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Kaj so invazivne tujerodne vrste?

Konvencija o biološki raznovrstnosti kot invazivne tujerodne vrste (invasive alien species) ali invazivke opredeljuje 
tiste tujerodne vrste, katerih ustalitev in širjenje ogroža ekosisteme, habitate ali vrste, torej naravo. Definicija 
Svetovne zveze za varstvo narave – IUCN je nekoliko širša: invazivna tujerodna vrsta je tujerodna vrsta, ki 
se je ustalila in povzroča spremembe v okolju, ogroža zdravje ljudi, gospodarstvo in/ali domorodno biotsko 
raznovrstnost. 

Zaradi vse boljših prometnih povezav, dostopnejših prevoznih sredstev in globalizacije trgovine se število 
invazivnih tujerodnih vrst tudi v Sloveniji hitro povečuje. Ljudje so namerno ali nenamerno posredniki pri 
prenašanju in vnašanju tujerodnih vrst v naravo. Vse več je vrst, ki se hitro širijo, nekatere med njimi vdirajo tudi 
v naravna okolja. Invazivke se pojavljajo vse bolj množično in delajo škodo domorodnim vrstam, habitatom in 
ekosistemom, nekatere pa tudi neposredno ljudem. 

V zadnjih letih se je tudi pri nas zanimanje javnosti za invazivne tujerodne vrste močno okrepilo. Pri ozaveščanju 
javnosti glede invazivk je pred leti oral ledino projekt Thuja, na njegovih temeljih pa je leta 2012 stekel projekt 
Tujerodne vrste – naša skrb, moja odgovornost (Thuja 2), ki ga izvajata Zavod Symbiosis in Botanično društvo 
Slovenije. 

Namen tega priročnika, ki je nastal v okviru projekta Thuja 2, je približati invazivne tujerodne vrste učiteljem, da 
bi to problematiko na konkretnih primerih uporabili pri doseganju procesnih in vsebinskih ciljev učnega načrta. 
Podrobno predstavljanje posameznih invazivnih tujerodnih vrst, poti širjenja, vpliva na naravo in predstavljanje 
drugih splošnih vsebin o problematiki invazivnih tujerodnih vrst v priročniku ni zajeto. Naštete vsebine so 
pregledno predstavljene v teh prosto dostopnih virih (glejte tudi sliko 1):

spletna stran projekta Thuja 2•	  (http://www.tujerodne-vrste.info/projekt/projekt-thuja-2/);
brošura Tujerodne vrste, ubežnice z vrtov•	 . J. Kus Veenvliet (ur.), 2009, Zavod Symbiosis (http://www.
tujerodne-vrste.info/publikacije/Tujerodne_vrste.pdf );
Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst•	 . N. Jogan s sod., 2012, 
Zavod Symbiosis in Botanično društvo Slovenije (http://www.tujerodne-vrste.info/projekti/projekt-
thuja-2/Prirocnik-popisovanje-rastlin.pdf ).

Slika 1: Viri o invazivnih tujerodnih vrstah v slovenskem jeziku. 

1 Uvod
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Tujerodne invazivne vrste rastlin pri pouku v osnovni šoli
Problematika tujerodnih rastlin obsega aktualna vprašanja o vplivu človeka in njegovih dejavnosti na 
naravo (organizme, združbe, ekosisteme), pa tudi na zdravje ljudi in gospodarstvo, in vprašanja, kako 
zmanjšati ta vpliv v skupno dobro. Iskanje odgovorov nanje terja osnovno biološko znanje in poznavanje 
bioloških konceptov, ki jih učenci spoznajo v osnovni šoli. Tako imajo učenci priložnost, da svoje 
biološko znanje uporabijo pri razlagi dogajanja, ki ga opazujejo v svoji okolici. 

Problematika je dovolj preprosta, da jo osnovnošolci ob primernem učiteljevem vodstvu lahko razumejo, 
v diskusijah pa tudi sami pridejo do sklepov na osnovi svojega šolskega znanja. Sodelujejo lahko tudi 
pri pripravi vprašanj, na katera poiščejo odgovor s poskusi, opazovanji, manjšo raziskavo in podobno. 
Tujerodne invazivne vrste so primeren objekt preučevanja, ker jih najdemo skoraj povsod in jih lahko 
nabiramo brez omejitev, odstranjevanje je celo koristno. Mnoge tujerodne rastline cvetijo jeseni, ko 
večina domorodnih vrst že odcveti. Tudi njihovo gojenje in razmnoževanje v eksperimentalne namene je 
preprosto.

Ker gre za aktualno problematiko v družbi, se v medijih o invazivkah veliko piše, zato so tudi možnosti 
za diskusijo v razredu velike. Informacije o tem, od kod, kako in kdaj so se razširile v Evropo, se da 
uporabiti kot izhodišče za diskusijo tudi pri drugih predmetih, npr. pri zemljepisu ali zgodovini. 
Tematika je primerna za naravovarstveno in okoljevarstveno ozaveščanje učencev.

Pregled učnega načrta: sklopi operativnih ciljev
Po učnem načrtu (Program osnovna šola, Naravoslovje) pri predmetu Naravoslovje za 6. in 7. razred s 
predlaganimi praktičnimi primeri zajamemo operativne cilje predvsem iz sklopov: 

Živa narava (6. razred): 

Zgradba in delovanje rastlin, •	
Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin, •	
Razvrščanje rastlin, •	
Neživi dejavniki okolja, •	
Prilagoditve rastlin na okolje. •	

Vplivi človeka na okolje (7. razred):

Človek spreminja ekosisteme.•	

Po učnem načrtu (Program osnovna šola, Biologija) pri predmetu Biologija za 8. in 9. razred zajamemo 
operativne cilje predvsem iz sklopov:

Raziskovanje in poskusi (8. razred, 9. razred),•	
Biologija in družba (9. razred),•	
Biotska pestrost (9. razred),•	
Vpliv človeka na naravo in okolje (9. razred).•	
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Naravoslovni postopki in spretnosti
Skozi različne praktične naloge pri učencih razvijamo splošne oziroma procesne cilje, ki jih predpisuje učni načrt 
(Biologija, Naravoslovje). Učenci in učenke iščejo, obdelujejo, predstavljajo in vrednotijo informacije iz različnih 
virov (kritična uporaba informacij s spleta, delo s poljudno-strokovnimi in strokovnimi besedili iz različnih 
literaturnih virov, učenci postopoma osvojijo osnove strokovnega izražanja v biologiji in ga ločijo od drugih zvrsti 
jezika). Delo z rastlinami vključuje primerjanje različnih vrst, razvojnih faz, stadijev v razvojnem krogu določene 
vrste, tudi oblikovanje različnih meril za njihovo razvrščanje. 

Že osnovno seznanjanje učencev z invazivnimi rastlinami vključuje primerjanje in razvrščanje rastlin ob uporabi 
rastlinskih določevalnih ključev – slikovnih in besedilnih (starejši učenci). Učenci načrtujejo in izvajajo preproste 
poskuse, spoznavajo in se urijo v osnovnih eksperimentalnih tehnikah in veščinah, metodah dela na terenu, 
ustrezni in varni uporabi pripomočkov ter spoznavajo osnovne metode dela z lupo in mikroskopom. S pomočjo 
učitelja sodelujejo pri oblikovanju primerno preprostih vprašanj, ki jih potem z dobro načrtovanim, preprostim 
poskusom poskusijo razrešiti. Natančno in sistematično opazujejo, izvajajo meritve ter zapisujejo opažanja in 
meritve. Predstavljajo podatke, jih analizirajo in oblikujejo sklepe na osnovi povezovanja eksperimentalnih 
rezultatov (meritev, opažanj) in teoretičnega znanja. Rezultate tudi poskusijo napovedovati in o njih razpravljajo 
v razredu. Učenci po raziskovalnem delu (poskus, opazovanje) predstavljajo potek in rezultate raziskave v pisni in 
ustni obliki.

Ob razmišljanjih glede invazivk učenci spoznavajo, da je biološko znanje pomembno kot temelj za razne 
družbene dejavnosti in za sprejemanje utemeljenih osebnih in družbenih odločitev. Na tem primeru lahko tudi 
ilustriramo, kako je biološko znanje pomembno za sprejemanje ustrezne nacionalne in mednarodne zakonodaje, 
npr. zakonodaja v zvezi z ravnanjem z invazivnimi vrstami organizmov. Invazivne tujerodne vrste so odličen 
primer, kako človek vpliva na naravo in okolje, kakšne so lahko posledice za vrste, združbe in ekosisteme, ne 
nazadnje pa tudi posledice za zdravje ljudi in gospodarstvo.
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Primeri praktične uporabe invazivnih 
tujerodnih rastlin 

Praktični primer 1: ugotavljanje tipa založnih snovi v založnih organih rastlin
Uvod Zelene rastline v procesu fotosinteze izdelajo sladkorje (hrano), ki jih lahko:

takoj uporabijo v celičnem dihanju za pridobivanje energije, ki jo organizem •	
potrebuje za delovanje svojih celic in s tem organizma kot celote;

uporabijo za izdelavo snovi, ki gradijo telo rastline;•	

shranijo v založne organe.•	

 Rastlinski organi, ki imajo predvsem založno funkcijo, so najpogosteje skriti v zemlji: 
čebulice, koreni, korenike, koreninski in stebelni gomolji. Založno tkivo pa najdemo 
tudi v semenu (hrana za kalečo rastlino) in v osemenju (privabljanje raznašalcev semen). 
Založne snovi v rastlini so najpogosteje v obliki škroba in olj, redkeje so to razni drugi 
polisaharidi in beljakovine. V osnovni šoli lahko na preprost način preverimo prisotnost 
škroba in olj v rastlinskih tkivih.

Cilji iz učnega načrta   Učenci:
spoznajo, da rastlina del sladkorjev, ki jih proizvede pri fotosintezi, ne porabi takoj •	
za pridobivanje energije in kot vir snovi za rast, ampak jih shrani v založnih tkivih, 
kjer jih predela v založne snovi (škrob, olja) (Naravoslovje 6, sklop: Zgradba in 
delovanje rastlin),

spoznajo pomen založnih snovi za preživetje rastline in dokazujejo vsebnost založnih •	
snovi v založnih tkivih (Naravoslovje 6, sklop: Zgradba in delovanje rastlin),

spoznajo, da seme vsebuje zarodek (mlado rastlino) in da semena vsebujejo veliko •	
založnih snovi, ker mlada rastlina ne opravlja fotosinteze, dokler se ne razvijejo 
zeleni listi (Naravoslovje 6, sklop: Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin).

Primeri vprašanj Katere invazivne tujerodne rastline imajo v semenih založne snovi v obliki škroba / olj?
 Katere invazivne tujerodne rastline imajo v podzemnih založnih organih založne snovi v 

obliki škroba / olj?

Material Pri invazivnih tujerodnih vrstah lahko preverimo založne snovi v:
stebelnih gomoljih topinamburja (•	 Helianthus tuberosus), 

oleseneli koreniki dresnika (•	 Fallopia spp.),

koreniki kanadske ali orjaške zlate rozge (•	 Solidago canadensis, S. gigantea),

prerezanih semenih žlezave nedotike (•	 Impatiens glandulifera), robinije (Robinia 
pseudacacia) in sirske svilnice (Asclepias syriaca),

prerezanih oreških dresnikov (•	 Fallopia spp.).

 Navedenih je le nekaj primerov. Po lastni presoji lahko uporabimo tudi druge invazivke, 
pazimo le na to, da ne izberemo strupenih rastlin.

2
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Izvedba poskusa 1. Preverjanje prisotnosti škroba z jodovico (metoda povzeta po spletnem viru, Vilhar 2005)
 
 Jodovico uporabljamo za dokazovanje škroba. Jodovica obarva škrob modro, rjavo ali črno. 

 Njena uporaba je preprosta, saj se po dodatku kapljice jodovice na rastlinsko tkivo to 
zelo hitro obarva temno, če je v tkivu prisoten škrob. Obarvanje lahko opazujemo tudi 
makroskopsko. Za primerjavo – pozitivno kontrolo – lahko uporabimo prerezano zrno 
koruze, košček kruha, krompirja ali nekaj moke, za katere vemo, da vsebujejo škrob. 

 
 Pri ugotavljanju prisotnosti škroba v rastlinskih tkivih je dobro, da tkivo pred tem 

poškodujemo (npr. prerežemo), saj so rastlinski organi pogosto pokriti s povrhnjico, ki je 
lahko povoščena in slabo prepušča jodovico. To se še posebej dobro vidi, če primerjamo 
obarvanje po dodatku kapljice jodovice na nepoškodovan klični list fižola ali na prerezan 
klični list fižola, kjer je škrob zaradi poškodbe tkiva izpostavljen.

 

 2. Preverjanje prisotnosti olj
 
 1. način:
 Pri ugotavljanju prisotnosti olj uporabimo lastnost olj, da se le-ta ne mešajo z vodo. 
 Rastlinsko tkivo, v katerem želimo preveriti prisotnost olj, zelo drobno narežemo ali, še 

bolje, zmeljemo. Zmleto tkivo dobro zmešamo z vodo. Ker so olja lažja od vode, plavajo 
na njeni površini, kar lahko vidimo kot male oljne madeže. Za pozitivno kontrolo lahko 
uporabimo sončnična ali orehova semena. 

 
 2. način:
 Prisotnost olj v rastlinskih tkivih lahko preverimo tudi tako, da prerezano založno tkivo 

(lahko tudi drobno narezano ali zmleto) odtisnemo na bel pisarniški papir. Na papirju se 
bo najverjetneje (če tkivo le ni preveč suho) poznal masten/moker delno prosojen madež. 
Poleg tega madeža na papir z vatirano paličico nanesemo vodo (negativna kontrola) in 
olje (pozitivna kontrola). Kapljice primerno označimo (slika 2). Papir eno uro pustimo 
na toplem in suhem mestu, da se posuši. Madež vode služi kot merilo, ki nam pove, 
kako hitro se moker vodni madež posuši in kako se tak madež pozna na papirju, ko voda 
izhlapi. Oljni madež na papirju ostane. Če madež, ki je nastal po odtisu rastlinskega 
založnega tkiva, ostane in ga nikakor ne uspemo »posušiti«, lahko sklepamo na prisotnost 
olj v založnem tkivu.

Kako pripravimo jodovico?

Sestavine:
2 g joda J2

3 g kalijevega jodida KJ
destilirana voda

Postopek:
Kalijev jodid raztopimo v 100 ml bučki z manjšo količino destilirane vode. Ko se raztopi, postopno dodajamo 
jod in vodo. Vsakič premešamo. Ko dodamo ves jod, bučko dopolnimo z destilirano vodo do 100 ml. Tako 
pripravljeno raztopino jodovice hranimo v temni steklenici na sobni temperaturi do 1 leta. Pred uporabo 
jodovico nekoliko razredčimo, saj preveč koncentrirana lahko obarva tudi druge celične strukture, npr. jedra 
in celične stene.
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          Slika 2: Shema, ki prikazuje papir z nanesenimi vzorci takoj po nanosu (levo) in po sušenju (desno).

Beleženje rezultatov 
in razprava Rezultate si zapisujemo v preglednico:

Vrsta Del rastline Prisotnost škroba Prisotnost olj

topinambur gomolj

japonski dresnik seme

...

 Pri interpretaciji rezultatov moramo paziti, da ne delamo posplošitev na podlagi le nekaj 
primerov, ampak smiselno povzamemo rezultate. 

 

Primer : V treh primerih od petih preverjenih vzorcev v podzemnih založnih organih 
invazivnih tujerodnih vrst najdemo škrob. Neustrezen sklep je: Večina rastlin ima v 
podzemnih organih založno snov v obliki škroba. Ustrezen sklep: Večina opazovanih 
rastlin ima v podzemnih organih založno snov v obliki škroba. Pregledanih je bilo premalo 
primerkov, da bi lahko naredili posplošitev. 

 Možno je tudi, da s svojimi precej nenatančnimi in grobimi metodami nismo zaznali 
manjših količin posameznih založnih snovi, zato je ustrezneje napisati, da nismo zaznali/
našli olj, kot da olj ni. Lahko kvečjemu napišemo, da ni večjih količin olj. 

 
 Dobro je treba premisliti tudi pri izbiri ustreznih grafičnih prikazov: kdaj izbrati stolpični 

diagram, kdaj narisati graf, kdaj tortni diagram. Kaj dati v legendo in kaj na katero os? 
Grafični prikaz vedno podredimo zastavljenemu vprašanju in tipu podatkov, ki smo jih 
zbrali.

Povezava z 
biološkimi  koncepti Rastlina del snovi, ki jih proizvede, shrani v obliki založnih snovi v založnih tkivih. To 

zalogo porabi pozneje. 
 
 Založne snovi v semenu so zaloga hrane za mlado rastlino – razvijajoči se kalček. 

 Založne snovi v podzemnih delih rastline (korenika, čebulica, gomolj) so zaloga hrane za 
ponovno rast rastline po preživetju neugodnih razmer (suša, zima), ko zeleni nadzemni 
deli propadejo. Ko se razmere v okolju izboljšajo, rastlina porabi založne snovi za rast 
zelenih listov, ki lahko opravljajo fotosintezo in ponovno napolnijo izčrpane založne 
organe.  

 Podzemni deli rastline (korenika, čebulica, gomolj) lahko služijo tudi kot organi za 
nespolno (vegetativno) razmnoževanje rastlin, saj se lahko iz koščka takega organa, ki 
vsebuje rastni vršiček in založne snovi, razvije nova samostojna rastlina. 

sočnično seme voda rastlinsko oljesočnično seme voda rastlinsko olje
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Praktični primer 2: nespolno (vegetativno) razmnoževanje invazivnih 
tujerodnih rastlin 

Uvod Mnoge rastline se razmnožujejo nespolno in na ta način ustvarijo potomce, ki so po 
dednih lastnostih enaki starševski vrsti. Načinov nespolnega razmnoževanja je več. 
Najbolj razširjeno je razraščanje s pritlikami (nadzemni poganjki) in živicami (podzemni 
poganjki), razraščanje korenike, razmnoževanje z gomolji, zarodnimi čebulicami in brsti 
ter ukoreninjanje odlomljenih vej ali koščkov korenike. Ljudje sposobnost vegetativnega 
razmnoževanja rastlin izkoriščamo: novo rastlino lahko sami preprosto vzgojimo iz 
potaknjencev (npr. listnih, stebelnih) ali dela korenike. 

 
 Dresnik in topinambur, ki sta zelo primerni invazivki za raziskovanje nespolnega 

razmnoževanja, imata v tleh založne organe. Dresnik dolge olesenele korenike z 
mnogo mirujočimi popki (brsti), topinambur pa debele stebelne gomolje, v katerih 
so založne snovi. Če razkosamo koreniko dresnika ali gomolj topinamburja in te 
koščke posadimo, zrastejo v nove rastline. Zanimivo je tudi raziskovanje ukoreninjanja 
potaknjencev amerikanskega javora, za katerega je znano, da se med drugim razširja tudi z 
ukoreninjanjem odlomljenih vej. 

Cilji iz učnega načrta Učenci:
spoznajo primere nespolnega razmnoževanja rastlin v naravi in da človek sposobnost •	
rastlin za nespolno razmnoževanje uporablja za umetno razmnoževanje (na primer 
potaknjenci) (Naravoslovje 6, sklop: Razmnoževanje rastlin),

razumejo pomen razmnoževanja za nadaljevanje vrste •	 (Naravoslovje 6, sklop: 
Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin),

spoznajo pomen založnih snovi za preživetje rastline in dokazujejo vsebnost založnih •	
snovi v založnih tkivih (Naravoslovje 6, sklop: Zgradba in delovanje rastlin),

spoznajo, da rastline celo življenje spreminjajo svojo obliko (npr. dodajanje novih •	
poganjkov in korenin) (Naravoslovje 6, sklop: Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin).

Primeri vprašanj Kako veliki (dolžina in premer, masa) koščki korenike dresnika zadostujejo za uspešno 
nespolno razmnoževanje?

 Koliko popkov mora biti na enem koščku korenike dresnika, da se iz njega razvije nova 
rastlina?

 Kako veliki (dolžina in premer, masa) koščki stebelnega gomolja topinamburja so potrebni 
za uspešno nespolno razmnoževanje?

 Ali lahko dresnik razmnožimo s potaknjenci (deli nadzemnega poganjka, ki ga posadimo)?

Material Invazivne tujerodne vrste, pri katerih lahko poskusimo z nespolnim razmnoževanjem:
topinambur (•	 Helianthus tuberosus) – uporabimo stebelne gomolje, 

dresniki (•	 Fallopia spp.) – uporabimo koreniko in nadzemne poganjke,

kanadska ali orjaška zlata rozga (•	 Solidago canadensis, S. gigantea) – uporabimo živice,

amerikanski javor (•	 Acer negundo) – uporabimo veje.
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Izvedba poskusa 1. Vzorčenje
 
 V naravi naberemo material za poskus. Učence naučimo pravilnega načina vzorčenja na 

terenu:
Vsak vzorec shranimo v ločeno vrečko (škatlo). Naberemo dovolj materiala za •	
izvedbo poskusa. Pri tujerodnih vrstah količina nabranega materiala ni omejena, saj 
z odstranjevanjem invazivk opravimo celo koristno delo.

Vsakemu vzorcu že na terenu dodamo listek s podatki (kraj nabiranja, vrsta, datum, •	
ime nabiralca). Za pisanje uporabimo navadni (grafitni) svinčnik, pri vzorcih, kjer je 
veliko prsti ali so mokri, pa je najbolje uporabiti paus papir.

 V učilnici vzorce primerno očistimo (odstranimo prst in ostanke drugih rastlin) in 
shranimo v hladilnik (pred tem jih zavijemo v vlažne papirnate brisače in zapremo v 
plastične vrečke) oziroma takoj uporabimo za poskus.

 2. Priprava poskusa o vegetativnem razmnoževanju dresnika
 
 Vprašanje: Koliko popkov mora biti na enem koščku korenike dresnika, da se iz njega razvije 

nova rastlina?

 Koreniko dresnika operemo in si jo ogledamo. Poiščemo popke ter zabeležimo njihovo 
število in velikost. Koreniko razrežemo na približno enako velike koščke z različnim 
številom popkov. Če se le da, pripravimo večje število ponovitev oz. vzporednih enakih 
poskusov (»paralelk«). Ponovitve naj bodo na materialu iz istega sestoja dresnika. Primer: 
pripravimo 5 koščkov korenik brez popka, 5 koščkov z enim popkom, 5 koščkov z dvema 
popkoma ... Koščki naj bodo približno enako veliki (tehtanje!), da vsaj približno izločimo 
vpliv različne količine založnih snovi na rast. Če želimo, lahko ponovimo poskus tudi z 
materialom z drugih lokalitet. Vsak košček pomeni svoj vzorec in mora imeti svojo oznako 
(npr. dresnik-01-1P/1, glejte pojasnilo v okvirčku).

  
Korenike posadimo v enake posode (rastline namestimo enako globoko z enako 
usmerjenimi brsti) z enako prstjo in posode natančno označimo (oznaka vzorca, datum 
nastavitve poskusa, ime raziskovalca). Postavimo jih na prostor, kjer bodo vse posode 
imele vsaj približno enake razmere (zabeležimo si temperaturo in osvetljenost – ure dneva 
in noči, uporaba luči). Rastline zalivamo na enak način (podatke o zalivanju si beležimo). 

 Dogajanje spremljamo vsak dan. Podatke si beležimo v preglednico s temi podatki: 

Kako označimo vzorce?

Oznake vzorcev pri vsakem poskusu naj bodo čim bolj povedne in domišljene. Vsebujejo naj vse 
pomembne podatke, hkrati pa naj ne bodo predolge in prezapletene.

Primer oznake za ta poskus: JD-01-1P/1
Če delamo poskus z več vrstami, naj oznaka vsebuje kratico vrste (npr. JD za japonski dresnik, AJ za  1
amerikanski javor). 
Oznaka 01 pomeni lokaliteto – mesto, kjer je bil vzorec nabran. Če so vsi vzorci nabrani na enem  1
mestu, ta del oznake izpustimo.
1P pomeni, da je na koreniki 1 popek. 1
/1 je oznaka ponovitve. V tem primeru gre za prvega od petih enakih poskusnih objektov (npr. kosov  1
korenik z enim popkom). Drugi tovrstni objekt bi imel oznako JD–01–1P/2.
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datum, oznaka vzorca, stanje (viden poganjek/ni poganjka), velikost poganjka (dolžina od 
površine prsti do vršička). Beležimo lahko tudi število listov, debelino stebla pri površini 
prsti (uporabimo kljunato merilo) in druga opažanja. Če zraste več poganjkov, beležimo 
podatke o vsakem poganjku ločeno.

 Odločimo se, koliko časa bomo zbirali rezultate. Ko končamo poskus, material ustrezno 
uničimo. Rastlin nikakor ne smemo odložiti v naravo ali na kompost, saj gre za zelo 
invazivne rastline. Rastline lahko posušimo in zažgemo ali skuhamo in šele nato odložimo 
med organske odpadke. Lahko pa jih odložimo v sestoj dresnika, kjer smo jih nabrali. 

Analiza rezultatov 
in razprava Iz podatkov, zbranih v tem poskusu, lahko skušamo odgovoriti na naslednji vprašanji:

 1. Koliko popkov mora biti na enem koščku korenike dresnika, da se iz njega razvije nova 
rastlina? Primeren prikaz: sestavljeni stolpični diagram. 

 Odgovor: Nova rastlina dresnika se razvije iz kosa korenike, ki vsebuje vsaj en popek (slika 3).
 
 2. Kakšna je povezava med številom popkov in številom poganjkov? Primeren prikaz: 

sestavljeni stolpični diagram. 
 Odgovor: V 14 dneh se lahko razvije največ toliko poganjkov, kolikor popkov je bilo na 

koreniki (slika 3). 

 Slika 3: Grafični prikaz odvisnosti števila zraslih poganjkov iz koščkov korenik z različnim  
številom popkov. Pozor: podatki so izmišljeni!

Povezava
z biološkimi koncepti  Razmnoževanje je temelj za nadaljevanje vrste. Za nespolno (vegetativno) razmnoževanje 

je dovolj en sam osebek. Novo živo bitje lahko nastane iz ene same celice ali iz večceličnih 
delov tega osebka, kot je to v našem primeru. Glavni pomen nespolnega razmnoževanja 
je hitro nastajanje in večanje števila novih osebkov. Ti so po dednih lastnostih enaki med 
seboj in enaki starševskemu organizmu. 

 Mnogim invazivnim vrstam hitro in učinkovito vegetativno razmnoževanje omogoči, 
da se na novoosvojenih območjih uspešno širijo. Takšna sta dresnik in topinambur, oba 
tvorita goste, obsežne sestoje genetsko enakih rastlin (klon). Pomislimo, da se lahko zaradi 
te sposobnosti iz majhnega koščka korenike ali enega samega gomolja topinamburja, ki je 
bil nenamerno zanesen s prstjo, v nekaj letih razvije populacija, ki prekrije velike površine 
zemljišča ter izpodrine preostalo rastje in povzroča gospodarsko škodo.
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Praktični primer 3: kalitveni poskusi

Uvod Pri spolnem razmnoževanju semenk nastanejo semena, v katerih mlade rastline preživijo 
neugodne razmere (npr. zimo), v novi rastni sezoni pa semena kalijo in iz njih se razvijejo 
nove rastline. Te rastline so med seboj po dednih lastnostih različne, razlikujejo pa se tudi 
od starševskih rastlin. Spolno razmnoževanje je pomemben način razmnoževanja tudi pri 
invazivkah. Mnoge vrste izdelajo ogromne količine semen. Uporabimo jih lahko tudi pri 
pouku, saj jih je preprosto nabrati in so zaradi dobre kaljivosti zelo primerna za kalitvene 
poskuse.

Cilji iz učnega načrta  Učenci:
ugotavljajo kaljivost različnih semen v različnih razmerah •	 (Naravoslovje 6, sklop: 
Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin),

razumejo pomen razmnoževanja za nadaljevanje vrste •	 (Naravoslovje 6, sklop: 
Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin),

spoznajo, da se rastlina razvije iz semena •	 (Naravoslovje 6, sklop: Razmnoževanje, 
rast in razvoj rastlin),

razumejo povezavo med zgradbo semen in plodov ter načini in pomenom razširjanja •	
(Naravoslovje 6, sklop: Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin).

Vprašanja Kolikšen je delež kaljivih semen izbrane invazivke?
 Kako svetloba vpliva na kaljivost semen dresnika?
 Ali temperatura vpliva na hitrost kalitve semen kanadske zlate rozge? 

Material Invazivne tujerodne vrste, ki so primerne za izvedbo kalitvenih poskusov:
dresniki (•	 Fallopia spp.),

kanadska in orjaška zlata rozga (•	 Solidago canadensis, S. gigantea),

žlezava in drobnocvetna nedotika (•	 Impatiens glandulifera, I. parviflora)

amerikanski javor (•	 Acer negundo),

pelinolistna žvrklja (•	 Ambrosia artemisiifolia) in druge.

Izvedba poskusa 1. Vzorčenje
 
 V naravi naberemo semena invazivk. Nabiramo jih, ko so zrela (večinoma od septembra 

dalje, odvisno od izbrane vrste). Najlažje je, da na terenu z rastlin odrežemo poganjke 
s plodovi in jih ločeno po vrstah shranimo v vrečke. Pazimo na primerno označevanje 
vzorcev (glejte poglavje Praktični primer 2: Vegetativno (nespolno) razmnoževanje invazivnih 
tujerodnih rastlin, str. 11). Pri nedotikah, ki zrela semena eksplozivno izmetavajo, je 
potreben poseben način zbiranja semen. Čez poganjek z zrelimi plodovi poveznemo vrečko 
in poganjek potresemo, da se izvržena semena ulovijo vanjo. 

 Nabrana semena je treba najprej posušiti. Sušimo jih na pladnjih v zaprtem suhem prostoru 
na sobni temperaturi. Pri sušenju pazimo, da ne pride do mešanja vzorcev. Nekatera 
semena (npr. pri zlatih rozgah) so v orešku, ki vsebuje šop dolgih laskov (kodeljico), ki 
omogočajo razširjanje semen z vetrom. Če v istem prostoru sušimo tovrstna semena 
različnih vrst, tvegamo, da jih premiki zraka (npr. zaradi loputanja z vrati ali zaradi hitrih 
premikov raziskovalcev) premešajo. 
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 Suha semena shranimo v papirnate vreče, ki jih natančno označimo.

 Nekatera semena niso takoj kaljiva (zaradi dormance). Pri njih je treba kaljivost sprožiti 
tako, da jih za nekaj časa (navadno zadostuje en mesec) shranimo v hladilnik (na 4 °C). 
Izkušnje kažejo, da semen dresnika ni treba shranjevati v hladilniku, semena zlatih rozg, 
žvrklje in nedotik pa. 

 Preden se lotimo kakršnega koli kalitvenega poskusa z učenci, preverimo kaljivost semen. 
Nekaj semen iz določenega vzorca damo v petrijevko na vlažen papir in jih opazujemo. Če 
začnejo kaliti, vzorec lahko uporabimo v poskusu. Če nočejo vzkliti, poskusimo spremeniti 
razmere za kalitev ali podaljšati čas shranjevanja v hladilniku in šele ko se prepričamo, da je 
seme kaljivo, izvedemo poskus.  

 
 2. Priprava poskusa

 Semena lahko kalimo v petrijevkah, navadno na filtrirnem papirju. Če uporabimo dva 
sloja filtrirnega papirja, je manjša nevarnost, da se podlaga prehitro posuši in tako pokvari 
poskus.

 Petrijevke je treba pred pripravo poskusa označiti. Oznak ne pišemo na pokrovčke, ampak 
na spodnjo stran petrijevk, saj se nam pri pregledovanju vzorcev lahko hitro zgodi, da 
pokrovčke pomotoma zamenjamo. 

 
 Pred začetkom poskusa je treba izdelati natančen načrt, koliko semen bomo dali v vsako 

od petrijevk in kako jih bomo v petrijevki razporedili. Razporejanje semen nam zelo olajša 
mreža (slika 4, levo), ki jo narišemo na list, na njej pa s pikami označimo sečišča črt, kamor 
bomo položili semena. Če semena polagamo na moker filtrirni papir v petrijevki, lahko list 
z mrežo položimo pod petrijevko in pike se bodo skozi filtrirni papir dobro videle. Na ta 
način bodo v vseh petrijevkah semena enako razporejena. Če se odločimo v isti petrijevki 
kaliti dve različni vrsti semen, lahko pike označimo z različnimi barvami. Semena v 
petrijevke polagamo s pomočjo pincete. 

 Koliko semen uporabiti? Če uporabljamo male petrijevke s premerom 9 cm, je v njih dovolj 
prostora za 25 manjših semen. Če pripravimo 4 ponovitve poskusa, imamo v poskusu 100 
semen, kar je dovolj za razne izračune.   

 Slika 4: Mreža za pomoč pri razporejanju semen v petrijevko (levo) in razporejena semena v 
petrijevki (desno).



16

 Na semenih se med kalitvijo pogosto začnejo razvijati plesni, kar lahko vpliva na rezultat 
kalitve. Da se temu izognemo, je treba površino semen pred kalitvijo sterilizirati. Za 
sterilizacijo semen lahko uporabimo varekino, ki vsebuje natrijev hipoklorit (uporablja 
se tudi kot čistilo v gospodinjstvu, zaradi strupenosti je nujna previdna uporaba, glejte 
okvirček in navodila proizvajalca). Če je možno, uporabimo čimbolj čisto varekino brez 
dodanih dišav. 

 
 

 Filtrirni papir v petrijevkah namočimo z ustrezno tekočino. Navadno je to voda, lahko pa 
jo zamenjamo z raznimi raztopinami in izvlečki, če nas zanima vpliv teh snovi na kalitev.

 Ker se filtrirni papir med kalitvijo suši, je treba paziti, da ga redno vlažimo. Za zalivanje 
uporabljamo vodo, tudi če je bil na začetku namočen npr. z raztopino kuhinjske soli 
(NaCl). Količino dodane vode, prilagodimo velikosti petrijevke in debelini filtrirnega 
papirja. Vode je ravno prav takrat, ko se na robu petrijevke zbere za kapljico vode, če 
petrijevko nekaj sekund držimo nagnjeno. Pozor: vodo vedno dodajamo s pomočjo 
kapalke na rob petrijevke. Če bi jo dodajali na sredino petrijevke, bi s tem spirali 
raztopljene snovi (npr. sol) na rob filtrirnega papirja, lahko pa bi tudi odplavili semena z 
njihovega svojega mesta.

 3. Potek poskusa

 Vprašanje: Kako svetloba vpliva na kaljivost semen dresnika?

 Pripravimo 8 petrijevk s filtrirnim papirjem, navlaženim z destilirano vodo. V vsako 
petrijevko razporedimo 25 semen (pravzaprav enosemenskih plodov) dresnika. Petrijevke 
ustrezno označimo. Štiri petrijevke postavimo v temno škatlo ali v zaprto omaro. 
Preverimo, da v škatlo ali omaro skozi špranje ne prodira svetloba. Druge štiri petrijevke 
postavimo na svetlo mesto v istem prostoru. 

 
 Vsak dan približno ob isti uri (lahko tudi na dva dni, če ne gre drugače), preštejemo 

število vzkaljenih semen v vsaki petrijevki. Pri štetju s pikami, ki jih rišemo na pokrovček 
petrijevke, označujemo že vzkaljena semena. Če se odločimo za to, moramo označiti 

Kako steriliziramo semena z varekino?

Zmešamo:
40 ml varekine (to je 5,25 % natrijev hiploklorit)
120 ml vode. 

Natrijev hipoklorit ob stiku draži in razjeda kožo in oči. Izogibati se je treba vdihavanju hlapov, zato 
je treba biti pri delu previden. Delati je treba v digestoriju ali v dobro prezračenem prostoru. 

Postopek:
Razredčeno varekino damo v čašo. Čašo pokrijemo, s čemer omejimo izhlapevanje.  1
Pripravimo 3 čaše z destilirano vodo za spiranje semen. 1
Semena damo v čajno filter vrečko (naprodaj so podobno kot filtri za pripravo filter kave) in jih  1
skupaj z vrečko za 5 minut namočimo v razredčeno varekino. Čašo pokrijemo.
Po petih minutah semena skupaj z vrečko prenesemo v prvo čašo z vodo, kjer naj se spirajo 5  1
minut.
Po petih minutah jih prenesemo v novo čašo z vodo in nato po petih minutah še v eno. 1
Sprana sterilizirana semena takoj uporabimo za pripravo kalitvenega poskusa. 1
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pokrovček petrijevke, tako da po njegovem robu narišemo navpično črto, ki sega tudi na 
spodnji del petrijevke. Pred štetjem pokrovček postavimo v položaj, da se črta ujema, in 
tako lahko pri naslednjih štetjih preštejemo le tista semena, ki so na novo vzkalila. Merilo, 
kaj pomeni, da seme vzkali, si je treba vnaprej postaviti in ga upoštevati pri vseh štetjih. 
Lahko je to stanje, ko koreničica predre semensko lupino, lahko štejemo semena, kjer je 
koreničica dolga 1 mm. Zanimive rezultate da tudi štetje semen, ko se razpreta klična lista. 

 Ob štetju semena tudi zalijemo, če je treba. 
 
 Rezultate štetja si beležimo v preglednico. Beležimo si tudi vsa druga opažanja (plesen, 

posušen filter papir, koliko vode smo dodali pri zalivanju ...). Pri semenih, ki kalijo v temi, 
je štetje treba opraviti čim hitreje. Nujno pa je treba tudi zabeležiti, koliko časa so bila 
semena na svetlobi, saj izpostavljenost svetlobi lahko vpliva na rezultate poskusa.

 Kaljivost semen lahko prikažemo z grafom, ki prikazuje število (ali delež, če želimo) 
vzkaljenih semen v odvisnosti od časa. Lahko upoštevamo povprečje štirih vzporednih 
vzorcev ali podatke iz ponovitev seštejemo in jih predstavimo skupaj.  

 Smiselno je v istem grafu predstaviti podatke o kalitvi na svetlobi in v temi, da vidimo 
razliko in rezultate primerjamo. 

So rezultati pravi?

Pri poskusih ni pravih in napačnih rezultatov! Rezultati so lahko v skladu s pričakovanji ali v nasprotju z njimi. 
V vsakem primeru rezultati nekaj povedo. Treba jih je le previdno in natančno predstaviti in razložiti. Nikoli 
nas ne sme zavesti v skušnjavo, da bi rezultate priredili na način, da bi najbolj ustrezali našim pričakovanjem. 
To pomeni, da ne smemo zamolčati »nenavadnih« vrednosti, izstopajoče dobrih rezultatov kaljivosti v 
neugodnih razmerah in podobno. Treba se je potruditi in poskusiti razložiti, kako je prišlo do takih rezultatov. 
Če ugotovimo, da je med poskusom prišlo do napake, poskus ponovimo in primerjamo nove rezultate s prvimi. 
Za razlago takih primerov zelo prav pridejo natančni zapiski v laboratorijskem dnevniku, zato se ga je smiselno 
naučiti uporabljati že pri prvih poskusih in vanj vpisovati vsa opažanja, tudi če so na prvi pogled nepomembna.

Kdaj lahko govorimo o razlikah med rezultati? 

Nemalokrat se zgodi, da se rezultati poskusa le malenkostno razlikujejo od rezultatov kontrolnega poskusa. 
V takem primeru avtorji raziskave pogosto rezultate poskusijo na silo razložiti tako, da ustrezajo njihovi 
vnaprejšnji predstavi ali pričakovanjem. Če je minimalna razlika v skladu s pričakovanji, v razpravi skoraj 
zagotovo piše, da je hipoteza potrjena in da razlika obstaja. Če pa razlike niso pričakovali, raje zaključijo, da 
je opažena razlika zanemarljiva, kot da bi priznali, da rezultati ne potrjujejo njihove hipoteze. 

Tovrstni način interpretacije rezultatov v znanosti ni sprejemljiv. Razlike znanstveniki preverijo s statističnimi 
metodami, ki povedo, ali so razlike med vzorci dovolj velike oziroma statistično značilne ali ne. V osnovni šoli 
tovrstnih testiranj ne delamo, je pa pri majhnih razlikah smiselno rezultat komentirati z veliko mero previd-
nosti, saj je zelo verjetno, da bi s ponovitvijo poskusa dobili drugačen rezultat. 

Primer: Če je v enem poskusu vzkalilo 95 % semen kanadske zlate rozge, ki smo jih zalivali z destilirano vodo, 
in 93 % semen, ki smo jih zalivali z vodo iz bližnjega potoka, ne moremo z gotovostjo trditi, da kanadska 
zlata rozga bolje kali pri zalivanju z destilirano vodo. Za tako trditev bi bilo treba izdelati še nekaj pono-
vitev poskusa in ugotoviti, ali je ta (ali celo večja) razlika vedno prisotna. V nasprotnem primeru je varneje 
zaključiti, da ni bistvene razlike med rezultati obeh poskusov. 
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Povezava 
z biološkimi koncepti Semena so trajna in odporna oblika v življenju rastline. Mlada rastlinica, skrita v semenu, 

lahko kljubuje mrazu in suši bistveno bolje kot kalica. Ko seme pristane v novem okolju, 
lahko še nekaj časa miruje in počaka, da so razmere v okolju primerne za kalitev ter šele 
potem kali. Različnim vrstam rastlin za kalitev ustrezajo različne razmere v okolju.

 Število semen, ki nastanejo na posamezni rastlini, je navadno zelo veliko. Velika večina 
semen se nikoli ne razvije v odraslo rastlino – tudi če seme pristane na ustrezni podlagi in 
tam uspešno vzklije. Preživijo le najuspešnejše in najzmogljivejše rastline in te potem tudi 
same cvetijo in proizvajajo semena.
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Praktični primer 4: rast japonskega dresnika
Uvod Dresniki imajo v tleh obsežen sistem olesenelih korenik z mirujočimi popki, ki poženejo, 

ko so razmere za rast ugodne. Iz teh popkov poženejo dolge živice, ki širijo območje 
rasti posamezne rastline, in nadzemni poganjki. S kosi korenik in živic se dresniki 
uspešno nespolno razmnožujejo (glejte poglavje Praktični primer 2: Vegetativno (nespolno) 
razmnoževanje invazivnih tujerodnih rastlin, str. 11). 

 
 Če posadimo kos olesenele korenike dresnika, ki vsebuje nekaj popkov, se zelo hitro (v 

nekaj dneh) razvijejo novi nadzemni poganjki. Spremljanje rasti teh poganjkov je zelo 
primerno za spoznavanje rasti in razvoja rastlin, saj je rast zelo hitra in rezultate dobimo v 
nekaj tednih. 

Cilji iz učnega načrta  Učenci:
na podlagi opazovanja spoznajo, da rastline celo življenje spreminjajo svojo •	
obliko (na primer dodajanje novih poganjkov in korenin) (Naravoslovje 6, sklop: 
Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin),

delno: •	 spoznajo primere nespolnega razmnoževanja rastlin v naravi (...) 
(Naravoslovje 6, sklop: Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin).

Vprašanja Kako hitro raste poganjek dresnika, vzgojen iz koščka korenike?
 Kako se povečuje število listov dresnika?
 Ali je opazna razlika v hitrosti rasti poganjkov dresnika, če hkrati raste en ali več 

poganjkov?
 Na kakšen način raste steblo dresnika (spremljanje podaljševanja internodijev – členkov)? 

Material Za tovrstni poskus so primerne vse tujerodne vrste dresnika (Fallopia spp.) – uporabimo 
olesenele kose korenik s popki. 

Izvedba poskusa 1. Vzorčenje 
 V naravi naberemo material za poskus. Potrebujemo olesenele korenike dresnika, na katerih 

so prisotni popki. Najprimernejši za vzorčenje je čas, ko dresnik nima zelenih nadzemnih 
delov (pozna jesen, zima, zgodnja pomlad). Vzorce shranimo v vrečke in jim že na terenu 
priložimo listke s podatki (glejte okvirček Kako označimo vzorce? na strani 12).  

 
 V učilnici vzorce primerno očistimo (odstranimo prst in ostanke drugih rastlin) in 

shranimo ali takoj uporabimo za poskus. Kose korenik lahko začasno shranimo tako, 
da jih zavijemo v vlažne papirnate brisače, jih zapremo v plastično vrečko in shranimo v 
hladilnik. Na ta način lahko zdržijo tudi teden ali več. 

 2. Priprava poskusa 
 Koreniko dresnika posadimo v korito s prstjo (če je korito dovolj veliko, lahko posadimo 

več kosov). Korito namestimo ob steno, na katero smo nalepili bel papir, ki mora segati 
vsaj 1 m v nad nivo prsti (slika 5). Na papir si lahko narišemo merilno skalo (črtice na 
vsakih 10 cm z začetkom na nivoju površine prsti). Skrbimo, da je prst primerno vlažna, 
in dnevno spremljamo stanje.
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 Slika 5: Primer postavitve poskusa spremljanja rasti poganjka japonskega dresnika. 

 3. Beleženje rezultatov 
 
 Na list na steni beležimo višino rastline. To označujemo tako, da s črtico označimo višino, 

ki jo je dosegel vršiček poganjka (slika 5). Poleg vsake črtice napišemo datum. Če želimo 
na list označevati še katere druge mere (npr. položaj pritrdišča prvega lista na poganjku), 
za oznake uporabimo druge barve in zapišemo legendo, ki pojasnjuje pomen uporabljenih 
barv. 

 V zvezek si zapisujemo tudi druga opažanja. Lahko si beležimo število listov, spremembe 
barve, podatke o ukrivljenosti stebla, meritve dolžin internodijev ...

Analiza rezultatov
in razprava Zbrane podatke lahko grafično prikažemo. Povečevanje dolžine poganjka v času lahko 

prikažemo z grafom odvisnosti dolžine poganjka od časa. Na podoben način lahko 
prikažemo število listov, dolžino prvega internodija in druge časovno odvisne meritve.

 Poskus zasnujemo tako, da naredimo nekaj vzporednih ponovitev istega poskusa. 
Učence opozorimo, da tudi znanstveniki poskuse večkrat ponavljajo – tako postanejo 
njihovi sklepi zanesljivi. Z enim samim eksperimentom ne moremo potrditi hipoteze. 
Ponovitve lahko učenci izvajajo v več skupinah in potem med seboj primerjajo ugotovitve. 
Se podatki natančno ujemajo ali so med njimi manjše razlike? So grafi podobni? 
Manjša odstopanja so med ponovitvami običajna; če pa ugotovimo, da so razlike med 
ponovitvami istega poskusa zelo velike, skupaj razmišljamo o možnih razlogih za to.

 Skupne podatke iz vseh ponovitev lahko vnesemo v skupni graf. Razmislimo, ali je 
smiselno izračunati povprečno vrednost dobljenih meritev pri različnih ponovitvah ali 
ne. Za podatke poiščemo minimume in maksimume, npr. po 14 dneh so rastline, ki so se 
razvile iz kosov korenike s po enim brstom mase 50 g, dosegle višino med 115 in 140 cm, v 
povprečju so zrasle 132 cm. 
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Povezava 
z biološkimi koncepti Rast in razvoj rastline sta povezana z nastajanjem novih celic (celična delitev), njihovo 

rastjo in specializacijo za opravljanje posebnih nalog (diferenciacijo). Razvijejo se rastlinski 
organi: list, steblo in korenina. Z nespolnim razmnoževanjem (pri dresniku gre za 
razraščanje korenike) hitro nastane veliko število po dednih lastnostih enakih potomcev. 
Dresnik na ta načinv kratkem času oblikuje strnjene sestoje, kjer so življenjske razmere 
močno spremenjene (npr. zasenčenost). Ker so drugi organizmi prilagojeni na okolje, v 
katerem živijo, se zgodi, da v spremenjenih razmerah ne morejo več živeti. Invazivne vrste 
lahko spremenijo ekosistem.

Kako pravilno narišemo graf odvisnosti dolžine poganjka od časa?

Čas, ki je neodvisna spremenljivka, mora biti vedno ponazorjen na osi x in primerno prikazan – razdalje med 
točkami na osi x naj prikazujejo časovno razdaljo (primerjaj grafa na sliki). 
 
Dolžino poganjka (odvisna spremenljivka) predstavimo na osi y. 
 
V graf najprej vnesemo točke, ki predstavljajo meritve, nato pa točke medsebojno povežemo. Naklon črte 
nam pove hitrost rasti: bolj strma je črta, hitrejša je rast.

 
PRAVILEN PRIKAZ    NAPAČEN PRIKAZ
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Praktični primer 5: odstranjevanje invazivk

Uvod Dokler je vrsta invazivna le na majhnem območju, jo lahko poskusimo popolnoma 
odstraniti iz narave. Način odstranjevanja vrste moramo izbrati glede na njene značilnosti. 
Običajno je treba ukrepe odstranjevanja izvajati v daljšem časovnem obdobju, nato pa še 
nekaj let spremljati, ali se bo vrsta na tem območju ponovno pojavila. Kadar širjenja ne 
uspemo preprečiti v zgodnjih fazah naselitve, se vrsta navadno tako razširi, da popolna 
odstranitev iz narave ni več mogoča. V takem primeru nam preostane le še nadzor vrste. 
To pomeni, da vrsto z enakimi metodami aktivno odstranjujemo iz okolja, vendar se 
zavedamo, da vrste ne bomo uspeli v celoti odstraniti, omejili pa bomo širjenje in vsaj 
zmanjšali negativne vplive.

Cilji iz učnega načrta Učenci:
spoznajo razliko med enoletnicami in trajnicami ter pomen založnih tkiv in organov •	
za preživetje neugodnih razmer (prezimovanje, sezonska suša) (Naravoslovje 6, 
sklop: Prilagoditve rastlin na okolje),

razumejo pomen rastlin za nastajanje prsti in preprečevanje erozije •	 (Naravoslovje 6, 
sklop: Pomen rastlin v ekosistemu in pomen za človeka),

razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in •	
biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim razvojem, še posebej na 
zavarovanih območjih (Naravoslovje 7, sklop: Vplivi človeka na okolje),

spoznajo, kako lahko sami z ustreznim ravnanjem prispevajo k varovanju okolja in •	
se ob tem zavedo pomembnega vpliva vsakega posameznika na okolje (Naravoslovje 
7, sklop: Vplivi človeka na okolje),

spoznajo pomen biotske pestrosti za stabilnost ekosistema •	 (Naravoslovje 7: sklop: 
Vplivi človeka na okolje),

spoznajo, da se ekosistemi spreminjajo in razvijajo (npr. sukcesija) •	 (Biologija 9, 
sklop: Biotska pestrost),

razumejo vplive človeka na biotske sisteme (organizmi, ekosistemi, biosfera) in te •	
vplive raziščejo v lastnem okolju (...) (Biologija 9, sklop: Vpliv človeka na naravo in 
okolje),

spoznajo, da pomembne osebne in družbene odločitve temeljijo na analizi koristi in •	
tveganja (ekonomske in naravovarstvene) ter da posameznik preko koristi skupnosti 
koristi sebi (okolje kot vrednota) (Biologija 9, sklop: Vpliv človeka na naravo in 
okolje),

spoznajo, da je tveganje, povezano s človekovo aktivnostjo, osebni in družbeni izziv, •	
saj nepravilna analiza posledic določenih aktivnosti vodi do podcenjevanja tveganja 
in s tem do škodljivih posledic za človeka in naravo ali pa do prestrogih preventivnih 
ukrepov, ki so nepotrebno finančno breme za posameznika in družbo (Biologija 9, 
sklop: Vpliv človeka na naravo in okolje).

Namen dela Poskus mehanske odstranitve določene invazivke na določeni površini.
 Spremljanje stanja po odstranitvi invazivk.
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Vprašanja Ali so v okolici šole sestoji invazivnih tujerodnih rastlin, ki jih je mogoče odstraniti s 
preprostimi mehanskimi načini?

 Katere metode so primerne za odstranjevanje izbranih invazivk?
 Ali je enkratna akcija odstranjevanja dovolj, da se na nekem območju znebimo invazivke?
 Ali je pri odstranjevanju žlezave nedotike uspešnejša metoda košnja ali puljenje?
 Koliko rastlin žlezave nedotike vzkali po odstranitvi sestoja s puljenjem? 

1. Izvedba: akcija odstranjevanja invazivk in spremljanje stanja po odstranitvi

Pripravljalna
diskusija v razredu Če so učenci že seznanjeni s problematiko invazivk, se lahko lotimo pogovora o ukrepih 

ravnanja z invazivkami (http://tujerodne-vrste.info/ukrepi), osredotočimo se na načine 
odstranjevanja. 

 Kdaj je smiselno odstraniti invazivke? Na katerih območjih? Na kakšen način bi jih 
odstranili? Verjetno bodo učenci našteli puljenje, košnjo, sekanje, pašo ..., morda pa 
tudi bolj krvoločne načine kot na primer požiganje, uporabo herbicidov. Njihove rešitve 
komentiramo – povežemo način odstranjevanja vrste z njeno biologijo. Učenci uvidijo, 
da moramo najprej poznati biologijo vrste, šele potem lahko načrtujemo ukrepe. Puljenje 
ni učinkovito za rastline, kot je dresnik, ker v tleh ostane korenika, ki nato ponovno 
požene. Če izpulimo enoletnico, bomo uspešni, a v tleh ostanejo semena iz prejšnjih 
let, ki se nato razvijejo v nove rastline. Koliko časa pa lahko počiva seme v tleh? Pogovor 
navežemo na učencem manj znane ukrepe, npr. prekrivanje s črno folijo. Zakaj bi bil ta 
ukrep učinkovit? Kakšne so razmere pod folijo? Tema, spomladi in poleti pa še vročina, če 
na folijo sije sonce. Kaj potrebujejo rastline, da lahko živijo? Zakaj? Ponovimo fotosintezo. 
Zaloga hrane, ki jo imajo rastline v podzemnih delih, jim omogoča, da lahko vseeno še 
nekaj časa živijo tudi v takih razmerah. Učencem predstavimo nevarnosti za okolje, ki jo 
predstavlja uporaba herbicidov (kemično zatiranje). 

 
 Razložimo, kaj je biotično varstvo' Pri ukrepih biotičnega varstva škodljive organizme 

odstranimo z živimi organizmi, ki so njihovi naravni sovražniki. Predstavimo s tem 
povezana tveganja na nekaterih primerih (npr. tujerodne pikapolonice, ki so jih uvozili za 
zatiranje listnih uši v rastlinjakih). Povemo, da sta kemično zatiranje in biotično varstvo 
zakonsko strogo nadzorovani dejavnosti. 

 Diskusijo sklenemo z zaključkom, katere metode so primerne, da jih učenci izvedejo v 
okviru te naloge – npr. puljenje, zastiranje s črno folijo, košnja, morda celo paša, če smo 
na podeželju.

Priprava na delo
 in izvedba Dogovorimo se o tem, katero vrsto bi odstranjevali. Izberemo npr. eno enoletnico in eno 

trajnico. Odstranjevanje lesnatih vrst je prezahtevno, zato raje izberemo zelnate rastline. 
Japonski dresnik je neprimeren, ker ima v tleh olesenelo koreniko. Ne odstranjujmo 
zdravju nevarnih vrst, kot so na primer pelinolistna žvrklja, orjaški dežen in visoki pajesen. 
Med enoletnicami je najprimernejša žlezava nedotika, ki jo je zelo preprosto izpuliti, med 
trajnicami pa npr. zlate rozge, rudbekija, enoletna suholetnica in kanadska hudoletnica. 
Ob tem upoštevamo stanje razširjenosti invazivk v okolici šole. Razmislimo, kje bomo s 
tem naredili kakšno korist. 

 Pridobiti moramo tudi soglasje lastnika zemljišča, da se strinja z odstranjevanjem. 
Naredimo natančen načrt dela: na kako velikih ploskvah bomo odstranjevali, na kakšen 
način, s kakšnim orodjem ... 



24

 Poskrbimo, da bo način varen za vse udeležene. Vnaprej moramo vedeti, kaj bomo storili 
z rastlinami, ki jih bomo izpulili ali izkopali. Poskrbimo, da z odstranjevanjem še sami ne 
pripomoremo k raznašanju njihovih semen ali vegetativnih delov, iz katerih bi se na drugem 
mestu lahko ponovno razvile. Z učenci razmišljamo, na kakšen način bi preprečili ponovni 
razvoj. Kaj bi se zgodilo, če bi jih odložili neposredno v rjave zabojnike za biološke odpadke?

Razprava in
 spremljanje stanja Po odstranjevanju se pogovorimo o pridobljenih izkušnjah. Učenci opisujejo težave, na 

katere so naleteli pri odstranjevanju. Je zdaj delo končano? Bodo »očiščene« ploskve ostale 
gole? Učenci ugotovijo, da ne bodo – kmalu se bodo začele zaraščati. S katerimi rastlinami 
se bodo zaraščale? Verjetno z rastlinami, ki rastejo v okolici. Kako bodo prišle tja? Razširile 
se bodo z roba ploskev, pognale iz semen in korenik, ki so že prisotne v tleh, ali pa bodo 
semena od drugod zanesli veter, živali ... Bodo med njimi tudi rastline invazivne vrste, ki 
smo jo odstranili? Zelo verjetno. Kako hitro bo potekal proces zaraščanja? Odvisno je tudi 
od tega, kdaj smo jih odstranjevali.

 Načrtujemo opazovanje (»monitoring«) območij, kjer smo odstranili invazivne vrste. 
Začnemo npr. čez dva tedna, potem pa redno v določenih intervalih spremljamo 
dogajanje, predvsem nas zanima pojavljanje ponovno zraslih rastlin invazivnih vrst. Čez 
nekaj mesecev si pri pouku ali pri krožku vzamemo čas za zaključno diskusijo. Iz opažanj, 
ki smo jih zabeležili na terenu, oblikujemo ugotovitve. 

 
 Ali smo izbrali primeren način odstranjevanja? Katere vrste so se naselile na izpraznjeno 

območje? Ali so potrebni nadaljnji ukrepi? Bi bilo smiselno na izpraznjeno območje 
posaditi ali posejati katero od domorodnih vrst? 

 Projekt lahko predstavimo v lokalni skupnosti in s tem prispevamo k ozaveščanju 
prebivalstva o problematiki invazivk.

2. Izvedba: primerjava uspešnosti različnih načinov mehanskega odstranjevanja določenih invazivnih vrst

Pripravljalna diskusija 
v razredu Uvodna diskusija je podobna kot pri prejšnjem primeru, ko smo se pripravljali na 

odstranjevanje invazivk. Dodati moramo le razmislek o metodologiji raziskave in načinu 
beleženja podatkov.

 Oblikujemo delovne hipoteze. Načini odstranjevanja so pri različnih vrstah različno 
uspešni. Odvisni so od značilnosti vrste. Na kakšen način bi to lahko preverili? 
Načrtujemo raziskavo, izberemo metodo in jo podrobno razdelamo. Na kakšen način 
bomo ocenili uspešnost odstranjevanja? Zberemo ideje in se odločimo za najboljšo ali 
najpreprostejšo – npr. štetje na novo zraslih rastlin nedotike in zlate rozge po določenem 
času. Raziskava naj ne bo zastavljena preveč ambiciozno (prevelike ploskve, preveč vrst), 
da jo bomo lahko izvedli v celoti in da nam bo ostalo dovolj časa za razpravo o rezultatih.

Priprava na delo Odstranjevanje načrtujemo v poletnem ali jesenskem času, a še preden so na rastlinah 
zrela semena. Invazivne tujerodne vrste, ki so primerne za predlagano raziskavo:

žlezava in drobnocvetna nedotika (•	 Impatiens glandulifera, I. parviflora) – enoletnici,
kanadska hudoletnica (•	 Conyza canadensis) – enoletnica,
črnoplodni mrkač (•	 Bidens frondosa) – enoletnica,
kanadska in orjaška zlata rozga (•	 Solidago canadensis, S. gigantea) – trajnici,
enoletna suholetnica (•	 Erigeron annuus) – enoletnica do trajnica,
deljenolistna rudbekija (•	 Rudbeckia lanciniata) – trajnica
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 Neprimerne vrste so:

dresniki (•	 Fallopia spp.) – trajnica, odstranjevanje je zelo težavno in največkrat 
neuspešno, vendar je lahko poskus odstranjevanja primerjalno zelo poučen,
pelinolistna žvrklja (•	 Ambrosia artemisiifolia) – alergen pelod, lahko draži kožo ob 
dotiku, varno jo lahko jo odstranjujemo v prvi polovici poletja,
sirska svilnica (•	 Asclepias syriaca) – strupena rastlina.

Primer: primerjava odstranjevanja enoletnice (žlezava nedotika) in trajnice (kanadska ali orjaška 
zlata rozga) z dvema različnima metodama

Priprava poskusa:
Način odstranjevanja 

Vrsta
Puljenje Košnja in zastiranje s črno folijo

žlezava nedotika
N-P/1 

N-P/2

N-F/1 

N-F/2

kanadska zlata rozga
ZR-P/1 

ZR-P/2

ZR-F/1 

ZR-F/2

Za primerjavo dveh metod odstranjevanja pri dveh različnih vrstah potrebujemo po 4 ploskve za vsako vrsto. 
Ploskve naj bodo približno enako velike in na enakih mestih v sestoju (npr. vse na koncu dolgega sestoja ali pa 
naj vsaka ploskev zajema celoten manjši sestoj neke invazivke). Velikost ploskev naj ne bo prevelika. Največ do 
4 m2 (2 × 2 m), saj z naraščanjem velikosti ploskev zelo naraste količna dela. 

Pomembno je, da so si ploskve medsebojno podobne (slika 6). Če so nekoliko različnih velikosti, lahko rezultate 
rezultate (npr. štetje na novo zraslih rastlin po odstranjevanju na ploskev) preračunamo na enako površino. 
Pomembno je, da za vsako kombinacijo vrste in načina odstranjevanja pripravimo vsaj dve ploskvi. V našem 
primeru sta uporabljena načina odstranjevanja puljenje in košnja v kombinaciji z zastiranjem s črno folijo 
(najboljša je debelejša črna folija za bazene). Seveda lahko uporabimo tudi druge načine, a pazimo, da si ne 
naložimo preveč dela.

Na sliki 6 sta prikazana primera postavitve raziskovalnih ploskev. Na levi sliki so vse štiri ploskve na koncu 
dolgega sestoja in imajo približno enako obsežen stik s preostalim (neodstranjenim) sestojem. Če hočemo 
primerjati rezultate odstranjevanja pri dveh vrstah, je treba tudi za drugo vrsto poiskati podobno situacijo 
(in ne take, kot je na desni sliki). Pri izbiri mesta izvedbe poskusa se je bolje izogniti velikim sestojem (slika 
6, desno), ker je na raziskovalne ploskve zelo velik vpliv okoliškega sestoja. Ravno pri zlati rozgi, ki ima pod 
zemljo živice, ki uspešno omogočajo razraščanje sestoja, bodo na ta način rastline zlate rozge najverjetneje 
prehitro zrasle na izpraznjenih območjih ploskev. 

Slika 6: Primer postavitve 
raziskovalnih ploskev za raziskavo 
uspešnosti metod odstranjevanja 
žlezave nedotike. Glejte razlago v 
besedilu.
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Izvedba raziskave 
na terenu Izbrane raziskovalne ploskve narišemo na zračni posnetek območja, na terenu pa jih 

označimo s količki, ki jih zabijemo na vogale vzorčnih ploskev. Med količki lahko tik nad 
tlemi napeljemo tudi vrvico. 

 Vsako raziskovalno ploskev pred odstranjevanjem fotografiramo. Izmerimo velikost 
ploskve in ocenimo število rastlin na vsaki ploskvi. Lahko popišemo tudi druge vrste, 
ki rastejo na območju ploskve. Podatke zabeležimo v preglednico. V vsaki raziskovalni 
ploskvi odstranimo invazivke (druge vrste pustimo) in ploskve spet fotografiramo. 
Ploskve, kjer je predvideno prekrivanje s folijo, prekrijemo in folijo na robu obtežimo s 
kamni. 

 
 Odločimo se za časovni interval (npr. vsakih 14 dni), ko bomo obiskovali raziskovalne 

ploskve in preverjali stanje. Izberemo podatke, ki si jih bomo ob vsakem obisku zabeležili. 
To je lahko število na novo zraslih rastlin odstranjenih invazivk, število drugih rastlin na 
ploskvi ...  

Analiza rezultatov Po določenem času raziskavo končamo in pregledamo zbrane podatke. Raziskovalne 
ploskve primerjamo med sabo: primerjamo ponovitvi istega poskusa, uporabo iste metode 
pri različnih vrstah in uspešnost različnih metod pri isti vrsti. Kateri način odstranjevanja 
se je torej izkazal za najuspešnejšega pri eni in drugi vrsti? Smo to pričakovali? Ugotovitve 
razložimo v povezavi z biologijo vrste.

 
 Pri postavljanju sklepov pazimo, da nismo preveč odločni, saj je vplivov mnogo, ponovitev 

poskusa pa ni bilo toliko, da bi lahko svoje rezultate zapisali kot pravilo, ki velja za vse 
invazivke. 

Povezava 
z biološkimi koncepti Človekove dejavnosti pogosto vključujejo tveganje s potencialno škodljivimi učinki na 

človeka in naravo. Prisotnost tujerodnih invazivnih rastlin na določenem območju je 
posledica človekovih dejavnosti. Za načrtovanje ukrepov, ki bi omilili posledice njihove 
prisotnosti, je potrebno biološko znanje. Podcenjevanje tveganja zaradi invazivk ima 
škodljive posledice za človeka in naravo, precenjevanje pa neupravičeno finančno breme za 
človeka in družbo.   
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Predlog 1: izolacija plodov pelinolistne žvrklje (in drugih rastlin) iz semenske 
zaloge v tleh

Uvod Invazivke se razmnožujejo spolno s tvorbo semen ali pa nespolno (vegetativno), kar smo 
že spoznali v poglavjih: Praktični primer 2: vegetativno (nespolno) razmnoževanje invazivnih 
tujerodnih rastlin (stran 11), Praktični primer 3: kalitveni poskusi (stran 14) in Praktični 
primer 4: Rast japonskega dresnika (stran 19). Pelinolistna žvrklja (ambrozija) je enoletnica, 
zato je spolno razmnoževanje njen edini način razmnoževanja. Te alergene tujerodne 
rastline cvetijo pozno poleti. Iz oprašenih in oplojenih ženskih cvetov se razvijejo drobni 
plodovi. Suhi so in enosemenski (oreški). Vsako seme je obdano s suhim osemenjem s 
priraslimi ostanki ovojkovih listov, ki so obdajali žensko socvetje. Posledica tega je značilna 
oblika oreškov, ki jih vidimo na sliki 6. Oreški ostanejo na rastlini do pozne jeseni, nato 
pa se postopno osujejo v neposredni bližini, kjer so rastle rastline žvrklje. Semena v tleh 
oblikujejo t. i. semensko zalogo (imenovana tudi semenska banka). 

 Iz nekaterih od teh semen že naslednjo sezono vzklijejo nove rastline, druga pa ostanejo v 
tleh in kalijo šele v naslednjih sezonah. V semenski zalogi v tleh v bližini ali znotraj sestoja 
pelinolistne žvrklje lahko skušamo najti žvrkljine oreške. Najverjetneje bomo med njimi 
našli tudi semena (ali plodove) različnih drugih rastlin. Mnogih ne bomo uspeli prepoznati, 
oreški ambrozije pa so zelo prepoznavni in, ker se jih da precej preprosto ločiti iz prsti (ali 
peska), jih lahko preštejemo in ugotovimo, koliko jih je v določeni količini prsti. 

 Če nas zanimajo tudi druga semena, jih lahko poskusimo določiti s pomočjo izdelave 
zbirke semen rastlin območja okoli vzorčne ploskve in primerjave z njimi, ali pa izolirana 
semena posejemo in poskusimo mlade rastline gojiti toliko časa, da so razpoznavne in 
določljive. Ta izvedba je zanimiva, a je navadno precej zapletena.

 Najprimernejši čas za izvedbo naravoslovnega dne je jesen. Vreme mora biti vsaj nekaj časa 
suho, saj se da le suhe vzorce takoj obdelati. Če so vzorci mokri, je treba laboratorijski del 
poskusa izvesti pozneje, ko se vzorci posušijo. 

   

 Slika 7: Plodovi (oreški) pelinolistne žvrklje. Vsak orešek vsebuje eno seme. Podlaga je 
milimetrski papir.

Predlogi za izvedbo naravoslovnih dni3 
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Namen dela Vzorčenje prsti za analizo semenske banke pelinolistne žvrklje.
 Spoznavanje in preizkus metod za ločevanje semen/plodov iz prsti.
 Analiza semenske banke v vzorcih prsti.

Cilji iz učnega načrta Učenci:
spoznajo razliko med enoletnicami in trajnicami ter pomenom založnih snovi in •	
organov za preživetje neugodnih razmer (prezimovanje, sezonska suša) (Naravoslovje 
6, sklop: Prilagoditve rastlin na okolje),
razumejo pomen razmnoževanja za nadaljevanje vrste •	 (Naravoslovje 6, sklop: 
Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin),
spoznajo, da seme nastane s spolnim razmnoževanjem rastlin •	 (Naravoslovje 6, sklop: 
Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin),
razumejo povezavo med zgradbo semen in plodov ter načini in pomenom razširjanja •	
(Naravoslovje 6, sklop: Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin),
razumejo, da ločevanje snovi iz zmesi temelji na razlikah v lastnostih snovi v zmesi. •	
(Naravoslovje 7, sklop: Metode ločevanja čistih snovi iz zmesi),
spoznajo nekatere metode ločevanja snovi iz zmesi (npr. filtriranje, kristalizacija, •	
ločevanje z lijem ločnikom, sublimacija, destilacija, kromatografija) (Naravoslovje 7, 
sklop: Metode ločevanja čistih snovi iz zmesi).

Časovni potek 
naravoslovnega dne 1. Uvodni pogovor (opravimo ga že pred naravoslovnim dnem v okviru rednega pouka 

biologije ali naravoslovja).
 2. Terensko delo.
 3. Laboratorijsko delo – ločevanje plodov žvrklje iz vzorcev prsti.
 4. Predstavitev rezultatov.

Uvodni pogovor  Pred izvedbo naravoslovnega dne je treba učence seznaniti s tem, da je v tleh prisotna 
semenska banka različnih rastlinskih vrst. Pogovorimo se o pomenu semen v tleh. Koliko 
časa lahko v tleh preživijo in mirujejo? Kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na začetek 
kalitve? Zakaj se kalitev ne začne že jeseni? Zakaj je za obstoj vrste pomembno, da ne 
vzkalijo vsa semena naenkrat? Prav za pelinolistno žvrkljo je značilno, da semena kalijo 
postopoma. Nekatera prvo sezono, druga lahko čakajo v prsti več let. 

 
 Druga tema, o kateri se je treba pogovoriti pred začetkom terenskega dela, so metode 

vzorčenja in metode ločevanja semen iz prsti. Razmislimo, kako je treba vzorčiti, da bodo 
različni vzorci med seboj primerljivi. Katere lastnosti semen bi bilo možno uporabiti, 
da bi semena ločili od kamenja, rastlinskega drobirja, delcev prsti, prahu ... Lastnosti si 
zapišemo in ugotovimo, katere pripomočke potrebujemo za izvedbo metod ločevanja.  

 Primer:
velikost delcev: uporaba sit z različno velikimi okni, ki ločijo večje in manjše delce •	
zmesi;
topnost delcev v vodi: semena niso topna v vodi, zato na ta način lahko ločimo •	
topne snovi;
gostota delcev: semena imajo manjšo gostoto od kamnov, zato lahko uporabimo •	
gosto raztopino, na kateri semena plavajo, kamni pa ne;
oblika delcev: ročno prebiranje iz vzorca, katerega delov na podlagi drugih •	
dostopnih metod ne moremo več ločiti.

 Učence pred začetkom dela seznanimo s potekom naravoslovnega dne in jih razdelimo v 
skupine, v katerih bodo učenci delali (npr. po 4 ali 5 učencev).  
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Terensko delo Prostor vzorčenja mora biti smiselno izbran. Dobro je, da učitelj predhodno preveri, ali 
so v semenski banki prisotna semena žvrklje. Če je v bližini sestoj žvrklje, s tem verjetno 
ne bo težav. Drugi pomemben vidik je varnost. Žvrklja pogosto raste ob robu cest, kjer je 
vzorčenje z večjo skupino osnovnošolcev z varnostnega vidika nesprejemljivo. Primerna 
so druga ruderalna območja, kjer uspeva žvrklja (peščena parkirišča, mesta z nasutim 
drobnim gradbenim materialom, začasna odlagališča peska, robovi njiv). Vzorčno mesto 
naj ne bo predaleč od šole, da ne izgubimo preveč časa s potjo.

 
 Preizkušeno primerna velikost vzorčnih ploskev je 20 × 20 cm in debelina vzorca prsti 

5 cm. Vsaka skupina lahko na terenu odvzame en vzorec, tako bo v razredu skupaj 
pregledanih dovolj vzorcev, da se bo dalo rezultate smiselno pojasniti. Razmislimo, kako 
bomo postavili vzorčne ploskve: na primer enako število ploskev (vsaj 2) znotraj sestoja in 
nekaj metrov zunaj sestoja žvrklje. 

 
 Za izvedbo terenskega dela potrebujemo: 

plastične vrečke z elastiko za shranjevanje vzorcev,•	

paus papir in grafitni svinčnik za pisanje oznak vzorcev,•	

kvadratne kose kartona v velikosti vzorčne ploskve (20 × 20 cm) – na terenu jih •	
občrtamo in tako določimo velikost vzorčne ploskve,

leseno paličico z oznako dolžine 5 cm od konca (za ugotavljanje debeline odvzetega •	
vzorca),

lopatko, •	

zračni posnetek mesta vzorčenja, na katerega označimo vzorčna mesta vsake od •	
skupin.

Laboratorijsko delo V učilnici delamo po skupinah. Vsaka skupina obdela en vzorec, ki bo na koncu del 
skupnih rezultatov. Smiselno je, da vsaka skupina preizkusi vse metode in pri tem spozna 
ves postopek. Postopek dela z vzorcem:

 1. Priprava sladkorne raztopine. Vsaka skupina pripravi raztopino iz 110 g sladkorja 
(saharoza) in 500 ml vode. Za pripravo raztopine uporabimo vročo vodo (lahko 
najtoplejšo, ki priteče iz pipe), saj se v topli vodi sladkor hitreje raztaplja. Raztopino 
ohladimo. 

 
 2. Tehtanje. Z laboratorijsko tehtnico stehtamo celoten vzorec nabranega materiala in 

maso zabeležimo v preglednico.
 
 3. Sejanje skozi grobo sito (npr. z okni velikosti nad 4 mm). Na ta način odstranimo 

velike kamne in druge večje delce. Stehtamo velike delce, ki so ostali na situ. Maso 
zapišemo v preglednico.

 
 4. Sejanje skozi fino sito (npr. z okni velikosti pod 1,5 mm). Skozi sito padejo drobni 

delci peska, prah, drobna semena, drobni koščki organizmov ... Stehtamo material, ki je 
ostal na situ, in material, ki je padel skozi sito. Obe masi zapišemo v preglednico.

 V katerem delu vzorca so plodovi žvrklje? Preverimo njihovo velikost na sliki 6. Plodovi 
žvrklje so med srednje velikimi delci.  
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 5. Ločevanje plodov žvrklje iz vzorca na podlagi gostote. Sladkorno raztopino damo 
v litrsko čašo ali podobno veliko posodo. Primerni so tudi veliki kozarci za vlaganje. V 
raztopino počasi dodajamo vzorec srednje velikih delcev (uporabimo žlico ali pa vzorec 
počasi sipamo iz vrečke). Če je vzorca veliko, ga razdelimo na več delov (odvisno od 
velikosti uporabljene posode). Ob dodajanju vzorca v raztopino sladkorja pesek potone, 
rastlinski drobir in drugi lažji delci pa splavajo na površino. Kam se bodo razporedili 
plodovi žvrklje? Seveda bodo med drobirjem na gladini sladkorne raztopine. Ta drobir 
poberemo iz kozarca in ga shranimo v veliko petrijevko ali drugo nizko posodo. Z žlico 
dobro premešamo usedlino v kozarcu s sladkorno raztopino. Na površino bodo splavali 
lahki delci, ki so se na začetku ujeli med pesek. Spet poberemo material s površine in 
postopek še enkrat ponovimo. 

 Če nismo uspeli naenkrat porabiti vsega vzorca, sladkorno raztopino iz kozarca precedimo 
skozi cedilo in jo ponovno uporabimo. Pesek, ki je ostal v usedlini, zavržemo.

 
 6. Ročno pobiranje plodov žvrklje iz vzorca. Plodove žvrklje ročno poberemo iz vzorca. 

Skupina naj si vzorec razdeli in s pomočjo pincete pobere plodove v čisto in označeno 
petrijevko. Kakovost prebiranja vzorcev lahko preverimo pod stereolupo in ugotovimo, ali 
je kak orešek ostal neopažen. Na koncu plodove žvrklje preštejemo in podatek vpišemo v 
preglednico. Plodove žvrklje lahko tudi stehtamo in podatek zabeležimo v preglednico. 

 
Vzorec A-S-01 A-S-02 A-S-03 A-Z-04 A-Z-05 A-Z-06 Skupaj

Skupna masa

Masa velikih delcev

Masa srednje velikih 
delcev 

Masa drobnih delcev

Število plodov žvrklje

Masa plodov žvrklje

Masa srednje velikih 
delcev brez žvrklje 
(odštejemo)

 (oznake v tabeli: A – ambrozija, S – vzorec znotraj sestoja, Z – vzorec zunaj sestoja, 01-06 – zaporedna številka vzorca).

Predstavitev
rezultatov  V preglednici izračunamo manjkajoče podatke, lahko pa pripravimo tudi druge izračune, 

ki niso predlagani (npr. ločeno obdelamo vzorce iz sestoja (S) in tiste zunaj sestoja (Z)). 

 Ali za analizo lahko uporabimo kar prešteto število semen ali pa bi bilo rezultate smiselno 
preračunati glede na maso vzorca? Kaj nam pove en primer analize in kaj drugi? Sta obe 
analizi ustrezni?

 Kaj nam povedo rezultati? Ali so razlike med številom plodov žvrklje znotraj sestoja in 
zunaj sestoja? So med vzorci, ki so bili nabrani znotraj sestoja, kakšne razlike? Kaj pa med 
vzorci, nabranimi zunaj sestoja? Ali lahko te razlike kako pojasnimo?

 
 Rezultate lahko prikažemo v obliki diagramov in grafov. Ena možnost je prikaz masnih 

deležev posameznih delov (frakcij) vzorca (vsakega posameznega ali združenih) v obliki 
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kolača (tortni diagram). Deli kolača predstavljajo mase vseh treh delov vzorca glede na 
velikost delcev in maso žvrkljinih semen. Pri pripravi tovrstnega prikaza vedno uporabimo 
dvodimenzionalni graf, saj je tak veliko preglednejši kot trimenzionalni prikaz. 

 
 Za primerjavo različnih vzorcev lahko uporabimo tudi sestavljeni stolpični diagram kot 

pri poglavju Praktični primer 2: Vegetativno (nespolno) razmnoževanje invazivnih tujerodnih 
rastlin (stran 11). 

 
 Kaj pa razprava o rezultatih? Ali se vam zdi število semen v vzorcih veliko ali majhno? Kaj 

pomeni eno samo seme na površini 400 cm2? Kaj pa, če je semen 100? Ali se število semen 
z oddaljenostjo od sestoja žvrklja zmanjšuje? Če se, kako bi to povezali s poznavanjem 
načina razširjanja plodov žvrklje? Kaj jih razširja? Oglejte si, kako so zgrajeni plodovi in 
kako daleč od materinske rastline se lahko razširijo.

 
 Rezultate raziskave je smiselno prikazati v obliki plakata, lahko pa jih šola objavi tudi v 

lokalnem glasilu in s tem opozori na problematiko širjenja te alergene rastline tudi širšo 
javnost.

Povezava z 
biološkimi koncepti  Rastlina se razvije iz semena, ki nastane s spolnim razmnoževanjem rastlin. Seme je trajna 

in trpežna oblika rastline, ki vsebuje zarodek – mlado rastlino (kalček). 
 
 Na eni rastlini nastane zelo veliko semen in iz le malega deleža teh se uspešno razvijejo 

nove rastline. Semena in plodovi so zelo raznoliki pri različnih vrstah rastlin. Njihov videz 
oziroma zgradba je povezana z načinom razširjanja. 

 V prsti je mnogo semen različnih vrst rastlin. Semena lahko dolgo čakajo v prsti na 
ugodne razmere za kalitev. Kalice so manj odporne od semena in velika večina se jih nikoli 
ne uspe razviti v odraslo rastlino. 
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Predlog 2: popisovanje invazivnih vrst v okolici šole

Uvod Invazivke srečamo v naravi in v urbanem okolju. Nanje najpogosteje naletimo ob cestah, 
rekah, na zapuščenih območjih ali v okolici človekovih bivališč. Mnoge invazivke se širijo 
z vrtov, kjer jih gojimo kot okrasne rastline. Lokalno prebivalstvo se srečuje s posledicami 
njihove prisotnosti, predvsem s škodo, ki jo povzročajo. Poznavanje biologije vrst in 
poznavanje njihove konkretne razširjenosti v danem območju je osnova za načrtovanje 
ukrepov.

Namen dela Seznaniti se z nekaterimi glavnimi vrstami invazivnih rastlin in njihovo biologijo.
 Narediti zemljevid razširjenosti nekaterih vrst invazivnih rastlin v neposredni okolici šole.
 Pripraviti razstavo za lokalno skupnost.

 Najprimernejši čas za popisovanje je jeseni (september in oktober), ker takrat cveti največ 
invazivk.  

 
 Opomba: obseg raziskave načrtujemo glede na starostno skupino učencev in razpoložljivi 

čas: prilagodimo število obravnavanih vrst in velikost območja. Predlagano raziskavo 
lahko izvajamo tudi v daljšem časovnem obdobju, ne nujno kot naravoslovni dan, lahko v 
okviru biološkega krožka, izbirnega predmeta, programa za nadarjene ...  

Cilji iz učnega načrta Učenci:
spoznajo in uporabijo osnovna merila za razvrščanje rastlin •	 (Naravoslovje 6, sklop: 
Razvrščanje rastlin),

spoznajo, kako lahko sami z ustreznim ravnanjem prispevajo k varovanju okolja in •	
se ob tem zavedo pomembnega vpliva vsakega posameznika na okolje (Naravoslovje 
7, sklop: Vplivi človeka na okolje),

spoznajo pomen biotske•	  pestrosti za stabilnost ekosistema (Naravoslovje 7: sklop: 
Vplivi človeka na okolje),

razumejo vplive človeka na biotske sisteme (organizmi, ekosistemi, biosfera) in te •	
vplive raziščejo v lastnem okolju (...) (Biologija 9, sklop: Vpliv človeka na naravo in 
okolje),

spoznajo, da pomembne osebne in družbene odločitve temeljijo na analizi koristi in •	
tveganja (ekonomske in naravovarstvene) ter da posameznik preko koristi skupnosti 
koristi sebi (okolje kot vrednota) (Biologija 9, sklop: Vpliv človeka na naravo in 
okolje),

spoznajo, da je tveganje, povezano s človekovo aktivnostjo, osebni in družbeni izziv, •	
saj nepravilna analiza posledic določenih aktivnosti vodi do podcenjevanja tveganja 
in s tem do škodljivih posledic za človeka in naravo ali pa do prestrogih preventivnih 
ukrepov, ki so nepotrebno finančno breme za posameznika in družbo. (Biologija 9, 
sklop: Vpliv človeka na naravo in okolje).

Časovni potek 
naravoslovnega dne 1. Seznanjanje z invazivnimi vrstami, ki jih bomo popisovali, in z njihovo biologijo.
 2. Priprava na popisovanje, orientacija na terenu in način beleženja vrst.
 3. Terensko delo.
 4. Predstavitev rezultatov.
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Seznanjanje 
z invazivnimi vrstami Prvi korak je, da se učenci naučijo prepoznavati vrste, ki jih bodo kartirali. Na spletu ali v 

slikovnih ključih si skupaj ogledamo invazivne vrste, ki jih pričakujemo na obravnavanem 
območju. Učenci povedo svoje izkušnje. So te rastline že kdaj videli? Jih morda imajo na 
vrtu? Imajo z njimi na svojih zemljiščih težave sosedje, starši, stari starši? Jih je tu težko 
trajno odstraniti? So opazili, da vedno znova poženejo? Učence razdelimo v skupine, 
vsaka skupina naj izbere eno invazivno vrsto in s pomočjo informacij v literaturi ali v 
spletu zbere nekaj osnovnih podatkov o njej, npr. kje je njena domovina, kako je prišla v 
naše kraje, je trajnica ali enoletnica, kako se razmnožuje, kakšne težave povzroča v naravi 
ali ljudem in kako jo prepoznamo. Na »poročanje« skupin lahko prinesemo rastline, da 
si jih vsi ogledamo (po možnosti sveže, ne nujno cvetoče, če so prepoznavne brez tega). 
Skupine v razredu na kratko še drugim predstavijo svoje vrste. Tako se vsi učenci seznanijo 
z vsemi vrstami, ki se bodo popisovale. Rastline, ki smo jih prinesli v razred, lahko tudi 
herbariziramo. Število vrst, ki jih bodo učenci popisovali, naj bo ustrezno majhno (npr. 
4-6).

Priprava na 
popisovanje Skupaj razmišljamo o tem, zakaj popisovati invazivke. Prisluhnimo učencem: na katera 

vprašanja bi radi odgovorili s temi podatki? Kaj nas zanima, kaj bi bilo uporabno za 
prebivalce okolice? Nekaj možnih iztočnic: Kje v okolici šole je največ ambrozije? Ali se 
na vrtovih in drugje pojavlja ljudem nevarni orjaški dežen ali ga morda na tem območju 
ni? Ali je dresnik v okolici še mogoče odstraniti ali ne? Od kod se je razširil visoki pajesen? 
Je na kakšnem vrtu morda kakšen velik primerek, ki je zasejal potomce povsod naokoli? 
Vprašanj je mnogo, odgovori, ki jih bomo dobili s popisovanjem, pa bodo lahko uporabni 
za prebivalce tega območja. 

 Ko si zastavimo vprašanja, se pogovorimo o tem, na kakšen način bi bilo najbolje 
popisovati – najhitreje in najbolj praktično, da bi bili zbrani podatki čim bolj uporabni, 
in dorečemo način ter se uskladimo glede metode. Območje razdelimo na manjša 
podobmočja in popisujemo v manjših skupinah.  

 Medpredmetna povezava – geografija: Morda se da na šoli dogovoriti z učiteljem 
zemljepisa, da učencem predstavi načine orientacije na terenu s pomočjo zemljevida 
in posnetkov iz zraka (ortofotografija) ter jim razloži uporabo aplikacij Geopedije, 
ki so preproste in uporabne tudi v vsakdanjem življenju. Starejši učenci bodo morda 
že seznanjeni z možnostjo uporabe mobilnih telefonov in GPS – naprav. Dajmo jim 
možnost, da svoje znanje razložijo sošolcem. Učitelj se odloči za (primerno majhno in 
varno) območje, kjer bodo učenci popisovali. 

 
 Opomba: Popisujemo lahko tudi po standardizirani metodi, opisani v Priročniku za 

sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (Jogan, Eler in Novak 2012), 
vendar je takšno kartiranje zahtevnejše in primernejše za biološke krožke, raziskovalne 
naloge ali za srednješolce.

 
Terensko delo Pred odhodom na teren moramo skupine popisovalcev opremiti z zemljevidom in 

zračnimi posnetki, s slikami vrst (če je to potrebno) in z beležnicami, za vpisovanje 
dodatnih podatkov (npr. o rastišču, velikosti populacije, drugih opažanjih, ki se zdijo 
pomembna, npr. dresnik dela škodo na pokopališču, orjaški dežen med vrtički ogroža 
prebivalce). Učenci naj med terenskim delom prisluhnejo domačinom, ki bodo verjetno 
z veseljem povedali svoje zgodbe o teh rastlinah, posebej starejši: kdaj so določeno vrsto 
prvič opazili, ob kakšni priložnosti, kakšna je njihova izkušnja z odstranjevanjem.    
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Predstavitev
rezultatov Učenci naj sodelujejo pri oblikovanju idej, kako bi predstavili zbrane podatke: kaj lahko 

iz teh podatkov sklepamo in česa ne moremo. Oblikujemo skupen zemljevid razširjenosti 
popisovanih vrst in seznam dodatnih opažanj po posameznih nahajališčih (velikost 
populacije, rastišče idr.). Na katerih rastiščih se določene vrste invazivk pojavljajo najbolj 
množično? Kje na zemljevidu so problematična zemljišča? Morda gre za kakšno zapuščeno 
parcelo, od koder se širi npr. topinambur, zlata rozga ... Kdo bi bil pristojen za ureditev 
tega zemljišča? Kateri ukrepi bi pomagali, da bi bile invazivke tam pod nadzorom? Kje je 
smiselno odstranjevati določeno vrsto in kje ne? Odgovore utemeljimo. 

 Morda lahko učenci pripravijo razstavo za okoliške prebivalce in na njej predstavijo svojo 
raziskavo ter ugotovitve. S tem prispevajo k ozaveščanju, morda pa tudi h konkretnemu 
reševanju lokalne problematike invazivk v svojem kraju.

 Predstavitev rezultatov izvedemo pri pouku in ne v okviru naravoslovnega dneva, tako je 
na voljo dovolj časa za skupno razpravo v razredu in pripravo gradiva za razstavo.

Povezava 
z biološkimi koncepti Človekove dejavnosti pogosto vključujejo tveganje s potencialno škodljivimi učinki na 

človeka in naravo. Prisotnost tujerodnih invazivnih rastlin na določenem območju je 
posledica človekovih dejavnosti. Za načrtovanje ukrepov, ki bi omilili posledice njihove 
prisotnosti, je potrebno biološko znanje. Podcenjevanje tveganja zaradi invazivk ima 
škodljive posledice za človeka in naravo, precenjevanje pa neupravičeno finančno breme za 
človeka in družbo.   
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Poleg primerov, ki smo jih opisali v priročniku, nudi tematika invazivnih tujerodnih rastlin še mnoge druge 
možnosti za uporabo pri pouku, v okviru naravoslovnih dni, bioloških in naravoslovnih krožkov ali kot tema 
raziskovalnih nalog. Na primer: 

izdelava herbarija tujerodnih invazivnih vrst, •	

izdelava zbirke semen in plodov invazivk,•	

spoznavanje zgradbe rastlin (posebej zgradba cveta) in navezava na način opraševanja, •	

naloge v zvezi z razširjanjem semen in plodov,•	

opazovanje zgradbe semen,•	

kalitev – opazovanje razvoja rastline,•	

analiza znotrajvrstne variabilnosti kalic – povezava s poznavanjem lastnosti spolnega razmnoževanja,•	

primerjava zgradbe enoletnic in trajnic ter njihovih strategij za preživetje ...•	

 
Predlagane raziskave lahko izvajamo v različnih časovnih intervalih (npr. 2 šolski uri, 1 dan, projektno delo pa 
lahko traja tudi nekaj mesecev). Vselej pazimo, da ne zmanjka časa za diskusijo o rezultatih, sicer je bilo delo 
zaman.

Ko načrtujemo raziskavo, poskusimo izbrati problem tako, da bodo rezultati uporabni tudi nekoliko širše – npr. 
v lokalni skupnosti, na bližnjem zavarovanem območju in podobno. Invazivke predstavljajo grožnjo zavarovanim 
območjem. Če je mogoče, se povežimo z vodstvom parkov, pogovarjajmo se z naravovarstvenimi nadzorniki, 
lokalnim prebivalstvom ... Dogovorimo se za kartiranje invazivk na teh območjih, sodelujmo pri akcijah 
odstranjevanja, ki jih organizira upravljavec parka, spremljajmo stanje na površinah, kjer se je odstranjevalo 
invazivke ...

Pri delu poskušamo zadostiti ne le pedagoškim ciljem, da učenci osvojijo znanja, veščine in spretnosti, ki jih 
predpisuje učni načrt, pač pa tudi razvijamo odnos do te problematike v družbi. Učenci naj sledijo člankom, 
komentarjem, pismom bralcev v medijih, si ogledajo kakšno televizijsko oddajo s to tematiko. O prebranem 
in slišanem se pogovorimo v razredu. Mnenja in stališča različnih javnosti o invazivnih vrstah so različna. 
Primerjajmo jih in poskusimo razumeti tako eno kot drugo stran. Iščimo argumente za in proti. S tem učimo 
učence analiziranja problema in vrednotenja. Takšno vrednotenje ne bo mlatenje prazne slame, saj bo temeljilo na 
močnih argumentih, ki jih bodo poiskali in oblikovali učenci sami.

4 Za konec še nekaj idej ...
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V priročniku Invazivne tujerodne rastline pri pouku biologije je opisana uporaba tujerodnih rastlin 
kot objekta pri izvedbi laboratorijskega in terenskega dela pri pouku naravoslovja in biologije v osnovni 
šoli. Priročnik, ki je namenjen predvsem učiteljem, smo pripravili v okviru projekta Tujerodne vrste 
– naša skrb, moja odgovornost (Thuja 2). V projektu izvajamo različne ozaveščevalne aktivnosti. 
Naš cilj je, da splošna javnost in različne družbene skupine prepoznajo invazivne tujerodne vrste kot 
pomembno okoljsko problematiko in z odgovornejšim ravnanjem prispevajo k zmanjšanju širjenja in 
vnašanja novih tujerodnih vrst.

Več informacij o tujerodnih vrstah je na spletni strani www.tujerodne-vrste.info. 

Projekt Thuja 2 izvajata Zavod Symbiosis in Botanično društvo Slovenije. 




