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PROBLEMATIKA ZARAŠČANJA GRADBENIH JAM
Izvleček
V zadnjem času se zaradi trenutnih gospodarskih razmer opušča vedno več gradbenih
jam, v katerih se pod specifičnimi rastiščnimi pogoji odvija sukcesija. V zaključni
seminarski nalogi je predstavljen koncept sukcesije s poudarkom na zaraščanju v
urbanem okolju. Opisane so tudi pionirske in tujerodne invazivne rastline, za katere
naloga predvideva, da predstavljajo večinsko vegetacijo gradbenih jam. Zaradi posebne
rabe tal tovrstna območja prekrivajo tako imenovane prsti urbanih območij, ki jih
uvrščamo med tehnosole. S terenskim delom v dveh gradbenih jamah v Ljubljani smo
želeli proučiti vrstno sestavo vegetacije, hitrost zaraščanja in rastiščne pogoje. S
kartiranjem in popisom rastlin ter odvzemom vzorcev prsti smo prišli do naslednjih
ugotovitev. Gradbene jame po pričakovanjih večinsko res poraščajo pionirske in
invazivne tujerodne vrste. Rastiščni pogoji so skromni in specifični za posamezno jamo,
hitrost in obseg zaraščenosti sta zato v veliki meri odvisna od nekdanje rabe tal.
Vprašanje hitrosti zaraščanja ostaja odprto in bi zahtevalo nadaljnje raziskave.
Ključne besede: biogeografija, sukcesija, invazivne tujerodne rastline, pionirske
rastlinske vrste, pedogeografija, gradbene jame, Ljubljana.
Abstract
Recently, due to the economic situation, more and more construction pits have been
abandoned, in which, under specific conditions succession takes place. The final seminar
introduces the concept of succession with a focus on overgrowing in urban environment.
Pioneer and non-native invasive plant species are described, for which the final seminar
predicts, that they represent the majority of vegetation in construction pits. Due to
specific land use on these sites urban soils develop. We classify these kind of soils as
technosols. Field work was carried out at two construction sites in Ljubljana. The main
goals of the seminar were examination of species composition of vegetation, dependence
of succession on time and growth conditions. By soil sampling, mapping and inventory
of plant species, the seminar came to the following conclusions. The majority of
vegetation in construction sites is composed of pioneer and non-native invasive plant
species. Growth conditions are poor and specific for each of the examined construction
pits. The rate of succession is therefore heavily dependent on former land use. Thus the
question of time dependence of succession remains open and would require further
research.
Key words: biogeography, succession,
pedogeography, construction pits, Ljubljana.

invasive

species,

pioneer

species,

Kazalo
1.

2.

Uvod ................................................................................................................................................................ 1
1.1.

Namen in cilji ...................................................................................................................................... 1

1.2.

Delovni hipotezi ................................................................................................................................. 1

1.3.

Metode dela ......................................................................................................................................... 1

1.4.

Dosedanje raziskave ........................................................................................................................ 2

Sukcesija........................................................................................................................................................ 3
2.1.

Razvoj koncepta sukcesije............................................................................................................. 3

2.2.

Primarna in sekundarna sukcesija ............................................................................................ 4

2.3.

Potek sukcesije ................................................................................................................................... 6

2.4.

Sukcesija in nastanek prsti ........................................................................................................... 8

2.5.

Sukcesija v antropogenem okolju .............................................................................................. 9

2.5.1.

Prsti urbanih območij............................................................................................................. 9

2.5.2.

Posebna urbana matična podlaga .................................................................................. 11

3.

Pionirske vrste ........................................................................................................................................ 13

4.

Invazivne tujerodne rastline ............................................................................................................. 14
4.1.

Zgodovina invazij ........................................................................................................................... 16

4.2.

Potek naselitve in invazije .......................................................................................................... 16

4.2.1.

5.

Vplivi človeka na premike tujerodnih organizmov ................................................ 17

4.3.

Vplivi in posledice invazivnih tujerodnih rastlin ............................................................. 18

4.4.

Tujerodne invazivne vrste po Svetu in v Sloveniji........................................................... 19

Rastlinstvo in sukcesija gradbenih jam ........................................................................................ 21
5.1.

Gradbena jama »Šumi« ................................................................................................................ 21

5.1.1.
5.2.

Vegetacijske značilnosti ..................................................................................................... 22

Gradbena jama »Šmartinka« ..................................................................................................... 29

5.2.1.

Vegetacijske značilnosti ..................................................................................................... 30

6.

Sklep............................................................................................................................................................. 36

7.

Summary .................................................................................................................................................... 39

8.

Viri in literatura ...................................................................................................................................... 42

9.

Priloge ......................................................................................................................................................... 45

Kazalo slik
Slika 1: Primarna sukcesija ............................................................................................................................. 5
Slika 2: Sekundarna sukcesija ....................................................................................................................... 6
Slika 3: Navadni plotni slak na opečnatem drobirju ......................................................................... 12
Slika 4: Beli topol.............................................................................................................................................. 14
Slika 5: Navadna vinika ................................................................................................................................. 19

Slika 6: Gradbena jama »Šumi« .................................................................................................................. 22
Slika 7: Enoletna suholetnica ...................................................................................................................... 25
Slika 8: Kanadska zlata rozga...................................................................................................................... 26
Slika 9: Gradbena jama »Šmartinka« ....................................................................................................... 30
Slika 10: Navadni repuh ................................................................................................................................ 32
Slika 11: Navadno korenje ........................................................................................................................... 32
Slika 12: Regratovolistni dimek ................................................................................................................. 33

Kazalo kart
Karta 1: Proučevano območje v gradbeni jami »Šumi« ................................................................... 21
Karta 2: Značilna vegetacija gradbene jame »Šumi« ........................................................................ 23
Karta 3: Proučevano območje v gradbeni jami »Šmartinka« ........................................................ 29
Karta 4: Značilna vegetacija gradbene jame »Šmartinka« .................................................... 31

Kazalo preglednic
Preglednica 1: Hipoteze in teorije naseljevanja tujerodnih rastlin ............................................ 15
Preglednica 2: Ekspozicija, naklon in delež zaraščenost posameznih območij v gradbeni
jami »Šumi« ........................................................................................................................................................ 22
Preglednica 3: Vrstna sestava vegetacije po številčnosti in pokrovnosti v gradbeni jami
»Šumi« .................................................................................................................................................................. 27
Preglednica 4: Lastnosti prsti gradbene jame »Šumi« ..................................................................... 27
Preglednica 5: Ekspozicija, naklon in delež zaraščenost posameznih območij v gradbeni
jami »Šmartinka« ............................................................................................................................................. 30
Preglednica 6: Vrstna sestava vegetacije po številčnosti in pokrovnosti v gradbeni jami
»Šmartinka« ....................................................................................................................................................... 34
Preglednica 7: Lastnosti prsti gradbene jame »Šmartinka«.......................................................... 35

1. Uvod
V urbanem okolju lahko dandanes najdemo vedno več opuščenih degradiranih površin.
Med njimi so tudi gradbene jame, ki že vrsto let čakajo na novega lastnika ali
investitorja, ki jim bi omogočil nadaljevanje nekoč začetih projektov. Medtem pa narava
poskrbi, da se gradbene jame spreminjajo v življenjski prostor najrazličnejših rastlinskih
in živalskih vrst. Ko se na območju prične sukcesija, lahko gradbene jame v zelo kratkem
času prerase pester preplet rastlinstva. Zaradi specifičnih, v splošnem neugodnih
pogojev lahko pričakujemo, da bodo območja poseljevale rastline, ki jim to ustreza.
Navadno gre za pionirske vrste, ki izboljšujejo rastiščne pogoje za vrste, ki jim bodo
sledile v procesu sukcesije. Zaradi svetovne menjave dobrin, med drugim tudi rastlin, pa
se dogaja, da na naše ozemlje vdirajo tujerodne rastline. Te rastline izkoristijo proste
niše in se vzpostavijo na območjih z neprijaznimi pogoji, tudi v gradbenih jamah. Ker so
brez naravnih sovražnikov se hitro razrastejo in postanejo invazivne, in tako lahko
predstavljajo grožnjo biodiverziteti in našemu zdravju ter lahko povzročijo celo
gospodarsko škodo.

1.1. Namen in cilji
Namen zaključne seminarske naloge je predstaviti vegetacijske značilnosti zapuščenih
gradbenih jam z vidika zaraščanja. Cilji pa so sledeči:
-

Proučiti vrstno sestavo vegetacije na območju gradbenih jam.
Proučiti delež zaraščenosti gradbenih jam v času od opustitve gradbenih del.
Proučiti stopnjo in vrsto sukcesije.
Proučiti rastiščne razmere gradbenih jam.

1.2. Delovni hipotezi
1. Večinski delež vegetacije v gradbenih jamah predstavljajo pionirske in/ali
invazivne tujerodne vrste rastlin.
2. Stopnja zaraščenosti gradbenih jam se povečuje, dlje časa, ko je preteklo od
opustitve gradbenih del.

1.3. Metode dela
Izdelava seminarske naloge je najprej zajemala kabinetno delo v sklopu katerega smo
pregledali literaturo s področja sukcesije, pionirskih in invazivnih tujerodnih rastlin ter
rastiščnih pogojih v urbanem okolju. Proučili smo tudi dosedanje raziskave, ki so se
ukvarjale s podobno tematiko. Sledilo je terensko delov Ljubljani, ki je obsegalo popis
rastlinstva in odvzem vzorcev prsti. Terensko delo je v gradbeni jami »Šumi«, ob
Slovenski cesti, potekalo konec julija, v gradbeni jami »Šmartinka«, ob Šmartinskem
parku, pa v začetku avgusta. V sklopu popisa, ki smo ga izvedli po Braun-Blanquetovi
metodi, smo vsako od gradbenih jam razdelili na več območij – pobočja z različno
ekspozicijo in dno. V vsakem od območij smo izbrali popisno ploskev v velikosti 9m2.
Rastlinskim vrstam smo določili kombinirano število pokrovnosti, številčnosti in
združenosti. Terenskemu delu je spet sledilo kabinetno delo. Potrebno je bilo določiti
nabrane in popisane rastline, pri čemur so nam bili v pomoč rastlinski določevalni ključi
(Eisenreich, W., Seidel, D., 1992; Eler, K., Jogan, N., Novak, Š., 2012; Eppinger, M.,
Hofmann, H., 2006; Kosmač, V., 2010; Krese, M., 2003; Lang, A., 2013; Schauer, T., 2008;
Tujerodne vrste, 2009). Nato smo na podlagi popisa določili rastlinske združbe, ki
poraščajo različna pobočja in dna. Pri poimenovanju združb gre za delovna imena, ki so
1

predstavljala večinsko vegetacijo posameznih območij, značilnih le za poletne mesece,
saj je lahko vegetacijska sestava v preostalih rastnih obdobjih drugačna. V fizično
geografskem laboratoriju smo nato izvedli različne analize prsti. Iz gradbene jame
»Šumi« smo vzeli pet vzorcev iz petih profilov, v gradbeni jami »Šmartinka« pa sedem
vzorcev iz petih profilov, saj sta se pri dveh lahko razločila dva horizonta. Vzorcem smo
izmerili pH, določili delež organske snovi s suhim sežigom, določili hidrolitično kislost
ter kationsko izmenjevalno kapaciteto in opravili mehansko analizo.
Teoretska izhodišča seminarske naloge so zbrana v poglavjih: sukcesija, pionirske vrste,
invazivne tujerodne vrste in prsti urbanih območij. V poglavju o gradbenih jamah
»Šumi« in »Šmartinka« so zapisane značilnosti gradbenih jam, vrstna sestava ter
rezultati analiz prsti. V sklepnem delu so podane glavne ugotovitve.

1.4. Dosedanje raziskave
Raziskave na temo zaraščanja zapuščenih urbanih območjih so opravljali Clarkson in
Garland (1988; cv: Wheater, 1999) ter Gilbert (1989). Njihove raziskave so potekale v
Veliki Britaniji. Iz lastnih opazovanj in podatkih o času zapuščenosti določenih območij
so določili štiri stopnje zaraščanja, ki so jih poimenovali po prevladujočo plasti rastlin.
Prvo stopnjo, ki je časovno zajemala prva tri leta, so imenovali faza skalnatega grinta
(Senecio squalidus), v kateri so po številčnosti prevladovala zelišča, nato trave in le dve
oleseneli vrsti. Druga stopnja je bila stopnja visokih zelišč, po štirih do šestih letih
zaraščanja. Še vedno so prevladovale rastline zeliščne plasti. Po osmih do desetih letih
zaraščanja se je vzpostavila travnata stopnja. Po več kot desetih letih pa so na območjih
že prevladovale olesenele rastline.

2

2. Sukcesija
Pri proučevanju vegetacije lahko prepoznamo tri osnovne tipe sprememb na podlagi
njihove jakosti ter vpliva, in sicer: regeneracijska, ki vključuje naravne procese brez
sprememb v količini ali sestavi vegetacije, fluktuacijska ali reverzibilna (ciklična), ki
lahko traja različne časovne intervale, in sukcesijska ali smerna sprememba, ki je
ireverzibilna sprememba, in sicer iz enega tipa biomase v drugega skozi čas. Kljub tej
delitvi pa ločitev v praksi ni tako preprosta oz. je nejasna (Tivy, 1993).
Sukcesija je torej zaporedje sprememb oblike in sestave biomase skozi čas in je stalno
trajajoča (Tivy, 1993), oz. je razvoj vegetacije na določenem rastišču od pionirske
združbe do klimaksa. Gre za spremembo v sestavi združbe, ki se je zgodila zaradi
skrajnih ali postopnih sprememb dejavnikov biotopa in biotskih povezav. Rezultat
sprememb je nastanek nove združbe, v izjemnih primerih pa lahko združba celo
propade (Lovrenčak, 2003). Sukcesija je znana kot eden izmed najbolj univerzalnih
ekoloških konceptov. Kljub temu, da gre za znan in proučen pojav, soglasne definicije ali
splošnega pojasnila zanjo ni. Najnovejše definicije sukcesije naj bi bile zelo široko
definirane, in sicer kot progresivno usmerjena sprememba v strukturi in vrstni sestavi
biomase ali vegetacije. Te definicije naj bi pokrivale vse spremembe razen sezonskih,
fluktuacijskih in cikličnih (Tivy, 1993).

2.1. Razvoj koncepta sukcesije
Koncept sukcesije sta na začetku 20.st. razvila Cowles in Clements, ko sta opazovala
vegetacijo na peščenih sipinah ob obalah jezera Michigan. Kasneje je Clements leta 1916
(Ecological succession, 2013) razvil opisni model sukcesije, ki ima še danes močan vpliv
na ekološko znanost (Tivy, 1993). Poimenovali so jo kar »klasična ekološka teorija«
(Ecological succession, 2013). Sukcesijo je definiral kot zaporedje rastlinskih združb.
Vsaka naslednja stopnja naj bi vsebovala vedno več kompleksnih življenjskih oblik
(mahovi, potem praproti, trave/zeli, grmički, na koncu drevesa) (Tivy, 1993).
Clementsove faze sukcesije (Ecological succession, 2013):
Razgaljenje – razvoj golega območja;
Migracija – na območje se naselijo organi za reprodukcijo: semena, sadike, …;
Vzpostavitev – rast začetne vegetacije;
Kompeticija/tekmovalnost – na območju že dobro razraščena vegetacija, zaradi
katere se začne medsebojno tekmovanje za prostor, svetlobo in hranila;
5. Reakcija – združbo doletijo avtogene spremembe, kar privede do zamenjave
rastlinske združbe;
6. Stabilizacija – zaključna faza s klimaksom.
1.
2.
3.
4.

V začetnih fazah imajo na sukcesijo in njeno vrstno sestavo velik vpliv biotski dejavniki,
ki določajo in spreminjajo habitat, kasneje pa se habitat spreminja s tekmovanjem vrst
za prostor, svetlobo, prst … Končno fazo sukcesije pa naj bi po Clementsovem modelu
predstavljal klimaks oz. klimaksna združba. V tej zadnji stopnji dominirajo velike in
visoke rastline, ki jim ustrezajo prevladujoče podnebne razmere. Ker pa v nekaterih
primerih lokalni fizični pogoji vplivajo na počasnejšo sukcesijo oz. včasih celo ne
dovoljujejo končne stopnje sukcesije, Clementsov model priznava tudi pod-klimakse.
Dejavniki, ki povzročajo pod-klimakse so lahko fizičnogeografske ali človeške narave, ki
pokvarijo/zmotijo/deformirajo vmesno fazo naravnega razvoja. Rezultat vmesnih
motenj je plagioklimaks. Če je kasneje zavirajoči dejavnik odstranjen, lahko vsak sub3

klimaks napreduje v končni klimaks. Clementsov model ne deluje le postopno in
deterministično ampak tudi v smislu organizma, kar pa je bila osnova za glavne kritike
tega modela. Druge kritike pa so še izpostavile, da Clementsov model pretirano in bolj
kot abiotske spremembe poudarja vlogo biotske modifikacije območja. V zadnjih 40 letih
se je zbralo veliko empiričnih podatkov, ki so pokazali pomanjkanje skladnosti v smislu
števila in identitete vmesnih stopenj modela. To seveda ni presenetljivo, saj je model
preprost, hkrati pa so bili podatki o karakteristiki in mehanizmih sprememb vegetacije
takrat še zelo skromni (Tivy, 1993).
Kasnejših raziskav na temo sukcesije sta se lotila Connell in Slayter, ki sta predlagala
štiri modele (Tivy, 1993):
-

-

-

Poenostavitev (habitatna ali območna modifikacija): gre za proces, kjer zgodnje
vzpostavljene vrste spreminjajo habitat in ga naredijo bolj primernega za
kasnejše koloniste;
Toleranca (tekmovanje): proces, kjer počasi rastoče bolj tolerantne in
konkurenčno nadrejene vrste vdrejo v območje in rastejo v prisotnosti zgodnje
naseljenih hitro rastočih rastlin. Sčasoma so manj tolerantne hitrorastoče rastline
izrinjene;
Zaviranje: proces, kjer prvotno naseljena rastlinska vrsta zavira nadaljnjo
invazijo drugih vrst. Druge vrste jo nasledijo šele, ko odmre;
Naključje: proces možnosti preživetja različnih vrst. To se dogaja ob začetku
sukcesije in ob invaziji novih vrst. Vse vrste lahko rastejo naenkrat in na različnih
stopnjah razvoja.

Nov model je hitro našel vzporednice s Clementsovim. Prva dva modela (poenostavitev
in toleranca) sta podobna Clementsovim biotičnim vplivom na razvoj združbe, tretji pa
se navezuje na Clementsov pod-klimaks. Znanstveniki so sicer napisali novo
terminologijo sukcesije, vendar to ni prineslo pomembnejšega napredka v teoriji tega
procesa. Zaradi mnogih terenskih opazovanj in beleženj je bila torej še bolj otežena
formulacija univerzalnega modela sukcesije (Tivy, 1993). Nekateri znanstveniki celo
menijo, da je primarna sukcesija na različnih substratih tako specifična, da ne moremo
ustvariti splošne teorije, ki bi veljala za vse, primerjamo lahko le tiste procese, ki se
odvijajo v podobnem okoljskem sistemu (Borgegård, 1990).

2.2. Primarna in sekundarna sukcesija
Primarna sukcesija je zelo podobna Clementsovemu začetnemu modelu sukcesije (Tivy,
1993). Gre za proces, ki se začne s kolonizacijo območja, ki prej ni bilo poseljeno z
ekološko združbo (Ecological succession, 2013) in je začetek ekosistema
(Christopherson, 2012). Razvije se na »novem« biološko nemodificiranem območju.
Začetna kolonizacija rastlin je odvisna od prevladujočih klimatskih pogojev,
razpoložljivosti semen in njihovi razpršenosti po območju in fizično-kemijskih lastnosti
habitata. Teoretično vsebuje zamenjavo enega vegetacijskega tipa z drugim kot rezultat
habitatne modifikacije, zato jo lahko imenujemo tudi zamenjalna sukcesija. Primarna
sukcesija se danes odvija na zelo malo »novih« območjih (Tivy, 2013). Ta območja
nastanejo zaradi vulkanske aktivnosti, v rekah in jezerih, na morskih sedimentih,
območjih umika ledenika, na skalni in peščeni podlagi, za tokovi lave, površinskimi kopi,
goloseki … (Ecological succession, 2013; Tivy, 1993; (Christopherson, 2012). Med
letoma 1916 in 1935 so opazovali sukcesijo na območju umikajočega se ledenika v
Glacier Bay na Aljaski in v njenem poteku prepoznali 3 razvojne stopnje: pionirska
4

stopnja, v kateri se odvija kolonizacija mahov in zeli, grmiščna, v kateri pride do
stabilizacije prsti in stopnja gozda, kjer se prst obogati z dušikom, območje pa poselijo
drevesa. Strahler (2011) ravno tako prepoznava tri faze sukcesijskega razvoja:
pionirska, vdor novih rastlin in klimaks.
Primarna alogena sukcesija je rezultat stalnih sprememb v okolju. Najbolj tipični primeri
so območja estuarijev, ki jih dvakrat dnevno zalije voda in se zato tam razvije
slanoljubna vegetacija, sladkovodna jezera kjer se na dnu ob obalah začne kopičiti mulj
in na njem začne uspevati higrofilna vegetacija, ter peščene sipine (Tivy, 1993).
Slika 1: Primarna sukcesija

Vir: Succession: Biological…, 2013.

Za razliko od primarne sukcesije se sekundarna pojavi na biološko modificiranih
območjih in je veliko bolj pogosta (Tivy, 1993) in hitrejša (Ecological succession, 2013).
Ta območja lahko že od prej vsebujejo nekaj organske snovi v prsti in nekaj skromne
vegetacije ali organov reprodukcije (Tivy, 1993), kar zelo vpliva na dinamiko razvoja
sekundarne sukcesije (Ecological succession, 2013), saj so še vedno prisotne nekatere
funkcije prejšnje združbe (Christopherson, 2012). Zelo veliko »naravne« vegetacije po
svetu je v resnici rezultat sekundarne sukcesije, saj veliko območij, ki so bila požgana,
posekana, itd. ni ohranilo originalne strukture in sestave. Pri začetni fazi sekundarne
sukcesije gre za odstranitev celotne ali le dela vegetacije in/ali prsti, zaradi deforestacije,
opustitve kmetijskih površin, pospešene ponavljajoče se erozije, itd. včasih pa je erozija
tako močna, da se območje lahko obnovi le s primarno sukcesijo. V začetni fazi se lahko
pojavijo tudi zgodnje invazivne rastline (Tivy, 1993) razvoj pa je zelo hiter (Lovrenčak,
2003). Velik vpliv na habitate ima tudi človek, ki z rudarjenjem, kamnolomi, opuščanjem
zemljišč in vplivi na vodna telesa pripravlja teren sekundarni sukcesiji (Tivy, 1993).
Najbolj znan primer sekundarne sukcesije je območje gore St. Helens, ko je leta 1980
izbruh dobesedno razgnal goro in s tem poškodoval vegetacijo na 38 450ha. Nekaj prsti,
mladih dreves in drugih rastlin se je shranilo pod pepelom in snegom, zaradi česar se je
sukcesija lahko začela razvijati takoj po dogodku. Na severnem pobočju pa sta bila prst
in vegetacija tako uničena, da se je tam vzpostavila primarna sukcesija (Christopherson,
2012).
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Sekundarno sukcesijo lahko razdelimo na avtogeno in alogeno. Avtogeno povzročijo
notranji dejavniki - nove rastline, ki preko organizmov spremenijo lastnosti prsti, npr.:
večja akumulacija organskega materiala v humusnih horizontih, sprememba vsebnosti
hranil, sprememba pH, … Pri alogeni sukcesiji pa delujejo zunanji dejavniki npr.: erozija,
izpiranje in kopičenje melja in gline, zaradi česar se lahko spremeni vsebnost hranil in
odnos z vodo v celotnem ekosistemu. Pomembno vlogo imajo živali (opraševalci,
raznašalci semen), saj lahko vsebnost hranil zaradi njihove prisotnosti precej naraste.
Pomembni so tudi klimatski dejavniki, ki delujejo na dolgi rok – npr. ledene in
medledene dobe in geološke katastrofe – vulkanski izbruhi, potresi, snežni plazovi,
meteorji in druge – požari, poplave, močni vetrovi (Ecological successsion, 2013). Med
zunanje dejavnike spadajo tudi človekovi posegi.
Slika 2: Sekundarna sukcesija

Vir: Forest fire …, 2013.

V svetu ekološke znanosti pa se pojavlja dvom, če je delitev sukcesije na primarno in
sekundarno sploh smiselna, včasih namreč zaradi splošne razširjenosti motenj
vegetacije, ki vplivajo na razvoj in zaradi podobnosti med procesi, ki nastopajo v obeh,
težko ločimo med eno in drugo (Tivy, 1993).

2.3. Potek sukcesije
Sukcesijski razvoj oz. razvoj progresivne združbe je sestavljen iz sukcesijskih nizov in je
usmerjen k nastanku končne ustaljene združbe – klimaksu, ki bo v dinamičnem
ravnovesju z okoljem. Klimaks se stalno obnavlja, vendar se v njem ne kopiči organska
snov, kot se v ostalih fazah sukcesije. V sukcesijskih nizih nastajajo združbe, ki se nato
medsebojno nadomeščajo. Vsak naslednji ima višjo stopnjo organizacije, večjo vrstno
raznolikost, bolj trdne vezi med členi in bolj zapletene biotske odnose (Lovrenčak,
2003).
Začetek sukcesije sproži motnja (vetrovi, hude poplave, požari, napadi mrčesa, …)
(Christopherson, 2012). Prvi proces v razvoju sukcesije je kolonizacija. Biološko
neaktivna območja so popolnoma odvisna od kolonizacije invazivnih oz. pionirskih vrst.
Oblika rasti teh vrst pa je odvisna od lastnosti substrata (Tivy, 1993), v splošnem pa so
to hitrorastoče vrste, dobro prostorsko razpršene – preračunljive in ubežne (Ecological
succession, 2013). Na stabilnih vlažnih območjih, kjer so ustrezna hranila in
razpoložljiva voda, se naselijo kratko živeče in hitro se razvijajoče pionirske rastline. Na
nestabilnih območjih se pojavijo pionirske rastline, ki rastejo počasi, sestoj je
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maloštevilen, rastline pa živijo dolgo. Območja z revnimi naravnimi viri ravno tako
poseljujejo počasi rastoče pionirske vrste z veliko semeni in/ali hitrim vegetativnim
razmnoževanjem. V prvih fazah je nato opaziti velik porast skupne rastlinske biomase,
tako v številčnosti kot tudi v vrstni raznolikosti. Kasneje pa kot rezultat tekmovanja
znotraj vrst in med vrstami upade številčnost posameznih vrst, medtem ko njihovo
število, rastlinske oblike življenja in kompleksnost vegetacije še vedno narašča. Kasnejše
faze sukcesije pa predstavlja gozdna vegetacija (Tivy, 1993). Zaključne stopnje
predstavljajo uspešnejše rastline, ki imajo manjše rastne, vendar konkurenčno močnejše
sposobnosti kot pionirske (Lovrenčak, 2003). Znotraj faze gozdne vegetacije lahko
ločimo pred-klimaksne in klimaksne vrste. Pri prvih gre predvsem za pionirske vrste, ki
imajo lahka in številčna semena, tolerirajo svetlobo, imajo krajšo življenjsko dobo (Tivy,
1993) in hitro kolonizirajo prostor (Cojzer, 2011), npr.: breza (Betula pendula), topol
(Populus sp.), vrba (Salix sp.), leska (Corylus avellana). Klimaksne vrste pa imajo večja
semena, zaradi katerih se ne širijo tako hitro in daleč kot pred-klimaksne (Tivy, 1993).
Podobno kot pri situaciji med primarno in sekundarno sukcesijo, ki ju včasih ne znamo
oz. ne moremo jasno razločiti se to dogaja tudi pri pred-klimaksnih in klimaksnih vrstah,
veliko vrst je zato polpionirskih, npr. gorski javor (Acer pseudoplatanus), jerebika
(Sorbus aucuparia), jesen (Fraxinus sp.), bor (Pinus sp.), navadni macesen (Larix decidua)
(Cojzer, 2011).
Včasih gre lahko tudi za regresivne novonastale združbe. Te združbe nastanejo z
uničenjem predhodne združbe zaradi naravnogeografskih motenj ali vpliva človeka.
Združba se začne razvijati po sukcesijskih fazah, vendar sta njen regresivni razvoj in
dinamično ravnovesje zelo kratka, saj se kmalu naseli nova sukcesijska vrsta, ki prepreči
nastanek klimaksa (Lovrenčak, 2003). Te vrste so navadno vnesene (Ecological
succession, 2013). in imajo velik vpliv na obstoječe ekosisteme ter sukcesijske poti. Iz
Azije so leta 1904 v New York prinesli kostanjevo glivo, ki je v 40 letih zdesetkala
populacijo ameriškega kostanja v vzhodnih zveznih državah ZDA (Strahler, 2011).
Hitrost celotnega procesa od začetne kolonizacije do stabilne združbe oz. klimaksa je
zelo variabilna. Če primerjamo primarno in sekundarno sukcesijo v podobnih klimatskih
pogojih bo sekundarna sukcesija v zgodnjih fazah razvoja hitrejša kot primarna.
Dejavniki, ki vplivajo na hitrost sekundarne sukcesije so težavnost habitatnih
modifikacij na nove pogoje, velikost in notranja heterogenost habitata in trajanje motnje.
Na nekdaj obdelanih tleh v zmernem pasu je sekundarna sukcesija lahko zelo hitra,
klimaks listopadnega gozda lahko nastane v 100-250 letih. Medtem ko v humidnih
tropih gozd še vedno v pred-klimaksni obliki (npr.: območja Majevskih naselbin v
Srednji Ameriki, ki se zaraščajo že 1400 let). Hitrost primarne sukcesije je odvisna od
lastnosti substrata in lokacije habitata – relativno glede na potencialni vir kolonistov. Če
je substrat bogat s preperelimi minerali potem je sukcesija hitrejša, če pa je substrat
grob, npr. gola skala, je sukcesija počasna. Včasih, ko je substrat slabo preperel in
nestabilen se lahko zgodi celo, da sukcesija ostane na pionirski razvojni stopnji (Tivy,
1993).
Ko govorimo o ekstremnih območjih kot so npr. puščave in polarna območja je število
oblik rastlinskega življenja in stopnja rasti močno omejena. Nekateri znanstveniki zato
zagovarjajo, da sukcesija, ki je tam ekstremno počasna, sploh ne obstaja (Tivy, 1993).
V celotnem procesu sukcesije ne smemo pozabiti na vlogo živali kljub temu, da so
začetne faze sukcesije zaznamovane le z rastlinskimi spremembami. V zgodnjih
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sukcesijskih fazah je opazen hiter porast rastlinojedcev, predatorskih žuželk in
parazitov. Kasneje imajo najpomembnejšo vlogo žuželke, večinoma vsejede, s kratko
življenjsko dobo in dobrimi sposobnostmi letenja. V zadnjih fazah so med
najštevilčnejšimi in najpomembnejšimi rastlinojedi vretenčarji in žuželke. Za razliko od
upada rastlinske raznolikosti proti koncu sukcesije, živalska raznolikosti ostaja visoka,
predvsem zaradi porasta mikrohabitatov in naraščanja kompleksnosti vegetacijske
strukture (Tivy, 1993).

2.4. Sukcesija in nastanek prsti
Pedogeneza je pomemben proces v zgodnjih fazah sukcesije. Vzpostavitev vegetacije
modificira novo območje, in sicer prispeva k preperevanju mineralnih snovi, vpliva na
stabilnost substrata, ustvarja organsko snov, ki prispeva k stabilizaciji, večji retenci
mineralnega substrata, … Na nastanek prsti vplivajo tri faze sukcesije. Prva je nezrela
faza v kateri se razvije skeletna prst kot rezultat skromnega preperevanja matične
podlage. Značilni so litosoli in regosoli. Vegetacija je skromna, saj se ta faza sklada z
zgodnjo fazo kolonizacije, zato je vegetacijski pokrov nepopoln in odprt, prispevek
organske snovi pa omejen oz. majhen. Druga faza je mlada faza, v kateri pričnejo delovati
pedogenetski procesi. Profil prsti je preprost, navadno sestavljen iz plitvega organskega
horizonta in mineralnega, ki je v resnici zelo malo spremenjena matična podlaga.
Značilni so rankerji in rendzine. Vegetacijo v tej fazi že predstavlja sklenjen pokrov,
vseeno na nastanek in lastnosti prsti še vedno močno vpliva matična podlaga. Zadnja
faza je zrela faza. V profilu prsti so jasno razvidni horizonti s specifičnimi fizikalnokemičnimi lastnostmi, ki so odraz pedogenetskih procesov in interakcije vegetacijskih,
podnebnih in geoloških dejavnikov. Ta faza sovpada z zaključno fazo sukcesije v kateri
nastane klimaks, poruši se le če se okoljski dejavniki drastično spremenijo. V njej se
vzpostavi dinamično ravnotežje med vnosi in iznosi energije, kroženjem hrani in
razmerjem preperevanje - erozija (Tivy, 1993).
Procese nastanka prsti oz. pedogenezo lahko ločimo tudi na primarno in sekundarno. Pri
primarni pedogenezi gre podobno kot pri primarni sukcesiji za »nova« nemodificirana
območja, npr.: območja umikajočih se ledenikov, območja aluvialnih in estuarijskih
sedimentov, tokovi lave, … Sekundarna pedogeneza pa se zgodi takrat, ko erozija
odstrani zgornje horizonte ali celoten profil prsti ali kjer profil »zakopljejo« novi
sedimenti. To zasutje se lahko zgodi zaradi klimatske in posledično vegetacijske
spremembe ali zaradi antropogenega direktnega/indirektnega vpliva na vegetacijo.
Pojasnjevanje celotnega koncepta razvoja prsti in določanje zrelosti prsti je v resnici zelo
težko utemeljivo, saj je nastanek prsti stalno podvržen različnim spremembam.
Razvitost horizontov tako ni nujno odraz razvitosti prsti ali dinamičnega ravnovesja.
Zato nikoli ne moremo zagotovo ugotoviti oz. razložiti do katere stopnje se je prst
razvila in ali je to rezultat sedanjih ali prejšnjih klimatskih pogojev (Tivy, 1993).
Skozi celoten potek sekundarne sukcesije pa se spreminjajo tudi lastnosti prsti. V
splošnem se odebeli horizont A (0-10cm), zaloge hranil (ogljik, dušik in razmerje med
njima) se povečajo, čista gostota prsti in pH pa se znižata (Secondary succession, 2013).
Veliko organske snovi dobi prst predvsem z razgradnjo rastlin, nekaj neposredno v prsti
(korenine), nekaj pa tvori vrhnji organski horizont in predstavlja opad (Strahler, 2011).
Neredko se lahko zgodi tudi, da pride do motnje, ki povzroči spremembo vegetacije –
sekundarna sukcesija, ali do motnje, ki lahko odstrani le del ali celoten horizont, kar vodi
v sekundarno spremembo prsti. V obeh primerih se vzpostavi nova vegetacija, ki s seboj
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prinese novo vrsto rastlinskega opada, kar spremeni lastnosti prsti, npr.: v nekaterih
primerih se lahko mor humus spremeni v mul humus, ki ne povzroča več kislih vplivov
(Tivy, 1993).

2.5. Sukcesija v antropogenem okolju
Rastline v antropogenih okoljih v prvih fazah sukcesije trpijo za pomanjkanjem hranil in
včasih vode, izpostavljenost visoki temperaturi, zaradi česar sadike in semena pogosto
propadejo. Poleg tega so zaradi človekovih vplivov substrati velikokrat strupeni (težke
kovine), kar upočasnjuje primarno sukcesijo. Če prihaja do erozije, ki jo večkrat sproži
človek, je to lahko velik okoljski problem, saj je sukcesija občasno prekinjena. Ključnega
pomena za razvoj sukcesije sta prisotnost drobnega materiala in organske snovi, ki
zmanjšujeta probleme povezane z majhno vodno kapaciteto, pomanjkanjem hranil,
erozijo ter blažita visoke temperature prsti (Borgegård, 1990).
Tudi urbana pokrajina vseskozi vzpostavlja dinamično ravnovesje v katerega pogosto
posega in ga pomaga vzdrževati človek. Medtem ko dinamično ravnovesje na kmetijskih
površinah vzdržuje paša, v mestu to počnejo vrtnarji, komunalni delavci in sami
prebivalci ki skrbijo za videz urbanega okolja. V urbanih okoljih so končna stopnja
vegetacije lahko normalno razvita drevesa, odraslo grmovje, nizka gozdna podrast,
trave, … Razvoj sukcesije po Clementsovih fazah je moč opaziti tudi v urbanih
pokrajinah, vendar se razlikuje od sukcesije v naravnem okolju zaradi vpliva človeka.
Začetek sukcesije lahko sprožijo naravne nesreče, v mestu je za to navadno odgovorna
mehanizacija, ki uniči prst in vegetacijo na določenem območju. Ko v to območje
imigrirajo in se vzpostavijo nove vrste, te najpogosteje ne pridejo iz naravnega okolja,
ampak ima na to velik vpliv hortikulturna dejavnost. Naslednji dve fazi, v katerih se
začneta kompeticija (tekmovanje) med vrstami ter modifikacija oz. prilagoditev
območja, prav tako nista podobni fazam pri sukcesiji v naravnem okolju. V mestu človek
nekaterim vrstam, ki sicer ne bi preživele v takih pogojih, pomaga pri preživetju,
medtem ko nekatere druge zatira. Kompeticijo v urbanem okolju delno usmerjajo tudi
vrtnarski trendi in kultura. Urbana sukcesija se zaključi s fazo stabilizacije vendar brez
klimaksa. Takšno končno fazo lahko opredelimo kot sub-klimaks ali plagioklimaks.
(Gilbert, 1991).
Kje v urbanem okolju sploh prihaja do sukcesije? V zadnjih desetletjih se pogosto zgodi,
da porušijo stare stanovanjske zgradbe ali industrijske objekte. S temi območji imajo
investitorji velikokrat visokoleteče načrte kako jih preoblikovati in zgraditi nove
objekte, ki se potem ne uresničijo, tako tam ostane zemlja brez namena – »wasteland«
(Gilbert, 1991). Raziskava Handlyja in Bulmerja med letoma 1960 in 1976 je pokazala še
en razlog za propadanje in zaraščanje območij. Ugotovila sta, da se na leto pozida okoli
30 km2 kmetijskih površin in le okoli 10 km2 površin, ki so v zaraščanju. Z vidika
gradbeništva je namreč veliko ceneje graditi na novih površinah, kot obnavljati stare
nekoč že pozidane (Hendly, Bulmer, 1988, cv Gilbert, 1991).
2.5.1. Prsti urbanih območij
Urbana prst se od kmetijske ali naravne prsti razlikuje po antropogenih dejavnikih, ki
močno vplivajo na njen nastanek in razvoj. Človek na prsti vpliva z onesnaževanjem,
spreminja njen pH, povečuje vsebnost ogljika, zvišuje temperature s pozidavo, …
(Wessolek in sod., 2011). Kljub raznolikosti imajo antropogene urbane prsti skupne
lastnosti: »prsteni material, ki ima zgornji sloj debel več kot 50 cm, ki ni posledica
kmetijstva, in je bil narejen z mešanjem, nalaganjem in kontaminacijo urbane ali
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suburbane površine«, kot je opredelil Blockheim (1974, cv Gilbert, 1991). Na urbane
prsti stalno vplivajo manjše ali večje motnje, ki otežujejo njihov razvoj, zato urbane prsti
velikokrat ostanejo nerazvite (Gilbert, 1991). Po WRB klasifikaciji jih zaradi stalnih
motenj in sledi antropogenega delovanja uvrščamo med tehnosole, natančneje med
urbane tehnosole (Guidelines …, 2010). Zaradi primešanega antropogenega materiala, ki
v naravi ni prisoten, imajo posebno pedogenezo in specifične lastnosti. Tehnosoli
zajemajo prsti komunalnih odlagališč, odlagališč žlindre in pepela, rudniške izkope in
tlakovane površine. Njihova matična podlaga je torej lahko karkoli je ustvarila človeška
aktivnost (World reference …, 2006).
Pri urbanih prsteh lahko opazujemo tako vertikalno kot horizontalno raznolikost.
Zgradba teh prsti je največkrat posledica dogodkov v preteklosti na tem območju, zelo
malo ali skoraj nič pa na lastnosti vplivata matična podlaga in relief. Horizonti so
največkrat posledica premeščanja plasti prsti, lahko so sestavljeni iz urbanih ruševin in
so lahko globoki do 90 cm, kar je zelo pomembno z vidika rastlinstva, saj gre za območje
med površjem in globino 90 cm za ti. cono korenin. Pod tem pa so lahko neprepustne
plasti, ki vplivajo na vodni odtok (Gilbert, 1991). Korenine skozi opeke ali kamne zelo
težko prodrejo, vendar kljub temu postopoma opazimo vse večjo gostoto koreninic v/na
opekah in grušču (Wessolek in sod., 2011).
Struktura prsti se tudi pri urbanih prsteh s časom izboljšuje, postopno nastane
mrvičasta struktura. Prst se bolje združuje v agregatne skupke kar poveča velikost por
in čisto gostoto. Veliko urbanih dejavnikov (npr. stroji in mehanizacija) ne dovoljuje
razvoja mrvičaste strukture, ki ima dober vpliv na zračnost, prepustnost vode in prodor
korenin, zaradi česar so prsti zbite. Okrevanje zbite prsti lahko traja vrsto let.
Kompaktnost substrata oz. zbitost merimo s čisto gostoto. Vrednosti prsti, ki niso zbite
so pod 1 g/cm3, pri vrednostih okoli 1,7 g/cm3 je prodor korenin rastlin že zelo otežen,
medtem ko vrednosti nad 2 g/cm3 pomenijo zelo zbite prsti. V Washingtonu so naredili
analize urbanih prsti, ki so pokazale, da se vrednosti čiste gostote prsti gibljejo med 1,74
in 2,18 g/cm3. Vseeno pa so se nekatere rastline na nove »zbite« pogoje prilagodile in za
svojo rast izkoristile razpoke in kanale, ki jih je ustvaril antropogeni material (Gilbert,
1991). Tiste urbane prsti, ki niso zbite, so lahko zelo zračne. Njihova vodna kapaciteta je
do globine dveh metrov nekje med 300 in 500 l/m2, od tega je 80-120 l na razpolago
rastlinam. Boljše pogoje glede vodne zaloge imajo rastline z globokim koreninskim
sistemom, npr. robinija. (Wessolek in sod., 2011).
V splošnem je reakcija urbanih prsti bolj bazična. To je predvsem zaradi kalcija, ki se
nahaja v malti, cementu, ometu in drugih gradbenih materialih. Na takšnih prsteh nato
uspevajo kalcijfilne rastline, kot so srobot (Clematis vitalba), sinjezeleni šaš (Carex
flacca), navadna jesenovka (Polemonium sp.) in navadna tavžentroža (Centaurium
minus). Visoko bazično reakcijo pa imajo lahko obcestne prsti, njihov pH znaša okoli 9,0.
Vzrok za visok pH je zimsko soljenje cest z natrijevim in kalcijevim kloridom v
hladnejših podnebnih tipih, v toplejših okoljih pa je razlog namakanje z vodo, ki je
bogata s kalcijem. Kislo reakcijo v prsteh povzročajo pepel in ogorki ali pa mokri in suhi
depoziti kislih materialov, ki se nato izpirajo v prst. Na degradiranih površinah se lahko
pojavijo le zaplate prsti, ki imajo kislo reakcijo. Te zaplate in kisle prsti poseljuje rastline,
ki jim pravimo kalcijfobne, kot so mala kislica (Rumex acetosella) in jesenska vresa
(Calluna vulgaris) (Gilbert, 1991).
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Urbane prsti so močno izpostavljene različnim onesnaževalom, (Gilbert, 1991) tako
organskim kot anorganskim (Wessolek in sod., 2011). Navadno je v njih povišana
vsebnost potencialno toksičnih snovi, npr. baker, svinec, bor, cink. Te snovi pridejo v
prst na različne načine. Nekatere pridejo s prstjo namenjeno za vrtnarjenje, ki vsebuje
pepel, kanalizacijsko blato, kompost, druge pa iz avtomobilskih izpušnih plinov ali kot
delci iz industrijskih emisij, (Gilbert, 1991) lahko gre tudi za akumulacijo odpadkov
zapuščenih objektov. Težke kovine se akumulirajo predvsem v zgornjem horizontu
(Wessolek in sod., 2011). Rastline, ki rastejo na potencialno toksičnih rastiščih, so se
delno sposobne same ubraniti škodljivim vplivom. Ko črpajo hranila, omejijo odvzem
strupenih ionov, vendar le takrat ko gre za manjše količine strupenih snovi. Če prst
vsebuje preveč toksičnih snovi se aktivnost mikroorganizmov zmanjša za 50 % za nekaj
desetletij, hkrati je lahko prekinjen tudi krogotok hranil (Gilbert, 1991). Vsebnost
onesnaževal pa je najbolj odvisna od lastnosti substrata ter vira onesnaženja (odplake,
blato, usedli plini iz prometa, …) (Wessolek in sod., 2011).
Pomembni urbani dejavnik ki ima vpliv na prst je modificiran temperaturni režim, v
mestih se namreč pojavi mestni toplotni otok. V mestih je tudi manjša razpoložljivost
hranil, predvsem dušika v obliki, ki bi bil dostopen organizmom. Nizka je tudi vsebnost
organske snovi (Gilbert, 1991), količina le-te v prvih dvanajstih letih narašča s
»hitrostjo« 0,4kg/m2 na leto, v naslednjih dvanajstih letih pa 0,2kg/m2 na leto (Wessolek
in sod., 2011).
2.5.2. Posebna urbana matična podlaga
Ljudje s svojimi aktivnostmi različno vplivamo na prst. Med drugim lahko z materiali
antropogenega izvora spremenimo oz. na novo ustvarimo matično podlago. Navadno gre
za mineralne ali organske materiale iz odlagališč odpadkov, opuščenih rudnikov,
območij izkopavanja, območij urbanega grušča, itd. (Dudal, Nachtergaele, Purnell, 2002).
Nova matična podlaga tako postanejo smeti, blato, pepel in žlindra, gradbeni materiali,
kot so cement, mavec, opeka … (World Reference …, 2006). Na novo nastali matični
podlagi iz gradbenih materialov, ki je nastala zaradi rušenja zgradb, lahko tako najdemo
značilen tip prsti – ti. opečnati drobir.
Opečnati drobir je tip prsti, ki ga najdemo tam, kjer so bile porušene zgradbe. Če
gradbenih materialov več let ne odstranimo, se začne pedogeneza na opekah in malti
(Gilbert, 1991). Matična podlaga opečnatega drobirja so torej raznoliki gradbeni
materiali, ki so bili zgrajeni in porušeni v različnem času. Opeke večinoma sestavlja silicij
in oksidi aluminija, kalcija, železa in kalija, zato so najpogostejši minerali, ki jih najdemo
v njih, glinenci (kaolinit, ilit, montmorilonit, klorit), kremen, in karbonati (kalcit, dolomit,
siderit). Malta vsebuje veliko silikatov (80%), pepel in žlindra pa imata različno kemično
sestavo, ki je odvisna od njunega izvora. Vse te lastnosti posameznih materialov vplivajo
na kemične lastnosti prsti – opečnatega drobirja (Wessolek in sod., 2011). Skozi čas se
razvijejo pararendzine podobne litosolu, sestavljene iz plitvega A horizonta in C
horizonta. Od rendzin se razlikujejo po reakciji, pararendzine so namreč iz materiala
(opeke), ki vsebuje manj kot 40% kalcijevega karbonata (Gilbert, 2011).
Opečnati drobir lahko predstavlja substrat za rast rastlin. Večina frakcij je v velikosti
peska, vendar je za razliko od peska opečnati drobir v prsti aktiven, saj se skupaj z glino
veže v agregate (Gilbert, 1991; Wessolek in sod., 2011). Dominantne komponente
opečnatega drobirja predstavljajo opeke, malta, žlindra, pepel, še nezgorel premog, …
(Wessolek in sod., 2011). Zaradi velike količine zrnatega materiala substrat ni
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kompakten, zato je čista gostota nizka. Pore so zračne in prevajajo vodo, kar je ugodno
za korenine. Organska snov je podana le v ocenah, saj določanje s sežigom ni primerno
za gruščnate prsti, s sežigom namreč izgubimo tudi karbonate. Organska snov izvira
predvsem iz vrtnih prsti, hišnih smeti, delcev lesa in izločkov insektov. Situacija se
spremeni, ko rastline kolonizirajo območje. Retenca se poveča in prst se hitreje veže v
strukturne agregate, kar povzroči možnost daljšega zadrževanja hranilnih snovi,
predvsem dušika. Prst se nato hitro spreminja ob prisotnosti mehkužcev, žuželk,
zemeljskih črvov, … kmalu lahko nastane mul humus (Gilbert, 1991).
Slika 3: Navadni plotni slak na opečnatem drobirju

Avtorica: Ana Seifert, 2013.

Kemijske lastnosti opečnatega drobirja so skozi različne faze sukcesije zelo raznolike.
Hranila v prsti so ponavadi neuravnotežena, nekaterih elementov je preveč, drugih
premalo. Največkrat primanjkuje dušika, ker v začetnih fazah kolonizacije rastlin še ni
veliko organskega materiala. Dušik je na razpolago v obliki izpušnih plinov in nekaj
malega iz cianobakterij, (Gilbert, 1991) dodaten vnos pa predstavljajo živalski iztrebki
(Wessolek in sod., 2011). Ko se organska snov razvije in s tem bolj bujna vegetacija, se v
humusu nabira topni dušik, ki ga vztrajno vežejo nase dušične bakterije in rastline. Kljub
hitrim vnosom in vezavi dušika je njegovo vgrajevanje počasno. Njegov odstotek je
odvisen predvsem od razvite vegetacije. V zadnjih desetletjih je opaziti bujno rastlinsko
kolonizacijo opečnatega drobirja, po čemer lahko sklepamo, da je bila vsebnost dušika v
tej vrsti prsti visoka. Znanstveniki ugotavljajo, da je to verjetno posledica kislih padavin,
preko katerih se v prst izpirajo nitrati in nitriti. V prsti so tudi velike količine fosforja,
nahaja se namreč v glini iz katerih so narejene opeke. Ko opečnati material prepereva,
ob tem v okolje prehaja fosfor, ki zelo ustreza potrebam rastlin za rast tudi takrat, ko je
reakcija prsti visoka. Opeke vsebujejo tudi glinene materiale, v katerih se nahajata kalij
in magnezij, ki sta na voljo rastlinam. Pomembno hranilo je tudi kalcij, ki uravnava pH.
Ob njegovi prisotnosti se pH vrednosti zadržujejo okoli 6,5-8, kar pospešuje krogotok
dušika in tako je na voljo več hranil. Opečnati drobir vsebuje tudi žveplo, ki ga najdemo v
mavcu, ki je glavni sestavni del ometa, lahko pa izvira tudi iz industrijskih izpustov, ki
vsebujejo žveplov dioksid. Vrednosti elementov v sledeh pa večinoma ne presegajo meja,
ki bi škodovale okolju (Gilbert, 1991). Hkrati velja, če je pH visok in so prisotne težke
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kovine baker, mangan in cink, le-te niso razpoložljive za rastline in se ne izpirajo v nižje
horizonte ter nato v podtalnico (Wessolek in sod., 2011).
Opečnati drobir je torej kemično in fizikalno dokaj neškodljiv substrat, zato zapuščena
urbana območja rastlinstvo hitro kolonizira. Kljub temu, da se skozi čas razvije v
primeren substrat za rast rastlin, je v začetnih fazah še dokaj kamnit, hkrati pa mu
primanjkuje dušika. Območje tako ostane več let ekološko odprto, naseljujejo pa ga
predvsem enoletnice in dvoletnice (Gilbert, 1991). V zadnjih fazah ima opečnati drobir
pozitivne vplive na retenco vode in zaloge hranil za rastline (Wessolek in sod., 2011).

3. Pionirske vrste
Pionirske rastline so tiste rastline, ki prve porasejo območje brez vegetacije (Geografija,
2001), zatorej so rastline zgodnjih sukcesijskih stadijev (Cojzer, 2011) oz. začetnih
stopenj biocenoz (Lovrenčak, 2003). So začetnice verige ekološke sukcesije, ki vodi v
biodiverzitetno stabilno stanje ekosistema (Pioneer species, 2013). Naseljujejo različna
rastišča: poplavna tla ob rekah, območja erozije, surove prsti, požarišča, pašnike,
opuščene njivske in gole površine, … (Cojzer, 2011). Njihove poglavitne lastnosti pa so
sledeče (Cojzer, 2011):
-

Imajo široko ekološko amplitudo in so odporne na klimatske ekstreme;
Imajo skromne zahteve glede prsti in njenih mineralnih snovi, toplote, vode,
hranil;
So svetloboljubne;
Njihova semena so anemohorna;
Sposobne so se vegetativno razmnoževati;
Rastejo zelo hitro, vendar kasneje ne dosežejo zelo visoke višine, zato imajo v
kasnejših fazah sukcesije zelo skromno tekmovalno moč;
Imajo kratko življenjsko dobo;
Imajo močan koreninski sistem, ki intenzivno prekoreninja podlago;
Dobro prilagojene na hiter odtok vode (Strahler, 2011);
Prenesejo ekstremne temperature v tleh in v zraku (Strahler, 2011).

Osnovna naloga pionirskih vrst je sprememba ekotopa v biotop, zato pionirske vrste
območja ne obdržijo le zase. V kasnejših fazah sukcesije se naselijo rastline
(gospodarske rastline), ki izkoristijo novonastale pogoje in kmalu izrinejo
nekonkurenčne pionirske vrste, (Cojzer, 2011) prave pionirske vrste zato niso del
sekundarne sukcesije (Tivy, 1993). Prepoznamo lahko tudi dva tipa pionirskih rastlin.
Prve so R-vrste, ki se hitro razmnožujejo (Cojzer, 2011) ter tekmujejo za vire, zato
morajo biti nujno specializirane v hitri rasti za zagotovitev preživetja (Tivy, 2011).
Njihova populacija pa kljub hitremu razmnoževanju ostaja številčno majhna (Cojzer,
2011). Poseljujejo nestabilna in revna območja, saj imajo široko toleranco, hkrati pa se
izogibajo predatorjem (Tivy, 1993), velikokrat so tudi škodljive oz. strupene (Pioneer
species, 2012). Drugi tip pionirskih rastlin so K-strategi, ki imajo v normalnih razmerah
majhno stopnjo razmnoževanja, vendar številčno veliko populacijo, npr. bela jelka,
navadna bukev, navadna smreka, cemprin (Cojzer, 2011). Naselijo se ko se območje in
njegovi viri stabilizirajo (Tivy, 1993).
Pogoste pionirske vrste evropskega gozda so: navadna trepetlika, vrba, jerebika, črna
jelša, siva jelša, zelena jelša, navadni beli gaber, črni topol, beli topol, termofilni listavci
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(mali jesen, navadni mokovec, brek, poljski javor, črni gaber) (Cojzer, 2011), breza,
malinjak, resave, trave, … (Pioneer species, 2013).
Slika 4: Beli topol

Avtorica: Ana Seifert, 2013.

4. Invazivne tujerodne rastline
Za pionirskimi vrstami lahko zelo hitro območje poselijo invazivne tujerodne rastline, ki
jim ustrezajo tudi neprijazni rastiščni pogoji. »Tujerodna vrsta je vrsta, podvrsta ali
takson nižje kategorije, ki se nahaja izven območja (pretekle ali sedanje) naravne
razširjenosti oz. območja, ki bi ga lahko dosegla z naravnim širjenjem (to je izven
območja naravne razširjenosti, ki ga ni mogla doseči brez neposredne ali posredne
naselitve ali posredovanja človeka). To vključuje katerikoli del organizma, ki lahko
preživi in je sposoben razmnoževanja (npr. spolne celice, semena, jajca). Domorodna
vrsta pa je vrsta, podvrsta ali nižji takson, ki živi na območju svoje običajne (pretekle ali
sedanje) naravne razširjenosti, tudi če se tu pojavlja le občasno. To velja za območja, ki
jih je vrsta lahko dosegla sama, bodisi s hojo, letenjem, prenosom z vodo ali vetrom ali
drugimi načini razširjanja.« (Kus Veenvliet, 2009, str. 1).
Tujerodne vrste so torej različne vrste organizmov, ki v preteklosti niso bile prisotne v
nekem okolju (Kus Veenvliet, 2009). Vsaka od tujerodnih vrst, ki pride v okolje, pa ni
nujno, da se ustali. To opisuje tudi pravilo desetine, ki pravi da bo od vnesenih vrst le
10% vrst pobegnilo in se pojavilo v divjini, od teh se jih bo 10% naturaliziralo, od teh pa
bo le 10% postalo invazivnih (van der Weijden, Leewis, Bol, 2007; Daneshgar, P., Jose, S.,
2009), kar pomeni, da se od 1000 vnesenih vrst le ena spremeni v invazivno (van der
Weijden, Leewis, Bol, 2007). Veliko vnesenih organizmov lahko tudi več let miruje oz.
zaradi svoje majhne populacije nima večjih vplivov v habitatu. Če pride do sprememb
pogojev v habitatu pa se naseljene rastline lahko spremenijo v invazivne. Pod večje
spremembe, ki vplivajo na to, spadajo predvsem podnebne spremembe, ki lahko
naredijo habitate bolj dostopne za rastline iz drugih habitatov, med manjše pa lahko
štejemo npr. vnos bolj učinkovitega opraševalca, ki povzroči večjo semenitev rastlin in s
tem večji razrast (Maynard, Nowell, 2009).
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Težko je torej opredeliti, kdaj bo vrsta postala invazivna, saj ne obstajajo splošno znani
znaki, ki bi to napovedovali (Maynard, Nowell, 2009). Uspešno širjenje je odvisno od
abiotskih (zgradba prsti, matična podlaga, razporeditev padavin čez leto, …) in biotskih
dejavnikov (konkurenca avtohtonih vrst, prisotnost škodljivcev, …) (Jogan, 2009).
Poznamo nekaj skupnih značilnosti invazivnih vrst, ki pomagajo pri uspešnejši
vzpostavitvi in nastanku invazivnosti. Najpomembnejša je razpoložljivost hranil, ki je
odvisna od gostiteljev in razpoložljivosti niš. Ko se invazivna vrsta naseli, med njene
pomembne lastnosti, da se obdrži, spadajo (Maynard, Nowell, 2009):
-

zmožnost distribucije, z letenjem, lebdenjem;
široka toleranca na različna okolja in pogoje;
odsotnost tekmovalcev/kompetitorjev;
prisotnost oz. odsotnost predatorjev, bolezni in parazitov;
zmožnost reprodukcije – veliko majhnih in lahkih semen, vegetativno
razmnoževanje;
razpoložljivost niš v katere lahko vdrejo;
odpornost na antropogene motenje.

Ker splošnih zakonitosti naseljevanja tujerodnih rastlin ne moremo podati obstaja več
vrst hipotez in teorij o tem zakaj, kako in pod kakšnimi pogoji se tujerodne vrste naselijo
(Daneshgar, P., Jose, S., 2009). Opisani so v sledeči preglednici.
Preglednica 1: Hipoteze in teorije naseljevanja tujerodnih rastlin

Hipoteza/teorija
Hipoteza biotske odpornosti

Teorija
invazivnosti
in
nihanja
razpoložljivosti
naravnih virov
Hipoteza prazne niše
Hipoteza
raznovrstnostinvazivnost
Sprememba pogojev zaradi
organizmov v prsti
Hipoteza invazivnega zloma
Hipoteza
sovražnikov

naravnih

Evolucija
povečane
tekmovalne zmožnosti
Reproduktivne lastnosti
Nadrejena konkurenca

Hipoteza novih orožij

Opis
Tujerodne vrste se ne vzpostavijo zlahka oz. se sploh ne, ko
pride do negativnih interakcij med njimi in domorodnimi
vrstami.
Če pride v rastlinski združbi do povečanja količine
neuporabljenih virov, potem je združba bolj dovzetna za
invazijo.
Tujerodne rastline so uspešne pri invaziji, če lahko dostopajo do
virov, ki jih domorodne vrste ne uporabljajo.
Bolj kot so združbe raznovrstne v svoji sestavi, manj so ranljive
za vdor invazivnih vrst.
Če organizmi v prsti spremenijo lastnosti prsti in pogoje za rast,
se tujerodne vrste lahko razrastejo preko domorodnih.
Povečevanje števila invazivnih tujerodnih vrst omogoča
nadaljnje vdore v združbo/ekosistem.
Naravni sovražniki nadzorujejo številčnost posamezne vrste v
naravnem okolju, če te vrste pobegnejo in se naselijo v okolju
brez naravnih sovražnikov, postanejo invazivne.
Le takrat, ko tujerodne rastline uidejo pred svojimi sovražniki
imajo prednost v osvajanju nove združbe.
Nekatere vrste so lahko invazivne zaradi hitrega in številčnega
razmnoževanja.
Če imajo tujerodne rastline specializirane razmnoževalne
sposobnosti, ki jim omogočajo zgodnejšo, hitrejšo in številčnejšo
vzpostavitev vrste so v nadrejenem položaju pri tekmovanju za
osvajanje združbe.
Biokemične spojine, ki jih sproščajo rastline in delujejo proti
domorodnim rastlinam pomembno prispevajo k invaziji.

Vir: Daneshgar, P., Jose, S., 2009.
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4.1. Zgodovina invazij
Začetki biološke globalizacije oz. začetki invazij segajo že 200 000 - 100 000 let nazaj, in
sicer s selitvami Homo sapiensa iz Afrike v Evrazijo. Takrat so bile migracije močno
omejene z razporeditvijo morja in kopnega. Kljub temu pa obstajajo dokazi o
transoceanskih izmenjavah kultur že 40 000 let pr. Kr. Migranti so s seboj prinesli,
nenamerno ali namerno, različne rastline, semena, parazite in mikrobe. Kasneje, ko so
udomačili psa, je tudi on postal prenašalec novih vrst. Pomembno ločnico v zgodovini
bioloških invazij pa predstavlja razmah kmetijstva pred 10 000 leti pr. Kr. na Bližnjem
Vzhodu. Človek je tako še bolj pospešeno in aktivno v okolje vnesel semena, rastline in
živino. Ker pridelki niso bili varni pred plenilci so kot biološko kontrolo kmalu udomačili
še druge živali ali rastline, npr. mačko, ki je varovala skladišča žit pred mišmi (van der
Weijden, Leewis, Bol, 2007).
V starem in srednjem veku so selitve in trgovanje doživele vrhunec z razvojem Svilnih
poti, za časa rimskega cesarstva, kitajske dinastije Tang, perzijske dinastije Abbasid in
mongolskega cesarstva. Svilne poti so tako omogočile biološko invazijo preko Azije,
Arabskega polotoka in celo Sahare (van der Weijden, Leewis, Bol, 2007).
Najpomembnejše obdobje migracij različnih vrst po celem svetu pa se je začelo z
velikimi odkritji v 15.st., še posebno z odkritjem Amerike leta 1492. Kolumb je že na
svoji drugi plovbi leta 1493 v Novi svet s seboj vzel grozdje, čebulo, redkvico, zeleno
solato, pšenico ter živino. Izmenjava kulturnih rastlin med starim in novim svetom je
bila enakomerna. Rastline novega sveta so bile prava revolucija v starem svetu, saj so
lahko uspevale na prsti, ki je bila prej neuporabna z vidika kmetijstva. Živali pa so
potovale predvsem enosmerno v novi svet. S potovanji je v novi svet prišlo tudi veliko
nenamerno vnesenih rastlin in organizmov, ki so potovali kot slepi potniki. Med njimi je
bilo veliko organizmov, ki povzročajo nalezljive bolezni, ki so med drugim zdesetkale
domorodce Latinske Amerike (van der Weijden, Leewis, Bol, 2007). Leto 1492 za
tujerodne rastline predstavlja ločnico med arheofiti in neofiti. Arheofiti so tujerodne
rastline, ki so bile na naše ozemlje prinesene pred letom 1492, neofiti pa po tem letu.
Dejavnik, ki je močno povečal biološko invazijo in s tem biološko globalizacijo, je bil
tehnološki razvoj. Po dobi velikih odkritij je število potovanj z ladjami naraščalo, prav
tako je naraščala potovalna hitrost ladij, ki je omogočila boljše možnosti za preživetje
organizmov. Velik porast vnesenih vrst je predstavljal izum parnega stroja in s tem
parnikov. Še večji razrast pa je povzročil izum letala in letalski promet (van der Weijden,
Leewis, Bol, 2007).

4.2. Potek naselitve in invazije
Tujerodne vrste se lahko naselijo na različne načine. Naselitev tujerodnih vrst lahko
razdelimo na tri kategorije, in sicer: naravno, nenamerno in namerno (Maynard, Nowell,
2009).
Naravno širjenje, poteka s pomočjo vetra, vode, aktivnim letenjem, plazenjem,
plavanjem in z ekstremnimi dogodki oz. naravnimi katastrofami. Naravne katastrofe
vplivajo na naselitev tujerodnih vrst na dva načina. Lahko so medij prenosa, npr. cikloni
lahko premaknejo organizme na ogromne razdalje, lahko pa zaradi svojih motenj
ekosistemov vzpostavijo pogoje v katerem imajo invazivke veliko prednost za razrast
(Maynard, Nowell, 2009).
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Nenamerna naselitev oz. prenos je posledica trgovanja, tradicionalnih trgovskih poti in
tudi humanitarne ali razvojne pomoči (Maynard, Nowell, 2009). Tujerodne vrste so v
tem primeru slepi potniki, saj lahko neopazno potujejo s transportnimi sredstvi
(pritrjeni na prevozno sredstvo ali v prsti na gumah), v embalaži, z osebno prtljago, s
prstjo okrasnih lončnic, v balastni vodi, kot škodljivci ali bolezni v organizmu, … (Kus
Veenvliet, 2009). Z razvojem trgovine in tehnološkim napredkom se danes po svetu
prevozijo vedno večje količine, vse bolj raznolikega materiala v katerem se nahaja več in
bolj raznolikih organizmov. Zaradi hitrejšega prevoza je možnost preživetja organizmov
kot slepih potnikov vedno večja. Ker je primarni cilj trgovanja profit oz. gospodarska
korist je hiter prevoz dobrin zelo pomemben in dobičkonosen. Hitro premikanje včasih
zaustavijo karantenski ukrepi na mejah, zato trgovci velikokrat obidejo te ukrepe, s tem
pa povečujejo naselitev tujerodnih organizmov. Veliko tujerodnih organizmov pride tudi
po tradicionalnih trgovskih poteh, s tem pa lahko v sosednje države zanesemo vrste, ki v
domačem okolju niso invazivne, lahko pa to postanejo v novem. Zanimivo pa je, da lahko
invazivni organizmi pridejo s humanitarno ali razvojno pomočjo. Ker je hitro ukrepanje
v takšnih primerih eksistenčnega pomena, se preventivni ukrepi in pregledi dobrin, vozil
ter ljudi velikokrat namerno ali nenamerno izpustijo (Maynard, Nowell, 2009).
Namerna naselitev obsega vnos organizmov za pašo, izboljšanje genotipa, kot biološka
kontrola oz. vnos škodljivcev, za rehabilitacijo pokrajine (zmanjševanje erozije,
renaturalizacija kamnolomov, …), za prosti čas – vrtnarjenje, kot hišne ljubljenčke, za
lov, za raziskave, kot okrasne rastline, … K veliko vnosom je prispeval človek predvsem
ob kolonizaciji novega sveta, saj je bilo to kritičnega pomena za preživetje v novih
kolonijah. Pri tem pa ni računal, da se bodo rastline, ki so v prej znanem okolju
predstavljale korist in so bile neškodljive, lahko obnašale kot invazivne in škodovale
domorodnim vrstam. Posledice vnosov so vidne še danes. Veliko vnesenih rastlin je tako
postalo invaziven plevel ali pa so bile v novem okolju neuporabne. Zaslediti je tudi veliko
pobegov okrasnih rastlin. Okrasne rastline so bile in so še vedno zanimive zaradi svoje
nenavadnosti in nezahtevnosti, vendar pa so hkrati tudi odporne na zatiranje, kar
predstavlja velik problem, če postanejo invazivne. Ko se organizmi prekomerno
razširijo, lahko situacijo rešimo z vnosom njihovih naravnih sovražnikov oz. škodljivcev,
kar pa lahko privede do invazije teh škodljivcev, ki ponovno nimajo naravnega
sovražnika v novem okolju. Škodljivci so lahko naseljeni tudi preko tihotapljenja in
ilegalnih vnosov, z razlogom, da bi ustvarili škodo. (Maynard, Nowell, 2009).
4.2.1. Vplivi človeka na premike tujerodnih organizmov
Ena izmed gonilnih sil invazije in biološke globalizacije je človek. Hkrati pa je človeška
vrsta najbolj invazivna vrsta našega planeta – hitro se razmnožuje in širi. Veliko število
vrst je vnesel že skoraj v vse dele sveta (van der Weijden, Leewis, Bol, 2007). Razlogi za
to so predvsem v povečevanju potovanj ljudi (popotnikov) in uvoza dobrin. Vsaka pot
lahko potencialno prispeva k vnosu invazivnih tujerodnih organizmov (Maynard,
Nowell, 2009). Zaradi vse hitrejše prebivalstvene rasti človek porabi vedno več naravnih
virov, podira meje med habitati in jih uničuje ter s tem pripravlja habitate invazivnim
rastlinam, ki jim degradirana območja ugajajo (van der Weijden, Leewis, Bol, 2007).
Naseljevanje in raznašanje tujerodnih invazivnih vrst pospešujeta tudi rast BDP-ja in
politični razvoj. Znotraj držav vlade spodbujajo trgovanje in promet, zato gradijo
ustrezno infrastrukturo, znižujejo davek za pospeševanje trgovine, … Veliki so tudi
mednarodni pritiski, ki se zavzemajo za prosto trgovanje, za tem stojijo predvsem
izvozno naravnane države, multinacionalke in multilateralne organizacije kot je npr.
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Svetovna banka, WTO – Svetovna trgovinska organizacija, Mednarodni denarni sklad, …
Gonilne sile, ki spodbujajo biološko invazijo oz. globalizacijo, so pravzaprav enake
gonilnim silam ekonomske in socialno-kulturne globalizacije (van der Weijden, Leewis,
Bol, 2007).

4.3. Vplivi in posledice invazivnih tujerodnih rastlin
Vplivi tujerodnih vrst so različni, vendar jih težko dokažemo, saj so težko merljivi (Kus
Veenvliet, 2009). Med merljive učinke spadajo izgube človeških življenj in finančne
izgube, med težko merljive pa okoljski, predvsem sprememba biodiverzitete in škodljivi
vplivi na življenje. Včasih so vplivi zanemarljivi, drugič močni (Maynard, Nowell, 2009).
Težko jih tudi prepoznamo, ker vzpostavljajo nova medvrstna razmerja, ki so neznana
biologom. V začetnih fazah zato še ne zaznamo negativnih vplivov tujerodne vrste, kar
ima lahko katastrofalne posledice kasneje, saj so ukrepi v zgodnjih fazah prilagajanja
enostavnejši in učinkovitejši kot kasneje, ko nam preostane le še nadzor vrste (Kus
Veenvliet, 2009). Glavni negativni vpliv tujerodnih invazivnih vrst pa je ogroženost
biotske raznovrstnosti. Zaradi vnosa tujerodnih organizmov je do danes izumrlo že štiri
desetine vseh vrst organizmov na Zemlji (Jogan, 2009).
Tujerodne rastline so tekmice domorodnih rastlin. Z njimi tekmujejo za življenjski
prostor, hrano, vodo, … Če tujerodna vrsta v novem okolju nima naravnih sovražnikov
lahko povzroči izumrtje domorodne, kar lahko privede do obsežne spremembe v
ekosistemu. Lahko pa pride tudi do križanja med domorodnimi in tujerodnimi
rastlinami, pri katerem ne poznamo končnega izida (Kus Veenvliet, 2009). Križanje
velikokrat privede do genetskega onesnaževanja, zaradi česar lahko pride do upada
domorodne populacije (Hulme, 2007).
Tujerodne vrste imajo močan vpliv tudi na ekosisteme. Ko se naselijo lahko spremenijo
medvrstne odnose, kroženje hranil, fizikalne in kemične dejavnike in lastnosti kar vodi v
preobrazbo ekosistema in že prej omenjeno izrinjenje domorodnih vrst. Invazivne
rastline so najbolj uspešne na odprtih površinah, kjer se hitro in gosto razrastejo (Kus
Veenvliet, 2009).
Nekatere namerno naseljene tujerodne vrste predstavljajo temelj gospodarskih panog,
npr. koruza, krompir, ječmen. Od njih imamo veliko ekonomsko korist in blaginjo. Hkrati
pa velikokrat niso naseljene same, ampak v družbi svojih škodljivcev. Škodljivci se
pojavijo predvsem v obliki bolezni in živali, ki okužijo ali pojedo pridelek in povzročijo
ogromno ekonomsko škodo (Kus Veenvliet, 2009). Paraziti ali bolezni, ki prispejo skupaj
z vnesenim organizmom, bolj vplivajo in se razširijo med komercialno zanimivimi
populacijami kot med naravnimi, saj imajo z njimi več stika (Hulme, 2007). Rastline in
živali povzročajo tudi poškodbe na infrastrukturi. Velikokrat pride do neposredne
škode, ki jo težko ovrednotimo, npr. onemogočanje rekreacijske funkcije s poraščanjem
brežin. Za nadzor tujerodnih invazivnih vrst, da bi se izognili gospodarski škodi,
Evropska Unija porabi kar 12 milijard letno (Kus Veenvliet, 2009).
Invazivne tujerodne rastline lahko celo škodujejo našemu zdravju. Veliko naseljenih
okrasnih rastlin je lahko delno ali popolnoma strupenih, vendar njihovih nevarnosti
velikokrat ne poznamo. Med najbolj alergene spada pelinolistna žvrklja, ki povzroča tudi
gospodarsko škodo na kmetijskih površinah in hitro preraste degradirane površine ter
pasove ob cestah in železnicah. Je ena izmed glavnih povzročiteljev senenega nahoda v
jesenskem obdobju. Med nevarnejšimi tujerodnimi organizmi pa se pojavljajo tudi
različne bolezni, ki jih s seboj prinesejo naseljene rastline (Kus Veenvliet, 2009).
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4.4. Tujerodne invazivne vrste po Svetu in v Sloveniji
Na Zemlji naj bi živelo okoli 10 milijonov vrst, vendar je do sedaj odkritih le 1,5 milijona.
Od 250 000 znanih rastlinskih vrst jih le 15% pokriva 90% človeških potreb po hrani, od
tega: pšenica, riž, koruza, rž, ječmen, soja, proso. Ker so nujno potrebne za preživetje
danes rastejo že skoraj v vsaki državi, kjer jim podnebni pogoji to omogočajo. Do
prenosa rastlin je prišlo predvsem zaradi tega, ker ponekod domorodne rastline niso
pokrivale potreb prebivalcev po hrani. Te rastline so bile vnesene v okolje namerno. S
tem ko se je človek selil (človeška invazija) pa so se nenamerno razširile tudi druge
vrste. Z naraščanje svetovne populacije je tako naraščala tudi invazija tujerodnih vrst v
nove ekosisteme, k temu je močno pripomogel razvoj transportne tehnologije (Pimentel,
2011).
Po svetu je danes raznesenih že okoli 120 000 tujerodnih vrst, ki so se z invazijo uspešno
vzpostavile v novih ekosistemih. Številka vsekakor ni končna, saj bo z naraščanjem
svetovne populacije in povečano mobilnostjo še naraščala. Invazivne tujerodne vrste
bodo torej v prihodnje stalno prisoten problem (Pimentel, 2011).
V Slovenijo so tujerodne vrste zašle predvsem kot okrasne rastline ali plevel in
predstavljajo petino vseh rastlin, od tega je 300 arheofitov, ostalo pa so neofiti in
efemerofiti (Kus Veenvliet, 2009), rastline s kratko vegetacijsko dobo (Geografija, 1982).
Izvirajo iz podnebno podobnih predelov, npr. vzhodne Azije in jugovzhodne Amerike.
Prve zapise o invazivnem širjenju tujerodnih rastlin najdemo v drugi polovici 19.st. (Kus
Veenvliet, 2009).
Slika 5: Navadna vinika

Avtorica: Ana Seifert, 2013.

Veliko tujerodnih rastlin predstavlja potencialno nevarnost in trenutno še ne ogrožajo
ekosistemov ali infrastrukture. Veliko jih je prišlo v naše okolje s pomočjo človeka in so
nato postale invazivne. Čebelarji so širili žlezavo nedotiko (Impatiens glanduliferia),
robinijo (Robinia pseudoacacia), navadno amorfo (Amorpha fruticosa) in japonski
dresnik (Fallopia japonica) zaradi medonosnosti, lovci so sadili laško repo ali
topinambur (Helianthus tuberosus), ki predstavlja okusno krmo divjim živalim, vrtove pa
so zasedle okrasne rastline – davidova budleja (Buddlea davidii), japonsko kosteničevje
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(Lonicera japonica), japonska medvejka (Sapiraea japonica), deljenolistna rudbekija
(Rudbeckia laciniata), ki so kasneje uspele »pobegniti«. Najbolj ogrožene habitatne tipe
tako v Sloveniji predstavljajo obrečna steblikovja in grmišča ter poplavni gozdovi,
gozdni robovi in poseke, na katere se je predvsem na Primorskem naselil pajesen
(Alianthus altissima), robinija, japonska medvejka in japonsko kosteničevje, travišča, ki
jih velikokrat poseljuje enoletna suholetnica (Erigeron annuus) ter nedostopne združbe
skalnih razpok do katerih so uspeli priti pajesen, vzhodni klek (Thuja orientalis) in
davidova budleja (Kus Veenvliet, 2009).
V ožjo definicijo invazivnih tujerodnih rastlin se v Sloveniji uvršča približno 30 – 40
rastlin, med njimi so najhujše (Kus Veenvliet, 2009; Rastline – invazivne tujerodne vrste,
2013):
pelinolistna ambrozija ali žvrklja (Ambrosia
artemisiifolia)
robinija (Robinia pseudoacacia)
rudbekija (Rudbeckia sp.)
sahalinski dresnik (Fallopia sachalinensis )
sirska svilnica (Asclepias syriaca L.)
thunbergov češmin (Berberis thunbergii)
topinambur (Helianthus tuberosus)
veliki pajesen ali visoki pajesen (Ailanthus
altissima)
verlotov pelin (Artemisia verlotiorum
Lamotte)
vodna kuga ali račja zel (Elodea canadensis)
vodna solata (Pistia stratiotes)
vzhodni klek (Thuja orientalis)
žlezava nedotika (Impatiens glandulifera)

amerikanski javor (Acer negundo)
davidova budleja (Buddleja davidii)
enoletna suholetnica (Erigeron annuus)
japonska medvejka (Spiraea japonica)
japonski dresnik (Fallopia japonica)
japonsko kosteničevje (Lonicera japonica)
kalinolistni
pokalec
(Physocarous
opulifolius)
kanadska zlata rozga (Solidago canadensis
sp.)
luskasta nebina (Aster squamatus)
mnogolistni volčji bob (Lupinus polyphyllus)
navadna vinika (Parthencissus quinquefolia)
nebine, astre (Aster spp.)
octovec (Rhus typhina)
orjaška zlata rozga (Solidago gigantea)
orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum)
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5. Rastlinstvo in sukcesija gradbenih jam
5.1. Gradbena jama »Šumi«
Gradbena jama »Šumi« se nahaja v središču Ljubljane, in sicer med Slovensko cesto na
severovzhodu in Elektrotehniško-računalniško strokovno šolo in gimnazijo Ljubljana na
jugovzhodni strani. Rušenje nekdanjih objektov tovarne Šumi ter bližnjega parka se je
začelo poleti 2006. Ko so odstranili porušene objekte je sledilo arheološko izkopavanje,
ki je potekalo kar tri leta, in sicer od leta 2007 do leta 2010.

Karta 1: Proučevano območje v gradbeni jami »Šumi«

Prvotni gradbeni načrt je obsegal objekt namenjen mešanemu programu. Pritličje in
prva kletna etaža naj bi bila namenjena javnosti in naj bi obsegala kinodvorane, trgovine,
gostinske lokale ter predstavitev arheoloških najdb na tem območju. Ostale kletne etaže
naj bi bile namenjene garažni hiši in pomožnim prostorom tehnične narave. Višja
nadstropja so predvidevala severni poslovni del in južni stanovanjski del z notranjim
atrijem (Zazidalni načrt …, 2006). Kasneje so ta projekt opustili, vmes pa se je zamenjal
tudi investitor (Petkovšek, 2012). Julija 2011 se je zgodil zadnji poseg na območje
porušenih objektov, in sicer je bilo območje delno prekopano in nasuto za potrebe
parkirišča. Danes je območje zaprto in predstavlja prazen, človeku odvzet in moteč
prostor v središču Ljubljane.

21

Slika 6: Gradbena jama »Šumi«

Avtorica: Ana Seifert, 2013.

Prava gradbena jama leži na območju, kjer je prej stal park, območje nekdanjih objektov
pa je nasuto za potrebe že prej omenjenega nekdanjega parkirišča. Gradbena jama meri
1.971 m2. Višinska razlika med njenim dnom in obodom znaša povprečno 2 m. Matično
podlago predstavljata karbonatni prod in pesek pomešana z gradbenim materialom in
odpadki. Gradbena jama je reliefno razgibana, kar se odraža tudi v zaraščenosti pobočja
ter dna. V bližini jame se nahaja Park Zvezda, ki ga od drevesne vegetacije sestavljajo
javorolistne platane (Platanus acerifolia), ob Slovenski cesti pa rastejo črni topoli
(Populus nigra). Gradbeno jamo je od opustitve do danes zajela sekundarna sukcesija, saj
prst iz gradbene jame ni bila odstranjena in je predstavljala »shrambo« rastlinskih
razmnoževalnih organov. Danes po treh letih od opustitve del, vegetacija porašča kar
70% površine gradbene jame.
Preglednica 2: Ekspozicija, naklon in delež zaraščenost posameznih območij v gradbeni jami
»Šumi«
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Vzhodno pobočje
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5.1.1. Vegetacijske značilnosti
Gradbeno jamo po zaraščenosti in njeni vrstni sestavi lahko najprej razdelimo na dve
večji skupini, in sicer na pobočja in dno, nato pa še na manjše skupine po pobočjih z
različno ekspozicijo. Posebno območje v gradbeni jami »Šumi« je območje rimskega
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zidu, ki ga zaradi drugačnih rastiščnih lastnosti prerašča drugačna vegetacija kot
preostalo dno.
S popisom po Braun-Blanquetovi metodi smo ugotavljali številčnost, pokrovnost,
združenost in vrstno sestavo vegetacije gradbene jame. Natančnejši podatki o tem so
predstavljeni v Prilogi 1. Na podlagi popisa o vrstni sestavi smo izdelali karto (Karta 2)
značilnih rastlinskih združb, ki poraščajo pobočja in dno.

Karta 2: Značilna vegetacija gradbene jame »Šumi«
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Rastlinska združba, v kateri prevladujeta navadna vinika in plazeči petoprstnik:
Vzhodno pobočje, ki je naslonjeno na zid Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in
gimnazije Ljubljana se močno razlikuje od ostalih pobočij v gradbeni jami. Razloga za
njegove drugačne rastiščne pogoje sta strm naklon (40°) in betonski zid nad pobočjem,
ki ga prerašča navadna vinika (Parthenocissus qiuinquefolia). Vinika z zidu navzdol
porašča velik del pobočja vse do dna gradbene jame. Na večjo senčnost pobočja vplivajo
tudi večja drevesa, ki niso bila vključena v razkopavanje. Poleg navadne vinike velik del
pobočja prekrivata plazeči petoprstnik (Potentilla reptans) ter trpežna ljulka (Lolium
perenne). Ostale vrste na pobočju so še navadni plotni slak (Calystegia sepium), navadna
(Galium mollugo) in dišeča lakota (Galium odoratum), njivsko grabljišče (Knautia
arvensis), navadna škrbinka (Sonchus oleraceus) ter pokalica (Silene vulgaris). Od
drevesnih vrst se na vrhu pobočja, kjer je naklon bolj blag, pojavita češnja (Prunus
avium) in ostrolistni javor (Acer platanoides). Ob pobočju rasteta tudi figa (Ficus carica)
in črni bezeg (Sambucus nigra), ki pa nista rezultat zaraščanja v obdobju po gradbenih
delih in prekopavanju.
Rastlinska združba, v kateri prevladujeta navadna škrbinka in črni topol: Severno
pobočje zaznamujejo sušni pogoji (južna ekspozicija), strm naklon (30°) in pomešanost
velikih kosov gradbenega materiala (beton, žice, opeke, …) s plitvo prstjo. Vegetacija
prekriva okoli 60% pobočja. Najpogostejše rastline, ki se pojavljajo na pobočju so trave v
zeliščni plasti ter mlada drevesa v grmovni plasti. Od trav prevladujeta laška ljulka
(Lolium multiflorum) ter enoletna latovka (Poa annua), ki rasteta v gostih skupinah. V
zeliščni plasti se pogosto pojavljata tudi enoletna suholetnica (Erigeron annuus) in
navadna škrbinka (Sonchus oleraceus), ki rasteta raztreseno po celotnem pobočju. Poleg
naštetih se posamezno ali v manjših skupinah pojavljajo še kanadska zlata rozga
(Solidago canadensis), črna detelja (Trifolium pratense), navadno korenje (Daucus
carota) in navadni repuh (Petasites hybridus). V grmovni plasti sta najštevilčnejše
zastopana črni topol (Populus nigra) in bela vrba (Salix alba), sledita jima iva (Salix
caprea) in beli topol (Populus alba). Na pobočju se pojavljajo tudi breza (Betula pendula),
leska (Corylus avellana) in javorolistna platana (Platanus acerifolia).
Rastlinska združba, v kateri prevladujeta enoletna suholetnica in navadna
škrbinka: Zahodno pobočje je sestavljeno iz dveh antropogenih teras, ki sta rezultat
gradbenega razkopavanja. Najverjetneje je šlo za dovoz do dna gradbene jame, saj se
pobočje prve terase blago spušča od južnega proti severnemu robu gradbene jame.
Zaradi manjšega naklona (25°) je vegetacija tukaj bolj pestra kot strmejših pobočjih,
pokrovnost pa je 75-100%. Glavne predstavnice tega pobočja so navadna škrbinka
(Sonchus oleraceus), enoletna suholetnica (Erigeron annuus) ter groblasta draguša
(Lepidium ruderale). Pojavljajo se raztreseno po celotnem pobočju, na obeh »terasah«.
Vmesen prostor med višjimi rastlinami porašča črna detelja (Trifolium pratense),
ponekod tudi plazeči petoprstnik (Potentilla reptans) in navadni repuh (Petasites
hybridus). Na pobočju najdemo še kanadsko zlato rozgo (Solidago canadensis), navadni
osat (Cirsium vulgare), velecvetni lučnik (Verbascum multiflorum), navadno ivanjščico
(Leucanthemum ircutianum), navadno korenje (Daucus carota), navadno kislico (Rumex
acetosa) in navadno viniko (Parthenocissus qiuinquefolia).
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Slika 7: Enoletna suholetnica

Avtorica: Ana Seifert, 2013.

Rastlinska združba, v kateri prevladujeta črna detelja in kanadska zlata rozga:
Južno pobočje se z neznatnim, vendar opaznim naklonom spušča proti dnu gradbene
jame. Celotno pobočje porašča črna detelja (Trifolium pratense), med katero najdemo
kanadsko zlato rozgo (Solidago canadensis), enoletno suholetnico(Erigeron annuus),
navadnega potrošnika (Cichorium intybus) in navadno škrbinko (Sonchus oleraceus). Na
zgornjem robu pobočja se posamično pojavljajo breza (Betula pendula), bela vrba (Salix
alba) in črni topol (Populus nigra). Spodnji del pobočja, ki skoraj neopazno prehaja v dno
gradbene jame, porašča navadno korenje (Daucus carota), velecvetni lučnik (Verbascum
multiflorum), groblasta draguša (Lepidium ruderale), trpežna ljulka (Lolium perenne),
srednji trpotec (Plantago media), ozkolistni trpotec (Plantago lanceolata) in bela
medena detelja (Melilotus alba).
Dno glede na pokrovnost vegetacijskega pokrova lahko razdelimo na dva dela, na
osrednji del in dva robna dela. Osrednji del – rastlinska združba, v kateri
prevladujeta plazeča detelja in groblasta draguša - poteka v obliki enega do dveh
metrov širokega diagonalnega pasu, od severozahoda proti jugovzhodu. Pas skoraj v
celoti porašča plazeča detelja (Trifolium repens) skupaj s trpežno ljulko (Lolium
perenne). Dno po pestrosti ne zaostaja za pobočji. Na dnu se pojavljajo posamezni osebki
navadne škrbine (Sonchus oleraceus), groblaste draguše (Lepidium ruderale), kanadske
zlate rozge (Solidago canadensis), enoletne suholetnice (Erigeron annuus), navadnega
korenja (Daucus carota), širokolistnega trpotca (Plantago maior), navadnega potrošnika
(Cichorium intybus) in navadnega sporiša (Verbena officinalis). Robna dela - rastlinska
združba, v kateri prevladujeta navadno korenje in kanadska zlata rozga - sestavlja
podobna vegetacija kot osrednji del – plazeča detelja, navadno korenje, kanadska zlata
rozga, enoletna suholetnica in ozkolistni trpotec. Pokrovnost robnih delov pa znaša le
20%.
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Slika 8: Kanadska zlata rozga

Avtorica: Ana Seifert, 2013.

Rastlinska združba, v kateri prevladujeta navadni otavčič in bela vrba: Posebno
območje na dnu gradbene jame je ostanek rimskega zidu iz časa rimske Emone. Iz tal
gleda le vrhnji del zidu, ki je dolg dva do tri m, širok med 50 in 100 cm in visok od 10 do
20 cm. Na njem najdemo od drevesnih vrst belo vrbo (Salix alba), ivo (Salix caprea), črni
topol (Populus nigra) ter češnjo (Prunus avium). Vsa drevesa po svoji višini spadajo v
grmovni sloj, razen bele vrbe, ki je visoka že približno 3 m. V zeliščni plasti zid porašča
navadni otavčič ali jajčar (Leontodon hispidus), kanadska zlata rozga (Solidago
canadensis), navadne ivanjščice (Leucanthemum ircutianum) in navadna lakota (Galium
mollugo).
Kljub temu, da ima vsako od območij v gradbeni jami svojo specifično vrstno sestavo, je
moč opaziti rastline, ki se pojavljajo na vseh pobočjih in dnu. Ker smo želeli ugotoviti
katere rastline se najpogosteje pojavljajo na celotnem območju gradbenih jam, smo iz
popisa razvrstili rastline po podatku o številčnosti in pokrovnosti ter pogostosti
pojavljanja. Rastline smo razdelili v tri skupine:
-

-

-

rastline s številnimi osebki in veliko pokrovnostjo: rastline, ki so ob popisu
imele podatek o številčnosti in pokrovnosti enak številu 4 in 5 ali so se pojavile
na več kot petih območjih gradbene jame;
rastline s srednje velikim številom osebkov in srednje veliko pokrovnostjo:
rastline, ki so ob popisu imele podatek o številčnosti in pokrovnosti enak številu
2 in 3 ali so se pojavile na treh ali štirih območjih gradbene jame;
rastline z majhnim številom osebkov in majhno pokrovnostjo: rastline, ki so
ob popisu imele podatek o številčnosti in pokrovnosti enak številu 1 in + ali so se
pojavile na enem ali dveh območjih gradbene jame.

Rezultati razvrščanja so prikazani v preglednici št. 3.
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Preglednica 3: Vrstna sestava vegetacije po številčnosti in pokrovnosti v gradbeni jami »Šumi«

Rastline s številnimi osebki
in veliko pokrovnostjo
Črni topol
Navadni otavčič - jajčar
Kanadska zlata rozga
Navadna vinika
Plazeči petoprstnik
Navadna škrbinka
Enoletna suholetnica
Groblasta draguša
Črna detelja
Navadno korenje
Navadni potrošnik
Plazeča detelja

Rastline s srednje velikim
številom osebkov in srednje
veliko pokrovnostjo
Bela vrba
Iva
Navadna lakota
Regratovolistni dimek
Dišeča lakota
Beli topol
Velecvetni lučnik
Navadni repuh
Laška ljulka
Trpežna ljulka

Rastline z malo osebki in
majhno pokrovnostjo
Češnja
Navadna ivanjščica
Ostrolistni javor
Navadni plotni slak
Njivsko grabljišče
Pokalica
Leska
Javorolistna platana
Breza
Navadni osat
Navadna kislica
Srednji trpotec
Bela medena detelja
Ostrolistni trpotec
Širokolistni trpotec
Navadni sporiš

Med najpogostejšimi rastlinami, ki jih zasledimo v gradbeni jami »Šumi«, najdemo dve
invazivni tujerodni rastlini. To sta kanadska zlata rozga in enoletna suholetnica.
Prihajata iz Severne Amerike in sta v Evropi podivjali. Glede rastiščnih pogojev sta
nezahtevni, preneseta suha rastišča, poplavne gozdove, kot tudi antropogeno
spremenjena rastišča. Zaradi hitrega razmnoževanja (pri kanadski zlati rozgi tudi
vegetativnega) ju lahko najdemo v gostih sestojih, kjer izpodrivata naravno vegetacijo. V
gradbeni jami najdemo tudi navadno viniko, ki je zaenkrat le potencialno invazivna
tujerodna vrsta (Tujerodne vrste, 2009). Med rastlinami s številnimi osebki in veliko
pokrovnostjo najdemo tudi pionirske vrste – plazeči petoprstnik, črni topol. Obe detelji,
ki ju najdemo na proučevanem območju, sta sicer nezahtevni glede rastiščnih pogojev,
vendar je razlog, za velik razrast v gradbeni jami, bližina ceste. Detelja namreč spada
med rastline, ki so pomemben člen v snovnem krogotoku dušika. Simbiotske bakterije, ki
živijo na koreninicah detelje, pretvarjajo atmosferski dušik oz. dušik iz avtomobilskih
izpustov v obliko, ki je nato dostopna rastlinam. Ostale rastline, ki spadajo med pogosto
zastopane rastline so toploljubne rastline ruderalnih rastišč (Eisenreich, 1992).
Preglednica 4: Lastnosti prsti gradbene jame »Šumi«

Pobočje/dno
Vzorec 1
Vzorec 2
Vzorec 3
Vzorec 4
Vzorec 5

Dno s plazečo
deteljo
Dno z manjšo
poraslostjo
Z pobočje
J pobočje
S pobočje

Tekstura

Organska
snov [%]

Pesek
Pesek
Pesek
Pesek
Pesek

V[%]**

3,9

7,6

50,9

97,4

11,3

7,35

49,9

99,4

7,5
8,2
6,9

7,45
7,43
7,56

52,2
51,6
51,8

95,0
96,2
96,2

*kationska izmenjevalna kapaciteta
**stopnja nasičenosti adsorpcijskega kompleksa z bazami
*** I – zgornji horizont, II – spodnji horizont
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KIK
[mekv]*

pH

S terenskim delom in laboratorijskimi analizami prsti smo proučevali pet vzorcev prsti.
Prsti v gradbeni jami »Šumi« predstavljajo rastlinam grob in sušen substrat. Na pobočjih
najdemo tehnogena kamnišča, na dnu in kjer je naklon manjši pa pararendzine. Prsti
pobočij so močno skeletne. V njih najdemo zaobljen skelet, ki sestavlja večji del profila.
Tako prsti pobočij kot prsti dna se po strukturi uvrščajo med peske, njihov pH je rahlo
bazičen, kationska izmenjevalna kapaciteta in stopnja nasičenosti adsorpcijskega
kompleksa z bazami pa visoka. Delež organske snovi je za obravnavano območje visok.
Razlog za visok delež bi lahko bili organski odpadki na območju gradbene jame.
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5.2. Gradbena jama »Šmartinka«
Gradbena jama je rezultat projekta Stanovanjska soseska Zelena jama ob Šmartinski
cesti v Ljubljani. Gradbena jama leži med Torkarjevo ulico na severozahodu, Rožičevo
ulico na severovzhodu in jugovzhodu ter Pokopališko ulico na jugozahodu. Stanovanjska
soseska Zelena jama je imela različne investitorje ter različne izvajalce. Prva so na
območju zrasla stanovanja iz Stanovanjskega sklada MOL, in sicer med letoma 2007 in
2009. Družba Iprojekt je nato investirala v Stanovanjsko naselje Atrium, ki so ga pričeli
graditi leta 2008 in dokončali leta 2010. Za stanovanji MOL – a pa je SCT d. d. investiral v
izgradnjo stanovanj SCT. Gradnja le-teh se je pričela leta 2008, že naslednje leto pa jo je
gospodarska recesija zaustavila (Arhitektura in urbanizem, 2010).

Karta 3: Proučevano območje v gradbeni jami »Šmartinka«

Gradbena jama je globoka približno 6 m, njena površina pa znaša okoli 3.480 m2.
Matična podlaga sta karbonatni prod in pesek pomešana z gradbenim materialom in
odpadki. V okolici se nahaja več zapuščenih parcel, ki jih porašča podobna vegetacija kot
gradbeno jamo. V bližini sta tudi Šmartinski park in Centralno pokopališče Žale, iz
katerih lahko veter zlahka raznosi lahka semena do slab kilometer oddaljene gradbene
jame. Danes znaša delež zaraščenosti v celotni jami okoli 30%. Gradbena jama, tako kot
gradbena jama »Šumi« že 3 leta sameva, vendar sukcesija tukaj ni napredovala tako
hitro. Zaradi nasipavanja dna s prodom in gradbenim materialom, se je vegetacija
morala spoprijeti z rastiščnimi pogoji, ki so značilni za primarno sukcesijo. Vseeno iz
južnega in zahodnega pobočja v gradbeno jamo počasi vdirajo rastline, predvsem
invazivne vrste.
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Slika 9: Gradbena jama »Šmartinka«

Avtorica: Ana Seifert, 2013.
Preglednica 5: Ekspozicija, naklon in delež zaraščenost posameznih območij v gradbeni jami
»Šmartinka«

Območje
Južno pobočje
Zahodno pobočje
Vzhodno pobočje
Jugozahodno dno
Severovzhodno dno
Celotno
območje
(povprečno)

30
25
35
/
/

Delež zaraščenosti
[%]
40
70
10
25
25

30

35

Naklon [°]

Ekspozicija
Severna
Vzhodna
Zahodna
/
/
/

5.2.1. Vegetacijske značilnosti
Tako kot gradbeno jamo »Šumi« lahko tudi gradbeno jamo »Šmartinka« razdelimo na
dno ter pobočja in nato naprej na več delov. Severozahodno pobočje je bilo izvzeto iz
popisa, saj so v tem delu gradbene jame že sezidani kletni prostori predvidenih
projektov. Gradbena jama je v primerjavi s prejšnjo manj porasla z vegetacijo, vendar je
njena sestava vseeno zelo pestra.
Tudi za gradbeno jamo »Šmartinka« smo na podlagi popisa po Braun-Blanquetovi
metodi, izdelali karto značilnih rastlinskih združb, ki poraščajo pobočja in dno.
Rastlinska združba, v kateri prevladujeta kanadska zlata rozga in črna detelja:
Najbolj prekrito z vegetacijo je jugozahodno pobočje. Pobočje je razdeljeno na dva dela.
V spodnjem delu gre za dva do tri metre visoko nasute med seboj zrasle kupe peska
pomešanega s plitvo prstjo. Naklon spodnjega dela pobočja je približno 25°. Vegetacijska
pokrovnost je na vrhu pobočja (na »terasi«) 80% med tem ko samo pobočje prekriva le
okoli 50% vegetacije. »Teraso« v zeliščni plasti brez reda poraščajo enoletna suholetnica
(Erigeron annuus), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis),navadna škrbinka
(Sonchus oleraceus), navadno korenje (Daucus carota) in laška ljulka (Lolium
multiflorum). Vmesni prostor pri tleh pokriva črna detelja (Trifolium pratense). V
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manjših skupinah ali posamezno se pojavljajo še navadna ivanjščica (Leucanthemum
ircutianum), navadni lučnik (Verbascum multiflorum), pelinolistna žvrklja ali ambrozija
(Ambrosia artemisiifolia), navadna lakota (Galium mollugo), ozkolistno ciprje
(Chamaenerion angustifolium) ter v grmovni plasti robinija (Robinia pseudoacacia). Nad
»teraso« se dviga strmejše pobočje (40°). Na njem uspevajo v drevesni in grmovni plasti
iva (Salix caprea), bela vrba (Salix alba) in črni topoli (Populus nigra). Zeliščne plasti na
tem pobočju skoraj ni.

Karta 4: Značilna vegetacija gradbene jame »Šmartinka«
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Rastlinska združba, v kateri prevladujeta navadno korenje in njivska redkev:
Jugovzhodno pobočje ima naklon okoli 35° in spominja na melišče. Pobočje je z dvema
erozijskima jarkoma razdeljeno na tri dele. Okoli 40 % pobočja prerašča vegetacija v
posameznih skupinah, ki so skoncentrirane okoli erozijskih jarkov in ob vznožju. Razvita
je le zeliščna plast. Med pogosteje pojavljajočimi se rastlinami, ki rastejo v večjih
skupinah so navadno korenje (Daucus carota), njivska redkev (Raphanus raphanistrum),
laška ljulka (Lolium multiflorum), pokalica (Silene vulgaris), navadni repuh (Petasites
hybridus), enoletna suholetnica (Erigeron annuus). Na pobočju se posamično in
raztreseno pojavljajo še groblasta draguša (Lepidium ruderale), črna detelja (Trifolium
pratense), regratovolistni dimek (Crepis taraxacifolia), mala detelja (Trifolium dubium)
in kanadska hudoletnica (Conyza canadensis).
Slika 10: Navadni repuh

Avtorica: Ana Seifert, 2013.
Slika 11: Navadno korenje

Avtorica: Ana Seifert, 2013.
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Rastlinska združba, v kateri prevladujeta navadna milnica in navadni potrošnik:
Severovzhodno pobočje je podobno južnemu, vendar so tukaj rastiščne razmere
ostrejše. Od vzhoda proti severu se od roba do dna jame spušča nasut dovoz za delovne
stroje, ki ga je do danes že do dobra razčlenila vodna erozija. Vegetacija na tem pobočju
prekriva le okoli 10% površja. Tako kot pri jugovzhodnem pobočju se tudi tukaj
vegetacija nahaja ob erozijskem jarku in ob vznožju pobočja. Zeliščno plast sestavljajo v
skupinah navadna milnica (Saponaria officinalis), pelinolistna žvrklja ali ambrozija
(Ambrosia artemisiifolia), navadno korenje (Daucus carota), navadni pelin (Artemisisa
vulgaris), in navadni potrošnik (Cichorium intybus). Ob vznožju se raztreseno pojavlja
regratovolistni dimek (Crepis taraxacifolia), vzdolž celotnega jarka pa navadna škrbinka
(Sonchus oleraceus). Kot posamezni osebki rastejo še kanadska zlata rozga (Solidago
canadensis), ozkolistni trpotec (Plantago lanceolata) in puhasta ovsika (Avenochloa
pubescens).
Dno gradbene jame zopet lahko razdelimo na dva dela. Jugozahodni del dna - rastlinska
združba, v kateri prevladujeta kanadska zlata rozga in plazeča detelja - sestavlja na
površju finejši delci matične podlage in gradbenega materiala kot severovzhodnega ruderalna združba regratovolistnega dimka in črnega topola - pri katerem so
rastiščni pogoji rezultat nasipanja proda. Pokrovnost med deloma se ne razlikuje veliko,
pri obeh znaša okoli 25%, velike razlike pa so v vrstni sestavi vegetacije. Jugozahodni del
raztreseno porašča navadni regrat (Taraxacum officinale), enoletna suholetnica
(Erigeron annuus), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis), regratovolistni dimek
(Crepis taraxacifolia) in groblasta draguša (Lepidium ruderale). Edina rastlina, ki raste v
manjših skupinah je plazeča detelja (Trifolium repens). Severovzhodni del pa je
sestavljen tako iz zeliščne plasti kot tudi grmovne. Zeliščno plast dominantno zastopa
regratovolistni dimek (Crepis taraxacifolia), sledijo pa mu groblasta draguša (Lepidium
ruderale), kodrastolistna kislica (Rumex crispus), vrtni mleček (Euphorbia peplus) in črna
detelja (Trifolium pratense). Grmovno plast severovzhodnega dela sestavlja črni topol
(Populus nigra).
Slika 12: Regratovolistni dimek

Avtorica: Ana Seifert, 2013.
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Ponovno smo, kot pri gradbeni jami »Šumi« razvrstili popisano vegetacijo v tri skupine
po številu osebkov in pokrovnosti. Zaradi manjšega števila območij znotraj gradbene
jame smo pri pogostosti pojavljanja vegetacije kriterije prilagodili:
-

-

-

rastline s številnimi osebki in veliko pokrovnostjo: rastline, ki so ob popisu
imele podatek o številčnosti in pokrovnosti enak številu 4 in 5 ali so se pojavile
na štirih ali petih območjih gradbene jame;
rastline s srednje velikim številom osebkov in srednje veliko pokrovnostjo:
rastline, ki so ob popisu imele podatek o številčnosti in pokrovnosti enak številu
2 in 3 ali so se pojavile na dveh ali treh območjih gradbene jame;
rastline z majhnim številom osebkov in majhno pokrovnostjo: rastline, ki so
ob popisu imele podatek o številčnosti in pokrovnosti enak številu 1 in + ali so se
pojavile na enem območju gradbene jame.

Preglednica 6: Vrstna sestava vegetacije po številčnosti in pokrovnosti v gradbeni jami
»Šmartinka«

Rastline s številnimi osebki in
veliko pokrovnostjo
Navadno korenje
Njivska redkev
Črna detelja
Enoletna suholetnica
Regratovolistni dimek
Kanadska zlata rozga
Navadna milnica

Rastline s srednje velikim
številom osebkov in srednje
veliko pokrovnostjo
Laška ljulka
Navadni repuh
Pokalica
Groblasta draguša
Bela vrba
Iva
Pelinolistna
žvrklja
–
ambrozija
Navadna škrbinka
Navadni potrošnik
Puhasta ovsika
Plazeča detelja
Regrat
Črni topol

Rastline z malo osebki in
majhno pokrovnostjo
Kanadska hudoletnica
Mala detelja
Robinija
Ozkolistno ciprje
Navadna ivanjščica
Navadni lučnik
Navadna lakota
Ozkolistni trpotec
Navadni pelin
Regrat
Kodrastolistna kislica
Vrtni mleček

Razvrstitev številčnosti, pokrovnosti in pogostem pojavljanju je podobna razvrstitvi iz
gradbene jame »Šumi«. Ponovno med najpogostejšimi rastlinami najdemo enoletno
suholetnico in kanadsko zlato rozgo. V gradbeni jami se od invazivnih rastlin pojavijo
tudi pelinolistna žvrklja ali ambrozija, robinija in kanadska hudoletnica. Ambrozijo so k
nam iz Severne Amerike prinesli nenamerno, medtem ko robinija predstavlja
medonosno rastlino in zato jo redko najdemo kot negojeno (Tujerodne vrste, 2009). V
prvi skupini se tokrat pojavi rastlina, ki ima rada bolj zahtevna rastišča – navadna
milnica. Ugajajo ji predvsem vlažna rodovitna tla, prenese pa tudi polsuhe rastiščne
razmere. V gradbeni jami porašča erozijski jarek na vzhodnem pobočju, kjer so rastiščni
pogoji slabi, vendar je erozijski jarek malo širši, zato se vanj na določenih delih lahko
ujame voda. (Kosmač, 2010). Pionirske rastline se v tem primeru pojavljajo v drugih
dveh skupinah – z malo ali srednje veliko osebki. Za preostale vrste ponovno velja, da
jim ugajajo suha ruderalna rastišča s skromnimi pogoji za uspevanje (Eisenreich, 1992;
Schauer, 2008).
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Preglednica 7: Lastnosti prsti gradbene jame »Šmartinka«

Vzorec1
Vzorec 2
Vzorec 3***

I
II

Vzorec 4
I
Vzorec 5***

II

Pobočje/
dno
JZ dno
JV pobočje
JZ pobočje
JZ pobočje
SV dno
SV
pobočje
SV
pobočje

Tekstura
Pesek
Pesek
Pesek
Pesek
Pesek
Pesek

Organska
snov [%]
4,4
6,6
6,2
7,1
11,6

Pesek

7,6
7,6
7,5
7,4
7,7

KIK
[mekv]*
51,3
50,5
52,4
51,6
52,1

6,7

7,7

52,1

97,5

4,5

8

50,7

98,7

pH

V [%]**
97,5
98,7
95,0
96,2
95,6

* kationska izmenjevalna kapaciteta

** stopnja nasičenosti adsorpcijskega kompleksa z bazami
*** I – zgornji horizont, II – spodnji horizont

Tudi pri gradbeni jami »Šmartinka« smo iz petih lokacij vzeli sedem vzorcev prsti, ki
smo jih nato analizirali v fizičnogeografskem laboratoriju. Prsti, ki se pojavljajo na tem
območju so tehnogena kamnišča. Rastiščni pogoji so v primerjavi z gradbeno jamo
»Šumi« tukaj še bolj ostri. Naklon pobočij, ki povprečno znaša 30°, ne dovoljuje hitre
rastlinske kolonizacije pobočij in s tem otežuje hitrejši proces pedogeneze. Prsti so
skeletne in sušne. Strukturno gre za peske kar pomeni, da prsti niso sposobne zadrževat
večjih količin vode. Reakcija prsti je rahlo bazična, kationska izmenjevalna kapaciteta je
visoka, kot tudi stopnja nasičenosti adsorpcijskega kompleksa z bazami.
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6. Sklep
Zaraščanje je proces, ki ga lahko opazujemo na raznovrstnih zemljiščih. Seminarska
naloga se je osredotočila na proučevanje zapuščenih zemljišč v katerih so še nedolgo
nazaj potekala gradbena dela – gradbenih jamah. S kabinetnim delom, ki je obsegalo
proučitev literature o sukcesiji, pionirskih vrstah, tujerodnih invazivnih vrstah in
rastiščnih pogojih v urbanem okolju, in s terenskim delom, ki je obsegalo proučitev
vrstne sestave vegetacije in analize prsti v dveh gradbenih jamah, je seminarska naloga
prišla do sledečih ugotovitev in sklepov.
V gradbenih jamah se po opustitvi del zelo hitro prične sukcesija. Obe gradbeni jami,
tako »Šumi« in »Šmartinka«, sta po klasični ekološki teoriji že prestali prve tri stadije
sukcesije. V obeh gradbenih jamah je prišlo do razgaljenja površja s prekopavanjem in
kopanjem, kar je predstavljajo začetno motnjo. V gradbeno jamo »Šumi« so nazadnje
posegli z arheološkimi razkopavanji, v gradbeno jamo »Šmartinka« pa z izgradnjo
podzemnih garaž v severnem delu gradbene jame. Oba posega sta se zgodila leta 2010.
Nato je sledila migracija rastlin. Pri naslednji stopnji sukcesije – vzpostavitev, se
gradbeni jami močno razlikujeta kljub temu, da je v obeh minilo enako časa od zadnjih
del. Vegetacija v gradbeni jami »Šumi« prerašča že več kot tri četrtine območja, medtem
ko je delež poraščenosti gradbene jame »Šmartinka« veliko manjši. V »Šmartinki« je
gosteje poraslo le zahodno pobočje. Ostali dve pobočji prerašča rastlinstvo v manjših
zaplatah, dno pa je poraščeno s posameznimi rastlinami, ki niso združene v skupine.
Dejavniki, ki vplivajo na neenakomerno hitrost zaraščanja med izbranima gradbenima
jamama, so naslednji. Raba tal pred začetkom izkopa in prekopavanjem v obeh jamah ni
bila enaka. Na mestu gradbene jame »Šumi« je včasih stal park z že razvitimi
antropogenimi prstmi v katerih so se ohranila semena in deli rastlin, ki so kasneje lahko
poselili območje z novimi rastiščnimi pogoji. Na mestu »Šmartinke« pa so bile zgradbe in
parkirišče brez pomembnejšega rastlinskega pokrova in z nerazvitimi prstmi. Po izkopu
gradbene jame so le-to zasuli s prodom na kateremu se je vegetacija vzpostavila počasi.
Druga dva dejavnika sta globina gradbenih jam in naklon pobočij. Pobočja »Šumija« so
veliko krajša in bolj položna. Povprečni naklon znaša okoli 20°, medtem ko je višinska
razlika od vrha oboda do dna gradbene jame približno 2 m. Pobočja v »Šmartinki« pa so
strmejša, dve imata naklon med 30 in 35°, višinska razlika od oboda do dna 6 m. Procesi
pedogeneze so zato veliko hitrejši v gradbeni jami »Šumi«, kopičenje organske snovi in
hranil je večje, kot tudi sposobnost zadrževanje vode, ki je na voljo rastlinam. V
»Šmartinki« se je vegetacija osredotočila na manjše erozijske jarke ob stiku pobočja in
dna, kjer se kopiči in zadržuje večja količina vode in hranil. Izjema je le zahodno pobočje,
ki ima manjši naklon kot ostala pobočja, razdeljeno je na dva pregiba, sestavlja pa ga
drobnejši material kot preostalo območje gradbene jame. Zanimiva je tudi razlika med
poraščenostjo pobočij in dnom. Pobočja, ki so poraščena prekriva gosta vegetacija po
celotnem pobočju ali v skupinah, medtem ko na dnu uspevajo rastline vsaka zase. Razlog
za neenakomerno poraslost je najverjetneje zasipavanje dna gradbenih jam s prodom,
ki ustvarja težje rastiščne pogoje kot izkopan drobnejši material. Na hitrost naselitve
vpliva tudi okolica gradbene jame, saj je ravno ta vir reprodukcijskih rastlinskih
organov, ki jih lahko zanese v jamo, pomembno vpliva tudi na vrstno sestavo.
Kot je omenjeno v teoretičnem delu naloge, je med primarno in sekundarno sukcesijo
včasih težko jasno začrtati mejo. Za gradbeno jamo »Šumi« lahko z gotovostjo trdimo, da
gre za sekundarno sukcesijo. Pri gradbeni jami »Šmartinka« pa bi na prodnatem
vzhodnem in južnem pobočju ter na dnu lahko trdili, da gre za primarno sukcesijo, saj na
36

substratu ob prekopavanju in zasutju ni ostalo skoraj nič prsti in rastlinskega materiala.
Zahodno pobočje jame pa zaznamuje sekundarna sukcesija.
Vrstna sestava obeh gradbenih jam je podobna. Kljub temu, da sta bili gradbeni jami
glede na vrstno sestavo v grobem razdeljeni glede na območja s prevladujočimi vrstami,
ki se je skladala z ekspozicijo, le-ta ni dejavnik, ki bi pojasnjevala vrstno sestavo. S
primerjavo obeh gradbenih jam torej nismo zaznali povezav med vrstno sestavo in
ekspozicijo. Obe jami večinoma poraščajo pionirske in invazivne tujerodne vrste.
Pionirske vrste se pojavljajo predvsem na južni in jugozahodni ekspoziciji, v gradbeni
jami »Šmartinka« tudi na dnu. Invazivne tujerodne vrste gradbeni jami preraščajo brez
reda. Po dnu obeh jam rastejo raztreseno, po pobočjih v manjših sestojih ali raztreseno.
Najbolj zastopani tujerodni invazivni vrsti, ki poraščata gradbeni jami sta enoletna
suholetnica in kanadska zlata rozga, pri obeh jamah ju najdemo na celotnem območju.
Rastiščni pogoji za tujerodne invazivne rastline so v gradbenih jamah razmeroma
ugodni, saj jih najprej naselijo pionirske vrste, ki izboljšajo rastiščne pogoje, vendar
izboljšanje rastiščnih pogojev ni pogoj za njihovo naselitev. Na takšna območja so
tujerodne invazivne rastline razširjene nenamerno oz. naravno. Hitro se širijo s svojo
veliko količino lahkih semen, ki jih veter raznaša na dolge razdalje ali pa se oprimejo
sredstva, ki jih nezavedno zanese na območje. Kot pomemben dejavnik vrstne sestave,
poleg rastlin, ki so sposobne preživeti v tako težkih rastiščnih pogojih, je okolica
gradbenih jam. V neposredni bližini gradbene jame »Šumi« se nahaja Park Zvezda, ki ga
v drevesni plasti sestavljajo javorolistne platane (Platanus acerifolia), na zahodni strani
jame, na nasprotni strani Slovenske ceste, pa so posajeni črni topoli (Populus nigra). Obe
vrsti sta prisotni na severnem in severozahodnem pobočju gradbene jame. Iz okolice
prihaja tudi navadna vinika (Parthenocissus qiuinquefolia), ki se spušča iz zidu sosednje
zgradbe. Pri gradbeni jami »Šmartinka« je bližnja okolica veliko manj rastlinsko bogata.
Obkrožajo jo zapuščene površine, ki jih prerašča enoletna suholetnica (Erigeron annuus),
regratovolistni dimek (Crepis taraxacifolia) in navadna škrbinka (Sonchus oleraceus), ob
robovih jame pa rastejo bele vrbe (Salix alba) in črni topoli (Populus nigra). Kljub temu,
da je delež zaraščenosti v »Šmartinki« manjši od deleža v gradbeni jami »Šumi«, se
vrstna sestava ne razlikuje veliko. V gradbeni jami »Šmartinka« najdemo celo nekatere
rastline, ki niso značilne za ruderalna območja, npr. navadna milnica (Saponaria
officinalis). Razlog za to bi lahko bila bližina Šmartinskega Parka in Centralnega
pokopališča – Žale, kjer so posajene raznolike rastline, predvsem okrasne. Območji sta
od gradbene jame oddaljeni slab kilometer, kar za lahka in številčna semena pionirskih
ali invazivnih rastlin ne predstavlja velike ovire.
Prsti gradbenih jam, tehnogena kamnišča ali pararendzine, ne predstavljajo ugodnega
substrata z vidika rastlinstva. Prsti so sušne, skeletne, večinoma drobljive. Mehanska
analiza je pokazala, da gre pri vseh 12 vzorcih na območju obeh gradbenih jam za prsti,
ki jih uvrščamo v teksturni razred pesek. Z vidika hranil, so prsti dobro nasičene z
baznimi kationi. Kljub ostrim pogojem se na njih torej naselijo rastline, kot smo ugotovili
predvsem invazivne tujerodne in pionirske vrste, ki pripravljajo substrat za naslednje,
bolj zahtevne vrste. Rastline so lokacijsko skoncentrirane ob vznožja pobočij, kjer se
kopičijo delci kamnine, ki se pod vplivom gravitacije kotalijo proti dnu. Poleg tega bolj
preperele delce prenaša tja tudi voda, ki se tam tudi sama dlje časa zadržuje. Proces
pedogeneze je tukaj zaradi kopičenja in hitrejšega preprevanja drobnih delcev, hitrejši.
Kljub ostrim pogojem in zelo mladim prstem pa najdemo v obeh gradbenih jamah
nepričakovano relativno visoke deleže organske snovi. Visok delež bi lahko pojasnili s
hitrim naraščanjem deleža rastlinstva v zgodnjih fazah sukcesije, jemanjem vzorcev v
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času maksimalnega razrasta rastlin, s prisotnostjo morebitnih organskih odpadkov ali
morebiti tudi z izločki in iztrebki živali, ki se gibajo na območju zapuščenih gradbenih
jam (ena od gradbenih jam namreč služi kot redni dnevni poligon za sprehajanje živali).
Prsti gradbenih jam so torej neprijazna rastišča, ki pa se z naselitvijo rastlin, predvsem
pionirskih, lahko hitro spremenijo in izboljšajo svoje lastnosti.
V seminarski nalogi smo proučili in predstavili vrstno sestavo vegetacije v gradbenih
jamah »Šumi« in »Šmartinka« s pomočjo Braun-Blancquetove metode popisa vegetacije.
Podali smo tudi oceno deleža zaraščenosti posamezne gradbene jame za katero smo
ugotovili, da ni odvisna le od časa zaraščanja ampak tudi od drugih dejavnikov, kot sta
naklon pobočij in raba tal. Rastiščne pogoje smo proučili s pomočjo laboratorijskih
analiz prsti in so se izkazali za skromne. Stopnjo in vrsto sukcesije smo določili na
podlagi teoretičnega znanja o obravnavani tematiki. Naš namen, predstaviti vegetacijske
značilnosti zapuščenih gradbenih jam z vidika zaraščanja, je tako izpolnjen.
Seminarska naloga, na podlagi ugotovitev in raziskav, lahko potrdi prvo hipotezo, ki
predpostavlja, da večinski delež vegetacije v gradbenih jamah predstavljajo pionirske
in invazivne tujerodne vrste. Druge hipoteze, ki pravi da zaraščenost gradbenih jam
narašča s časom, ki je pretekel od opustitve gradbenih del, na podlagi opravljenih
raziskav ne moremo niti potrditi niti ovreči, saj na hitrost zaraščanja vpliva preveč
drugih dejavnikov, specifičnih za vsako gradbeno jamo, ki popačijo časovno odvisnost
poteka zaraščanja. Načeloma velja, da so gradbene jame s časom vedno bolj zaraščene, a
bi bilo potrebno za natančnejšo opredelitev te odvisnosti zajeti večji vzorec, ki bi ga
spremljali dalj časa.
Zapuščene gradbene jame se lahko hitro spremenijo v pestro ruderalno rastišče.
Sukcesija zajame območje hitro in ga s pomočjo pionirskih vrst spremeni do te mere, da
se vanj lahko naselijo zahtevnejše rastline. Raziskovanje sukcesije v antropogenem
okolju, kot so gradbene jame, nam ponuja možnost natančnega določanja vrstne sestave
in deleža zaraščenosti v znanih časovnih intervalih. Sukcesijo lahko tako v antropogenih
okoljih spremljamo od začetne faze, ko na območju vegetacije še ni.
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7. Summary
Succession is a process, found in many different types of land. This seminar focused on
studying abandoned areas that were, until recently, undergoing construction –
construction pits. The work consisted of two stages, theoretical (researching the
literature about succession, pioneer species, non-native invasive species and growth
conditions in urban spaces) and practial fieldwork (determining the spcecies
composition and soil analysis). The following were made.
When a construction pit becomes abandoned, succession starts taking place very
quickly. Both of the examined pits (»Šumi« and »Šmartinka«), have gone through the
first three stages of succession, according to the classical economic theory. The initial
perturbation was, in both cases, stripping of surface by digging. Archeological
excavations in 2010 were the last human interference in the »Šumi« pit while
construction halted at »Šmartinka« after subterranean garages were built the same year.
This was followed by plant migration. Even though both pits are roughly the same age,
they differ greatly at the next succession stage – the establishment stage. Vegetation in
»Šumi« has already overgrown over three quarters of the area, while the situation at
»Šmartinka« is totally different, where only the western slope is densely vegetated.
Vegetation covers the pther two slopes (southern and eastern) only in smaller patches,
while the base is vegetated by individual plants. The following factors are cause to the
uneven vegetation rate between the pits. Land use before the dig was different for each
pit. The »Šumi« area was once a park with develoed anthropogenic soils, which
contained seeds and plant parts that would later colonise the transformed land under
new growth conditions. On the other hand, the »Šmartinka« pit area used to be covered
with buildings and a parking lot without any serious vegetation or developed soil. After
the initial dig, this pit was filled up with gravel, which further slows down any
developement of vegetation. The next two factors are pit depth and slope inclination.
»Šumi« slopes are much shorter and more gradual with an average inclination of about
20° and a pit depth of approximately 2 m. The slopes at »Šmartinka« are much more
steep, two of them have an inclination between 30° and 35°. Pit depth is 6 m.
Pedogenesis is thus a lot faster at »Šumi«, accumulation of organic compounds and
nutrients is larger, so is water retention. At »Šmartinka« vegetation focued primarily on
smaller erosion trenches at the contact of slope and base, where larger amounts of water
and organic compounds can accumulate. The western slope is an exception, with its
more gradual inclination than the other two. It is made up of two folds and consists of
finer material than the rest of the pit. There is also an interesting difference in
vegetetation cover between the slopes and base. The former are densely and fully
covered, while only individual plants grow on the latter. The reason for this is probably
the fact, that the base of the pit is usually filled with gravel, which is less suitable for
vegetation as opposed to the finer, dug up material. Another important factor that affects
the vegetation rate is the surroundings, as it is the source of plant reproduction organs
that can be carried into the pit itself. It also strongly affects the species composition.
As it has been mentioned earlier in the theoretical part of the seminar it is sometimes
hard to distinguish between primary and secondary succession. We can safely say, that
secondary succession is taking place in »Šumi«. We could say that the gravel eastern and
southern slopes of »Šmartinka« are experiencing primary succession, as there was
practically no soil or plant material left after the dig. On the other hand, the western
slope in undergoing secondary succession.
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Species composition for both pits is simillar. Even though the pits were roughly
decomposed in areas with dominant species that matched the exposition, exposition
itself is not the factor, which would explain the species composition. By comparing both
pits we did not detect any correlation between species composition and exposition. Both
pits are mostly covered by pioneer and non native invasive species. Pioneer species are
found mostly at the southern and south-western expositions and at »Šumi« also at the
base. Non native invasive species grow everywhere without any particular order,
scattered at the base and scattered or in smaller groups. The most prevalent non native
invasive species are Erigeron Annuus and Solidago canadensis, both can be found
throughout the whole area of both of the pits. Growth conditions for non native invasive
species are generally suitable, as the pits are firstly colonised by pioneer species that
ameliroate growth conditions, though better growth conditions are not in themselves a
reason for colonisation by non native invasive species. There species are spread to such
areas unintentionally or naturally. They quickly spread with their large amounts of light
seeds carried around by wind over long distances or by sticking on some medium, which
unknowingly spreads them around. An important factor of species composition, besides
plants, that are able to survive in such harsh conditions, is the surroundings. In the
vicinity of the »Šumi« pit Zvezda Park is located, with its London planes (Platanus
acerifolia), and on the other side of Slovenska road on the west Black poplars (Populus
nigra) are planted. Both species are present on the northern and north-western slopes.
Virginia creeper (Parthenocissus qiuinquefolia) is also present, descending from an
adjacent wall. The surroundings of »Šmartinka« pit are less diverse in vegetation terms,
as they are mostly abanonden land covered by Erigeron annuus, Crepis taraxocifolia and
common sowthistle (Sonchus oleraceus), while White willows (Salix alba) grow on the
edges of the pit itself. Though »Šmartinka« is not as densely covered by vegetation as
»Šumi«, the species compositions do not differ significantly. Even species that are not
characteristic of ruderal areas, such as Sponaria officinalis, can be found there. This
could be due to the proximity of Šmartinski park and Central cemetery – Žale with
diverse plants, mostly ornamental. The two areas are less than a kilometer away, which
does not pose a real obstacle for light and plentiful invasive plant seeds.
Construction pit soils do not pose a suitable substrate for plants. The soils are arid,
skeletal and mostly brittle. Structure analysis has shown that all of the 12 samples
consist mostly of sand. Soils are saturated with base cations. Despite severe conditions
on technogenic soils vegetation colonises the area. The vegetation is intensely
concentrated at the slope foothills, where the stone particles accumulate and weather
faster. The process of pedogenesis is therefore quicker. A relatively large percentage of
organic matter can be found in both pits. This could be explained with a fast increase in
plant growth during the first stages of succession, sampling during the peak of
vegetation cycle, accumulation of organic waste or animal excrements. As a substrate for
vegetation, construction pit soils can be improved quickly by pioneer species.
With this seminar we examined the species composition in »Šumi« and »Šmartinka«
construction pits by using the Braun-Blancquet method of vegetation survey. We
estimated the percentage of vegetated area for each of the pits and established that this
is not dependent only on time but also on other factors such as slope inclination and
land use. Growth conditions were deternined by laboratory soil analysis and were found
to be poor. The stage and type of succession were determined on the basis of our
theoretical knowledge of the topic. Our goal, to present the vegetation characteristics of
construction pits, is therefore completed.
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The seminar can thus, on the basis of research and findings, confirm the first hypothesis
which assumes, that the major part of the construction pit vegetation consists of
pioneer and non native invasive species. We cannot prove or disprove the second
hypothesis (the percentage of vegetated area is proportional with the time that has
elapsed since construction stopped), as there are to many factors, specific for each pit,
that distort the dependence on time. It generally holds, that pits are more and more
vegetated as time goes by, but for a more accurate conclusion a larger sample should be
examined for a longer period of time.
Abandoned construction pits can quickly turn into a rich ruderal habitat. Succession can
overgrow the area quickly changing it into a more suitable environment for vegetation.
Researching succession in antrophogenic environments, such as construction pits, gives
us an oportunity to determine species composition and extent of overgrown area
through time. The succession can therefore be monitored from the earliest stage.
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9. Priloge
Priloga 1: Vegatacija gradbene jame »Šumi« z oceno po Braun-Blanquetovi metodi

Območje
Rimsko območje
Grmovna plast

Zeliščna plast

Vzhodno območje
Grmovna plast
Zeliščna plast

Severno pobočje
Grmovna plast

Zeliščna plast

Zahodno pobočje
Grmovna plast
Zeliščna plast

Rastlina

Ocena

Bela vrba
Črni topol
Češnja
Iva
Navadni otavčič – jajčar
Kanadska zlata rozga
Navadna ivanjščica
Navadna lakota

3.1
1.1
1.1
1.1
4.1
1.2
1.1
+.2

Češnja
Ostrolistni javor
Navadna vinika
Plazeči peteroprstnik
Dišeča lakota
Trpežna ljulka
Navadna lakota
Regratovolistni dimek
Navadni plotni slak
Njivsko grabljišče
Navadna škrbinka
Pokalica

+.1
+.1
5.5
4.4
3.2
3.2
2.2
2.1
1.3
1.2
1.1
+.1

Črni topol
Bela vrba
Iva
Beli topol
Leska
Javorolistna platana
Breza
Navadna škrbinka
Enoletna suholetnica
Laška ljulka
Enoletna latovka
Kanadska zlata rozga
Črna detelja
Navadni repuh
Navadno korenje

4.1
3.1
2.1
2.1
1.1
1.1
1.1
4.4
4.2
3.2
3.2
3.1
2.2
1.3
1.1

Bela vrba
Enoletna suholetnica
Navadna škrbinka
Groblasta draguša
Črna detelja
Velecvetni lučnik
Kanadska zlata rozga
Navadni repuh

1.1
4.4
4.3
4.2
4.2
3.2
2.3
2.2
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Območje

Južno pobočje
Grmovna plast

Zeliščna plast

Osrednje dno
Zeliščna plast

Robno dno
Zeliščna plast

Rastlina
Navadni osat
Navadno korenje
Plazeči petoprstnik
Navadna vinika
Navadna ivanjščica
Navadna kislica

Ocena
1.2
1.2
1.2
1.2
1.1
+.1

Beli topol
Bela vrba
Navadna breza
Črna detelja
Kanadska zlata rozga
Enoletna suholetnica
Navadni potrošnik
Navadna škrbinka
Laška ljulka
Plazeči peteroprstnik
Groblasta draguša
Navadno korenje
Srednji trpotec
Bela medena detelja
Velecvetni lučnik
Ozkolistni trpotec

2.1
2.1
1.1
4.4
4.4
3.4
4.1
3.2
2.2
2.2
2.2
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1

Plazeča detelja
Groblasta draguša
Angleška trpežna ljulka
Kanadska zlata rozga
Širokolistni trpotec
Navadna škrbinka
Navadni sporiš
Navadni potrošnik
Enoletna suholetnica

5.5
3.1
2.2
2.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1

Navadno korenje
Kanadska zlata rozga
Enoletna suholetnica
Regratovolistni dimek
Plazeča detelja
Ozkolistni trpotec
Navadno korenje

2.2
2.2
2.2
2.1
2.1
1.1
+.1
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Priloga 2: Vegetacija gradbene jame »Šmartinka« z oceno po Braun-Blanquetovi metodi

Območje
Južno pobočje
Zeliščna plast

Zahodno pobočje
Grmovna plast

Zeliščna plast

Vzhodno pobočje
Zeliščna plast

Jugozahodni del dna
Zeliščna plast

Severozahodni del dna
Grmovna plast

Rastlina

Ocena

Navadno korenje
Njivska redkev
Laška ljulka
Navadni repuh
Pokalica
Črna detelja
Groblasta draguša
Enoletna suholetnica
Regratovolistni dimek
Kanadska hudoletnica
Mala detelja

4.4
4.3
3.4
3.4
3.2
1.4
3.1
2.1
1.1
+.1
+.1

Bela vrba
Iva
Robinija
Kanadska zlata rozga
Črna detelja
Enoletna suholetnica
Laška ljulka
Pelinolistna
žvrklja
ambrozija
Navadno korenje
Navadna škrbinka
Ozkolisnto ciprje
Navadna ivanjščica
Navadni lučnik
Navadna lakota

3.1
2.1
+.1
4.4
4.4
4.3
2.4

Navadna milnica
Navadni potrošnik
Regratovolistni dimek
Puhasta ovsika
Navadno korenje
Pelinolistna
žvrklja
ambrozija
Kanadska zlata rozga
Ozkolistni trpotec
Navadni pelin

-

2.1
3.1
3.1
1.1
1.1
1.1
+.1
4.4
3.2
3.2
2.3
2.1

-

2.1
1.1
1.1
1.1

Kanadska zlata rozga
Plazeča detelja
Regratovolistni dimek
Enoletna suholetnica
Groblasta draguša
Regrat

3.1
2.2
2.1
1.1
1.1
+.1

Črni topol

3.1
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Območje
Zeliščna plast

Rastlina
Regratovolistni dimek
Groblasta draguša
Kodrastolistna kislica
Vrtni mleček
Črna detelja
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Ocena
4.1
1.1
+.1
+.1
+.1

Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so
uporabljeni viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno
zakonodajo.

Ljubljana, 23. 8. 2013

Ana Seifert
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