rastlin (Lovka, 1998-2003;
Paradiž 2003-2012).
Večina literature o invazivkah obravnava osnovne biološke značilnosti, ki so pripomogle
do širitve na tuja ozemlja, ter različne pristope zatiranja. Naši avtorji so prispevali veliko
koristnih podatkov s področja mednarodnih, evropskih in nacionalnih predpisov o ukrepih
zoper invazivne rastline. Poleg vpliva na biodiverziteto in stabilnost ekosistema, škode v
gospodarskih dejavnostih in tveganja zaradi alergij, je potrjena večja invazivnost rastlin
zaradi antropogenih faktorjev na brežinah Ljubljanice (Dolšina, 2012).

3.1. Pregled lastnosti proučevanih invazivk
Kanadska zlata rozga, japonski dresnik in žlezava nedotika so invazivne vrste na območju
adventivne razširjenosti. V Evropo so jih zanesli kot okrasne vrtne rastline, v naravi pa se
širijo na vlažna in ruderalna rastišča, na bogata in pusta tla. Njihove življenjske lastnosti so
podrobno opisane v številnih virih (Dolšina, 2012; Jež, 2009; Jogan, 2000, 2005, 2007;
Jogan in Strgulc Krajšek, 2010; Jogan s sod., 2012; Seliger Kofol, 2001; Veenvliet Kus,
2009). V sledečem pregledu je izvleček karakteristik za posamezno vrsto, naveden v nizu
taksonosmkih, morfoloških in fizioloških oznak ter ekologije (kultivacija, invazivnost in
škodljivi biološki učinki).

BOTANIČNA OZNAKA IN EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE
Slovensko ime:
Znanstveno ime:
Pripomba:
Družina:
Cvetenje:
Opraševanje:
Razmnoževanje:
Razširjanje:
Življenjska doba:
Farmakognozija:
Alelopatija:
Izvor:
Adventivnost:
Kultivacija:

kanadska zlata rozga
Solidago canadensis L.
taksonomsko težavna vrsta
nebinovke (Asteraceae)
avgust – september
insekti, medsebojna oprašitev obligatorna
spolno in vegetativno
raznašanje semena po zraku (evanemohorija), množitev matične
rastline z rizomi, regeneracija poganjkov iz stebla
zelnata trajnica
inulin v semenih, založnih tkivih (ne vpliva na nivo krvnega sladkorja
in holesterola), flavonoidi, ekstrakti za celjenje ran, nektar
visoka vsebnost različnih rastnih inhibitorjev
Severna Amerika
v Evropi konec 17. stoletja, v Sloveniji sredi 19. stoletja
gojena okrasna v vrtovih, križanci v hortikulturi, cenjena v čebelarstvu
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Rastišče:
Podobni taksoni:
Invazivnost:
Škodljivost:
Problematika:
Pomanjkljivost:

podivjano ob vodah in poteh, v naseljih, nasipih, ledinah in opuščenih
njivah, obdelanih zemljiščih in odlagališčih odpadkov
orjaška zlata rozga (S. gigantea, sin. S. serotina), Solidago hibridi
razširjena vrsta v strnjenih sestojih na mokriščih, ruderalnih rastiščih
alergičnost na pelod rastline veča stroške preventivne medicine; izriva
avtohtono vegetacijo, zmanjšuje biodiverziteto ter zaradi degradacije
tal povzroča stroške v kmetijstvu in škodo naravovarstvu
težavno zatiranje, ker semenijo tudi pokošene rastline, pogosto prenos
rizomov in poganjkov v prsti
ni citoloških podatkov za kanadsko zlato rozgo na našem ozemlju

BOTANIČNA OZNAKA IN EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE
Slovensko ime:
Znanstveno ime:
Sinonimi:

Družina:
Pripomba:

Cvetenje:
Opraševanje:
Razmnoževanje:
Razširjanje:
Življenjska doba:
Farmakognozija:

Bioakumulacija:
Izvor:
Adventivnost:
Kultivacija:
Rastišče:
Podobni taksoni:

japonski dresnik
Reynoutria japonica Houtt.
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene, Pleuropterus cuspidatus
(Sieb. & Zucc.) Moldenke, Pleuropterus cuspidatus (Siebold & Zucc.)
H. Gross, Pleuropterus zuccarinii (Small) Small, Polygonum
compactum Hook.f., Polygonum confertum Hook.f., Polygonum
cuspidatum Sieb. & Zucc., Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.,
Polygonum japonicum Meissn., Polygonum reynoutria Makino,
Polygonum sieboldii Reinw. ex de Vries non Meissn., Polygonum
zuccarinii Small, Reynoutria hastata Nakai, Reynoutria japonica var.
uzenensis Honda, Reynoutria uzenensis (Honda) Honda, Reynoutria
yabeana Honda, Tiniaria cuspidata (Houtt.) Hedb., Tiniaria japonica
(Houtt.) Hedb.
dresnovke (Polygonaceae)
taksonomska problematika in nomenklaturna neusklajenost:
- Reynoutria japonica v večjem delu Evrope
- Polygonum cuspidatum v Severni Ameriki
- Fallopia japonica v Veliki Britaniji (predlog reklasifikacije)
julij – september
insekti
kloni (ginodiecična rastlina z moško sterilnimi cvetovi) vegetativno z
regeneracijo iz rizomov in stebla, dvodomna rastlina spolno
klonsko množenje, sicer raznašanje semena z zračnmi tokovi in vetrovi
(anemohorija) ter po vodi (hidrohorija)
zelnata trajnica
resveratrol (za kardiovaskularna obolenja), emodin (znižanje krvnega
sladkorja), fenoli, alkaloidi, steroli, terpeni, metanol, fitoestrogeni
(antioksidativno, antimikrobno in antivirusno delovanje za zdravljenje
vnetja, hepatitisa, tumorjev, diareje, menopavze, osteoporoze)
kopičenje težkih kovin (Cu, Zn, in Cd) v korenikah
Japonska, Koreja, Tajska in Kitajska (Vzhodna Azija)
v Evropi sredi 19. stoletja, v Sloveniji v začetku 20. stoletja
gojena senčna in okrasna vrtna rastlina, zelo cenjena v hortikulturi in
čebelarstvu; kot obnovljiv vir energije se uporaba ni uveljavila
podivjano raste na vlažnih mestih, ob cestah, na nasipiščih in smetiščih
sahalinski dresnik (R. sachalinensis), slakovec in križanci (Fallopia
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Invazivnost:
Škodljivost:
Problematika:
Pomanjkljivost:

sp., Fallopia x bohemica) ter intra- in interspecies ter genus hibridi
pogosta vrsta v gostih sestojih na ruderalnih rastiščih in mokriščih
izpodriva avtohtono vegetacijo in vpliva na zmanjšanje biodiverzitete,
veča degradacijo tal in stroške v kmetijstvu, infrastrukturi ter ekologiji
težavno zatiranje, ker košnja ne prepreči rasti poganjkov in je pogost
prenos rizomov v prsti, tudi vnos novih kultivarjev
ni citoloških podatkov pri japonskem dresniku na našem ozemlju

BOTANIČNA OZNAKA IN EKOLOŠKE KARAKTERISTIKE
Slovensko ime:
Znanstveno ime:
Sinonim:
Družina:
Cvetenje:
Opraševanje:
Razmnoževanje:
Razširjanje:
Življenjska doba:
Pripomba:
Dopolnilno živilo:
Izvor:
Adventivnost:
Kultivacija:
Rastišče:
Podobne vrste:
Invazivnost:
Škodljivost:
Problematika:

Pomanjkljivost:

žlezava nedotika
Impatiens glandulifera Royle
Impatiens roylei Walp.
nedotikovke (Balsaminaceae)
julij – avgust
insekti in tudi samoopraševanje (protradrija, pogosta geitonogamija)
spolno
glavica se ob zrelosti odpre z dvema elastičnima loputama, ob dotiku
plodov razpok seme razmeče daleč (7 m), tudi po vodi (hidrohorija)
enoletnica
mogočna rastlina bogato semeni, največja enoletnica v Evropi
zelene glavice, seme, mladi listi in poganjki užitni (razvoj tehnologije
prehrambenih izdelkov iz cvetov); spomladanska paša (konji, ovce)
zahodna Himalaja, Indija (vzhodna Azija)
v Evropi sredi 19. stoletja, v Sloveniji sredi 20. stoletja
okrasna vrtna rastlina, cenejena v hortikulturi in v čebelarstvu zaradi
visoke vsebnosti sladkorja
podivjano raste ob vodah
balfourova nedotika (I. balfourii), breskvica (I. balsamina)
razširjena vrsta v gostih sestoji vzdolž vodotokov
povečanje erozije obrežja jeseni po propadu (plitve korenine rastlin),
izpodriva avtohtono vegetacijo, vpliva na zmanjšanje biodiverzitete
in zaradi degradacije tal povzroča gospodarsko in ekološko škodo
dolgotrajno odstranjevanje (vsaj 3 leta) s puljenjem in košnjo preden
seme dozori, semenska zaloga v prsti, regeneracija iz že pokošenih
stebel, pogosti prenosi z odpadki; spomladi v času aktivne rasti so
učinkoviti herbicidi na osnovi glifosfata ali 2,4-D amina – kar ni
sprejemljivo v zavarovanih območjih!
ni citoloških podatkov pri žlezavi nedotiki na našem ozemlju
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3.2. Botanična dokumentacija
V vzhodnem delu KP Ljubljansko barja bi po literaturnih podatkih (Lovka, 1998-2003)
lahko pričakovali vsaj 20 adventivnih vrst (tabela 1), od katerih so mnoge že spoznane za
invazivne (Jogan s sod., 2012) v Sloveniji.
Tabela 1. Pionirske in alohtone vrste v poplavnih gozdovih, na močvirnih traviščih ter ob
strugah in v jarkih (Vir: Lovka M: Popisi cvetnic na Ljubljanskem barju 1998-2002).
Aegopodium podagraria L.
Alliaria petiolata (MB.) Cav. & Grande
Alopecurus pratensis L.
Althaea officinalis L.
Amaranthus retroflexus L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Arctium lappa L.
Artemisia vulgaris L.
Aster tradescantii auct. eur., non L.
Barbarea vulgaris R.Br.
Bidens tripartita L.
Callitriche palustris L. em. Schotsman.
Calluna vulgaris (L.) Hull.
Calystegia sepium (L.) R.Br.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Chenopodium bonus-henricus L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Convolvulus arvensis L.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Dipsacus fullonum L.
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.
Echium vulgare L.
Elodea canadensis Michx.
Erigeron annuus (L.) Pers.
Eupatorium cannabinum L.
Fallopia convolvulus (L.) A.Löve
Galeopsis speciosa Mill.
Galeopsis tetrahit L.
Galinsoga ciliata (Rafin.) S.F.Blake
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Helianthus tuberosus L.
Heracleum sphondylium L.
Holcus lanatus L.
Humulus lupulus L.
Impatiens parviflora DC.

Lamium amplexicaule L.
Lamium purpureum L.
Leontodon autumnalis L.
Leontodon hispidus L.
Lotus corniculatus L.
Medicago lupulina L.
Melandryum album (Mill.) Garcke
Myriophyllum verticillatum L.
Oenothera biennis L.
Ornithogalum umbellatum L.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Plantago major L.
Poa annua L.
Polygonum aviculare L.
Polygonum persicaria L.
Prunella vulgaris L.
Reynoutria japonica Houtt.
Robinia pseudacacia L.
Rubus caesius L.
Rubus idaeus L.
Rudbeckia laciniata L.
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Senecio vulgaris L.
Sinapis arvensis L.
Sisyrinchium bermudiana L.
Solanum dulcamara L.
Solanum nigrum L.
Solidago canadensis L.
Solidago gigantea Aiton
Stellaria media (L.) Vill.
Tanacetum vulgare L.
Thlaspi arvense L.
Tussilago farfara L.
Urtica dioica L.
Verbascum nigrum L.
Verbena officinalis L.
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4. CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA
Poglavitni cilji raziskovalnega projekta so sledeči:
– ugotoviti zastopanost tujerodnih in najbolj invazivnih rastlinskih vrst v vzhodnem delu
Krajinskega parka Ljubljansko barje;
– pripraviti podatkovno bazo z digitalnimi podatki o območju razširjenosti kanadske zlate
rozge, japonskega dresnika in žlezave nedotike na območju raziskav;
– preučiti vlogo citogenetskih kazalcev za oceno vitalnosti rastlin kot sestavni del v analizi
populacijske dinamike procesa invazivnosti;
– predlagati metodo biomonitoringa rastlin pri reševanju problematike omejitve škodljivih
vplivov invazivnosti in nadzoru invazivk.
Pričakovani rezultati bodo prispevali k boljšemu poznavanju glavnih invazivnih rastlinskih
vrst na Ljubljanskem barju. Omogočili bodo tudi natančnejši pregled razširjenosti invazivk
na našem ozemlju, kar bo prispevek v svetovno zakladnico znanja.
Dobljene rezultate bo mogoče s pridom izkoristiti na področju varstva naravne dediščine v
KP Ljubljansko barje. Uporabni bodo za posodabljanje seznama tujerodnih vrst in karte
razširjenosti invazivk. Koristni bodo pri izpolnjevanju nacionalnih določil in mednarodnih
konvencij iz Ria in Ramsarja pri oceni ohranjenosti biodiverzitete in mokriščnih habitatov.
Rezultati biomonitoringa rastlin bodo osnova za posodobitev naravovarstvenih ukrepov v
širšem sistemu zavarovanih območij. Prispevali bodo k širjenju osveščenosti in pomagali
pri zmerni in uravnoteženi izrabi biotske raznovrstnosti.
Raziskave invazivnih rastlin bodo morda povečale zanimanje lokalne in državne uprave za
ohranjene mokriščne vrednote Ljubljanskega barja. Z ustreznejšim odnosom do naravnih
rastišč pa se bodo povečale možnosti za vključevanje Slovenije v mednarodne forume, ki
se ukvarjajo s problematiko biološke invazivnosti in degradacije okolja zaradi polucije.

9

5. METODE DELA
5.1. Ogled terena in pregled slovstva
Na terenu smo si ogledali, kje v vzhodnem delu KP Ljubljansko barje so rastišča ogroženih
rastlin in ohranjene oblike naravnih mokriščnih habitatov, kje pa so degradirana zemljišča,
opuščena, onesnažena in spremenjena zaradi bližine črnih smetišč in odlagališč odpadkov.
Pregledali smo članke o adventivni flori na Ljubljanskem barju v revijah Biološki vestnik
in Proteus, diplomskih nalogah in poročilih o opravljenih raziskovalnih nalogah. Zbrali
smo podatke o biologiji in ekologiji kanadske zlate rozge, japonskega dresnika in žlezave
nedotike. Posebej smo bili pozorni na informacije o rastnih zahtevah in citogenetskih
lastnostih. Upoštevali smo tudi koristne napotke za uporabo rastlinskih ekstraktov.
Poleg treh glavnih invazik (kanadske zlate rozge, japonskega dresnika in žlezave nedotike)
smo spremljali tudi pionirske vrste in razne druge neofite (iz tabele 1) ter označili tiste, ki
bi jih zaradi razširjenosti morali čimbolj preiskovati, vključno z njihovimi rastišči.

5.2. Določitev območja raziskav in terensko delo
Terenske raziskave smo naredili v vzhodnem delu Krajinskega parka (KP) Ljubljanskega
barja v območju:
- poplavnega gozda v Mestnem logu (1. in 3. varstveno območje)
- trikotnika Črna vas – Lipe – Tomišelj (1. in 3. varstveno območje) in
- vzhodno od Ižanske ceste do meje parka (1., 2. in 3. varstveno območje).
Izbrana območja so med bolj pomembnimi za ohranitev ogroženih rastlin, ki so v Rdečem
seznamu navedene kot prizadete, redke in ranljive vrste (Vir: Wraber T. in P. Skoberne
1989: Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenovk SR Slovenije. Varstvo narave 1415. Ljubljana).
Celotno raziskovalno območje je zajelo vzhodne in južne obrobne dele poplavnega gozda v
Mestnem logu, osrednje predele območja od Črne vasi in Lip do Tomišlja, širše območje
med Havptmanco, Babno Gorico in Igom, bregove Iščice, Želimeljščice, Dremavščice in v
manjšem delu tudi Ljubljanice ter naravne rezervate Iški morost, Ribnike v dolini Drage in
Strajanov breg. Na severu in vzhodu je območje raziskav segalo od meje parka, na jugu pa
do lokalitet z geografsko pozicijo:
46°00'46.01" S
45°58'05.67" S
45°55'55.73" S
45°54'31.30" S
45°56'46.42" S

14°27'00.68" V – Cesta v Gorice
14°28'50.14" V – Tomišelj-Brest
14°32'56.03" V – Draga
14°34'53.80" V – Želimlje
14°35'33.83" V – Drenik

Na območju raziskav smo opravili skupno 35 dni terenskega dela v dolžini 380 km. Šest
mesecev, od 12. marca do 20. oktobra 2012, smo botanizirali na močvirnih travnikih, v
okolici jarkov, ribnikov in drugih umetno povzročenih vlažnih habitatov, neposredno ob
kmetijsko obdelovanih in opuščenih zemljiščih, ob poteh, po omejkih med njivami, na
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golih in opuščenih zemljiščih, črnih smetiščih in odlagališčih odpadkov, kot tudi rastiščih
ogroženih rastlin z rdečega seznama.
Zbirali smo podatke o invazivkah in adventivni flori ter rastlinske vzorce: v marcu 8-krat
(12.3., 13.3., 14.3., 21.3., 27.3., 28.3., 29.3., 30.3.), v maju 6-krat (9.5., 15.5., 24.5., 25.5.,
27.5., 31.5.), v juniju 3-krat (1.6., 2.6., 19.6.), v juliju 6-krat (11.7., 12.7., 14.7., 15.7.,
16.7., 23.7.), v avgustu 4-krat (8.8., 9.8., 12.8., 30.8.), v septembru 4-krat (3.9., 9.9., 20.9.,
29.9.) in v oktobru 3-krat (6.10., 18.10., 20.10.). Zlato rozgo smo popisali 28-krat, dresnik
19-krat in nedotiko 6-krat; 7-krat tudi vzorčili rastlinski material za kasnejše laboratorijske
analize.
Pri določanju rastlin smo uporabili knjigi Mala flora Slovenije – praprotnice in semenovke
(Martinčič in Sušnik, 1984) in Flora Helvetica (Lauber in Wagner, 1998), za poimenovanje
rastlinskih vrst pa Register flore Slovenije (Trpin in Vreš, 1995).

5.3. Priprava podatkovne baze z digitalnimi podatki
Na osnovi terenskih ugotovitev smo izdelali podatkovno bazo z digitalnimi podatki o
območju razširjenosti kanadske zlate rozge (Solidago canadensis), japonskega dresnika
(Reynoutria japonica) in žlezave nedotike (Impatiens glandulifera) na vzhodnem delu KP
Ljubljansko barje v letu 2012. Kartografski rezultati so na CD v podatkovni bazi digitalnih
podatkov, kot poseben dodatek letošnjega končnega poročila.
Podatke s terena smo vnašali v računalniški program Google Zemlja 6. Vrisani podatki so
obdelani in podani v zapisu za ta program v končnem izrisu v (kmz) datotekah na priloženi
zgoščenki – CD kot priloge:
Priloga 1. Območja raziskav v Krajinskem parku Ljubljansko barje – vzhodni del v letu
2012 / glej CD - Seznam prilog, Digitalni podatki
Priloga 2. Digitalni podatki o območju razširjenosti kanadske zlate rozge (Solidago
canadensis) v letu 2012 / glej CD - Seznam prilog, Digitalni podatki
Priloga 3. Digitalni podatki o območju razširjenosti japonskega dresnika (Reynoutria
japonica) v letu 2012 / glej CD - Seznam prilog, Digitalni podatki
Priloga 4. Digitalni podatki o območju razširjenosti žlezave nedotike (Impatiens
glandulifera) v letu 2012 / glej CD - Seznam prilog, Digitalni podatki.
Digitalni podatki o območju razširjenosti zlate rozge so poligoni rjave barve, za dresnik so
poligoni v rdeči barvi in vijoličasti za nedotiko. Vsak prikaz podatkovne baze je mogoče
variirati z različnimi grafičnimi spremenljivkami, ki v postopku digitalnega kartografskega
oblikovanja (uporaba barve, tematska kartografska izrazna sredstva, kombiniranje različnih
sintezno-analitskih načinov prikazovanja) razširi spekter uporabe obstoječe digitalne baze
v Krajinskem parku Ljubljansko barje.
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5.4. Mikroskopska analiza rastlinskega materiala
Za citogenetske raziskave rastlinskega materiala smo vzorčili pri 30 rastlinskih vrstah na
20 izbranih lokalitetah vzhodnega dela KP Ljubljansko barje. Naredili smo bioteste
deformiranosti pelodnih zrn po ustaljenih metodah citološkega dela: fiksacija razvijajočih
cvetnih popkov, barvanje v karminocetu in priprava preparatov za citoloških analizo
nepravilnosti v razvoju in obliki peloda.
Seznam bioindikatorskih rastlin na proučevanih lokalitetah je sledeč:
Bioindikatorska rastlina
Allium angulosum L.
Allium scorodoprasum L.
Allium ursinum L.
Aster lanceolatus Willd.
Aster tradescantii auct. eur., non L.
Bidens sp.
Campanula glomerata L.
Campanula patula L.
Geranium sylvaticum L.
Helianthus tuberosus L.
Impatiens glandulifera Royle
Impatiens parviflora DC.
Lychnis flos-cuculi L.
Myosotis palustris (L.) Hill
Origanum vulgare L.
Paris quadrifolia L.
Plantago lanceolata L.
Ranunculus acris L.
Raphanus sativus L.
Reynoutria japonica Houtt.
Reynoutria sachalinensis (Friedr. Schmidt Petrop.) Nakai
Rhinanthus minor L.
Salvia pratensis L.
Solidago canadensis L.
Solidago gigantea Aiton
Solidago sp.
Erigeron annuus (L.) Pers.
Symphytum officinale L.
Tradescantia sp.
Viburnum opulus L.

Št. lokalitet
1
3
2
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
5
5
6
2
1
1
1
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6. REZULTATI IN DISKUSIJA
6.1. Kanadska zlata rozga
OBMOČJE RAZŠIRJENOSTI
Kanadska zlata rozga je razširjena domala na celotnem območju raziskav v vzhodnem delu
KP Ljubljansko barje. Številni strnjeni pasovi gostih sestojev rozge so na velikih površinah
v 1., 2. in 3. varstvenem območju, bolj redko ali posamično pa se pojavlja le v najjužnejših
predelih zavarovanega območja (CD - Digitalni podatki: Prilogi 1 in 2).
Zlata rozga najbolj pogosto raste med obrežno vegetacijo in travniki, obdelovalno površino
in potjo, ob cestah in železnici, na bregovih jarkov, odvodnih kanalov, barjanskih potokov
in rek, na omejkih ob cestnih jarkih, okoli mostov, grmovnih in drevesnih mejic. Porašča
opuščena kmetijska zemljišča in nekdaj urbanizirane prostore in tudi pred kratkim ogolele
površine po urejevalnih delih in drugih gradbenih posegih na brežinah (nasutja dohodov na
parcele, parkirišča), črna odlagališča gradbenega materiala in smetišča z gospodinjsko
navlako. Le v osrednjem predelu 1. varstvenega območja (ob Iščici), v južnem predelu KP
(ob Želimeljščici) in v jugovzhodnem predelu naravnega rezervata (Strajanov breg) je
ponekod v manjših skupinah ob poteh in na travnikih ter iz gozdnih jas prodira v gozd.
POPULACIJSKA DINAMIKA IN TREND INVAZIVNOSTI
Primerjava z doslej zbranimi podatki tovrstnih raziskav (Paradiž, 2003, 2011) kaže, da se
je povečalo območje razširjenosti kanadske zlate rozge v letu 2012.
Praktično povsod je poleg kanadske zlate rozge (Solidago canadensis L.) prisotna orjaška
zlata rozga (Solidago gigantea Aiton) ter morfološki in citološki križanci, ugotovljeni z
analizo deformiranosti peloda v skupini Solidago na vseh proučevanih lokalitetah.
Rezultati citogenetske analize rastlin so pokazali, da so zlate rozge v fazi razvoja in širjenja
adapatcij. Zato lahko pričakujemo, da se bo njihov obseg razširjenosti v bodoče nadalje
večal na še nezasedena rastišča v južnem območju raziskav.
PREDLOG ZA NADZOR IN OMEJITEV ŠKODLJIVIH VPLIVOV INVAZIVNOSTI
Predlagamo biomonitoring za oceno vitalnosti zlate rozge (s hitrimi biotesti deformiranosti
pelodnih zrn), da bo mogoča izbira najbolj invazivnih skupin pri izvajanju ukrepa omejitve
škodljivih vplivov v 1. varstvenem in ožje zavarovanih območjih KP Ljubljansko barje.
Zaradi obsežne razširjenosti rozge, je potrebno nadaljevati biomonitoring invazivk, zasajati
avtohtono rastlinstvo in povečati osveščenost lokalne skupnosti. Za dosego dolgoročnega
cilja radikalnega zmanjšanja vpliva invazivnosti je nujna široka podpora javnosti in osebna
angažiranost skrbnikov zemljišč pri vzdrževanju omejkov in pripotij. Zato podajamo tudi
predlog za razširitev naravovarstvenega izobraževanja in vzgoje na Ljubljanskem barju.

6.2. Japonski dresnik
OBMOČJE RAZŠIRJENOSTI
Japonski dresnik je razširjen v večjem delu raziskovalega območja v 1., 2. in 3. varstvenem
območju, bolj v severnem kot v južnem delu vzhodnega dela KP Ljubljansko barje (toda v
manjšem obsegu kot zlata rozga). V 1. varstvenem območju so strnjeni sklopi dresnika na
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obrobju poplavnega gozda v Mestnem Logu, področja Hauptmance do Babne Gorice in ob
Jelšju pri Škofljici. Razdrobljene skupine so v osrednjih predelih 1. varstvenega območja
in nekaterih delih ožje zavarovanih območij (ob Želimeljšici). V južnejših predelih ga je
najmanj, nekaj skupin je v 2. in 3. varstvenem območju, medtem ko ga v 1. varstvenem
območju (Ribniki v dolini Dragi) in ožje zavarovanih območjih Strajanovega brega nismo
zasledili (CD - Digitalni podatki: Prilogi 1 in 3).
Dresnik uspeva v večjih ali manjših skupinah ter v bolj ali manj gosto razpršenih sklopih
ob večjih in manjših cestnih povezavah in železnici, ob potokih, kanalih in štradonih, pri
mostovih in vrtnarijah, posameznih hišah in v naseljih, na nasipih gradbenega materiala in
nasuljih za utrjevanje poti, na zapuščenih zemljiščih in v novogradnji, črnih smetiščih in
odlagališčih raznega odpadnega materiala.
POPULACIJSKA DINAMIKA IN TREND INVAZIVNOSTI
Primerjava letošnjih rezultatov s podatki tovrstnih raziskav v zadnjem desetletju (Paradiž,
2003) kaže, da se je povečal obseg razširjenosti dresnika v letu 2012.
Poleg ženskih rastlin klona japonskega dresnika (Reynoutria japonica Houtt.) smo na eni
lokaliteti potrdili tudi sahalinski dresnik (Reynoutria sachalinensis (Friedr. Schmidt
Petrop.) Nakai), v natančnejši citološki analizi pa ugotovili formiranje peloda pri nekaterih
rastlinah in pri drugih ploditev na več kot polovici proučevanih lokalitet.
Ti rezultati kažejo na razvoj adaptacij v procesu invazivnosti in s tem tudi podpirajo trend
širjenja populacij dresnika na še nezasedena rastišča v KP Ljubljansko barje.
PREDLOG ZA NADZOR IN OMEJITEV ŠKODLJIVIH VPLIVOV INVAZIVNOSTI
Velik obseg razširjenosti in razpršenost dresnika ter mestoma večja zgoščenost, kot tudi vsi
citogenetski rezultati (o trendu razvoja adaptacij) opozarjajo, da je potebna rešitev, ki pa jo
ni težko najti in uresničiti, če se v ukrepih omejevanja škodljivih vplivov najprej obravnava
najbolj invazivne skupine rastlin (na osnovi določitve citotipov). Predlog za nadaljevanje
biomonitoringa dresnika je v izhodišču enak kot v primeru smernic nadzora in omejitve
vplivov invazivnosti zlate rozge.

6.2. Žlezava nedotika
OBMOČJE RAZŠIRJENOSTI
Žlezava nedotika je lokalno razširjena v 1. in 3. varstvenem območju v vzhodnem delu KP
Ljubljansko barje. V 1. varstvenem območju porašča obrobne predele poplavnega gozda v
Mestnem logu, bregove Iščice (spodnji tok) in Škofeljščice (nasproti PO cone Škofljica). V
3. varstvenem območju je vzdolž kanalov ob severni obvoznici (CD - Digitalni podatki:
Prilogi 1 in 4).
Nedotika raste poleg zlate rozge in dresnika, prvenstveno kot vlagoljubna rastlina pa je v
strnjenih pasovih po vsej širini obrežnega pasu.
POPULACIJSKA DINAMIKA IN TREND INVAZIVNOSTI
Primerjava dobljenih rezultatov s podatki izpred deset let (Paradiž, 2003) je pokazala, da se
je območje razširjenosti nedotike povečalo v letu 2012. Torej podobno kot pri zlati rozgi in
dresniku, nadaljuje se trend širitve nedotike na mokriščna rastišča v KP Ljubljansko barje.
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PREDLOG ZA NADZOR IN OMEJITEV ŠKODLJIVIH VPLIVOV INVAZIVNOSTI
Nadzor abundance na osnovi ocene vitalnosti nedotike z biotesti deformiranosti peloda je
naloga biomonitoringa, ki ga predlagamo (kot v primeru zlate rozge in dresnika) v podpori
ukrepom zoper invazivke. Citotip nedotike ima potencial kariotipske diferenciacije, kar
zahteva še veliko dodatnih proučevanj, da bi spoznali pravi pomen tovrstnih ustaljenih
kromosomskih sprememb za razvoj adaptacij v procesu invazivnosti.

6.4. Tujerodne vrste
Na območju raziskav smo beležili alohtone in kozmopolitske vrste ter rastline nitrofilnih in
sinantropnih združb (iz tabele 1). Med začetnimi ali pionirskimi vrstami so bile pogoste
metlike (Chenopodium) in lobode (Atriplex), velika kopriva (Urtica dioica), navadni pelin
(Artemisia vulgaris), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), navadni grint (Senecio
vulgaris) ter vrste iz roda Lamium (mrtva kopriva) in Arctium (repinec). Na ruderalna
rastišča so se poleg plevelov z bližnjih polj, z odpadki zanesle tudi vrste s področij, kjer so
že okrnjene ali izkrčene grmovne in traviščne združbe, značilne za poplavne in močvirske
predele. Pogosto je bila enoletna suholetnica (Erigeron annuus) in kanadska hudoletnica
(Conyza canadensis), navadna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), drobnocvetna nedotika
(Impatiens parviflora) in dvoletni svetlin (Oenothera biennis).
Tabela 2. Seznam pogostih neofitov v vzhodnem delu KP Ljubljansko barje v letu 2012.
Znak + pomeni gojena vrsta, novi podatki za območje raziskav so v mastnem tisku.
rastlina
Ambrosia artemisiifolia
Aster lanceolatus
Aster sp.
Aster tradescantii
Conyza canadensis
Elodea canadensis
Erigeron annuus
Galinsoga ciliata
Helianthus tuberosus
Impatiens glandulifera
Impatiens parviflora
Oenothera biennis
Oenothera sp.
Parthenocissus quinquefolia
Reynoutria japonica
Reynoutria sachalinensis
Reynoutria sp.
Rhus typhina
Robinia pseudacacia
Rudbeckia laciniata
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Solidago sp.
Tradescantia sp.

slovensko ime
navadna ambrozija
suličastolistna nebina
nebina
drobnocvetna nebina
kanadska hudoletnica
vodna kuga, račja zel
enoletna suholetnica
vejicati rogovilček
topinambur
žlezava nedotika
drobnocvetna nedotika
dvoletni svetlin
svetlin
navadna vinika
japonski dresnik
sahalinski dresnik
dresnik
octovec
robinija
deljenolistna rudbekija
kanadska zlata rozga
orjaška zlata rozga
zlata rozga
tradeskancija, vednoživ

kultivirana
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Med neofiti prevladujejo okrasne vrtne rastline. Številne rože iz tujih dežel (tudi žlezava
nedotika) opojno dehtijo, kar je lahko prava nadloga. Alergeni pelod ambrozije je poznan,
ampak ni edini. Alergene so tudi zlate rozge (Solidago) in druge vrste iz družine nebinovk
(Asteraceae), nekatere najbolj znane vrtne rastline iz družine ščirovk (Amaranthaceae) in
metlikovk (Chenopodiaceae), ki v naravi poraščajo ruderalne površine, ali pa degradirana
tla s povišanimi koncentracijami soli.
Med podivjanimi okrasnimi rastlinami so prevladovale severnoameriške nebine, opuščene
njive so ponekod zarasle nekatere podivjane oblike vrtne redkve (Raphanus sativus). Poleg
običajnih vrst s široko ekološko amplitudo (Achillea millefolium, Nasturtium officinale,
Plantago lanceolata) so bili tudi predstavniki iz bolj toplih predelov, značilni za bolj suha
rastišča (Allium scorodoprasum, Barbarea vulgaris).

6.5. Citogenetika neofitov
Letos smo za mikroskopsko analizo vzorčili v območju vzhodnega dela KP Ljubljansko
barje pri 25 tujerodnih vrstah 17-krat, od tega 6-krat pri rastlinah v skupini zlate rozge –
Solidago (1.6., 11.7., 14.7., 16.7., 8.8. in 9.8.), 6-krat pri japonskem dresniku – Reynoutria
japonica (1.6., 2.6., 19.6., 9.8., 12.8. in 6.10.) in 2-krat pri žlezavi nedotiki – Impatiens
gladulifera (12.7. in 18.10.)
V citološki analizi naključnih vzorcev dresnika (Reynoutria) smo ugotovili tvorbo peloda v
nekaterih cvetovih, kar kaže razvoj adapatcij in možnost širitve bolj prilagojenih neotipov,
s tem pa se lahko veča stopnja invazivnosti teh rastlin tudi v bodoče.
Rezultati biotesta deformiranosti pelodnih zrn so pokazali, da citološke abnormalnosti pri
zlati rozgi (7,5%), nedotiki (4,7%), nebini (1%) in laški repi (3,5%) ne presegajo povprečja
za mokriščno rastlinstvo (7,3%) v tem obdobju. To kaže na manjše nepravilnosti v poteku
mejoze, vendar zaradi tega fertilnosti proučevanih rastlin bistveno ni zmanjšana.
Dobljeni rezultati dopolnjujejo obstoječo bazo citoloških podatkov za floro našega ozemlja
in v bodoče tudi omogočajo primerjavo relevantnih podatkov pri oceni stanja ohranjenjosti
diverzitete rastlinstva v KP Ljubljansko barje.
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7. ZAKLJUČKI IN PREDLOGI NADZORA INVAZIVK IN
OMEJITEV ŠKODLJIVEGA VPLIVA INVAZIVNOSTI
Na osnovi terenskih ugotovitev in izdelane podatkovne baze z digitalnimi podatki o
območju razširjenosti tujerodne zlate rozge, dresnika in nedotike (CD: Priloge 1-4), smo
ocenili stopnjo njihove naturalizacije v vzhodnem delu KP Ljubljanko barje:
-

zlata rozga je najbolj razširjena, uspeva v strnjenih pasovih gostih sestojev;
dresnik je razširjen na velikih površinah, v sklopih je večinoma razpršen;
nedotika je lokalno razširjena na obrobju severne in vzhodne meje parka.

Invazivke so najbolj pogoste na neobdelanih kmetijskih površinah in kjer so opustili košnjo
ali pa pustili obdelana zemljišča v pušči. Poleg zapuščenih parcel so vrtnarije, ki nudijo v
svoji ponudbi okrasne tujerodne kultivarje, izvor invazivnih rastlin, ki iz vrtov urbanega
okolja nekontrolirano prodirajo v mokrišče.
Analiza populacijske dinamike je pokazala, da se glede na predhodne podatke iz literature,
v letu 2012 nadaljuje trend večanja obsega proučevanih invazivk v KP Ljubljansko barje:
- Kandaska zlata rozga je postala najbolj razširjena in tudi najbolj pogosta tujerodna vrsta,
ker se v zadnjem obdobju sočasno odvijata dva procesa: razvoj adaptacij (s hibridizacijo)
in širitev adaptacij (s prilagojenimi križanci) na dane pogoje v okviru skupine Solidago.
- Japonski dresnik je zelo razširjen, kajti v fazi intenzivnega razvoja adaptacij rastline že
imajo na razpolago nekatere nove možnosti za širitev, druge bolj invazivne pa so tudi v
nastajanju (citološka nestabilnost skupine Reynoutria). Zato lahko pričakujemo nadaljnje
hitro širjenje dresnika na še nezasedena rastišča (npr. ogroženih vrst) v KP.
- Žlezava nedotika je lokalno razširjena, ampak njena citogenetska predispozicija za hiter
razvoj adapatcij (diverzifikacija citotipov) opozarja na veliko verjetnost za razširitev bolj
prilagojenih skupin na najrazličnejše ekološke razmere mokrišča v kratkem času.
Trend širjenja se kaže tudi pri drugih predstavnikih adventivne flore. Predvsem pri nebinah
citogenetske spremembe nakazujejo razvoj adaptacij in povečanje potenciala invazivnosti
na nova območja. Zato je treba izboljšati nadzor tujerodnih vrst z biomonitoringom rastlin
za oceno vitalnosti, na osnovi katere je mogoče izbirati najbolj invazivne citotipe za ukrep
odstanitve. S tem bi vplivali na hitrost širjenja invazivk in tako postopoma tudi zavirali
proces invazivnosti na večjem območju.
Izkazalo se je, da kljub nezadostni bazi osnovnih citoloških podatkov za neofite na našem
ozemlju, razpolagamo z uporabnimi in standardiziranimi metodami hitrih citogenetskih
biotestov (za oceno vitalnosti, ploidnosti in drugih oblik citološke nestabilnosti), ki jih zelo
koristno vključujemo v naravovarstvene ukrepe nadzora invazivk, omejitev in zmanjšanja
škodljivih bioloških učinkov invazivnosti. V biomonitoringu rastlin bi začeli tudi s poskusi
reintrodukcije za ponoven vnos redkih in ogroženih ali celo izginulih rastlinskih vrst na
ustrezna rastišča.
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