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Izvleček
Kartiranje obsega rastišč dresnikov med letoma 2017 – 2018 na izbranih območjih
Japonski dresnik (Fallopia japonica) je hitro rastoča tujerodna vrsta, ki je uvrščena na seznam
100 najnevarnejših invazivnih vrst sveta. Trendi širjenja in razraščanja so zaskrbljujoči, na
posameznih območjih celo alarmantni. Trenutno še niso odkrili zares učinkovitega načina
omejevanja in iztrebljanja te močno invazivne rastline, še posebej, ko je rastlina močno
razširjena in uspeva v večjih sestojih.
Namen zaključne seminarske naloge je bil proučevanje širjenja in spreminjanja gostote
dresnika v obdobju dveh let. Cilj zaključne seminarske naloge je bil izbrati štiri proučevane
sestoje, manjšega velikostnega razreda. Meritve so potekale med marcem in avgustom, v
intervalu merjenja enkrat mesečno. Pri vsakem sestoju je bilo izvedenih več meritev gostote,
ki smo jo kasneje ekstrapolirali na celoten sestoj in računali povprečne vrednosti prirasta na
mesec in med letoma 2017 - 2018. Rezultati so bili presenetljivi, saj se je dresnik na vseh
območjih zanemarljivo prostorsko širil, je pa iz meseca v mesec hitro povečeval gostoto.
Ponekod je bil zabeležen celo upad števila rastlin znotraj celotnega sestoja.
Ključne besede: fitogeografija, japonski dresnik, invazivne rastline, tujerodne rastline

Abstract
Mapping the range of Knotweed sites between 2017 - 2018 in selected areas
Japanese knotweed (Fallopia japonica) is a fast-growing non-native species that is placed on
the list of 100 most dangerous invasive species in the world. Expansion and overgrowth trends
are worrying and in some areas even alarming. A really effective way of limiting and
exterminating of this highly invasive plant has not yet been discovered, especially due to the
fact that the plant is widespread and thrives in larger stands.
The purpose of the final seminar paper was to study the spread and change in the density of
the knotweed over a period of two years. The aim of the final seminar paper was to select four
study stands of smaller size. Measurements were made between March and August, at a
monthly measurement interval. Several density measurements were performed at each
stand, which were later extrapolated to the entire stand and we calculated average growth
values per month and between 2017 and 2018. The results were surprising as knotweeds were
expanding negligibly in all areas but rapidly increasing in density from month to month. In
some areas, even a decline in the number of plants within the entire stand was recorded.
Key words: biogeography, Japanese knotweed, invasive plants, non-native/foreign plant
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1. Uvod
Dresniki so predstavniki družine dresnovk in so v Evropo prišli v 19. stoletju kot okrasne
rastline. Zanimivi so bili kot krmne rastline, zaradi velike medonosnosti so bili priljubljeni tudi
med čebelarji. V Evropo sta bila vnesena japonski dresnik (Fallopia japonica) in sahalinski
dresnik (Fallopia sachalinensis). Na območjih stikanja je prišlo do križanja in nastal je češki
dresnik (Fallopia x bohemica). Vse tri vrste so močno invazivne, zelo hitro se širijo in
izpodrivajo avtohtone vrste (Frajman, 2008). Vrste so si med seboj vizualno zelo podobne, laik
med njimi pogosto ne opazi razlike. Ker pri naši raziskavi ne bomo ločevali med posameznimi
vrstami, bomo tudi v nadaljevanju uporabljali zgolj izraz dresniki (Fallopia sp.). Do sedaj še ni
bilo najdenega primernega in učinkovitega načina kako omejevati oziroma popolnoma iztrebiti
večje sestoje dresnikov, kjer so rastline močno razširjene. V zaključni seminarski nalogi bomo
proučevali dresnike na štirih vzorčnih območjih manjšega obsega, na katerih so sestoji še
obvladljivi. Proučevali bomo hitrost prostorskega širjenja in gostoto rastlin v sestoju. Meritve
bodo potekale enkrat mesečno med marcem in avgustom v obdobju dveh let.

1.1 Namen in cilji naloge
Namen zaključne seminarske naloge je bil proučevanje in ugotavljanje kako se je spreminja
gostota dresnikov v posameznem sestoju v obdobju dveh let in kako so se v tem času
prostorsko širili. Pregledali smo obstoječo literaturo na izbrano tematiko in jo natančno
preučili. Naslednji korak je bil pregled metod in izbira najbolj optimalne. Kasneje smo
natančno spoznali specifikacije posameznih merilnih območij ter rastne pogoje na njih.
Ugotavljali smo ali imajo določene značilnosti območja vpliv na gostoto dresnikov in na njihovo
širjenje. Eden izmed ciljev je tudi kartografsko prikazati dobljene rezultate s pomočjo GIS
orodij in interpretirati stanje v prihodnje.

1.2 Delovne hipoteze
1. Dresniki (Fallopia sp.) bodo svojo gostoto na vseh izbranih raziskovalnih območjih v
proučevanih mesecih povečevali.
2. Dresniki (Fallopia sp.) bodo širili svoj obseg na vseh izbranih raziskovalnih območjih.
3. Najhitreje se bodo širili na območju, kjer imajo najbolj ugodne pogoje za nemoteno
rast. Torej na območju, ki je dovolj osončeno, ima v bližini vodni vir in ga človek s svojo
dejavnostjo ne ovira.
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2. Dresniki (Fallopia sp.)
2.1 Vnašanje, prenašanje, razmnoževanje
Dresniki so tujerodni, močno invazivni rastlinski organizmi. O tujerodni vrsti govorimo, kadar
poimenujemo organizme, ki se nahajajo na območju izven svoje prvotne (naravne)
razširjenosti in jih je tja namerno ali nenamerno prenesel človek (Kus Veenvliet in sod., 2009).
Japonski in sahalinski dresnik sta bila v Evropo vnesena namerno v 19. stol kot okrasni rastlini.
Sadili so ju tako v botaničnih vrtovih kot tudi v večjih zasebnih vrtovih, sploh v zahodnem delu
Evrope. Japonski dresnik je leta 1847 v Ultrechtu dobil zlato medaljo Združenja za kmetijstvo
in vrtnarstvo kot najbolj zanimiva okrasna rastlina leta (Strgulc Krajšek, 2013). Dresnikov pa
niso sadili samo kot okrasne rastline, ampak so jih uporabljali za utrjevanje brežin na katerih
naj bi preprečevali erozijo, med čebelarji pa so bili zelo priljubljeni kot krmna oziroma
medonosna rastlina (Laznik, Trdan, 2012).
Kmalu po naselitvi v vrtove so dresniki začeli širiti svoj areal izven območij zasaditve. Hitro se
je pokazala invazivnost vrste in njena moč. Pojem invazivnost v slovenskih pravnih dokumentih
še ni definiran, zato se obračamo na definicijo IUCN (International Union for Conservation of
Nature), ki invazivno vrsto definira kot vrsto ki se je ustalila in pri tem povzroča spremembe v
okolju. Ogroža zdravje ljudi, vpliva na gospodarstvo in na avtohtono biotsko raznovrstnost
(Bravničar in sod., 2009). Kljub temu, da v Evropo vsako leto pride ogromno tujerodnih vrst,
obstaja le majhna verjetnost, da se bo vrsta ustalila, še manjša pa je verjetnost, da bo vrsta
postala invazivna. Po obsežnih študijah tujerodnih vrst so znanstveniki ugotovili, da se uspešno
naseli le 10% vnesenih tujerodnih vrst, 10% le teh pa kasneje postane invazivnih (Kus Veenvliet
in sod., 2009).
Kljub majhni verjetnosti, da vrsta postane invazivna imajo dresniki velik potencial. Razlog pa
je v načinu njihovega razmnoževanja. Invazivne vrste dresnikov se v Sloveniji, tako kot drugje
po Evropi razmnožujejo predvsem vegetativno, s pomočjo koščkov korenik. Redkeje pa se
razširjajo s pomočjo nadzemnih poganjkov. Dokaz za vegetativno razmnoževanje so rastišča,
novi sestoji dresnikov, ki so najpogosteje povezano s prenosom prsti, ki vsebuje delce
koreninic (rizome). Tako »okužene« prsti se najpogosteje uporablja za nasipavanje brežin
vodotokov, ob novih cestah in obcestnih objektih, ter na deponijah gradbenega materiala in
prsti (Strgulc Krajšek, Jogan, 2011). Na območjih kjer je dresnik avtohton, se pojavljajo
dvospolne rastline, ki imajo v cvetovih razvit tako pestič, kot tudi prašnike. Pri ženskih rastlinah
je razvit le pestič. V takšnih mešanih populacijah se lahko rastlina razmnožuje spolno in razvije
semena (Frajman, 2008). Japonski dresnik je v Evropi prisoten že od leta 1925, tri leta kasneje
pa so sadike začeli prodajati botaničnim vrtovom. Pri vnosu v Evropo so naselili le ženske
rastline, saj so genske raziskave pokazale, da so vsi potomci japonskega dresnika najverjetneje
plod ene same rastline. Vse do sedaj nabrane rastline v Sloveniji imajo razvite le ženske
cvetove, prašniki pa so sterilni (Strgulc Krajšek, Jogan, 2011). Kljub temu, da so v Sloveniji
prisotne le ženske rastline japonskega dresnika, lahko le te tvorijo kaljivo seme. O tem
poročajo Urbančič- Zemljič in Škerlavaj, saj so v enem izmed rastišč nabrali kaljivo seme
dresnika. Posadili so ga v rastlinjak in spomladi je začelo kaliti (Laznik, Trdan, 2012). V kasnejših
raziskavah je Strgulc Krajškova s sod. (2015, str. 22) ugotovila, da semena japonskega dresnika
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zelo uspešno kalijo, manj uspešna pa so semena sahalinskega in češkega dresnika. Dresnik se
vegetativno razrašča tudi s pomočjo živic. Če rastlino pokosimo ali kako drugače poškodujemo,
bo na območju reza pognal dolge tanke živice iz katerih bodo kasneje zrasli novi nadzemni
poganjki (Strgulc Krajšek, 2013).
Najpomembnejši način širjenja dresnikov je vegetativno, z rizomi. V raziskavo so iz rizomov, ki
so bili veliki 1 cm in težki 0,7 g v 40% pognale nove rastline. Pogoj je le, da je na rizomu kolence
z brestom. Regeneracije iz nadzemnega dela rastline pa je v primerjavi z razširjanjem z rizomi
nekoliko manjša (Strgulc Krajšek, Jogan, 2011). V plasti 25 cm prsti na območju 1 ha znaša
biomasa rizomov tudi do 14 000 kg. Iz tega je razviden zelo močan potencial širjenja. Posebej
pomembno je upoštevati ta potencial pri transportu prsti z rizomi, saj se v zadnjih letih opaža
vse več novih rastišč ravno na mestih kjer so bili v preteklosti izvedeni premiki prsti (graditev
cest, obvoznic, urejanje okolice…) (Urbančič Zemljič, Škerlavaj, 1999). Nenamerno prenašanje
tujerodnih vrst se lahko izvaja tudi s strojno košnjo, rizomi se lahko zlepijo na mehanizacijo in
vozila, ob prvem dežju pa nekje drugje odpadejo z njega (Jogan, Kos, 2012).
Koščki stebla ali korenik se z lahkoto zakoreninijo. Kjer se ustali ena rastlina, se hitro začne
nekontrolirano razraščanje s pomočjo več metrov dolgih in razraslih korenik, ki lahko segajo
tudi več metrov globoko v prst. Dresniki so pri razraščanju posebej učinkoviti, saj imajo dobro
razvit sistem vodoravno in navpično raslih korenik (Strgulc Krajšek, Jogan, 2011). Posledično
je zatiranje dresnikov zelo težavno saj je velike gmote podzemnih stebel težko uničiti oz.
popolnoma iztrebiti (Urbančič Zemljič, Škerlavaj, 1999). Mehansko odstranjevanje nadzemnih
delov (npr. s košnjo) je le začasna rešitev, saj invazivke na tak način ne zatremo (Laznik, Trdan,
2013), lahko jih celo dodatno razširimo preko sistema živic.
Koreninice dresnikov lahko širi človek namensko ali nenamensko. Ena izmed človekovih
dejavnosti, ki pomaga širiti dresnik je gradbeništvo. Na razširjanje dresnikov vplivajo s
prekopavanjem, prenašanjem, začasnim odlaganjem prsti in drugega izkopanega materiala.
Velik problem predstavlja tudi prevažanje neočiščene težke mehanizacije. Nekoč je največjo
vlogo pri razširjanju dresnikov imelo vrtnarstvo, danes pa ima le majhno vlogo oziroma je
skoraj nepomembno. Med zelo pomembne naravne dejavnike za razraščanje rastline zagotovo
spada vodni tok, še posebej v času visoke vode. Takrat je erozija bregov naj intenzivnejša
(Strgulc Krajšek, Jogan, 2011).
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2.2 Opredelitev in značilnosti dresnikov
Vrsta Fallopia japonica izvira iz Japonske, Koreje, Tajvana in severne Kitajske. Močno invazivna
je v Evropi in Severni Ameriki, zanesena pa je bila tudi na Novo Zelandijo in Avstralijo. Japonski
dresnik spada v družino dresnovk (Polygonaceae). Tvori goste kompaktne skupine in le to ga
dela močno konkurenčnega, saj v njegovi gosti senci praktično ne uspeva nobena druga
rastlina (Laznik, Trdan, 2012). Japonski dresnik je uvrščen med 100 najbolj invazivnih rastlin
sveta. Je invazivna trajnica, z grmičasto razrastjo. Podobno kot za ostale predstavnike družine
dresnovk (Polygonaceae), je tudi za japonski dresnik značilno kolenčasto členjeno steblo. Nad
kolenci, iz katerih izraščajo listi, steblo obdajajo v cevasto tvorbo, škornjico, preoblikovani
prilisti. Steblo je votlo in zaradi kolenčaste členjenosti nekoliko podobno steblom bambusa,
pogosto rdečkasto lisasto (Frajman, 2008; Dresnik, 2017). Listi so premenjalno dvoredno
razvrščeni, kratkopecljati, širokojajčasti, nekoliko daljši kot širši, s prisekanim listnim dnom,
dolgi do 15 cm. Listne ploskve so debele in gladke, na otip usnjate (Bailey in sod., 1996). V
Sloveniji so prisotne le ženske rastline. Cvetovi so združeni v mnogocvetna socvetja, imajo pet
belih cvetnih listov, zunanji trije se s širokimi robovi stikajo (Japonski dresnik a, 2018).
Spomladi raste zelo hitro, ob ugodnih pogojih tudi do 15 cm na dan (Bailey in sod., 2009).
Jeseni nadzemni deli odmrejo, na površini ostanejo posušena stebla brez listov. Podzemne
korenike so zelo razrasle in lahko segajo več metrov stran od materinske rastline ter segajo
tudi do tri metre v globino, prezimijo. Če rastlino kosimo, iz njenih korenik na različnih mestih
vsakič znova poženejo do nekaj decimetrov visoka stebla, ki običajno ne cvetijo. Japonski
dresnik je podobno kot številne druge invazivke pozno poleti cvetoča rastlina, pri nas vzcveti
konec julija, tvori bogata dišeča socvetja. Ima drobne belkaste do zelenkaste cvetove združene
v pokončna socvetja (Japonski dresnik b, 2018). Cvetovi so enospolni, z zakrnelimi, vendar
opaznimi zasnovami organov drugega spola (npr. ženski cvetovi imajo zasnove prašnikov).
Cvetnih listov je pet, zunanji trije se s širokimi robovi stikajo in obdajajo razvijajoč plod, trikotni
orešek, ki je zrel črno obarvan (Frajman, 2008; Dresnik, 2017).
Sahalinski dresnik prav tako prihaja iz vzhodne Azije, natančneje iz severne Japonske,
Sachalina in otoka Ullung-do. V Evropo je bil prinesen sredi 19. stol., kjer so ga posadili v
botanični vrt v St. Petersburgu. Kasneje so nove primerke v Evropo prinesli še nekajkrat
(Strgulc Krajšek, Jogan, 2011). Tudi to vrsto so prinesli v Evropo kot okrasno rastlino, sadili pa
so jo tudi kot krmno rastlino, odporno na sušo (Dresnik, 2017). Vneseni pa so bili ženski
dresniki, kot tudi dvospolne rastline sahalinskega dresnika. Vrsta je v Sloveniji najredkeje
zastopana in že na prvi pogled jo je mogoče ločiti od ostalih dveh. Je precej višja od drugih
vrst, razlikuje se tudi v obliki listov. Najbolj prepoznaven znak pa so laski na spodnji strani
listov, ki so vidni s prostim očesom (Strgulc Krajšek, Jogan, 2011). Od japonskega dresnika se
sahalinski dresnik razlikuje zlasti po višji rasti (grmi so večinoma višji od 2 metrov, visoki do 4
metre) in po večjih listih, dolgih do 30 cm, z rahlo srčastim dnom (medtem ko ima japonski
dresnik prisekano dno listov). Listne ploskve so tanke in hrapave na otip (Bailey 1996).
Sahalinski dresnik je pri nas veliko redkejši kot japonski dresnik, srečamo ga zlasti v naseljih in
njihovi neposredni okolici, vendar pa ponekod že poročajo o njegovem invazivnem značaju.
Ker njegove populacije pri nas še niso tako obširne, bi se ga verjetno še dalo iztrebiti. Kjer
japonski in sahalinski dresnik rasteta blizu skupaj, lahko pride do križanja med njima, križanec
pa nosi znanstveno ime Fallopia x bohemica (Frajman, 2008; Dresnik, 2017). Prvi podatki o
4

pojavljanju križanca med sahalinskim in japonskim dresnikom v Evropi so iz leta 1872 iz Anglije.
Kasnejše raziskave pa so pokazale, da je križanec nastajal neodvisno tudi v drugih delih Evrope.
Razširjenost križanca je v Sloveniji malo poznana, v preteklih kartiranjih je bil večkrat narobe
prepoznan in poimenovan kot japonski dresnik. Češki dresnik je genetsko najbolj raznolik in
tudi najbolj uspešen in agresiven pri razširjanju (Strgulc Krajšek, Jogan, 2011). Cvetovi češkega
dresnika so večinoma moški, vmes lahko tudi posamični dvospolni (Japonski dresnik a, 2018).
Podobno kot sahalinski dresnik ima nekoliko srčaste liste, ki dosegajo dolžino do 25 cm (Bailey
in sod., 1996). Rastlina zraste visoko od 2,5 m do 4 m (Bailey in sod., 2009). Rastlina je navadno
nižje rasti in ni porasla z razločno večceličnimi, do 0,6 mm dolgimi laski. Podobno kot japonski
dresnik je porasla s krajšimi, (navidezno) enoceličnimi laski, ki so koničasti, medtem ko so pri
japonskem dresniku topi (Dresnik, 2017).
Dresniki so občutljivi na poznopomladanske in zgodnjejesenske zmrzali, saj povzročajo
počrnitev listov in uničenje občutljivih poganjkov. Občutljivi so tudi na poletno sušo in
spomladanske vetrove (Conolly, 1977). Ob koncu rastne sezone rastlina razvije podzemne
zimske popke, nadzemni del rastline pa odmre. Spomladi se iz novih zimskih popkov razvijejo
novi nadzemni deli rastline. Japonski dresnik tvori velike šope novih poganjkov, medtem ko
sahalinski dresnik tvori manjše šope, ki so med seboj bolj povezani. Češki dresnik ima
značilnosti obeh staršev (Bailey in sod., 2009).

2.3 Območja uspevanja
Japonski dresnik je razširjen povsod po Sloveniji, tako v nižinah kot tudi vse do spodnjega
montanskega pasu. Sahalinski dresnik je bolj raztresen po nižinah, vendar se pojavlja vse do
montanskega pasu. Češki dresnik pa je bil opažen tudi v alpskih in predalpskih delih Slovenije
(Strgulc Krajšek, Jogan 2011). Frajman (2008) navaja, da nobena od vrst ni značilna za
submediteransko fitogeografsko območje, čeprav se je čez nekaj let že začel pojavljati (Strgulc
Krajšek, Jogan 2011) in ga danes lahko pogosti srečamo tudi tam.
Dresniki so plevelne vrste, ki najraje naseljujejo zmerno vlažna rastišča. Najpogosteje je to ob
rekah in potokih. Zelo intenzivno pa se širijo tudi na ruderalnih rastiščih (Laznik, Trdan, 2013).
Pogostost pojavljanja dresnikov ob vodotokih lahko pojasnimo s pogostimi naravnimi
motnjami, ki so posledica nihanja vodostaja. Govorimo o občasnem poplavljanju, odlaganju
sedimentov in eroziji bregov. Veliko pa k temu prispevajo antropogeni vplivi in posegi, kot so
evtrofikacija vodotoka, utrjevanja bregov in regulacije le teh. Ob vodotokih pa so tudi pogosta
naselja in prometna infrastruktura, kar še dodatno poveča možnost širjenja invazivk (Zelnik,
2012). Uspeva na različnih tipih prsti, ustrezajo mu tako zakisane kot tudi bazične prsti,
najdemo ga tudi na rahlo slanih tleh. Bolj mu ustrezajo osončeni kraji in polsenca, vendar ga
najdemo tudi na zasenčenih krajih pod krošnjami dreves (Frajman, 2008). Najdemo jih
predvsem v nižinah, posamični podatki o sestojih dresnika so tudi iz Pohorja in iz Julijskih Alp
(Strgulc Krajšek, 2013). Najvišji delež invazivk najdemo na območjih s toplejšo klimo
(submediteranski predel je izvzet), pogostost pojavljanja pa se zmanjšuje z nižanjem
povprečne letne temperature. Dresniki najbolje uspevajo do nadmorske višine približno 600
m (Zelnik, 2012). Rastlina se iz svojih »prvotnih« rastišč ob cestah, železniških nasipih in vodah
agresivno širi v žive meje, vrtove in travnike. Pogosto jo je opaziti tudi v bližini naselij oz. v
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samih naseljih, ob odlagališčih smeti in odpadkov ter na zemljiščih ob parkiriščih. Na njeno
močno agresivnost kažejo tudi podatki, da je dresnik pognal stebla z listi, še preden je v njegovi
okolici ozelenela posejana trava (Urbančič Zemljič, Škerlavaj, 1999).
Prvi podatki o pojavljanju japonskega dresnika v Sloveniji so iz okolice Celja in sicer v letu 1908.
V Herbariju Univerze v Ljubljani je shranjen primerek iz vrta v Zidanem Mostu iz leta 1935. Le
dve leti kasneje je v herbariju dokumentirano uspevanje vrste v naravi, dodani pa so primerki
nabrani v Ljubljani in v okolici Bohinjskega jezera. Z razširjenostjo vrste se je v 80 letih
intenzivno ukvarjal Strgar, ki je naredil tudi sezname nahajališč japonskega dresnika po vsej
Sloveniji (Strgulc Krajšek, Jogan 2011). Leta 1982 je bilo v Sloveniji popisanih 110 nahajališč
dresnika, najobsežnejša so bila na vzhodnem predmestju Ljubljane, v okolici Naklega in v
okolici Celja. V naslednjih desetih letih se je areal sestojev še povečal, nove lokacije pa so bile
odkrite na območju Prekmurja (Urbančič Zemljič, Škerlavaj, 1999). Najvišje ležeče najdišče
japonskega dresnika je na Mangartski cesti na nadmorski višini 1150 m, drugo najvišje ležeče
znano najdišče pa je na Pohorju na nadmorski višini 1100m. Iz teh podatkov je razvidno, da
vrsta pri nas uspeva tudi v montanskem pasu. Po podatkih raziskovalcev je dresnik bolj
zastopan v severni polovici države (Strgulc Krajšek, Jogan 2011). Precej očitno se kaže trend
povečanja invazivk ob Muri, Savi, Dravi in Kolpi. Višji deli, predvsem Alpe in dinarski svet imajo
za enkrat še zelo malo ali nič invazivnih vrst, vendar se izrazito povečuje delež na zahodni meji
dinarskega sveta (Jogan, 2007).

2.4 Vplivi na živi in neživi svet
Invazivne tujerodne vrste so v svetovnem merilu drugi največji razlog za zmanjševanje
biodiverzitete (Zelnik, 2012). Dresnik ima negativen vpliv na biotsko raznovrstnost saj je ob
večjih nižinskih rekah ponekod vegetacija že povsem spremenjena, saj na več kilometrskih
pasovih uspeva le dresnik in tako izpodriva naravno rastje (Strgulc Krajšek, Jogan 2011),
kljubujejo mu le nekatere lesne vrste. V večjih sestojih dresnika le redko opazimo druge
rastlinske vrste, saj je gosta senca dresnika preveč za še tako trdožive rastline (Strgulc Krajšek,
2013). Ko enkrat invazivke prevladajo v združbi, spremenijo razmere v ekosistemu do te mere,
da niso več primerne za rast domorodnih rastlin. Negativni učinki, ki jih imajo dresniki na
biodiverziteto so izključevanje domorodnih vrst, sprememba zgradbe ekosistema, spremeni
se dostopnost virov, vplivajo pa tudi na spremembo mikroklime (Zelnik 2012). Negativna stran
monokulturnosti pride do največjega izraza v jesenskem času, ko nadzemni deli odmrejo,
ostanejo pa velike zaplate razgaljene prsti ob rečnih bregovih. Višje vode ob intenzivnejših
padavinah tako znatno erodirajo prst in jo odnašajo dolvodno (Strgulc Krajšek, 2013). Vrste z
daljšo življenjsko dobo, kot so trajnice (kar dresniki so), bolj učinkovito izkoriščajo vire
(svetlobo, hranila, produkcijo odpada …) in tako vplivajo na hitrost in smer sukcesije (Zelnik
2012).
Po napovedih naj bi invazivne tujerodne vrste najbolj prizadele biodiverziteto vodnih
ekosistemov, zlasti stoječih voda in voda z bolj mirnim pretokom (Zelnik 2012). Te napovedi
se pri nas že uresničujejo, sploh ob Savi, Dravi, Muri in Kolpi (Jogan, 2007). Ob potoku Glinščica
je bila izvedena raziskava o svetlobni prepustnosti češkega dresnika. Ugotovili so, da do tal
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pride le 1% polne dnevne svetlobe izmerjene v času meritve. Zaradi tako slabih svetlobnih
razmer je izguba rastlinskih vrst zelo velika (Zelnik, 2012).
Dresnik ima negativen vpliv na gospodarstvo saj neposredno vpliva na cestišča, stavbe, nasipe
in jezove, saj lahko njegove močne korenike prodrejo skozi do 5 cm debele plasti asfalta in
drugih materialov. Probleme predstavlja tudi na obdelovalnih zemljiščih, saj lahko preraste
travnike, ki se ne kosijo redno (Strgulc Krajšek, Jogan 2011). Neposredno v manjši meri dresniki
vplivajo tudi na rekreacijo in turizem. Večji sestoji na posameznih območjih ob vodotokih
prerastejo bregove in s tem otežujejo plavanje, veslanje, ribolov … Prav tako lahko silijo na
rekreacijske poti in zastirajo pogled na razglediščih. Kljub šibkemu ekonomskemu vplivu pa so
stroški nadzora in odstranitve invazivk zelo visoki. Za izvedbo ukrepov je potrebna draga
mehanizacija, potrebno je večje število ponovitev odstranjevanja. Preprečevanje širjenja je
praktično nemogoče, nadzor nad vrsto pa ima pogosto nezaželene učinke (nepravilna raba
herbicidov, onesnaževanje vodotokov, vnos škodljivcev, ki še sami postanejo invazivni …)
(Torkar, 2012).
Večje neposredne ekonomske škode dresniki ne povzročajo, veliko večja pa je posredna
ekonomska škoda, ki se kaže v izginjanju domorodnih vrst, spreminjanju ekosistemov,
siromašenju ekosistemskih storitev … Posredno ekonomsko škodo je zelo težko izmeriti,
morda celo nemogoče, saj je vrednotenje ekosistemskih storitev še zelo slabo razvito (Torkar,
2012).

2.5 Odstranjevanje in ravnanje z dresniki v prihodnosti
Problemov dresnik ne povzroča le v Sloveniji, pač pa tudi drugje po Evropi. Njegovo trajno
odstranjevanje je izjemno težavno zaradi velike sposobnosti regeneracije. Mlade rastline je
potrebno redno kositi ali ruvati več let, preden so rezultati sploh opazni. Korenike je treba
izkopavati, poudariti pa je treba, da lahko že najmanjši delčki korenike omogočijo rast novim
rastlinam. Prav tako je treba previdno ravnati z odpadnim materialom, ki ga je potrebno
posušiti in sežgati, kompostiranje ni primerna metoda. Mehansko odstranjevanje populacij je
uspešno le v manjših sestojih in še to le na začetku njihovega širjenja. Pri večjih sestojih je bolj
učinkovito zatiranje s pomočjo herbicidov. Vendar lahko pri tem prihaja do negativnih posledic
pri ostalih rastlinah in v vodnih virih. Prav tako je raba določenih herbicidov v nekaterih
državah prepovedana. Pozitivne učinke odstranjevanja je pokazalo nanašanje herbicidov na
pokošena stebla in injiciranje herbicidov direktno v posamezna stebla. Postopke
odstranjevanja je potrebno izvajati redno več let, kar pa s samo prinese zelo veliko stroškov,
delo je neučinkovito in zelo zamudno (Strgulc Krajšek, Jogan 2011).
Mehansko odstranjevanje s košnjo se kaže kot začasna rešitev, saj plevela ne zatremo. Z rezjo
lahko celo spodbudimo rast novih poganjkov. V raziskavah so opazovali večkrat košene sestoje
dresnika in le ti so se širili hitreje kot ne košeni sestoji. V drugem poskusu so v mesecu maju
pokosili sestoj z gostoto 40 rastlinm2 in le 14 dni po košnji se je gostota povzpela na 80
rastlin/m2. Kot boljši način zatiranja se kaže košnja v kombinaciji s kemijskim zatiranjem oz.
uporaba samo herbicidov. Vendar je potrebno izbrati prave herbicide, da ne pride do večje
ekološke škode. Pomembno je tudi kdaj se škropljenje izvaja. Rezultati kažejo, da je najboljši
čas v obdobju aktivne rasti od junija do septembra. Enkratno škropljenje po navadi ne
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zadostuje, zato je potrebno škropljenje ponoviti v isti sezoni ali vsaj prihodnje leto (Urbančič
Zemljič, Škerlavaj, 1999).
Kot poglavitni ukrep za ravnanje z dresnikom v prihodnosti je zagotovo ozaveščanje. Tako
ozaveščanje širše javnosti o invazivnosti vrste, kot tudi izobraževanje dotičnih delavec, ki so z
vrsto v kontaktu pri vsakodnevnem delu (npr. komunalni delavci, vozniki težke
mehanizacije …). Pametno bi bilo vključiti invazivne rastline v šolski program v osnovnih šolah
in tako z invazivnostjo seznaniti že otroke (Frajman, 2008).
Perspektivo kaže tudi uporaba dresnika v kulinariki, saj se mlade poganjke uporablja kot
spomladansko zelenjavo, kot nadomestek rabarbare in belušev (Frajman, 2008).
Za učinkovito ravnanje z dresniki v prihodnosti je potrebno razumevanje procesov vnosa,
prenosa in širjenja. Le tako se lahko načrtuje nadzor, blaži vplive in načrtuje odstranjevanje.
Zavedati se je potrebno, da je učinkovito ukrepanje proti tujerodni invazivni vrsti neuspešno
že v nekaj letih po uspešni nastanitvi vrste. Nadzor ni več mogoč ne samo v tehničnem smislu
omejevanja populacije ampak tudi v praktičnem smislu finančnih potreb za ukrepanje, ki od
vnosa dalje eksponentno rastejo (Jogan, Kos, 2012).

3. Metode dela
3.1 Kabinetno delo
Kabinetno delo je potekalo že pred samim nastankom zaključne seminarske naloge. Pregledali
smo obstoječo strokovno in znanstveno literaturo, ki se je nanašala na izbrano tematiko.
Uporabili smo literaturo domačih avtorjev in tudi tuje študije. Po naboru primernega gradiva
je sledilo terensko delo. Podatke zbrane na terenu smo redno beležili in statistično urejali. Po
končanih meritvah v letu 2018 je sledila analiza pridobljenih podatkov. Interpolirane rezultate
smo grafično predstavili s pomočjo GIS orodij. S pomočjo ekstrapolacije smo podatke
posameznih meritev prenesli na celotno območje sestoja raziskovanja. Postopek smo ponovili
po končanih meritvah v naslednjem letu, torej v jeseni 2018. Dobljene rezultate smo naknadno
primerjali med vzorčnima letoma in opazovali napredek gostitve in širitve invazivne vrste.
Potrebno je omeniti, da smo med nastajanjem naloge naleteli na nekaj metodoloških ovir pri
poimenovanju dresnikov. Prvotno je bila naloga zastavljena v smeri proučevanja izključno
japonskega dresnika, v predpostavki da se ostali dve vrsti na proučevanih območjih ne
pojavljata. Kasneje se je izkazalo, da je naše botanično znanje prešibko, da bi izključno z
opazovanjem na terenu lahko določili vrsto dresnika. Posledično se v celotnem delu uporablja
termin dresniki, ki pa opisuje japonski, sahalinski in/ali češki dresnik.
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3.2 Terensko delo
V sklopu terenskega dela smo iskali primerne površine poraščene z dresniki, ki so zadostile
danim kriterijem. Želeli smo območja s čim bolj pestrimi rastnimi pogoji in obvladljivo
površino. Izbrali smo štiri območja (slika 1): eno ob neposredni bližini Save (območje Posavje),
urbano območje ob sprehajalni poti (območje Vič), ob zapuščeni hiši neposredno ob barju
(območje Rudnik) in na večji degradirani površini, ki je nekoč služila odlaganju odpadkov iz
tovarne Color v Medvodah (območje Dragočajna). Izdelali smo preprosto merilno napravo v
obliki kvadrata, s površino 1m2. Z merilno napravo smo enkrat mesečno merili število
posameznih rastlin dresnika na enoto 1m2, vsaj štiri meritev na izbrani sestoj. Dobljene
vrednosti smo kasneje ekstrapolirali na celotno raziskovalno območje sestoja. Na izbranih
območjih smo sestoje dresnika kartirali, merili in popisovali njegovo stanje ter razvoj.
Med vzorčnima letoma je prišlo do spremembe metodologije merjenja. Prvotno, v letu 2017,
so se meritve izkazale za preveč subjektivne. Merilno napravo smo se trudili nameščati na
čimbolj pestre lokacije v samem sestoju, vendar se je dresnik z vsakim mesecem močno gostil
in razraščal, zato je bil večkrat oviran dostop do središča sestoja. Posledično meritve tam niso
bile opravljene. V drugem vzorčnem letu, torej letu 2018 smo spremenili metodologijo
meritev. Izdelali smo 16 merilnih naprav, po 4 na vsak sestoj. Merilce smo marca namestile na
različne dele v posameznih sestojih in jih tekom leta nismo premikali. S tem smo dosegli večjo
mero objektivnosti in zato to metodo ocenjujemo kot bolj primerno in posledično bolj
uspešno.
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4. Opis raziskovalnih območij
Slika 1 Lokacije kartiranja širjenja dresnika na območju MOL

4.1 Območje Dragočajna
Slika 2 Sestoj v Dragočajni, 2019

Vir podatkov: Google Earth, 2019.

Izbrano območje leži v občini Medvode, v neposredni bližini naselja Dragočajna. Skupno
velikost sestoja smo ocenili na 3 000 m2. Po pripovedovanjih domačinov je bilo celotno
območje pred dvajsetimi leti odlagališče odpadkov tovarne Color v Medvodah. Prostor ni bil
zagrajen, zato so brez nadzora tja vozili tudi mešane odpadke iz gospodinjstev, belo tehniko
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in gradbeni material. Pred približno petnajstimi leti so deponijo zasuli in preraščala jo je trava
(Šarkanj, 2018). V zadnjih letih na območju opažajo probleme z dresnikom. Občina se je obrnila
na ministrstvo, vendar jim konkretnih rešitev niso ponudili, zato se območje intenzivno
zarašča. Občasno ga s strojno opremo kosijo okoliški kmetje, vendar gre za neredno in
nekontrolirano košnjo, zato se sestoj ne zmanjšuje.
Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije na spletnem portalu Geopedia območje
prekrivajo distrična rjava tla na ledenodobnih glinah in ilovicah. Po podatkih, ki smo jih
pridobili od domačinov menimo, da gre za antropogeno spremenjene prsti, ki se uvrščajo v
kategorijo tehnogenih prsti. Ta vrsta tal nastane z nasipavanjem tehnogenega materiala
debeline vsaj 10 cm na urejenih in neurejenih deponijah, odlagališčih … za izgradnjo deponij
imajo prednost območja na glinah in ilovicah, saj imajo veliko zadrževalno sposobnost in s tem
preprečujejo onesnaževanje podzemnih voda (Prus in sod., 2015).
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4.2 Območje Vič
Slika 3 Sestoj na Viču, 2019

Vir podatkov: Google Earth, 2019.

Sestoj dresnikov na območju Vič je meril približno 30 m2. Sestoj se je nahajal v neposredni
bližini sprehajalne poti in parkirišča za osebne avtomobile. Sklepamo, da so na izbrani sestoj
močno vplivali antropogeni dejavniki. Na zahodni strani je sestoj omejevalo grmičevje in nekaj
posameznih drevesnih vrst. Posledično je bila v popoldanskem času na lokaciji sestoja senca
do polsenca. Po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije na spletnem portalu
Geopedia območje ni opredeljeno s posameznim tipom prsti, saj je zaradi neposredne bližine
stavb celotno območje označeno kot pozidano.
Po pregledu območja smo ugotovili, da so se dresniki iz sestoja širili na zelenico ob sprehajalni
poti. Zelenica je bila redno košena, zato na njej nismo opravljali meritev. Pred terenskim delom
smo postavili hipotezo, da bodo dresniki na izbrani lokaciji napredovali počasneje, kot pri
ostalih sestojih, zaradi bolj senčne lege. Po končanem obdobju meritev smo morali hipotezo
ovreči, saj osenčenost na hitrost širjenja in gostoto rastlin ni imela bistvenega vpliva.
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4.3 Območje Posavje
Slika 4 Sestoj v Posavju, 2019

Vir podatkov: Google Earth, 2019.

Sestoj na območju Posavje se nahaja na rečni brežini reke Save. Velikost sestoja smo ocenili
na približno 80 m2. Zaradi bližine reke smo sklepali, da se bo sestoj dresnika na izbrani lokaciji
zaradi hladnejše mikroklime, ki jo povzroča reka obnašal drugače, kot drugi opazovani sestoji.
Sestoj je na severni strani omejevalo grmičevje, le tega pa rečna struga. Na južni strani je bila
redno košena zelenica. Na vzhodni in zahodni strani sestoj ni bil omejen, našli smo posamezne
grmovnice, travniško rastje in druge invazivne vrste. Površje je imelo manjši naklon v smeri
proti reki, sicer je bilo uravnano. Proučevano območje sestoja je bilo v delni polsenci, ki so jo
v popoldanskem času okoliška drevesa metala na izbrani sestoj dresnikov. Po podatkih
Geodetske uprave Republike Slovenije na spletnem portalu Geopedia območje prekrivajo
nerazvite obrečne prsti.
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4.4 Območje Rudnik
Slika 5 Sestoj na Rudniku, 2019

Vir podatkov: Google Earth, 2019.

Sestoj na območju Rudnik je zavzemal površino približno 30 m2. Lociran je bil na travnati
površini pred zapuščeno hišo. Na območju okoli hiše je bilo več manjših sestojev, ki zavzemajo
večino zelenih površin. V raziskavi smo se zaradi lažjega nadzora nad širitvijo osredotočili le na
en sestoj. Od lastnikov smo pridobili dovoljenje, da lahko enkrat na mesec izvajamo meritve
na njihovi posesti. Za tujerodni invazivni dresnik še niso slišali, niti ga na svoji parceli niso
zaznali kot potencialno grožnjo. Sklepamo lahko, da so ljudje o invazivnih vrstah slabo
osveščeni in to le poudari pomen preventivnega izobraževanja širše javnosti.
Na severni strani je sestoj omejeval manjši potoček, na ostalih straneh, sestoja niso omejevale
druge fizične ovire. Teren je bil raven, naklona tako rekoč ni bilo. V bližini je bila manjša hiša,
vendar na opazovani sestoj v nobenem delu dneva ni metala sence. Po podatkih Geodetske
uprave Republike Slovenije na spletnem portalu Geopedia so na izbrani lokaciji mineralno
organska tla (molični gleji), ki spadajo v razred šotnih tal in v podtip prisoten na apnenčastih
gyttijih.
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5. Rezultati terenskega dela
5.1 Gostota dresnikov po mesecih: leto 2017
5.1.1. Območje Dragočajna
Preglednica 1: Gostota dresnikov Dragočajna 2017

DRAGOČAJNA
2017
marec
april
maj
junij
julij
avgust

merilno mesto
1
28
78
126
140
135
153

merilno mesto
2
49
93
154
119
127
117

merilno mesto
3
21
69
143
121
167
129

merilno mesto
4
60
52
132
149
137
145

povprečje
40
73
138
132
142
136

Marec: Merilna mesta so bila izbrana naključno, naš cilj je bil izbrati čimbolj pestre lokacije
meritev. Sestoj je bil v letu 2016 dvakrat košen, vendar vsakič na drugem mestu. Prva košnja
je bila v spomladanskih mesecih, druga pa v poznem poletju. Del sestoja je ostal nepokošen,
saj je tam teren nestabilen in košnja s traktorjem ni bila mogoča (Ločniškar, 2017). Na prvem
merilnem mestu smo našteli 28 mladih poganjkov na m2, visokih do 2 cm, listi še niso bili
razviti. Drugo merilno mesto je bilo v neposredni bližini kolovoza, bilo je bolj osončeno kot
prvo. Zaradi ugodnejših razmer smo tu našteli več poganjkov in sicer 49 na m2. Dosegali so
višino do 6 cm, listi pa so že bili razviti. Tretje merilno mesto smo izbrali na območju, kjer je
leta 2016 potekala prva košnja. Vidnih je bilo veliko odmrlih nadzemnih delov rastlin. Tu smo
našteli 21 poganjkov na m2, dosegali so višino do 4 cm, večina listov še ni imela razvitih. Zadnje,
četrto merilno mesto smo izbrali na območju, kjer je leta 2016 poteka druga košnja. Tudi tu so
bili vidni ostanki odmrlih nadzemnih delov rastlin, le da so bili ti zaradi kasnejše košnje
nekoliko nižje rasti. Tu smo zabeležili 60 novih poganjkov na m2, bili so najvišji, do 17 cm, vsi
so bili že zelo dobro olistani.
April: Konec aprila, natančneje 21. 4. je celotno državo zajel hladen zrak in temperature so se
spustile pod ničlo. V Ljubljani so namerili -5,6 °C (Cegnar, 2017). To je dresnikom povzročilo
ekstremni stres, večina najvišjih nadzemnih delov rastlin je odmrla, listi so jim počrneli, rastline
pa so ovenele. Kljub poškodbam dresnikov, je lepo vidno, da so rasli v treh nivojih. Na lokaciji
kjer leta 2016 dresniki niso bili košeni so le ti dosegli najvišjo rast, na območju kjer je košnja
potekala konec pomladi so rastline dosegle srednji nivo, na območju košnje konec poletja so
bili dresniki v letu 2017 najnižji. Prvi dve merilni mesti smo locirali na najnižjem nivoju rasti.
Tu so bil dresniki tudi vidno najbolj poškodovani, mlajšim, nižjim rastlinam pa pozeba vizualno
ni povzročila večje škode. Lepo je bilo vidno tudi, da si bo sestoj opomogel, saj so bili vidni novi
poganjki v neposredni bližini odmrlih nadzemnih delov rastlin. Na prvem mestu smo zabeležili
76 rastlin/m2 in dva mlada poganjka. Nova poganjka sta bila visoka 2 cm, listov še nista imela
razvitih. Na drugem mestu je bila naštetih 89 visokih rastlin/m2 in 4 mladi poganjki. Na
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srednjem nivoju rasti smo opravili eno meritev. Zabeleženih je bilo 64 starih rastlin/m2 in 5
novih poganjkov. Najvišji nivo rastja je bil vizualno najmanj poškodovan zaradi nizkih
temperatur. Tu smo opravili eno meritev, našteli smo 52 rastlin/m2. Mladih poganjkov nismo
opazili.
Maj: Sestoj si je po aprilski pozebi vidno zelo opomogel, močno se je zgostil, rastline so dosegle
svojo polno višino. Prvi dve meritvi sta bili opravljeni ob robu sestoja. Na prvem merilnem
mestu smo zabeležili 126 rastlin/m2, povprečna višina je bila 120 cm. Gostota rastlin je zelo
velika, vendar imajo dresniki zelo tanka in posledično bolj krhka stebla (ki niso olesenela), v
primerjavi z drugimi proučevanimi sestoji. Druga meritev je bila izvedena na skrajnem robu
sestoja, ob neposredni bližini ceste. Tu smo našteli 154 rastlin/m2, ki so dosegale višino od 50
cm do 120 cm. Naslednji dve meritvi sta bili opravljeni v »notranjosti« sestoja. Zabeležili smo
143 in 132 rastlin/m2. Na tem območju sestoj leta 2016 ni bil košen. Rastline so dosegale višino
od 180 cm do 200 cm. Stebla so bila debelejša, močnejša in v večini primerov olesenela.
Junij: V sestoju večjih vizualnih sprememb nismo opazili. Na višini so pridobili dresniki ob robu
sestoja, v notranjosti je ostajala višina nespremenjena. Meritve smo opravili na štirih merilnih
mestih. Na skrajnem robu sestoja smo namerili 140 rastlin/m2, po višini so bile v nižjem nivoju,
kar je posledica košnje v preteklem letu, torej leta 2016. Stebla še niso olesenela. Na drugem
merilnem mestu smo namerili 119 rastlin/m2, na tretjem 121 rastlin/m2, na četrtem merilnem
mestu smo zabeležili 149 rastlin/m2 z olesenelimi stebli.
Julij: Sestoj se vizualno ni spreminjal. Napredka v višini nismo opazili, prav tako ne moremo
trditi, da se je sestoj prostorsko širil. Meritve so pokazale, da se sestoj znotraj sebe ni gostil.
Mladih rastlin nismo opazili na nobenem od štirih merilnih mest. Ob robu sestoja so se začele
razraščati druge invazivne in plevelne vrste, ki jim je na določenih območjih uspelo prodreti
do 2 m v notranjost sestoja. Gostoto rastlin smo merili štirikrat in dobili rezultate 135, 127,
167 in 137 rastlin/m2. Rezultati so zelo podobni meritvam iz preteklega meseca.
Avgust: V sestoju so bile vidne spremembe že na prvi pogled. Višina tujerodnega invazivnega
dresnika je bila še vedno v dveh nivojih. Višji nivo je imel olesenela stebla, nižji ne. V nižjem
nivoju smo namerili gostoto 117, 137 in 145 rastlin/m2. V nižjem nivoju je bila opravljena ena
meritev, rezultat je 153 rastlin/m2. Večina dresnikov že ima bogato razvite cvetove. S pomočjo
vizualnega pregleda smo ocenili, da so imele rastline na nižjem nivoju rasti manj razvitih
cvetov. Posameznim rastlinam se je listje začelo spreminjati in dobivajo svojo značilno rdeče
– rjavo barvo.
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Slika 6 Višji nivo dresnika v mesecu marcu 2017

Avtorica: Tanja Kovač, 2017.
Slika 7 Dresnik v nižjem nivoju rasti v mesecu aprilu 2017

Avtorica: Tanja Kovač, 2017.
Sklep: Opazovani sestoj je v preteklem letu spreminjal svojo gostoto in videz. Od dveh košenj
v letu 2016 se je jasno videlo, da sta le ti vplivali na gostoto in višino dresnikov v letu 2017. V
letu 2016 so del pokosili konec spomladi, drugi del konec poletja, tretji del je zaradi težjega
dostopa ostal nepokošen. V prvem letu opazovanja, torej v začetku leta 2017 smo na spomladi
košenem nivoju opazili višje in debelejše odmrle nadzemne dele rastlin iz prejšnjega leta, kot
pa na območju s pozno košnjo. Na območju, ki je bilo košeno kasneje, smo namerili tudi večje
gostote rastlin, vendar so bile le te nižje rasti in s šibkejšimi stebli, prav tako je ta del sestoja
zacvetel kasneje. Kljub pozebi v aprilu 2017 si je sestoj hitro opomogel. V maju sta bila vidna
dva nivoja rasti. Na območju pozne košnje so bili dresniki nižji. Območju pomladanske košnje
je po višini enako kot območje, ki ni bilo nikoli košeno. V poletnih mesecih rastline niso več
napredovale v rasti, prav tako nismo opazili novih poganjkov. Zunanjih meja sestoj ni širil, se
je pa znotraj gostil . Na začetku opazovanja je v sestoj vodil krajši kolovoz, ki je bil popolnoma
dostopen. Tekom leta, je postajal vedno bolj zaraščen in nedostopen, saj so ga dresniki začeli
močno zaraščati. Omeniti pa je treba porast tudi drugih plevelnih vrst, ne le dresnikov. Med
njimi izstopa enoletna suholetnica.
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5.1.2 Območje Posavje
Preglednica 2: Gostota dresnikov Posavje 2017

POSAVJE
2017
marec
april
maj
junij
julij
avgust

merilno mesto
1
/
3
21
44
19
48

merilno mesto
2
/
4
29
31
25
23

merilno mesto
3
/
1
41
21
39
39

merilno mesto
4
/
6
37
39
38
32

povprečje
/
4
30
34
30
36

Marec: Območje spremljanja meritev je bilo v površini približno 80 m2. Neposredno ob sestoju
je bila travnata površina, ki je bila redno košena. Na zelenici je bilo jasno vidno, da se je dresnik
širil med travo. Ocenjujemo, da se je na travnatem delu dresnik razširil na približno 60 m2. Te
površine so bile redno košene, zato na njih nismo opravljali meritev, saj za našo raziskavo niso
dajale relevantnih rezultatov. Območje meritev je bilo še prekrito z odpadlim listjem in
olesenelimi deli dresnika iz pretekle rastne sezone, zato novih poganjkov nismo videli. Če smo
listje odstranili, smo videli neposredno ob matični rastlini poganjke visoke do 2 cm, listov še
niso imeli razvitih. Na pokošeni površini, kjer poganjkov ni zatiralo odpadlo listje so bili le ti
lepše vidni, dosegali so višino do 5 cm, imeli so razvite liste temno rdeče barve.
April: Nekaj dni pred terenskim opazovanjem je sestoj prizadela pozeba (21. 4. 2017).
Pomrznili so vsi nadzemni deli, ki so se do zmrzali uspeli razviti. Listi in steblo so se obarvali
oranžno – rjavo, zelene barve nismo videli na nobeni rastlini, prav tako so rastline izgubile
svojo prvotno obliko in se povesile. Opravili smo štiri meritve. V prvi meritvi smo našteli 35
odmrlih nadzemnih delov rastlin in 3 nove poganjke/m2, v drugi meritvi 38 odmrlih nadzemnih
delov rastlin in 4 mlade poganjke/m2, v tretji meritvi 25 odmrlih nadzemnih delov rastlin in en
novi poganjek/m2, v zadnji meritvi pa je bilo zabeleženih 42 odmrlih nadzemnih delov rastlin
in 6 novih/m2.
Maj: Sestoj si je vizualno opomogel po pozebi iz prejšnjega meseca. Stebla odmrlih nadzemnih
delov rastlin so bila še vedno vidna, vendar so nove rastline v prevladi. Sestoj se je prostorsko
razširil, meri približno 100 m2. Opravili smo štiri meritve, lokacije smo izbrali naključno.
Zabeležili smo 21, 29, 41 in 37 rastlin/m2. Gostota dresnikov je lep prikaz, kako si je sestoj hitro
opomogel in dosegel enako gostoto rastlin kot pred pozebo. Trava v neposredni bližini je bila
pred kratkim pokošena, zato v njej nismo videli mladih rastlin dresnika.
Junij: Sestoj je vizualno ostal enak. Meritve so pokazale, da je gostota rastlin rahlo narasla,
vendar nekih večjih, bistvenih sprememb ni. Prav tako je višina dresnikov ostala konstantna,
približno 180 cm. Opravili smo štiri meritve in dobljeni rezultati so 21, 29, 31 in 44 rastlin/m2.
Mladih poganjkov ob vznožju matičnih rastlin nismo opazili. Kot večjo vidno spremembo v
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sestoju lahko omenimo porast več vrst plevelov in prav tako invazivne enoletne suholetnice.
Prej omenjene rastline smo našli po celem sestoju, najbolj goste so bile ob robovih.
Julij: V sestoju ni bilo večjih vizualnih sprememb, višina najvišjih sadik ni presegla 200 cm.
Prostorsko se sestoj ni širil, na območju zelenice je bilo vidnih veliko mladih poganjkov, njihova
gostota je dosegala do 70 rastlin/m2. Na različnih območjih opazovanega sestoja smo izbrali
štiri merilna mesta. Rezultati, ki smo jih dobili so 19, 25, 39 in 38 rastlin/m2. Kljub temu, da je
sestoj na prvi pogled ohranjal obliko je povprečje meritev nakazalo rahel upad rastlin/m2.
Odmrlih nadzemnih delov rastlin nismo videli. Enoletna suholetnica se je še bolj razširila po
robovih sestoja in bujno zacvetela. Na več mestih v notranjosti sestoja smo opazili slak.
Avgust: Sestoj je ohranil podobo preteklega meseca. Bližnja zelenica nekaj časa ni bila košena,
zato so bili mladi poganjki visoki do 10 cm in so imeli razvite liste, ki niso bili več rdeče barve,
ampak so začeli postajati zeleni. V opazovanem sestoju novih poganjkov ni bilo, v prizemeljski
plasti je bilo zelo senčno, zaradi gostega plevela in sklepamo, da je le to vplivalo na rast novih
poganjkov. Zametkov cvetov na odraslih rastlinah nismo opazili. Kot v vseh preteklih mesecih
smo tudi v avgustu opravili štiri meritve gostote dresnikov na kvadratni meter. Dobljeni
rezultati so 48, 23, 39 in 32 rastlin/m2. V primerjavi s preteklimi meseci je bil to najvišji poskok
v gostoti. Vizualni ne moremo trditi da se je sestoj dejansko zgostil, temu v prid je tudi dejstvo,
da pretekli mesec nismo našli novih poganjkov, niti v mesecu opazovanja ne. Močan porast
lahko pripišemo naključno izbranim lokacijam.
Slika 8 Dresnik v mesecu marcu 2017

Avtorica: Tanja Kovač, 2017.
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Slika 9 Dresnik v mesecu maju 2017 okreva po pozebi

Avtorica: Tanja Kovač, 2017.
Sklep: Pol leta meritev v mesečnem intervalu nam je pokazalo trend rasti in spreminjanje
gostote dresnika. Sestoj se je prostorsko rahlo razširil v smeri V in Z. Prav tako se je širil v smeri
proti zelenici, kjer se je dresnik opazno gostil, vendar so ga pogosto kosili. Širil se ni le v smeri
proti Savi, saj ga je fizično omejevala brežina reke. V mesecu aprilu se je zgodila pozeba, ki je
sestoj uničila praktično v celoti. Nadzemni deli rastlin so se povesili in odmrli. Vendar si je
dresnik neverjetno hitro opomogel. Mladike so neposredno po pozebi začele poganjati in v
mesecu dni dosegle zelo podobno gostoto kot pred pozebo. Prav tako je dresnik hitro
pridobival na višini in posledic pozebe v razmaku dveh mesecev skorajda ni bilo več opaziti.
Gostota rastlin je med letom nihala, razlog pa lahko iščemo v sami metodologiji merjenja. Štiri
meritve na mesec so premalo, da bi lahko govorili o res verodostojnih podatkih. Prav tako se
je za zelo subjektivno izkazalo naključno izbiranje lokacije odvzema podatkov. Ob koncu
meseca avgusta dresnik še ni cvetel. Razlog lahko poiščemo v neposredni bližini reke Save, ki
ustvarja malenkost hladnejšo mikroklimo in s tem zamik cvetenja dresnika.
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5.1.3 Območje Vič
Preglednica 3: Gostota dresnikov Vič 2017

VIČ
2017
marec
april
maj
junij
julij
avgust

merilno mesto
1
24
33
36
24
42
24

merilno mesto
2
29
36
20
50
29
44

merilno mesto
3
18
45
41
37
37
47

merilno mesto
4
25
49
29
31
39
36

povprečje
24
41
31
36
37
38

Marec: Proučevan sestoj je imel površino 30 m2. Na eni strani je mejil na zelenico, ki je bila
redno košena. Med travo so bili vidni poganjki, ki so že imeli razvite liste. Po opravljenih
meritvah v sestoju smo ugotovili, da so rastline dosegale večjo gostoto na košeni zelenici. V
opazovanem sestoju je bilo veliko odpadlega materiala iz prejšnje rastne sezone. Olesenela in
posušena stebla so preprečevala dostop svetlobe do tal, zato so bili v notranjosti sestoja
poganjki nižji in še niso imeli razvitih listov. Opravili smo štiri meritve, dobljeni rezultati so 24,
29, 18 in 25 rastlin/m2.
April: Na koncu meseca se je pojavila pozeba, vendar na sestoju ni pustila večjih posledic. V
sestoju je bilo veliko olesenelega odpada iz preteklega leta in le ta je nove poganjke pred
nizkimi temperaturami dobro zaščitil. K zaščiti je prispevalo tudi okoliško grmovje in višja
drevesa v neposredni bližini sestoja. Pomrznile so le rastline z najtanjšimi stebli. Višje rastline,
ki so imele že debelejša stebla so utrpele škodo le na najvišjih delih, počrneli so le posamezni
listi. Vendar je treba omeniti, da so iz kolenc že začeli poganjati novi. Opravili smo štiri meritve
na naključno izbranih mestih. Dobljeni rezultati so 33, 36, 49 in 45 rastlin/m2. Če primerjamo
povprečje preteklega meseca ugotovimo, da se je število rastlin podvojilo.
Maj: Sestoj se je v preteklem mesecu vizualno zelo spremenil. Dresnik je pridobil na višini,
najvišje rastoče rastline so dosegale višino 180 cm. Dresnik se je okrepil, vse rastline znotraj
sestoja so dobile debela stebla. V notranjosti opazovanega območja smo opravili tri meritve.
Dobljeni rezultati so 36, 41 in 29 rastlin/m2. Rezultati so zelo podobni tistim iz meseca aprila,
kar kaže na to, da se dresnik ni več gostil. Četrta meritev je bila opravljena na robu sestoja, na
meji z zelenico, tam smo našteli 20 rastlin. Če primerjamo gostoto v mesecu marcu in mesecu
maju vidimo da gostota košenega dresnika upada.
Junij: Opazovano območje smo pregledali in ocenili vidne spremembe. V višini sestoj ni
bistveno napredoval, najvišje sadike so bile visoke med 180 cm in 200 cm. Barva listov je bila
temno zelena, cvetovi se še niso razvili. Mladik v sestoju nismo opazili, našli smo jih na bližnji
košeni zelenici. Tu so bili poganjki visoki do 5 cm in so imeli razvite rdeče liste. Ocenjujemo, da
dresniki ki so redno košeni, enkrat mesečno, dosegajo večje gostote na m2, kot pa sestoj, ki ni
košen in vanj antropogeni vplivi ne posegajo. Opravili smo štiri meritve. Dobljeni rezultati so:
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24, 50, 37in 31 rastlin/m2. Povprečna gostota znaša 36 sadik/m2. Povprečje se v primerjavi s
preteklim mesecem ni bistveno spremenilo, kar je potrdilo našo vizualno oceno, da se znotraj
sestoja večje spremembe ne dogajajo več.
Julij: Dresniki v opazovanem sestoju so se začeli vizualno spreminjati. Posameznim rastlinam
so se začeli tvoriti cvetovi, vendar še niso bili popolnoma razviti. Prav tako jih še niso imele vse
rastline. Novih, mladih dresnikov v podrasti nismo opazili, mladih poganjkov prav tako nismo
opazili na zelenici, saj je bila nedavno pokošena. Naključno smo izbrali štiri mesta, na katerih
smo opravili meritve. Dobljeni rezultati so: 42, 29, 37 in 39 rastlin/m2. Povprečna gostota znaša
37 rastlin/m2.
Avgust: V sestoju so se v preteklem mesecu dogajale večje spremembe. Celoten sestoj je
zacvetel, mnogocvetna socvetja so bila v celoti odprta. Nižje rastoče rastline s tanjšimi stebli
cvetov niso imele razvitih. Bujni beli cvetovi odraslih rastlin so privabljali čebele in druge
opraševalce. Višina obstoječih rastlin se ni spremenila, prav tako novih poganjkov nismo našli.
Tudi ta mesec smo opravili štiri meritve. Na naključno izbranih mestih smo našteli 24, 44, 47
in 36 rastlin/m2. Večje gostote so bile ob robu sestoja, kot v notranjosti. Povprečje gostote
rastlin/m2 se bistveno ni spremenilo, saj znaša ta mesec 38, pretekli mesec pa 37 rastlin/m2.

Slika 10 Sestoj v mesecu aprilu 2017

Avtorica: Tanja Kovač, 2017.
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Slika 11 Sestoj v mesecu juniju 2017

Avtorica: Tanja Kovač, 2017.
Sklep: Sestoj se je tekom leta močno spreminjal. Rastline so pridobivale na višini do meseca
junija, prav tako se je sestoj do takrat gostil. Kasneje novih poganjkov nismo več opazili.
Najvišje rastline so dosegle višino do 200 cm. Prostorsko se sestoj ni širil, na eno strani ga je
omejevala košena zelenica, na ostalih straneh je v neposredni bližini nekaj grmovnic in dreves.
Proti njim se dresnik ni širil, kljub temu da je imel ugodne pogoje. V sam sestoj se niso širile
razne plevelne vrste, tako kot v drugih opazovanih sestojih. Tu je podrast čez celo leto ostala
nespremenjena oz. razen dresnika drugih rastlin niti ni bilo. Sestoj je hitro zacvetel, v juliju so
bili vidni zametki cvetov, v avgustu pa je popolnoma zacvetel. Šibkejše, nižje rastline socvetij
niso tvorile.
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5.1.4. Območje Rudnik
Preglednica 4: Gostota dresnikov Rudnik 2017

RUDNIK
2017
Marec
April
Maj
junij
Julij
Avgust

merilno mesto
1
23
27
28
21
30
33

merilno mesto
2
23
29
19
32
33
25

merilno mesto
3
15
24
32
30
27
35

merilno mesto
4
28
36
34
31
31
30

povprečje
22
29
28
29
30
31

Marec: Sestoj je imel površino približno 30 m2. Znotraj sestoja so rasli dresniki v manjših
sestojih, v krogu okoli matične rastline. Med njimi ni bilo posameznih rastlin. Meritve smo na
izbranem območju opravljali vsak mesec, vedno smo merili na naključno izbranih štirih
merilnih mestih. Dobljeni rezultati za mesec marec so 23, 23, 15 in 28 rastlin/m2. Novi poganjki
so bili visoki do 15 cm, imeli so lepo razvite temno rdeče liste. Znotraj sestoja je bilo vidnih
veliko odmrlih nadzemnih delov rastlin iz preteklega leta.
April: V drugem delu meseca se je pojavila pozeba, ki pa večje škode na dresnikih ni pustila.
Najvišje rastline, ki so merile do 120 cm so imele poškodovane vrhove in najvišje ležeče liste.
Na kolencih listov je bilo lepo razvidno, da bodo iz njih pognali novi in da si bo rastlina v celoti
opomogla. Na nižje rastočih rastlinah pozeba ni pustila vizualnih posledic. Spet smo opravili
štiri meritve. Dobljeni rezultati so: 27, 29, 24 in 36 rastlin/m2. Skupno torej 116 rastlin, od tega
je bilo 28 poganjkov še mladih, do višine 5 cm. Listi na mladih poganjkih še niso bili razviti. V
primerjavi s preteklim mesecem povprečna gostota rastlin narašča, kar je bilo tudi
pričakovano.
Maj: Sestoj se je vizualno spreminjal, viden je bil izrazit poskok v rasti. Najvišje sadike so merile
do 250 cm. Spremembe v gostoti po vizualnem pregledu nismo opazili. Prav tako se dresnik ni
širil med grmički v katerih je rasel. Podatki, ki smo jih dobili z meritvami so: 28, 19, 32 in 34
rastlin/m2. V podrasti smo našteli 7 novih poganjkov, ki so vključeni v podatke. V povprečju se
je število dresnikov znižalo za eno rastlino. Treba je poudariti, da smo na mesec opravli le 4
meritve, lokacije smo izbirali naključno, tako da lahko upad pripišemo izbiri lokacije meritve in
pa tudi pomanjkljivi metodi.
Junij: V primerjavi s preteklim mesecem se sestoj vizualno ni spremenil. Kljub temu, da sestoja
prostorsko ni nič omejevalo nismo opazili novih rastlin znotraj gričkov v katerih je dresnik rasel.
Prav tako med grmički ni bilo novih rastlin. V višini najvišjih sadik nismo opazili razlike, najvišji
dresniki so bili visoki do 250 cm. Zametki cvetov še niso bili vidni, prav tako v podrasti ni bilo
novih poganjkov. Med posameznimi grmički je močno porasla in se zgostila zlata rozga in
enoletna suholetnica. Opravljene so bile štiri meritve, rezultati so sledeči: 21, 32, 30 in 31
rastlin/m2. Povprečje je enako kot meseca maja.
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Julij: Sestoj se je vizualno spremenil, velika večina dresnikov je zacvetela. Rastline so tvorile
bogata bela socvetja, ki so privabljala čebele. V višini ni razlike v primerjavi s preteklim
mesecem. Prav tako v podrasti nismo opazili novih poganjkov. Rezultati merjenja bistveno niso
odstopali od meseca junija. V povprečju se je sestoj zgostil na 30 rastlin/m2, kar je za eno
rastlino več kot v mesecu juniju. Rezultati štirih meritev so 30, 33, 27 in 31 rastlin/m2.
Avgust: Nekaj rastlin v sestoju še vedno ni cvetelo, vendar je opazno da se doba cvetenja
zaključuje. Listi so bili še vedno intenzivno zelene barve. Spremembe v višini ni bilo, prav tako
se ni spreminjala višina najvišjih rastlin. Opravljene so bile štiri meritve, ki potrjujejo vizualno
oceno. Rezultati štetja dresnikov so: 33, 25, 35 in 30 rastlin/m2. Rezultati so si zelo podobni s
preteklimi meseci.
Slika 12 Sestoj v mesecu marcu 2017

Avtorica: Tanja Kovač, 2017.
Slika 13 Sestoj v mesecu juniju 2017

Avtorica: Tanja Kovač, 2017.
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Sklep: Prostorsko gledano sestoj skozi prvo leto merjenja, torej leta 2017, ni doživel večjih
sprememb. Sestoj v skupni površini 30m2 je tvoril več grmičkov, ki so bili drug od drugega
ločeni za cca. od 50 do 90 cm. Med samimi grmički skozi celo leto nismo opazili novih rastlin,
kar kaže na to, da se stoj prostorsko ni širil. Znotraj sestoja smo opažali razlike v gostoti. Le te
so bile še posebej intenzivne v prvih mesecih rasti. Sestoj se je najintenzivneje gostil in vizualno
spreminjal med mesecem marcem in majem. Kasneje je bilo novih poganjkov manj oziroma
jih sploh ni bilo. Prav tako se je višina rastlinam spreminjala do meseca junija, kasneje niso več
pridobivale na višini. V mesecu aprilu se je pojavila pozeba, ki je poškodovala le vrhnje dele
najvišjih rastlin. Le ti so si hitro opomogli, prihodnji mesec posušenih listov ni bilo več, na
njihovem mestu so pognali novi. Sestoj je hitro zacvetel, v mesecu juliju in cvetel še naslednji
mesec, ko smo prenehali z opazovanjem sestoja.
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5.2 Gostota dresnikov po mesecih: leto 2018
5.2.1. Območje Dragočajna
Preglednica 5: Gostota dresnikov Dragočajna 2018

DRAGOČAJNA
2018
marec
april
maj
junij
julij
avgust

merilno mesto
1
/
154
184
192
190
193

merilno mesto
2
/
92
98
95
96
96

merilno mesto
3
/
56
45
53
42
40

merilno mesto
4
/
84
88
93
95
96

povprečje
/
97
104
108
106
106

Marec: V začetku meseca je površje prekrivala še snežna odeja, zato v času naših meritev, ki
so potekale v zadnjem tednu meseca, mladih dresnikov še ni bilo.
April: V letu 2017 smo lokacije, kjer smo šteli rastline dresnika na m2 vsak mesec izbirali
naključno. Tekom leta je izbrana metoda pokazala nekaj negativnih plati. Bolj ko se je sestoj
gostil, težje smo dostopali v notranjost, zato smo izbirali lokacije bolj v zunanjem delu sestoja,
kar pa zmanjša objektivnost podatkov. V letu 2018 smo se odločili spremeniti metodo. Za
vsako opazovano lokacijo smo izdelali po 4 merilne kvadrate v površini 1 m2 in jih namestili na
naključna mesta, kjer so ostali vseh 6 mesecev merjena. Na prvi pogled se je sestoj v primerjavi
z letom 2017 zelo spremenil, kljub temu da se je rastna doba šele pričela. Sestoj se med letom
2017 ni bistveno prostorsko širil, v začetku rasti v letu 2018 pa smo opazili večje spremembe.
Novi poganjki so poganjali na območjih, kjer dresnika v preteklem letu ni bilo. Nove poganjke
smo opazili že čisto pri robu ceste, ki je v neposredni bližini sestoja. Prav tako so v rob sestoja
navozili večji kup prsti, ki ga začele poraščati mlade rastline dresnika in se širijo na vse smeri
od kupa prsti. Sklepamo lahko, da je bila zemlja že pred transportom okužena z rizomi
dresnika. Sestoj je bil v letu 2016 dvakrat košen in posledično so bili v začetku leta 2017 vidni
trije nivo rasti. Tekom leta sta bila vidva dva nivoja. Zanimivo je to, da sta v pričetku leta 2018
še vedno vidna dva nivoja rasti sestoja. Opravili smo štiri meritve. Prvi kvadrat smo
pozicionirali na območje nižjega nivoja rasti. Tu smo našteli 154 rastlin/m2, visokih do 40 cm.
Rastline na tem območju so bile najnižje, imele so najtanjša stebla, vendar so dosegale
največjo gostoto rastlin na m2. Drugo merilno mesto smo izbrali na območju, kjer je dresnik
rasel v višjem nivoju. Tu smo namerili 92 rastlin/m2. Tretje merilno mesto smo postavili na
območje, kjer leta 2017 dresnika še ni bilo in je letos razširjen na novo. Sadike so bile visoke le
2 cm. Zadnje merilno mesto smo locirali ob rob novo navoženega kupa prsti. Tu smo našteli
84 rastlin/m2, visoke pa so bile do 100 cm.
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Maj: V času med našimi meritvami je bil del sestoja, kjer dresnik raste v nižjem nivoju pokošen.
Pokošeno je bilo le manjše območje, vendar ravno tam, kjer smo imeli postavljen kvadrat za
opazovanje. Naprava pri košnji ni bila poškodovana, zato smo jo prestavili 4 m globlje v sestoj.
Izbrali smo območje v nižjem nivoju rasti, ki je vizualno najbolj spominjalo pa prvotno izbrano
območje. Tu smo namerili 184 rastlin/m2. Celoten nivoje imel približno isto višino, to je okoli
130 cm, stebla so bila zelo tanka, spominjala so na vejice. Podrasti ni bilo, saj je bil dresnik tako
gost, da svetloba do tal ni prihajala. Listi na spodnjem delu rastlin so zaradi pomanjkanja
svetlobe začeli rumeneti. Kljub slabšim pogojem za rast je bilo novih poganjkov zelo veliko. Na
drugem merilnem mestu smo prešteli 98 rastlin/m2. Na tretjem merilne mestu, ki je bilo na
novo poraslem območju smo našteli 45 rastlin/m2, kar je manj kot pretekli mesec. Rastline so
izgledale šibke, listje je rumenelo in dobivalo pike. Kljub temu, da so bile večje rastline
poškodovane, smo opazili kar nekaj novih dresnikov, ki niso kazali znakov bolezni. Na zadnjem
merilnem območju smo namerili 88 rastlin/m2. Po vizualnem pregledu smo ugotovili, da je
dresnik na tem delu sestoja zelo napredoval v rasti, saj je bil visok že okoli 180 cm.
Junij: Del sestoja, tistega ki je rasel na nižjem nivoju rasti so v celoti pokosili. Novi poganjki so
bili visoki do 40 cm. Gostota rastlin je bila 190 na m2 . V primerjavi s preteklim mesecem je
ostala gostota zelo podobna. Novih rastlin ni bilo, stebla obstoječih pa so bila zelo tanka. Na
drugem merilnem mestu so dresniki dosegali najvišjo višino, do 250 cm. Tu smo našteli 95
rastlin/m2. Stebla so bila močna in debela. Na tretjem merilnem mestu smo našteli 53
rastlin/m2, kar je nekoliko več kot meseca maja, vendar so bile rastline na prvi pogled šibke,
listi so bili rdečkaste barve in imeli so veliko temnih pik. Na četrtem merilnem mestu je bilo
nekaj vizualnih sprememb. Dresnik je nekoliko pridobil na višini, prav tako se je malenkost
zgostil. Na tem merilnem mestu smo našteli 95 rastlin/m2.
Julij: Opazovani sestoj ni doživljal več večjih vizualnih sprememb. Območje ki so ga pred
mesecem dni pokosili se je spreminjalo, dresniki so bili visoki do 100 cm. Opazili smo, da
dresnik v poletnih mesecih ne raste več tako hitro kot na začetku rastne sezone. Našteli smo
190 rastlin/m2. Na drugem merilnem mestu smo našteli 96 rastlin/m2, na tretjem 42
rastlin/m2. Na slednjem smo opazili upad, saj je gostota upadla za 11 rastlin. Novih poganjkov
ni bilo, pike na listih so ostale. Na zadnjem merilnem mestu smo našteli 95 rastlin. V primerjavi
s preteklim mesecem se na tem območju dresnik ni več gostil, niti ni pridobival na višini.
Avgust: Večjih vizualnih sprememb pri obhodu sestoja nismo opazili. V višini niso napredovale
rastline na nobenem od dveh nivojev rasti. Nikjer nismo opazili novih poganjkov. Del dresnikov
je začel cveteti, vendar so bili cvetovi opazni le na višjem nivoju rasti, torej pri dresnikih, ki so
bili nazadnje košeni pomladi leta 2016. Dresniki, ki so bili košeni v mesecu juniju 2018 niso
cveteli, prav tako ne dresniki, ki so bili na novo razširjeni. Opravili smo štiri meritve. Rezultati
so sledeči, 193, 96, 40 in 96 rastlin/m2. Povprečje je enako kot meseca julija, torej 106
rastlin/m2.
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Slika 14 Na novo navožen kup prsti, 2018

Avtorica: Tanja Kovač, 2018.
Sklep in primerjava med letoma 2017 in 2018:
Opazovani sestoj v Dragočajni je v letu 2018 doživel precej vizualnih in tudi prostorskih
sprememb. V primerjavi z letom 2017 se je prostorsko razširil na prej neporasla območja.
Pripeljan je bil večji kup zemljine, ki je po naši oceni že vsebovala z rizomi okuženo prst, saj se
je po celotnem nasipu in v njegovi neposredni bližini dresnik hitro in intenzivno širil. V letu
2016 je bil sestoj dvakrat košen. En del je bil košen v pomladnem času, drugi del v pozno
poletnem času. Zanimivo je, da so bili različni nivoji rasti, kot posledica košnje vidni ne le v letu
2017, pač pa tudi v letu 2018. Na pomladi košenem območju so bile rastline višje, imela so
močnejša olesenela stebla in so cvetela v poletnih mesecih. Na območju, ki je bilo košeno
kasneje, so rastline dosegale bistveno višje gostote, vendar so bile rastline vizualno šibkejše, s
tanjšimi stebli in so kasneje zacvetele. Nivo z nižjo višino je bil v letu 2018 ponovno pokošen,
kar posledično vpliva na merodajnost rezultatov. Kljub košnji so si dresniki hitro opomogli.
Neposredno za tem, so začele poganjati nove rastline, ki so tudi hitro pridobivale na višini.
Rastline so bile zaradi košnje vidno šibkejše, stebla so bila zelo tanka, vendar je bila gostota
rastlin z vsako košnjo višja. Sklepamo lahko, da nekontrolirana in neredna košnja rastline
fizično oslabi, vendar močno poveča njihovo število. Po ustnem pripovedovanju gospoda
Kadivca je bil sestoj v preteklosti še večji. Na željo krajanov je občina Medvode odstopila del
sestoja krajevni skupnosti za namen spuščanja daljinsko vodenih letal. Krajani so v daljšem
časovnem obdobju dobljeni del sestoja redno kosili, vsaj dvakrat mesečno. Na tem območju
je zdaj urejen travnik povsem brez dresnikov. Iz predstavljenega primera lahko sklepamo, da
se z vztrajnostjo in z dosledno košnjo, vsaj začasno lahko znebimo tujerodnega invazivnega
dresnika. Opazovani sestoj se je na manjšem območju v letu 2018 začel prostorsko širiti. Tam
smo namestili enega izmed merilnih kvadratov. Tekom leta je dresnik prostorsko napredoval
in se gostil, vendar so bile sadike vizualno oslabljene. Listi so se barvali v rjavo rdeče odtenke
in na njih smo opazili več črnih pik. Sklepamo, da je dresnike napadla bolezen, ki je sami nismo
znali določiti. Širitev obolelih sadik je za prihodnje leto vprašljiva.
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Slika 15 Povprečje gostote dresnikov v Dragočajni

5.2.2. Območje Posavje
Preglednica 6: Gostota dresnikov Posavje 2018

POSAVJE
2018
Marec
April
Maj
junij
Julij
Avgust

merilno mesto
1
/
18
17
13
12
12

merilno mesto
2
/
16
12
12
11
10

merilno mesto
3
/
14
18
11
11
11

merilno mesto
4
/
8
10
8
7
7

povprečje
/
14
14
11
10
10

Marec: V začetku meseca marca je bil na proučevanem območju sneg, posledično novi
poganjki še niso bili vidni.
April: Rastna doba dresnikov se je pričela. Prostorsko je sestoj obsegal enako površino kot leta
2017, ne moremo trditi, da se je sestoj prostorsko razširil. Znotraj sestoja smo opazili veliko
odmrlega, olesenelega odpada iz preteklega leta. Znotraj sestoja se je zelo razširilo travniško
rastje in druge invazivne rastline, ki tvorijo gosto in visoko podrast. Znotraj nje nismo nikjer
opazili novih, mladih poganjkov. Dresniki so bili visoko okoli 100 cm, le par sadik je bilo visokih
do 150 cm. V neposredni bližini sestoja se je nahajala zelenica, ki je bila redno košena. V travi
smo opazili veliko mladih sadik z rdečimi listi, rastli so do višine 50 cm. Njihova stebla so bila
tanjša, kot pri rastlinah v matičnem sestoju. Znotraj zelenice smo locirali nov sestoj, ki ga leta
2017 še ni bilo. Zajemal je površino okoli 12 m2. V tem sestoju nismo merili gostote dresnikov,
saj je bil redno košen. Znotraj primarnega sestoja smo namestili štiri merilne naprave. Prvi dve
merilni mesti sta bili v notranjosti sestoja, drugi dve merilni mesti pa bolj pri robu. Rezultati
štetja dresnikov so: 18, 16, 14 in 8 rastlin/m2.
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Maj: Sestoj je bil precej visok. Najvišje rastline so bile v notranjosti sestoja, dosegale so višino
do 230 cm. Znotraj sestoja je bilo veliko drugega rastja in raznih trav. Travnata podrast je bila
zelo gosta, tako da do tal svetloba praktično ni pronicala. V podrasti nismo našli nobene nove
rastline dresnika. Mladi poganjki so bili opaženi le ob robu sestoja, kjer so imeli na razpolago
več svetlobe. Prvi dve meritvi, opravljeni v notranjosti sestoja sta nam dali rezultat 17 in 12
rastlin/m2. Rezultat kaže na upad in odmiranje dresnikov. Na robnih merilnih mestih smo
našteli 18 in 10 rastlin/m2 kar je rahla zgostitev v primerjavi s preteklim mesecem. Sestoj v
bližnji zelenici je bil pred kratkim pokošen. Nove mladike so bile visoke 15 cm in so imele
razvite rdeče obarvane liste.
Junij: Sestoj se je vizualno močno spreminjal in znotraj njega so se dogajale večje spremembe.
Razni pleveli, trave in druge invazivne rastline so sestoj preraščale do te mere, da je dresnik
ostajal v manjšini. Dresniki, ki so uspevali ob robu sestoja so bili visoki okoli 40 cm, kar je bila
enaka višina kot so jo dosegale trave, ki so pretekli mesec še tvorile podrast. Opravili smo štiri
meritve, dobljeni rezultati so: 13, 12, 11 in 8 rastlin/m2. Rezultati kažejo na precejšnje
zmanjšanje dresnikov na vseh merilnih mestih. Prav tako je upad razviden iz mesečnega
povprečja, ki se je iz 14 rastlin/m2 znižalo na 11 rastlin/m2.
Julij: Drastične spremembe, ki so se v sestoju dogajale zadnje tri mesece so se počasi umirile.
Trave in pleveli so upočasnili svojo rast in niso napredovali tako intenzivno kot pretekli mesec.
Na višini dresnik ni pridobival, prav tako nismo opazili novih poganjkov. Med travami je
izstopal slak, ki je ovijal vsaj polovico dresnikov. Štiri meritve so nam dale sledeče rezultate:
12, 11, 11 in 7 rastlin/m2. Razviden je upad dresnikov, vendar manj intenzivno kot pretekli
mesec. Mesečno povprečje se je zmanjšalo iz 11 rastlin/m2 na 10 rastlin/m2.
Avgust: Sestoj se vizualno ni spreminjal. Zametkov cvetov še ni bilo vidnih, zato sklepamo, da
dresniki to leto sploh ne bodo zacveteli. Razlog za to vidimo v travah in plevelih ki so prerasli
sestoj in dresnike spravili v manjšino. Trave se več niso gostile, niso pridobivale na višini, začele
pa so cveteti. Dresnik se ni več višal, novih poganjkov nismo opazili. Rezultati meritev so
sledeči: 12, 10, 11 in 7 rastlin/m2. Povprečje ostaja enako kot pretekli mesec.
Sklep in primerjava med letoma 2017 in 2018:
Opazovani sestoj ob Savi v četrtni skupnosti Posavje je v opazovanih letih doživel veliko tako
prostorskih, fizičnih in vizualnih sprememb. V prvem letu opazovanja, torej v letu 2017, so
dresniki vzklili kasneje kot na drugih merilnih območjih, v mesecu marcu mladik še ni bilo.
Naslednji mesec je tujerodne invazivke poškodovala pozeba, ki je naredila precej škode.
Odmrli so praktično vsi nadzemni deli, vendar so v prihodnjih mesecih hitro pridobili na gostoti
in višini, posledic pozebe več ni bilo opaziti. Sestoj se je prostorsko širil, vendar nove rastline z
nastopom poletnih mesecev niso več vzklile, prav tako se dresnik ni več višal. V poletnih
mesecih smo opazili porast drugih plevelnih vrst in invazivnih rastlin, med katerimi prevladuje
enoletna suholetnica. Sestoj v zadnjem mesecu opazovanja, torej v mesecu avgustu še ni
cvetel. Gostota rastlin na m2 se je med marcem in avgustom povečala iz 4 rastlin/m2 na
36rastlin/m2. V letu 2018 se je sestoj soočal z večjimi in bolj drastičnimi spremembami. Enako
kot leto pred tem, ga v marcu še ni bilo, razlog je v še prisotni snežni odeji. Aprila je sestoj
pričel z rastno dobo, vendar so posamezne sadike nižje kot leta 2017. V notranjosti sestoja
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smo že v pomladnih mesecih opazili povečanje plevelnih vrst. V mesecu maju nismo opazili
nobenega novega poganjka dresnika, kar za ta čas ni običajno. Prav tako smo na konstantnih
merilnih mestih v notranjosti sestoja opazili odmiranje rastlin in posledično zmanjšanje le teh.
V notranjosti sestoja je bilo veliko plevelov in trav. Ob robu sestoja se je dresnik še vedno
gostil, saj pleveli tam niso bili tako visoki, kot v notranjosti. V poletnih mesecih smo zabeležili
upad rastlin na vseh merilnih mestih, dresnik se prostorsko ni širil. Znotraj sestoja se je močno
razširil slak, ki je ovijal precejšen del rastlin. Povprečna gostota dresnikov je med mesecem
aprilom in avgustom upadla iz 14rastlin/m2 na 10 rastlin/m2. Sestoj tudi drugo leto opazovanja
ni cvetel.
Slika 16 Sestoj že v pomladnih mesecih leta 2018 preraščajo trave

Avtorica: Tanja Kovač, 2018.
Slika 17 Povprečje gostote dresnikov, Posavje
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Slika 18 Rezultati kartiranja spremembe gostote in prostorske širitve sestoja v Posavju

5.2.3. Območje Vič
Preglednica 7: Gostota dresnikov Vič 2018

VIČ
2018
marec
april
maj
junij
julij
avgust

merilno mesto
1
/
28
35
45
45
45

merilno mesto
2
/
39
46
52
51
51

merilno mesto
3
/
21
39
39
39

merilno mesto
4
/
35
47
55
56
55

povprečje
/
33
40
48
48
48

Marec: V začetku meseca marca je bil na proučevanem območju sneg, posledično novi
poganjki še niso bili vidni.
April: Sestoj se je v primerjavi z letom 2017 zgostil in tudi prostorsko razširil. V letu 2017 se je
širil na bližnjo zelenico, kjer ga niso kosili redno, zato je razvil močna in debela stebla, ki jih s
strojno opremo niso mogli pokositi, zato so ga pustili, da se je širil v zelenico. V začetku leta
2018 smo mlade rastline opazili med travo na zelenici, sklepamo da se bo prostorsko širil tudi
to opazovano leto. Dresniki v sestoju so dosegali višino do 120 cm in so imeli debela stebla. V
podrasti smo opazili kar nekaj novih poganjkov. V sestoj smo umestili štiri merilne naprave, ki
imajo površino 1m2. Znotraj kvadratov smo na prvem merilnem mestu našteli 28 rastlin/m2,
na drugem merilnem mestu 39 rastlin/m2, na tretjem 21 rastlin/m2 in na četrtem merilnem
mestu 35 rastlin/m2.
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Maj: Sestoj se je vizualno zelo spreminjal. Dresniki so zrasli, najvišji so merili do 210 cm. Zaradi
višine rastlin in njihove goste olistanosti je sestoj izgledal zelo prostorsko razširjen, čeprav
večjih sprememb v prostoru ni bilo. V začetku meseca se je v neposredni bližini sestoja odvijal
večji glasbeni dogodek (Dan Mestnega Loga) in ljudje so hodili po rastlinah v sestoju.
Posledično je bilo nekaj dresnikov v merilnih kvadratih poteptanih oz. kako drugače
poškodovanih. Dva od štirih merilnih kvadratov sta bila odtujena, zato smo namestili nova.
Trudili smo se ju locirati na mesto, kjer sta stala predhodnika, vendar z gotovostjo ne moremo
trditi, da nam je uspelo. Znotraj kvadratov smo šteli rastline in dobljeni rezultati so: 35, 46, 30
in 47 rastlin/m2. Vidimo, da se je števili novih dresnikov povečalo na vseh merilnih mestih.
Prav tako smo v podrasti opazili veliko novih poganjkov.
Junij: Sestoj se je še vedno vizualno spreminjal. Sadike so še vedno pridobivale na višini, najvišji
dresniki so bili visoki do 250 cm. Višina sadik je znotraj sestoja variirala. V bližini sestoja je bilo
nekaj visokih dreves in grmovnic, ki so na sestoj večji del dneva metale senco, vendar dresnika
pri rasti in razširjanju to ni oviralo. V podrasti nismo opazili novih poganjkov. Prav tako v
podrasti ni bilo veliko drugih trav, plevelov in drugih invazivnih rastlin. Opravili smo štiri
meritve, rezultati so sledeči: na prvem merilnem mestu smo zabeležili 45 rastlin/m2, na
drugem 52 rastlin/m2, na tretjem 39rastlin/m2 in na četrtem 55 rastlin/m2. V povprečju je to
48 dresnikov na m2. Vidimo, da se je število rastlin izrazito povečalo na vseh merilnih mestih.
V preteklem mesecu je bilo povprečje 40 rastlin/m2, v mesecu juniju se je število povečalo za
8 rastlin.
Julij: Dresnik je v juliju cvetel. Posamezne rastline so tvorile bogata bela mnogocvetna
socvetja. Višina dresnikov je ostala enaka kot pretekli mesec. V podrasti nismo našli novih
poganjkov. Dresnik na bližnji zelenici je bil redno košen, zato se sestoj prostorsko ni širil v smeri
jug, na severni strani ga je omejevalo grmičevje in posamezna drevesa, zato širitve v to smer
prav tako ni bilo. Znotraj merilnih mest smo prešteli posamezne rastline. Rezultati so: 45, 51,
39, 56 rastlin/m2. Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da v gostoti dresnikov znotraj sestoja ni
bilo bistvenih razlik. Na enem merilnem mestu smo zabeležili eno rastlino več, na enem
merilnem mestu eno rastlino manj, na dveh mestih je število dresnikov ostalo nespremenjeno.
Avgust: Dresnik je v avgustu še vedno cvetel. Novih poganjkov v podrasti nismo opazili, prav
tako v višini dresniki niso napredovali. Rezultati štetja posameznih rastlin na m2 so sledeči: 45,
51, 39 in 55. Vidimo, da so rezultati zelo podobni tistim iz preteklega meseca. Na treh merilnih
mestih ostaja število rastlin nespremenjeno, le na enem smo zabeležili eno rastlino manj.
Povprečje 48 rastlin/m2 ostaja zadnje tri mesece nespremenjeno.
Sklep in primerjava med letoma 2017 in 2018: Proučevani sestoj na Viču se je med letoma
2017 in 2018 vizualno in prostorsko spreminjal. V prvem proučevanjem obdobju se je rastna
sezona začela v mesecu marcu. Naslednji mesec je dresnike prizadela pozeba, vendar na
izbranem sestoju večjih posledic nismo opazili. Pomrznili so le najšibkejši predstavniki
dresnikov in posamezni deli višjih rastlin. Iz kolenc so se kmalu po pozebi začeli razvijati novi
listi. V mesecu maju je dresnik še vedno pridobival na višini, stebla najmočnejših rastlin so s
vidno krepila, opazili smo nekaj novih mladik. V mesecu juliju smo opazili prve zametke cvetov,
naslednji mesec je sestoj že bogato cvetel. Medonosna mnogocvetna socvetja so privabljala
veliko opraševalcev. V primerjavi z drugimi proučevanimi območji se v sestoj na Viču ne širijo
34

druge invazivne vrste, prav tako nismo opazili plevelov in trav. Sestoj se prostorsko ni širil, se
je pa znotraj samega sebe gostil. Povprečna gostota se je med marcem in avgustom povečala
iz 24 rastlin/m2 na 38 rastlin/m2. V drugem letu proučevanja, torej leta 2018 se je rastna
sezona zaradi snežne odeje zamaknila za en mesec. Že v pomladnih mesecih smo opazili, da je
bil sestoj prostorsko razširjen. Na območju bližnje zelenice sestoj ni bil redno košen. Ko so
stebla postala predebela in preveč razrasla za košnjo, so se posamezne invazivke začele širiti
na travnik. V pomladnih mesecih smo opazili tudi večje vizualne spremembe v primerjavi z
letom 2017. Najvišje sadike so bile višje, bolj bogato olistane, v podrasti pa smo naštejeli več
mladik. Med opravljanjem meritev smo naleteli na tehnične težave, saj se je v neposredni
bližini odvijal večji glasbeni dogodek. Obiskovalci so posamezne rastline v sestoju pohodili, dva
merilna kvadrata pa sta bila odtujena. Nova smo poskušali locirati na mesto prvotnih
kvadratov. V mesecu juliju je sestoj zacvetel, prav tako so bili cvetovi vidni še v mesecu
avgustu. Gostota dresnikov se je tekom drugega merilnega obdobja povečala iz 33 na 48
rastlin/m2.
Slika 19 Povprečje gostote dresnikov, Vič
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Slika 20 Rezultati kartiranja spremembe gostote in prostorske širitve sestoja na Viču

5.2.4. Območje Rudnik
Preglednica 8: Gostota dresnikov Rudnik 2018

RUDNIK
2018
marec
april
maj
junij
julij
avgust

merilno mesto
1
/
17
19
16
15
15

merilno mesto
2
/
21
24
18
18
18

merilno mesto
3
/
24
25
22
20
19

merilno mesto
4
/
19
22
18
18
18

povprečje
/
20
23
19
18
18

Marec: V začetku meseca marca je bil na proučevanem območju še sneg, posledično novi
poganjki niso bili vidni.
April: Proučevani sestoj je obsegal površino približno 30 m2. V primerjavi z letom 2017 se
sestoj prostorsko ni širil. Znotraj sestoja so bili šopi dresnika točkasto locirani. Znotraj šopa je
bilo več posameznih rastlin, med šopi pa novih, mladih poganjkov nismo opazili. V neposredni
bližini proučevanega območja je bil večji sestoj, ki je v primerjavi z letom 2017 zelo spremenil
vizualno podobo. Sestoj se je zelo zgostil in se prostorsko širil. Znotraj izbranega proučevanega
sestoja smo opravili štiri meritve. V prvem šopu je bilo 17 rastlin/m2, v drugem 21rastlin/m2,
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v tretjem 24 rastlin/m2, v četrtem 19 sadik/m2. Na treh merilnih mestih smo opazili do 1 cm
visoke nove poganjke, na prvem merilnem mestu pa mladih sadik nismo zaznali. Odmrli
oleseneli nadzemni deli iz pretekle rastne sezone so bili vidni pri vseh štirih opazovanih šopih.
Stebla dresnikov v letu 2018 so v primerjavi z ostalimi proučevanimi sestoji zelo debela. Večina
rastlin je imela že v mesecu aprilu zelo visoke poganjke, dosegali so višino do 200 cm.

Maj: Sestoj se je vizualno zelo spreminjal. Najvišje rastline so bile visoke do 260 cm. Sestoj v
bližini se je zgostil do te mere, da je preraščal okoliško hišo, najvišji poganjki so bili celo višji
od strehe. Opravljene so bile štiri meritve. Dobljeni rezultati so: 19, 24, 25 in 22 rastlin/m2. Na
vseh območjih se je dresnik v primerjavi s preteklim mesecem zgostil. Tudi na merilnem
območju 1, kjer v prejšnjem mesecu nismo videli novih mladik. Olesenelih delov iz leta 2017
več nismo videli. Novih poganjkov v podrasti nismo opazili na nobenem merilnem območju.
Junij: Sestoj se je vizualno še vedno spreminjal. Najvišje rastline so bile visoke do 320 cm.
Zaradi višine in košatih listov je sestoj izgledal zelo gost. Meritve so odražale ravno drugačne
rezultate. Znotraj merilnih kvadratov smo našteli 16, 18, 22 in 18 rastlin/m2. Na vseh štirih
merilnih mestih je dresnikov manj kot pretekli mesec. Rastline niso izgledale bolne, na listih ni
bilo znamenj bolezni, niso se sušili in niso spreminjali barve. Odmrli nadzemni deli rastlin niso
bili vidni. Sklepamo, da je do upada prišlo zaradi pomanjkanja svetlobe, saj so rastline zelo
visoke in močno olistane. V prsti nismo našli novih poganjkov. Stebla obstoječih rastlin so bila
debela in olesenela.
Julij: Sestoj po vizualni oceni ni doživljal več močnih sprememb. Rast dresnikov se je umirila,
visoke so bili do 350 cm. Stebla so bila debela in olesenela. V podrasti novih mladik nismo
videli. V podrasti so se razširile razne trave in pleveli. Opazili smo več primerkov zlate rozge.
Posamezne rastline je obraščal slak. Večina dresnikov je tvorila grozdasta socvetje, ki pa še
niso cvetela. Ocenjujemo, da bodo zacveteli v roku enega tedna. Opravili smo štiri meritve in
našteli 15, 18, 20 in 18 rastlin/m2. V primerjavi s preteklim mesecem vidimo, da na dveh
merilnih mestih beležimo manjši upad gostote, na dveh merilnih mestih pa gostota ostaja
nespremenjena. V povprečju se je gostota znižala iz 19 rastlin/m2 na 18 rastlin/m2.
Avgust: Dresniki so zacveteli. Dišeča socvetja smo našli na vseh rastlinah znotraj proučevanih
kvadratov. V podrasti ni bilo novih poganjkov. Pleveli, trave in druge invazivne rastline so se
še vedno razširjali, nekaj jih je tudi cvetelo. Višina rastlin je ostala nespremenjena. Znotraj
fiksno postavljenih kvadratov smo našteli 15, 18, 19 in 18 rastlin/m2. Iz rezultatov je razvidno,
da je na enem merilnem mestu odmrla 1 rastlina, na ostalih merilnih mestih je gostota ostala
nespremenjena.
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Slika 21 Fiksno postavljeni kvadrati

Avtorica: Tanja Kovač, 2018.
Slika 22 Sestoj v mesecu juniju 2018

Avtorica: Tanja Kovač, 2018.

Sklep in primerjava med letoma 2017 in 2018:
Opazovani sestoj na območju Rudnik je zavzemal 30 m2. Znotraj samega sestoja so dresniki
uspevali v šopih okoli matične rastline. Med posameznimi šopi drugih dresnikov ni bilo.
Posamezni skupki so bili med seboj oddaljeni med 50 in 90 cm. V letu 2017 smo z meritvami
pričeli meseca marca. Odmrli nadzemni deli olesenelih dresnikov iz prejšnje rastne sezone so
bili še vidni. V aprilu se je pojavila pozeba, vendar na samem sestoju večjih vizualnih posledic
ni pustila. Posušili so se le najvišji listi najvišjih rastlin. Opazili smo, da so iz kolenc že poganjali
novi listi. Na nižjih dresnikih posledic pozebe nismo opazili. V maju smo opazili nove poganjke,
vendar se le ti niso širili med posameznimi grmički. V juniju novih rastlin ni bilo več , prav tako
se posamezni dresniki niso več višali. V porasti smo opazili več drugih invazivnih vrst. Posebej
sta izstopali zlata rozga in enoletna suholetnica. V juliju je sestoj obilno cvetel, v avgustu pa so
se bela socvetja že pričela sušiti. V letu 2017 se je gostota dresnikov zvišala iz 22 na 31
rastlin/m2. V drugem proučevanem obdobju, torej v letu 2018 je sestoj še vedno meril 30 m2.
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Med posameznimi grmički ni bilo novih dresnikov. V primerjavi z letom 2017 so imeli dresniki
debelejša in močnejša stebla. V letu 2017 so bile najvišje rastline visoke do 250 cm, v letu
2018 so najvišje rastline segale do 350 cm nad tlemi. Sestoj je dajal vtis zelo gostega in z
rastlinami bogatega, vendar so meritve pokazale drugačno stanje. V letnem povprečju je bilo
posameznih rastlin manj kot leta 2017 in tekom leta 2018 je njihovo število upadlo iz 20 na 18
rastlin/m2. v obeh proučevanih letih se je v poletnih mesecih znotraj sestoja zgostila zlata
rozga, enoletna suholetnica in slak. Sestoj je zacvetel konec meseca julija in je v zadnjem
mesecu opazovanja še vedno cvetel.
Slika 23 Povprečje gostote dresnikov, Rudnik

39

6. Sklepi
Dresnike, predstavnike družine dresnovk poznamo v Evropi že iz 19. stoletja. Prvotno so bili k
nam vmešeni kot okrasne rastline, sadili so jih v botanične vrtove, priljubljeni so bili tudi med
čebelarji. V Evropo so prinesli japonski in sahalinski dresnik, na obočjih kjer uspevata obe vrsti,
je prišlo do križanja in nastal je češki dresnik, ki nosi značilnosti obeh matičnih rastlin(Frajman,
2008). Vrsta je s pobegom iz botaničnih vrtov hitro pokazala svojo invazivnost in se uvrstila na
seznam 100 najbolj invazivnih vrst na svetu (Japonski dresnik b, 2018). Do sedaj še ni bilo
najdene ustrezne metode, ki bi večje sestoje dresnika učinkovito zatrla in trajno zavrla njihovo
rast. Velik potencial širjenja ima dresnik zaradi načina razmnoževanja. Vrsta se širi vegetativno,
s pomočjo rizomov v prsti. Okužene prsti se pogosto uporablja za nasipavanja rečnih brežin,
ob gradnji novih cest in obcestnih objektov, na deponijah … Nenamensko jih človek širi s
pomočjo težke gradbene mehanizacije, na katero se lepijo delčki okužene prsti, s strojno
košnjo, prekopavanjem in izkopavanjem in še z mnogimi drugimi načini.
Dresniki so glede območij uspevanja zelo nezahtevna vrsta. Najdemo jih na območju celotne
Slovenije, izjema je le montanski pas.. Še posebej dobro uspevajo ob vodotokih in tudi na
ruderalnih območjih. Najdemo jih na vseh vrstah tal. Posamezni primerki so bili najdeni tudi v
zaslanjenih prsteh. Najraje uspevajo na sončnih in polsenčnih legah, najdeni pa so tudi v senci
ob gozdnih robovih. Dresniki povzročajo materialno škodo povsod kjer se pojavljajo, velik vpliv
imajo na zmanjševanje biotske pestrosti. Trajno odstranjevanje je izredno težavno zaradi
njegove sposobnosti regeneracije. Korenike je treba v celoti izkopati, jih posušiti in sežgati.
Kompostiranje ni primerna metoda za invazivno vrsto. Za uspešno se je izkazalo tudi zatiranje
s herbicidi, vendar imajo le ti negativen vpliv na podtalnico in biotsko pestrost. Takšno
zatiranje je povezano z visokimi stroški in traja daljše obdobje, zato ga uporabljajo redkeje.
Namen zaključne seminarske naloge je bil proučevanje širjenja in spreminjanja gostote
dresnika v obdobju dveh let. Cilj zaključne seminarske naloge je bil izbrati štiri proučevane
sestoje, manjšega velikostnega razreda. Eden izmed ciljev je tudi kartografsko prikazati
dobljene rezultate s pomočjo GIS orodij in interpretirati stanje v prihodnje. Meritve so
potekale med marcem in avgustom, v intervalu merjenja enkrat mesečno. Pri vsakem sestoju
je bilo izvedenih več meritev gostote, ki smo jo kasneje ekstrapolirali na celoten sestoj in
računali povprečne vrednosti prirasta na mesec in med letoma 2017 – 2018. Namen naloge je
bil v celoti izpolnjen. Eden izmed ciljev, da izberemo območja s sestoji manjšega velikostnega
razreda, je bil izpolnjen delno, saj je sestoj v Dragočajni zavzemal površino 3 000 m2 in je bil s
tem uvrščen v večji velikostni razred. Prav tako je bil cilj, da dobljene rezultate kartografsko
prikažemo izpolnjen le delno. Na dveh merilnih območjih se sestoj prostorsko ni širil, le gostil
se je znotraj svojih meja. Posledično kartografski prikaz ni bil smotrn. Prav tako nismo skušali
napovedati zgoščevanja in širjenja v prihodnosti, saj so podatki zelo skopi in naše znanje
prešibko, da bi lahko kakovostno napovedali, kaj se bo s sestojem dogajalo v prihodnjih letih.
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V začetku izdelave zaključne seminarske naloge smo postavili tri delovne hipoteze.
1.
Dresniki (Fallopia sp.) bodo svojo gostoto na vseh izbranih raziskovalnih območjih v
proučevanih mesecih povečevali. NI SPREJETA
2.
Dresniki (Fallopia sp.) bodo širili svoj obseg na vseh izbranih raziskovalnih območjih.
DELNO SPREJETA
3.
Najhitreje se bodo širili na območju, kjer imajo najbolj ugodne pogoje za nemoteno
rast. Torej na območju, ki je dovolj osončeno, ima v bližini vodni vir in ga človek s svojo
dejavnostjo ne ovira. NI SPREJETA
Prvo hipotezo smo v celoti zavrnili, saj so se dresniki znotraj proučevanih sestojev obnašali
drugače od naši pričakovanj. Gostota se je povečevala le v pomladnih mesecih, novih
poganjkov v poletnih mesecih nismo opazili. Rezultati so pokazali celo upad rastlin znotraj
sestoja v Posavju in širitev nedoločene bolezni na listih dresnika v Dragočajni. Drugo delovno
hipotezo smo označili kot delno sprejeto. Na dveh merilnih območjih (Posavje in Vič) je sestoj
širil svoj areal, vendar ne tako agresivno, kot smo pričakovali. Na območju Dragočajna se je
dresnik znotraj sestoja močno gostil, vendar svojih meja ni spreminjal. Razširil se je na enem
delu, kjer je bil pripeljan večji kup zemljine, ki je že vsebovala okuženo prst z rizomi. Sestoj se
je v tem delu širil zaradi antropogenega vpliva, sklepamo, da se v naravnem stanju ne bi. Prav
tako je sestoj ohranil svojo površino na območju Rudnik. Tudi zadnje, tretje hipoteze nismo
sprejeli. Za nobenega od proučevanih območij ne moremo trditi, da se je širil hitreje oz.
počasneje kot ostali. Na območju Dragočajna se sestoj prostorsko sploh ni širil, čeprav ga tam
prostorsko ni omejevala kakšna fizična ovira in tudi antropogeni vpliv je bil tam najmanjši.
V letu 2017 smo lokacije odvzema meritev znotraj sestoja izbirali naključno, v predpostavki,
da bodo tako pridobljeni rezultati najbolj objektivni. Tekom leta se je pokazala negativna plat
metodologije, saj je bil dostop v notranjost sestoja na nekaterih lokacijah močno otežkočen
oz. celo nemogoč. Posledično smo meritve odvzemali na bolj lahko dostopnih lokacijah ob
robu sestoja. Posledično so rezultati izgubljali na merodajnosti. V letu 2018 smo spremenili
način odvzema podatkov. Znotraj vsakega sestoja smo namestili 4 merilne kvadrate, ki so vseh
šest mesecev opazovanja ostali na konstantnem mestu. Takšen pristop se je izkazal za
boljšega, vendar je tudi ta imel pomanjkljivosti. Na eni izmed lokacij so dva kvadrata odtujili,
na drugi so ga s strojno košnjo uničili. Nove kvadrate smo namestili, na lokacijo kjer smo
sklepali, da so bili prvotno postavljeni kvadrati, vendar ne moremo z gotovostjo trditi, da nam
je uspelo. Za dobre napovedi širitve v prihodnjih letih bi bilo potrebno na vseh lokacijah
namestiti več merilnih kvadratov in meritve opravljati redno več let zaporedoma.
Trije sestoji so na območjih, ki so v lasti občine. Sestoj v Dragočajni je občina prepoznala kot
grožnjo. Obrnili so se na Ministrstvo za okolje in prostor, vendar jim rešitve niso znali ponuditi.
Sestoj s pomočjo traktorjev občasno kosijo okoliški kmetje, vendar tega ne nameravajo početi
v nedogled, saj jim nihče ne povrne stroškov. Sestoj na Rudniku je na parceli, ki je v zasebni
lasti. Od lastnikov smo pridobili dovoljenje, da lahko enkrat na mesec izvajamo meritve na
njihovi posesti. Za invazivni dresnik še niso slišali, niti ga na svoji parceli niso zaznali kot
potencialno grožnjo. Sklepamo lahko, da so ljudje o invazivnih vrstah slabo osveščeni in to le
poudari pomen preventivnega izobraževanja širše javnosti.
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7. Summary
Fallopia, a member of the knotweed family, has been known in Europe since the 19th century.
In our area, they were originally introduced as ornamental plants, which were planted in
botanical gardens and were popular among beekeepers. Japanese knotweed and Giant
knotweed were brought to Europe; in the areas, where both species thrive, an interbreeding
resulted in Conolly’s Knotweed, having the characteristics of both parent plants (Frajman,
2008). By escaping botanical gardens, this species quickly showed its strong invasive capability
and ranked among the 100 most invasive species in the world (Japonski dresnik b, 2018). So
far, no suitable method has been found that would effectively suppress larger stands of
knotweeds and permanently inhibit their growth. The knotweed has a great potential for
propagation due to the way it reproduces. The species spreads vegetatively, using rhizomes
in the soil. Infected soil is often used to fill river banks, when constructing new roads and
roadside structures, in depots… Inadvertently, a human spreads them through heavy
construction machinery to which fragments of infected soil are glued, by machine - mowing,
digging and excavation, and many other ways.
Knotweeds are a very unpretentious species according to thriving areas. They can be found in
the whole Slovenia, with the exception of the montane level. They grow particularly well along
watercourses as well as in ruderal areas. They are found on all types of soil. Individual
specimens were also found in salty soils. They thrive best in sunny and semi-shady locations
and can also be found in the shade along forest edges. Knotweeds cause material damage
wherever they occur and have a major impact on reducing biodiversity. Permanent disposal is
extremely difficult because of its ability to regenerate. The rhizomes should be fully dug, dried
and burned. Composting is not a suitable method for this invasive species. Herbicide control
has also proven successful, but it has a negative impact on groundwater and biodiversity. Such
quelling is associated with high costs and lasts for a longer period and is therefore less
commonly used.
The purpose of the final seminar paper was to study the spread and change in the density of
the knotweeds over a period of two years. The aim of the final seminar paper was to select
four study stands of smaller size. One of the goals is to map the results obtained using the GIS
tools and to interpret the situation in the future. Measurements were made between March
and August, at a monthly measurement interval. Several density measurements were
performed at each stand, which were later extrapolated to the entire stand and we calculated
average growth values per month and between 2017 and 2018. The purpose of the final
seminar paper was fully fulfilled. One of the goals to select areas with stands of smaller size
was partially fulfilled, as the stand in Dragočajna covers an area of 3,000 m 2 and was thus
classified as a larger size. Also, the objective to display the cartographically obtained results
was only partially fulfilled. In two measuring areas, the stand did not expand spatially, but only
thickened within its borders. As a result, the mapping was not expedient. We also did not try
to interpret the future thickening and dissemination, because the data is very scarce and our
knowledge is too weak to make a quality prediction of what will happen in the coming years.
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At the beginning of the final seminar paper, we set out three working hypotheses.
1.
Knotweeds (Fallopia sp.) will increase their density in all selected research areas during
the studied months. NOT ACCEPTED
2.
Knotweeds (Fallopia sp.) will expand their scope in all selected research areas.
PARTIALLY ACCEPTED
3.
They will spread the fastest in the area where they have the most favorable conditions
for smooth growth. That is in the area which is sufficiently sunny, has a water source nearby
and it is not obstructed by human activity. NOT ACCEPTED
The first hypothesis was entirely rejected, as knotweeds within the studied stands behaved
differently from our expectations. The density increased only in the spring months, no new
sprouts were observed in the summer months. The results even showed a decline in plants
within the Posavje region and the spread of undetermined disease on the leaves of the plant
in the Dragočajna area. The second working hypothesis was recognised as partially accepted.
In two measuring areas (Posavje and Vič) the stand expanded its area, but not as aggressively
as we expected. In the Dragočajna area, the knotweed was heavily thickening within the stand,
but did not change its borders. It expanded in the part with a large pile of soil, already infected
by rhizome. In this part, the stand expanded due to its anthropogenic influence and we
concluded that it would not occur as such in its natural state. The stand also kept its surface
in the Rudnik area. The last, third hypothesis was not accepted either. None of the studied
areas can be said to have spread faster or slower than the rest. In the Dragočajna area, the
stand did not expand at all, although it was not limited in space by any physical obstacle and
the anthropogenic influence there was the smallest.
In 2017, we selected random sampling locations within the stand, assuming that the results
obtained will be the most objective. During the year, the negative side of the methodology
was revealed, as access to the interior of the stand in some locations was difficult or even
impossible. As a result, measurements were taken at more easily accessible locations at the
edge of the stand. Consequently, results were losing relevance. In 2018, we changed the way
of collecting data. We installed 4 measuring squares within each stand, which remained
constant at all six months of observation. This approach turned out to be better, but it also
had downsides. In one location, two squares were stolen, while the other was destroyed by
machine mowing. We installed new squares in the location where we assumed that the
squares were originally set up, but we cannot say with certainty that we succeeded. To make
good predictions of expansion in the coming years, more measurement squares would need
to be installed at all locations and measurements should be taken regularly for several
consecutive years.
Three of the stands are in the areas owned by the municipality. The municipality of Dragočajna
recognized the stand as a threat. They contacted the Ministry of the Environment and Spatial
Planning, which could not offer solutions. With the help of tractors, the farmers from the
nearby area occasionally mow the stand, but they do not intend to do so indefinitely, as no
one reimburses the costs. The stand in the Rudnik area is located on a private plot. We have
obtained permission from the owners to carry out measurements on their property once a
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month. They have not heard of the invasive knotweed before, nor has it been identified as a
potential threat on their plot. We can conclude that people are not well aware of invasive
species and this only emphasizes the importance of preventive education to the general
public.
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