
Plevelna flora, njeno 
spreminjanje in 

varstvo

ZRC SAZU
Biološki inštitut

Urban Šilcseminar Raznovrstnost in ogroženost pleveov Slovenije
Prirodoslovno društvo Slovenije, 29.8.2018



Kaj so pleveli?
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... naj bo zaradi tebe prekleta zemlja; s trudom boš jedel od nje 
vse dni svojega življenja. Trnje in osat ti bo rodila in jedel boš 
poljsko rastlinje.

1 Mz 3, 17-24



Kaj so pleveli?

3

Katerakoli rastlina ali vegetacija (glive so izvzete), ki uspeva na določenem 
mestu v nasprotju s cilji oziroma zahtevami človeka.

EWRS, 1975

Pleveli so pionirji v sekundarni sukcesiji na zapleveljenih obdelanih 
površinah kot posebnem primeru ekosistema.

Bunting, 1960

Pleveli so vse rastline, ki se samoniklo razvijejo na rastiščih, ki jih človek 
izrablja za zadovoljevanje svojih interesov, in je njihov razvoj tam 
nezaželen iz kakršnegakoli vzroka.

Lešnik, 2007

Kar ti raste na obdelani zemlji brez tvoje volje, česar nisi vsejal, ne vsadil, 
kar se ti je kar tako meni nič tebi nič pritihotapilo v vrt, na njivo ali v 
vinograd, vse to so nepoklicani gostje, pleveli, zakaj „trnje in osat ti bo 
rodila zemlja“.

Martin Cilenšek, 1892
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Da neko rastlino opredelimo kot plevel, je odvisno:
• od stopnje človeškega znanja in razvitosti kmetijstva

(nekatere vrste so bile nekoč plevel, danes pa so kulturne rastlin in obratno);

• od stališča, s katerega gledamo na neko rastlino 
(pleveli, uporabni za druge namene);

• od številčnosti vrste
(Taraxacum officinale);

• o mestu vrste v sestoju;

• kulturna rastlina v drugem posevku je tudi plevel.



Raznolikost plevelov in plevelne vegetacije
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Členimo jih glede na:
• osnovni življenski prostor (rastišče),
• biološke značilnosti,
• izvor, čas naselitve in vpliv.



Rastišče plevelov
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• segetalna rastišča
obdelana tla - agroekosistem

• ruderalna rastišča
odprto, moteno rastišče
poseke
urbani habitati (naselja)

splošne značilnosti:
• motnje
• vnos hranil
• vnos semen
• herbicidi
• stalna kontrola oz. upravljanje
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Raznolikost plevelne vegetacije je odvisna od dejavnikov:

• abiotski (neživi)
• klimatski
makro in mikroklima
• edafski
tip tal, matična podlaga, hranila
• orografski
lega in naklon

• biotski
kompeticija (tekmovanje) – znotraj in 
medvrstna

• agrotehnični
• kolobar
• obdelava tal in erozija
• gnojenje
• zatiranje plevelov

(mehansko, kemično)
• organska, ekološka pridelava
• praha



Raznolikost plevelov in plevelne vegetacije
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Raznolikost plevelne vegetacije je odvisna od dejavnikov:

• stopnja specializacije na rastiščne
razmere

• indiferentni – kozmopoliti,
(uspevajo povsod)

• acidofilni/bazifilni,
• hidrofilni/kserofilni,
• nitrofilni,
• termofilni.
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Osnovni življenski prostor (rastišče)

• Pleveli obdelanih tal – agrestalne vrste
• Specialisti

• Žitni (segetalni) pleveli
• Okopavinski pleveli

• Pionirji - kolonizatorji

• Ruderalne vrste
• Pleveli travinja
• Pleveli vodnih habitatov
• Pleveli gozdov in grmišč

Centaurea cyanus (plavica) Silene linicola (lanena lepnica)

Agrostemma githago (navadni kokalj)
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Osnovni življenski prostor (rastišče)

• Pleveli obdelanih tal – agrestalne vrste
• Specialisti

• Žitni (segetalni) pleveli
• Okopavinski pleveli

• Pionirji - kolonizatorji

• Ruderalne vrste
• Pleveli travinja
• Pleveli vodnih habitatov
• Pleveli gozdov in grmišč

Galinsoga ciliata (vejicati rogovilček)

Amaranthus retroflexus (navadni ščir)
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Osnovni življenski prostor (rastišče)

• Pleveli obdelanih tal – agrestalne vrste
• Specialisti

• Žitni (segetalni) pleveli
• Okopavniski pleveli

• Pionirji - kolonizatorji

• Ruderalne vrste
• Pleveli travinja
• Pleveli vodnih habitatov
• Pleveli gozdov in grmišč

Elytrigia repens (plazeča pirnica) Polygonum aviculare agg.
(ptičja in pohojena dresen)

Capsella bursa-pastoris (navadni plešec)
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Osnovni življenski prostor (rastišče)

• Pleveli obdelanih tal – agrestalne vrste
• Specialisti

• Žitni (segetalni) pleveli
• Okopavniski pleveli

• Pionirji - kolonizatorji

• Ruderalne vrste
• Pleveli travinja
• Pleveli vodnih habitatov
• Pleveli gozdov in grmišč

Ambrosia artemisiifolia
(pelinolistna ambrozija)

Artemisia vulgaris 
(navadni pelin)
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Osnovni življenski prostor (rastišče)

• Pleveli obdelanih tal – agrestalne vrste
• Specialisti

• Žitni (segetalni) pleveli
• Okopavniski pleveli

• Pionirji - kolonizatorji

• Ruderalne vrste
• Pleveli travinja
• Pleveli vodnih habitatov
• Pleveli gozdov in grmišč

Taraxacum officinale
(navadni regrat)

Rumex alpinus
(alpska kislica)
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Osnovni življenski prostor (rastišče)

• Pleveli obdelanih tal – agrestalne vrste
• Specialisti

• Žitni (segetalni) pleveli
• Okopavniski pleveli

• Pionirji - kolonizatorji

• Ruderalne vrste
• Pleveli travinja
• Pleveli vodnih habitatov
• Pleveli gozdov in grmišč

Pistia stratiotes
(navadna vodna solata)

Elodea canadensis
(vodna kuga)
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Osnovni življenski prostor (rastišče)

• Pleveli obdelanih tal – agrestalne vrste
• Specialisti

• Žitni (segetalni) pleveli
• Okopavniski pleveli

• Pionirji - kolonizatorji

• Ruderalne vrste
• Pleveli travinja
• Pleveli vodnih habitatov
• Pleveli gozdov in grmišč

Robinia pseudacacia
(navadna robinija)

Ailanthus altissima
(veliki pajesen)
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Biološke značilnosti

• način hranjenja,
• življenska doba,
• način razmnoževanja,
• čas vznikanja in razvoja,
• širokolistni in ozkolistni

pleveli.
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Biološke značilnosti

• način hranjenja,
• življenska doba,
• način razmnoževanja,
• čas vznikanja in razvoja,
• širokolistni in ozkolistni

pleveli.

• avtotrofne rastline

• polparaziti
Melampyrum arvense
(poljski črnilec)

• paraziti
Cuscuta sp.
(predenica)
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Biološke značilnosti

• način hranjenja
• življenska doba

• enoletni - terofiti
• dvoletni
• večletni

• način razmnoževanja
• čas vznikanja in razvoja
• širokolistni in ozkolistni

pleveli

Stellaria media (navadna zvezdica)

Veronica hederifolia (bršljanovolistni jetičnik)
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Biološke značilnosti

• način hranjenja
• življenska doba

• enoletni
• dvoletni
• večletni

• način razmnoževanja
• čas vznikanja in razvoja
• širokolistni in ozkolistni

pleveli

Daucus carota (navadno korenje)

Melilotus officinalis (navadna medena detelja)
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Biološke značilnosti

• način hranjenja
• življenska doba

• enoletni
• dvoletni
• večletni

• način razmnoževanja
• čas vznikanja in razvoja
• širokolistni in ozkolistni

pleveli

Cirsium arvense
(njivski osat)

Convolvulus arvensis
(njivski slak)
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Biološke značilnosti

• način hranjenja
• življenska doba
• način razmnoževanja
• čas vznikanja in razvoja
• širokolistni in ozkolistni

pleveli

o razmnoževanje samo s semenom
65 % plevelnih vrst – eno in dvoletne vrste
(bela metlika)

o razmnoževanje s semenom, 
vendar pretežno vegetativno:

• z gomolji (gomoljasta zlatica), korenikami 
(sirek), čebulicami (vinograjski luk)

• s stoloni:
• živica – podzemna (robida)

• pritlika – nadzemna (plazeča zlatica)

• s fragmentacijo (vodna kuga)

• z brsti iz:
• stebla (regrat)

• korenin (njivski osat)
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Biološke značilnosti

• čas vznikanja in razvoja
• jesensko-spomladanske vrste
• zgodnje spomladanske vrste (4-7C)

• poznospomladanske vrste (8-10C)

• poletni in strniščni pleveli
(nad 12C, optimum nad 20)

• efemere – zaključijo razvoj v nekaj tednih
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Biološke značilnosti

• čas vznikanja in razvoja
• jesensko-spomladanske vrste
• zgodnje spomladanske vrste
• poznospomladanske vrste
• poletni in strniščni pleveli

• efemere
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Biološke značilnosti

• način hranjenja
• življenska doba
• način razmnoževanja
• čas vznikanja in razvoja
• širokolistni in ozkolistni

pleveli

• enokaličnice
trave, šaši, ločki, ostrice

• dvokaličnice
+ preslice, praproti



Prilagoditve plevelov za njihovo konkurenčnost
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 Idealen plevel (Baker 1974)
 kali v različnih okoljih
 semena so dolgoživa
 hitra rast od vegetativne (rastne) faze do cveta
 stalna proizvodnja semen
 sposobnost samooploditve
 nespecifični opraševalci ali opraševanje z vetrom
 velika količina semen
 tolerantni (odporni) in plastični (prilagodljivi)
 prilagoditve za razširjanje na kratke in dolge razdalje
 živahno nespolno razmnoževanje ali regeneracija iz fragmentov
 rastlino je težko izpuliti iz tal
 medvrstna kompeticija s posebnimi prilagoditvami (rozeta, „dušeča“ 

rast, alelopatske snovi)
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Izvor, čas naselitve in vpliv

• apofiti - domorodne

• adventivne vrste
• ergaziofiti – samo kot gojene

• arheofiti – pred 1492
• epekofiti – na ruderalnih rastiščih

• agriofiti – tudi v naravnih združbah

• neofiti – po 1492
• efemerofiti – prehodno

• epekofiti – se razmnožujejo

Papaver rhoeas
(njivski mak)

Urtica dioica
(velika kopriva)

Abutilon theophrasti
(baržunasti oslezovec)
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Rodovitni polmesec
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Negativni učinki plevelov

- zmanjšanje pridelka
- tekmovanje s kulturno rastlino
- povečanje stroškov za 

zatiranje
- zmanjšana kakovost pridelka 

in živalskih izdelkov
- povečani stroški pridelave in 

obdelave
- učinki na zdravje ljudi
- gospodarjenje z vodotoki

- učinki na naravne ekosisteme 
(tujerodne vrste)
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Pozitivni učinki plevelov

- pozitiven vpliv na rast kulturnih 
rastlin

- vpliv na tla (erozija, 
zadrževanje hranil)

- medonosne, zdravilne in 
aromatske rastline

- genetska raznolikost (za 
žlahtnenje, potencialno koristni 
geni, biotehnologija)

- estetska vrednost



Ogroženost plevelov
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Claude Monet



Ogroženost plevelov – sprememba kmetovanja

1. Racionalizacija in intenzifikacija obdelave
2. Uporaba herbicidov
3. Povečano gnojenje
4. Čiščenje semen
5. Opuščanje določenih kultur
6. Opuščanje in izguba obdelovalnih površin
7. Tujerodne vrste
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Ogroženost plevelov – sprememba kmetovanja

 Racionalizacija in intenzifikacija obdelave
opuščanje slabših njiv (vlažne, kisle), opuščanje prahe, povečanje obdelovalnih površin 

 Uporaba herbicidov
izginjanje občutljivih vrst, povečanje številčnosti odpornih

 Povečano gnojenje
povečanje od 8.000 t leta 1938 do 250.000 t leta 1987, več nitrofilnih vrst

 Čiščenje semen
uporaba komercialnih semen- Agrostema githago, Lolium temulentum

 Opuščanje določenih kultur
primer lan – Cuscuta epilinum, Silene linicola, Lolium remotum

 Opuščanje in izguba obdelovalnih površin
 Tujerodne vrste
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Primerjava evropskih držav in deleža plevelnih 
vrst (iz seznama 193 vrst), ki so redke ali 

ogrožene.

Ordinacija z količino gnojenja in dozami herbicidov kot 
spremenljivkami v 21 državah, kjer so bili podatki dostopni.

Storkey J et al. Proc. R. Soc. B (2012) 279:1421-1429
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Rdeči seznam

Skoberne & Wraber (1989)
• na celotnem seznamu 10 plevelnih vrst
• od 29 izumrlih vrst 6 plevelnih

Anon. (2000)
• 31 plevelnih vrst
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Poštne znamke – žitni pleveli
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Aktivno varovanje

- Semenska banka

- Rezervat

- Varstveni pasovi (Ackerrand streifen)
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Aktivno varovanje

- Semenska banka

- Rezervat

- Varstveni pasovi (Ackerrand streifen)

100 Äcker für die Vielfalt



Spremembe plevelne flore na Ljubljanskem polju 1938-2002

Vrste z Rdečega seznama: 
Agrostemma githago, Lolium
temulentum, Muscari comosum so 
izumrle in Centaurea cyanus je 
postala zelo redka.

Razširjanje neofitskih plevelov in 
nitrofilnih trav.

Trend Ljubljansko 
polje *

Lešnik 
(2001) **

— — 9 % 36,2 %— 27 %
± 38 % 44,5 %
+ 6 % 19,3 %+ + 20 %
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JB9
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JB9 Janja Benedik; 28.08.2018
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